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Alpska turneja Milka

Pri nas cene ostajajo ugodne
V zadnjih dneh so slovenske potrošnike pretresle novice o novih po-
dražitvah cen osnovnih življenjskih potrebščin. Vse skupaj je skoraj ne-
verjetno, sploh če pomislim, da se še dobro spominjam dni, ko smo 
si za malico kupili svežo žemljico ali rogljiček in jogurt ali nekaj sadja 
in je vse skupaj stalo le nekaj več kot sto tolarjev, zdaj bi rekli pol evra. 
In ti časi so že zdavnaj minili. Številni kupci iz dneva v dan preštevajo 
svoj zaslužek in tisto, kar je po nakupih hrane od njega ostalo. Vedno 
bolj prihaja do izraza tista šala, ki pa žal postaja resničnost. Gotovo je 
tudi vam v zadnjih dneh že prišla na misel.
Pogovarjata se uslužbenca in prvi vpraša drugega: "Veš, kako bi lah-
ko ob teh cenah s plačo preživeli do konca meseca?" Drugi seveda 
odgovora ne pozna in z zanimanjem prisluhne, ko prvi odgovori na 
svoje vprašanje: "Z lahkoto. Če bi plačo dobivali 25. v mesecu!"

Upam, da se bodo razmere pri nas umirile in verjamem, da bomo k 
temu pripomogli tudi v BTC Cityju, zato 27. septembra, na veseli če-
trtek, na naši tržnici pripravljamo "srečno urico", ko boste slovensko 
sadje in zelenjavo lahko kupovali z 10-odstotnim popustom. V naših 
trgovinah cene ostajajo ugodne, vseskozi pa skrbimo tudi za različne 
akcije, ki izdelke še bolj približajo potrošnikom. In tako bo tudi v pri-
hodnje. V soboto, 20. oktobra, bomo spet pripravili jesenski Festival 
nakupov in zabave, ko se bo lahko zabavala in nakupovala vsa 
družina, pomemben podatek pa je tudi ta, da bodo vse trgovine 
ponudile nešteto ugodnosti in zanimive akcije ter popuste.
Vse tiste , ki nekaj dajo na zdravje in skrbijo za dobro počutje, vabimo 
v Športni center Millenium na individualno ali vodeno vadbo. Obi-
ščete lahko fitnes, aerobiko, ugodje pa dopolnite z obiskom savne, 
solarija ali masažnega bazena. Za terapevtsko masažo pa v Milleni-
umu poskrbijo v masažnem salonu Samih.

V poletnih mesecih smo za obiskovalce BTC Cityja pripravili številne 
dogodke, ki so popestrili vroče poletne dni, za zanimivo dogajanje 
pa bomo poskrbeli tudi jeseni. Ker so bili glasbeni večeri dobro spre-
jeti, bomo še naprej skrbeli za kulturno dogajanje, poleg kulturnih, 
športnih in zabavnih dogodkov bomo poskrbeli tudi za številne novo-
sti, da boste še raje prišli v BTC City. Naj vam zaupamo, da raz-
mišljamo že o zimskih športih in letos bomo prvič v BTC Cityju pripravili 
sejem rabljene smučarske opreme.

Želim vam lepo in barvito jesen.

Maja Oven, odgovorna urednica

Uvodnik
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Novosti iz sveta preprog

Atlanta v salonu Creatina

Optika Clarus

Odslej tudi v Kranju

Hala 12 širi ponudbo

Razširjen program 

in slaščičarnaSalon Creatina je pridobil ekskluzivno pravico 
za prodajo preprog vodilnega evropskega di-
zajnerja Atlanta v Sloveniji.
Preproge Atlanta so novost na evropskem tr-
gu, saj imajo najnaprednejšo mešanico vla-

ken za preproge. Mešanica originalne novo-
zelandske volne in akrila zagotavlja izredno 
bogat in topel otip in tudi izredno dolgo živ-
ljenjsko dobo preprog. Preproge Atlanta so 
stkane na poseben način; okrogline v vzorcu 
(curving look) so izrazito poudarjene in izredno 
dekorativno obdelane. Preproge so ročno 
obrobljene in pomenijo najvišji dosežek mo-
dernega dizajna v Evropi.
Več informacij:
Salon Creatina, BTC City, dvorana 2
Telefon: (01) 541 66 06
www.creatina.si

HALA 12, rdeča trgovina sredi BTC Cityja, širi 
svojo ponudbo izvrstnih blagovnih znamk za 
šport in prosti čas. Uspešen koncept urbane 
športne mode premium je že po dveh letih 
od otvoritve dokazal, da samo pritličje za šte-
vilne ljubitelje urbane mode ne zadostuje 
več. Zato so prenovili kletno etažo, ki je vsem 
obiskovalcem, željnim novih trendov, odprla 
svoja vrata na začetku septembra. Prav tako 
je v dveh letih postala "pretesna" trendovska 

slaščičarna Zvezda, ki, razširjena septembra, 
vabi še več sladkosnedih obiskovalcev.
Urbani nosilci trendov bodo med svoje prilju-
bljene blagovne znamke dodali še naslednje: 
BILLABONG, BURTON, REP CURL, CHIMSEE, 
FUNDANGO, COLUMBIA, GAASTRA, O'NEILL, 
LASSE KJUS, DAINESE, EISBAR, ADIDAS, NIKE, 
REEBOK, FILA, ICE PEAK …
Pritličje in klet odslej zaokrožata največjo po-
nudbo blagovnih znamk za prosti čas in šport 
v Sloveniji na enem mestu, medtem ko v pr-
vem nadstropju ostaja nedavno prenovljeni 
Mega factory outlet, ki ponuja priznane bla-

govne znamke s popusti vse do 70 odstotkov 
vse leto. 
Tudi slaščičarna Zvezda ob Hali 12 se je raz-
širila, saj je zaradi pregrešno dobrih sladic in 
izvrstne kave postala pravi trendovski kotiček 
za zmenke v BTC Cityju.
Odpiralni čas:
od ponedeljka do petka od 9.30 do 20.30
ob sobotah od 9. do 2. ure
ob nedeljah in praznikih zaprto 

Na dan otvoritve si je dal pregledati 
oči tudi Andrej Šifrer.

Direktor podjetja, g. Tihomir Krstić 
z zadovoljnimi sodelavkami.

Moderno opremljena poslovalnica 
Optike Clarus v Kranju.

