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NOVO! Brezplačni CITY BUS

Mamma mia

BTC City vse bolj postaja tudi stičišče mladih, ki sem prihajajo ne samo po 
nakupih in zabavo, temveč tudi po "službeni dolžnosti", kajti v prvih dneh sep-
tembra lahko tu poleg tega, da nakupijo raznovrstne pripomočke za šolo, 
obiščejo tudi sejem rabljenih učbenikov, ki je lepa dopolnitev sejmu v ljub-
ljanskih Križankah. 

Spominjam se Blagovno-trgovinskega centra - tako se je namreč BTC imeno-
val v času nastajanja prvih trgovskih lokalov v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja - ki so bili bolj kot trgovinam podobni zabojnikom z žičnatimi ograjami 
in ključavnicami, ki smo jim rekli "žabce", potem pa je nastal imenitni City. 
Vedno me je navduševal šport in BTC-ja se spomnim tudi po tem, da sem 
službi za stike z javnostjo predlagal pripravo športnega tekmovanja, primer-
nega tudi za rekreativce, tako da bi se družili in hkrati tudi gibali. In prese-
netljivo je ideja že takrat naletela na zelo pozitiven odziv.
Že precej let je od tega, ko smo v BTC, v katerem še ni bilo Atlantisa, Milleni-
uma, BTC Cityja in še česa, pripravili tek na eno miljo. Ne vem, ali je bila to 
prva športnorekreativna prireditev v mestecu, a verjetno je bil to prvi tek v 
BTC.
Tek je bil vrhunski, varnostna služba BTC pa je opravila delo tako temeljito, kot 
bi tekli predsedniki držav - niti miška ne bi mogla prečkati trase.
V ženski konkurenci je tedaj zmagala Jolanda Steblovnik, ki je pozneje pos-
tala Jolanda Čeplak!
Od takrat naprej je šla njena pot navzgor, prav tako pa je raslo mesto, ki sem 
ga izdatno denarno podprl tudi sam - ženski del moje družine je zelo nave-
zan nanj in v napovedi dohodnine ima BTC pomembno mesto. 
Usoda pač.
Vendar pa mestece postaja veliko več. Je eno od družabnih središč Lju-
bljane in lastnik slovite italijanske tovarne koles, gospod Gausto Pinarello, ki je 
v Diamantu gostoval pri odprtju trgovine Primoža Čerina, je tisti dan pove-
dal, da toliko lepih deklet, kot jih je videl na kroženju po BTC, še ni videl. 
Mamma mia.
Jeff Jones, eden najbolj znanih piscev o kolesarstvu na medmrežju, meni 
enako. Pravi, da je bil "srčno dokončno pokončan", ko je na Maratonu Franja 
Barcaffe videl dva tisoč žensk v kolesarski opremi.
"Kakšen narod," je dejal. 
"Dokler ne odprejo ust," sem rekel, "ko bi ti šele videl, kako žvrgolijo."
Ampak Jeff se ni dal. Pravi, da ko bo naslednje leto Franja postala verjetno 
del serije najprestižnejših kolesarskih maratonov v Evropi, bo to zaradi najlep-
ših deklet na svetu najlepša dirka na planetu.
Pa naj bo tako, Jeff. Če mi v BTC že toliko poberejo, naj bo vsaj tako, kot si 
rekel.
Letos je BTC nekaj tisočim Slovencem (in tujcem), ki so bili na Franji, poklonil 
nepozaben dan.
Gospod z Mednarodne kolesarske zveze UCI je dejal: "To je najboljše prizo-
rišče v Evropi."
To izreče in že ga kratochwill po grlu speče. 
Res je lepo.

Primož Kališnik

Gostujoče pero: Primož Kališnik 
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Poskrbite za svojega jeklenega konjička
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Prenovljena avtopralnica

V nebo z Ajdo 3

Poletite z balonom 

BTC City!

Nova podoba trgovine GIGA SPORT

GIGA SPORT

Trgovina Axcent Of Scandinavia

Po modne dodatke 

v dvorano A

Cenjene stranke obveščamo, da smo popol-
noma prenovili zunanjo samopostrežno avto-

pralnico. Prenovljena avtopralnica ima šest av-
topralnih boksev, ki so opremljeni z najsodo-
bnejšo tehnologijo. Vsi imajo tudi talno gretje, ki 
pride prav pozimi.
Avtopralna tehnologija nudi tudi sistem meh-
čanja vode, kar pomeni, da po pranju na avto-
mobilu ne ostanejo madeži od apnenca. Nova 
pralna sredstva bodo vaš avto naredila lep in 
sijoč.
Najbolj bistveno pri vsem tem pa je, da se 
cena žetona po prenovi ni spremenila in osta-
ja 1 EUR.
Pridite, in se prepričajte.

Dobrodošli v zapeljivem svetu z imenom Axcent 
of Scandinavia, kjer modni dodatki govorijo in 
vam pomagajo pri izbiri vašega videza. Uživajte 
v osupljivih modelih zadnjih modnih barv. Po-
znan po priljubljenosti med hollywoodskimi zvez-

dami je Axcent of Scandinavia z nenavadno 
zanimivimi ter drznimi modnimi dodatki najbolj 
bleščeč in zapeljivo privlačen. Naj omenimo 
nekaj zvezdnikov, ki obožujejo oblikovalski slog 
Axcent of Scandinavia: Kid Rock, Robbie Willi-
ams, Will Smith in Brian Cox (v filmu X-Men II odi-
gral glavno vlogo).
Univerzalno kolekcijo ur je oblikovala skandinav-
ska oblikovalska elita. Mnogo oblikovalcev, kot 
so oblikovalska agencija No Picnic, ki je zaslo-
vela z naročili za oblikovanje mobilnih telefonov 

giganta Ericssona, je nagrajenih. Nekateri obli-
kovalci so člani znamenite švedske akademije 
za umetnost, obrt in oblikovanje.
Z geslom "When art becomes a timepiece with-
out costing a fortune" je Axcent of Scandinavia s 
sedežem v Stockholmu postal resnična modna 
zapoved z zagotovljenimi izvirnimi in naravnimi 
urami s skandinavskim oblikovanjem in kakovo-
stjo po dostopnih cenah.
Kot znanilec trendov v mednarodnem življenj-
skem slogu, modi, oblikovanju in časopisih, kot 
so Herald Tribune, Cosmopolitan, britanski časo-
pis The Sun, francoski Elle, Madame Figaro in 
Basel Tribune, je Axcent of Scandinavia prejel 
nagrado za najboljšo marketinško kampanjo 
revije American Time.
Vabimo vas, da obiščete prenovljeno spletno 
stran www.axcent.si, kjer si lahko ogledate 
kolekcijo ur, poiščete prodajno mesto in se 
naročite na elektronske novice. 
Dvorana A, spodnja etaža
Telefon 051 860 160
www.axcent.si

