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Moj Mobi. Moj svet. 

Mobiuporabniki, ki jim bo med 20. 8. 2012 in vključno 20. 10. 2012 omogočena storitev Plačaj zame, prejmejo enkratni bonus 50 brezplačnih SMS-sporočil 
(Bonus SMS). Veljavnost prejetega bonusa je 30 dni od dneva vklopa storitve Plačaj zame. Neporabljena količina Bonusa SMS po 30 dneh zapade. Vsak 
Mobiuporabnik ima na svoji Mobištevilki lahko največ dva sponzorja, za vsakega sponzorja pridobi le en Bonus SMS. Sponzor je naročnik storitev Mobitel, 
ki izbere do dve Mobištevilki na storitvi Plačaj zame. Mobiuporabniki, ki imajo do dne 20. 8. 2012 že omogočeno storitev Plačaj zame, prejmejo Bonus SMS 
na dan 20. 8. 2012 samodejno. Telekom Slovenije, d. d., si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev. Več informacij o ponudbi, storitvi Plačaj zame in 
ostalih Mobistoritvah je na voljo na www.mobitel.si.
*Cena poslanega SMS-a in prenos podatkov se zaračuna po ceniku izbranega operaterja (dostop do mobilne strani je ob uporabi paketnega prenosa 
podatkov-GPRS za uporabnike storitev Mobitel v domačem omrežju brezplačen). Za branje QR-kode potrebujete ustrezen mobitel, ki omogoča branje QR-kode.

Izberi zabavo!
Mobi ti omogoča še mnogo več. 
Za več informacij o Mobistoritvah  
z mobitelom odčitaj QR-kodo, 
pošlji SMS s ključno besedo 
MOBI na 041700700 ali obišči 
www.mobitel.si.*

Mobi ima fantastične Mobistoritve! S storitvijo 
Plačaj zame lahko kličeš tudi s praznim Mobiračunom 
in prejmeš kar do 100 brezplačnih SMS-ov.
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----------------------------------------------------------
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Vodno mesto Atlantis
vse dni v letu: 9.00-23.00
----------------------------------------------------------
Športni center Millenium
ponedeljek-petek: 7.00-23.00
sobota, nedelja in prazniki: 8.00-23.00 
----------------------------------------------------------
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Usodni preval leta 1967
ne vem sicer povsem natančno, zakaj sem se tistega jesenskega dne, 
nekaj dni po vstopu v prvi razred osnovne šole, napotil na svoj prvi 
trening gimnastike, toda gotovo je, da sem nekaj dni prej, na prvi dan 
šole, dobil prvi podpis zaradi vedenja in da mi oče za kazen ni dovolil 
na gimnastiko. 
Bilo je zabavno. Pred vstopom v prvi razred sem zbolel in tako 
manjkal prva dva tedna pouka. ko sem prišel k sebi, me je v nedeljo 
zvečer, dan pred prvo potjo v šolo, oče poklical k sebi in mi dejal: »Za 
šolo po mojem nisi. to razumem. a pričakujem, da se boš lepo obnašal 
in da boš slabo učenje popravil z lepim vedenjem. razumeš? lahko 
imaš slabe ocene in verjetno jih boš imel, a vedenje mora biti vzorno.«
»razumem, oči,« sem dejal in bil vesel, da sem dobil menico za 
neučenje. Z vedenjem bom že nekako, z njim res nisem imel preveč 
težav. sosedi sem spustil ventilčke na kolesu in razbil nekaj šip, po 
mojem sem bil kar priden.
in sem šel v šolo. konec svojega prvega šolskega dne sem se vrnil 
domov s podpisom. ker sem sošolko brcnil v rit. Vem, da to ni bilo 
prav, ampak to sem storil zato, ker ni spoštovala ferpleja. 
takole je bilo. Po kakšni uri prvega dne moje šole sem opazil, da 
otroci, ko jih prime lulat, dvignejo roko. in ko jo je dvignila sošolka, 
sem jo tudi jaz.
»lulat,« sem dejal.
»se reče, da bi šel rad na stranišče,« me je popravila tovarišica.
 kakor koli, sem si mislil, samo da grem iz razreda. 
s sošolko sva stopila na dolg hodnik, ki je vodil do stranišča. 
spogledala sva se. Jasno, sledil je sprint, na nož. dobro je pospešila. 
kateri bo prvi? Brez težav sem jo prehitel, v naši ulici, veste, sem bil 
najhitrejši. malo pred vrati stranišča sem se ustavil. takrat me je 
sošolka dohitela, me z vso silo odrinila, da sem padel po tleh, in rekla: 
»Prva!«
kakšna svinjarija! kako nešportno. Vstal sem in jo z vso silo brcnil v 
rit.
»druga, da boš vedela!« Potem sem jo počakal, da se je polulala, in 
odpešačila sva do prvega a. Bil sem prepričan, da je razumela nauk 
brce.
Pa ga ni. ko sva se vrnila v klop, me je »ta druga« takoj zašpecala. 
tovarišici sem skušal razložiti, kako je kršila pravila ferpleja, pa 
pritožba ni uspela. 
»Beležko,« je rekla tovarišica. dobil sem podpis.
oče se je vrnil domov pozno zvečer. »kako je bilo v šoli?«
»takole,« je rekla mama in odprla beležko, za katero sem mislil, da 
bo polna jelenčkov in veveric in drugih podobnih žigov za lepo vedenje, 
zdaj pa je bil tam že podpis. ki ga niti prebrati nisem znal …
nadaljevanje večera je bilo takšno, kot je bila včasih vzgoja fantov. ni 
bilo dosti parlamentiranja, le odločna dejanja.
in prepoved obiska vseh krožkov.
Japajade, sem si mislil in ušel na prvi trening gimnastike. kako ne bi? 
stric je bil državni mladinski prvak na konju z ročaji, pokojni stari oče 
je bil sokol in je nastopal v Pragi, atenah in kaj vem kje še vse.
trening je bil super. delali smo prevale in levje skoke, to sem znal že 
z dvorišča, potem smo morali nekaj skakati čez kozo, kar je šlo za 
silo, pa naredili nekaj obratov na krogih, s katerih sem padal, saj sem 
bil prešibek, da bi se držal, a je bilo vseeno zabavno, zgiba na drogu 
nisem bil sposoben opraviti, prevala na bradlji se nisem upal narediti, 
in potem so bili tu še parter in neke vaje pa preval in kolo, česar nisem 
niti malo razumel. kolesa sploh nisem bil sposoben narediti. 
 

nadaljevanje na strani 5 »
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  Fitinn
težki časi so mimo.
V ponedeljek, 13. avgusta, je v BtC Cityju 
ljubljana vrata odprl prvi Fitinn studio v 
sloveniji, ki predstavlja sodoben koncept 
fitnes vadbe v velikih in prijetnih prostorih. 
Po vzoru Fitinn studiev iz avstrije in 
sosednjih držav bo tudi ljubljanski opremljen 
z najsodobnejšimi kardio napravami in 
napravami za moč, in sicer znamk Precor in 
gym80. osnovni cilj Fitinn studiev je namreč 
en sam – uspeh pri vadbi.
sodobne naprave za fitnes pa niso edino 
razkošje, ki ga nudi Fitinn. Vsak studio ima 
namreč ločen vadbeni prostor za ženske 
in osvežilni bar. obiskovalcem pa so na 
voljo tudi solariji Fitinn sun z vrhunskimi 

napravami Ergoline in soltron (le za 1 evro za 
4 minute).
Fitinn studio je v dvorani 8 in ima lastno 
parkirišče za stranke. odprt je vsak dan od 6. 
do 24. ure. Cena mesečne karte za vadbo je že 
od 19,90 evra.
----------------------------------------------------
Fitinn studio
dvorana 8
www.fitinn.si 
www.facebook.com/fitinn.si
----------------------------------------------------

