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Samo v soboto, 20. oktobra!
BTC City Ljubljana, od 9. do 20. ure!

Seznam popustov si oglejte na strani 11,
ter v Žurerskem vodniku, ki ga boste našli
od 19. oktobra dalje v BTC Cityju
in na spletni strani www.btc-city.com
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Vabljeni na Festival 

nakupov in zabave
Jesen je čas, ko poletna oblačila skrbno pospravimo in s podstrešij in 
kleti prinesemo tople hlače, bluze, jakne in dodatke, ki nas bodo greli 
v hladnih jesenskih in mrzlih zimskih dneh. Za nakup novih oblačil, v 
katerih boste blesteli v tej zimi, je kot nalašč tradicionalni jesenski 
Festival nakupov in zabave, kjer boste vse izdelke dobili po ugodnih 
cenah. Na druženje s prijatelji ob ugodnem nakupovanju in zabavi 
vas v BTC City vabimo v soboto, 20. oktobra.

Jesen je tudi čas, ko marsikoga premaga prehlad, saj smo zaradi 
hladnih in temnih dni premalo na svežem zraku. Ponujamo vam pre-
prosto rešitev, da prelisičite bolezen in se veselite hladnejših dni: užiti 
morate čim več svežega sadja in zelenjave, predvsem vitamina C, ki 
je edini vitamin, ki ga težko zaužijemo preveč. Veliko izbiro zdrave 
hrane boste našli na tržnici v BTC Cityju, kjer vam prijazne prodajalke 
in prodajalci ponujajo vse, kar potrebujete za brezskrbno jesen.

Za zdravo počutje in dvig odpornosti vam priporočamo tudi obisk 
savne in bazena. Tja vas vabi Vodno mesto Atlantis, ki vam poleg 
sprostitve nudi tudi kozmetični salon, kjer bodo izkušene roke poskr-
bele, da boste kot prerojeni stopili v zadnja meseca leta.

Ne bodite slabe volje zaradi slabega vremena, ki ga tudi za nasle-
dnje obdobje napovedujejo vremenoslovci. S športom se lahko 
ukvarjate tudi v BTC Cityju. Obiščite Športni center Millenium, kjer 
boste pod budnim očesom vaditeljev svoje telo pripravili na zimo.

Ko boste poskrbeli za telo in duha, pa si privoščite še dan, poln 
nakupov. Pred nekaj dnevi smo odprli povsem prenovljeno tren-
dovsko opremljeno spodnjo etažo Emporiuma, v katero vas od zdaj 
vabijo številne nove trgovine in lokali, v katerih bo vsakdo našel nekaj 
zase. Predstavljamo vam jih na straneh BTC vodnika.

Želim vam prijetno jesen v BTC Cityju.

Maja Oven, odgovorna urednica

Uvodnik

BTC City Ljubljana 20. oktober
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Varioflex v trgovini Hitex

Postelja za boljši spanec

Tukano BTC praznuje drugi rojstni dan

Praznujte z nami!

Nova kolekcija v Emporiumu

Kolekcija Kate Moss 

Topshop

Festival preprog

Po preprogo v salon 

Creatina
Festival preprog v Salonu Creatina je največja 
prodajna akcija preprog v Sloveniji. Pričel se je 
15. oktobra in bo trajal do 18. novemba. V času 
Festivala preprog je ponudba razširjena. Prepro-
ge so po ugodnih festivalskih cenah, nižje tudi 
do 50 odstotkov.
Več kot 15.000 preprog vas čaka na največji 
prodajni akciji - Festivalu preprog. Izbrali boste 

lahko najprimernejšo preprogo za svoj dom. 
Modne in klasične preproge so iz najboljših in 
najmodnejših materialov (volna, ekselan, heat-
set, mešanica novozelandske volne in akrila). 
Salon Creatina je najboljše mesto za nakup pre-
proge za vašo sedežne garnituro. Ekskluzivni do-
bavitelji in najnovejši dizajni preprog so zago-
tovilo, da se lahko za vsako sedežno garnituro 
izbere pravo preprogo. Svetovalci v Salonu Cre-
atina vam bodo znali resnično svetovati, katera 
preproga je najboljša za vas.
In še mali nasvet. Izberite več preprog, jih odne-
site domov in izberite najprimernejšo. Festival 
preprog - navdih urejenega doma.
Več informacij: Salon Creatina, BTC City, 
dvorana 2, telefon (01) 541 66 06
spletna stran www.creatina.si