Doživite Slovenijo na svojevrsten način in poletite 
z balonom BTC! Polet z balonom na topel zrak 
je svojevrstna pustolovščina, ki omogoča pano-
ramski ogled mesta z višine med 50 in 1000 
metri. Polet traja približno uro in pol.
Doživite tudi vi Slovenijo v zavetju največjega 
balona, ki v varno zavetje svoje košare sprejme 
do 15 potnikov! Kupola balona ima 7000 kubi-

čnih metrov, balon pa v višino meri 28 metrov. 
Polet z balonom BTC City je kot nalašč za tiste, ki 
si želite prestolnico ogledati iz ptičje perspektive, 
ki vas muči strah pred višino in bi se ga radi 
znebili, ali pa bi radi svojim najdražjim podarili 
nekaj edinstvenega, samosvojega in zanimive-
ga. Polet z Ajdo 3 je lepo darilo, ki ga še dolgo 
ne boste pozabili. Si že predstavljate, kako nekaj 
sto metrov nad Ljubljano opazujete, kaj se 
dogaja v mestu?
Oseba za stik je Gregor Trček, 
telefon 041 664 545.
Cena: 105 evrov na osebo/skupine 
po dogovoru.

Trgovina Giga Sport se to jesen predstavlja v 
novi podobi. Obiskovalci boste v trgovino lahko 
vstopali iz smeri Aleje mladih, trgovina pa bo 
večja in popolnoma prenovljena. Aktualna po-

nudba športnega udejstvovanja in preživljanja 
prostega časa zajema izdelke na področju 
opreme, obutve in oblačil za šport in prosti čas 
po najbolj ugodnih cenah. Vabljeni!
Telefon: (01) 541 43 31, www.gigasport.com 





www.btc-city.com

6 Zanimivosti in novice

Trgovina Baby center v BTC Cityju
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Popolna prenova 

Baby centra

Zvezdni gol

Turnir serije 

Zvezdni GoolTrgovina Baby center v BTC Cityju bo po novem 
na več kot dva tisoč kvadratnih metrih nudila 
popolnoma vse za naše malčke in hkrati pri-
jazno pomagala njihovim staršem.
V novih prostorih bo v prvem nadstropju razsta-
vljenih 13 otroških sobic ter mini bar, kjer bodo 
obiskovalci posedeli in si potešili žejo z brezpla-

čno vodo, v začetku septembra pa jim bo na 
voljo tudi brezplačna kavica in sadje. Za popol-
no doživetje v Baby centru pa je v pripravi VIP 
SOBA, kjer bo prijazno osebje bodočim staršem 
nudilo nasvete ob nakupih za novorojenčke.
Pritličje Baby centra bo pravi raj za malčke, saj 
bo v njem prenovljena igralnica z velikim tobo-
ganom. Da bodo lahko še kaj zanimivega od-
nesli domov, bo poskrbela široka izbira igrač in 
oblačil.
NOVO V JESENI: kotiček ob stavbi DRIVE-IN, 
kjer bodo starši lahko kar iz avtomobila 
naročili in kupili najnujnejše za nego otroka 
(plenice, mazila …)! Vabljeni!
Telefon: (01) 545 10 80

V Ljubljani je 20. maja v okviru Festivala nakupov 
in zabave BTC CITY-ju potekal turnir serije Zvezdni 
Gool. Dvodnevnega spektakla pred Optiko Cla-
rus, ki je prispevala glavno nagrado, se je ude-
ležilo 12 moštev. Najprej so se med sabo 
pomerili VIP moštvi ter brezdomski reprezentanti. 
Igrali so pod budnim očesom Aleša Čeha ter 
Slaviše Stojanoviča. Dvodnevno prireditev je po-

vezoval Sašo Hribar, sodil pa je Zoran Tesko. 
Zmage se je veselila ljubljanska zasedba Loko-
motive, ki je za nagrado prejela vrednostni bon 
Optike Clarus v vrednosti 500 evrov.
V torek, 26. junija ob petih popoldne, se je 
spektakel nadaljeval pred Vodnim mestom 
Atlantis, kjer se vsak petek tja do 7. septembra 
igra igra Zvezdni gol. Najboljše ekipe bodo 
bogato nagrajene, zaslužene nagrade bo pris-
pevalo Vodno mesto Atlantis.
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Od septembra po BTC Cityju s CITY BUSOM

Brezplačni CITY BUS

Novo v BTC Cityju!

Novo v BTC Cityju!

1. Atlantis

2. Kolosej

3. Dvorana 9

4. Aleja mladih

5. Stolpnica

6. Dvorana A

7. Tržnica

8. Emporium

POSTAJE CITY BUSA 

septembru bo vsem obiskovalcem 
BTC Cityja na voljo novost - CITY BUS, 
brezplačen prevoz z avtobusom, ki 

bo obiskovalcem olajšal gibanje po ulicah BTC 
Cityja. CITY BUS bo vozil po krožni poti in imel 
osem postajališč, upravljali pa ga bodo prijazni 
vozniki, ki bodo obiskovalce znali usmeriti v že-

lene trgovine. Osnovni namen uvedbe brezpla-
čnega CITY BUSA je obiskovalcem olajšati giba-
nje na območju nakupovalnega središča. Tako 
lahko svoje vozilo od zdaj parkirate na primer v 
garažni hiši ob Atlantisu in se po nakupih odpra-

vite s CITY BUSOM. S tem se boste izognili gneči 
ali iskanju parkirnega prostora, svoje nakupe pa 
boste lahko opravili brez težav in se hkrati ne-
moteno gibali po Cityju.



www.btc-city.com

8 Zanimivosti in novice

Novo v Emporiumu

Prenovljeni dizajnerski trgovini

Novo v Koloseju

Kolosejeva zabavomanija in vroči filmi

KENZO 
Prenovljena dizajnerska trgovina v Emporiumu 
vas bo z novo podobo pripeljala v svet visoke 
mode. Novo kolekcijo je ustvaril kreator Antonio 
Maras in ohranil prepoznavni slog Kenza, me-
šanje barv, vzorcev in vrhunskih modelov ženskih 
in moških oblačil ter dodatkov.

PEPE JEANS 
Je vrhunska blagovna znamka za džins v Empo-
riumu. Poleg džinsa nudi lifestyle oblačila za 
mlade.

To poletje v Koloseju nagrajujejo zabavo: v 
vseh Kolosejevih kinocentrih - v Ljubljani, Maribo-
ru in Kopru, v kinu Komuna, Kinoklubu Vič in kinu 
Center Kranj ter v zabaviščnem centru Arena 
Vodafone live! še vse do 21. septembra poteka 
Kolosejeva zabavomanija. Za kaj gre? Za vsako 
kinovstopnico ali nakup nad 5 evrov vam bodo 
podarili nalepko, ki jo boste prilepili na zbirni 
letak. Z zbranimi 5 nalepkami boste lahko sode-
lovali v nagradni igri in se potegovali za glavno 
nagrado: Toyoto Yaris! Vse podrobnosti lahko 
najdete na www.kolosej.si/zabavomanija/.