  Center energetske 
prenove
Vse za doseganje 
energijske učinkovitosti 
objektov na enem mestu
septembra v dvorani 2 svoja vrata odpira 
Center energetske prenove. Vodilni 
slovenski proizvajalec energijsko varčnih 
hiš, oken in vrat Jelovica v sodelovanju s 
Petrolom, knaufinsulation in drugimi 
svetovno priznanimi podjetji odpira prvi 
tovrsten center s holističnim pristopom 

k odpravljanju energijske neučinkovitosti 
objektov. na 1.192 m2 razstavno prodajnih 
površin vas pričakujejo s ponudbo energijsko 
varčnih hiš in celovitih rešitev prenove 
hiše ali stanovanja, od stavbnega pohištva, 
fasade, strehe, energijsko učinkovitih 
ogrevalnih sistemov in energentov. Vabljeni 
na brezplačen posvet s strokovnjaki Centra 
energetske prenove.
----------------------------------------------------
Center energetske prenove
dvorana 2
t: 01/541 22 55
trgovina.ljubljana@jelovica.si 
www.jelovica.si
----------------------------------------------------
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drugim dečkom, ki so imeli za seboj že kar 
nekaj treningov, je šlo dobro, meni nikakor. 
Zabaval sem se, drugi dečki pa so me gledali 
kakor bedaka, ki nekaj išče na mestu, 
kjer mu ni mesta. trener je bil nad mojim 
znanjem zgrožen, ko sem vadil, je raje gledal 
stran. najraje bi me poslal domov.
a na naslednjem treningu sem bil spet 
zraven. našega trenerja ni bilo, bil je nekdo 
drug, ki nam je povedal, da tisti dan ne bo 
vadbe, da bo le določil ekipo za slovensko 
prvenstvo. kakšnih dvajset suhcev nas je bilo 
v vrsti. novi trener je hodil mimo nas in nas 
opazoval. skoraj kap me je, ko se je ustavil 
pri meni in dejal: »ti boš tudi šel, imaš 
postavo kot Cerar!« da nekaj ni v redu, sem 
začutil, ko se je proti meni obrnilo nekaj 
parov sovražnih deških oči. Jasno, dečki so 
že nekaj časa trenirali, pa ne bodo šli na 
prvenstvo. in še več: namesto njih bo šel tja 
najslabši v skupini.
Jasno, da je bilo tisto soboto, ko je bilo v 
dvorani na taboru prvenstvo, doma treba 
povedati, kam grem. očeta k sreči ni bilo 
doma, mama pa me je pustila, saj je bila 
konec koncev sestra mladinskega državnega 
prvaka na konju z ročaji in hči pokojnega 
telovadca sokola.
na republiškem tekmovanju za leto 1967 
je bilo tako, da je bil v sloveniji le en deček 
slabši od mene. ampak enkrat sem uspel 
preskočiti kozo, raznožko, drugič, pri skrčki, 
pa sem pristal na glavi, na parketu. Pri 
zgibu sem padel z droga, na krogih pa sem 
prepletel vrvi in namesto vaje opravil nastop 
vrtavke, in ko so se trakovi odvili, sem po 
zraku letel kakor Batman. moj nastop v 
parterju so sodniki prekinili …
a ni bilo vse slabo. na primer bradlja. in 
preval na njej. 
»Če lahko vsi drugi, bom tudi jaz,« sem si 
rekel. Zamižal sem, razširil komolce in se 
zelo hitro zavrtel. uspelo mi je! Prvič! moj 
seskok je bil popoln. trenerju – tistemu 
originalnemu, ne onemu, ki me je izbral – 
je padla čeljust na nogo. ko me je videl na 
prvenstvu, me je hotel poslati domov, a je 
bilo predaleč do doma in je bil odgovoren 
zame. tako sem ostal. na bradlji sem bil 
boljši od vseh iz naše telovadnice, na vseh 
ostalih orodjih in v parterju pa najslabši 
v sloveniji. a visoka ocena na bradlji me je 
rešila zadnjega mesta. mislim, da sem bil 
osemintrideseti. le kaj je s številko 39!
Počasi svojih obiskov treningov gimnastike 
nisem mogel več skrivati pred očetom. 
»nisem za to, da hodiš, a stori, kar želiš, 
če se ti zdi, da je kaj takega prav,« je 
dejal, prepričan, da me bo s svojo znano 
psihološko taktiko odvrnil od gimnastike. 
Pa se je uštel.
redno sem hodil na treninge. Pozimi v 
telovadnico, poleti pa sem raje ostal pred 
njo in tekel ali igral nogomet, kmalu se je 
tudi pokazalo, da se moram naučiti tepsti. 
na poti na trening me je namreč vedno 
ustavljal starejši, a za glavo manjši paglavec 
iz sosednjega razreda in me skušal, tako 
kot mnoge druge, maltretirati. Vedel je, da 
se mu nihče ne bo upal nič storiti, ker ima 

starejšega brata, hudega in zelo grobega 
pretepača. sam sem mu vedno ušel, ker sem 
tekel hitreje od njega, a čudno je bilo gledati 
za dve glavi višje fante, ki bi ga lahko zmleli, 
pa so se mu pustili klofutati in lasati, ker so 
se bali njegovega brata. Paglavec, prvinska 
zloba, pa je krožil okoli njih in jih mimo 
rok, s katerimi so si pokrivali obraz, skušal 
udariti v lice. tudi na poti s treninga domov 
me je vedno čakal, da bi me tepel. res je bil 
zloben! nekega dne sem ga imel dovolj in 
pred njim nisem zbežal. Bil je popolnoma 
presenečen, še toliko bolj, ko sem ga 
dvakrat sunil v nos in ga potem še nekajkrat 
vrgel po travi. stekel je, ves v joku, stran, 
in preden sem prišel domov, sta me pred 
blokom čakala oba z bratom.
V hudem pretepu sem ta malega še enkrat 
premikastil in jih precej dobil od brata. 
očitno sem se pri gimnastiki precej okrepil 
in dobil samozavest, saj sem potem še nekaj 
dni hodil okoli njunega bloka, da bi do konca 
poračunali. Za moj okus sem namreč v 
tistem pretepu dobil nekaj bunk preveč.
telovadec seveda nisem postal nikoli. toda 
petinštirideset let kasneje sem trenerju, 
ki me je pomotoma uvrstil v ekipo za 
slovensko prvenstvo, nepopisno hvaležen, 
saj od takrat pa vse do danes migam. Zato, 
ker sem takrat uspel narediti tisti preval na 
bradlji.
Še nekaj sem pozabil povedati. kljub vsemu 
sem se naučil tudi brati. učiti se nisem 
preveč maral, prebral pa sem vse, kar je bilo 
v domači knjižnici, in svetovne literature je 
bilo za nekaj sto knjig. tekel sem, se podil 
in kasneje v Jugoslaviji resno tekmoval v 
igrah z žogo – bili smo med štirimi ekipami 
v sloveniji – ter ogromno bral. Bral, prebral, 
se nekaj naučil. in vmes migal. in še vedno to 
počnem.
Verjetno ste zdajle svojemu otroku kupili 
vse za šolo. kar potrebuje in česar ne. 
Verjetno ste ga tudi že vpisali v glasbeno 
šolo in v jezikovni tečaj. Prima, znanje je 
bogastvo.
toda če niste svojega otroka vpisali v 
športni krožek, ste ga prikrajšali za del 
otroštva. otroci so narejeni za to, da se 
gibajo, ne pa za sedenje. tudi če ne marate 
športa, je dobro vedeti, da je šport le igra in 
učenje. igra v gibanju, učenje giba. in otroci 
se najraje od vsega igrajo. odkrivajo veščino 
giba. gibanje je njihovo naravno stanje in 
kresalo njihovega duha.  
dlje kot to počnejo, srečnejši so in srečnejši 
bodo v življenju. 
Pa tudi violina in francoščina jim bosta šli 
lažje od rok in v glavo.

Janez kušar

-----------------------------------------------------
V uredništvu smo prejeli prisrčno zgodbico 
našega bralca Janeza kušarja. ker je 
tokratna številka BtC Vodnika posvečena 
tudi vstopu v šolo in se zgodbica nanaša 
prav na to temo, smo se odločili, da jo v 
celoti objavimo.

uredništvo
-----------------------------------------------------
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  BTC med najuglednejšimi 
slovenskimi podjetji
Jože mermal med najuglednejšimi 
menedžerji 
rezultati raziskave, s katero so v družbi kline & Partner 
merili ugled podjetij in menedžerjev v letu 2012, so 
pokazali, da imata tako družba BtC kot njen predsednik 
uprave v slovenski poslovni javnosti pomemben ugled. 
družba BtC je namreč med slovenskimi podjetji 
zasedla 14. mesto, medtem ko Jože mermal na lestvici 
najuglednejših slovenskih menedžerjev zaseda 9. mesto.
dejstvo, da poslovna javnost družbo BtC in njenega 
predsednika uprave uvršča med najuglednejše v sloveniji, 
je odraz odličnega vodenja družbe, in sicer tako na 
področju strateškega in trajnostnega razvoja kot tudi na 
področju odnosov, ki jih ima podjetje s svojimi poslovnimi 
partnerji. 
V raziskavi je sodelovalo 800 predstavnikov velikih, 
srednjih in malih podjetij.