V Kranju je svoja vrata odprla že sedma po-
slovalnica Optike Clarus in se tako pridružila 
največjemu centru optike v Evropi na 800 
kvadratnih metrov v ljubljanskem BTC Cityju. 
Na 150 kvadratnih metrov površine so v mo-

derni, obiskovalcem prijazni in bogato zalo-
ženi poslovalnici poleg največje izbire okvirjev 
in stekelc svetovno znanih proizvajalcev po-
skrbeli tudi za posebne potrebe. V očesni 
ambulanti s stalno prisotnostjo specialista 
okulista in na specializiranih oddelkih boste 
lahko najbolje poskrbeli za svoj vid in odkrili 
stvari, ki jih doslej še niste videli. Še posebno 
bogata je ponudba za otroke, kontaktne le-

če, šport, pripomočke za slabovidne, kot so 
lupe in daljnogledi, moda … 
Omogočajo vam okulistični pregled za očala 
in posebne popuste ob akcijskih znižanjih, 
svetovanju stilista, ob drugih posebnostih pa 
bo poslovalnica Optike Clarus v Kranju tudi v 
prihodnje pravi naslov za zdrav pogled in 
trendovski videz vsakogar.
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Glasbena animacija 

v Iani

Novo v Koloseju

Kolosejeva Zabavomanija se izteka, 

prihaja pa Kletka strahu

NOVO v Emporiumu - CANALI

Trgovina za moške 

Canali

Veterinarska ambulanta V BTC Cityju

Tukano BTC prvi pravi 

zoo center v Sloveniji

V trgovini IANA v dvorani A želimo poleg modnih 
oblačil, modnih dodatkov in drugih presenečenj 
svojim malim, večjim in največjim radovedne-
žem mesečno pripraviti prav posebna presene-
čenja. Nakupovanje bo tako postalo druženje, 
izobraževanje in zabava.
Trgovina IANA in studio Anima pripravljata 21. 9. 

2007 ob 17. uri glasbeno animacijo Buci Buci 

Buc in predstavitev nove zgoščenke Stena Viler-
ja z naslovom Gibi Gibi Gib. Spoznali in naučili 
se bomo tudi našo pesmico Buci Buci Buc, ki 
opisuje malo razposajeno in navihano gospo-
dično IANO, seveda vedno nasmejano in z lju-
beznijo obdano.
Pridruži se nam tudi ti!
Vidimo se v IANI.

BUCI BUCI BUC

Tukano zoo in vrtni center BTC v dvorani 6 je 
dopolnil svojo ponudbo. V največji slovenski 
trgovini z opremo za male živali in akvaristiko je 
bil že doslej strankam na voljo moderno 
opremljen salon za nego malih živali STUDIO 

NEGE IV SAN BERNARD, od začetka meseca 

septembra pa ima vrata odprta še veterinarska 
ambulanta, ki jo upravlja Veterinarska postaja 
Ljubljana.
Ambulanta je namenjena pregledom vseh ma-
lih živali (psi, mačke, ptice, glodavci, plazilci), 
manjšim posegom in zdravljenju zobovja.
Telefonska številka ambulante je (01) 544 10 12, 
delovni čas pa od 12. do 19. ure od ponedeljka 
do petka.

Z novo pridobitvijo je postal TUKANO ZOO IN 

VRTNI CENTER BTC najbolj urejen center za male 
živali, saj jim ponuja popolno oskrbo na enem 
mestu. 
Vse stranke VETERINARSKE AMBULANTE imajo v 
letu 2007 v TUKANO ZOO IN VRTNEM CENTRU 

BTC, dvorana 6, ob predložitvi računa za opra-
vljene veterinarske storitve pri nakupu nad 20 ev-
rov dodatnih 5 odstotkov popusta.
TUKANO ZOO IN VRTNI CENTER BTC ponuja 
vašim hišnim ljubljenčkom največ po najugod-
nejših cenah!

Novo trgovino za moške Canali,odlikuje italijan-
ski design, visoka kvaliteta tkanin in dolgoletna 
tradicija.

Velika poletna nagradna igra, Kolosejeva Zaba-
vomanija, se izteka. Že 26. septembra bodo iz-
brani prvi srečneži, ki bodo izžrebani na treh re-

gionalnih žrebanjih v Ljubljani Mariboru in Kopru 
in ki si bodo razdelili kolesa, fotoaparate, kino 
vstopnice ter bone za igranje bowlinga in biljar-
da. V soboto, 29. septembra, pa bo izžreban 
tisti srečnež, ki bo domov odpeljal povsem no-
vo Toyoto Yaris. Dogajanje se bo na parkirišču 
pred ljubljanskim Kolosej začelo že ob 13. uri. 
Med celodnevnim dogajanjem, katerega vrhu-
nec bo prav žreb glavne nagrade igre, si bodo 
sledile različne družabne igre in tekmovanja ter 
nastopi glasbenih in plesnih skupin. Natančnejši 
program si lahko preberete na www.kolosej.si.
V nedeljo, 23. septembra pa se bo v zaba-
viščnem centru Arena Vodafone live! dogajala 
Nike kletka strahu. V košarkarskem tekmovanju 

Nike kletka strahu bo nastopilo 16 najboljših 
igralcev Državnega prvenstva v ulični košarki 
2007. Igralce so izbrali organizatorji na podlagi 
košarkarskega znanja in atraktivnosti. Pomerili se 
bodo v igri ena na ena za veliko nagrado NIKE. 
Najboljši dobi poleg lepe nagrade tudi naziv 
zmagovalca Nike kletke strahu in ga bodo okro-
nali kot Nike kralja ulične košarke.
V Kolosej pa sredi oktobra na spored ponovno 
prihaja slovenski film. Tokrat je to romantična 
komedija Petelinji zajtrk. Film režiserja Marka 
Naberšnika je posnet po knjigi pisatelja Ferija 
Lainščka, v njem pa glavne vloge igrajo  Primož 
Bezjak, Vlado Novak, Pia Zemljič, Dario Varga in 
Janez Škof. V filmu samo sebe zaigra tudi hr-
vaška pevka Severina, o kateri vztrajno sanjari 
eden od filmskih junakov. Film Petelinji zajtrk bo 
tudi otvoritveni film na letošnjem Festivalu slo-
venskega filma.

Trgovine ZARA, STRADIVARIUS, 
PULL AND BEAR in BERSHKA 

sedaj odprte tudi ob NEDELJAH 
od 10.00 do 15.00 ure.
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V BTC Cityju živi tudi umetnost

U
metnost gre z roko v roki s skoraj vsako 
stvarjo, od športa do nakupovanja, 
predvsem pa umetniška dela lahko 

popestrijo vsako pisarno, delovno mesto, sta-
novanje, izložbo, trgovino. Tudi v BTC Cityju 
imajo do umetnosti poseben odnos in vsaka 
slika, ki krasi BTC City, ima svojo zgodbo in daje 
malemu mestu svoj pečat. Zunanje in notranje 
okolje BTC Cityja krasijo dela Mati zemlja kipar-
ja Andreja Grabrovca Gaberija, Mercurius in 
Metulj kiparja Andreja Ajdiča in dela kiparja Ja-
neza Boljke, v Vodnem mestu Atlantis pa je 
posebno mesto našla slika slikarja Denisa 
Dimitrija Stariča.