Letošnje poletje je bilo (in je še) tudi v kinu zelo 
vroče. S filmskimi hiti tako bogatega poletja slo-
venska kinematografija ne pomni! Vseh še niste 
zamudili. Če boste pohiteli, si lahko v Koloseju 
še vedno ogledate filme Harry Potter in Feniksov 
red, Simpsonovi ter Umri pokončno 4.
Za kinoužitke niso prikrajšani niti otroci, ki lahko 

uživajo ob prigodah pingvina Codyja v Divjih 
valovih, ali spoznavajo francosko kuhinjo in nje-
no zakulisje v filmu Ratatouille. Oba filma sta 

sinhronizirana v slovenščino.
V avgustu so na velika platna prišli tudi težko 
pričakovani Transformerji, ki nas popeljejo v ro-
botsko vojno med plemenitimi Autoboti in zlob-
nimi Decepticoni, ki so si za poslednje bojišče 
izbrali Zemljo. 
Konec meseca prihaja na platna nadaljevanje 
komične uspešnice Vsemogočni Bruce, v kateri 
se bog odloči obiskati novopečenega ameri-
škega senatorja Evana in mu naroči, naj po 
vzoru svetopisemske zgodbe o Noetu in vesolj-
nem potopu zgradi velikansko barko. 
September pa bo v znamenju še enega na-
daljevanja - Bournov ultimat. Po dolgem vro-
čem poletju se nam obeta tudi zanimiva jesen!Fo
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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. www.zelenojemojemesto.si

Z VAMI DO LEPŠEGA OKOLJA!Z VAMI DO LEPŠEGA OKOLJA!

Skrb za okolje je v naših rokah. 
V BTC Cityju se tega zavedamo, zato:

varčujemo z energijo
ločujemo in recikliramo odpadke
varčujemo z vodo
skrbimo za pretočnost prometa
ozelenjujemo območje
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Šport v mestu
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Odbojka na mivki na Aleji mladih

Sejem rabljenih učbenikov

Po učbenike 
na sejem 
v BTC City

Za vse ljubitelje odbojke in mivke smo letos že 
šesto leto na Aleji mladih v BTC Cityju v okviru 

dogodka Šport v BTC Cityju pripravili turnir v 
odbojki na mivki za pokal Optike Clarus. 
Nagrada za zmagovalno ekipo znaša 1.250 
evrov.
Dne 5. julija so turnir trojk v odbojki na mivki od-
prle vroče brazilske plesalke, nato pa so se 
turnirji nadaljevali vsak četrtek. V četrtek, 19. ju-

lija, nas je zabavala Rebeka Dremelj, ki je vse 
spravila na noge. Vsak četrtek je za prijetno 

vzdušje skrbel DJ, da pa nam ni bilo vroče, so 
poskrbeli v lokalu SOBA/ROOM, kjer vsak četr-
tek od 17. do 19. ure pripravijo vesele urice. 
Do zaključka turnirja sledita še dva četrtka, in 
sicer 30. avgusta in 6. septembra, ko bo veliki 
zaključek, ki ga bo popestril Domen Kumer.

V BTC Cityju mislimo tudi na svoje mlajše obi-
skovalce in njihove starše, ki jim začetek šolske-
ga leta vsakič znova izprazni denarnice. Šolski 

učbeniki in potrebščine so velik zalogaj, zato 
bomo tudi letos v BTC Cityju pripravili sejem ra-
bljenih učbenikov za osnovne in srednje šole. 
Dne 5., 6. in 7. septembra od 8. do 20. ure bo-
ste na Aleji mladih lahko kupili učbenike za vse 
razrede osnovnih in srednjih šol. 
Vabljeni vsi, ki bi radi kupili, prodajali ali se za-
bavali, čaka vas 50 BREZPLAČNIH STOJNIC!!!, 6. 
septembra pa še koncert Domna Kumra.

Čestitke 
Aljažu 
Peganu!   

Triintridesetletni Ljubljančan je po nekajme-
sečnem tekmovalnem premoru zmagal 
na svetovnem pokalu v Šanghaju in je za 
nastop na drogu dobil oceno 15,525 to-
čke, ki si jo je delil z Japoncem Josukejem 

Hošijem. Tako je kar najlepše začel pot na 
svetovno prvenstvo (od 1. do 9. septem-
bra), na katerem se bo odločalo tudi o 
'potnikih', ki bodo odšli na olimpijske igre 
prihodnje leto v Pekingu. 



Odprava Papua 2006
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Dobrodelna dražba 

unikatnih punčk 

iz cunj 

Na dobrodelni dražbi unikatnih punčk iz 
cunj, tradicionalnem dogodku UNICEFA, je 
sodeloval tudi BTC. Celotni izkupiček de-
narja od prodanih punčk bo UNICEF name-

nil za cepljenje otrok proti šestim nalezljivim 
otroškim boleznim, zaradi katerih danes še 
vedno umre več kot dva milijona otrok po 
svetu. BTC je na dobrodelni dražbi kupil 
punčko Paulino, ki krasi pisarne uprave BTC 
Cityja. 

BTC pomagal 

uspešni odpravi 

Papua 2006

DP Slovenije v cestnem kolesarstvu

Uspehi kolesarske 

ekipe Radenska 

Powerbar 

Formula Aerobatic Race

Zmaga pilota BTC Toma Poljanca

 

Iz garaže prihaja najboljše!

Prav posebna noč 

Blaž Dolenc, Lan Novak, Jernej Sitar, Luka Strniša 
in Miha Šušteršič so se po letu in pol organi-
ziranja ter zbiranja sredstev 11. novembra 2006 
odpravili na Papuo Novo Gvinejo. Končna desti-
nacija je bila misijonarska bolnišnica na otoku 

Goodenough, njen namen pa pomagati lju-
dem brez kakršne koli zdravstvene oskrbe. V tem 
času so člani sekcije vsak dan pregledovali bol-
nike, nosečnice in novorojenčke, opravljali 
manjše operacijske posege, mavčili zlome in se 
učili stika z domačini, tudi v najodročnejših va-
seh otoka brez zdravstvene oskrbe. Zahvala in 
slovo vaščanov ob koncu sta prinesla spoz-
nanje, da je odprava uspela.