V podjetju Hitex se zavedajo, da je kakovostna 
postelja izjemno pomembna, kajti spanje orga-
nizmu prinese globoko sprostitev ter obnovitev 
vseh fizičnih, duševnih in vitalnih potencialov. Za 
ohranjanje globokega spanca je zelo pomem-
bno, da je ob obračanju telesa pritisk enako-

merno porazdeljen po telesu. Zato potrebujemo 
ležišče, ki nas pravilno podpre ter telo in hrb-
tenico razbremeni točkovnih obremenitev. 
Za kakovosten in zdrav spanec sta poleg izbire 
najprimernejšega ležišča za posameznika po-
membna tudi ustrezno izbran anatomsko obliko-
van vzglavnik in letveno dno, ki poskrbi za boljšo 
zračnost, prilagodljivost in daljšo življenjsko dobo 
vašega ležišča. 
V tem mesecu so v trgovini Hitex svojo ponudbo 
izdelkov za zdravo spanje nadgradili še z najbolj 
dodelanim ter optimalno prilagodljivim postelj-
nim dnom, ki se imenuje VARIOFLEX - s svojo 
sedemconsko strukturo in možnostjo nastavitve 
trdote omogoča vrhunsko udobje in popolno 
prilagoditev vašemu telesu. 
VARIOFLEX - posteljno dno, ki nudi najpopolnej-
šo točkovno prilagoditev ležišču.
PROMOCIJSKA CENA DO KONCA OKTOBRA
www.hitex.si 
telefon (01) 585 16 26

Pred dvema letoma smo odprli vrata največje 
slovenske trgovine za male živali. V tem času 
nam je uspelo pridobiti zaupanje veliko strank iz 
vse Slovenije in sosednjih držav. 
Svojim zvestim kupcem se bomo predstavili na 
dogodku, ki ga pripravljamo v soboto, 27. okto-
bra, od 9.00 ure dalje pred vhodom v trgovino, 
kjer se bomo lahko v sproščenem vzdušju pogo-
vorili in poveselili. Na prireditvi se bo predstavila 
naša nova pridobitev - veterinarska ambulanta, 
ki vam bo nudila brezplačne nasvete, Salon ISB 
za nego malih živali vam bo prav tako brez-
plačno svetoval glede nege dlake in kože vaših 
štirinožnih ljubljenčkov, kakšno krtačo ali glavnik 
izbrati, kateri šampon …
Predstavilo se bo Zavetišče za živali Horjul, razli-
čne pasme psov in šola za pse. 
Prireditev organizira podjetje Sofistek, ki bo za 
najmlajše pripravilo pravo indijansko vas in koti-

ček za gusarje, organiziran bo srečelov, živalska 
maskota bo obdarila otroke in še in še. 
Za medijsko odmevnost prireditve bo poskrbel 
Radio Fantasy v sodelovanju z Radiom Antena, 
predstavile pa se bodo tudi plesne skupine iz 
osnovnih šol.
Tukano bo na vsak vaš nakup, višji od petdeset 
evrov, dal 20-odstotni popust.
Veliko je razlogov, zakaj preživeti sobotno do-
poldne, 27. oktobra, v družbi s TUKANOVCI, 
zato ste vsi skupaj prisrčno vabljeni!

