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Festival nakupov in zabave

BTC City poleg mesta nakupov 

vse bolj postaja tudi mesto 

športa in zabave
"Sodobni časi" in "sodobna družba" (kamor se lahko prištevamo tudi sami) je 
pospešeno podredila način življenja in prispevala k daljšemu delavniku, večji 
psihični obremenitvi, stalni časovni stiski in pehanju po zaslužku. Kljub vsemu 
ostajajo osnovne potrebe sodobnega človeka enake: rabi gibanje in hrano. 
In ker hočemo vse storiti na enem mestu, da prihranimo nekaj časa, so zato 
zelo primerni vedno večji nakupovalni centri, ki so jim pridružene dodatne 
možnosti v obliki rekreacijskih objektov (površin) ter prijetnih ambientov za 
preživljanje prostega časa in socializacijo. Ideja o preobrazbi Javnih skladišč 
v svojevrstno nakupovalno mesto z možnostjo športne aktivnosti, je bila torej 
na nek način genialna. Tudi zato, ker so se neokusne betonske hale v nepo-
srednem osrčju mesta deloma preobrazile v modernejše stavbe, sčasoma 
pa bo skladiščna arhitektura verjetno povsem izginila.   
In kaj nas še sili v mesto velikih nakupov? Predvsem in zmeraj bolj tudi doda-
na vrednost različnih aktivnosti in dogodkov, ki z uveljavljanjem "mesta naku-
pov" vse bolj preraščajo njihovo osnovno poslanstvo- promocijo nakupova-
nja. V BTC se stalno nekaj dogaja: kulturni dogodki, glasbeno zabavne prire-
ditve, kino predstave, razne animacije, športni dogodki in nenazadnje mož-
nost ukvarjanja s športom in to ne glede na letni čas.  
Osebno se, tako kot velika večina drugih, poskušam v največji možni meri 
izogniti vsakdanjemu vrvežu v nakupovalnih središčih. Vendar sta me letošnjo 
zimo ravno stiska s časom (tudi zaradi kratkega zimskega dneva) in praktič-
nost nakupov na nek način "prisilili" k rekreaciji v športnem centru Millenium.
Je BTC naklonjen tudi športu? Vsekakor. Vodno mesto Atlantis, športni center 
Millenium, odbojka na mivki ter pozimi drsališče in razni turnirji, ponujajo širok 
spekter možnosti fizične aktivnosti, ki je primerna tako za najmlajše kot tudi za 
seniorje. 
Da je vse to možno na enem mestu niti ni tako nenavadno, saj je predsednik  
uprave BTC-ja g. Mermal s sodelavci, znan kot velik pristaš in podpornik te-
kmovalnega in rekreativnega športa. Njegove aktivnosti segajo od košarke in 
gimnastike do odbojke in kolesarstva. Ne gre pozabiti, da se tudi največji 
množično tekmovalni kolesarski maraton "Franja Barcaffe", vsako leto začne 
in konča v "mestu velikih nakupov". Zagotovo dosedanje investicije v športne 
objekte in prireditve še niso zadnje. Konec koncev je umestitev športnih prire-
ditev v BTC City tudi predvsem praktična stvar, zaradi obilice trgovin s športno 
opremo in ponudbo.
Sicer se z vse večjo uveljavitvijo BTC Cityja (in predvsem praktičnostjo), le-ta 
uspešno umešča v naš vsakdan. Tudi v smislu socialega življenja. Nenaza-
dnje je v načrtu izgradnja novega hotela ter morda športne dvorane. Pred 
časom sva bila s prijateljem in najinima lepšima polovicama v BTC na ve-
čerji in med drugim je debata nanesla tudi na mlajše družinske člane in nji-
hova večerna romanja. Na veliko presenečenje se je ravno takrat, povsem 
nenapovedano in v istem lokalu, zbral ves "podmladek" prijateljeve družine. 
"To ni res, saj se še doma ne dobimo skupaj v takem številu", je osupnil prija-
telj.
BTC city z razvojem prerašča svoje osnovno trgovsko poslanstvo. Spremenjen 
način življenja in filozofija razvoja, mu intenzivno dodajata tudi drugačen, za 
modernega človeka zelo uporaben, smisel. Verjamem, da bodo tisti, ki skr-
bijo za prihodnost BTC Cityja omogočili še marsikatero športno, kulturno in 
zabavno aktivnost, ki počasi postaja zaščitna znamka "mesta v mestu". V šali 
lahko rečem, da manjkajo le še šole in uradi, pa bo BTC City dejansko postal 
to kar z imenom že nakazuje- "mesto v mestu".

 
Gorazd Penko

Gostujoče pero: Gorazd Penko, 
direktor Maratona Franja Barcafe
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Regata Portorož 2007

Zabaviščni center Arena Vodafone live!

Igralni salon Casino Rio

Optika ClarusDiagnostika z napravami Biodex

Katera sončna očala so prava za vas?
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V zabaviščnem centru Arena Vodafone live! so 
marca odprli povsem nov igralni salon Casino 
Rio. Igralni salon številnim igralcem ponuja naj-

sodobnejšo igralno tehnologijo. Kar 168 igralnih 
avtomatov in štiri elektronske rulete so na voljo 
obiskovalcem 24 ur na dan, vse dni v letu, in na 
200 igralnih mestih ponujajo pestro in zanimivo 
zabavo.
Rulete svetovno priznanih slovenskih proizvajal-
cev Interblock in ICIT v primerjavi s klasičnimi 
ruletami delujejo po načelu najsodobnejše tou-
ch-screen tehnologije in omogočajo igranje 
več igralcev hkrati. Priljubljeni igralni avtomati 
proizvajalcev IGT, Aristokrat in Novomatic ponu-
jajo pestro izbiro dodatnih nagradnih bonus in 
prostih iger (free spins). Obiskovalci lahko na 
avtomatih izbirajo vrednost kredita že od enega 
centa dalje. V igralnem salonu Casino Rio bo 
deloval sistem EZ Pay. To je sodoben način 
vplačevanja in izplačevanja dobitkov na igral-

nih avtomatih z igralnimi lističi. Tako je ukinjen 
prvotni način igranja z igralnimi žetoni, kar po-
meni pridobitev pri času in kakovosti igre. Ob-
vezna menjava ob vstopu v igralni salon bo 10 
evrov. Za to vsoto bo obiskovalec prejel igralni 
listič v vrednosti 10 evrov. Za ljubitelje igralništva 
bo s pestro kulinarično ponudbo poskrbela re-
stavracija Casa nostra. 
Z odprtjem igralnega salona bo zabaviščni ce-
nter Arena Vodafone live! poleg že zanimivega 
24-steznega bovling centra in digitalnega 3D-
kina s posebnimi učinki, imenovanega XpanD, 
biljarda, Si.mobil - Vodafone LAB-a, dobil še no-
vo obliko zabave, ki je v Sloveniji in po svetu že 

dolgo uveljavljena in priljubljena. Skupaj s kino-
centrom Kolosej in vodnim parkom Atlantis se-
stavlja zabaviščni center Arena Vodafone live! 
zaokroženo celoto zabave in različnih možnosti 
preživljanja prostega časa za obiskovalce vseh 
starosti. 
Več informacij: www.casino-rio.si 
in www.arenalive.si