  Srebrarna Modena
srebrni nakit zanjo, zanj in za 
najmlajše

V poslovalnici srebrarne modena so pripravili pestro 
ponudbo srebrnega nakita, ki se ponaša z izjemnim 
dizajnom in kakovostjo po dostopnih cenah. nakit lahko 
odlično darilo zanjo, zanj ali za najmlajše, zato so pripravili 
tudi privlačne embalaže, v katerih bo nakit še veličastnejši. 
odkupujejo tudi star srebrni nakit po preverjeno najvišjih 
cenah ali ga zamenjajo za novega, srebrni nakit očistijo 
ali popravijo. nakit, kupljen v njihovi poslovalnici, očistijo 
brezplačno. obiščite jih in se prepričajte!

---------------------------------------------------------------------
srebrarna modena  
dvorana a , kletna etaža
t: 040 658 037
info@modena.si
www.modena.si 

---------------------------------------------------------------------

  Roll Bar – Indoor karting center

V dvorani nasproti koloseja vas pričakuje 15 vrhunsko 
pripravljenih električnih gokartov, ki vam nudijo hitrostno 
adrenalinsko zabavo za vse generacije, celo malčke, 
starejše od 5 let. izkušeni vozniki že vedo, da hitrostne 
užitke lahko delijo sami s seboj ali s prijatelji, za vse, ki pa 
se s tem športom srečujejo prvič, v indoor karting centru 
prirejajo izobraževanja in tečaje vožnje z električnimi 
gokarti.

V vročih dneh vas bodo na prenovljenem vrtu pred roll 
Barom ohladili s še vedno poletno ponudbo pijač (frapeji, 
frapučini, sladoledne kupe, koktejli ...) in vam od 7.30 dalje 
poleg kave postregli še s sveže pečenim toastom.

---------------------------------------------------------------------
dvorana 18
www.indoor-karting.com
info@indoor-karting.com
telefon: 01/585 25 70 
---------------------------------------------------------------------

  Jože Mermal prejel posebno 
priznanje Smučarske zveze 
Slovenije 
smučarska zveza slovenije je na redni letni skupščini, 
ki je potekala 3. julija, Jožetu mermalu, predsedniku 
uprave družbe BtC, podelila posebno priznanje za razvoj 
smučarskih skokov v sloveniji in na ljubnem ob savinji.
na ljubnem ob savinji sta namreč 11. in 12. februarja 
letos potekali tekmi za svetovni pokal v smučarskih 
skokih za ženske, s čimer se je kraj postavil ob bok 
najpomembnejšim organizatorjem smučarskih skokov 
v svetu. na ljubnem ob savinji smo bili priča pravemu 
športnemu prazniku, postavili pa smo tudi nov mejnik na 
tekmah svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. 
Še nikdar v zgodovini si namreč tekem svetovnega pokala 
ni ogledalo toliko gledalcev – v dveh dneh je za najboljše 
skakalke na svetu prišlo navijat več kot 6.000 gledalcev, ki 
so navdušeno pozdravljali prav vsak skok. 
V družbi BtC smo izvedbo tekem sponzorsko, 
organizacijsko in marketinško pomembno podprli, saj 
želimo tudi na ta način prispevati k razvoju tega športa v 
sloveniji.

  Predolimpijsko srečanje 
s Saro Isaković 
Pred odhodom na olimpijske igre, ki so v londonu 
potekale med 27. julijem in 12. avgustom, je slovenska 
vrhunska plavalka sara isaković pripravila srečanje s 
svojimi sponzorji. srečanja se je udeležil tudi Jože mermal, 
predsednik uprave družbe BtC, ki saro sponzorira že vse 
od leta 2009, in ji zaželel veliko športne sreče in uspehov.

  Mladi upi na poletnem 
košarkarskem taboru 
Športno društvo košarkarska šola Peter Vilfan je letos 
v strunjanu organiziralo že 19. poletni košarkarski 
tabor. tabor je namenjen dekletom in fantom med 7. in 
17. letom, udeležijo pa se ga lahko tisti, ki košarko že 
trenirajo v svojih šolah in klubih, in tudi tisti, ki se želijo s 
košarkarsko žogo šele spoznati. 

letos so v družbi BtC, ki sicer sponzorsko že vrsto let 
podpira košarkarski klub union olimpija, udeležbo na 
taboru omogočili petim nadobudnim košarkarjem tega 
kluba. tabora so se udeležili nik kiseljak, maks Vidmar, 
domen kočevar, nemamja Ščekić in tim Zupanec in pod 
budnim očesom izkušenih trenerjev so dvakrat dnevno 
pridno vadili. ob večerih so na razsvetljenih zunanjih 
igriščih potekala različna tekmovanja in seveda tudi 
košarkarske tekme. 
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  Plesna zvezda ponovno odpira 
svoja vrata
s tednom odprtih vrat, ki bo od 17. do 21. septembra 
potekal v Plesni zvezdi, ta znova odpira svoja vrata. Za 
vse obiskovalce tedna odprtih vrat bodo vsi programi 
brezplačni in bodo potekali po urniku, ki velja za sezono 
2012/2013. V Plesno šolo Plesna zvezda se lahko vpišete 
od 27. avgusta dalje, od 16. do 20. ure pri blagajni Plesne 
zvezde, in do 7. septembra 2012 izkoristite 10-odstotni 
popust za nakup kateregakoli tečaja. 
urnik vadb za sezono 2012/2013 na spletni strani
www.plesnazvezda.si.
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akTualnO
dogodki

akTualnO
dogodki

OTROŠKA
OBUTEV
V ŠTEVILKAH 0-31
V IZBRANIH TRGOVINAH

Gore-tex fantovski čevelj 
Sport (vel. 25-30).

www.babycenter.si

Hvala, ker ste zrastli z nami!

Fantovski čevelj 
SMS Peanut (vel. 21-27).

Dekliški čevelj 
LK Trainer (vel. 20-27).

Usnjen fantovski čevelj 
Frederick  (vel. 24-28).

Dekliški čevelj 
Lilah  (vel. 17-21).

Usnjen dekliški čevelj 
Simona (vel. 18-22).

  Devetdeset let 
Zveze združenj šoferjev in 
avtomehanikov slovenije 
Štirinajstega julija je pred Vodnim mestom 
atlantis potekala slovesnost ob 90-letnici 
Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov 
slovenije. Zveza ZŠam pomemben del 
svojega poslanstva namenja skrbi za večjo 
prometno varnost vseh udeležencev v 
prometu, izboljšanju prometne kulture ter 
se posveča izboljšanju položaja poklicnih 
voznikov in avtomehanikov. Poleg tega 
aktivno deluje pri vzgoji in preventivi v 
cestnem prometu in med drugim sodeluje 
v akcijah Prvi šolski dan, kolesarski izpiti 
na osnovnih šolah in Varnostni pas – vez 
z življenjem. slavnostni govornik na 
prireditvi, na kateri so podelili priznanja 
Zveze ZŠam, je bil predsednik rs dr. 
danilo türk, dogodka so se udeležili tudi 
župan mestne občine ljubljana Zoran 
Janković ter številni domači in tuji gostje.

  Smučarji tekači na rolkah, 
najmlajši na rolerjih 
29. avgust, pred Vodnim mestom 
atlantis
smučarska zveza slovenije in tehnični organizator tsk 
JuB dol pri ljubljani bosta v sredo, 29. avgusta, pred 
Vodnim mestom atlantis pripravila že peto tekmovanje 
smučarjev tekačev na rolkah v sprintu. tekmovanje, ki bo 
potekalo v osmih starostnih kategorijah, se bo začelo ob 
16.30 s kvalifikacijskimi teki, nadaljevalo pa ob 17.30 s 
finalnimi boji. na tekmovanju bodo predvidoma nastopili 
vsi naši najboljši tekači in tekačice, v finalne boje, v katerih 
tekmovanje poteka na izločanje, pa se bo uvrstilo 16 
najboljših. 
na parkirnem prostoru pred Vodnim mestom atlantis bo 
med prireditvijo tudi tekmovanje najmlajših (letnik 1997 in 
mlajši) na rolerjih. mladi bodo lahko pokazali svoje znanje 
v spretnostni vožnji z rolerji med ovirami, vsi tisti, ki bodo 
na ta način preizkusili svoje znanje, pa bodo prejeli tudi 
priložnostno darilo.

