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najhitrejši
mobilni
internet
lte 4gInternet vam vedno  

pride prav, zato ga  
vedno vzemite s seboj. 

Za 20 evrov boste lahko 
brezskrbno uporabljali  

mobilni internet kjerkoli  
boste, na prenosniku ali tablici. 

100 dni mobilnega interneta 
v najhitrejšem mobilnem 

omrežju in to brez vezave in 
brez skrbi, da bi imeli še  

kakšne dodatne stroške!

V sloganu »Najhitrejši mobilni internet LTE/4G« pomeni izraz »najhitrejši« najvišje hitrosti prenosa podatkov, ki se lahko v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije dosežejo v tehnologiji LTE/4G. Za storitev 
Predplačniški mobilni internet je najvišja hitrost prenosa podatkov 20 Mb/s v smeri do uporabnika in 5 Mb/s v smeri od uporabnika.
*Cena 20 EUR velja za časovni zakup 100 dni za storitev Predplačniški mobilni internet. Časovni zakup ni vezan na koledarske dneve, temveč je odvisen od trenutka aktivacije. Znotraj časovnega zakupa je 
poraba neomejena. Za Predplačniški mobilni internet velja princip pravične uporabe storitev prenosa podatkov. Pri 100-dnevnem zakupu velja omejitev 5 GB prenesenih podatkov znotraj 100 dni. Po preseženi 
meji 5 GB v aktivnem časovnem zakupu se hitrost prenosa podatkov omeji na 64 kb/s v smeri do uporabnika in 64 kb/s v smeri od uporabnika, kot določa princip pravične uporabe. Predplačniški mobilni internet 
omogoča paketni prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, pošiljanje in prejemanje SMS-sporočil, ostale storitve niso na voljo. Za uporabo Predplačniškega mobilnega interneta potrebujete 
podatkovno SIM-kartico. Cena paketa, ki vključuje SIM-kartico in 1 dan brezplačne uporabe interneta, je 9,90 EUR. Cene ostalih paketov Predplačniškega mobilnega interneta so objavljene na www.mobitel.si
Slike so simbolične. Cene so navedene v EUR in vključujejo DDV. Telekom Slovenije, d. d., si pridržuje pravico do spremembe cen in pogojev. Za več informacij o storitvah Mobitel in ostali prodajni ponudbi, 
vključno z možnostjo drugačnih časovnih zakupov za storitev Predplačniški mobilni internet, obiščite najbližji Telekomov center, www.mobitel.si ali pokličite Center za pomoč uporabnikom na 041 700 700 ali 
080 80 00.
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HODIMO!
Videvam jih že nekaj let, vedno od zgodnje jeseni do pozne pomladi, vedno zjutraj. 
Četico, kakšnih ducat jih je, ki se zbere v naši ulici in nato odkoraka do kolovoza, ki 
vodi čez polja v smeri Polhovega Gradca, in jih, če le preskočijo nekaj jarkov z vodo, 
po dobri uri pripelje tudi nazaj. S krmarko, sosedo Marjeto na čelu, ki skupinici 
narekuje tempo in prijazno bodri tiste, ki jim poide sapa, četica z dolgimi pali-
cami in hitrimi koraki trikrat tedensko premaguje pot petih kilometrov, pa naj zu-
naj rosi, sije toplo spomladansko sonce ali padajo prehitevajoče poznojesenske 
snežinke. Ko sem pred dnevi po naključju srečala Marjeto in pohvalila vztrajnost 
njene skupinice, v kateri vsak član šteje več kot šestdeset let, mi je odgovorila: 
»Maja, ko ima človek dvajset let, je dovolj, da se giblje dvakrat tedensko, ko jih ima 
sedemdeset, bi se moral gibati vsak dan!«
In kako prav ima tale Marjeta, saj pri sedemdesetih lahko skrije celo desetletje! 
Res je bila pred tridesetimi leti ena prvih, ki je pri nas popularizirala aerobiko, in 
res je pozneje »odkrila« še tek in tibetanske vaje, a pravega vrelca mladosti (tudi 
Jane Fonda se je postarala in tudi tibetanski menihi umirajo, se rada pošali) v njih 
ni našla. Vir energije in dobrega počutja ji je dala šele vsakodnevna hoja, o kateri je 
prepričana, da je človeku najbližje in najbolj naravno gibanje, zato – tako zatrjuje 
– bo hodila, dokler bo živa. 
Da je hoja (ali njena intenzivnejša različica s palicami, ki jo označujemo kot nor-
dijsko) resnično eliksir zdravja, dokazujejo tudi raziskave, ki kažejo, da lahko 
že 30 minut hoje na dan bistveno prispeva k izboljšanju našega počutja in k 
preprečevanju vse pogostejših zdravstvenih težav, ki nastanejo kot posledica 
nezadostne telesne dejavnosti.
Mednarodni dan hoje zaradi njenih blagodejnih vplivov na naš organizem od leta 
1992 praznujemo 15. oktobra. Tudi zato smo se v uredništvu BTC City Vodnika 
odločili, da oktobrsko številko posvetimo hoji. V rubriki Stil vam predstavljamo 
športno obutev, oblačila in palice, primerne za (nordijsko) hojo in gibanje na pros-
tem, s športno jesenjo pa nadaljujemo tudi v rubrikah Atlantis in Millenium, kjer 
vas bodo trenerji za fitnes seznanili tudi z osnovami tehnike nordijske hoje in z vad-
bo za izboljšanje fizične kondicije, tako da bo hoja postala užitek. Seznanjamo vas 
tudi z novostmi v BTC Cityju in izpostavljamo jesenski – tokrat jubilejni – 20. festi-
val nakupov in zabave. Program bo v soboto in nedeljo, 19. in 20. oktobra, potekal 
na Trgu mladih, na trgu med Dvorano A in Tržnico BTC (osrednje prizorišče) ter 
v spodnji etaži Dvorane Emporium in v Dvorani A. Prvi festivalski dan vas bo na 
tradicionalnem koncertu zabaval Joe Cocker tribute band, dan pozneje pa bosta 
osrednje prizorišče zaznamovala »oktober fejst« in koncert Mladih Avsenikov.
In če se vrnem tja, kjer sem začela – k hoji. Vabim vas, da se prihodnjič na obisk 
BTC Cityja odpravite peš. Če pa se že boste pripeljali z avtomobilom, ga parkirajte 
na za to označenem mestu, nato pa se po »našem mestu« sprehodite. Le tako 
boste najprej nekaj dobrega storili zase, nato pa še za okolje.

BTC CITY VODNIK Brezplačni časopis poslovno-nakupovalnega, športno-
zabaviščnega ter kulturnega središča BTC City Ljubljana ODGOVORNA 
UREDNICA: Maja Oven  IZVRŠNI UREDNIK: Matic Žehelj  OBLIKOVANJE 
IN TEHNIČNO UREJANJE: Janez Vidrih, Nuit d. o. o. UREDNIK 
FOTOGRAFIJE: Aljoša Rebolj STALNI SODELAVCI: Miha Trefalt, Sara 
Bogomolec, Anja Oven, Tina Oven, Maj Pavček LEKTORICA: Nuša Mastnak 
OGLASNO TRŽENJE: BTC d. d., Šmartinska 152, Ljubljana, matic.zehelj@
btc.si IZDAJATELJ BTC d. d., Šmartinska 152, Ljubljana  TISK: Delo, d. d., 
Tiskarsko središče NAKLADA: 150.000 izvodov DISTRIBUCIJA: Delo, d. d., 
Žurnal Media, d. o. o.  
V uredništvu ne odgovarjamo za tiskarske napake in spremembe v programu prireditev po zaključku 
redakcije.

Fotografija na naslovnici:
Studio Bomba

VSEBINA uvodnik

BTC CITY / DELOVNI ČAS
INFORMACIJE 01/585 22 22 // www.btc-city.com
Trgovsko središče // ponedeljek−sobota: 9.00−20.00
Tržnica BTC // ponedeljek−petek: 8.00−19.00 / sobota: 7.00−18.00
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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5NOVOSTI

AKTUALNO

HOFER ODSLEJ TUDI V BTC CITYJU

NA VOLJO TUDI SVEŽE IN HRUSTLJAVE PEKARSKE DOBROTE
Poleg stalne ponudbe lahko v trgovini Hofer vsakodnevno pričakujete svežo 
ponudbo sadja in zelenjave. Novost v Ljubljani so tudi sveže pečene dobrote iz 
Hoferjeve pekarne, ki se večkrat dnevno pečejo v poslovalnici. Razveselili vas 
bodo izdelki vrhunske slovenske kakovosti, saj kruh in pekovsko pecivo doba-
vljajo izključno priznani slovenski dobavitelji, kruh in krušni izdelki pa so brez 
dodanih emulgatorjev.

OTVORITVENI POPUSTI
Hofer je za vas ob otvoritvi že 11. trgovine v Ljubljani in 72. v Sloveniji pripravil 
edinstveno ponudbo. Po močno znižanih cenah lahko najdete izbrane izdelke 
iz posebne neživilske ponudbe, kot so računalniki in prenosniki, poleg tega pa 
tudi široko paleto izdelkov iz stalne ponudbe. Vsak teden je na voljo med 60 in 
80 živilskih in neživilskih izdelkov iz posebne ponudbe, na primer tekstilni izdel-
ki, izdelki za domačo uporabo, električni izdelki, izdelki za prosti čas in šport ter 
mnogi drugi, s katerimi v Hoferju odlično zaokrožujejo svojo stalno ponudbo.

NAJBOLJŠE RAZMERJE MED CENO IN KAKOVOSTJO
Osnovna filozofija podjetja Hofer je preprosta: najboljše razmerje med ceno in 
kakovostjo. To jim omogočajo jasna in enostavna struktura izdelkov, učinkovi-
ta logistika in drugi principi diskontnega poslovanja. Njihovo filozofijo potrjuje 
tudi nagrada Best Buy Award, ki jo je švicarsko podjetje Icertias na podlagi ne-
odvisne preiskave podelilo podjetju Hofer Slovenija kot najboljšemu mednaro-
dnemu trgovskemu podjetju v Sloveniji, ki ga odlikuje najboljše razmerje med 
kakovostjo in ceno.

Podjetju Hofer zaupa že več kot 1.800.000 kupcev mesečno. Postanite tudi vi 
Hoferjev zadovoljni kupec.

Hofer / Dvorana 8 / www.hofer.si 

MAKEIT SMEGOVI BARVNI RETRO 
HLADILNIKI ZDAJ TUDI PRI NAS

V spodnji etaži Emporiuma je vrata odprla trgovina Makeit z iz-
delki bele tehnike. Prodajni program je sestavljen iz estetsko in 
stilsko dovršenih blagovnih znamk proizvajalcev gospodinjskih 
aparatov, kot so Smeg, Miele, Electrolux, Siemens, Gaggenau, 
Aeg, Foster in Neff. Poleg gospodinjskih aparatov so v trgovini 
na voljo zanimivi dodatki za dom in pohištvo, vsi pa imajo eno-
ten vrhunski dizajn. V trgovini Makeit vam nudijo tudi svetovanje 
pri nakupu kuhinjskih elementov ter arhitekturne rešitve notra-
njega dizajna. Prodajni program sestavljajo izdelki po rednih 
prodajnih cenah in izdelki iz outlet programa. Trgovina Makeit 
je edini zastopnik blagovne znamke Smeg v Sloveniji. Gospo-
dinjski aparati te znamke so ustvarjeni s poudarkom na detajlih, 
obliki in materialu. Pomislite: značilni barvni retro hladilnik lah-
ko postane tudi zgodba prihodnosti vaše kuhinje.