Denis Dimitrij Starič je že od otvoritve pred 
dobrima dvema letoma redni gost Vodnega 
mesta Atlantis. "Nad Atlantisom sem navdu-
šen. Sem redni gost Vodnega mesta, obisku-
jem ga vsaj dvakrat tedensko, odgovarja mi 
tudi zaradi zdravstvenih razlogov. Svoje za-
dovoljstvo in prijetno presenečenje pogosto 
izrazim tako, da tistemu, ki me razveseli, poda-
rim kakšno sliko. Tako sem eno izmed svojih slik 
podaril tudi Atlantisu. Atlantis opisujem tudi 
svoji knjigi, ki jo pripravljam," pripoveduje Starič. 
Slikar pravi, da ima ogromno stalnih strank, ki k 
njemu vedno znova pridejo po slike ob pov-
sem navadnih dneh ali pa pri njem izberejo 
darila za rojstne dneve, poroke ali pomembne 
obletnice. Sliko lahko pri Stariču tudi naročite. 
"Vedno poskušam ustreči strankinim željam kar 
se tiče velikosti, barv in motivov, ki jih želi imeti 
na sliki. Seveda pa mi je bolj pri srcu, če je 

nekomu všeč katera izmed slik, ki jih imam v 
ateljeju ali jih je mogoče videti na številnih 
razstavah," še dodaja Starič. 
Pred Vodnim mestom Atlantis pa stoji posebna 
vodna skulptura "Mati Zemlja" Andreja Gra-

brovca Gaberija. Bronasta vodna skulptura je 
sestavni del projekta "Evropski univerzitetni mo-
stovi", katerega osnovni namen je združevanje 
evropskih mest. Tako vodno skulpturo "Mati Ze-
mlja" kot tudi vse ostale skulpture v okviru pro-
jekta "Evropski univerzitetni mostovi" je zasnoval 
mariborski kipar Andrej Gaberi, vlili pa so jih v 
Livarni umetnin ALU v Zagrebu.
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1. Finale Miss simpatičnosti ŠKL
2. Zmagovalne ekipe v odbojki na mivki 
3. Festival nakupov in zabave 
4. Sprejem telovadcev Mitje Petkovška in Aljaža Pegana
5. Predstavitev vozil Audi v garažni hiši Atlantis
6. Atlantisov 2. rojstni dan
7. Pustno rajanje
8. Preventiva v cestnem prometu
9. Ulična košarka

10. Maraton Franja
11. Knižji sejem
12. Zamenjam tolarje za toplo posteljo
13. Dobrodelni spining
14. Glasbeni večeri pred Vodnim mestom Atlantis

Utrinki 

z dogodkov 

leta 2007 

v BTC Cityju
1.

2.

3.

4.

5.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

6.

7.

8.



BTC City Ljubljana 20. oktober

7

www.btc-city.com

9Dogodki v BTC Cityju
Fo

to
 a

rh
iv

 B
TC

 C
it
y

Fo
to

 a
rh

iv
 B

TC
 C

it
y

Fo
to

 a
rh

iv
 B

TC
 C

it
y

Alpska turneja Milka v BTC Cityju

Od 5. do 7. oktobra 
vabljeni v čokoladni svet

Skrbimo za čisto okolje

Zabojniki za ločevanje 
odpadkov

Zvezdni gool

Konec sezone

Lego v dvorani A

Lego razstava PIRATI

Svetovni prvak in podprvak

Čestitke Mitji in Aljažu

SMS nagradna igra

Znani nagrajenci

Društvo Astma

Kljub astmi športno 
poletje

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. 

V Ljubljano prihaja Alpska turneja Milka, zato 
morate biti zraven in doživeti čokoladni svet z 
vsemi čuti. Od 5. do 7. oktobra vam bomo v 

ljubljanskem BTC Cityju pred vhodom v dvorano 
A pričarali pravi alpski svet in zaupali, kako čo-
kolada nastane.
Obiščite Alpsko turnejo Milka in doživite čoko-
ladni svet!
Prvi dan prireditve nas bo obiskala tudi najboljša 
slovenska smučarka Tina Maze in z otroki ustvar-
jala alpski svet v likovnih delavnicah, se preiz-
kusila v kakšni zabavni igrici in se družila z obis-
kovalci. Pridite in zaželite ji tudi vi odlično smu-
čarsko sezono!

Poletna SMS nagradna igra Šport v BTC Cityju je 
trajala od 22. 6. do 20. 8. 2007. SMS nagradna 
igra  je potekala v zvezi z velikim poletnim špo-
rtno-zabavnim dogodkom Šport v mestu, v njej 
pa so z bogatimi nagradami sodelovali številni 
sponzorji. Prvo nagrado, potovanje na EP v ko-
šarki v Španijo za dve osebi, ki jo je podelila 

turistična agencija TAO, je prejel Miroslav Gabe-
ršek, eden izmed mnogih slovenskih navijačev, 
ki so spodbujali našo reprezentanco. Nagrado 
mu je podelil predstavnik turistične agencije 
TAO. Drugo nagrado, gorsko kolo Miles "Vulcan", 
je prispevala trgovina Giga Sport, tretjo nagrado 
je podelila družba BTC d.d., in sicer dvajsetkrat 
po eno celodnevno vstopnico za Vodno mesto 
Atlantis, PE Ljubljana, četrto pa trgovina Bene-
tton, in sicer petnajstkrat po eno kopalno brisa-
čo blagovne znamke United Colors of Benetton.
Člane Kluba BTC City redno obveščamo o ugo-
dnih akcijskih ponudbah, novostih, prireditvah, 
zanimivostih in o področjih, ki jih zanimajo. Gos-
pod Miroslav Gaberšek, ki se mu je nasmehnila 
sreča, je eden izmed mnogih, ki so tako izvedeli 
za Poletno SMS nagradno igro in so v njej so-
delovali ter se potegovali za bogate nagrade. 
Tudi v prihodnje bomo pripravili nove zanimive 
SMS nagradne igre z bogatimi nagradami.
Za člane Kluba BTC City redno prirejamo na-
gradne igre in jih obveščamo o akcijskih po-
nudbah, novostih, prireditvah in zanimivostih. 
Izkoristite ugodnosti članstva v Klubu BTC City in 
se včlanite na spletni strani www.btc-city.com.

Ker se v BTC Cityju zavedamo, da je skrb za oko-
lje v naših rokah, varčujemo z energijo, ločuje-
mo in recikliramo odpadke, varčujemo z vodo, 
skrbimo za pretočnost prometa in ozelenjujemo 
območje. 
Da bi bilo okolje še lepše, smo v septembru 
namestili deset ločevalnih zabojnikov za smeti 
"Starbox" , ki so nameščeni po vseh večjih sve-
tovnih mestih od Milana, Montreala, Torina, Is-
tanbula do Miamija, Orlanda in Toronta. S tem 
korakom se želimo še bolj približati poslovnim 
partnerjem in obiskovalcem ter skrbeti tudi za 
njihovo dobro počutje v BTC Cityju.
Zabojnik ima tudi dve strani za oglaševalce.

Oglašujte na zabojnikih Starbox
Fortuna int. d.o.o.
GSM: 040 663 042

www.starbox.si

V soboto, 20. oktobra, bo v BTC Cityju 
Ljubljana spet veselo! Na Festivalu na-
kupov in zabave obiskovalce čaka za-
bava za vso družino. Odrasli bodo nav-
dušeni nad številnimi popusti, ugodni-
mi nakupi in nagradnimi igrami, otroci 
pa bodo uživali na otroških igralih in 
starše odpeljali na veliki koncert, ki pa 
naj za zdaj ostane skrivnost ... 
Vse trgovine BTC Cityja bodo za 
obiskovalce odprte od 9. do 20. ure.