  Festival Ljubljana 
Hommage à stravinsky

V okviru ljubljanskega poletnega festivala bo v četrtek, 6. 
septembra, v izvedbi Baleta sng maribor v križankah na 
sporedu plesna predstava Hommage à stravinsky (sodobni 
neoklasični balet). Projekt predstavlja umetniški poklon 
igorju stravinskemu, s katerim želi mariborski Balet 
zaznamovati 130. obletnico skladateljevega rojstva. 
koreograf Edward Clug se je odločil, da bo kot uvodno 
delo projekta Hommage à stravinsky, ki ga je ustvaril 
za mariborski baletni ansambel, izpostavil Pesmi za 
obdobje parjenja (songs for the mating season), ki sicer 
na vsebinski ravni nima specifične povezave z drugim 
delom Posvetitve pomladi poleg letnega časa, v katerem 
se dogaja. 
sponzor predstave je družba BtC.
Foto: tiberiu marta/sng maribor

  Letni kino City: 
najbolj obiskana filma sta 
bila madagaskar 3 in ted 
med 18. in 23. julijem je poletne večere 
v BtC Cityju popestril letni  kino City 
na prostem, ki je bil postavljen na 

igrišču za odbojko na mivki v Vodnem 
mestu atlantis. Za šest zaporednih 
poletnih večerov smo pripravili šest 
filmskih uspešnic, od tega kar tri filmske 
predpremiere – madagaskar 3, divjaki 
in ted, poleg njih pa še filme sneguljčica 
in lovec, diktator in ameriška pita: 
obletnica. Predvajanje zadnjega smo 

sicer morali zaradi slabega vremena 
odpovedati, največ gledalcev pa si je 
ogledalo filma madagaskar 3 in ted.
Posebnost letnega  kina City je v tem, da 
so si lahko obiskovalci filmske uspešnice 
ogledali z brisač in ležalnikov na peščeni 
plaži ali pa s sedišč na tribuni odbojkarskega 
igrišča Vodnega mesta atlantis.

  Ritem mladosti 2012 
7. september, pred kolosejem in 
Vodnim mestom atlantis
Collegium mondial travel in radio antena bosta pred 
kolosejem in Vodnim mestom atlantis letos že šestič gostila 
največji slovenski enodnevni glasbeno-kreativni festival ritem 
mladosti.
druženje ob brezplačnih zabavno-ustvarjalnih delavnicah 
se bo začelo v petek, 7. septembra, ob 13. uri, od 19. ure pa 
bodo na dveh odrih nastopali priljubljeni glasbeniki, kot so 
Tony Cetinski, big foot Mama, kingston, Zlatko, 
Trkaj, april, nika Zorjan, dj Sylvain, Mike vale 
in mnogi drugi. kot poseben gost bo tokrat nastopil Steve 
edwards, avtor in glas hitov Boba sinclarja ter največjih 
plesnih himen prejšnjega desetletja!
ritem mladosti je največji žur ob začetku šolskega leta, ki 
poteka v BtC Cityju. kot glavne zvezde sta v prejšnjih letih 
nastopili pevki september in agnes, lani je zbrane navdušil 
rio, več kot 30.000-glavo množico pa so med drugimi 
razgibavali tudi gramophonedzie in duo shapeshifters.
Prvo ime letošnjega ritma bo steve Edwards, ki je s svojim 
glasom na vrhove lestvic popeljal mojstre, kot so Bob sinclar, 
axwell, Cassius, alex gaudino, Yves larock, shapeshifters in 
mnogi drugi. Hit World, Hold on  mu je prinesel nominacijo 
za grammyja, enak uspeh je doživel album Born in Jamaica, 
ki ga je soustvaril s sinclarjem in ikonama reegaeja sly & 
robbie.

  Sejem rabljenih šolskih 
učbenikov 
5.–7. september, trg mladih
tako kot že nekaj let zapored bo tudi letos v BtC Cityju 
ljubljana organiziran sejem rabljenih šolskih učbenikov za 
osnovno in srednjo šolo. sejem bo na trgu mladih potekal 
od srede, 5. septembra, do vključno petka, 7. septembra, in 
sicer vsak dan med 9. in 20. uro. V ta namen bo na voljo 50 
brezplačnih stojnic za vse, ki bodo želeli prodati stare 
knjige in zaslužiti za nove.

  Plaža diVino: 
kjer je tudi poleti fino! 
Vsako sredo med 11. julijem in 22. 
avgustom so na zeleni terasi nakupovalne 
galerije kristalne palače poskrbeli, 
da je bilo v prestolnici v letošnjem 
poletju dovolj priložnosti za zabavo. V 
organizaciji restavracije diVino so namreč 
potekali večerni plaža partyji, na katerih 
so nastopili številni priznani glasbeni 
izvajalci, poskrbljeno pa je bilo tudi za 
smeh, udobno poležavanje v ležalnikih, 
srkanje osvežilnih koktajlov in številna 
presenečenja.
na večernih plaža partyjih na zeleni 
terasi smo tako lahko prisluhnili 
izvajalcem, kot so massimo savić, alya, 
manca Špik, dJ maj, kataya, samuel 
lucas Band, trkaj, matjaž Javšnik, dJ dey, 
ana marija mitič, dJ lady m, dJ sylvain, 
Xequtifz, lara love in drugim. Prav vsi so 
pričarali odlično zabavo, obiskovalci pa 
so med njihovimi nastopi lahko uživali ob 

hrani in pijači, si odpočili na ležalnikih ali 
bosi zaplesali na travi.
V restavraciji diVino so pestri tudi torki, 
ko prirejajo vroče večere s salso z dJ 
Panchitom, ob četrtkih je čas za  Chill 
deep sound z dJ mayonesse, petki pa 
so rezervirani za tropical WeekEnd z dJ 
levisom. 
Vsak dan pa vam je v restavraciji, ki 
se razteza v treh nadstropjih, na voljo 
tudi odlična ponudba jedi mediteranske 
kuhinje.
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aTlanTiS
Vodno mesto 
www.atlantis-vodnomesto.si

delovni čas: 
Dežela savn: vse dni v letu od 9. do 23. ure
Svet doživetij in Termalni tempelj: od ponedeljka 
do četrtka, od 9. do 21. ure, od petka do nedelje 
ter med prazniki pa od 9. do 22. ure

MilleniuM
Športni center

--------------------------------------------------------------------
01/585 15 00
www.millenium.btc.si
--------------------------------------------------------------------

Brezplačni obisk vadbe

Kupon za enkratni brezplačni obisk katere koli 
vodene skupinske vadbe v ŠC Millenium lahko 
unovčite do 30. septembra 2012 pri recepciji ŠC 
Millenium.

Dopoldanske skupinske vadbe vodijo trenerji v ŠC 
Millenium – Matej, Urška, Damjan. Vadbe potekajo 
po naslednjem razporedu:
Pon.: Matej Tor.: urška
8.00–8.45  9.15–10.00
8.45–9.45 10.15–11.00

Sre.: damjan čet.: urška
8.00–8.45  9.15–10.00
8.45–9.45 10.15–11.00

v družbi je prijetneje in 
zabavneje!

v dvoje so stvari lepše, v družbi dveh, treh ali petih 
zabavnejše in za posameznika, ki se prilagaja sku-
pini, tudi spodbudnejše. To vemo tudi v ŠC Millenium, 
zato to jesen znova odpiramo vrata skupinski vadbi 
– do nedavna smo jo namenjali le seniorjem, tokrat 
pa vabimo, da se nam pridružite tudi tisti, ki ste že 
vstopili v peto desetletje. 

Vabljeni torej vsi po 40. letu starosti, ki imate ob dopoldnevih 
dovolj prostega časa in želite ostati v »formi«, kot tudi tisti, ki 
imate katero od zdravstvenih težav, ki jo z vadbami, opisanimi 
v nadaljevanju, lahko odpravite ali vsaj omilite.
Posamezne vrste vadbe – senior Fit, senior aero in osteo 
– se med seboj ne razlikujejo tako, kot bi morda sklepali iz 
njihovih imen; pri vseh treh oblikah vadbe se vaje med seboj 
prepletajo in ponavljajo, le da so nekatere vaje za eno skupino 
pomembnejše kot za drugi dve. trudimo se, da vadbo prilago-
dimo vsakemu posamezniku v skupini.