Makeit / Spodnja etaža Emporium / T: 01 810 2015
info@makeit.si / www.makeit.si

GA DISKONT PRIJAZNI APARATI ZA 
MANJ GLOBOKE ŽEPE

Opremljate stanovanje ali morda potrebujete le nov gospodinj-
ski aparat? V GA Diskontu imajo rešitev za vas. V Dvorani 6 (ob 
trgovini Intersport) so odprli GA diskont z največjo ponudbo 
velikih gospodinjskih aparatov pri nas – trenutno jih imajo na 
zalogi več kot 600. Zavedajo se, da je pritisk na denarnice po-
trošnikov vedno večji, zato so pripravili posebno ponudbo apa-
ratov za manj globoke žepe. 
Izdelke lahko dobite po privlačnih cenah, saj gre za razstavne 
eksponate in gospodinjske aparate, ki jih umikajo iz ponudbe. 
Poleg tega lahko več kot 30 kuhinj kupite s 75-odstotnim po-
pustom. Vsak kupec tudi brezplačno prejme nov kuhinjski pult.
Pridite v GA Diskont, kjer vas čaka najugodnejša ponudba go-
spodinjskih aparatov v BTC Cityju. In pohitite z obiskom, saj je 
izdelkov na zalogi vsak dan manj.

GA Diskont / Dvorana 6 / T: 051 382 666
www.ga.si/diskont 

KOZMETIČNI SALON IMPERIJA 
SPROSTITEV TELESA IN DUHA ZA VSAKOGAR

V kozmetičnem salonu Imperija bodo poskrbeli za vrhun-
sko nego telesa in obraza. V njihovi ponudbi najdete naj-
različnejše storitve za oblikovanje telesa, kot so kavita-
cija, anticelulitna nega, body wrapping, presoterapija in 
druge. Z laserskimi terapijami poskrbijo za čudovit videz 
kože – z njeno pomočjo lahko odstranijo pigmentacije ali 
kapilare. 
Za sprostitev telesa in duha si lahko izberete različne vrste 
masaž, ki med drugim veljajo za najboljše zdravilo proti 
stresu. Obiščite jih in se prepričajte o njihovi strokovno-
sti in prijaznosti. Vselej se namreč izjemno potrudijo, da 
njihove stranke salon zapustijo zadovoljne in nasmejane. 

Imperija Center zdravja in lepote / Mercurius
T: 051 680 129 

VEČ KOT FER. HOFER.

Vse bo v redu.

Že dve avtomobilski 
zavarovanji sta Triglav 
komplet.

Več zavarovanj združite 
v Triglav komplet, več 
prihranite.

Skupni popust izkoristijo 
vsi člani Triglav kompleta.

Več zavarujem, 
več privarčujem.

Triglav 
komplet

www.triglav.si
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CS KITAJSKI CENTER 
MESEC POPUSTOV

CS Kitajski center konec oktobra praznuje prvi rojstni dan in 
vam ob tej priložnosti do konca meseca podarja kupone; pri 
nakupu nad 25 evrov prejmete 5-odstotni popust, nad 50 evrov 
10-odstotni popust in nad 70 evrov 15-odstotni popust. Kupone 
lahko unovčite pri naslednjem nakupu, in sicer v enem mesecu 
od prejema kupona.
V petek, 29. novembra, izkoristite popuste, ki so vam jih v CS 
Kitajskem centru pripravili ob svojem prazniku. Vsakega kupca 
bodo razveselili tudi z darilom. Pripravili so vam tudi širok izbor 
jesenske kolekcije oblačil, ki si jo lahko ogledate tudi na njihovi 
facebook strani. Vabljeni!

CS Kitajski center / Dvorana A, klet, vhod A8
T: 01 810 90 66 / cs.kitajskicenter@gmail.com
www.facebook.com/CSkitajskicenter

ŠTRUKLIJADA – ZAVITO IN OKUSNO! 
26. OKTOBER, TRŽNICA BTC CITY

Lahko bi celo rekli: zavito, skrivnostno in okusno, kajti štrukljev 
je več vrst, v zavojih testa se pogosto skriva prav poseben na-
dev. Nič novega tudi ne povemo, če rečemo, da je štrukljev toli-
ko kot pridnih rok, ki jih pripravljajo, čeprav po enakem receptu. 
Neskončno veliko pa jih je, če upoštevamo še bogato domišljijo 
njihovih snovalcev – od mesnih, brezmesnih, zeljnih, solatnih, 
čebulnih, skutnih, sladkih, slanih, kot priloga in kot glavna jed. 
Tu so še štruklji, ki dišijo po tradiciji in narodni posebnosti, kot 
so belokranjske povitice, trentarske kloce, štajerska oljovica, 
cerkljanske pajtičke ... Vsi se prilegajo tudi pridevnikom z geo-
grafsko oznako naših pokrajin: štajerski, prekmurski, dolenjski, 
gorenjski in primorski. Od vsepovsod so. Tu so tudi inovativni 
ali izvirni, ki jih ni naredil še nihče: zanje ni niti pravega recepta, 
temveč so nastali na mah, kot preblisk in iz navdiha tistega, ki je 
z rokami mešal moko in dopolnjeval nadev, kakor so mu trenu-
tno velevale njegove veseljaške brbončice. Vse te dobrote, za-
vite, nekoliko skrivnostne in okusne, bo mogoče kupiti na drugi 
jesenski tržnici v BTC Cityju, 26. oktobra 2013, med 9. in 15. uro 
na parkirni ploščadi pred pokrito sadno in zelenjavno tržnico.  
Veselja na štruklijadi ne bo manjkalo, pa tudi ne glasbe, petja 
Novih sosedov in plesa. Tudi strokovnost bomo zavili v vesele 
barve pripovedi prehranske strokovnjakinje Marije Merljak in 
veselo vodenje prireditve prelili v besede dramske igralke Maje 
Martine Merljak. Naj vam zaupamo: svoje štruklje bo predstavi-
lo 25 mojstrov z vseh koncev Slovenije.
Pridite. Tudi za vas jih bo veliko!

NAJ ŽIVI ŽIVLJENJE 
INTERAKTIVNA MEDNARODNA RAZSTAVA

Interaktivna mednarodna razstava o življenju malega človeka v 
nekdanji Jugoslaviji z naslovom Naj živi življenje – Živeo život se 
iz Centra Stožic – tja je prišla iz Beograda, kjer si jo je ogledalo 
več kot 50.000 obiskovalcev – konec oktobra seli še v BTC City. 
Na razstavi, razdeljeni v več vsebinskih in tematskih sklopov, si 
boste lahko ogledali predmete iz vsakdanjika povprečnega Ju-
goslovana med letoma 1950 in 1990, prav tako pa boste spo-
znali način življenja v nekdanji Jugoslaviji – modo, kulinariko, 
šport, film in znanost. Osrednja osebnost razstave bo obisko-
valec. Za razliko od običajnih razstav, na katerih je obiskovalec 
samo pasivni opazovalec, razstava Naj živi življenje – Živeo život 
omogoča aktiven odnos s predpostavko, da obiskovalec posta-
ne njen sestavni del; obiskovalec bo lahko vstopil v dnevno sobo 
nekdanjega Jugoslovana, sedel v tipično jugoslovansko šolsko 
učilnico, si ogledal znane jugoslovanske TV-oddaje in filme in 
celo spoznal vonj najbolj priljubljene kolonjske vode za moške iz 
sedemdesetih let, Pino Silvestre. Razstava je namenjena vsem. 
Mladi bodo imeli priložnost, da izkusijo življenje starejše gene-
racije, tisti, ki so v tem času živeli, se bodo po razstavi sprehodili 
z nostalgijo, vsi pa se bodo seznanili z najzanimivejšim delom 
naše polpretekle zgodovine.

PREDSTAVITEV REPORTAŽNIH VOZIL 
RTV SLOVENIJA 
26. OKTOBER, PRED KRISTALNO PALAČO 

Vas zanima, kako so tekme preteklega evropskega prvenstva v 
košarki prišle na vaše televizijske zaslone? Kakšna je tehnologi-
ja, ki omogoča prenos svetovnega pokala v smučarskih skokih 
iz Planice, tekem v alpskem smučanju na Pohorju in v Kranjski 
Gori? Ste se kdaj vprašali, kako lahko sploh spremljate prenos 
koncerta v živo iz ljubljanskih Križank ali od koder koli drugod? 
Vse to in še veliko več boste ob 85-letnici radijskega in 55-letni-
ci televizijskega programa s pomočjo strokovne tehnične ekipe 
RTV Slovenija izvedeli v soboto, 26. oktobra 2013, med 9.00 in 
15.30, ko bo RTV Slovenija v BTC Cityju na parkirišču pred Kri-
stalno palačo predstavila izbrana reportažna vozila. Med raz-
stavljenimi vozili bo na ogled tudi najnovejše vozilo za pripravo 
prenosov v HD-tehniki.
Poleg predstavitve vozil in programov RTV Slovenija bo poskr-
bljeno tudi za najmlajše obiskovalce, ki bodo na poučnih otro-
ških delavnicah – vodila jih bosta pisatelj Žiga X. Gombač in 
ilustrator Ivan Mitrevski – spoznali delovanje radia in televizije. 
Manjkala ne bosta niti kolo sreče, kjer vsak vrtljaj prinaša lepo 
nagrado, ter priljubljena poslikava obraza.

AKTUALNO
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9družbeno odgovorno
ZGODBA BTC JE TUDI ZGODBA O 
SOŽITJU, SINERGIJAH IN DRUŽBENI 
ODGOVORNOSTI

Ob besedi BTC verjetno večina ljudi najprej pomisli na naku-
povalno središče BTC City s številnimi trgovinami, na Atlan-
tis, Kolosej in Kristalno palačo. In vendar BTC City ni zgolj 
fizični prostor, ki združuje nakupovalni, poslovni, zabaviščni, 
rekreativni in kulturni program. Je tudi zgodba o sožitju in si-
nergijah z mestom in drugimi deležniki, ki jim s projekti traj-
nostnega razvoja in družbene odgovornosti prinaša poseb-
no dodano vrednost. Te projekte izvaja v partnerskem duhu 
v sodelovanju z organizacijami s področja znanosti, kulture, 
športa in humanitarne pomoči. BTC na ta način krepi svoj 
položaj ne le kot uspešen, ampak tudi kot odgovoren upra-
vljavec prostorov.
Vsa prizadevanja na področju trajnostnega razvoja smo 
združili pod projekt Misija: zeleno. Ker mislimo na priho-
dnost, želimo, da bi vsi živeli v zdravem in bolj prijetnem 
okolju. S tem projektom BTC City Ljubljana postaja gonilo ze-
lene preobrazbe družbe. V ta projekt spadajo vse družbeno-
odgovorne aktivnosti, tudi na področju znanosti, izobraže-
vanja, zdravstva, športa, kulture in humanitarne dejavnosti.

UVAJAMO SODOBNE REŠITVE ZA OHRANJANJE 
NARAVNEGA OKOLJA
Družba BTC že nekaj časa živi v skladu z načeli trajnostnega 
razvoja in družbene odgovornosti, s stalnimi vlaganji pa želi-
mo takšno razmišljanje in ravnanje prenesti tudi navzven, do 
deležnikov, ki nas obkrožajo. Lahko bi rekli, da smo na tem 
področju vseskozi korak pred drugimi. Naša prizadevanja za 
okoljske izzive so se namreč začela že pred nekaj leti, ko smo 
uvedli lastno ekološko postajo. Postopno smo začeli vsaj 
delno uporabljati alternativne vire energije, kot sta sončna 
in vetrna. Do zdaj smo zgradili že tri sončne elektrarne. Pa 
to še ni vse: kmalu bo v BTC Cityju stala prva vetrnica, ki bo 
delala z močjo 50 kW ter proizvedla 241.312 kWh električne 
energije.
Na področju ohranjanja okolja sodelujemo tudi pri razvoju 
trajnostne urbane mobilnosti v mestu Ljubljana. Veseli smo, 
da smo v času tedna mobilnosti v Ljubljani skupaj s Sloven-
sko kolesarsko mrežo urejali oznake na kolesarskih stezah 
v naši prestolnici in na ta način opozorili na nevarne kole-
sarske odseke. Ta aktivnost je tudi priprava na svetovno pr-
venstvo za rekreativne kolesarje, ki ga bomo v BTC-ju gostili 
drugo leto.