Sončna očala so dandanes nepogrešljiv mo-
dni dodatek, predvsem pa nujna zaščita. Do-
bro je vedeti, da niso vsa sončna očala ena-
ka in primerna za vaše oči. Kaj priporočajo v 
optiki Clarus?
Katera so prava za vas, vaš vid in življenjski slog? 
Pri izbiri med 4000 modeli vam bodo z veseljem 
pomagali izkušeni svetovalci v optiki Clarus. Kak-
ovostna modna sončna očala ne ščitijo le pred 
UVA-, ampak tudi pred UVB-sončnimi žarki z za-
temnitvijo tudi do 90 odstotkov, kar je še pose-
bno pomembno pri uporabnikih kontaktnih leč. 
Kaj poleg tega nudijo kakovostna športna son-

čna očala, so nam zaupali na Clarusovem spe-
cializiranem oddelku za šport. 
Polarizirane leče povečajo kontrast in zaznava-
nje barv ter odstranjujejo odbijajoče svetlobne 

žarke. Trojni antirefleksni sloj preprečuje popače-
no sliko, očala so odporna proti udarcem, ste-
kla proti nastanku raz. Oblika je aerodinamična, 
očala pa so prilagojena različnim športom.  
Očala, primerna za hojo po hribih, morajo biti 
narejena iz hibridno lahkih zmesi, ki se lahko do-
polnijo z usnjeno zaščito ob osenčeni strani in v 
nosnem delu. Stekla nudijo zaščito pred vsemi 
ultravijoličnimi žarki (UVA, UVB, UVC ter toplotnimi 
žarki IR) in škodljivo modro svetlobo ter prepre-
čujejo rosenje.
Velike hitrosti, hitro menjavanje vremena in sve-
tlobe ter nujen neprestan stoodstoten nadzor 
nad kolesom in dogajanjem pred njim omogo-
čajo kolesarska sončna očala. Dober sistem 
prezračevanja onemogoča rosenje, preprosta 
menjava stekel se prilagaja vremenskim in sve-
tlobnim spremembam.

Golfisti so veseli nove tehnologije leč s svetlo-
bnimi stabilizatorji, ki usklajujejo pretirano svetlo-
bno odstopanje z dodatnim svetlobnim odten-
kom, kar veča vidljivost na zeleni površini. 
Leče v navtičnih očalih morajo poleg odstran-
jevanja bleščanja zagotavljati nepopačen in 
jasen pogled in izboljšati ostrino vida, posebno 
pri jadranju, surfanju in športnem ribolovu in - 
morajo biti nepotopljiva! 
Kaj pa otroci? Tudi otroške oči potrebujejo zaš-
čito pred škodljivimi sončnimi žarki, in to celo še 
bolj kot odrasli, saj preživljajo več časa pri igri na 
prostem. Stekelca morajo bodo čim bolj odpor-
na in nezlomljiva. Športna očala morajo obe-
nem ščititi otroka pred poškodbami. Na Claru-
sovem oddelku za otroke z igralnim kotičkom bo 
izbira otroških sončnih očala zagotovo v veselje 
tako otrokom kot staršem! 
In še to: do 1. junija vam s tem kuponom pri-
znamo 10-odstotni popust! 
Se vidimo?
Za več informacij pokličite na telefonsko šte-
vilko (01) 585 20 00 ali obiščite spletno stran 
www.clarus.si

Novosti v Hali 12

Hala 12 - premium 

urbana moda
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Center IZOMED 

Poleg največje ponudbe džinsa na enem me-
stu (Cavalli jeans, Armani jeans, D&G jeans, On-
ly, G star, Celio, Vero moda, Hilfiger denim, Re-
play, Gas jeans ...) so se že uveljavljenim bla-

govnim znamkam v sezoni po-
mlad/poletje 2007 pridružile še na-

slednje blagovne znamke, ne-
katere ekskluzivno v Sloveniji - 
SEVEN, Rock-&Republic by 
VICTORIA BECKHAM in SWEET 
YEARS.
Kot zanimivost - v Srbiji so si 
predstavniki znamke SWEET 

YEARS za svoje 'promotorje' iz-
brali srbsko nogometno repre-
zentanco in estradno zvezdo 
Svetlano Ražnatović - Ceco.
Blagovna znamka je na vo-
ljo v Italiji, Španiji, Grčiji, Bel-
giji, Franciji, Veliki Britaniji in 
Rusiji, Luksemburgu, Srbiji, 
Sloveniji ter na Nizozem-

skem, Hrvaškem, Japonskem.
Pa še to: v prvem nadstropju Hale 12 si je outlet 
trgovina nadela "premium" preobleko. V njej 
lahko vse leto kupujete priznane blagovne 
znamke oblačil in obutve s popusti, ki segajo 
vse do 70 odstotkov.
HALA 12 - rdeča dvorana v središču BTC City-
ja, telefonska številka (01) 585 20 86, 
www.hala12.si

Pred kratkim odprti Zdravstveni Zavod za medi-
cino športa Ljubljana skupaj s Centrom za pre-
ventivo in telesno aktivnost Izomed v BTC-ju (v 
dvorani Millenium) prvi v Sloveniji izvaja funkcio-
nalno diagnostiko kolena, kolka, hrbtenice, ra-
me in gležnja z uporabo najsodobnejših naprav 
Biodex (izokinetika, balance system …). 
V centru dela ekipa strokovnjakov: zdravnikov, fi-
zioterapevtov in trenerjev, ki natančno določijo 
stanje vsake mišice v telesu ter določijo ustrezen 
vadbeni individualni program. Pomembno je, 
da bolniki na začetku pravilno in nadzorovano 
vadijo. S takim pristopom lahko bistveno zmanj-
šamo uporabo protibolečinskih (in drugih) zdra-
vil, ki imajo številne stranske učinke.
Prav tako nudimo programe vadbe za starejše 
občane za preprečevanje padcev in hkrati 
okrepitev kosti in mišic. Taka vadba je izredno 

koristna tudi za 
bolnike z oste-
oporozo. Vad-
ba se pri nas 
izvaja dva me-
seca in vklju-
čuje tudi za-

četno in končno testiranje, kar omogoča dobro 
ocenitev uspešnosti programa.
Center je znan tudi po vrhunski rehabilitaciji in 
preprečevanju športnih poškodb, kjer v primer-
javi z drugimi podobnimi centri v Sloveniji rekre-
ativci in vrhunski športniki aktivno, z vadbo, so-
delujejo v rehabilitacijskem procesu. Posebnost 
centra je tudi ta, da v procesu pomaga stro-
kovnjak športne rehabilitacije, šolan v Združenih 
državah Amerike. 
V Centru izvajamo tudi akupunkturo ter kitajsko in 
športno masažo za lajšanje bolečin in relaksa-
cijo. Tudi te storitve izvajajo zdravniki z izkušnjami, 
ki so predavatelji celo na kitajski Akademiji za 
tradicionalno kitajsko medicino.
K nam prihajajo in nam zaupajo vrhunski šport-
niki, pridite tudi vi !
Informacije: IZOMED, Center za preventivo in 
telesno aktivnost, Šmartinska 152, Ljubljana 
(dvorana Millenium), 
Telefon: 031 228 794, (01) 585 22 09