Skupina Zvezdnega Goola je v zadnjih poletnih 
dneh pripravila še zadnje tri turnirje poletne serije 
Zvezdni Gool, ki so od 26. junija do 7. septembra 
potekali pred Vodnim mestom Atlantis. 
Tekmovalci so domov odhajali z denarnimi in 
praktičnimi nagradami. Za denarne so poskrbeli 
organizatorji, za praktične pa sponzorji, brez 
katerih tega turnirja ne bi bilo.
Moštvo Pajtaka je z zmago na končnem turnirju 
poletne serije Zvezdni Gool postalo prvak poletne 
sezone pred Vodnim mestom Atlantis. Na dru-
gem mestu je pristala ekipa Mihče, tretje mesto 
je zasedel AC Milan. Prvaki so bogatejši za 150 
evrov, pet celodnevnih kart za Vodno mesto 
Atlantis in nagrade, ki jih je prispeval Kelme. 

Množica ljudi in vsa slovenska gimnastična elita 
je v BTC Cityju z bučnim aplavzom pozdravila 
dva slovenska junaka - svetovnega prvaka na 
bradlji Mitja Petkovška in podprvaka na drogu 
Aljaža Pegana. Petkovšek si je s prvim mestom na 
bradlji pritelovadil vstopnico na olimpijske igre v 
Pekingu. 
Slavnostnega sprejema se je udeležil tudi ljubljan-
ski župan Zoran Janković, vse zbrane je zabavala 
Sanja Grohar s svojo skupino. Mitja in Aljaž sta z 
velikim presenečenjem od BTC-ja, ki je njun ge-
neralni pokrovitelj, v trajno last prejela avtomobila 

znamke Mercedes A 160. Predsednik uprave BTC 
Jože Mermal pa je darilo obrazložil na najlepši 
način: "Ker sta včeraj zmagovala in dosegla naj-
višje uvrstitve, sem prepričan, da takim zvezdni-
kom pripada še kakšna zvezda, vsak dobi svo-
jega mercedesa."

Skoraj šestdeset otrok z astmo je letos v treh iz-
menah letovanj imelo v Pacugu intenzivni tečaj. 
Program poteka že peto leto in je ob podpori 
Zveze za šport otrok in mladine Slovenije ter ob 

odličnem sodelovanju z ZPM Ljubljana Vič brez-
plačen za udeležence. Letos pa so nas dodat-
no razveselili še donatorji BTC, Lek, Hyla, GSK in 
Farmedica, saj bo dvanajst otrok dobilo povr-

njene stroške za celotno letovanje. Vsem daro-
valcem se iskreno zahvaljujemo. 
Program obsega jutranjo in večerno oziroma 
popoldansko vadbo (dihalne in druge vaje) z 
merjenjem PEF (največji pretok zraka pri izdihu), 
astmo šolo (predavanje) in vsakodnevno vzdržlji-
vostno plavanje. 
Osnovni namen je omogočiti otroku z astmo in-
tenzivni 10-dnevni voden in posebej prilagojen 
kinezioterapevtski program, ga poučiti o bolezni 
in kako se s preventivnimi ukrepi izogniti deja-
vnikom, ki poslabšajo bolezensko stanje; aktivni 
pristop k zdravljenju bolezni (kinezioterapija - 
terapija z gibanjem, športom). Za otroke, ki so 
vključeni v program, velja enak delovni režim in 
zaradi bolezni niso izpostavljeni oziroma orga-
nizirani v posebno bivalno skupino. Tako se ohra-
nja socialni stik, razvija se razumevanje drugih 
otrok do kroničnih bolnikov, odpade stigma-
tizacija otroka kot bolnika, poleg tega pa se za-
gotavljajo vsi tisti pozitivni socialni in psiho-fizični 
učinki, ki jih tak program prinaša.

LEGO razstava PIRATI je namenjena vsem otro-
kom in tistim, ki si v postavljenih vitrinah želijo 
ogledati animacijo piratov, njihovih ladij, življenja 
... Razstava je opremljena s svetlobnimi, zvoč-
nimi ter kinetičnimi efekti, kar bo najmlajšim še 
bolj približalo svet piratov. Lego pirate si lahko 
od konca septembra do konca oktobra ogle-
date v zgornjem pritličju dvorane A. 
V Tednu otroka bomo zbirali risbice in najboljše tri 
nagradili s praktičnimi nagradami. Risbice oddaj-
te v skrinjico v pritličju Dvorani A.
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dvorana A, kletna etaža
telefon: (01) 585 15 49
www.potokar.si

POTOKAR 

dvorana A, pritličje
telefon: (01) 585 27 01
www.gama-center.si

GAMA CENTER

dvorana A, pritličje
telefon: (01) 585 14 35

WIT BOY

dvorana A, kletna etaža
telefon: (01) 585 15 22

BROADWAY

dvorana A, pritličje
telefon: (01) 585 27 03

BUVARD

dvorana A, kletna etaža
telefon: (01) 585 22 25
www.batagel.com

BATAGEL & CO

Trgovine v BTC 

Cityju se 

predstavljajo
Potrebujete rezervne avtodele za svojega jekle-
nega konjička? Mogoče kakšno dodatno opre-
mo ali avtokozmetiko? Ali pa se odpravljate na 
dopust in potrebujete prtljažnik? Oglasite se v 
naši trgovini v kleti v dvorani A, vhod 10, in po-
magali vam bomo. Z veseljem vam bomo tudi 
svetovali pri nakupu. Vsi rezervni avtodeli, ki jih 

kupite pri nas, imajo tudi garancijo. 
Vabljeni! 
Potokar d.o.o., BTC dvorana A, VHOD 10.

Program izdelkov blagovne znamke Batagel. 
SESALNIKI Z VODNO FILTRACIJO, med njimi vr-
hunski sesalnik Igea Practic. Zaradi popolne fil-
tracije (patent) in temeljitega zadrževanja uma-
zanije je še posebno priljubljen pri alergikih. 
Omogoča mokro globinsko pranje in umivanje 
vseh vrst površin, odmaševanje odtokov, izpiho-
vanje prahu in aromaterapijo. 
PARNI LIKALNIKI, MIZE IN LIKALNI SISTEMI
Likalni sistem Stirea sestavljata likalnik s parnim 
kotličkom in "aktivna" likalna miza z ogrevano 
površino in sesanjem odvečne pare. Omogoča 
večplastno in navpično likanje, likanje na zračni 

blazini in likanje vseh vrst tkanin z eno samo 
temperaturo. 
GOSPODINJSKI APARATI BAUMATIC temeljijo na 
najvišji evropski kakovosti izdelave, varnosti in so-
dobni obliki: kuhinjske in mikrovalovne pečice, 
steklokeramične in plinske kuhalne plošče, ku-
hinjske nape, hladilniki, zamrzovalniki, pomivalni 
in pralni stroji. 
Odlikujejo jih inovativne tehnične rešitve, npr. 90 
centimetrov dolga plošča za "kuhanje v liniji", 
okrogla plošča za kote, kombinirana steklo-
keramična plošča z dvoje indukcijskih in dvoje 
navadnih polj. 
Pečice imajo stransko odpiranje vrat, za velike 
pojedine obstajajo XL-pečice s kar 66 litri 
prostornine, s funkcijo pirolize (samočistilne pe-
čice) za preprosto čiščenje.
Boben pralnih strojev z več kot 3000 luknjicami 
in 5-stopinjskim nagibom omogoča "tridimen-
zionalno pranje". Aqua spray (dežni efekt) za 
čistejše perilo in prihranek pri vodi. Stroj zaznava 
količino perila in odreja količino vode in praška. 
Notranjost pomivalnih strojev je večja - za kar 
14 pogrinjkov. 
Kuhinjske nape so iz INOXA in stekla in s pre-
tokom zraka do 750 kubičnih metrov. Vrhunski 
dizajn. 
Nakup do 23 obrokov brez obresti! 