VKLJUČUJEMO POSLOVNE PARTNERJE 
IN SPODBUJAMO MLADE
V naša trajnostna prizadevanja na različnih področjih uspe-
šno vključujemo tudi poslovne partnerje. Ena od usmeritev 
našega poslanstva je pomagati mladim. V ta namen smo na 
pobudo zavoda Ypsilon nastopili kot partner pri odprtju nove 

trgovine SiTi ARTstore. Ta je namenjena mladim umetnikom, 
ki še niso imeli priložnosti pokazati svojih talentov širši jav-
nosti. Z odprtjem trgovine smo jim omogočili lažji vstop na 
poklicno pot. S tem večnamenskim prostorom bodo imeli 
veliko priložnosti za predstavitev ciljni javnosti. Trgovina je 
namreč namenjena povezovanju, izmenjavi idej, organizaciji 
dogodkov, izobraževanju in ne nazadnje izkazovanju podpo-
re mladim artistom.
Podpiramo pa tudi zavod Anina zvezdica, ki zbira hrano za 
socialno ogrožene družine. Cilj projekta je pokazati, da lahko 
čisto vsak pomaga in da je veliko načinov za pomoč drugim. 
V BTC-ju smo projekt podprli tako, da smo zavodu odstopili 
brezplačne prostore v BTC Cityju, kjer lahko njegovi člani zbi-
rajo hrano pomoči potrebnim.

NAŠO SKRB ZA OKOLJE IN DRUŽBO 
SO OPAZILI TUDI DRUGI
Ponosni smo, da našo skrb za okolje in družbo opazijo tudi 
v strokovnih krogih in zunaj domačih meja. Pred kratkim je 
naša poslovna enota BTC Logistični center prejela nagrado 
zelena logistika 2013. Nagrado prejmejo podjetja, ki pri iz-
vajanju logističnih dejavnosti najbolje upoštevajo varovanje 
okolja in uresničujejo okoljevarstvene cilje. Nagrada turi-
stična prizma, ki smo jo prejeli za prispevek k razvoju turiz-
ma, priča o tem, da BTC City na več družbenih področjih, 
ki pomembno vplivajo tudi na prepoznavnost našega glav-
nega mesta in posledično države, pomembno prispeva. To 
nagrado podeljujejo podjetjem iz Srbije, Črne gore, Bosne 
in Hercegovine, Makedonije, Hrvaške in Slovenije. Komisijo 
smo prepričali s ponudbo in partnerskim sodelovanjem pri 
oblikovanju sodobne urbane podobe slovenske metropole.
Dalajlama pravi, da je naš modri planet najčudovitejše na-
ravno okolje. Njegovo življenje je naše življenje, njegova pri-
hodnost je naša prihodnost. Tudi v družbi BTC presegamo 
meje poslovnosti in še naprej trdno ostajamo zvesti svoji za-
vezi za iskanje rešitev za večjo kakovost življenja v urbanem 
prostoru.

www.mass.si
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PIŠČANCI  
ŽE NA POHODU
PIŠČANCI  
ŽE NA POHODU

Modni trend v družbi ovčke in vezalk 

Piščanci so trendna obutev in zato je letos na voljo še več 
različnih izpeljank, z različnimi trendi dodatki. Za zimo bo 
zagotovo najbolj priljubljena topla modna ovčka, ki na 
zavihku pokuka ven in je s svojo nežnostjo zanimivo  nasprotje 
samemu čevlju. 

Piščanci za Piščančke

Modni piščanci so pravi tudi hit za malčke. 
Kakovostno usnje in izdelava poskrbita, da 
so noge zavarovane pred zunanjimi vplivi 
in nudijo pravilno lego stopalu. V Massu so 
na voljo tudi v manjših številkah in različnih 
barvah, brez katerih pri otrocih ne gre. 

Priljubljeni gležnarji, ki smo jih za svoje vzeli pod imenom 
piščanci, so kot modni trend postali obvezen kos garderobe. 
Piščanci so zavzeli ulice in jih prebarvali v rumeno. no, ne le 
rumeno, saj je izbor barv letos še širši, od belih, do modrih 
in roza, pa vseh odtenkov od oranžne do rjave. Gre za modni 
kos obutve, ki je izredno topel, udoben in na sploh trpežen. 
zato piščanci lahko zakorakajo iz ulice naravnost na »offroad« 
poti. na voljo pa so seveda tudi za male piščančke.  

barve za Pisano jesen in ziMo

Priljubljeni in vsestranski piščanci so z novimi modnimi zapovedmi 
na voljo v mnogih zanimivih barvah, kot so na primer modri, zeleni in 
rožnati odtenki, ki bodo navdušili predvsem ženski del. In kaj obleči 
poleg piščancev? Možnosti so neomejene, zagotovo pa ne boste 
zgrešile s sproščenim modnim slogom in ozkimi jeans hlačami.

Piščanci Po Moško

Ne, ne imenujejo se petelini. Tako kot so 
se v piščance zaljubile ženske, so nadvse 
priljubljeni tudi pri moških. Čevelj sam 
namreč izvira iz delavskih in gozdarski vrst. 
Piščanci bodo kot nalašč za vse moške, pa naj 

si želijo le nekaj udobnega in toplega za 
zimo ali pa obutev po zadnjih 

trendih. Tu dobijo vse v 
enem, zapakirano skupaj 

s prvovrstnim usnjem, 
v različnih barvah in 
odtenkih. 

mass_piscanci_245X365_PR.indd   1 10/10/13   3:30:42 PM
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ATLANTISMILLENIUM www.millenium.btc.si / 01 585 15 00 www.atlantis-vodnomesto.si / 01 585 21 00

NOVOSTI V DEŽELI SAVN

Zavedamo se pomena zdravja in vitalnosti vašega 
telesa, zato smo Deželo savn zasnovali tako, da po-
nuja kombinacijo zunanjih in notranjih, suhih, mokrih 
in infra savn ter tako lahko ugodi željam, navadam in 
zdravstvenim tegobam slehernega obiskovalca. Obisk 
savne lahko obiskovalci dopolnijo s 16 različnimi te-
rapijami (vrtinčenje zraka, solna, sladka, blatna, hi-
malajska, mediteranska, čokoladna terapija …), ki jih 
vsak dan od 10.00 do 22.30 izvajajo savnarski mojstri, 
jesenska novost v programu pa so savna joga, gong te-
rapija in detox joga.
Savna jogo (torek od 12.30 do 19.30) izvajajo udele-
ženci pod strokovnim vodstvom v zemeljski savni pri 
temperaturi od 50 do 55 stopinj Celzija, namenjena pa 
je vsem, ki želijo povečati prožnost in moč mišic ter 
izboljšati gibljivost sklepov in hrbtenice. Detox joga 
(sreda ob 20.00 in 21.00) je dinamična joga, meša-
nica različnih stilov joge, ki temelji na razstrupljanju 
telesa v ogrevanem prostoru pri temperaturi od 40 do 
50 stopinj Celzija. Gong terapija (četrtek od 10.30 do 
20.30) z zdravilnimi vibracijami, harmonijami in zvoki 
velikega gonga pozitivno vpliva na telo, um in duha.

Informacije in rezervacije:  01/585 21 38

ATLANTISOV ŽUR ZA 17,50 € 
NA OTROKA

S prvim novembrom bomo tradicionalna Atlantisova rostno-
dnevna praznovanja, namenjena najmlajšim, obogatili z novi-
mi, zabavnejšimi in bolj razgibanimi programi, prilagojenimi 
trem različnim starostnim skupinam ter njihovim željam in po-
trebam. Za najmlajše otroke, stare od 4 do 6 let, smo pripra-
vili Mini Atlantisov žur in vanj vključili preproste vodne igrice, 
tek po vodni preprogi, spust po toboganih s spremstvom in 
gusarsko pustolovščino. Midi Atlantisov žur je namenjen otro-
kom od 7. do 8. leta starosti in poleg naštetega vključuje še 
vodne igre z žogo ter obisk parne savne in jacuzzi. Otroci od 9. 
do 15. leta starosti pa se bodo lahko zabavali na Maxi rojstno-
dnevni zabavi, se spuščali po velikih toboganih in se zabavali v 
vodnem parku. Zagotavljamo, da nikomur ne bo dolgčas!

Informacije:
Enotna osnovna cena za vsa tri praznovanja: 
od 17,50 €.
Doplačilo: dodatna ura podaljšanja 2,00 €, 
ročne delavnice 0,50 €, poslikava obraza 0,50 €, 
vodni skuterji 1,00 €, potapljanje 3,90 € 
(navedene cene veljajo za enega otroka).
Rezervacije: 051 376 398, animacijevma@btc.si.

ŠE NEKAJ PROSTIH MEST V 
PLAVALNI ŠOLI

Plavanje je vedno bolj priljubljena oblika rekreacije. Ta 
vseživljenjski šport, ki zajema gibanje v vodi, zavesljaje ter 
delo rok, nog in sploh celotnega telesa, vodi do odličnega 
počutja, vendar pa le, če obvladamo pravilne tehnike. 
Na ta način se izognemo morebitnim poškodbam ter si 
zagotovimo želeni učinek. In ker tudi za znanje plavanja 
velja, da nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še 
boljše, pohitite in izkoristite še nekaj prostih mest v 
nadstandardnih ali individualnih plavalnih tečajih za 
otroke in odrasle.

Informacije:  031 400 424, plavanje@btc.si

POČITNIŠKO VARSTVO TUDI MED 
KROMPIRJEVIMI POČITNICAMI

Si lahko zamislite kaj lepšega, kot je preživljanje 
jesenskih šolskih počitnic na kopališču? Zagotovo ne! 
Prav zato smo v Vodnem mestu Atlantis tudi to jesen 
za vse otroke od 4. do 15. leta starosti v času jesenskih 
»krompirjevih« počitnic pripravili pester in zabaven 
program počitniškega varstva. Ne glede na vremenske 
razmere, se bodo vaši otroci in naši animatorji kopali 
v bazenih ter se zabavali od 7. pa do 17. ure vse do 
30. oktobra. Cena vključuje celodnevno vstopnico, 
animacijo in varstvo otrok na bazenu, 60 minut 
izpopolnjevanja plavanja, dva obroka hrane (malico in 
kosilo), pijačo in CD s fotografijami.

Cenik počitniškega varstva in popusti:
Cena: 26,00 €/dan.
Popusti: ob prijavi otroka za vse tri dni varstva 
priznamo 10-odstotni popust; ob prijavi otrok vsaj 
dva dneva pred pričetkom priznamo na drugega 
otroka 10-odstotni popust.
Rezervacije in dodatne informacije: 01/ 585 21 20, 
030 242 128, varstvo@btc.si.