Avtopralnica BTC

Razširjena in prenovljena
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Cenjene stranke zunanje samopostrežne avto-
pralnice obveščamo, da bomo predvidoma 
sredi meseca maja 2007 popolnoma prenovili 

ročno samopostrežno avtopralnico, in sicer bo-
mo uvedli novo tehnologijo pranja in polepšali 
zunanji videz. 
Novi avtopralni boksi bodo opremljeni z najso-
dobnešo italijansko pralno tehnologijo. Predvi-
denih je šest pralnih boksev z namestitvijo pre-
proste uporabe pri ročnem pranju avtomobila. 
Prav tako je predviden nakup avtomata za pro-
dajanje čistilnih sredstev za čiščenje avtomo-
bila.
Cenjene stranke obenem obveščamo, da bo 
cena žetona ostala enaka, to je en evro.
Delovni čas: od ponedeljka do sobote 
7.00-22.00, nedelja in prazniki 7.00-18.00 
Za več informacij pokličite na telefonsko šte-
vilko (01) 585 14 01.
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BTC sponzor 

Portorož Cupa 07

BTC se je kot sponzor pridružil štiridnevnemu 
prestižnemu jadralskemu dogodku - Portorož 
Cupu 2007. Od 28. marca pa do 1. aprila se 
je v Piranskem zalivu pod organizacijsko taktir-
ko Jahtnega kluba Portorož in Marine Portorož 
pomerilo sedem svetovnih ekip na enakih ja-
drnicah razreda RC 44. V seštevku flotnih re-
gat in jadralskih dvobojev je bila najuspeš-
nejša ekipa Aqua iz Arabskih Emiratov, katere 
lastnik je naftni mogotnež Chris Bake.
Jadrnice razreda RC 44 sta skonstruirala jadralski 

velemojster Russell Coutts in slovenski navtični 
arhitekt Andrej Justin in jim v svetovnem merilu ni 
para. Šele s teden dni staro jadrnico se je s sve-
tovno jadralsko velesilo na Portorož Cupu kosala 

tudi slovenska posadka Ekipa 44. Njuna krmarja 
sta bila Jankom Kosmina in Gašper Vinčec, ki 
sicer kroji svetovni vrh v olimpijskem enosedu 
finn. Neuigranost posadke je botrovala pred-
zadnjemu skupnemu mestu, "a pokazalo se je, 
da imamo še veliko rezerve, kar je najbolj spod-
budno," je svoj prvi nastop komentiral manager 
Ekipe 44 Mitja Margon. Kot si je zamislil Russsel 
Coutts, ki je tokrat s posadko Omege prijadral 
tretje mesto, je bil Portorož Cup 2007 prva re-
gata v nizu letošnjih osmih spektakularnih pred-
stav tega jadralskega razreda. Po regatah v 
znanih svetovnih navtičnih središčih bo finale 
decembra v Dubaju. Več o teh hitrih jadralskih 
bolidih izveste na www.rc44.com.     





Novo v BTC Cityju

Dvorana 2 - 

Blagovna znamka Pixel
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Mladi se v iskanju novih odkritij, opazovanju in 
čutenju nenehno gibajo. So neprestano nemirni, 
njihov hitro razvijajoči se svet pa tako vpliva na 
vse izdelke, ki jih oblikujemo in tržimo za zado-
voljitev njihovih potreb, in tudi na storitve, ki jih 
proučujemo, da zadostimo njihovim specifičnim 
zahtevam. Trg oblačil predstavlja najbolj jasen 
primer teh močnih vezi: povečanje rodnosti in 
vedno večja želja mladih potrošnikov po pozor-
nosti ob izbiranju modnih slogov in barv je pri-
peljalo do povpraševanja po bolj udobnih in 
praktičnih oblačilih, ki so ustrezna za zadovoljitev 
osnovnih potreb, kot so praktičnost, preprosti po-
stopki za ravnanje, kakovosten kroj za pogosto 
uporabo ter zmerne cene. Pri tem uspeh prine-
sejo le najbolj inovativni projekti, ki imajo poleg 
konkurenčnih cen tudi slog in širok izbor kakovo-
stnih izdelkov. Za podjetje je najbolj pomembno, 
da obdrži močno identiteto blagovne znamke 
in politiko kakovosti izdelkov na osnovi sposob-
nosti, da se vživi v svet otrok in kupcu ponudi ka-
kovostno storitev.
To so lastnosti, ki podjetju omogočajo, da ohrani 
dolgoročno zaupanje otrok in njihovih mladih 
staršev.
Prednosti podjetja Pixel so:

vodilni položaj na trgu specializiranih trgovin-
skih verig,
uveljavljena stroka vodenja,
podjetje ima najbolj napredno tehnologijo,
mladostne in inovativne ideje športnih obla-
čil za popoln videz,
širok in dobro založen izbor krojev za sta-
rostne skupine od novorojenčkov do 14 let,

nesporen konkurenčni položaj,
bogata in razgibana ciljna skupina porab-
nikov,
specializacija in sposobnost,
močna partnerska povezava,
razvpitost in verodostojnost blagovne znam-
ke.

Za več informacij pokličite telefonsko številko 
(01) 547 32 13 ali obiščite 
spletno stran www.pixel014.com

Novo v Emporiumu

Prenovljen kotiček 

v Emporiumu
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Blagovna znamka CHANTELLE je v Franciji vo-
dilna, sicer pa v samem vrhu med proizvajalci 
spodnjega perila. Je pravi ambasador fran-
coske elegance. Odlikuje jo izredna kakovost, 
pestro ponudbo krojev in oblik pa dopolnjuje 
velik izbor košaric (tudi F in G).

PASSIONATA, Chantellova druga blagovna 
znamka, je s svojo ponudbo modnega in za-
peljivega perila namenjena mlajšim ženskam.

Za več informacij pokličite telefonsko številko 
(01) 584 48 00 ali obiščite spletno stran
www.emporium.si

Big Bang GIGA

Pripravljeni na zabavo?

Dne 23. marca smo končno dočakali najbolj 
zaželeno konzolo nove generacije PlayStation 3. 
To je sistem za domače razvedrilo naslednje 
generacije, ki so ga razvili pri družbi Sony Com-
puter Entertainment. V tej konzoli so vgrajene 
najnovejše tehnologije, ki vam odprejo vrata v 
nov svet visoke ločljivosti (HD) in interaktivnih 
doživetij.
Sočasno kot drugod po Evropi je bil novi PS3 
predstavljen tudi v Sloveniji. V petek, 23. marca, 
se je zgodil predstavitveni dogodek v Big Bang 
GIGA, kjer so obiskovalci lahko podrobneje spo-
znali konzolo in jo tudi preizkusili.
Na dogodku so se nam pridružili tudi nekateri 

znani navdušenci za PS3, ki so se tudi pomerili v 
igranju iger na najnovejši konzoli: Sebastian Ca-
vazza, Rado Mulej ter člani odbojkarskega kluba 
OK Autocommerc.
Za več informacij pokličite telefonsko številko 
(01) 309 37 59 ali obiščite spletno stran 
www.bigbang.si
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Razveseljevala vas bosta BeTi in Cej
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Novi maskoti BTC Cityja

V
BTC Cityju nas bosta od zdaj naprej 
razveseljevala Beti in Cej, naši mas-
koti. Bosta zaščitni znak vseh dogod-

kov, tako v BTC Cityju kot tudi tam, kjer se City 
pojavlja. Prepričani smo, da jih bodo tudi naši 
obiskovalci vzljubili. Idejno so ju zasnovali v 
agenciji Nicha d.o.o., izdelali pa v Lutkovnem 
gledališču Ljubljana. 