TWO WAY, nova kolekcija jesen - zima 2007, za 
vse tiste, ki se radi oblačijo udobno in modno.
Obiščite nas v naši prodajalni v dvorani A in se 
prepričajte o naši bogati ponudbi.

V trgovini ponujajo vse za šport in prosti čas; 
navijaške rekvizite, žoge za različne športe, 
športno opremo in oblačila ter še veliko do-
datkov, ki jih potrebujete pri rekreativnem ali 
vrhunskem športu.

Prodajni program Gama centra zajema motori-
stične čelade, verige za sneg, avtomobilske 
pnevmatike, motorna olja vseh vrst in znamk, 
avtokozmetiko različnih oblik, filtre za olje, zrak, 
klimo in gorivo, brisalnike za vetrobranska stekla, 
vžigalne svečke in kable, akumulatorje, pogon-
ska in klinasta jermena, zavorne ploščice in če-

ljusti za zavorne bobne, avtomobilske žarnice 
vseh vrst, drobno avtomobilsko opremo, avto-
mobilske prevleke in preproge, različne prtljažni-
ke od univerzalnih prečk in nastavkov za kolesa 
do prtljažnikov za smuči in strešnih kovčkov, gar-
niture orodja za manjša popravila avtomobilov 
in hidravlične dvigalke.

Buvard d.o.o. je podjetje, ki že vrsto let na trgu 
ponuja visokokakovostne damske hlačne in sa-
mostoječe nogavice, dokolenke, kratke nogavi-
čke in hlačne nogavice leggins. 
Prav tako so v prodajalni poleg običajnih bom-
bažnih nogavic za moške, ženske in otroke na 
izbiro nogavice za mlade in malo manj mlade, 
z risanimi in filmskimi junaki, kot so Shrek, Tweety, 
Simpsonovi, Spiderman, Harry Potter …Pestra 
pa-leta izdelkov zajema tudi nogavice brez 
elastike, ABS-nogavice, nadkolenke, gležnarice, 
stopalke ter nogavice z usnjenim podplatom, ki 
jih lahko uporabite kot copate. V programu so 
tudi šolske copate, balerine ter copate za pred-
šolske otroke in novorojenčke. Poleg že nave-
denih izdelkov Buvard ponuja medicinske hlač-
ne nogavice za oblikovanje postave, za noseč-
nice, proti celulitu, masažne nogavice in druge. 
Blagovne znamke podjetja: Gabriella, Tespol, 
Fiore.



dvorana 3
telefon: (01) 523 36 47
www.san21.si

DELFIN

dvorana A, pritličje
telefon: (01) 585 14 67
www.tocom.si

TOCOM razstavni salon 
stavbnega pohištva

dvorana A, kletna etaža
telefon: (01) 585 16 36

KATEKS

dvorana A, kletna etaža
telefon: (01) 585 16 19

PRI LEVČKU

dvorana A, kletna etaža
telefon: (01) 585 15 37

STONOGA

dvorana A, pritličje
telefon: (01) 585 17 94

MINI NAJA

www.btc-city.com
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Trgovina KATEKS je specializirana trgovina z mo-
ško konfekcijo. Imamo široko ponudbo moških 
srajc, tudi srajc znamke Olymp, ki jih ni treba 
likati - nad njimi bodo navdušeni moški in žen-
ske. Izbirate lahko tudi med široko ponudbo 
pletenin, oblek različnih krojev in barv, toplih ja-
ken in bund ter številnimi kravatami, ki bodo 
lepo zaokrožile vašo podobo.

V prodajalni Stonoga se lahko obuje vsa dru-
žina, saj naš prodajni program zajema obutev 
za otroke, ženske in moške, poleg tega pa ima-

mo široko ponudbo kozmetike za čevlje. Pro-
gram za otroke zajema ortopedske čevlje za 
najmlajše, modno obutev za mlajše in najstnike, 
športno obutev za otroke vseh starosti, šolske co-
pate in copate za dom, krznene copate, obu-
tev za plažo in obutev za sneg, ortopedske 
natikače in cokle.
Za moške in ženske ponujamo kakovostno mod-
no obutev od športnih in modnih čevljev do 
obutve za plažo in sneg, natikačev, cokel ter co-
pat po dostopnih cenah.

Uživajte svoje življenje. Pomislite na novo masaž-
no kopalno kad ali kabino za prhanje, savno, 

ploščice, ki vas bodo razvedrile, lepo in funkcio-
nalno pohištvo, na katerega ni treba preveč pa-
ziti, armaturo, ki se ne zatika in ne pušča … Do-
volite, da vam pomagamo najti pravo rešitev. V 
salonu kopalnic Delfin v dvorani 3 v ljubljanskem 
BTC Cityju imamo kopalnice za vsako željo in 
vsak žep. V prenovljenem salonu lahko iz pestre 
ponudbe izberete kopalne kadi, masažne ko-
palne kadi, kadi za prhanje, kabine za prhanje, 
savne, sanitarno keramiko, armature, kopalniško 
pohištvo novih linij, keramične ploščice in do-
datke, ki bodo vašo kopalnico primerno dopol-
nili, da se boste v njej dobro počutili.

V razstavnem prostoru stavbnega pohištva To-
com lahko izbirate med različnimi notranjimi 
vrati iz masivnega lesa podjetja Garofili, vhodni-
mi vrati iz aluminija podjetja Inotherm, okni in 
vrati iz petih različnih kombinacij (PVC, PVC alu-
minij, les, les-aluminij, aluminij), protivlomnimi 
vrati Torterolo ter različnimi programi za opremo 
ročnih in avtomatskih avtopralnic.

Trgovina MINI NAJA vam ponuja otroška in mla-
dinska oblačila, ki so vedno modna. Imamo 
svoje kreacije in lastno proizvodnjo v majhnih 
serijah, ki prinašajo vedno kaj novega. Izdelki so 
iz kakovostnega materiala, prijetni za nošenje 

in preprosti za vzdrževanje. 
Izbirate lahko med majicami, krili, hlačami, pu-
loverji, jopami, oblekicami, pokrivali, nogavica-
mi, pasovi, pri nas lahko svoje otroke in mlado-
stnike oblečete od glave do peta. Vse izdelke 
dobite po ugodnih in vsem dostopnih cenah.