V Emporiumu so 4. oktobra prvič v Sloveniji 
predstavili kolekcijo Kate Moss Topshop je-
sen/zima 2007.
KATE MOSS je v sodelovanju z blagovno znamko 

TOPSHOP ustvarila eklektično kolekcijo oblačil s 
svojim podpisom za jesen/zimo 2007. Navdih so 
bila njena najljubša oblačila in izbor oblačil 
odraža njen stil.
V kolekciji prevladujejo svilene piratske bluze z 
naborki, elegantne široke hlače z visokim pa-
som, volnene pletenine živih barv, pletenine iz 
kašmirja, nenavadne kombinacije materialov 
kot je viskozna majica z usnjeno obrobo in 
medeninastimi dodatki. 
Cene jesensko zimske kolekcije Kate Moss Top-
shop se gibljejo od 20 eur do 350 eur. Kolekcija 
Kate Moss bo naprodaj v 174 trgovinah v Veliki 
Britaniji in 46 prestolnicah mode po vsem svetu.
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Izbiramo ime za nov bowling center 
v BTC City Murska Sobota

Dobrodelni v KolosejuBowling center BTC Murska Sobota

V tednu otroka zbirali denar za igrače

V sredo, 10. oktobra smo zaključili prvi krog na-
gradnega natečaja za najbolj domiselno in 
izvirno ime novega bowling centra, ki raste zra-
ven nakupovalnega središča BTC City v Murski 
Soboti.
V dveh tednih, kolikor je trajal prvi krog natečaja, 
smo prejeli preko 300 predlogov, med katerimi 
je strokovna žirija BTC izbrala najboljše, ki so se 
uvrstili v drugi krog izbora in se potegujejo za 
glavno nagrado 500 EUR.

Predlogi, ki so se uvrstili 
v drugi krog natečaja:

Kegl City

Pannonia

10ka

Z današnjim dnem se je na spletnem mestu 
www.btc-city.com pričelo glasovanje za naj-
boljši predlog, svoje glasove pa lahko pošljete 
tudi po pošti na naslov BTC d.d. "Za bowling", 
Šmartinska 152, 1533 Ljubljana. Glasovanje bo 
potekalo do vključno 05.11.2007.

Bowling center & 
Klub BTC City nagrajujeta
Med vsemi, ki boste glasovali za najboljše ime 
novega bowling centra in se včlanili v Klub BTC 
City, bomo izžrebali 5 srečnežev, ki bodo prejeli 
praktično darilo.

Pogoji in pravila sodelovanja so objavljeni na 
www.btc-city.com.

Obiskovalcem novega športno zaba-
viščnega centra bo na voljo 12 bowling 
stez, biljardnica, igralni avtomati, novi tr-
govski prostori in nova gostinska ponud-
ba. Večerno dogajanje pa bodo popes-
trili tematski večeri, gostujoči DJ-ji in 
presenečenja ob bowling stezah.

V tednu otroka v začetku oktobra so obiskovalci 
z ogledom otroških predstav v Koloseju poma-
gali zbirati denar za otroke, obolele za rakom. 
Vsak dan je bila namreč v kinocentrih Kolosej v 
Ljubljani, Mariboru, Kopru in kinu Center v Kranju 
na sporedu otroška predstava, za katero so bile 
vstopnice na voljo po 1 evro. Zbrani denar od 
teh vstopnic je Kolosej ob pomoči distribucijskih 
hiš Continental film, Karantanija cinemas in Lju-
bljanski kinematografi namenil za nakup igrač 
za Ustanovo za pomoč otroku z rakom. Skupaj z 
gledalci so zbrali 2.282 evrov!

Slavnostna premiera filma 
Petelinji zajtrk!
V Koloseju je potekala slavnostna premiera 
filma Petelinji zajtrk. To je nov slovenski film, pos-
net po literarni predlogi Ferija Lainščka. Gle-

dalcem premiere se je predstavila tudi filmska 
ekipa z režiserjem Markom Naberšnikom na 
čelu ter glavnimi igralci, Primožem Bezjakom, 
Vladom Novakom in Pio Zemljič. Veliko pozor-
nosti pa je bila po pričakovanjih deležna tudi 
hrvaška pevka Severina, ki v filmu igra samo 
sebe. Utrinke s premiere si lahko ogledate na 
Kolosejevi spletni strani www.kolosej.si.