DOBRODELNA AKCIJA ZAPOSLENIH 
V VMA

Pismo sedemčlanske družine, ki smo ga prejeli sredi 
marca, nas je znova spomnilo, da je življenje lahko tudi 
težko, da se je za preživetje treba boriti in da se v podobni 
situaciji lahko znajde kdor koli izmed nas.
Besede, zapisane iz žalosti, obupa in stiske, v kateri se 
je znašla družina s petimi otroki, ki je primorana živeti v 
majhnem podnajemniškem stanovanju, so nas presunile. 
Družina, v kateri je zaposlen samo oče, nima denarja 
niti za stroške, zato si morajo starši izposojati denar za 
ogrevanje in elektriko. Mama ne ve več, kako bo nahranila 
svoje otroke, od katerih najstarejši šteje 9 let, najmlajši pa 
samo 4 mesece. Zaposleni in študentje v Vodnem mestu 
Atlantis smo zato pripravili zbiralno akcijo, v kateri smo 
nabrali dovolj, da družini vsaj za nekaj časa pomagamo iz 
stiske. Z zbranim denarjem smo kupili hrano (bilo je je za 
cel avto) in toaletne potrebščine, sodelavca pa sta zbrala 
še štiri velike vreče otroških oblačil.
Družina iz okolice Kamnika ni skrivala sreče in veselja, 
ko smo ji pripeljali hrano in oblačila, še dodatno pa smo 
jo razveselili s povabilom na brezplačno enodnevno 
kopanje in kosilo v naši restavraciji, kjer se bo lahko 
družila tudi z našimi sodelavci. Tudi mi smo se veselili 
s člani družine in lahko le znova pritrdili misli Lewisa 
Carrola, da je v življenju zares vredno le tisto, kar lahko 
storimo za druge.

S prvim jesenskih hladom postanemo dovzetnejši za viru-
sna in bakterijska obolenja, ki jih lahko preprečimo ali vsaj 
omilimo z rednimi obiski savne. Da bi bili ti obiski še pri-
jetnejši, v ŠC Millenium obiskovalcem savne ponujamo še 
sprostitvene terapije in programe, ki jih v finski in turški 
savni izvajajo savnarski mojstri.

AROMOTERAPIJA V FINSKI SAVNI
V klasični finski savni, ki učinkovito krepi imunsko odpornost te-
lesa, nas zaščiti pred nadležnimi prehladi in gripo, v zimskih dneh 
omili depresijo, lajša revmatična in bronhialna obolenja ter nas 
sprosti in globinsko prečisti, si lahko ob pomoči savnarskega moj-
stra dvakrat tedensko privoščite še aromaterapijo z vrtinčenjem 
zraka. Postopek je preprost. Savnarski mojster z dodajanjem 
vode na razbeljeno peč poskrbi za višji odstotek vlage v savni, z 
vrtinčenjem zraka, kar doseže z bombažno otiralko, pa se tempe-
ratura enakomerno porazdeli po prostoru. Stopnjevanje vlažnosti 
občutimo kot povišanje temperature v prostoru, zaradi segreva-
nja telesa intenzivneje izločamo znoj, toplota pa še pospeši obtok 
v telesu, kar vpliva na sprostitev napetosti v mišicah. Vodi, ki se 
poliva po razbeljenem kamenju na peči, se vedno doda eterično 
olje, ki ga izberejo udeleženci aromaterapije.
Postopek vrtinčenja zraka traja približno 15 minut, v tem času pa 
vstopanje v savno ali izstopanje in nje zaradi morebitnega ohlaja-
nja zraka nista zaželeni.

SOL IN SLADKOR ZA BLEŠČEČO IN MEHKO POLT
V nasprotju z aromaterapijo, ki se izvaja v finski savni pri 90 sto-
pinjah Celzija, postopek čiščenja kože povrhnjice celega telesa 

ZA PROŽNEJŠI NORDIJSKI KORAK

Če razmišljate o tem, da bi vsakodnevne sprehode v na-
ravi nadomestili z intenzivnejšo nordijsko hojo, ali pa ste v 
hoji s palicami šele začetnik, vas v ŠC Millenium lahko se-
znanimo tudi z osnovami tehnike nordijske hoje in z vad-
bo za izboljšanje fizične kondicije, s katero bo nordijska 
hoja postala užitek. Z vajami na ravnotežni deski in bosu 
polžogi, z vadbo s TRX-trakovi ali kolebnico ter vajami za 
ravnotežje in orientacijo v prostoru boste krepili mišice, 
ki pri vsakdanjem gibanju ostajajo neaktivirane ali pa so 
premalo aktivirane, s tem pa boste telo pripravili na večji 
izkoristek mišične mase, posledično pa na učinkovitejše 
gibanje oziroma trening. Prva ura predpriprave na nordij-
sko hojo v ŠC Millenium poteka individualno v dogovoru 
s trenerjem fitnesa, vaje pa pozneje lahko izvajate sami.

PRENOVLJENI BAR MILLENIUM

Eno od družabnih središč ŠC Millenium je tudi Bar Mileni-
um z odličnim pogledom na vseh pet teniških igrišč, ki je 
letošnje poletje doživel temeljito prenovo. Pred športnim 
sproščanjem ali po njem vam bo prijazno osebje postre-
glo z napitki za regeneracijo, z osvežujočo pijačo ali dobro 
kavo. Za lačne pa imajo v ponudbi najrazličnejše prigrizke, 
tople sendviče, kranjske in suhe klobase ter narezek s pr-
šutom. Bar Milenium je odprt vse dni v tednu, od 8. do 24. 
ure. Vabljeni!

Za vsakogar nekajZa zdravje in užitek ...

TENIS - AKCIJSKA PONUDBA
Obiščite tenis že v jutranjih urah in si zagotovite sezonsko karto le za 445 EUR!*

*Akcija velja za zakup igrišča 1 uro med 7.00 - 9.00 zjutraj.
 Sezonska karta traja do 15. 5. 2014.

Millenium 2013 Oglas BTC Vodnik 210x148+3-OKTOBER.indd   1 10/4/13   1:22 PM

... V HLADNIH DNEH v Milleniumu izvajamo v parni (turški) savni, v kateri je tempe-
ratura zraka nižja (okoli 45 stopinj Celzija), stopnja vlažnosti 
pa je skoraj 100-odstotna. V savni si gostje himalajsko sol (po 
želji tudi jedilno sol z dodatkom eteričnega olja poprove mete, 
sladkor, premešan s cimetom, ali olivno olje s sivko) najprej ne-
žno vtrejo v kožo vsega telesa, s čimer se s kože odluščijo mr-
tve celice povrhnjice. Ko se sol ali sladkor na koži stopi, gostje 
savno zapustijo, ostanke soli oziroma sladkorja dobro sperejo 
pod prho, nato pa znova vstopijo v savno in telo dobro natrejo z 
oljem, ki kožo nahrani in namasti. Koža postane mehkejša, bolj 
sijoča in bolj voljna, izboljša se tudi njena prekrvljenost. 

Info: Piling telesa (parna savna) in vrtinčenje zraka – 
aromaterapija (finska savna): vsak torek in četrtek od 18. 
do 21. ure
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Poleg zdrave prehrane je gibanje življenjskega 
pomena, saj zmanjšuje pojavnost nekaterih 
bolezni in tako podaljšuje življenjsko dobo, hkrati 
pa prispeva k dobremu počutju. Najboljše oblike 
gibanja so aktivnosti na prostem, ki imajo tudi 
to prednost, da si jih lahko privošči prav vsakdo. 
Nordijska hoja je ena izmed takih oblik gibanja. 
To je šport, pri katerem je aktivno vse telo, tako 
krepimo večino mišic, hkrati pa zaradi uporabe 
palic porabimo več energije.
Za nordijsko hojo je dovolj, da imamo oblačila ter 
obutev za dejavnosti na prostem, nujen nakup pa 
so kvalitetne palice. Preizkusite se tudi sami!

1. Vetrovka McKinley 59,99 € // Intersport, Dvorana 6
2. Jakna McKinley 64,99 € // Intersport, Dvorana 6
3. Majica McKinley 14,99 € // Intersport, Dvorana 6
4. Ženska majica Icebreaker 75,95 € // Impulz, Dvorana 11
5. Moški jopič s kapuco Icebreaker 159,95 € // Impulz, Dvorana 11
6. Ženska jopa s kapuco Icebreaker 169,95 € // Impulz, Dvorana 11
7. Grelec vratu Icebraker 29,95 € // Impulz, Dvorana 11
8. Moški puli Icebreaker 99,95 € // Impulz, Dvorana 11
9. Rumble Roller 39,90 € // Fitnes Shop, Dvorana A, pritličje

ORBITREK CARDIO LIFE
•  Lahek za uporabo
•  Stabilna enodelna konstrukcija in močan magnetni sistem, ki vam 

omogoča veliko zadovoljstva pri vadbi.
•  Vrhunsko eliptik EX-90M je namenjen za vse uporabnike.
•  Napreden računalnik in lahek za uporabo
•  Ročna nastavitev obremenitve z permanentnim magnetom, ki vam 

omogoča tiho in tekočo vadbo.
•  Meritev srčnega utripa preko dlančnih senzorjev
 
TEHNIČNI PODATKI: 
• Ročna nastavitev permanentnega magneta
•  Povezava med pedalnim sistemom in vztrajnikom je ploščati jermen
• Teža vztrajnika: 6 kg
• 8 stopenjska obremenitev
• Dolžina: 125 cm, Širina: 60 cm, Višina: 164 cm
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1. Pohodniški čevlji Adidas 119,99 € // Intersport, Dvorana 6
2. Pohodniški čevlji Adidas 119,99 € // Intersport, Dvorana 6 
3. Pohodniške hlače McKinley 62,99 € // Intersport, Dvorana 6 
4. Pohodniške hlače McKinley 84,99 € // Intersport, Dvorana 6
5. Ženske pajkice Icebreaker 65,95 € // Impulz, Dvorana 11 
6. Moške pajkice Icebreaker 65,95 € // Impulz, Dvorana 11
7. Ženske nogavice Icebreaker 17,95 € // Impulz, Dvorana 11 
8. Moške nogavice Icebreaker 19,95 € // Impulz, Dvorana 11 
9. Orbitrek EX-90M, akcijska cena 248,40 € // Fitnes Shop 
Dvorana A, pritličje



1414... na prostem 

STIL

1. Nahrbtnik McKinley 79,99 € // Intersport, Dvorana 6
2. Nahrbtnik McKinley 55,99 € // Intersport, Dvorana 6
3. The Whey beljakovinski napitek 19,95 € // The Nutrition, Dvorana A, klet
4. Multi vitamini 19,99 € // The Nutrition, Dvorana A, klet
5. Q10 kapsule 13,96 € // The Nutrition, Dvorana A, klet
6. Rokavice Icebraker 29,95 € // Impulz, Dvorana 11
7.  Palice za nordijsko hojo Pro touch 59,99 € // Intersport, Dvorana 6
8. Mini maser 10,60 € // Fitnes Shop,Dvorana A, pritličje
9. 20 kg kettlebell je 62,90 € // Fitnes Shop,Dvorana A, pritličje

KETTLEBELL - UTEŽ Z ROČAJEM 20 kg
•  Izdelana iz litega železa s premium vinilno prevleko 
 za preprečevanje škode na tleh.
•  Optimiziran, širok ročaj za udoben oprijem.
•  Protizdrasna spodnja stran uteži.
•  Privlačna MODRA vinil prevleka.
 
Prednosti in koristi pri treningu z utežjo z ročajem
•  Treningi prinašajo rezultate in se osredotočajo na gibljivost, moč sklepov, 

eksplozivnost, vzdržljivost, krepitev kardiovaskularne zmogljivosti, 
koordinacije in fleksibilnost

•  Utež z ročajem učinkuje na telo v celotnem obsegu gibanja mišic in sklepov
•  Umaknjeno težišče uteži izzove stabilizacijske mišice v telesu, ter prisilijo 

celotno telo, da sodeluje pri gibu, s čimer sproži delovanje več mišic in 
sklepov, kar je funkcionalen pristop k treningu.

•  Trening z utežjo gradi globoke živčnomišične temelje za moč in energijo 
nujno za sodobnega športnika.

•  Trening z utežjo povzroča povečano cirkulacijo v sklepih in s tem tudi 
izboljša zdravje sklepov.

•  Visoka intenzivnost, pri vadbi z utežjo je eden od najučinkovitejših načinov, 
za izgubljanje odvečne telesne teže.