Kako poteka vadba
uvodni del vsake od treh skupinskih vadb poteka v fitnesu, 
kjer imajo vadeči možnost, da se na aerobnih napravah 
ogrejejo, zaradi česar morajo priti v fitnes vsaj 10 minut pred 
začetkom ure. sledi odhod v dvorano, kjer vadeče seznanimo 
z najrazličnejšimi pripomočki za vadbo (velike, majhne, pilates 
in bosu žoge, elastični trakovi, elastični obročki, palice z 
utežmi, uteži), s katerimi vadbo kar najbolj popestrimo. Vaje 
se zato manj ponavljajo in niti ena vadbena enota ni povsem 
enaka prejšnji. Vadba poteka ob raznoliki glasbi, vadeči pa 
lahko prinesejo tudi svojo najljubšo glasbo.

Senior Fit
ta vadba je prilagojena vadečim v zrelih letih, ki jih morda 
že pestijo nekatere zdravstvene tegobe: občutek okornosti, 
zmanjšanje fleksibilnosti, omejene amplitude giba, občutek 
nemoči … Z ustreznimi vajami jim pomagamo povečati 
mišični tonus in s tem razbremeniti sklepe, predvsem 
hrbtenico, z vajami za raztezanje pa prispevati k elastičnosti 
mišic in tako preprečiti morebitne poškodbe. Vadba temelji na 
individualnem pristopu, saj oblikujemo manjše skupine, v kat-
erih je omogočena korekcija vaj in s tem večji vadbeni učinek.

Senior Aero
Vadba, ki pogosto vsebuje tudi elemente aerobike, je namen-
jena vsem tistim, ki si želijo podaljšati kakovostno življenje v 
pozna leta. s pomočjo redne vadbe si bodo vadeči izboljšali 
kvaliteto življenja in upočasnili staranje, izboljšali in vzdrževali 
bodo koordinacijo, ravnotežje in gibljivost v sklepih, poskrbeli 
za vzdržljivost srčno-žilnega sistema in vzdrževanje telesne 
teže, znižali krvni tlak, povečali vrednost (dobrega) holester-

ola Hdl, zmanjšali vsakdanji stres in preprečili oz. zmanjšali 
možnost nastanka starostno pogojene osteoporoze.

Osteo – vadba proti osteoporozi
ta oblika vadbe ni tako zahtevna kot ostali dve. ogrevanju 
in kratkemu aerobnem delu sledijo vaje za krepitev trupa 
(trebušnih in hrbtnih mišic) s poudarkom na stabilizaciji 
hrbtenice in medenice, kar pripomore k boljši drži, preprečuje 
in odpravlja bolečine v hrbtenici, vpliva na mišično ravnovesje 
in stabilnost ter zmanjšuje možnost kompresijskih zlomov. 
Vajam za krepitev zgornjih in spodnjih okončin s posebnim 
poudarkom na pravilni izvedbi sledijo še vaje za ravnotežje in 
raztezne vaje.
Vadbo lahko obiščete vsak ponedeljek in sredo ob 8. uri.

da ne bi bolelo – ogrevanje za tenisače
ste tudi vi eden tistih, ki le nekaj minut pred uro tenisa 
prihitite v garderobo, se preoblečete, naredite nekaj 
poskokov in že ste pripravljeni za igro? V ŠC millenium 
vam ponujamo možnost, da se 15 minut pred začetkom 
igre ogrejete pod strokovnim vodstvom trenerja v fitnesu, 
ki vam bo po krajšem aerobnem delu predstavil tudi 
raztezne vaje. s 15-minutnim ogrevanjem boste izboljšali 
občutek za igro, obenem pa zmanjšali možnost nastanka 
poškodb. Pridružite se nam lahko v času dežurstev, vsak 
dan od 17.45, oz. po dogovoru. dodatne informacije na 
recepciji ŠC millenium.

Priprava na maraton
Čeprav za prave tekače vreme ni in ne sme biti ovira, 
smo za tiste, ki se nameravajo udeležiti 17. ljubljanskega 
maratona in se pri treningu izogniti slabemu vremenu, v 
našem fitnesu pripravili 6 tekaških stez.

Znova v fitnes
Jesen in z njo manj prijetno vreme bosta mnoge 
rekreativne športnike pregnala v zaprte prostore, kjer 
bodo športne aktivnosti na prostem zamenjali dvoranski 
športi ali fitnes. a tudi ta na prvi pogled preprosta vadba 
na orodjih za fitnes zahteva nekaj znanja, da bi bila kar 
najbolj učinkovita. ker v fitnes centru ŠC millenium 
ničesar ne prepuščamo naključju, smo poskrbeli tudi za 
to, da pri vadbi ne boste prepuščeni sami sebi, in vam zato 
za pravilno izvedbo vaj nudimo pomoč strokovno usposo-
bljenih trenerjev fitnesa. Za vse nove člane je zato obvezen 
brezplačen predstavitveni trening, na katerem vas bomo 
seznanili z vsem, kar morate vedeti, da vadba v fitnesu 
poteka nemoteno, pravilno, varno, predvsem pa učinkovito. 
Vsi, ki si želite večjega napredka in pravilne, prav za svoje 
potrebe sestavljene vadbe, se lahko odločite za mesečni 
program vadbe; s trenerjem boste na podlagi svojih želja 
opravili testiranje, trener pa vam bo nato sestavil pro-
gram, po katerem boste hitreje in zagotovo dosegli svoj 
cilj. in še: ob nakupu mesečne karte za fitnes vam 
do konca septembra enkratni obisk savne v ŠC 
Milleniumu podarimo.

Plavalni tečaji za odrasle
Plavalni tečaji so namenjeni vsem starejšim od 15 let, ki še 
nimajo izkušenj s plavanjem, slabim plavalcem, tistim, ki 
imajo strah pred vodo, ali pa tistim, ki želijo svoje znanje 
plavanja izpopolniti ali poskrbeti za redno tedensko 
rekreacijo. izbirate lahko med začetnim in nadaljevalnim 
individualnim plavalnim tečajem (v dogovoru z učiteljem 
sami izberete dan in uro vadbe) ter skupinskim izpopol-
njevalnim tečajem plavanja, ki je namenjen predvsem 
rekreaciji.

Informacije o vpisu in začetku posameznih tečajev:
T: 030 242 128
M: animacijevma@btc.si.

Za vse, ki niso praznovali poleti
V Vodnem mestu atlantis za mlade in najmlajše obiskov-
alce že vrsto let organiziramo praznovanja rojstnih dni 
s šestimi vsebinsko različnimi, vodenimi in animiranimi 
praznovanji, za katere skrbi več kot trideset profesion-

alnih animatorjev in učiteljev plavanja. tako lahko več 
pozornosti namenimo posameznim starostnim skupinam 
otrok, tako plavalcem kot neplavalcem, in rojstnodnevna 
praznovanja nadgradimo z vedno novimi igrami in rekviz-
iti. k praznovanjem sodijo tudi nekoliko manj »mokre« 
dejavnosti, vsakemu slavljencu pa v Vodnem mestu atlantis 
pripravimo še posebno presenečenje.
rojstnodnevna animacija poteka v vseh bazenskih objektih, 
traja dve ali štiri ure (animatorji se prilagodijo željam 
staršev), namenjena je otrokom od 4. do 15. leta, v ceno pa 
sta všteta tudi pijača in topli obrok po lastni izbiri.
Čeprav je pester in raznolik animacijski program, ki ga 
slavljencem prirejamo v Vodnem mestu atlantis, namenjen 
predvsem veselju in zabavi otrok, ti pri vodnih igrah in 
športih razvijajo psihomotorične sposobnosti in spret-
nosti. Vzrok več, da vaš otrok rojstni dan preživi v Vodnem 
mestu!
--------------------------------------------------------------------
T: 051/266 932
M: animacijevma@btc.si.
------------------------------------------------------------

POleTje Se 
nadaljuje 
v atlantisu!
letošnje poletje so na veliko veselje večine za-
znamovale olimpijske igre in visoke, res poletne 
temperature. na naslednjo olimpijsko vročico bo 
treba počakati vsaj štiri leta, poletno vzdušje in 
»morske« užitke pa si v vodnem mestu atlantis 
lahko privoščite še pred začetkom naslednjega 
koledarskega poletja. Podaljšajte si torej poletje 
z obiskom atlantisa, ki ga bodo konec septembra 
zaznamovale nekatere novosti.

katere novosti in presenečenja vas to jesen pričakujejo v 
Vodnem mestu atlantis, za zdaj ostaja še skrivnost, ki jo 
bomo razkrili prihodnjič. tokrat vas želimo le povabiti, da 
si v Vodnem mestu atlantis podaljšate poletje in morda 
nadomestite »zamujeno«. V mislih imamo seveda plavalne 
tečaje, v katere vpisujemo tako otroke kot odrasle, neplav-
alce in polplavalce ter plavalce, ki se lahko udeležijo nad-
standardnih, individualnih ali skupinskih tečajev plavanja.