Jasnovidka Maruča 
s kristali v Casinoju Rio!
Torkovi večeri so postali v Casinoju Rio še pes-
trejši. Poleg bogatih mesečnih ter zanimivih te-
denskih žrebanj, ki potekajo vsako sredo in so-
boto ob 21. uri, se lahko vsak torek med 20. in 
22. uro posvetujete s priznano jasnovidko Ma-
ručo. Srečo lahko tako preizkusite na igralnih 
avtomatih in ruletah, na preostala vprašanja pa 
vam bo odgovorila Maruča. Vstop v Casino Rio 
je prost, pa tudi Maruča bo za vas v kristale po-
gledala brezplačno. 

Španski večer v Casinoju Rio!
Še veste, kaj so značilnosti Španije? Paela, fla-
menco, sangrija ...
Ob tretjem mesečnem žrebanju nagradne igre 
Zapelji se v Rio! Odpelji Toyoto Auris Sport! vas 
Casino Rio vabi na španski večer. Ob zvokih fla-
menca in temperamentnih plesalk se boste 
lahko zabavali v nedeljo, 21. oktobra, ob 19. 
uri. 
Bogate denarne nagrade in možnost dobitka 
atraktivne nagrade - skuter znamke FYM. 
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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
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Vabljeni vsi otroci, starši ni hišni ljubljenčki.
Prireditev bo delno na prostem.
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Popust v Tukano BTC ob nakupu izdelkov 
v vrednosti 50,00 eur ali več

Dne 27. 10. 2007 s pričetkom ob 9.00 uri 
v Tukano BTC Ljubljana, Šmartinska 152

Splavitev specialnega reševalnega čolna

BTC donator nakupa specialnega 

reševalnega čolna

Preventivni okulistični pregled

Optika Clarus obdaruje

Sredi septembra je ljubljanska podvodna reše-
valna služba dobila nov specialni reševalni čoln, 
dolg nekoliko več kot štiri metre. Prej so si morali 
ljubljanski reševalci tak čoln sposojati od kranj-
skih kolegov. Prav zaradi tega pa je bilo reševa-
nje ponesrečencev in utopljencev na območju 
Ljubljane, kjer je potreba po reševanju največja, 
oteženo. Pri nakupu čolna, ki je stal 16.000 evrov, 

je z donacijo sodelovala tudi družba BTC, d. d. 
Za častnega krstnega botra čolna je Podvodna 
reševalna služba Slovenije, enota Ljubljana, iz-
brala Miroslava Antonijeviča, ki si je od boleče 
izgube sina Saša prizadeval za akcijo za nakup 
čolna in iskal tudi pokroviteljska sredstva. Poleg 
splavitve novega čolna so potapljači ob po-
moči Ribiške družine Barje Ljubljanico tudi čistili.

V času Festivala nakupov in zabave bodo v 
Optiki Clarus vsem obiskovalcem podarili pre-
ventivni okulistični pregled. V ta namen bodo 
postavili velik šotor, v katerem bodo optiki pre-
gledali oči, po potrebi pa jih tudi naročili na 
pregled pri zdravniku specialistu. Če bodo ugo-
tovili dioptrijo, bo v Optiki Clarus mogoče kupiti 
korekcijska očala in izkoristiti ugodnosti paketov 
za dober vid. 
Obenem najavljajo nove kolekcije korekcijskih 
očal priznanih blagovnih znamk MaxMara, 
Police, Dior, Giorgio Armani, Calvin Klein, Giv-
ency in drugih, ki si jih lahko ogledate v naj-
večjem centru optike na 800 kvadratnih metrih. 