Na letališču Mihalovec so prvič v Sloveniji orga-
nizirali tekmovanje Formula Aerobatic Race. 
Tomo Poljanec z letalom Giles 202, katerega 
pokrovitelj je BTC, je bil najhitrejši v obeh nas-
topih. Ostri zavoji, pri katerih je pridobil čas, 
natančne figure in točni preleti vrat so ga pri-
peljali na prvo mesto s prepričljivim vodstvom 
pred tekmeci. Za drugo mesto se je razvnel za-
nimiv boj med Benjaminom Ličerjem in Svile-
nom Georgijevom. Ličer je v prvem teku osvojil 
tretje mesto z eno sekundo zaostanka za drugo-
uvrščenim Georgijevom. V drugem teku mu je 
zaradi premišljene taktike uspelo prehiteti Bolga-

ra in zasesti drugo mesto s prednostjo 25 se-
kund.
Po dirki so piloti odleteli še prosti program in dan 
zaključili v velikem slogu. Pokazali so, kaj znajo in 
kako lahko letijo. Raven let je bilo mogoče videti 
le v vertikali, v hrbtnem letu ali v letu na nož. 
Ostalo so bile zahtevne akrobatske figure, med 
katerimi je bilo mnogo tudi žiroskopskih, ki so 
gledalcem jemale dih.
Mojstri akrobatskega letenja so nagrade prejeli 
iz rok organizatorja mitinga Jožeta Cetine in 
tiste, ki so stali v prvi vrsti, so - kot se za dirkače 
spodobi - zalili s penečim vinom. 

K
o se je junijski večer začel prevešati v 
noč, je trditev postala resnica. Garaž-
na hiša Atlantis je presežke te noči 

obljubljala že na daleč. Dom jeklenih konjičkov, 
ki meri 22.500 kvadratnih metrov, je to noč gostil 
najnovejše lepotce blagovne znamke Audi in 

avtomobilske navdušence na prireditvi Audi 
Night Ride.
Frenk Tavčar, direktor Audijevega programa v 
Sloveniji, je prvo skrivnost, novega audija A5 od-
kril z naslednjimi besedami: "Dober večer, dame 
in gospodje. Nič ni bolj vznemirljivega od debi-
ja. Še zlasti to velja za nov avtomobil. Prvi po-
gled nanj, prvo pospeševanje, prvi zavoj. Prvo 
dolgo potovanje. Za ta posebna občutja je 

primeren novi, privlačni audi A5. Prvi kupe, ki izzi-
va konvencionalnost."
Svojega navdušenja nad novim kupejem nista 
skrivala niti Petra Majdič niti Bojan Križaj, tako 
imenovana ambasadorja blagovne znamke 
Audi. Direktor Porsche Slovenija, Wilfried Weitga-
sser, je na prizorišče v športni različici, audiju S5, 
pripeljal tudi visokega predstavnika Audija AG iz 
Ingolstadta, Waynea Griffitha, direktorja prodaje 

za celotno Evropo. V sproščenem pogovoru so 
gostje dobili vtis o liniji vozil S. Svoj govor o zmo-
gljivosti pospeševanja je šaljivo zaključil z mislijo, 
da je to 'face lifting', ki resnično deluje. 
Sledil je vrhunec prireditve. Na teraso garaže At-
lantis se je kar iz zraka spustil audi R8. Po pri-
stanku je odplesal impozantno koreografijo z 
glasbenikom, nato pa z ostalimi R8 odpeljal fi-
guraliko, ob kateri je zastajal dih. Vendar pa 
modeli R8 niso bili samo na ogled. Gostje so 
lahko zmogljivosti najnovejšega športnika preiz-
kušali kot kopiloti audijevih inštuktorjev. Navdu-

šenje je bilo popolno.
Da je imela ta noč svojo moč, je pokazal zaklju-
ček s svetovno znano skupino Laibach, zado-
voljni gostje in medijski odmev, ki je sledil pri-
reditvi. 
Že naslednji dan je garažna hiša Atlantis, ki je 
sprejela tako sofisticiran dogodek, kot je Audi 
Night Ride, zopet prijazno odprla 'uvoze' vsem 
obiskovalcem.
Dogodek je zasnovala in izpeljala oglaševalska 
agencija PAN pod vodstvom kreativnega direk-
torja Tomaža Pangeršiča.    
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Državno cestno prvenstvo v Polhovem Gradcu 
je kolesarski ekipi Radenska PowerBar prineslo tri 
medalje: srebrno Blažu Sirniku pri mlajših mla-
dincih, zlato Nejcu Koširju v kategoriji starejših 
mladincev do 19 let, v elitni kategoriji pa si je 

Matej Gnezda priboril odlično tretje mesto. Ce-
lotno ekipo po kratkem premoru čaka še nekaj 
poletnih dirk, sezona 2007 pa se bo zaključila 
konec oktobra z veliko nagrado HiFi ColorStudia, 
kjer bosta najboljša slovenska kolesarja v kate-
goriji do 23 let in v elitni kategoriji prejela tudi 
nagrado Zlato Scottovo kolo.

www.btc-city.com
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dvorana A, zgornje pritličje
telefon: (01) 523 33 60

TKANINA

dvorana 12
telefon: (01) 585 20 86
www.hala12.si

HALA 12

dvorane 5, 6, 11
telefon: (01) 520 09 01, (01) 309 37 59
www.bigbang.si

BIG BANG MEGA

dvorana E, južni del
telefon: (01) 585 21 80

ZARA

Trgovine v BTC 

Cityju se 

predstavljajo

dvorana 17
telefon: (01) 520 08 16
www.merkur.si

MERKUR

Tkanina ima v trgovskem središču BTC City kar 
dve prodajalni, kjer svojim strankam nudi pestro 
izbiro ženske in moške konfekcije ter perila tujih in 
domačih blagovnih znamk, kot so Gelco, Pionir, 

Hellen, Labod, Elkroj, Kroj, Tunika, Okmal, Jupiter, 
Petrex, Telma, Lisca ...  
V zgornjem pritličju dvorane A, kjer posluje dru-
ga trgovina Tkanine, pa so naslednje domače 
in tuje blagovne znamke: Lebek, Kenny S., 
Chevy, Moda M in Elkroj. Žensko konfekcijo lahko 
najdete v številkah od 36 do 54, moško pa v 
številkah od 46 do 64. Priznano blagovno znam-
ko Mura na moškem oddelku nudijo po akcijskih 
cenah do -40 %. 
Konec avgusta je čas, ko začnemo razmišljati o 
jesenskih oblačilih, zato vas v septembru vabijo 
k nakupu nove jesenske kolekcije. 