Prvič ju boste lahko 
spoznali in se z njima slikali 
za 2. rojstni dan Atlantisa, 
ki ga bomo praznovali 
22. 4. v Vodnem mestu 

Atlantis.



Vrtec Ježkov kotiček Maraton Franja Barcaffe

Hokejisti uživali 

po naporni sezoni

Zmaji v Atlantisu

www.btc-city.com

7Dogodki v BTC Cityju

Državni prvaki hokejisti HDD Zavarovalnice Mari-
bor Olimpije so skupaj s trenerjem Ildarjem Rah-
matuljinom obiskali Vodno mesto Atlantis, v ka-
terem so se sproščali po naporni sezoni. Dvai-
ndvajset hokejistov, ki so nekaj dni pred uživa-
njem v Atlantisu osvojili enajsti naslov državnih 
prvakov, je v vodnem mestu uživalo v Svetu do-
živetij, kjer so se z veseljem spuščali po vodnem 
toboganu in preizkusili svoje znanje plavanja, za 
sproščanje po napornih treningih in tekmah pa 
so z veseljem obiskali tudi Deželo savn. Zlati 
Zmaji so si privoščili vse, kar ponuja Atlantis in se 
bodo v BTC-jevo vodno mesto zagotovo še vrnili.
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Kolesarski Festival se prebija v Golden Bike- 

med najprestižnejše maratone na svetu.

Festival kolesarstva ki bo 16. in 17. junija 2007 ni 
le velika rekreativna prireditev v Sloveniji, temveč 
prava promocija rekreacije z zabavnimi priredi-
tvami.
Število sodelujočih se iz leta v leto povečuje za-
radi zagotavljanja večjega servisa udeležencem 
in vedno večje priljubljenosti kolesarskega športa. 
Za izvedbo prireditve oba dneva skrbi tisoč oseb, 
ki jih zagotavlja organizator in državne institucije.

Sobota, 16. junij 2007 ob 16. uri -
Družinski šolski maraton za vsakogar
Nedelja, 17. junij 2007 ob 9. uri -
Veliki Maraton Franja Barcaffe
ob 10.30 uri - Mali Maraton Franja Barcaffe

Maraton je v svoji  25. letni zgodovini šel preko 
različnih razvojnih stopenj. Konstantnost prireditve 
je pripomogla tudi k velikemu ugledu v tujini. 
Maratona se zato vsako leto udeležuje vedno 
več udeležencev iz tujine (AA TOUR). Z zadnjimi 
uspešnimi izvedbami smo prišli na stopnjo, ki 
nam omogoča, da se potegujemo za pridru-
žitev GOLDEN BIKE seriji pod okriljem Medna-
rodne kolesarske zveze UCI. Pomeni, da se prire-
ditev nahaja pred odločilnim izpitom. Prireditev 
bo letošnje leto ocenjevana s strani mednaro-
dne kolesarske zveze. V primeru pozitivne oce-

ne bomo pridobili licenco, ki nas bo uvrstila med 
spodaj omenjene prireditve. To bo pomenilo iz-
jemen uspeh in hkrati priznanje za vse sodelu-
joče: pokrovitelje, organizatorja, udeležence in 
ostale, ki pri projektu sodelujejo. GOLDEN BIKE 
serija je serija množično rekreativnih, tekmoval-
nih, turističnih prireditev, z velikim ugledom, or-
ganiziranih na najvišjem nivoju, kjer je največji 
poudarek na varnosti udeležencev. Trenutno je v 
tej seriji osem maratonov:

Južnoafriška republika 

Belgija 
Nizozemska 

Italija 

Španija 
Francija 
Švica 
Nemčija 
Nova Zelandija 

Cape Town, Cape Argus
Pick'n Pay Cycle tour

Ninove, Tour of Vlanders
Valkenburg, Tourversion

Amstel Gold Race
Bergamo, Gran Fondo

Internazionale Felice Gimondi
Sabinanigo, La Quebrantahuesos
Tarascon sur Ariege, L' Ariegeoise

Bulle, La Pascal-Richard
Bad Durrheim, Rothaus Rider Man

Watil Lake Taupo
Cycle Challenge

Vrtec Ježkov kotiček v dvorani A še naprej raz-
veseljuje otroke, ki pridejo v njegovo varstvo. 
Tako že vrsto let pripravljamo različne tematske 
delavnice, pod vodstvom izkušene in strokovne 
skupine vzgojiteljic. V aprilu in maju pa so v Jež-
kovih tematskih delavnicah pripravili naslednji 
program:

 

Tudi za najmlajše 

je v BTC Cityju lepo 

poskrbljeno.

DELOVNI ČAS:
od ponedeljka do petka 
sobota                         
telefon: (01) 585 14 43

16.- 20. ure
11.- 19. ure 

od 23. do 28. aprila -  
SLIKANJE POMLADNIH MOTIVOV z vodenimi 
barvicami in drugimi tehnikami

od 30. do 5. maja -  
IZDELOVANJE SPOMLADANSKIH
CVETLIC iz papirja

od 7. do 12. maja -   
IZDELOVANJE VAZIC iz različnih škatlic 
in krep papirja

od 14. do 19. maja -   
POMLADNA KOLEKCIJA izdelovanje 
nakita iz glinamola



Nov lokal na Aleji mladih

Od konca marca odprt 
lokal Soba/Room
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8 Zanimivosti in novice

Lutkovna predstava brez besed

Potovanje malega 
čevlja v dvorani A

FESTIVAL NAKUPOV IN ZABAVE

FESTIVAL NAKUPOV IN ZABAVE - 19. in 20. maj 
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Na Aleji mladih v BTC Cityju so konec marca 
svečano odprli težko pričakovani lokal z ime-
nom Soba/Room, ki je odprt vsak dan od 7. do 
24. ure. V prijetnem moderno oblikovanem am-
bientu vam bodo postregli z alkoholnimi in brez-

alkoholnimi pijačami, številnimi koktajli in toplimi 
napitki, izbirate pa lahko tudi med pestro ponu-
dbo vin. Da pa ne boste ostali lačni, lahko v 
lokalu Soba/Room izbirate med sendviči vseh 
vrst, ki so pripravljeni iz svežega kruha, speče-
nega v lokalu, sladokusci pa se lahko poslad-
kate s sladicami, ob vedno toplejšem vremenu 
pa si lahko privoščite tudi sladoled, frape ali le-
deno kavo.