Posebno se bodo v teh dneh obiska v Optiki 
Clarus razveselili najmlajši in njihovi starši, saj 
ponujajo kar 50-odstotni popust pri nakupu 
otroških sončnih očal. Velja si ogledati ponudbo 
in izbrati očala za vaše najmlajše, saj tudi oni 
potrebujejo ustrezno zaščito za oči pred škod-
ljivimi UV-žarki, ki so pozimi na snegu še bolj 
nevarni kot poleti. Vabljeni!
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Dogodki v BTC Cityju

Izbor modela Bernarde Marovt

Lepotice v Vodnem mestu Atlantis

Olimpijske igre - želja vsakega športnika

Na www.pegan.si za Aljažev nastop na OI

Žurnal24 tudi v BTC Cityju

Šest stojal za prvi 

brezplačni časnik
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V Vodnem mestu Atlantis so v zadnjih tednih 
pripravili kar tri pomembne dogodke. Odprli so 
nov kozmetični salon, ki je pri ženskah vseh sta-
rosti požel veliko odobravanja, gostili pa so tudi 
dve lepotni tekmovanji. Najprej so v Termalnem 
templju Atlantisa izbrali Miss Hawaiian Tropic za 
leto 2008, le nekaj dni pozneje pa so tam raz-
glasili novi model Bernarde Marovt. Slovita slo-

venska manekenka je že četrtič izbrala dekle, ki 
mu bo pomagala v svet vrhunske mode. Letos 
se je z nazivom fotomodela Bernarde Marovt 
okitila 21-letna Mila Knežević iz Črne Gore. Na-
grajeni pa sta bili še dve dekleti; obraz Bernarde 
Marovt za leto 2007 je postala 19-letna Sloven-
ka Valentina Žalig, obraz revije Estetica pa 22-
letna Srbkinja Tanja Petričević.

Svetovno prvenstvo v športni gimnastiki nam je v 
začetku meseca septembra prineslo dve kolaj-
ni, zlato na bradlji in srebrno na drogu. Mitja Pet-
kovšek je z osvojenim najvišjim mestom dobil 
tudi vstopnico za nastop na olimpijskih igrah v 
Pekingu leta 2008, Aljažu Peganu pa drugo 
mesto žal ni prineslo tako želenega sodelovanja 
na OI.
Potem ko so peticijo za Peganov nastop v 
Pekingu podpisali številni predstavniki Evrop-
ske gimnastične zveze, so podporo izrazili tudi 
v Sloveniji. V Ljubljani so listino podpore za pri-
dobitev posebnega povabila za nastop v 
Pekingu podpisali župan Zoran Janković, direktor 
direktorata za šport pri Ministrstvu za šolstvo in 
šport Simon Starček, gospodarstvenik Jože Mer-

mal, direktor RTV Slovenija Anton Guzej in kot 
predstavnik športa tudi svetovni prvak na bradlji 
Mitja Petkovšek.
Sistem olimpijskih kvalifikacij nastop na olim-
pijskih igrah omogoča le svetovnim prvakom na 
posameznih orodjih, sicer pa se tekmovalci na 
igre uvrščajo preko mnogoboja. Zadnja mož-
nost za Pegana je posebno povabilo, ki ga bo 
aprila prihodnje leto podelila tripartitna komisija, 
sestavljena iz članov Mednarodnega olimpij-
skega komiteja, Mednarodne gimnastične zve-
ze in nacionalnih olimpijskih komitejev.
Pred dnevi je zaživela tudi spletna stran 
www.pegan.si, na kateri lahko svojo podporo 
Aljažu izrazi vsakdo, ki meni, da si odlični 
slovenski telovadec zasluži nastop na OI.