Plavalni tečaji za otroke
namenjeni so tako začetnikom kot tistim, ki želijo izpopol-
niti svoje plavalne sposobnosti. neplavalci lahko izbirajo 
med 10-, 20-, 30- ali 60-urnimi začetnimi nadstandard-
nimi (trije tečajniki na vaditelja) in začetnimi skupinskimi 
plavalnimi tečaji (pet tečajnikov na vaditelja), lahko pa se 
odločijo tudi za začetni individualni plavalni tečaj (tečajnik 
in vaditelj).
Podobno se lahko odločajo tudi plavalci: izbirajo lahko med 
10-, 20-, 30- ali 60-urnimi nadaljevalnimi nadstandard-
nimi tečaji (trije tečajniki na vaditelja), izpopolnjevalnimi 
(tudi rekreativnimi) skupinskimi tečaji (pet tečajnikov 
na vaditelja) oz. nadaljevalnim individualnim plavalnim 
tečajem (tečajnik in vaditelj).
namen začetnih tečajev je spoznavanje otrok z nekaterimi 
zakonitostmi vode in plavalnimi tehnikami, nadaljevalni 
in izpopolnjevalni tečaji pa bodo otroke seznanili z novimi 
plavalnimi tehnikami, s skoki v vodo, z osnovami reševanja 
iz vode in drugimi dejavnostmi v vodi. individualne tečaje, 
tako začetne kot nadaljevalne, z vodjem učiteljev plavanja 
sooblikujejo starši.

Kozmetični studio La Vida
V preddverju Vodnega mesta atlantis je skrbno urejen 
kozmetični studio la Vida, kjer vas bodo sprejele stro-
kovno usposobljene kozmetičarke in poskrbele, da se 
boste po obisku pri njih resnično počutili kot prerojeni. 
izbirate lahko med različnimi negami obraza, 
masažami, sprostitvenimi terapijami in ayurvedskimi 
tretmaji. Z voskom ali laserjem vas odrešimo nadležnih 
dlačic, uredimo vam nohte na rokah in nogah ter z 
različnimi paketi in programi za lepo in zdravo telo 
poskrbimo, da se boste v svoji koži dobro počutile.

-----------------------------------------------------------------
Kozmetični salon Lepa Vida, d. o. o.
Vodno mesto Atlantis
T: 01/585 21 05, M: 041 660 968  
www.lavida.si 
----------------------------------------------------------------
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STil
modni v šolo

STil
modni v šolo

1 Jopica 22,99 €, obleka 22,90 €, baby Center, dvorana 11; 2 Hlače 48,50 €, Trgovina Mothercare, dvorana 10; 3 Čevlji nike 27,99 €, baby Center, 
dvorana 11; 4 krilo 59,90 €, Trgovina babadu, nakupovalja galerija kristalne palače; 5 obleka 35,95 €, baby Center, dvorana 11; 6 Pulover 22,90 € (-30 %), 
Trgovina M Point benetton, dvorana a; 7 Pajkice (koplet 2 kom) 18,50 €, Trgovina Mothercare, dvorana 10; 8 obleka 45,95 €, baby Center, dvorana 
11; 9 srajca 28,50 €, Trgovina Mothercare, dvorana 10; 10 krilo 19,99 € (-30 %), Trgovina M Point benetton, dvorana a 11  Jakna 3 v 1 79 €, Trgovina 
Mothercare, dvorana 10; 12 Peresnica 15 €, Trgovina babadu, nakupovalja galerija kristalne palače; 13 Čevlji nike 27,99 €, baby Center, dvorana 11; 
14 ruzak od 30,90 do 33,90 €, Trgovina babadu, nakupovalja galerija kristalne palače; 15  Zaščita za ključ 6,90 €, Trgovina Magic shop, dvorana a; 
16 Jopa 28,50 €, Trgovina Mothercare, dvorana 10; 17 mapa 3,45 €, Vodene barvice 9,95 €, Beležka 4,50 €, Trgovina Magic shop, dvorana a; 
18 Šolska torba 49,98 €, Trgovina Magic Shop, dvorana a; 19  Plašč 39,99 € (-30 %), Trgovina M Point benetton, dvorana a; 20 Barvice Jolly 17,90 €, 
Trgovina Magic shop, dvorana a; 21 ruzak od 30,90 do 33,90 €, Trgovina babadu, nakupovalja galerija kristalne palače.

1
2

3 4 5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

novo šolsko leto je pred vrati. Zavedamo 
se, da je nakupovanje za šolo precej 
stresno, zato smo vam to opravilo 
nekoliko olajšali. V trgovinah smo za vas 
izbrali nekaj šolskih potrebščin, hkrati pa 
poskrbeli, da bosta vaša šolar ali šolarka 
modno zakorakala v šolske klopi.
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ekO 

Center naturhouse, bTC, hala 9, telefon 01 585 17 95

  BTC prejel mednarodni 
standard za upravljanje energije 
družba BtC, ki bo v letošnjem letu v energetske projekte 
investirala 1,5 milijona evrov, je med prvimi v sloveniji 
prejela mednarodni certifikat iso 50001:2011, ki podjetjem 
omogoča, da dosledno in učinkoviteje upravljajo energijo. 
Priznanje smo v BtC-ju prejeli zaradi uresničevanja lastne 
energetske politike, katere osnovni namen ni enkratno 
znižanje porabe energije, temveč vzpostavitev sistema, ki 
vodi k stalnemu zniževanju porabe energije ter zmanjšanju 
negativnih vplivov na okolje. 
V BtC-ju se tako ponašamo že s tremi lastnimi sončnimi 
elektrarnami; v juniju smo namreč odprli že tretjo lastno 
sončno elektrarno, in sicer v nakupovalnem središču v 
murski soboti. Pred tem smo lani odprli tudi sončno 
elektrarno na strehi logističnega centra BtC, ki sodi med 
največje sončne elektrarne v sloveniji, sončna elektrarna je 
vgrajena tudi v fasado kristalne palače.
ob tem smo v BtC-ju v prvi polovici leta izvedli optimizacijo 
rabe električne energije v logističnem centru BtC, 
potekajo tudi priprave na projekt zamenjave razsvetljave v 
nakupovalnih središčih BtC City v ljubljani, novem mestu in 
murski soboti. 
V drugi polovici avgusta smo v BtC-ju pričeli projekt 
misija zeleno, katerega cilj je zmanjševanje izpustov Co2 z 
ustvarjanjem naravnejšega, zelenega okolja. Z zeleno barvo 
bodo tako označene pešpoti, zeleni koraki, koši za odpadke, 
motivacijska sporočila, pri tem pa bodo obiskovalci, zaposleni 
in poslovni partnerji v projekt vključeni kot ambasadorji 
ekologije.