Dne 5. maja 2007 ob 11. uri pripravljajo v BTC 
Cityju v pritličju dvorane A pri vhodu A1 lutkovno 
predstavo Potovanje malega čevlja avtorjev 
Stena Vilarja in Andreje Stare. V lutkovni pred-
stavi trgovine Ciciban pod pokroviteljstvom 
podjetja Ciciban Petejan bodo uživali najmlajši 
obiskovalci BTC Cityja, pa tudi starši, ki si bodo 
zagotovo z zanimanjem ogledali čevljarja Ja-
na, ki v svoji mali delavnici dneve in noči izde-
luje čeveljce, copatke in škorenjce. Nekega dne 
Jan naredi čevelj, ki je tako ljubek, da mu 
zastane dih. Čisto narahlo ga poboža in stisne k 
sebi. Ali se bo Janu naposled uresničila tiha 
želja, ki prebiva na dnu njegovega srca? Mali 
čevelj res oživi in se odpravi v svet. Pred njim je 

nenavadno potovanje, polno razburljivih dogo-
divščin, ki jim boste priča tudi vi.

V soboto in nedeljo, 19. in 20. maja, bo v BTC Cityju v Ljubljani, 19. ma-
ja pa tudi v BTC Cityju v Murski Soboti in Novem mestu, še bolj veselo, 
saj se bo začel največji festival nakupov in zabave v Sloveniji. Festival je 
že tradicionalni dogodek nakupovalnega središča BTC City. 

Poskrbljeno bo za ugoden nakup in zabavo za vso družino. Festival bo-
do zaznamovali zanimiv športni program z vrhunskimi športniki, priredi-
tve za najmlajše ter zabavni in glasbeni program z veliko dobre glasbe 
ter veliko nagradno igro z bogato glavno nagrado. 

Ogromno razlogov torej, da 19. in 20. maja obiščete BTC City!



Slike so simbolične. Prodaja in cene veljajo do razprodaje zalog.

električna kolesa od 449 EUR

skuterji od 790 EUR

Xciting 250  3.590 EUR

Xciting 500  4.790 EUR

KXR 250 1000 EUR cenejedo razprodaje zalog

3.999 EUR 

SKUTER IN 
ŠTIRIKOLESNIKI d.o.o.
BTC - dvorana 5 (za pokrito tržnico)

telefon: 01/ 585-20-16

www.skuter-quad.si

Krediti do 84 obrokov!

Sedaj tudi na položnice
brez pologa do 24 obrokov!



10 Nakupujemo v BTC Cityju

Trgovine v BTC 

Cityju se 

predstavljajo

www.btc-city.com

TRGOVINA GRINGO

dvorana A - zgornje pritličje
telefon: (01) 585 26 29

dvorana A - zgornje pritličje
telefon: (01) 585 26 19

TRGOVINA KOPITARNA SEVNICA

dvorana A - zgornje pritličje
telefon: (01) 585 26 55
dvorana 6 - Svet mode
telefon: (01) 585 17 60
www.svetobutve.si

TRGOVINA MLADI TEHNIK

dvorana Emporium - spodnja etaža
telefon: (01) 541 00 50

TRGOVINA TERA RD PODJETJA 
TERA RD, d. o. o., KOMENDA
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Trgovina z darilnimi in uporabnimi izdelki za vaš 
dom. Pri nas lahko izbirate med več tisoč izdelki. 
Ker podjetje sodeluje z veliko tovarnami po 
vsem svetu, lahko ponudi kupcem ugodne ce-
ne in vsem imetnikom naših kartic še dodatne 
popuste - od pet odstotkov za kreditne kartice 
do 10 za gotovino. Pri zneskih nad 100 evrov so 
popusti še ugodnejši in dosežejo do 20 odstot-
kov.
Če potrebujete darilo, vam ga pomagamo iz-
brati, z veseljem pa ga tudi zavijemo. Posebno 

pozornost namenjamo dišavam, ki jih je v naših 
trgovinah več jeseni. Ta program obsega dišave 
v vrečkah, dišeče palčke, olja za aromaterapijo, 
dišeče sveče in tortice. Dišeče tortice so novost, 
ki se med kupci počasi uveljavlja, saj dišijo dalj 
časa in močneje kakor dišeča olja, prav tako 
pa jih lahko uporabljamo v dišeči lučki.
Junija bomo popestrili naš program s kovinskim 
vrtnim pohištvom, primernim tudi za zimske vr-
tove, in lesenimi skrinjami raznih oblik in velikosti.
Pestra izbira vaz sodobnih oblik in barv bo že 
maja še bogatejša. 
Obogatili smo tudi izbiro modnega nakita po 
zelo ugodnih cenah.
Če potrebujete senco, imamo veliko izbiro 
slamnatih rolojev, primernih za zastirke in ograje. 
Maja v naših trgovinah pripravljamo novost, ki 
bo razveselila vse ljubitelje jadranja na vodi. 
Pridite in si jo oglejte.

TRGOVINA LAHKO NOČ

dvorana Emporium - spodnja etaža
telefon: (01) 585 28 34
www.odeja.si

TRGOVINE ALPINA

dvorana A - spodnja etaža
telefon: (01) 547 16 74
dvorana 6
telefon: (01) 547 16 70
dvorana 6 (industrijska prodajalna)
telefon: (01) 547 16 72
www.alpina.si

V dobro poznani trgovini s 15-letno tradicijo, ki 
so jo ljubitelji vedno modnega džinsa dolga leta 
obiskovali zaradi blagovne znamke Big Star, so 
prodajno uspešnico nadomestili s podobno 
znamko No Excess. V trgovini Gringo vam ponu-
jajo ogromno ženskih in moških modelov, džins 
in druge hlače, izbirali pa boste lahko tudi med 
različnimi zgornjimi deli, kot so srajce, majice, 
puloverji, jakne, in modnimi dodatki. Žensko ko-
lekcijo so popestrili z znamko Tally Weijl, ki slovi 
po odlični kakovosti in zelo ugodnih cenah. 

Mladi tehnik je trgovina za vse ustvarjalce, od 
otrok (od šestega leta) do tistih najstarejših, ki iš-
čejo izdelke za modelarstvo, maketarstvo in 
prosti čas. Na njihovih policah boste našli tehni-
čne igrače za najmlajše, lesene, kovinske ali 
plastične sestavljanke vozil, zgradb ali živali, 
električne železnice in pribor za izdelavo maket 

železnic, material za modelarstvo - les, plastiko, 
kovino v raznih oblikah, lepila in orodje, komple-
te modelov letal, ladij in avtomobilov za prosto 
spuščanje in radijsko vodenje, elektromotorje, 
akumulatorje in napajalnike, makete starih lese-
nih jadrnic in naprave za radijsko vodenje. V 
Mladem tehniku boste vse potrebno za svoje 
makete kupili tudi arhitekti.