MINI MASER je produkt, katerega lahko uporabljate vsak dan doma, v službi 
in na poti. 

Mini maser deluje tri točkovno. Rahlo vibriranje pripomore k sproščanju 
in razbremenjevanju bolečin na tistem delu, kjer ga aplicirate. Baterije so 
priložene.
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mega popusti
super zabava
joe cocker tribute band
             sobota ob 20. uri

BTC City Ljubljana, 19. - 20. oktober

Delovni čas trgovin:
sobota, 19. oktober od 9. do 21. ure in nedelja, 20. oktober od 9. do 15. ure.

FNZ oglas Vodnik+program 275x405.indd   1 10/11/13   12:23 PM



Delovni čas trgovin: sobota od 9. do 21. ure in nedelja od 9. do 15. ure. 
Delovni čas tržnice: sobota od 8. do 18. ure in nedelja od 9. do 15. ure.

DVORANA A

AHAT 10 % popusta na vse izdelke.

ALER TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI 20 % popusta na vse izdelke.

ALPINA 10 % dodatni popust na vse popuste (popust velja za pohodniško obutev in določeno modno obutev).

BENN 15 % popusta na kolekcijo jesen/zima 2013 + darilo; 70 % popusta na izdelke preteklih sezon.

BOUTIQUE KATJA 20 % popusta na vse izdelke.

BY AMERICAN 50 % popusta na ženske poročne obleke, klasične moške obleke in čevlje; od 20 do 50 % popusta na ostale označene izdelke.

CECIL 20 % popusta na vse izdelke.

CICIBAN 20 % popusta na jesensko-zimsko kolekcijo iz prejšnje sezone, znamke Ciciban in Superfit.

COCOZEBRA Do 70 % popusta na izbrane modele obutve, torb in nogavic. Vsak nakup nad 49 EUR prinese darilo v vrednosti 9 EUR.

CS KITAJSKI CENTER 15 % popusta na vse kozarce ter na spodnje perilo; 10 % popusta na vse verižice.

DARILA 10 % popusta na vse izdelke, ne glede na vrsto plačila. Popusti se ne seštevajo.

DROGERIE MARKT Za vsak opravljen nakup boste imetniki kartice zvestobe prejeli dvojno število točk. Če pa boste opravili nakup nad 10 EUR, pa vas čaka darilce.

E-IGRAČE 10 % popusta na vse izdelke.

ELNA 20 % popusta na vse vrste preje za kvačkanje in pletenje.

FANINA 20 % popusta na spodnje perilo Si e Lei moda; 10 % popusta na spalni program.

FITNES SHOP 10 % popusta na vse izdelke, ne glede na vrsto plačila. Popusti se ne seštevajo.

FRIZERSKI STUDIO VELE 20 % popusta na lasno kozmetiko Alter Ego Italy.

FUNKY FASHION 30 % popusta na torbe (punk); od 20 do 50 % popusta na ostale označene izdelke.

HIP HOP SHOP 20 % popusta na vse izdelke.

HITEX 50 % popusta za odejo Soft Touch 3 v 1; 30 % popusta na odeje in nadvložke iz volne Kašmir in Merino ter 30 % popusta na ležišče iz lateksa Cottanic Lux Comfort.

HOBBY - GUNS 40 % popusta na škornje Magnum; 30 % popusta na Alfa jakne M65, ribiško opremo in modele RC; 20 % popusta na vse light modele nožev Coldsteel; 15 % popusta na puške King arms.

HUDAURA 30 % popusta na blagovne znamke DKNY, Diesel, Fossil in Adidas.

JOY 20 % popusta na vse izdelke.

JUNIOR 20 % popusta na vsa oblačila in obutev; 5  % popusta na vso opremo in pohištvo iz zaloge.

KAROCIKEL 15 % popusta na storitev servisa koles; 20 % popusta na nakup koles.

KATEKS 20 % gotovinski popust. Ne velja za izdelke v akciji. Možnost nakupa na obroke.

KIBUBA 40 % popusta na blagovno znamko 4fun; 30 % popusta na blagovni znamki Craft in Nalgene.

KILOMETER 15 % popusta na jesensko kolekcijo metrskega blaga in na vso kilogramsko metražo; 15 % popusta na dekorativno blago za prenovo in osvežitev vašega doma.

KNJIŽNI DISKONT 20 % popusta na knjige Založbe Karantanija.

KOMPAS 10 % popusta na izbrane izdelke.

KOPITARNA Do 30 % popusta na označene izdelke.

LA DONNA Darilo ob nakupu.

LEDER 30 % popusta na potovalne kovčke in torbice iz umetnih materialov; 20 % popusta na usnjene torbice, denarnice, pasove, poslovne torbe.

LISCA 20 % popusta na vse izdelke, razen na izdelke, ki so že v akciji.

LOLA Do 50 % popusta na torbice; 20 % popusta na kolekcijo Oilily (razen kolekcije 2013/2014). Rute in šali od 8 do 9,92 EUR, nogavice 1 EUR, dance hlače 10 EUR.

LOTTI 10 % popusta na vse izdelke.

LUNI 20 % popusta na vse izdelke.

M-ULTRA 30 % popusta na vse izdelke. Popusti se med seboj ne seštevajo.

MF 711 20 % popusta na vse izdelke.

MLADINSKA KNJIGA Od 30 do 70 % popusta na izbrane naslove knjig. Ne velja za Svet knjige, učbenike in delovne zvezke.

MM TURIST 10 % popusta na vse avtobusne izlete in potovanja; 5 % popusta na letalske izlete, počitnice in križarjenja.

MODA DARJA 10 % popusta na vse izdelke; 30 % in 70 % popusta na označene izdelke.

MODE ITALY 10 % popusta na vse izdelke.

MT FASHION 20 % popusta na vse izdelke.

NO. 1 BY AMERICAN 30 % popusta na torbe; 50 % popusta na oblikovalce telesa; do 50 % popusta na ostale izdelke.

ONAON Do 30 % popusta na določene izdelke. Popust ne velja za že znižane izdelke ter izdelke, ki so že v akciji.

OVS KIDS 20 % popusta na vse izdelke.

PAPRIKA 20 % popusta na vso obutev in torbice, razen za modele v akciji.

PETKA 10 %  popusta na vso obutev in torbice; 5 % popusta na čevlje znamke Crocs. Popust ne velja za obutev, ki je že v akciji.

POHODNIK 20 % popusta na pohodne jakne, hlače, srajce in na vso pohodno obutev; 50 % popusta na zadnje kose.

POLICE SHOP 15 % popusta na vse izdelke.

POPEK 10 % popusta na vse izdelke.

POTOKAR 25 % popusta na prtljažnike in strešne kovčke G3; 15 % popusta na olja, tekočine in dodatno opremo; 10 % popusta na blagovno znamko Thule. 

PRINCESS SHOP 10 % popusta na vse izdelke.

PRIVATE AFFAIRS 20 % popusta na vse izdelke (razen na izdelke v akciji, baterije, revije in knjige); 50 % popusta na blagovno znamko Pabo.

RDO SHOP 20 % popusta na nosilce za kolesa znamke Menabo; 10 % popusta na gumijaste tepihe in brisalce.

S.OLIVER 30 % popusta na vse izdelke. Popusti se med seboj ne seštevajo.

SALON CREATINA Do 30 % popusta na vse izdelke

SALON MEBLO JOGI 30 % popusta in darilo - vzglavnik ob nakupu vzmetnice ali postelje blagovne znamke Meblojogi.

SLADKI KOT Popust na kremne rezine (kos za 1,50 EUR) ter sadne oz. čokoladne torte (kos za 2 EUR). 

SLOWATCH 10 % popusta na vse izdelke; 40 % popusta na sončna očala.

SPORTSDIRECT. COM 10 % popusta na vsa kolesa.

STEN TIME 20 % popusta na vse blagovne znamke ur in nakita, razen na že znižane izdelke v outlet trgovini Sten time.

SVILANIT Od 10 do 40 % popusta na izbrane izdelke.

TIGGA Do 70 % popusta na vse izdelke.

TKANINA TAIFUN 20 % popusta na vse izdelke.

TOKO 15 % popusta na celotno ponudbo. Akcije in znižanja se izključujejo.

TRANSPORT FOOTWEAR Do 20 % popusta na obutev in modne dodatke. Popust se obračuna na blagajni. Popusti v akciji se med seboj izključujejo in veljajo za označene izdelke.

TWO WAY 30 % popusta na vse izdelke, razen na izdelke, ki so označeni z modro deklaracijo "basic". Popusti se ne seštevajo. Akcije se med seboj izključujejo.

URARSTVO HETA 1892 40 % popusta na ure ter nakit znamk DKNY, Fossil, Diesel, Cerruti 1881, Adidas in Pierre Cardin.

VESTIDO 40 % popusta na določene izdelke (obleke, hlače, srajce, suknjiče itd.).

VITAPUR 50 % popusta na vzglavnike iz spominske pene po lastni izbiri; 50 % na keramično posodo Eco cook ter 30 % na posteljnino Nadja.

WATCH CENTER 10 % popusta na ure in nakit znamk Fossil, Armani, Diesel, DKNY, Adidas, Police, Certina, Casio in CK.

YVES ROCHER 30 % popusta na nego proti staranju in kreme za obraz; 30 % na parfumske linije; 30 % na dekorativno kozmetiko; 20 % popusta na določene losjone za telo.

ZAVAS 10 % popusta na obstoječ sistem rednih količinskih popustov, razen za izdelke v akciji.

ZELENA TRGOVINA 15 % popusta ob nakupu ležišč Naturna; 5 % popusta ob nakupu ostalih izdelkov. Popusti se ne seštevajo.

ZLATARSTVO MOČNIK 10 % popusta na vse izdelke in storitve.

DVORANA D - SPODNJA ETAŽA EMPORIUM

CONRAD 5 % popusta na izdelke na zalogi. Popust ne velja za izdelke v akciji in na že znižane izdelke.

JYSK Dodatnih 10 % popusta za nakupe nad 100 EUR.

KILOMETER 15 % popusta na jesensko kolekcijo metrskega blaga in na vso kilogramsko metražo; 15 % popusta na dekorativno blago za prenovo in osvežitev vašega doma.

MLADI TEHNIK 10 % popusta na vsak nakup; ne velja za že znižane izdelke.

ODEJA 20 % popusta na blagovno znamko Odeja.

OUTLET CLARUS Ob nakupu prejmete darilo.

SAILOR Do 50 % popusta na označene izdelke.

TWO WAY OUTLET 30 % popusta na vse izdelke, razen na izdelke, ki so označeni z modro deklaracijo "basic". Popusti se ne seštevajo. Akcije se med seboj izključujejo.

UTVA - MODNI STUDIO 30 % na moške obleke znamke Paco Romano in na usnjeno galanterijo (torbice, denarnice); 20 % popusta na usnjeno konfekcijo znamke David More.

EMPORIUM

EMPORIUM Do 50 % popusta na označene izdelke blagovnih znamk: Topshop, Dorothy Perkins, Wallis, More&More itd.

DVORANA E

C&A 20 % popusta na vse izdelke ob nakupu vsaj treh izdelkov.

DVORANA 1

GIGASPORT 25 % popusta na tekstil in športne copate. Popusti se ne seštevajo in ne kombinirajo z drugimi akcijami.

DVORANA 2

CER – JELOVICA OKNA Do 27% popusta na lesena in les/alu okna Jelovica.

CER – JELOVICA HIŠE Ob nakupu lesene montažne hiše Jelovica vam podarimo kritino Bramac klasik.

CER – PETROLOV SVETOVALNO-PRODAJNI PROSTOR 25% popusta na kamnine blagovne znamke »Karmek ONE«.

SALON CREATINA Do 30 % popusta na vse izdelke.