  Misija: Zeleno
V družbi BtC smo se v letošnjem letu odločili za nov korak 
v smeri utrjevanja trajnostnega razvoja – zasnovali smo 
projekt, ki smo ga poimenovali misija: Zeleno, prek katerega 
želimo k trajnostnemu ravnanju postopno spodbujati tudi 
svoje poslovne partnerje in obiskovalce. misija pomeni akcijo, 
drznost, pogum, vztrajnost in sodelovanje, medtem ko zelena 
barva simbolizira upanje in rast, povezujemo pa jo tudi z 
regeneracijo in s prihodnostjo, torej z vsem, kar je prijazno 
naravi oz. okolju. Cilj misije je ZElEno na vseh segmentih.
misija vključuje investicijske premike, ki so potrebni za bolj 
zeleno življenje v BtC City, promoviranje zelenih izdelkov 
in storitev, spodbujanje zelene potrošnje ter ozaveščanje 
javnosti glede zelenih vrednot in dejanj. Pomemben del 
zgodbe predstavljajo t.i. zeleni agenti, ki vsak na svojem 
področju pripevajo k uresničevanju skupne misije. Zeleni 
agent je lahko prav vsak, ki je pripravljen delati v dobro 
prijaznega okolja in zelenega razvoja. to smo zaposleni, 
poslovni partnerji, kupci in vsi tisti, ki ravnamo zeleno in ki s 
svojimi dejanji motiviramo druge. Zeleni agenti so na primer 
tudi rastline plezalke, saj čistijo zrak, okolje pa prijetno 
zelenijo, zeleni agenti so drevesa, ki predelujejo izpuste Co2 
in ustvarjajo naravnejše okolje, pa tudi živali.
gonilna sila misije je družba BtC. Vodili in usmerjali bomo z 
lastnim zgledom, prva dejanja pa so že vidna: 
- ob zahodni in vzhodni strani dvorane a smo zasadili 

zelene rastline, odločili smo se za prezimni in vedno 
zeleni bršljan, ki ima sposobnost vsrkavanja precejšnje 
količine Co2, s čimer prečiščuje zrak;

- znotraj BtC Cityja smo začrtali prvi del zelene pešpoti, ki 
jo bomo v prihodnje še razširili;

- obiskovalce spodbujamo k uporabi parkirne hiše in vožnji z 
brezplačnim City busom;

- pozornost obiskovalcev privabljajo številna plakatna 
mesta s sporočili, ki spodbujajo k zelenemu ravnanju;

- številni zabojniki za odpadke komunicirajo našo zavezo 
k njihovem ločenem zbiranju, saj so odpadki hkrati tudi 
pomembna surovina.

Vabimo vas, da raziščete prve podvige zelene misije in da 
tudi sami postanete dejavni zeleni agent. Veseli bomo vaših 
pobud, kako lahko med zelene agente privabimo čim več 
poslovnih partnerjev, kupcev, obiskovalcev ... to je naša skupna 
misija!

  Sončna elektrarna 
v BtC Cityju murska sobota
devetnajstega junija je družba BtC na električno omrežje 
priključila že svojo tretjo sončno elektrarno. tako je odslej 
sončna elektrarna tudi na strehi nakupovalnega središča v 
BtC Cityju murska sobota, razteza se na 8.500 kvadratnih 
metrih, njena moč znaša 550 kW, načrtovana letna 
proizvodnja pa je 567.000 kWh električne energije. izvajalec 
je bilo podjetje Plan-net solar.
osnovni namen družbe BtC v naložbe sončnih elektrarn 
je zmanjševanje vplivov na okolje in razbremenitev okolja 
ogljikovega dioksida. 

www.eko-btc.si
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Trend 
osvežimo otroško sobo

... in jo pripravimo na novo šolsko leto
Poletne počitnice se počasi končujejo, novo šolsko leto pa že trka na vrata. Poleg številnih 
šolskih potrebščin, ki jih potrebujejo naši šolarji ob vstopu v novi ali višji razred in jim jih  
starši po navadi kupijo, pa je lepo, da svojemu šolarčku v tem času privoščijo tudi katero 
izmed nešolskih stvari oziroma mu jo ponudijo v zameno za prvo lepo oceno. to bo šolarju 
zagotovo polepšalo dan in ga vsaj za nekaj časa odvrnilo od razmišljanja, da bo spet moral 
sesti v šolsko klop, ko se bo pričelo novo ocenjevalno obdobje. tokrat smo vam prip-
ravili kar nekaj predlogov za drobne in manj drobne spremembe v sobah vaših šolarjev. 
Prepričani smo, da se bo našlo kaj prav za vsak žep.

1 2

3 4

5

6
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8

9

10

11

1 Viseča svetilka ‘žirafa’; 36,00 €; M dom, dvorana 18, sever; 2 lonček; 13,90 €; dota, dvorana a, sever, 
pritličje 3 omarica s predali medi; 17,59 €; Trgovski center Merkur, dvorana 17; 4 okrasna blazina s 
prevleko; 18,90 €; dota, dvorana a, sever, pritličje; 5 stenske nalepke, djeco; 25,90 €; babadu, kristalna 
palača, pritličje; 6 Vreča za pižamo; 34,00 € in obešanka: medvedek z žepki; 39,00 €, kerin.Povirk bTC, 
osrednji del dvorane 4; 7  Prevleka za vzglavnik; 10,90 €; dota, dvorana a, sever, pritličje; 8 otroška soba 
tempo XY; 1136,41 €; M dom, dvorana 18, sever; 9  stolček Captn sharky; 86 €; kerin.Povirk bTC, osrednji 
del dvorane 4; 10 Čoln Captn sharky; 1246 €; kerin.Povirk bTC, osrednji del dvorane 4; 11 koš za perilo 
Flowers; 15,39 €; Trgovski center Merkur, dvorana 17.

Najboljši v razredu. In povsod drugod.
Mac je zmogljiv, zanesljiv in enostaven za uporabo. Zato je idealen za študij.

Obiščite iStyle in poskrbite za odličen začetek študijskega leta.

Kupi Maca in pridobi bon v vrednosti 100 €.

Obiščite iStyle.
Vaš najbližji Apple strokovnjak.
www.istyle.si T 01 231 40 10 E info@istyle.si Kristalna Palača, Ameriška 8, 1000 Ljubljana
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žTrZniCa 

Zakaj bi v Sloveniji potrebovali 
superhrano iz daljnih dežel, ko pa 
Tržnica BTC City ponuja številne 
slovenske izdelke?

Slovenci damo veliko na kakovost hrane, žal pa v 
zadnjih letih prevladuje množična proizvodnja, 
pri kateri je količina pomembnejša od kakovosti 
živil. na žalost je velika večina ljudi prisiljena 
gledati zgolj na ceno izdelka in ne na poreklo, pa 
čeprav na škodo kakovosti. hiter tempo življenja 
nas je prisilil v to, da vse pogosteje uporabljamo 
bližnjice, s katerimi želimo prihraniti čas in napor 
pri izbiranju in pripravi hrane.
na srečo pa se v zadnjem času vedno bolj zavedamo, 
da je uživanje domačih, slovenskih pridelkov iz lokalne 
samooskrbe neprimerno boljše od industrijsko pridela-
nih. tako podpiramo naše kmete, pridelovalce in domače 
gospodarstvo. Če pridelke kupimo neposredno od kmeta 
ali na tržnici pri domačih pridelovalcih, vemo, da niso bili 
več tednov ali celo mesecev shranjeni v hladilnicah in niso 
potovali na tisoče kilometrov daleč do naših kuhinj. Vemo, 
da smo kupili svež pridelek, čeprav je videti slabše kakor 
industrijsko pridelan. Pomembno je, da sta slovensko 

sadje in zelenjava, zlasti tista, ki prihajata neposredno 
od kmetov, pridelana sezonsko in v manjših količinah. 
Energijo, barvo, okus in aromo pa jima daje sonce. Enako 
velja za razne surovine, kot so moka in izdelki iz žita in 
kaše. mlečni in mesni proizvodi prihajajo od domačih 
živali s slovenskih kmetij, katerih kakovost nadzorujejo 
inšpekcijske službe.
na tržnici v BtC Cityju najdete veliko slovenskih izdelkov 
in pridelkov vseh cenovnih razredov. uživajte kvalitetne in 
sveže izdelke in pri tem še podpirajte trud naših kmetov in 
proizvajalcev! Zato pri naslednjem nakupu le poglejte, od 
kod izdelek prihaja, in namesto tujega raje kupite našega, 
slovenskega.
tokratne izdelke za fotografije smo dobili v pokritem 
delu tržnice BtC City: v babičini kuhinji domač kruh, 
v trgovini arvaj klobase, sir in mleko v trgovini kmetije 
in sirarne bogataj, jogurt v trgovini dives ter med v 
čebelarstvu in zeliščarstvu vasič.
tržnica BtC City je prava zakladnica zdravja!

kupujmo 
slovensko
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gurMe 
Hot-Horse malo drugače