Odeja je priznana blagovna znamka v Sloveniji 
in tujini. Je vodilni proizvajalec prešitega progra-
ma za opremo notranjih prostorov in zajema 
prešite odeje, vzglavnike, nadvložke, pregrinjala, 
posteljnino in otroški program - vse za opremo 
spalnice, otroške in dnevne sobe. Njihovi bla-
govni programi obsegajo programe Medico, 
Medico Lux in Lux, ki jih priporočajo astmatikom 
in alergikom, in progama Bombažni BIO in 
Volneni BIO iz naravnih materialov za revmatike 
in vse ljubitelje naravnih materialov. Odeja letos 
praznuje 75 let in ob tem jubileju lahko v aprilu 
izkoristite 10-odstotni popust na njihove izdelke, 
ki so izdelani v Sloveniji in so dosežek razvojne 
službe Odeje, d. d.
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Daljši, toplejši in sončni dnevi nas že opozarjajo, 
da se bliža poletje. Da boste na poletne dni pri-
pravljeni in primerno obuti, obiščite prodajalne 

Alpina v Hali A in Svetu mode. Tam vas čaka no-
va poletna kolekcija modnih sandalov in nati-
kačev in obutve za prosti čas. Poleg poletne 
obutve si lahko izberete tudi ujemajoče torbice 
lastne blagovne znamke. Vabljeni.

V naših prodajalnah vam bodo izkušeni proda-
jalci svetovali pri nakupu najboljše obutve za 
vaša stopala. Izbirate lahko med raznovrstno 
ponudbo kakovostne, modne in udobne obu-
tve.
Zagotovo že poznate naše poletne natikače, 
pregibne cokle ter ortopedsko delovno obutev. 
Poleg našega klasičnega programa, pa vam 
letos nudimo tudi pestro izbiro obutve za šport, 
pohodništvo in prosti čas.
Vabimo vas, da si ogledate ponudbo obutve 
tudi v naši spletni prodajalni
www.svetobutve.si
Nakup preko spleta nagradimo s posebnim 
popustom!
Tradicija in kakovost že od leta 1878.



TRGOVINA HITEX

TRGOVINA STOLČEK

dvorana Emporium - spodnja etaža
telefon: (01) 585 17 08

TRGOVINA BUVARD

dvorana A - spodnja etaža
telefon: (01) 585 27 03

www.btc-city.com

11Nakupujemo v BTC Cityju
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dvorana A - spodnja etaža
telefon: (01) 585 16 26
www.hitex.si

KARTING CENTER BTC

dvorana 18
telefon: (01) 585 25 70
www.indoor-karting.com

TRGOVINA ONAON

dvorana A - spodnja etaža
telefon: (01) 585 16 16
www.ona-on.si

TRGOVINA MEBLO

dvorana A - zgornje pritličje
telefon: (01) 523 32 32
www.meblo-jogi.si
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V podjetju Hitex že drugo desetletje pomagajo 
do boljšega spanja več tisoč kupcem iz Slove-
nije in tujine. Pri svojem delu se trudijo čim učin-
koviteje reševati težave strank s spanjem in s 
tem optimalno zadovoljiti njihove potrebe in žel-
je. 
Ker se zavedajo pomembnosti dobro izbrane 
postelje, želijo kupcem ponuditi kar najbolj ce-
lostno ponudbo izdelkov za zdravo spanje. Nji-
hov prodajni program zajema ležišča in vzglav-
nike iz lateksa, ležišča iz hladno penjene pene, 
letvena dna (hitoflexe), merino posteljnino in po-

steljnino iz kašmirja, protirevmatske pripomočke 
in postelje iz masivnega lesa. 
Veliko pozornost namenjajo neposrednemu sve-
tovanju strankam, kajti prav to je pri izbiri ustrez-
nega ležišča za vsakega posameznika še zlasti 
pomembno. Izbirate lahko med več dodelani-
mi ležišči z različnimi trdotami, in sicer glede na 
vašo telesno zgradbo in lego spanja. Pred krat-
kim pa so ponudbo izdelkov za zdravo spanje 
nadgradili še z izjemno novostjo SHENERGY, ki bo 
izboljšala tudi vaše psihično počutje in zdravje. 
Vabljeni ste v njihovo poslovalnico, kjer so vsi iz-
delki razstavljeni in jih je mogoče preskusiti. Stro-
kovno usposobljeni prodajalci vam bodo po-
magali najti rešitev, ki bo vam in vaši družini pri-
nesla zdravo in udobno spanje.   
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Dober spanec je nujen zaradi počitka in potre-
be telesa in uma po regeneraciji. To pa je m-
ogoče le s primernim ležiščem. Pri podjetju Me-
blo Jogi želimo našim kupcem ponuditi prav to 
- zdrav in krepčilen spanec. Kupci lahko izbirajo 
med pestrim programom izdelkov za počitek in 
spanje: vzmetnicami in posteljami Jogi in doda-
tnim programom, kamor spadajo vzglavnik, 
rjuhe in preobleke za vzglavnike Jogi in deko-
rativna pregrinjala. Lahko rečemo, da imamo 
res za vsakega nekaj. Naše izdelke lahko kupci 
vidijo, preskusijo in kupijo v naših treh salonih in 
mnogih prodajalnah s pohištvom. Eden naših 
salonov je v BTC-ju v dvorani A. Tam kupce spre-
jmejo usposobljene prodajalke ter jim poma-

gajo in svetujejo pri nakupu. Vsakdo ima svoje 
lastnosti, telesno težo in temperaturo, specifično 
znojenje in spalne navade, na podlagi katerih si 
mora izbrati ustrezno ležišče. Pa še to, udobje je 
individualen občutek, zato svetujemo vsem, ki 
se odločajo za nakup vzmetnice ali ležišča, da 
ga prej preskusijo.

V trgovini Stolček so, kot pove že ime, speciali-
zirani za prodajo stolov in miz, prodajajo še je-
dilne kote in pisarniške stole, pester pa je tudi nji-
hov izbor gostinskih miz in stolov, barskih stolov in 
mizic. Ker se bliža poletna sezona, v kateri je 
največ povpraševanja po vrtnih garniturah, so 
program obogatili z mizami in stoli za vrtove, te-
rase in balkone. Trgovina Stolček ima že bogato 
tradicijo, saj so na trgu že deset let, njihove za-
dovoljne stranke, ki se pogosto vračajo, pa raz-
vajajo z akcijami, ki jih pripravljajo skozi vse leto.

V prodajalnah ONAON boste modno obliko-
vana oblačila za službo, prosti čas ali slovesne 
priložnosti našli moški in ženske. Prodajajo veči-
noma blago slovenskih proizvajalcev, nekaj ga 
uvozijo, najbolj pa so ponosni na lastno blagov-
no znamko ONAON, pod katero prodajajo bla-
go, izdelano v zelo majhnih količinah iz skrbno 
izbranih kakovostnih materialov in po modelih, ki 
se lahko primerjajo z vrhunskimi modeli svetovno 
znanih blagovnih znamk, a po zelo konkuren-
čnih cenah. Moški boste lahko izbirali med oble-
kami, suknjiči, jaknami, hlačami, srajcami, maji-
cami, pleteninami, pižamami, šali in kravatami, 
ženske pa boste lahko v prodajalnah ONAON 
svojo garderobo obogatile s plašči, jaknami, ko-
stimi, krili, hlačami, bluzami, majicami, pleteni-
nami, pižamami, spalnimi srajcami, šali in ruta-
mi. V prodajalnah ONAON pravijo, da so njihovi 
kupci vsi, ki se želijo lepo in moderno obleči. Trgovina Buvard je specializirana za prodajo no-

gavic. Ekskluzivno nudijo visokokakovostne dam-
ske nogavice modnih linij Fiore, Gabriella in Tes-
pol. Izbirate lahko med bolj umirjenimi vzorci ali 
med razigranejšimi večbarvnimi modeli hlačnih 
in samostoječih nogavic. 
V aprilu imajo še posebej veliko izbiro dokolenk, 
kratkih nogavičk in leggins hlačnih nogavic v 
modnih barvah in posebej ugodnih cenah.
Poseben poudarek dajejo medicinski liniji, ki ob-
sega nogavice proti celulitu, nogavice za nose-
čnice, za oblikovanje postave, za raven tre-
buh…
Poleg bombažnih nogavic za moške in ženske 
ne gre spregladati niti nogavic z junaki iz risank 
za mlade in najmlajše, kakor tudi ne nogavic z 
usnjenim podplatom.