dvorana 4
telefon: (01) 585 20 00
www.clarus.si

OPTIKA CLARUS

Poletna sezona je na vrhuncu, prav tako pa so 
tudi v Optiki Clarus popuste ob nakupu sončnih 
očal zvišali do vrelišča. Če še niste odpotovali 
na morje, je nujno, da si še pred odhodom kupi-
te sončna očala z UV-zaščito, ki vas bodo za-
nesljivo varovala pred škodljivim vplivom sonca. 
Kakovostna sončna očala ne ščitijo le pred UVA 
A, ampak tudi pred UVA B žarki, z zatemnitvijo 

tudi do 90 %, kar je še posebno pomembno za 
uporabnike kontaktnih leč. 
Še zlasti velja izkoristiti priložnost in obiskati Optiko 
Clarus med 6. avgustom in 30. septembrom, v 
času velikih posezonskih popustov, saj lahko vsa 
sončna očala kupite s 50-% popustom. Izbirate 
lahko med 4000 modeli blagovnih znamk naj-
bolj zvenečih imen, od otroških, športnih ali viso-
ko modnih. Pri nakupu vam bodo svetovali izku-
šeni svetovalci in vam pomagali izbrati najboljša 
očala za vaše oči. Vabljeni!Zara je najpomembnejša blagovna znamka 

skupine Indetex, ki ima več kot 3000 trgovin v 66 
državah. S kreativno ekipo 200 oblikovalcev Za-
ra sledi željam kupcev, ki dnevno prihajajo iz 
trgovin do oblikovalcev, ki te želje in ideje ure-
sničujejo v kolekcijah. To je skrivnost uspeha Zare 
po celem svetu.
Trgovina Zara v BTC Cityju je z 2000m2 največja 
doslej. Ponuja oblačila za ženske, moške in prvič 
v Ljubljani tudi za otroke, od dojenčkov do naj-
stnikov.
Glavne prednosti Zare so ugodne cene, dobra 
kvaliteta in dvakrat tedensko nove kolekcije ob-
lačil, obutve in modnih dodatkov. 

Najlepši Merkurjev trgovski center v mestu.
Merkur je pred tremi leti v ljubljanskem BTC Cityju 
dvorano 17 spremenil v najlepši in obenem dru-
gi največji trgovski center Merkurja. Center, velik 
10.000 kvadratnih metrov, kupcem ponuja vse, 
kar potrebujejo za svoj dom, vrt in prosti čas, 
spretni mojstri si lahko popolnoma opremijo svo-
jo domačo delavnico. 
Tako kot vsi sodobni Merkurjevi centri je tudi lju-
bljanski zaradi preglednejše ponudbe razdeljen 
na dva dela: MERKURDOM s specializirano po-

Ena izmed prvih trgovin z zabavno elektroniko v 
BTC Cityju je bila prav trgovina BIG BANG mega, 
ki se nahaja nasproti tržnice.
Na 4380 kvadratnih metrov prodajne površine 
lahko izbirate med priznanimi blagovnimi znam-

kami s področja zabavne elektronike ter malimi 
in velikimi gospodinjskimi aparati. Trgovina Big 
Bang ponuja najpestrejšo ponudbo digitalnih 
fotoaparatov, kamer in dodatne fotografske 
opreme na enem mestu ter vrhunske modele 
svetovnih znamk na področju avdio- in vide-
onaprav. Tudi navdušenci za HI-FI boste imeli kaj 
videti, pardon, slišati. Če kupujete male ali 
velike gospodinjske aparate, vam bodo prijazni 
pro-dajalci pomagali s strokovnimi nasveti. 
Poseben poudarek so namenili računalništvu, 
igralnim konzolam, igram in letošnjemu prodaj-
nemu hitu: navigacijskim napravam.
Posebnost te trgovine je BIG CYBER CAFFE, v 
katerem lahko vsi mladi in mladi po srcu sr-
fate po internetu in preizkusite novo igralno 
konzolo Play Station 3.

Premium urbana in športna moda na 5000 
kvadratnih metrih.
Prepoznavno rdeče nakupovalno središče v 
centru BTC Cityja ponuja največjo ponudbo pri-
znanih blagovnih znamk oblačil za prosti čas in 
šport v Sloveniji.
Ljubitelji udobnih oblačil (casual) lahko izbirajo 
med zvenečimi imeni blagovnih znamk, kot so 
REPLAY, SEVEN, VICTORIA BECKHAM, SWEET YEA-
RS, DESIGUAL, ARMANI JEANS, CAVALLI JEANS,…
Prvo nadstropje ostaja rezervirano za MEGA 
FACTORY OUTLET, kjer lahko vse leto kupujete pri-
znane blagovne znamke oblačil in obutve s po-
pusti do 70 odstotkov. 
Največji del temelji na sproščeni urbani modi 
blagovnih znamk TOM TAILOR, TALLY WEIJL, VE-
ROMODA in ORSAY. Veliko je specializiranih bla-
govnih znamk džinsa, kot so G STAR, JACK&JON-
ES, ONLY. 
Za najbolj zahtevne kupce pa so na voljo dizaj-
nerska ženska in moška oblačila JUST CAVALLI, 
D&G, VERSACE JEANS COUTURE in ARMANI JE-
ANS. Ponudbo dopolnjuje dobro založen kotiček 
perila blagovnih znamk SKINY, TRIUMPH, LISCA. 
MURA in LABOD pa ponujata moška in ženska 
oblačila ter plašče.
Dne 1. septembra pa Hala 12 odpira prenovlje-

no kletno etažo z novo ponudbo svetovno zna-
nih blagovnih znamk, kot so BILLABONG, BUR-
TON, REP CURL, CHIMSEE …
Center Hala 12 za popoln užitek nakupovanja 
ponuja sprostitev v domači slaščičarni Zvezda, 
kjer se kupci lahko odžejajo in posladkajo s 
slaščicami ter si povrnejo moči z aromatično 
kavo.



dvorana 2
telefon: (01) 401 20 27
www.maros.si

MAROS

dvorana 2
telefon: (01) 541 66 06
www.creatina.si

SALON CREATINA

dvorana A, zgornje pritličje
telefon: (01) 520 81 56
www.mladinska.com

MLADINSKA KNJIGA

dvorana A
telefon: (01) 585 17 55
www.iana.si

TRGOVINA IANA

dvorana 6
telefon: (01) 585 20 35
www.peko.si

SVET OBUTVE - PEKO MODNA

www.btc-city.com
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nudbo kakovostnih izdelkov za opremo doma, 
ureditev vrta in prosti čas ter MERKURMOJSTER s 
kakovostnimi izdelki za delo domačih mojstrov in 
obrtnikov. Med posameznimi oddelki velja pose-
bej izpostaviti vrtni oddelek, ki ima kar 1000 kva-
dratnih metrov velik zunanji del s ponudbo zele-
nega programa. 
Skupaj je tako na enem mestu zbranih več kot 
30.000 različnih izdelkov. Številni izdelki kupce 
očarajo s svojo postavitvijo, saj niso umeščeni 
na prodajne police, ampak v okolja čudovitih 
kopalnic, prijetnih vrtov in ostalih kotičkov, ki po-
lepšajo dom. Tudi najzahtevnejši kupci so zado-
voljni s ponudbo, saj - denimo - med svetili naj-
dejo celo tiste s kristali Swarovsky ... Trgovski cen-
ter ne ponuja zgolj izdelkov, temveč ustvarja 
idejne rešitve za lepši dom.
V vročih poletnih dneh je trgovski center poskr-
bel za vroče popuste. Iz bogate ponudbe po-
letnega programa bodo kupci lahko izbrane 
izdelke odnesli tudi do 30 odstotkov ceneje, s 
klimatskimi napravami in ventilatorji se bodo 
hladili z do 20-odstotnim popustom ter kosili s 
kosilnicami, cenejšimi do 25 odstotkov. 