Podjetje Lacara d.o.o. Ljubljana je bilo ustano-
vljeno 8. marca 1991 leta in je istega leta v me-
secu maju odprlo svojo maloprodajno trgovino 
v kleti Hale A. Trgovina je bila odprta med prvimi 
in je danes skupaj s trgovino Domles najstarejša 

trgovina v BTC Cityju. Po prvih tipajočih korakih je 
trgovina Pri Levčku najprej prodajala otroške 
igrače in opremo za dojenčke. Takrat je tudi do-
bila ime, ki so ga izbrali mladi obiskovalci. Ved-
no večja ponudba velikih trgovcev z igračami je 
leta 1996 prisilila podjetje v zamenjavo prodaj-
nega programa. Odločitev za ozko specializa-
cijo materialov in pripomočkov za umetnost in 
prosti čas je bila precej pogumna, a se je po-
zneje izkazalo, da je bila pravilna. V naslednjih 
letih sta znanje zaposlenih in naša ponudba 
rasla in danes velja trgovina Pri Levčku za eno 
izmed vodilnih trgovin z materiali in pripomočki 
za ustvarjanje v prostem času in umetnost ne 
samo v Sloveniji, ampak je dobro znana tudi zu-
naj meja naše domovine. 
V trgovini Pri Levčku vam s svojim bogatim znan-
jem slikarskih tehnik, kemijskih lastnosti materia-
lov, praktičnih načinov uporabe materialov, neiz-
mernim številom nasvetov in idej naši sodelavci 
radi pomagajo iz zadrege. Prijaznost naših pro-
dajalcev in njihova visoka strokovna usposoblje-

nost sta glavni prednosti, ki ju naši kupci dnevno 
hvalijo ustno in na različnih forumih. 
Veseli smo, da uporabniki hvalijo našo ponudbo 
različnih materialov, ki je vsako leto večja. Po-
nudba naše trgovine danes obsega:
Barve in potrebščine za ustvarjanje v umetnosti, 
kot so oljne, akrilne in akvarelne barve; slikarska 
platna, stojala in čopiči ter ves drobni slikarski 
material za profesionalce in amaterje.
Barve in materiali za restavriranje ter barve in 
materiali za ustvarjanje v prostem času, kot so 
različne barve za svilo, steklo, les, plastiko, por-
celan, keramiko in drugi materiali in podlage za 
hobi, kot so svila, leseni izdelki za poslikavo, filc, 
moos gumi. Različne vrste papirja prepričajo še 
tako zahtevne kupce.
Izjemno široka ponudba šolskih potrebščin za li-
kovno vzgojo ter materialov za izdelovanje kalu-
pov, kalupe in maso za vlivanje odlitkov ter dru-
ge mase za oblikovanje ter nemško glino Fuchs 
v različnih barvah in kakovosti je resnično med 
največjimi v Sloveniji.
Izbor drugih materialov, kot so hobi luknjači, škar-
je z vzorci, sestavljanke Schmidt, knjige za us-
tvarjanje v prostem času in umetnosti, stiropor in 
PVC-izdelki, različne žice za modelitanje, darilni 
seti in kompleti, pa je tak, da ga je pravi užitek 
že samo pogledati.
V zadnjih dveh letih je trgovina Pri Levčku po-
stala znana tudi po izredni ponudbi plastičnih in 
steklenih biserčkov, poldragih kamnov, lesenih in 
akrilnih biserov ter zelo bogati ponudbi vseh 
drugih materialov za izdelavo nakita. Večina 
materialov je iz lastnega uvoza iz Kitajske in je 
strogo nadzorovana glede kakovosti. Kot bla-
govno znamko nosi ime našega podjetja La-
carA.
Podjetje LacarA d.o.o. Ljubljana in naša trgovina 
Pri Levčku pa še nista rekla zadnje besede - v 
prihodnosti bomo še večji in še boljši - pripra-
vljamo nove blagovne znamke in nove materi-
ale. Zelo veseli smo vsakega novega kupca in 
prizadevamo si, da bi vsakega kupca tudi 
obdržali z znanjem, prijaznostjo, ugodno ceno, 
bogato ponudbo, kakovostjo in - z nasmehom.
Prav posebej pa moramo omeniti posebne pro-
dajne pogoje za šole, zavode, vrtce in likovna 
društva, ki so naši zvesti kupci, in seveda študen-
te in dijake, ki pri nas kupujejo z 10-odstotnim 
popustom.
Vljudno vabljeni v svet ustvarjalnosti, kjer do-

mišljija postavlja meje.
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Tečaj je sestavljen iz treh delov 
(skupaj 50-60 ur):

praktične vaje v zaprti vodi 
(bazen BTC Atlantis) - pet potopov 
teoretični del 
(predavanja, ogledi filmov, 
disksije) - pet vsebin 
praktične vaje v odprtih vodah 
(morje) - štirje potopi

 Cena tečaja: 229,50 eur 

CENA 96,00 EUR /za 10 ur 
ali 163,00 EUR/ za 20 ur
- možnost plačila na obroke
Omogočamo tudi možnost obročnega 
odplačevanja s kartico DINERS CLUB!  
Plačilo tečaja vključuje: 

plavalnega učitelja
plavalne pripomočke (plavalne obro-
če, igrače, deske, tube, paski ...)
vstopnico (otrok in eden od staršev)
svetovanje
davek na dodano vrednost

Rojstnodnevne zabave
Naši animatorji (učitelji plavanja) poskrbijo 
za nepozabno rojstnodnevno zabavo in 
varnost otrok, zato staršem ni treba priso-
stvovati na naši zabavi, če pa si to želijo, 
jih z veseljem sprejmemo v svojo sredino.  
Program zajema: 
Različne igre na 13 metrov dolgi vodni 
preprogi (za otroke do 6. leta starosti), 
trampolinu, 7 metrov dolgi vodni tubi (tudi 
za otroke starejše od 6. let), podvodni po-
ligon – plavanje skozi obroče in iskanje 
morskih zvezdic na dnu bazena, vodne 
športe (vaterpolo, vodna odbojka in košar-
ka), vožnjo po toboganih …
Program prilagodimo željam otrok in star-
šev. Naši kuharji pripravijo tudi odlično tor-
to, vi pa lahko izberete med sadno ali čo-
koladno. Vsak otrok dobi tudi topli obrok, 
izbirate lahko med štirimi meniji: 

1. pizza in ledeni čaj, 
2. pleskavica z ocvrtim krompirjem 
    in ledeni čaj, 
3. kalamari in ledeni čaj, 
4. ocvrti krompir s kečapom 
    in ledeni čaj. 

Slavljenec dobi na koncu zgoščenko s pri-
bližno petdesetimi fotografijami. Izbirate 
lahko med 2- ali 4-urno rojstnodnevno za-
bavo. Datum in uro rojstnodnevne zabave 
si izberete sami, vsaj en teden prej, v koli-
kor želeni termin ni zaseden. 

Najboljše animacije
Plavalni tečaj za otroke

Vsi naši tečaji plavanja se začnejo z različnimi 
oblikami prilagajanja na vodo v dveh otroških 
bazenih, kjer je prilagajanje otrok na vodo še 
precej učinkovitejše. Učenje plavanja posku-
šamo čim bolj povezati z različnimi igrami v 
vodi, ki otroke motivirajo. Vsi naši učitelji pla-

vanja so strokovno usposobljeni za izvajanje 
plavalnih tečajev. Pri učenju plavanja se po-
služujemo različnih didaktičnih pripomočkov, 

saj je tak način učenja veliko kakovostnejši. 
Zelo dobro se zavedamo, kako pomembna 
je temperatura vode pri učenju plavanja, 
zato imajo vse vodne površine vsaj 30 °C, kar 
je vsekakor nadstandardno v Ljubljani. Izbirate 
lahko med začetnim in nadaljevalnim plaval-
nim tečajem. Naredili bomo vse, da boste 
kar najbolj zadovoljni z našimi plavalnimi te-
čaji in da boste vzljubili Vodno mesto Atlantis.