Karting center BTC z lokalom Rollbar že deseto 
leto skrbi, da se v največjem nakupovalnem 
središču obiskovalci lahko sprostijo in preskusijo v 

adrenalinskem sproščanju na stezi za karting.
Steza je v dvorani, kjer je zagotovljena zabava 
vse dni v letu, ne glede na vreme. Električna vo-
zila omogočajo pravo zabavo brez neprijetne-
ga vonja po izpušnih plinih in morda za ne-
katere tudi motečega hrupa. Tehnologija po-
nuja čisto in ekološko sprejemljivo zabavo. Vozila 
so vrhunske kakovosti in temu primerno tudi 
strokovno vzdrževana, tako da resnično omogo-
čajo pravo zabavo in nemoteno tekmovanje 
med udeleženci. Prostor je primeren za orga-
nizacijo športnih dni, študentskih dirk, poslovnih 
in zasebnih zabav, kjer lahko združimo adrenalin, 
zabavo in sprostitev.
Seveda pa steza ne bi bila to, kar je, če po-
nudbe ne bi popestrili z dogajanjem v Rollbaru, 
lokalu, ki je neločljivo povezan s stezo. Dirkaško 
opremljen lokal lahko sprejme tudi do 250 ljudi, 
z gostinskim vrtom pa se razširimo še za do-
datnih 100 sedežev. S ponudbo poslovnega za-
kupa lahko zadovoljimo še tako zahtevnega 
gosta.
Tedenske zabave z dj-ji, hostesami, nagradnimi 
igrami in ogledi dirk formule 1 in drugih po-
membnih športnih dogodkov na velikem platnu 
so postale že stalnica Rollbara.
Poskrbimo tudi za izobraževanje, saj je naša šo-
la, ki jo organizira in vodi nekdanja tekmovalka 
in priznana kartinška pedagoginja Lucija Živec s 
sodelavko Majo Hribar, priznana in uspešna. 
Veliko tekmovalcev v kartingu izhaja prav iz naše 
šole.
Na koncu naj vas povabimo, da nas obiščete in 
se sami prepričate o kakovosti ponudbe in sto-
ritve. Verjamemo, da vam ne bo žal in se boste 
radi kmalu spet vrnili.
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14 Vodno mesto Atlantis

Vodno mesto Atlantis v teh dneh 
praznuje drugi rojstni dan. Zato 
bodo v nedeljo, 22. aprila, pripra-
vili nepozabno rojstnodnevno za-
bavo. Pripravili bodo pester ani-
macijski program, otroci bodo 
lahko skakali z vodnega trampo-
lina, tekli po sedem metrov dolgi 
vodni tubi, pomerili se bodo v va-
terpolu in vodni košarki.

Z

Drugi rojstni dan 
Atlantis praznuje

a vse otroke bodo priredili tudi nagrad-
ne igre. Otroke, ki bodo z Atlantisom 
praznovali rojstni dan vodnega mesta, 

pa bo razveseljevala tudi maskota Delfinček, ki 
bo čisto vsakega otroka obdarila s presene-
čenjem. 
Za vse obiskovalce so pripravili srečelov, pri kate-
rem bo vsaka srečka dobitna, tisti večji dobitki 
pa so vredni več kot 150 evrov. Tisti obiskovalci, 
ki imajo rojstni dan na isti dan kot Atlantis, torej 
22. aprila, pa bodo imeli v nedeljo prost vstop.
Vse obiskovalce bo zabavala glasbena skupina 
Atlantix in humorist Tone Fornezzi - Tof, obiskala 
pa jih bodo tudi dekleta, ki tekmujejo za naslov 
mis Hawaiian Tropic. Seveda pa v Atlantisu niso 
pozabili niti na rojstnodnevno torto - s slastno 

torto velikanko se bodo lahko sladkali prav vsi 
obiskovalci vodnega mesta.

Izvedba športnega dne

V Vodnem mestu Atlantis lahko učenci in 
dijaki doživijo nepozaben športni dan. Za 
šole imajo pripravljena dva animacijska 
programa. Prva ponudba obsega organi-
zirano obhodno vadbo, kjer za varnost in 
vse aktivnosti poskrbijo Atlantisovi anima-
torji, druga pa prosto izbiro aktivnosti za 
učence ali dijake. Animacijski program za-
jema potapljanje z opremo SCUBA, razli-
čne skupinske vodne igre (vaterpolo, vod-
na odbojka, vodna košarka, podvodni ho-
kej, štafete), posamične podvodne igre 
(podvodni poligon, kjer otroci plavajo skozi 
podvodne obroče in iščejo potopljive 
predmete), skoke v vodo z vodnega tram-
polina, animacijo na sedem metrov dolgi 
vodni tubi, vožnjo po toboganih, preskus 
plavalnih sposobnosti, odbojko na mivki 
(če je vreme primerno).
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V letu 2007 se je v Vodnem mestu Atlantis 
razvajalo že več kot 100.000 obiskovalcev. 
Prav tako pa so v teh dneh od odprtja Vod-

nega mesta  zabeležili stotisočega obiskoval-
ca Dežele savn.

100.000 obiskovalcev v letu 2007

V Vodnem mestu Atlantis si lahko privoščite 
zdravilno zvočno kopel z gongom, ki je zelo 
učinkovita metoda počitka in sprostitve, ki 
krepi imunski sistem oziroma spodbuja sa-
mozdravilne procese organizma pri rehabili-
taciji telesnih poškodb, izredno dobro pa 
vpliva tudi na nosečnice, je odlična terapija 
proti stresu, depresiji, jezi, občutkom osamlje-

nosti in ločenosti ter proti vsem vrstam stra-
hov in težav, povezanih s pomanjkanjem no-
tranjega miru. Po kopeli, ki je brez vsakršnih 
stranskih učinkov, se boste počutili izredno 
lahkotno, spočito, umirjeno in sveže. Vse, kar 
je treba storiti, je, da se čim bolj prepustite 
tonom in vibracijam gonga. 

Atlantis zmagovalec 

akcije Naj 

kopališče

Vodno mesto Atlantis je 
absolutni zmagovalec ak-
cije Naj kopališče 2006. V 
skupni razvrstitvi je Atlantis 
zbral 2131 točk in drugou-
vrščeno kopališče premagal 
za 237 točk. Atlantis je premočno 
zmagal tudi v kategoriji vodnih parkov, 
kjer je prejel skoraj polovico vseh točk.