VABLJENI V PRENOVLJENI SALON POHIŠTVA 
MAROS V BTC CITYJU.
Z več kot 15-letnimi izkušnjami saloni pohištva 
Maros danes predstavljajo sinonim za bogato 
izbiro modnega in klasičnega kakovostnega po-

hištva svetovno priznanih blagovnih znamk. Ker 
neprestano sledijo trendom in svojim strankam 
želijo v vsakem hipu ponuditi najsodobnejše in 
najkakovostnejše pohištvo, so se odločili za pre-
novo salona v ljubljanskem BTC Cityju. Od julija 
dalje si tam tako lahko ogledate osveženo in 
obogateno ponudbo visokokakovostnega pohi-
štva: med drugim se lahko sprehodite po čisto 
novih razstavnih prostorih kuhinj Record Cucine, 
ki jih odlikuje sodoben in izjemno privlačen di-
zajn, ter dnevnih sob Casa Design vrhunskega 
italijanskega proizvajalca pohištva, ki pri obliko-
vanju upošteva želje najbolj zahtevnih kupcev, 
ogledate pa si lahko tudi zadnje novosti iz pro-
grama jedilnic Calligaris ter sedežnih garnitur 
Natuzzi in Italsofa. 
Poleg široke ponudbe pohištvene opreme Ma-
ros svojim strankam zagotavlja tudi celovito po-
nudbo storitev. V salonu vam je tako na voljo 
brezplačno strokovno svetovanje in izdelava 
projektov pohištvene opreme, med drugim 
tudi računalniški izrisi kuhinj, ki bodo najbolj ustre-
zali vašim potrebam, željam in finančnim zmož-
nostim. Vabljeni v Maros Ljubljana BTC. 
Na fotografijah kuhinja Venere (Record Cucine) 
in program dnevnih sob Orizonte & Vertigo (Ca-
sa Design).

Vsem, ki želite v novo šolsko sezono in jesenske 
dni stopiti varno in v koraku z zdravjem, vabimo 
v našo prodajalno. Na kar dveh velikih oddelkih 
vam predstavljajo pestro izbiro kolekcije Peko ter 
ostalih blagovnih znamk kot sta Peter Kozina in 
Peko Ladycomfort s klasično eleganco in s pri-

dihom mode. Njihova skupna lastnost je, da je 
obutev izdelana iz mehkih naravnih materialov v 
več širinah - ja, res je, obstajajo tudi širinske veli-
kosti, ki so označene s črkami. Še pomembnej-
še so širinske številke v skupini izdelkov pod 
blagovno znamko ORTHOS, pri kateri je širina še 
posebej poudarjena. Vendar to ni edina izjem-
na lastnost te obutve, izdelana je iz izjemno me-
hkih naravnih materialov, antibakterijskih vložkov, 
ki jih je mogoče zamenjati z individualno izde-
lanimi. Obutev je razvita s sodelovanjem fiziatra 
in najsodobnejše tehnologije ter spoznanj v stro-
ki. Primerna je tudi za sladkorne bolnike in vse s 
poškodovanimi stopali. 
Seveda pa v prodajalni lahko izbirate med pe-
stro ponudbo obutve drugih priznanih izdeloval-
cev obutve in pri tem vam bo z veseljem po-
magalo strokovno osebje.

Od lanskega decembra je BTC City, natančneje 
zgornje pritličje dvorane A, bogatejše za knjigar-
no in papirnico Mladinske knjige s knjižnim klu-
bom Svet knjige. 
Na dobrih 140 kvadratnih metrih sodobno opre-
mljenega prodajnega prostora je na voljo odli-
čna izbira knjig s področja leposlovja, otroške in 
mladinske literature, turistike, ezoterike, najdete 

pa lahko tudi številne priročnike in še bi lahko 
naštevali.
V Mladinski knjigi v dvorani A nudijo popolno 
ponudbo učbenikov in delovnih zvezkov za šol-
sko leto 2007/2008 za vse razrede osnovne šole. 
Pestra je tudi izbira šolskih potrebščin: šolske to-
rbe in nahrbtniki, zvezki, mape, beležke, barvice, 
PVC-ovitki, pisala vseh vrst, pribor za likovni pouk, 
kalkulatorji ... in še in še. Posebej zanimiva je 
praktična beležka za 6 evrov "Kaj dogaja", ki so 
jo oblikovali in izdelali v Mladinski knjigi, vsebuje 
pa tudi pregleden šolski koledar. Deležni ste 
lahko tudi številnih ugodnosti pri nakupu: mož-
nost obročnega odplačevanja s trajnikom, pri 
nakupu nad 80 evrov prejmete kupon za 10-
odstotni popust pri naslednjem nakupu, udele-
žite pa se lahko tudi nagradnega žrebanja in z 
malo sreče odpotujete v Pariz in Eurodisney ali 
pa prejmete eno od številnih vrednih nagrad.
Med posebnimi prodajnimi akcijami velja ome-
niti zanimivo in zelo ugodno akcijo POLETNO 
BRANJE. 
Velik del trgovine je namenjen knjižnemu klubu 
SVET KNJIGE, v katerem dobite knjige po zelo 
ugodnih, znižanih klubskih cenah. Poleg široke 
ponudbe knjig je članom kluba na voljo zelo 
veliko različnih igrač, DVD-jev, CD-jev … skratka 
celotna ponudba iz zadnjega klubskega kata-
loga.
Vabljeni v Mladinsko knjigo v zgornje pritličje 
dvorane A.

Del jesenske kolekcije oblačil 2007 je že na 
policah. V trgovini IANA smo poskrbeli za tiste, ki 
si radi v miru in med prvimi izberejo oblačila za 
jesenske dni. Oblačila lahko najdete za otroke 
od 0 do 14 let. Ravno tako lahko izbirate med 
novimi modeli spodnjega perila, pižam, noga-
vic in drugih dodatkov.
BUCI BUCI BUC
VIDIMO SE V IANI!