Prilagajanje dojenčkov 

na vodo

Dojenčka je smiselno "učiti plavati", da spoz-
na vodo kot novo okolje, kjer se lahko igra, ko 
pretaka vodo, se z njo umiva, jo pije, se z vo-

do poliva, v njej lebdi in uživa. Zgodnji zače-
tek "plavanja" je pomemben za celoten bio-, 
psiho- in socialni razvoj dojenčka.
Tečaj je namenjen dojenčkom, starim od treh 
mesecev do enega leta, in malčkom, starim 
od enega do treh let. 
Tečaj traja deset ur in poteka deset tednov 
enkrat tedensko, po dogovoru s plavalnim 

učiteljem Aquamanije. Dojenčke in malčke 
razvrstimo v skupine do osem na vaditelja. Te-
čaj poteka skupaj s starši, saj vaje izvajajo 
starši skupaj z otroki po navodilih vaditelja. 
Namen tečaja je dojenčke in malčke čim 
bolje navaditi na vodo in jih naučiti osnovnih 
gibov v vodi. 
Zavedamo se tudi, da je temperatura vode 
pomembna, še zlasti ko dojenčke učimo pla-
vati. Tečaji za dojenčke potekajo v bazenih, 
kjer je temperatura vode najmanj 32 °C, te-
čaji za malčke pa potekajo v bazenih, kjer je 
temperatura vode najmanj 30 °C.
Plavalni tečaji v Vodnem mestu Atlantis pote-
kajo vse leto.

Potapljaški tečaji

Če ste se navdušili nad potapljanjem, je vaš 
prvi korak začetni potapljaški tečaj PADI 
Open Water Diver, ki ga je opravilo največ 
potapljačev po svetu! To je priložnost, da se z 
nami podaste v čudoviti podvodni svet in 
spoznate nove prijatelje.
Na tečaju se boste učili o potapljaški opremi, 
fiziki in fiziologiji in se spoznali s potapljaškimi 
tehnikami. Uspešno končan potapljaški tečaj 
zagotavlja znanje za varno potapljanje. Kot 

potapljač PADI s certifikatom najbolj prepo-
znavne šole na svetu imate možnost, da se 
skupaj s svojim sopotapljačem samostojno 
potapljate (v morju, jezerih …)  do globine 
osemnajst metrov. Filozofija PADI temelji na 
potapljanju v parih - buddy teams - in izrecno 
prepoveduje samostojno potapljanje. 
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Šport v mestu

Vadba za mlade in stare
Za telo in duha v Športni center Millenium

K

Aerobika za vse generacije

Za tiste, ki ste radi v družbi, je kot nalašč vad-
ba aerobike. V Milleniumu so na voljo različni 
programi za različne starostne skupine, po-
sebno pozornost pa posvečajo tudi starejšim 
generacijam. Njim je namenjena vadba Se-
nior fit, ki jo obiskujejo ženske in moški zrelih 
let, ki bi radi ohranili zdravo in gibčno telo ter 
dobro počutje. Starejši in mlajši vadijo po 
programu Stretch fit, ki poudarja držo in je 
namenjen predvsem tistim, ki veliko sedijo in 

potrebujejo raztezanje celega telesa. Mlajši 
pa prisegajo na TNZ, Body pump in novi pro-
gram Body Attack. TNZ je namenjen začetni-
kom, zelo priljubljen postaja Body pump, Body 
Attack pa je kondicijsko najbolj zahtevna 
vadba. Inštruktorji v Športnem centru Millenium 
poudarjajo, da je najbolje kombinirati različne 
programe vadbe, saj se tako vadbe ne boste 
naveličali, poleg tega pa boste izklesali svoje 
telo in ohranili dobro kondicijo.

o se jeseni shladi, vreme pa ni več 
primerno za telesne aktivnosti na pros-
tem, se z zelenic in zunanjih športnih 

površin preselimo v dvorane za fitnes, aerobiko, 
tenis, badminton. Včasih so v dvoranah vadili le 
najbolj zagrizeni športniki, zadnje čase pa po-
zitivne učinke celoletne vadbe spoznava vedno 
večje število ljudi različnih generacij.
Za svoje telo in duha lahko poskrbite tudi v BTC 
Cityju, kamor vas s številnimi zanimivimi progra-
mi vabi Športni center Millenium. V Milleniumu 
lahko igrate tenis na šestih teniških igriščih, se na 
badmintonskem igrišču pomerite solo ali v dvo-
jicah, obiščete fitnes v prijetnem klimatiziranem 
prostoru z najsodobnejšimi napravami Precor s 
kardioteatrom, ki omogoča individualno spre-

mljanje številnih TV-programov, za oblikovanje 
telesa in sproščanje duha poskrbite na aerobiki 
ali spinningu ali pa obiščete sprostitveni center s 
finsko, turško in infrasavno, solarijem, masažnim 
bazenom in zunanjim bazenom s hladno vodo.
Zagotavljamo vam, da se boste po obisku Špor-
tnega centra Millenium počutili odlično.
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Janez Potočnik, 
nekdanji vrhunski 
košarkar, udeleženec 
vadbe Senior fit
Dobro je v zrelih letih 
ohraniti gibljivost skle-
pov in dobro držo, obi-
skovanje aerobike pa je 
odlično tudi za dobro 
počutje. Če dvakrat te-
densko obiskuješ vode-
no vadbo, poleg tega 
pa doma vsak dan ne-
kaj narediš zase, je to 
gotovo dobro za zdra-
vje in ohranjanje mladostnosti. Vadba mora biti 
vodena, predvsem pa je pomemben tudi va-
ditelj. Naša vaditeljica je odlična, saj natančno 
ve, kaj vsak od nas zmore, in se nam popol-
noma posveča.

Udeleženka vadbe Senior fit
Nekoliko sem se že prej rekreativno ukvarjala s 
športom, vendar nikoli nisem obiskovala vodene 
vadbe. Zdaj pa sem v zrelih letih ugotovila, da 
se moram več gibati, da bom ohranila zdravo 
telo. Vadba je odlična, vaditeljica pa super! 

Vedno, ko grem iz Milleniuma, se počutim pov-
sem pomlajeno!

Žiga,
udeleženec vadbe Body pump
Všeč mi je, da vadimo ob dobri glasbi s svetov-
nimi hiti, pozitivno je, da si na Body pumpu sam 
uravnavaš težavnost z dodajanjem oziroma od-
vzemanjem uteži in da ni veliko koreografije, 
pač pa je najpomembnejše oblikovanje telesa. 
Všeč mi je tudi to, da inštruktorji močno pou-
darjajo tehniko in pravilno izvedbo, zato da ima-
mo od vadbe kar največ in da ne pride do poš-
kodb. Z nekaj vmesnimi premori obiskujem Body 
pump že dve leti in počutim se odlično, saj je to 
vadba za celo telo. 



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, 

Akcija velja od 21. 9. 2007 do 18. 10. 2007, oziroma do razprodaje zalog, samo v TUKANO BTC LJUBLJANA - Šmartinska 152.