DVORANA 3

ALPINA 10 % dodatni popust na vse popuste (popust velja za pohodniško obutev in določeno modno obutev).

ESTELA TRGOVINA ZA FRIZERJE IN KOZMETIKE Od 10 % do 50 % popusta na vse izdelke, razen na že znižane.

GVANT Do 30 % popusta na ves prodajni program.

MR. PET Ob nakupu 5 ali več izdelkov prejmete 15 % popusta na vse izdelke, ki niso znižani.

DVORANA 4

KERIN DOM Do 50 % popusta na kuhinje + delovni pult kot darilo; do 30 % popusta na vse vrste parketa; 15 % popusta na dodatke za dom ter stole in mize Trabaldo;  
10 % popusta na znamke Bosch, Siemens, Blanco.

MANA 20 % popusta na vse izdelke v redni prodaji. Popusti se ne seštevajo.

OPTIKA CLARUS 15 % popusta na vse izdelke.

STUDIO DORMEO Izkoristite enkratno priložnost in si zagotovite 10% popusta na obračljiva ležišča.

DVORANA 5

BIG BANG Za vsakih 500 EUR pri nakupu televizorja ali prenosnika vam vrnemo 50 EUR v obliki kupona.

MÜELLER 20 % popusta na igrače in igre za igralne konzole in računalnike; 10  % popusta na vse ostale izdelke. Popusti se ne seštevajo.

DVORANA 6

BIG BANG Za vsakih 500 EUR pri nakupu televizorja ali prenosnika vam vrnemo 50 EUR v obliki kupona.

GA DISKONT Do 80 % popusta na razstavne eksponate kuhinj Noblessa; do 65 % popusta na razstavne eksponate gospodinjskih aparatov.

INTERSPORT 3 za 2: ob nakupu treh kosov oblačil, obutve in/ali opreme, vam bomo pri blagajni obračunali popust v vrednosti najcenejšega izdelka.

MOTO CENTER LABA 20 % popusta na vse izdelke, ki niso znižani.

TUKANO 20 % popusta na izbran izdelek. Popusti se ne seštevajo in ne  veljajo za izdelke, ki so že v akciji.

DVORANA 7

MASS Velika ponudba obutve in torbic po akcijskih cenah.

DVORANA 9

COMSHOP 20 %  popusta na kartuše in tonerje; 10 % popusta na fotoaparate, mobitele, miške, tipkovnice in omrežno opremo; 5 % popusta na vse računalnike in televizorje.

DIAGNOSTIČNI CENTER CLARUS 15 % popusta na merjenje kostne gostote (nova cena 41 EUR); 15 % popusta na pregled in ultrazvok dojk (nova cena 47 EUR); 15 % popusta na ultrazvok trebuha (nova cena 51 EUR).

GA Do 40 % popusta (+ darilo - kupon v vrednosti do 720 EUR) za kuhinje Noblessa; 15 % popusta na gospodinjske aparate z redno ceno; do 10 % popusta na gospodinjske aparate z GA klubsko ceno.

GOLF CLARUS 15 % popusta na vse izdelke.

KOLESARSKI CENTER BAUER 20 % popusta na vse izdelke.

DVORANA 10

MOTHERCARE & ELC 30 % popusta na tekstil in obutev; 20 % popusta na dodatke za opremo, pripomočke za hranjenje, igrače ELC; 10 % popusta na vozičke in avto sedeže.

DVORANA 11

BABY CENTER Za vsakih 50 EUR nakupa prejmete 10 EUR bonusa. Akcija velja od 18. 10. do 21. 10. 2013. Akcija ne velja za izdelke v aktualnih akcijah, klubskih akcijah z bonusi in ostalih promocijah ter za 
izdelke s popustom. Popusti in bonusi se ne seštevajo. Akcija velja med delovnim časom na lokaciji.

BIG BANG Za vsakih 500 EUR pri nakupu televizorja ali prenosnika vam vrnemo 50 EUR v obliki kupona.

IMPULZ 20 % popusta na blagovno znamko Spyder. Popusti se med seboj ne seštevajo.

DVORANA 12

HALA 12 20% popust na vse izdelke.

DVORANA 17

MERKUR Do 20 % popusta na vso ponudbo (ogrevanje, bela tehnika, vse za dom, kopalnico, vrt in delavnico itd.). Več na www.merkur.si.

PITTARELLO Popusti na določene izdelke iz kolekcije: 50 % popusta na žensko, moško in otroško obutev, do 50 % popusta na športno obutev, 50 % popusta na kape, šale in rokavice; 30 % popusta na vse 
ženske torbice.

DVORANA 18

ARENA 20 % popusta na eno igro bowlinga; 20 % popusta na eno igro biljarda.

M TEHNIKA
Do 50 % popusta na razstavne eksponate pohištva; 20 % popusta na izbrane izdelke bele tehnike, osebne nege, malih gospodinjskih aparatov, hišnega tekstila in izdelkov za gospodinjstvo;
10 % popusta na avdio-video izdelke. (20 % in 10 % popusta ne velja za izdelke, ki so predstavljeni v aktualnih letakih M Tehnika, za izdelke vključene v popuste Pika ter za nakupe
avtomobilskih pnevmatik, goriv, vrednostnih ter darilnih kartic, srečk in mobi kartic. Akcija ne velja za pravne osebe.

KOLOSEJ

BAR CUBANO 10 % popusta na cocktail po izbiri.

MADNESS 20 % popusta na vse izdelke. Popusti se med seboj ne seštevajo, akcije se med seboj izključujejo.

NAKUPOVALNA GALERIJA KRISTALNE PALAČE

BABADU Od 20 % do 40 % popusta na izbrane kose Moulin Roty, LePetitTom, Plantoys. 10 % na izdelke iz redne ponudbe. Ne velja za znamke Bloom, Leander in Early Rider.

ESPRESSO 10 % popusta na kavne aparate Francis Francis (razen na Francis Francis Y.3, ki je že v akciji) ter na kapsule Iperespresso za kavne aparate Francis Francis.

FORMA F+ Do 40 % popusta.

GALERIJA 40 % popusta na vse izdelke.

HENRY LLOYD Čistimo zaloge. Do 70 % popusta.

iSTYLE 50 % popusta na izdelke Canon Selphy, 40 % na Superfriends ter 30 % popusta na nosilce za avto.

JONES Ob nakupu nad 100 EUR - popust 20 EUR, nad 200 EUR - popust 40 EUR, nad 300 EUR - 60 EUR popusta …

PRALNICA IN KEMIČNA ČISTILNICA ČISTO BELO Pranje in likanje srajce samo 1,20 EUR.

VENERA EROTIC BOUTIQUE 10 % popusta na vse izdelke.

YVES ROCHER 30 % popusta na nego proti staranju in kreme za obraz; 30 % na parfumske linije; 30 % na dekorativno kozmetiko; 20 % popusta na določene losjone za telo.

MERCURIUS

SITI TEATER 10 % popusta na vse predstave; 20 % popusta na predstave v času FNZ: 19. 10. 2013 ob 11.00: 113; ob 20.00: STAR FOTR; 20. 10. 2013 ob 20.00: TAK SI (Popusti veljajo v času FNZ samo na Info 
točki (dvorana A) do zapolnitve mest. Popusti se ne seštevajo.)

MILLENIUM

ŠPORTNI CENTER MILLENIUM BTC 30 % popusta na posamezni obisk fitnesa, tenisa in savne.

TRŽNICA

EUROSPIN 30 % popusta na izdelke bazar (igrače, gospodinjski pripomočki, oblačila itd.).

LOŠKE MESNINE Akcijske cene svinjskega vratu BK, svinjskega pleča BK, sveže slanine, vratu mlade govedi in še druge ugodnosti.

PERUTNINA PTUJ 20 % popusta na en izbran pripravljen zamrznjen izdelek po vaši izbiri.

VRTNI CENTER KALIA 30 % popusta na zunanje okrasne rastline in okrasne čebulice za jesensko sajenje. Popust ne velja za izdelke v akciji.

VODNO MESTO ATLANTIS

KOZMETIČNI SALON LA VIDA Ob nakupu treh predelov depilacije vam najcenejšega podarimo.

VODNO MESTO ATLANTIS 20 % popusta ob nakupu 2-urne, 4-urne ali dnevne vstopnice za Svet doživetij, Termalni tempelj in Deželo savn. Popust velja v času FNZ-ja ter le za zgoraj navedene posamične vstopnice. 
Popusta ni možno uveljavljati za nakup darilnih bonov. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Popusti veljajo izključno v času Festivala nakupov in zabave, 19. in 20. oktobra. Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo in se za njih opravičujemo.

BTC City Ljubljana, 19. - 20. oktober
mega popusti



*Do 20 % popust velja na oddelkih: bela tehnika, mali gospodinjski aparati, kuhinjski pripomočki, osebna  
nega, akustika, ogrevanje, vrtni, kopalniški program, svetila, elektro instalacije, orodje, stroji, stavbno pohištvo,  
les, barve in laki, v trgovskem centru MERKUR BTC do prodaje zalog. Popust ne velja za televizorje,  prenosne in 
tablične računalnike, izdelke, ki so vključeni v druge Merkurjeve akcije, izdelke označene s simbolom “nepremagljiva 
cena”, izdelke “pokaži in prihrani” in izdelke po “razdeljeni ceni”. Popusta ni mogoče uveljaviti ob nakupu darilne 
kartice Merkur in tobačnih izdelkov.

več o akciji na www.merkur.si
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MERKUR Ljubljana-BTC
na vseh oddelkih*
19. in 20. oktober 2013

do
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kartica ugodnosti

++ +

Z vami že od leta 1990!

20%
na kartuše in tonerje

10%
na fotoaparate, miške in 

tipkovnice ter mrežno opremo

5%
na vse računalnike 

in televizorje

Comshop poslovalnica BTC            19. in 20. 10. 2013

Popusti v času 
Festivala nakupov in zabave!

Popusti se ne seštevajo in se obračunajo na blagajni. Popusti se ne seštevajo in se obračunajo na blagajni. Popusti se ne seštevajo in se obračunajo na blagajni.