Salon Creatina je največja prodajalna preprog, 
talnih oblog in tekstila za dom. Home Decor v 
Salonu Creatina omogoča, da lahko vsaka dru-

žina izbere usklajene tekstilne proizvode za opre-
mo doma, za poživitev prostorov in udobje, ki 
ga želi v svojem domu.
Salon Creatina ima najboljšo ponudbo preprog 
za sedežne garniture v Sloveniji. Izbirate lahko 
med več kot 15.000 preprogami na enem me-
stu. Modne in klasične preproge so iz najboljših 
in najmodernejših materialov (volna, exellan, 
heatset). Največja ponudba modernih preprog 
bo omogočila izbrati najboljše za vaš dom.
Največja ponudba tekstilnih in PVC-talnih oblog 
v Salonu Creatina omogoča, da lahko kupimo 
posamezne vzorce tako, da se bodo najbolje 
barvno uskladili z domačim pohištvom. Poseb-
no mesto v Salonu Creatina je kotiček Disney 
corner, kjer bomo svoje otroke lahko razveselili z 
novo posteljnino, preprogicami, brisačami, 
odejami in okrasnimi blazinami z junaki iz Dis-
neyjevih risank in super junaki iz filmov Spider-
man in Ninja želve. 
Home Decor v Salonu Creatina nudi bogato 
ponudbo tekstilnih izdelkov za dom. Posteljnina 
priznanih evropskih proizvajalcev in dekorativni 
dodatki so najboljši izbor izdelkov, s katerimi bo-
mo postopoma z izbranim okusom preoblikovali 
podobo svojega doma. 
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Sprostitev v Vodnem mestu Atlantis

Posebej za ženske
Glasujte za Vodno mesto 

Atlantis v akciji 

Naj kopališče 2007
Tudi v poletju 2007 poteka akcija izbiramo 
"Slovensko naj kopališče". V akciji, ki ima v 
slovenskem prostoru že več kot desetletje in 
pol dolgo tradicijo, tudi letos sodeluje Vod-
no mesto Atlantis, naj kopališče leta 2006 v 
kategoriji vodnih parkov. Ustvarjalci akcije 
od sredine aprila do konca septembra obi-
skujejo slovenska kopališča ter o novostih, 
posebnostih, gostinski ponudbi, varnosti, 
urejenosti, animacijskih programih, poroča-
jo na enajstih radijskih postajah. Naj kopali-
šča ocenjejejo in izbirajo izključno obisko-
valci kopališč. Vodno mesto Atlantis se za 
prestižni naslov Naj kopališče v kategoriji 
vodnih parkov poteguje tudi v letu 2007. 
Zato vas vabimo, da nam svojo podporo v 
glasovanju izkažete tudi letos.
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onika je zaposlena mlada ženska, 
ki poleg naporne in odgovorne 
službe skrbi za majhna otroka in 

redke proste trenutke najraje preživlja s svojim 
možem. Zaradi natrpanega urnika ji prepo-
gosto zmanjkuje časa zase, zato je Vodno 
mesto Atlantis kot nalašč za preživljanje 
prostih dni. Monika se v Atlantis odpravi z vso 
družino. Otroka zaupa Atlantisovim animator-
jem, ki odlično poskrbijo za mlade nadebud-
ne plavalce, mož se medtem sprošča v 
savni, Monika pa se prepusti izkušenim rokam 
maserjev in kozmetičark, ki poskrbijo za njeno 
dobro počutje.
Dan začne z obiskom novega kozmetičnega 
salona, v katerem si najprej privošči nego 
obraza s preparati Dermalogica, ki je primer-
na za vse tipe kože, preparate pa po pred-
hodnem posvetu s kozmetičarko 
lahko uporablja tudi doma za 
nadaljnjo nego. Ker je Monika 
v nenehnem stiku z ljudmi, so 
pomembne tudi njene roke 
in lepe roke so človekovo 
ogledalo. Zato v kozmeti-
čnem salonu Atlantis obiš-
če tudi manikuro, kjer po-
nujajo naravno nego rok 
in nohtov za zdrav in lep 
videz. S pedikuro Gehwol 

so poroženela koža na petah, vraščeni nohti 
in otiščanci le še preteklost. V kozmetičnem 
salonu Atlantis Moniki uredijo nohte in jih na-
lakirajo z lakom njene najljubše barve, ki bo-
do v odprtih sandalih še bolj zasijali.
Po negi obraza, manikuri in pedikuri si privošči 
še nego telesa, depilacijo, limfno drenažo ali 
body wrapping, po katerih se počuti kot pre-
rojena, njeno telo pa je pripravljeno na nove 
izzive.
Ker je že čas za kosilo, Monika z možem in 

otrokoma obišče kulinarični del Vodnega 
mesta, kjer si privoščijo slastno kosilo, nato pa 
že hitijo na nova razvajanja. Otroka vnovič 
zaupa skrbnim animatorjem, z možem pa se 
odpravita na tajsko masažo priznanega ma-
sažnega salona. Masažni salon s petimi ma-
sažnimi mesti najdeta na galeriji (1. nadstrop-
je) Termalnega templja. Poleg tajske masaže 
si privoščita še Čokoladni paket in zaokrožita 
popoln sprostitveni dan v Vodnem mestu 
Atlantis.

V vročih 
poletnih dneh je obisk Vodnega 
mesta Atlantis še prijetnejši. Na 

plažah in v bazenih Atlantisa boste v 
neposredni bližini središča slovenske 

prestolnice pozabili na mestni vrvež in 
naporne delovne dni, sprostili vse svoje 

čute in se prepustili strokovnjakom, ki 
bodo poskrbeli, da se boste počutili 

kot na oddaljenih plažah skritih 
kotičkov sveta.





BTC Ljubljana, 
Šmartinska 152, hala 6 (poleg avtopralnice)

Odpiralni čas: pon.-sob.: 9.00 - 20.00 ure, 
v nedeljo zaprto
Tel.: 01/585-20-98, 
e-mail: trgovina.btc@hobby-program.com

Akcija velja od 24. 8. 2007 do 20. 9. 2007 
samo v TUKANO BTC LJUBLJANA - Šmartinska 152

AKVARIJ AQUABAY 
komplet z izbočenim 
steklom 60 x 35 x 33 cm - 58,5L

stara cena: 109,90 eur
cena akcija:

76,93 eur
18.435,50 sit





Za zdravje in užitek
www.btc-city.com

Kulinarični natečaj 
BTC Cityja

Č

Recept meseca

PANNACOTTA - KUHANA SMETANA

1 l sladke smetane
4 zvrhane žlice sladkorja
6 lističev brezbarvne 
vanilijeva esenca