A v Atlantisu ne spijo na lovorikah, 
ampak se trudijo, da bi svojo odli-

čno ponudbo še izboljšali. Tako 
bodo še pred poletno sezo-

no z novim otroškim zunan-
jim bazenom s številnimi 
igrali popestrili ponudbo v 
Svetu doživetij, kmalu pa 
bodo odprli tudi nov koz-
metični salon, ki bo ponujal 

nego obraza, pedikuro, ma-
nikuro in številne druge 

storitve. Na voljo bo obiskoval-
cem Vodnega mesta Atlantis in zu-

nanjim gostom.

Rojstno dnevno darilo 
popust 30 %
S tem kuponom imate 30-% popust pri ceni za 2-urno,
4-urno ali dnevno vstopnico za Vodno mesto Atlantis.
Kupon velja do 25. aprila 2007 (popusti se ne seštevajo).

Letošnje tekmovanje za Miss Hawaiian Tropic bo potekalo v Atlantisu.

Seveda pa v Atlantisu niso pozabili niti na rojstno 
dnevno torto velikanko.

Terapija z gongom, vsak četrtek v Deželi savn

Romantično vzdušje v Deželi savn.

www.atlantis-vodnomesto.si
telefon (01) 585 21 00







Cvetje 

za vsak 

dan
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Tržnica BTC

V

Spomladi še bolj založena

Recept meseca

Na tržnici BTC ob sredah, petkih in sobotah deluje tudi Ekotržnica, na kateri lahko poleg eko-
loško pridelanega sadja in zelenjave kupite tudi slastne domače olive. Ker veljajo za zdravo 
zelenjavo, smo za recept meseca aprila izbrali prav recept z olivami, ki jih lahko postrežete za 
predjed ali prigrizek ob druženju s prijatelji.

PEKOČE IN ZAČINJENE OLIVE

Za 4 osebe potrebujemo: 
     300 gramov izkoščičenih olive, 
     4 stroke česna, 
     vejico svežega rožmarina, 
     žlico grobo nasekljane mete, 
     žličko origana, 
     žličko zdrobljenega čilija in 
     4 žlice izbranega oljčnega olja.

PRIPRAVA: 
Olive oplaknite v mlačni vodi in jih osušite. Rahlo jih zdrobite s kladivom za meso in jih dajte v 
posodo ter dodajte na večje kose narezan česen. Odstranite rožmarinove liste in jih nasekljajte 
ter zmešajte z meto, origanom, čilijem in oljem. Mešanico dodajte olivam. Dobro premešajte, 
pokrijte s folijo in za najmanj dve uri postavite na hladno. Ponudite s popečenim kruhom.

pomladnih mesecih tržnica BTC poka 
po šivih, saj so stojnice s sadjem in ze-
lenjavo še bolj bogato založene kakor 

v zimskem času, prijetne barve svežega sadja in 
zelenjave pa obogati tudi raznobarvno cvetje, 
ki ga na tržnici BTC nikoli ne zmanjka. Po rezano 
cvetje se na tržnico BTC odpravi tudi marsikateri 
moški, ki bi rad svoji izbranki polepšal dan. V teh 

pomladnih dneh, obsijanih s soncem, pa najra-
je posežejo po živih barvah in nenavadnih barv-
nih kombinacijah. Med bogato ponudbo cvetja 

boste na tržnici BTC gotovo našli kaj za svoj iz-
bran okus.
Še preden se boste odpravili po cvetje, s ka-
terim boste okrasili svoj dom ali presenetili prija-

teljico ali prijatelja, pa si vzemite čas za sprehod 
po bogato obloženih stojnicah ter nakup sveže-
ga sadja in zelenjave, ki bo s pomočjo vaših 
najljubših receptov postala prava umetnina.
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NOVO 

svečani čevlji
NOVO 

svečani čevlji

By American

Šmartinska 152, 
dvorana A (spodnja etaža), 
1000 Ljubljana, 
Telefon (01) 585 27 59

Največja 
izbira 

svečanih ženskih 
in moških oblačil 

ter svečanih oblačil 
za otroke 

od 0 do 15 let. 

Največja 
izbira 

svečanih ženskih 
in moških oblačil 

ter svečanih oblačil 
za otroke 

od 0 do 15 let. 

Kulinarični natečaj BTC Cityja

Če radi kuhate in preizkušate vedno nove re-
cepte, vas vabimo, da nam svoj recept pošlje-
te na naslov info@btc-city.si. Vsak mesec bo-
mo zbirali izvirne zdrave recepte jedi, ki jih naj-
raje jemo v določenem mesecu, najboljše pa 
seveda tudi nagradili. Ob koncu leta bomo tudi 
izdali knjižico najboljših receptov. Najbolj domi-
selne recepte bomo objavili vsak mesec tudi 
na naši spletni strani www.btc-city.com. 
Zato, dragi ljubiteljski kuharji, skuhajte kaj do-
brega in če so si vaši bližnji ob tem obliznili pr-
ste, nam svoj recept in sliko jedi pošljite. Mor-
da boste med zmagovalci ravno vi …





Izvajamo vse vrste elektroinstalacijskih del jakega in šibkega toka, 

strelovodnih naprav in napeljav. 

Izvajamo vse vrste elektroinstalacijskih del jakega in šibkega toka, 

strelovodnih naprav in napeljav. 







Teater Komedija BTC vabi

www.btc-city.com

22 Kulturno v BTC Cityju

Nakup vstopnic:
Blagajna Cankarjevega doma

Telefon: (01) 241 72 99

Urnik predstavje na spletni strani
www.teaterkomedija.si

Telefon: 080 1 4266
E-naslov: info@teaterkomedija.si

www.teaterkomedija.si

Dvorana Mercurius
Šmartinska cesta 152
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Ali veste, da lahko obiščete predstave v Teatru 
komedija BTC tudi, če nimate avtomobila? 

Pred Teatrom Komedija BTC je namreč postaja mestnega potniškega prometa številka 17, 
ki vozi od Parka Zvezda po slovenski ulici mimo Avtobusne in železniške postaje po Šmar-
tinski cesti v BTC City in konča na Letališki ulici… in nazaj.

Čas trajanja predstave :

OB LETU OSOREJ II 
(predstava ima še eno ime 
Ob istem času, enkrat drugič) 
znaša 1 uro in 50 minut. 

Predstava 
NEVERJETNO ODKRITJE RIBICE ORKE 
traja 1 uro in nima odmora.

Obiskovalci Teatra Komedija BTC si lahko v 
preddverju dvorane Mercurius ogledajo 
razstavo "komedija v slikah", kjer sta obliko-
valka Rosana Knavs in gospa Sonja Povšič 
razstavili na ogled fotografije štirih aktualnih 
predstav Teatra Komedija BTC; "Zgodbe o 
snobih" s Polono Vetrih in plesalci Mojce 
Horvat, "Saj se trudim profesor" z Mojco 
Funkel in Janezom Hočevarjem Rifletom, 
"Ob letu osorej II", s Polono Vetrih in Ivom 
Banom in "Neverjetno odkritje ribice Orke" z 
Barbaro Cerar in Gregorjem Bakovičem.