 Nedelja, 20. 10. 2013

GLAVNO PRIZORIŠČE (Trg med Dvorano
A in Tržnico BTC City) - GLASBA, MODA, 
ZABAVA, OTROCI

10.00   
Kolo sreče in nagrade BTC City 

11.00   
Čarovniška predstava Odiseja
(Sam Sebastian)

12.00 
Torta velikanka za obiskovalce z Beti in Cejem  

12.30 - 14.00
Mladi Avseniki 

14.00   
Kolo sreče in nagrade BTC City        

PRIZORIŠČE: SPODNJA ETAŽA EMPORIUM

11.00 - 12.30   
Foto delavnica za otroke
(posebna fotografija za otroka in okvir, ki ga 
izdelajo sami)

PRIZORIŠČE: SITI TEATER BTC

20.00 
TAK SI (nestrpna komedija s Klemenom 
Slakonjo in Tadejem Tošem)

PRIZORIŠČE: TRG MLADIH

SO.: 10.00 - 18.00 NE.: 10.00 - 15.00
ZORBA adrenalinsko doživetje 

GLAVNO PRIZORIŠČE (Trg med Dvorano 
A in Tržnico BTC City) - GLASBA, MODA, 
ZABAVA, OTROCI

SO.: 10.00 - 19.00 NE.: 10.00 - 15.00
Atlantisov otroški svet (nagradne igre, 
animacije)

SO.: 10.00 - 19.00 NE.: 10.00 - 15.00
Štorkovo otroško igrišče Baby Center 
(lesena igrala, didaktične igrače, 
ustvarjalne delavnice, Štorkovo kolo in 
veliko več)

PRIZORIŠČE: DVORANA A

SO.: 10.00 - 17.00 NE.: 10.00 - 13.00
Zavarovalnica Triglav - varnost v prometu s 
Kuža Pazijem in gibanjem Še vedno vozim, 
vendar ne hodim

Sobota, 19. 10. in Nedelja, 20. 10. 2013 Sobota, 19. 10. 2013

GLAVNO PRIZORIŠČE (Trg med Dvorano
A in Tržnico BTC City) - GLASBA, MODA, 
ZABAVA, OTROCI

10.00   
Otvoritev Festivala

10.30  
Nastop plesne skupine Zmajčice     

12.00 
Kolo sreče in nagrade BTC City 

13.00  
Druženje s telovadci Gimnastične zveze 
Slovenije

14.00 - 15:00
Druženje s košarkarji Uniona Olimpije

14.00
Kolo sreče in nagrade BTC City  
      
17.00
Velika plesno-modna revija BTC City in finale 
izbora FNZ model 2013

18.00
Kolo sreče in nagrade BTC City 

19.00   
Šov mladih pevskih talentov (glasbeni studio 
Osminka in gosti iz Hrvaške)    

20.00
Veliki koncert
JOE COCKER TRIBUTE BAND
PRIZORIŠČE: DVORANA A, KLET

11.00 - 12.30 
Čokoladna delavnica za otroke
(z otroci skupaj naredimo različne figurice iz 
čokolade)

PRIZORIŠČE: SPODNJA ETAŽA EMPORIUM

16.00 - 17.00 
Čokoladna delavnica za otroke
(z otroci skupaj naredimo različne figurice iz 
čokolade)

17.00 - 18.30 
Mini disco za otroke in vso družino

PRIZORIŠČE: SITI TEATER BTC

11.00
113 (lutkovna predstava za otroke od 3. leta 
starosti)

20.00 
Star fotr (monokomedija z Janezom 
Hočevarjem - Rifletom)

PRIZORIŠČE: LINGULA, JEZIKOVNI CENTER

10.30 - 12.00 
Pravljične urice v angleščini za otroke od 4 
do 6 let. Rezervacije na naslovu
www.lingula.si.

BTC City Ljubljana, 19. - 20. oktober

Delovni čas trgovin:
sobota, 19. oktober od 9. do 21. ure in nedelja, 20. oktober od 9. do 15. ure.

JOE COCKER TRIBUTE BAND
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Ko govorimo o kupovanju domačih, slovenskih proiz-
vodov, po navadi pomislimo le na kupovanje domačih 
živil in darov narave. Pa vendar obstajajo tudi druge 
stvaritve, kot so na primer razni izdelki domače obrti, 
unikatni izdelki domačih, slovenskih oblikovalcev in 
celo nekateri izdelki, ki so si utrli pot v serijsko proiz-
vodnjo. Slovenci se lahko z njimi postavimo ob bok tu-
jim oblikovalcem, na kar smo lahko izredno ponosni. 
V tokratnem Trendu vam torej ponujamo razgibano 
paleto izdelkov, nastalih pod spretnimi prsti Slovenk 
in Slovencev.

LLSTOL
Vsestransko uporaben in enostaven stol je 
tokratni trend meseca. LLSTOL je delo mla-
dega oblikovalca Luke Ločičnika, narejen pa je 
iz slovenskega lesa in le iz dveh L-elementov, 
brez kakršnih koli kovinskih delov in vijakov. Je 
enostaven za uporabo, v le nekaj sekundah pa 
ga lahko iz stola spremenimo v mizico, klop ali 
podporo pri ležišču, ob uporabi večjega števila 
elementov pa dobimo knjižne police ali omaro. 
V kolikor želimo svoj stol personalizirati, ga la-
hko oblečemo v posebno nogavico, ki jo je v ta 
namen oblikovala Almira Sadar.

↑  Stol, Luka Ločičnik, LL stol, 183 €
SiTi ARTstore / Nakupovalna galerija Kristalne palače

Akcija 50% popust na izdelke Modena Comfort Odeje Škofja Loka in 30% popust na 
ležišča Lagea Cosmos velja do 6. 11. 2013 oziroma do odprodaje zalog na prodajnih 
mestih Baby Center. Zaloga je različna, vsi izdelki niso na voljo na vseh prodajnih mes-
tih Baby Center. Aktualne akcije, klubske akcije z bonusi, ostale promocije ter izdelki s 
popustom so izključeni. Popusti, bonusi se ne seštevajo. Slike so simbolične. * Ležišča 
Lagea na voljo po naročilu v katerikoli poslovalnici Baby Center po Sloveniji. Dostava 
ležišč na dom je brezplačna. Rok dostave 7-10 dni.

Ležišče Cosmos
Dim. 80 x 190 cm / 80 x 200 cm  
90 x 190 cm / 90 x 200 cm

Ležišča Lagea - kakovost po 
izjemno ugodnih cenah
Ortopedsko ležišče Cosmos z žičnim jedrom 
ter mehko bombažno zunanjo prevleko je 
visoko 20 cm. Na voljo v različnih dimenzijah!*

Redna cena: 99,00 €

6930

POPUST

30%
Vrednost s  

popustom (€)

Dim. 120 x 200 cm
Redna cena: 128,00 €
Vrednost s popustom: 89,60 € 

Dim. 140 x 200 cm
Redna cena: 152,00 €
Vrednost s popustom: 106,40 € 

Dim. 160 x 200 cm
Redna cena: 174,00 €
Vrednost s popustom: 121,80 € 

Dim. 180 x 200 cm
Redna cena: 199,00 €
Vrednost s popustom: 139,30 € 

 do 6.11.2013

30%

POPUST

Prešita odeja 
Modena Medium 
200 x 140 cm

Redna cena: 46,99 €

2349

POPUST

50%
Vrednost s  

popustom (€)

do 6.11.2013

50%

POPUST

Redna cena: 66,99 €

3349

POPUST

50%
Vrednost s  

popustom (€)

Prešita odeja 
Modena Medium 
200 x 200 cm

Prešite odeje in vzglavniki 
Modena Comfort by Odeja
S kombinacijo skrbno izbranih materialov 
bosta prešita odeja in vzglavnik razvajala  
vašo kožo in vas obdala v mehko udobje. 
Trpežni materiali tudi po mnogih pranjih 
ohranijo vse svoje lastnosti.

Vzglavnik 
Modena Soft 
80 x 60 cm

Redna cena: 22,99 €

1149

POPUST

50%
Vrednost s  

popustom (€)

Brezplačna  
dostava

POSEBNA PONUDBA 
ZA VSO DRUŽINO

Dim. do
180 x 200 cm

BTC Vodnik -  245 x 365 mm.indd   1 9.10.2013   14:50:51

↑  Skleda trta, simbol življenja, 42 €
Kelih / Dvorana A / osrednji del, pritličje

↑  Slika na platnu, Luka Širok, Yellow, 1642,50 €
SiTi ARTstore / Nakupovalna galerija Kristalne palače

↑  Platneni dvosed, Kaja Vavpotič, 590 €
SiTi ARTstore / Nakupovalna galerija Kristalne palače

↑  Skleda Bernik, 38,50 €
Kelih / Dvorana A / osrednji del, pritličje

TREND MESECA



22 23Ni vse zlato, kar je tuje!

TREND

22Ni vse zlato, kar je tuje!

TREND

↑  Leseni otroški konjiček Kulčk, 183 €
Kerin.Dom / Dvorana 4

↑  Stol Rex, 199 €
Kerin.Dom / Dvorana 4

↑  Glinast relief, 10,70 € (kos)
Kelih / Dvorana A / osrednji del, pritličje

↑  Okrasna blazina Lana, 35 x 60 cm, 11,89 €
Odeja / Spodnja etaža Emporium, jug

↑  Kip brez naslova, Miha Knez, 365 €
SiTi ARTstore / Nakupovalna galerija Kristalne palače

↑  Okrasni vzglavnik Sakura, 40 x 40 cm, 14,19 €
Odeja / Spodnja etaža Emporium, jug

↑  Okrasna blazina Lana, 35 x 60 cm, 11,89 €
Odeja / Spodnja etaža Emporium, jug

↑  Okrasna blazina Lana, 35 x 60 cm, 11,89 €
Odeja / Spodnja etaža Emporium, jug

↑  Jabolko, simbol zdravja, 29 €
Kelih / Dvorana A / osrednji del, pritličje

↑  Hiška, 14,30 € (kos)
Kelih / Dvorana A / osrednji del, pritličje

↑  Slon, vitraž, 530,50 €
Kelih / Dvorana A / osrednji del, pritličje

↑  Skleda Tomšič, 38,70 €
Kelih / Dvorana A / osrednji del, pritličje

↑  Ura Diamond, 96,96 €
Steklarna Rogaška / Nakupovalna galerija Kristalne palače

↑  Svečnik Cobra, 42,00 €
Steklarna Rogaška / Nakupovalna galerija Kristalne palače

↑  Skleda Prizm, 20 cm, 39,90 €
Steklarna Rogaška / Nakupovalna galerija Kristalne palače



Zmogljivost sušenja 8kg, Energijski raz-
red: B, Senzorsko sušenje, Nastavitev 
zakasnelega vklopa, Poraba el. energije 
4,49kWh, V: 85cm, Š: 60cm, G: 60cm, 
Barva: bela,  Garancija: 2 let

8

Sušilni stroj 
INDESIT IDCA G35 B EU

200 €
posebna diskontna cena

209,99
redna cena: 419,99

diskontna cena

redna cena: 419,99

V času festivala nakupov in zabave 

od 18.10. do 20.10.2013 

Obiščite naši dve trgovini 

in izkoristite naslednje ugodnosti:

do 15% popusta na aparate z redno ceno

do 10% popusta na aparate z GA klubsko ceno

do 40% popusta  na kuhinje Noblesa 
+ kupon v vrednosti do 720€*

do 65% popusta na eksponate aparatov

do 80% popusta  na eksponate kuhinj Noblessa

www.ga.si 080 73 36

GA BTC Ljubljana - dvorana 9

GA DISKONT - dvorana 6

 popusta  na kuhinje Noblesa 

720€
* Vrednost kupona je obračunana na vrednost kuhinje v višini 10.000 €. Ob 

nakupu se vam naprej obračuna popust v višini 40%, in nato odšteje še 

dodaten popust v višini 12%. Veljavnost do 26.10.2013

popust za kuhinjo Noblessa

* Vrednost kupona je obračunana informativno glede na osnovno vrednost kuhinje v višini 10.000 
€. Ob nakupu se naprej obračuna popust v višini 40%, nato pa se odšteje še dodaten popust v 
višini 12%.

fnz_okt_2013.indd   1 8.10.2013   15:57:50

www.venera-shop.si

NAKUPOVALNA GALERIJA KRISTALNE PALAČE

EROTIC BOUTIQUE

TEL.: 01 810 95 00

www.mrpet.si Novo!

15% 
popust

ob nakupu 5 ali  
več izdelkov 
19. in 20. okt.  

2013
Akcije, popusti in znižanja se izključujejo. Ugodnost velja v poslovalnici Mr.Pet BTC Ljubljana.

Oblecite svoje 
ljubljenčke

Plašček Falk Plašček Mellow

Plašček RainyPlašček Olivia Plašček Polar

2890
že od 3390

že od

1399
že od2450

že od 2490
že od

Novi plaščki so na voljo v poslovalnicah Mr.Pet BTC Ljubljana, Ljubljana Celovška, Koper, Celje, Kranj, Kamnik, Velenje, Maribor, Novo mesto, 
Nova Gorica in Murska Sobota.

Plašček Remus

1790
že od

Prihajajo 
mrzli dnevi!

OglasMrPetOktober2013.indd   1 8.10.2013   9:54:38

ZANESLJIVOST

NAS POVEZUJE

Zato ste lahko prepričani, da bo vaša 

pošiljka pravočasno dostavljena. 