Za preliv potrebujemo:
tri zrele marelice
0,3 dcl ruma

PRIPRAVA: 

vseskozi mešamo. Tik pred vretjem dodamo nekaj kapljic vanilijeve esence (še bolje 
je, če v smetani kuhamo vanilijev strok, ki ga nato prepolovimo in zrno vmešamo v 
smetano). Pustimo vreti dve minuti, nato odstavimo z ognja. V hladni vodi raztopimo 
želatino, jo ožamemo in vmešamo v smetano. Vlijemo v lončke za puding ali v 
primerno velike skodelice in postavimo v hladilnik za vsaj pet ur. Marelice operemo in 
izkoščičimo. Narežemo na majhne koščke, dodamo tri žlice vode in rum ter s 
paličnim mešalnikom mešamo do gladkega. Posodice s kuhano smetano oziroma 
pannacotto postavimo v vrelo vodo, da smetana odstopi od sten skodelice. 
Zvrnemo na krožnik in prelijemo z omako. Za omako lahko uporabimo katero koli 
sadje, k sladici se odlično podajo tudi borovnice. Pozimi namesto svežega sadja 
omako pripravimo iz zamrznjenega sadja ali marmelade.
Dober tek!

e že zjutraj ali še preden zvečer ležete 
v posteljo, razmišljate, kaj boste nasle-
dnji dan pripravili za kosilo in radi pri-

pravljate vedno nove jedi, vas vabimo, da nam 
svoj recept pošljete na naslov info@btc-city.si. 
Vsak mesec bomo zbirali izvirne zdrave recepte 
jedi, ki jih najraje jemo v določenem mesecu, 
najboljše pa seveda tudi nagradili. Ob koncu 

leta bomo izdali knjižico najboljših receptov. 
Najbolj domiselne recepte objavljamo na naši 
spletni strani www.btc-city.com.
Zato, dragi ljubiteljski kuharji, skuhajte kaj dobre-
ga in če so si vaši bližnji ob tem obliznili prste, 
nam pošljite svoj recept in sliko jedi. Morda bo-
ste med zmagovalci ravno vi …

Poznopoletno razvajanje
Po koncu počitnic in dopustov se radi srečujemo s prijatelji in obujamo prijetne trenutke z bližnjih in 
daljnih koncev sveta. Ob ogledu fotografij in razlagi zabavnih, prijetnih in manj prijetnih počitniških 
dogodkov se priležeta dobra hrana in pijača, in še posebno takrat radi sežemo po sladicah. Panna-
cotto, ki smo jo izbrali za tokratni recept meseca, pa lahko pripravite tudi svojim otrokom, ko se boste 
v družinskem krogu pripravljali na prve šolske dni.

Recept meseca julija nam je poslala Mirjana Bratušek iz Ljubljane.

Recept meseca

Želite biti obveščeni o vsem, kar je novega,
zanimivega in ugodnega v BTC Cityju?
Obiščite spletno mesto 

By American

Šmartinska 152, 
dvorana A (spodnja etaža), 
1000 Ljubljana, 
Telefon (01) 585 27 59
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Vse za šolo v BTC Cityju

Veselo v šolske klopi

Po brezskrbnih počitnicah je 
čas, da poskrbimo, da bodo 
naši šolarji z veseljem spet za-
sedli šolske klopi. Vse za šolo 
in obšolske dejavnosti boste 
za svojega šolarja, ne glede 
na njegovo starost, našli v 
dobro založenih trgovinah BTC 
Cityja. Da pa bo vaša odloči-
tev lažja, smo se med police 
zapodili kar mi. Tokrat smo 
oblačila in potrebščine za v 
šolo izbrali za dve dekleti.

20 Modno v BTC Cityju
www.btc-city.com

V

LARA

Oblačila Benetton
Trgovina M Point d.o.o., Benetton
Pritličje dvorane A
Telefon: (01) 585 17 74  

Dodatki Benetton
Trgovina M Point d.o.o., Benetton
Pritličje dvorane A
Telefon: (01) 585 17 74  

Čevlji
Trgovina Cicban
Kletna etaža dvorane A
Telefon: (01) 585 27 77  

OLIVERA

Oblačila Benetton
Trgovina M Point d.o.o., Benetton
Pritličje dvorane A
Telefon: (01) 585 17 74  

Nahrbtnik in dodatki Mladinska Knjiga
Mladinska Knjiga trgovina
Zgornja etaža dvorane A
Telefon: (01) 520 81 56 

Čevlji
Trgovina Cicban
Kletna etaža dvorane A
Telefon: (01) 585 27 77  
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Hlače

48,90 EUR

Čevlji Ciciban

13,65 EUR

Dežnik

13,44 EUR

Nahrbtnik

16,59 EUR

Majica

21,10 EUR

Jakna

23,17 EUR

Krilo

56,90 EUR

Čevlji Ciciban

16,99 EUR

Nahrbtnik

14,91 EUR

29,89 EUR

Majica

Jakna

prej

potem

trgovine BTC Cityja smo se odpravili z 
osnovnošolkama, skoraj sedemletno 
Laro in desetletno Olivero. Lara bo v 

novem šolskem letu zakorakala v drugi razred 
osnovne šole Bičevje. Navihana drugošolka ra-
da hodi v šolo, posluša in pripoveduje zgodbe, 
doma prireja lutkovne predstave, ustvarja s 

kredami, barvami za ste-
klo, oblikuje iz gline, ple-
še, rola in še bi lahko 

naštevali. Tako v 

poletnih kot hladnejših mesecih obožuje slado-
led in mamici pripravi sadno solato. Zelo rada 
ima živali in pravi, da bo imela, ko bo velika, 
vsaj dve. Olivera pa je junija z odličnim uspe-
hom končala četrti razred osnovne šole Borovni-
ca, rada pleše hip-hop in nastopa, uživa v izletih 
v Ljubljano s starejšima sestrama, ki najmlajšo 
članico družine radi presenetita s kakšnim daril-
cem. Tudi Olivera ima rada živali, še posebej 
pse, sicer pa je umetniška duša, rada ustvarja 
na različnih področjih in se težko loči od še tako 
neuporabnih reči.
Simpatični in navihani dekleti smo oblekli v 
modna oblačila, ki so primerna za jesenske šol-
ske dni, v njih pa se bosta odlično počutili tudi 
ob vsakodnevnih popoldanskih obšolskih dejav-
nostih. Tudi letos jeseni bo rjava izredno modna, 
zato smo Oliveri izbrali oblačila v rjavih odtenkih 
s kombinacijo turkizno modre, Laro pa smo 
oblekli v vedno modni džins in majico ter jakno v 
rožnati barvi. Udobne čevlje smo jima izbrali v 
trgovini Ciciban, kjer lahko izbirate med šte-
vilnimi modeli za dekleta in fante vseh starosti. 
Drugošolki Lari smo izbrali nahrbtnik v živih bar-
vah, petošolki Oliveri pa večji rjav nahrbtnik, v 
katerega bo lahko spravila mape, zvezke in 
puščico s svojimi najljubšimi motivi.