VETERINARSKA POSTAJA LJUBLJANA 
ODPIRA NOVO ORDINACIJO V TUKANO BTC

dne 3. 9. 2007 ob 12.00 uri
splošni in preventivni pregledi hišnih ljubljenčkov
zobna ordinacija
ordinacija za eksotične živali

Delovni čas: ponedeljek - petek 12.00 - 19.00
                sobota in nedelja zaprto
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Odslej lahko v Pivnici Kratochwill 
najamete sobo za zaključene družbe,

ki sprejme do 60 ljudi.

Vabimo vas na novoletne zabave, 
ob petkih in sobotah pa pri nas igra živa glasba.

Ponujamo izbrana 
buteljčna vina 

in posebno 
ponudbo hrane.

Slastne pizze 
iz krušne peči.

V Pivnici Kratochwill lahko 
poleg pivskih jedi 

uživate tudi v odličnih 
okusih solatnih krožnikov 

(z dimljenim lososom, 
škampi, puranom) 

in številnih drugih dobrotah.

Dnevno nudimo odlične malice in kosila.



Za zdravje in užitek
www.btc-city.com

Kulinarični natečaj 
BTC Cityja

Č

Recept meseca

SIROVI ŠTRUKLJI
Sestavine za testo:

40 dkg bele moke (presejane)
1 jajce
ščepec soli
žlička olja

 
Sestavine za nadev:

polmastna skuta
4 jajca

PRIPRAVA:

testo počiva, pripravimo nadev - skuto in jajca in dobro pregnetemo. Ko je testo pripravljeno, 
ga razvaljamo in enakomerno z noževo konico namažemo skutin nadev po celi površini raz-
valjanega testa. Nato testo z nadevom zavijemo v rolo, posujemo s suhimi drobtinami in zavi-
jemo v krpo. Zavremo slano vodo in kuhamo 1 uro.
Sirove štruklje lahko postrežemo slane za prilogo ali sladke s prepraženimi drobtinicami na 
maslu s sladkorjem.
Dober tek!

Izbrani recept smo 

nagradili z darilnim 

bonom BTC City v 

vrednosti 20 evrov.
AJDOVI ŠTRUKLJI
Sestavine za testo:

1/2 kg ajdove moke
ščepec soli
2 jajci
bela moka (samo malo za dodatek)

 Sestavine za nadev:
40 dkg orehovih jederc
smetana
ščepec klinčkov (nag. žbice) v prahu
ščepec cimeta
ščepec soli
2 jajci

PRIPRAVA:

Med tem pripravimo nadev. Orehe zalijemo s smetano, dodamo klinčke, cimet in sol ter vse 
skupaj prepražimo in nato ohladimo. Ohlajenemu testu nato primešamo jajca in po potrebi 
(da bo testo gladko) dodamo belo moko in ga pustimo počivati 1/2 ure. Pripravljeno testo 
razvaljamo. Z noževo konico enakomerno namažemo po celi površini z orehovim nadevom. 
Nato testo z nadevom zavijemo v rolo. Posujemo s suhimi drobtinami in zavijemo v krpo. Za-
vremo slano vodo in kuhamo 20 minut.
Ajdove štruklje lahko ponudimo kot samostojno jed ali kot prilogo z medom.
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 …

Recept meseca avgusta nam je poslala Tanja 
Končnik z Gorenjske.

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

izbira 
ž
in moškega 
spodnjega 
perila.
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moške spodnjice 
bokserke

ženski komplet 
modrček 
in hlačke

moške spodnjice 
bokserke

ženski komplet 
modrček 
in hlačke





Moj novi jaz

Moda za poslovne ženske

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

69,95 EUR

Krilo Mexx

219,00 EUR

Gležnarji 
Marella

153,60 EUR

Torbica Crocodylia

42,00 EUR

Bluza Topshop

55,90 EUR

Krilo Sisley

239,00 EUR

Škornji Marella

64,00 EUR

Srajca Stefanel

46,00 EUR

Telovnik Topshop

12,00 EUR

Verižica 
Dorothy Perkins

legantno, prefinjeno in predvsem spro-
ščeno. Nekako takole lahko opišemo 
tokratno stilsko preobrazbo. Da je videz 

zelo pomemben se zaveda tudi 28-letna Tina, ki 
že sicer skrbi za vsakdanji popoln izgled, a se je 
z željo po spremembi odločila za preobrazbo. 
Mlada rjavolaska je kot asistentka direktorja za-
poslena v podjetju Bmw Group Slovenija in velja 
za uspešno poslovno žensko. Da obleka naredi 
človeka, bo resda držalo. In če povrh vsega do-
damo še profesionalno ličenje, odlično frizuro, 
je zadovoljstvo neizogibno. In kakšen je bil ob 
koncu odziv pri Tini? "Super, presrečna sem."
Frizura in ličenje:

Za Tinin videz so poskrbeli v frizerskem salonu In-
terstudio Joico v dvorani A. Barva njenih dolgih 
rjavih las je nekoliko zbledela, zato so jo le mal-
ce osvežili. Ker sama ni vajena preveč zahtev-
nih oblik ličenja, so se zato odločili za povsem 
lahkoten make-up, s katerim gre lahko tako na 
poslovni sestanek kot tudi družinsko kosilo.
Oblačila in obutev:

Ker je Tina že tako lepa in odseva prav posebno 
energijo, so samo zanjo pripravili dva stajlinga. V 
ljubljanskem Emporiumu je prijazna stilistka, ki 
vas tudi sicer ob predhodni najavi vzame pod 
svoje okrilje in vam svetuje, kako se primerno 
obleči, odlično poskrbela za Tino. Tako kot osta-

le športnice, se Tina kot nekdanja atletinja naj-
bolje počuti v bolj športnih oblačilih. A ker služba 
narekuje svoja pravila, mora sama včasih pose-
či tudi po poslovnih oblačilih. Tina si je ob pre-
obrazbi sicer zaželela hlače, a smo se kljub 
temu odločili, da ji glede na njeno izjemno po-
stavo izberemo krilo, v katerem se bo prav tako 
počutila ženstveno, elegantno ter predvsem 
udobno. "Zanjo sem izbrala ozek kroj krila z viso-
kim pasom, ki letos velja za jesenski modni hit. 

Predvsem pri Tini se lepo vidi, kako krilo poudari 
silhueto spodnjega dela telesa. Za zgornji del 
smo izbrali lahkotno pikčasto bluzo, obuli pa 
smo jo v gležnarje z visoko peto, ki so letos še 
posebej modni. V drugem stajlingu sem se od-
ločila za kombinacijo balonastega krila z večno 
modno belo srajco in nepogrešljivim telov-
nikom," nam zaupa stilistka in doda, da pri Tini 
pravzaprav ni imela veliko dela, ker že tako daje 
izgled ženske v pravem pomenu besede.

prej

Si želite 

spremembo?

Svojo fotografijo, telefonsko 
številko, naslov in nekaj besed o 
sebi pošljite na naslov BTC, d. d., 
Šmartinska 152, 1533 Ljubljana, s 
pripisom Moj novi jaz. Vsak mesec 

bomo nekoga izžrebali in ga 
oziroma jo prepustili rokam 

naših strokovnjakov. 