Kamorkoli po Evropi.

Zavedamo se, da je zanesljivost ključnega pomena za vaše poslovanje, zato vam      
ponujamo hitre in učinkovite rešitve, na katere se lahko zaneste vsakokrat, ko pošiljate 
vaše pošiljke. Naše razvejano, integrirano transportno omrežje zagotavlja hitro in 
učinkovito pošiljanje po Evropi in po vsem svetu.

Za več informacij obiščite www.tnt.si ali 
pokličite na 080 15 01.

ZANESLJIVOST JE VRLINA, KI JO NEGUJEMO 
ZA UDOBJE VAŠEGA POSLOVANJA
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GURME

ugodna ponudba

TRŽNICA BTC

JABOLKA IN MEDMED

Nepogrešljiva naravna snov za krepitev imunskega 
sistema v sezoni gripe in prehladov je zagotovo med. 
To naravno živilo, ki ga proizvajajo čebele in nekatere 
druge kljunate žuželke iz medičine oziroma nektarja, 
vsebuje enostavne sladkorje (fruktozo in glukozo), 
vitamine (B1, B2, B6, C, nikotinsko in pantotensko 
kislino), aminokisline, mineralne snovi in nekatere 
druge snovi v sledovih. Ima močan antimikrobni 
učinek, zato ga pogosto uporabljajo tudi v medicini, 
pomaga proti mišičnim krčem, lajša prebavo, 
pomaga proti zgagi, pri boleznih jeter ter je močan 
antioksidant in ima pomirjevalni učinek.
Tudi na Tržnici BTC City boste poleg druge pestre 
ponudbe našli slovenski med in njegove številne 
proizvode. Pa ne pozabite: kupujte domače, kupujte 
slovensko!
Preverite še drugo pestro ponudbo Tržnice BTC City.

Vse od malih nog nas učijo, da eno jabolko 
na dan odžene zdravnika stran in da se med 
odlično obnese pri krepitvi imunskega sistema 
v bolj mrzlih dneh. Zaradi enega jabolka 
dnevno in žlice medu sicer ne boste pridobili 
magične moči, ki vas bo obvarovala pred vsemi 
boleznimi, vsekakor pa boste na dobri poti do 
zdravega načina življenja in posledično večje 
imunske odpornosti.

Pregovor Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran si je v 
19. stoletju umislil waleški sadni strokovnjak J. T. Stinson 
in ga kot del svojega predavanja uporabil na svetovnem 
gospodarskem sejmu v St. Louisu v ameriški zvezni državi 
Misuri. Rek, ki opozarja na številne pozitivne učinke 
jabolk na zdravje, je postal priljubljen in je kmalu obkrožil 
svet. Čeprav ga danes rade uporabljajo predvsem mame, 
ko želijo svoje otroke pripraviti do tega, da bi raje jedli 
sadje, pa je v njem tudi nekaj resnice. Jabolka, ena od 
najstarejših kultiviranih sadežev, so namreč zelo zdrava, 
saj poleg nizke vsebnosti kalorij vsebujejo tudi veliko 
vitaminov, kot so B2, B6, K in C, ter mineralov. Vsebujejo 
veliko vode in so odličen vir vlaknin, ki nam pomagajo 
uravnavati prebavo. Nekatere raziskave kažejo, da 
uživanje jabolk preprečuje raka prostate, debelega 
črevesja in pljuč.
Proizvod delavk, ki neutrudno in brez pritoževanja garajo 
vse dni v tednu, malih živalic – čebelic, pa je seveda 
med. Nastane iz medičine (nektarja) ali mane (sladek 
izloček, ki ga predelajo nekatere žuželke iz soka nekaterih 
rastlin), ki jo izločajo nekatere kljunate žuželke; med te 
sodi tudi čebela. Med vsebuje 77 odstotkov sladkorjev, 
od katerih je velika večina enostavnih, za naše telo lahko 
razgradljivih, vsebuje pa tudi aminokisline, vitamine (B1, 
B2, B6, C, nikotinska in pantotensko kislino) in mineralne 
snovi. Ker ima veliko koncentracijo sladkorja, lahko s 
pomočjo osmotskega razkroja uničuje bakterije in se 
tako ne more pokvariti. Zaradi protimikrobnega učinka 
ga uporabljajo za zdravljenje ran in opeklin, pomaga tudi 
pri uravnavanju prebave, pomirja in na našo kožo deluje 
kot antioksidant. Zaradi številnih zdravilnih učinkov je 
razširjen tudi v kozmetični industriji, v preteklosti pa so iz 
njega izdelovali zdravila proti plešavosti in ga uporabljali 
celo kot kontracepcijsko sredstvo.
V tokratnem Gurmeju vam ponujamo recept za hitro 
pripravljeno, zdravo in okusno jed, s katero boste lahko 
združili ugodne učinke jabolk in medu na vaše zdravje.

Grški jogurt z jabolki in 
medom
Sestavine (za 1 osebo)
•	 grški	jogurt
•	 1	jabolko
•	 1	limeta
•	 4	žlice	medu

Priprava
Limeto operemo, nastrgamo njeno lupinico in iztisnemo 
njen sok. Dodamo dobro ohlajen grški jogurt  in polovico 
medu. Polovico jabolka narežemo na manjše koščke 
ter jih vmešamo v jogurt, drugo polovico pa narežemo 
na krhlje in z njimi okrasimo jogurt po vrhu. Prelijemo s 
preostalim medom. Dober tek!

↑  ČEBELARSTVO IN 
ZELIŠČARSTVO VASIČ 
Propolis 30 ml 
Redna cena: 4.30 €
Akcijska cena: 4.00 €

↑  ČEBELARSTVO IN 
ZELIŠČARSTVO VASIČ 
Medeni sirup proti kašlju 
Redna cena: 6.90 €
Akcijska cena: 6.50 €

Ponudba velja do 31. 11. 2013. Slike so simbolične. Slike so predlogi za serviranje. Cene veljajo za ponudbo brez dekoracijske ponudbe. Cene so v evrih in vključujejo DDV. Akcijske cene veljajo le na Tržnici BTC v Ljubljani.
Untitled-2   1 14/11/2012   13:27

"Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola 
škoduje zdravju."

↑  VINA KRAS 
Teranov liker 1l  
Redna cena: 18,60 € 
za 2 steklenici
Akcijska cena: 15,00 € 
za 2 steklenici

↑  VINA KRAS 
Izbrani teran limited edition 
Redna cena: 17,80 €
Akcijska cena: 13,75 €

↑  PERUTNINA PTUJ Piščanec razrezan za pečenje, cca 1kg 
Redna cena: 4,34  €/kg, Akcijska cena: 3,19 €/kg

↑  PERUTNINA PTUJ Piščanec razrezan za pohanje, cca 1kg 
Redna cena: 4,34 € /kg, Akcijska cena: 3,19 €/kg

↑  LOŠKE MESNINE Prekajena bohinjska zaseka 300g 
Redna cena: 3,14€, Akcijska cena: 2,99 €

↑  LOŠKE MESNINE Svinjsko pleče (bk) 
Redna cena: 5,26 €/kg, Akcijska cena: 4,99€/kg

↑  MESARIJA ARVAJ Kranjska klobasa 
Redna cena: 8,90 €/kg, Akcijska cena: 8,01 €/kg

↑  ŽITO Stoletni kruh 
Redna cena: 3,06 €, Akcijska cena: 2,59 €

↑  ŽITO 

↑  PLODOVI Bio suhe  slive brez koščic 
Redna cena: 9,99 €/kg , Akcijska cena: 7,99 €/kg

↑  PLODOVI Bio banana čips
Redna cena: 3,49 €/kg, Akcijska cena: 2,79 €/kg

Ste vedeli, da:
• med vsebuje 77 odstotkov sladkorjev, od 

katerih je kar 76 odstotkov enostavnih 
(fruktoza in glukoza), ti pa so glavni vir energije 
v telesu;

• se tekoči med ne more pokvariti, lahko pa 
kristalizira v trdno stanje;

• med zaradi velike koncentracije sladkorja z 
osmotskim razkrojem uničuje bakterije;

• med iz kristaliziranega stanja lahko s 
segrevanjem znova utekočimo;

• medu ne smemo segreti na več kot 40 oC, 
ker višja temperatura uniči njegove zdravilne 
učinke;

• v receptih lahko namesto sladkorja uporabimo 
med, vendar ga uporabimo za tretjino manj, 
ker je slajši od sladkorja;

• je priporočljivo, da jedi z medom pripravljamo 
pri nižjih temperaturah ali pa med dodamo 
šele po toplotni obdelavi živil.
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SiTi Teater BTC je že uspešno zakorakal v novo gledališko sezono s premiero ko-
medije TAK SI. Predstava na navidezno lahkoten način raziskuje, koliko predsod-
kov se v resnici skriva v naših šalah in pri vsakdanji komunikaciji. Besedilo pred-
stave je delo nagrajenega romanopisca, pesnika, scenarista, filmskega režiserja in 
prvikrat tudi dramatika Gorana Vojnovića. Komedijo je zrežiral priznan in v Sloven-
iji večkrat gostujoči makedonski gledališki in filmski režiser Aleksandar Popovski, 
glavna lika v predstavi pa sta naša znana igralca, TV-voditelja ter vrhunska komika 
Tadej Toš in Klemen Slakonja.  
Predstava je že navdušila prve gledalce, med katerimi smo opazili tudi precej 
znanih slovenskih estradnikov in gospodarstvenikov. Poleg predstave si lahko 
ogledate še fotografsko razstavo portretov voznikov taksijev TAKIsmo, katere av-
torica je mlada in nadarjena fotografinja Pia Prezelj. Razstava v organizaciji trgo-
vine mladih umetnikov SiTi ARTstore bo na ogled v preddverju SiTi Teatra BTC še 
vse do konca novembra.

KLEMEN SLAKONJA IN TADEJ 
TOŠ NAVDUŠUJETA V KOMEDIJI 
GORANA VOJNOVIĆANA VSE ARTIKLE IN STORITVE

V FRIZERSKI TRGOVINI IN FRIERSKEM SALONU 
ESTELA RAZEN NA ŽE ZNIŽANE IZDELKE

POPUST
ESTELA 

trgovina za frizerje in kozmetike

BTC hala 3
01 585 28 90

www.estela.si 

ESTELA 
frizerski salon

BTC hala 3
040 750 033

www.estelasaloni.si
POPUST VELJA S TEM LETAKOM OD 19. – 26.10.2013
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30otroci, smeh in zeleno

DRUŽABNO

KROMPIRJEV DAN NA TRŽNICI BTC

PREMIERA TAK SI

ZELENO DRUŽENJE

DAN OTROKA

Konec septembra smo na prireditvi Imejmo krompir 
spoznali pomen krompirja v zdravi prehrani in okušali 
najrazličnejše jedi iz krompirja in druge jedi, ki se h 
krompirju odlično podajo. V začetku oktobra smo 
pred Vodnim mestom Atlantis, kjer smo priredili 
nepozabno druženje za otroke, proslavljali dan 
otroka. Le nekaj dni pozneje smo se zabavali v SiTi 
Teatru na premieri nove slovenske komedije Gorana 
Vojnovića TAK SI v režiji Aleksandra Popovskega ter 
v zasedbi Klemna Slakonje in Tadeja Toša. Sledilo je 
druženje ob prvem rojstnem dnevu Zelene trgovine. 
V ta namen so pripravili brezplačne delavnice in 
spodbujali obiskovalce k odgovornemu odnosu do 
soljudi, lastnega zdravja, živali in narave.

OKUŠALI SMO JEDI IZ 
KROMPIRJA, SE »ZELENO« 
DRUŽILI, SE SMEJALI NA 
NOVI PREMIERI SITI TEATRA 
BTC IN SE VESELILI DNEVA 
OTROK
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