Zagotovo ga ni ljubljančana, ki ne bi vedel, kaj je horse 
burger. Vsi poznamo slavni in slastni burger z mletim 
konjskim mesom v obliki pleskavice, s solato, nacho sirom 
in drugimi dodatki, ki ga ponujajo pri Hot-Horsu. morda 
pa mnogi ne vedo, da sestava tega horsa ni vedno taka, 
kot je opisano zgoraj, in da obstajajo še nekatere druge 
različice. 
Pri edini slovenski verigi zdrave hitre prehrane Hot-
Horse namreč v obliki burgerja s svežimi dodatki in 
omakami ponujajo tudi mesni sir in žrebičkov zrezek, 
lahko pa dobite tudi žrebičkove trakce v ciabatti ali pa 
solato s trakci iz konjskega mesa, ki se izredno prileže v 
bolj vročih dneh. seveda pa pri Hot-Horsu ne ponujajo le 
burgerjev. dobite lahko tudi več vrst hot dogov, pri katerih 
lahko izbirate med hrenovko, konjsko ali pivsko klobaso, 
vsem pa lahko poleg omak dodate še vso zelenjavo, ki je 
na voljo tudi pri burgerjih. Ponujajo še ocvrt krompirček, 
in če niste ljubitelj mesa, lahko pri njih izberete tudi 
vegiburger. morda še ne veste, da pri Hot-Horsu lahko ob 
naročilu horse burgerja, mesnega sira, vegiburgerja ali 
žrebičkovega zrezka namesto krušnega izdelka iz bele 
moke naročite polnozrnatega, in to brez doplačila.
Zakaj pa bi pravzaprav jedli izdelke iz konjskega mesa? 
ker je s stališča hranilne vrednosti to meso gotovo izjema 
med drugimi vrstami mesa, ki se v večji meri uporabljajo. 
Vsebuje namreč največ bioloških visokovrednih beljakovin, 
ima daleč najnižji delež maščob in je izjemno bogato 
z železom. Zaradi nizkega deleža maščob v mesu je 
kalorična vrednost konjskega mesa v primerjavi z drugimi 
vrstami mesa (kot so goveje, telečje, svinjsko ali jagnječje) 
nižja. tako je to meso zaradi nižje kalorične vrednosti 
lahko primerno tudi za ljudi, ki se držijo katere od diet, še 
posebej, če si namesto belega kruha zraven raje privoščijo 
polnozrnatega. Vabljeni torej 21 ur na dan 362 dni v letu v 
Hot-Horse na trgu mladih v BtC City!
V Hot-Horsu so v tokratnem receptu rubrike gurme z vami 
delili pripravo konjskega golaža, saj menijo, da konjsko 
meso ni le horse burger, ampak mnogo več.

horse ni vedno le burger 
s konjsko pleskavico

Konjski golaž
Potrebujemo:
•	 1	kg	žrebičkovega	bočnika	(če	nam	primanjkuje	časa,	vza-

memo plečko, ker se kuha manj časa),
•	 1	kg	čebule,
•	 5	strokov	česna,
•	 rdečo	papriko	v	prahu,
•	 paradižnikovo	mezgo,
•	 majaron,
•	 lovorov	list,
•	 timijan,
•	 mleto	kumino,
•	 sol,
•	 poper,
•	 za	noževo	konico	sode	bikarbone,
•	 2	dcl	rdečega	vina,
•	 0,5	litra	juhe	za	zalivanje.

Priprava:
Čebulo popražimo na olivnem olju, toliko, da postekleni, in jo 
nato potresemo s sodo bikarbono. Tako čebula spusti sok in se 
zmehča, postane pa tudi lažje prebavljiva. Med neprestanim 
mešanjem postopoma, v treh delih, dodajamo na kocke nare-
zano meso, ki ga nato posolimo z ravno čajno žličko morske 
soli. Ko spusti tekočino, dodamo strt česen in zmanjšamo 
ogenj	na	minimum.	Pokrijemo	in	do	mehkega	dušimo	(bočnik	
približno uro in pol, plečko pa približno 45 minut). Medtem 
pogosto premešamo, da se meso ne prismodi. Če se prijema 
dna posode, zalijemo, vendar le toliko, da se ne zažge. Ko je 
meso mehko, dodamo 2 žlici paradižnikove mezge, zravnano 
čajno žličko majarona, prav toliko paprike, 2 lovorova lista, 
ščepec timijana, kumine in moke. Premešamo in zalijemo z 
vinom. Juho dodajamo postopoma do želene gostote. Kuhamo 
še 10 minut. Dober tek!

OTROŠKA OBUTEV
V ŠTEVILKAH 0-31 V IZBRANIH TRGOVINAH

www.babycenter.si
Hvala, ker ste zrastli z nami!

Gore-tex dekliški čevelj 
Sport (vel. 25-30).

Dekliški čevelj 
Backboard (vel. 21-27).

Fantovski čevelj 
LK Trainer (vel. 20-27).

Dekliški čevelj 
Dakota (vel. 22-28).

Fantovski čevelj 
Jax Navy  (vel. 17-21).

Usnjen fantovski čevelj 
Alonso (vel. 18-22).

Pasica cevlji 120x365.indd   1 17.8.2012   12:12:31
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ČESTITAMO
ZA USPEŠNE NASTOPE
NA OLIMPIJSKIH IGRAH
V LONDONU.

SE VIDIMO V RIU!

BOJAN TOKIČ,  NAMIZNI TENIS

SAŠA GOLOB, GIMNASTIKA

SARA ISAKOVIĆ,  PLAVANJE

BTC ,  PONOSNI POKROVITELJ  SLOVENSKIH ŠPORTNIH ZVEZDŠPORT

BRONASTI PARTNER OLIMPIJSKEGA 
KOMITEJA SLOVENIJE

BTC 2012 Oglas Olimpijci 275+405+5 Cestitka 2.indd   1 8/17/12   10:00 AM

kriSTalna Palača 
že eno leto z nami

Velika modna revija 
Nakupovalne galerije 
Kristalne palače

Modna revija 
poročnih in 
svečanih oblek

Postavitev 
jelk želja in 

prižiganje 
lučk

Praznične 
otroške 
delavnice

Pravljične urice za otroke  
s snežno vilo Milo

Big airbag event ... Si upaš?

Dedek Mraz na obisku

Otvoritev razstave kopij olimpijskih medalj 

NBA legende v Formi

Otvoritev 
najvišje 

stavbe v 
Sloveniji

Christof  
Innerhofer –  

tiskovna konferenca  
in obisk Trgovine 

Forma F+

Modna revija: Sisley Pomlad/Poletje 2012

Sredini večerni plaža partyji na zeleni terasi 
Nakupovalne galerije Kristalne palače

Razstava Alenke 
Grm Hribar

Novinarska konferenca pred tekmo za 
Svetovni pokal v smučarskih skokih 

za ženske na Ljubnem ob Savinji

Kristalna palača, urbana ikona sodobnosti in najvišja poslovna stavba v sloveniji 
v teh dneh praznuje svoj prvi rojstni dan. V prvem letu se je uveljavila kot prostor 
urbanega dogajanja, saj so se v njej zvrstili številni modni, družabni, kulturni in poslovni 
dogodki, obiskali so jo tudi mnogi priznani gostje. Pomemben del kristalne palače, 
ki je zasnovana kot preplet raznolike in pestre programske ponudbe, predstavlja 
Nakupovalna galerija, kjer so obiskovalcem na voljo uveljavljene blagovne znamke, 
pa tudi restavracija, banka, wellness center... največja posebnost je velika zelena 
terasa na strehi nakupovalne galerije, kjer je v ozelenelem ambientu priložnost za 
organizacijo najrazličnejših dogodkov, privlačnost kristalne palače pa zaznamuje tudi 
panoramska slaščičarna, umeščena v najvišje, 20. nadstropje. Številni obiskovalci so se 
že lahko prepričali, da je razgled, ki se odpira z najvišje slovenske stavbe proti severu na 
kamniško-savinjske alpe in proti zahodu na središče mesta, resnično veličasten.

Predstavitev Nakupovalne galerije

Sprejem 
Bojana Tokiča, 
dobitnika dveh 

bronastih medalj 
na EP v namiznem 

tenisu
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Šmartinska 152, BTC-hala 10, 1000-Ljublana, telefon: 01 585 18 23

Nazaj v šolo
v udobnih oblačilih

mothercare

• pri nakupu 2. kosov,
  dobite 10% popusta

• pri nakupu 3. kosov,
  dobite 15% popusta

• pri nakupu 4. kosov,
  dobite 20% popusta

Ponudba velja od 15.08. do 30.09.2012
za vse imetnike naše kartice ugodnosti
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