Prvi brezplačni slovenski časnik Žurnal24 je začel 
izhajati 26. septembra v Ljubljani in na Primor-
skem, kmalu pa ga bodo lahko brali tudi na 
Gorenjskem, Dolenjskem in Štajerskem. Gre za 
povsem nov inovativen pristop, saj Žurnal24 ni le 
časnik, ampak brezplačni multimedijski projekt. 
Poleg časnika je tu tudi novi spletni portal 
www.zurnal24.si in tednik Žurnal, ki izhaja že ne-
kaj let. Cilj novega časnika je postreči bralcem s 
kakovostnimi in zabavnimi vsebinami ob jasno 
začrtani neodvisnosti uredniške politike. V BTC 
Cityju lahko brezplačnik vzamete s šestih stojal; 
dveh v dvorani A, na Aleji mladih, na tržnici BTC, 
v recepciji poslovne stolpnice BTC in pred trgo-
vino Zara.

Vloga potapljača je bila ob tako lepih dekletih na kožo pisana tehniku iz Vodnega mesta Atlantis, Mihu Rozmanu. 
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Trgovine v BTC Cityju 

se predstavljajo

Spodnja etaža Emporiuma

Pred nekaj dnevi smo v BTC Cityju 
odprli prenovljeno spodnjo etažo 
Emporiuma, kjer se v novih, 
trendovsko urejenih prostorih 
predstavljajo trgovine in gostinski 
lokali, v katerih se boste lahko 
preoblekli od glave do peta, 
poskrbeli za preobrazbo svojega 
doma, se opremili z izdelki za šport 
in prosti čas in se posladkali v novi 
slaščičarni.

P
o spodnje perilo se odpravite v trgovino 
GALEB svet perila, v kateri lahko naj-
dete žensko, moško in otroško perilo ter 

majice in pižame blagovnih znamk Galeb, 
Calida bodywear in Pounje. Žensko in moško 
spodnje perilo, kopalke ter spalni program in 
nočno konfekcijo dobite tudi v trgovini CENTRO-
MERKUR, kjer lahko izbirate med perilom številnih 
priznanih blagovnih znamk.

Da boste udobno in modno oblečeni v šoli, 
službi in ob prostočasnih dejavnostih, bodo po-
skrbeli v trgovinah ČAR, URBAN REPUBLIC in 
ADESSA. 

ADESSA Moden v vsej Evropi ponuja ugodno, 
kakovostno in modno kolekcijo za vso družino. 
Predstavlja se z modnimi kolekcijami za otroke in 
mladostnike in tudi s privlačnimi kolekcijami za 
dame in gospode. V Adessini prodajalni ne bo-
ste našli le mladostniške mode, džinsa in šport-
nih izdelkov, njihova ponudba seže veliko dlje.

URBAN REPUBLIC svoj navdih išče v mladih, ki 
živijo dinamično in se ne želijo odreči mladostni-
škemu in sodobnemu načinu oblačenja. Njiho-
ve kolekcije so vedno sveže, polne barv in 
zanimivih barvnih kombinacij.

Modna oblačila različnih blagovnih znamk lahko 
najdete tudi v trgovini ČAR, kjer boste lahko 
izbirali med hlačami, krili, srajcami, majicami, 
puloverji, jaknami in drugimi oblačili, v katerih se 
boste počutili udobno in modno.

V prodajalni UTVA najdete usnjena in krznena 
oblačila srednjega in visokega cenovnega raz-
reda. Svojo ponudbo dopolnjujejo z moškimi 

oblekami, modnimi dodatki ter torbicami različ-
nih barv, primernimi za vse okuse. V prodajalni 
Utva najdete izdelke lastne blagovne znamke 
Utva ter izdelke svetovno znanih proizvajalcev, 
kot so Manakas, Etherion Fur, Suprema in Nova 
Diva. 

Če ste vešči šivanja in za svoja oblačila najraje 
poskrbite sami, je v spodnji etaži Emporiuma kot 
nalašč za vas trgovina KILOMETER, kjer nudijo 
metrsko blago raznovrstnih materialov, barv in 
vzorcev. Prepoznavni so po največji ponudbi 
metrskega blaga, dekorativnega blaga, frotirja, 
tkanin, pletenin in vedno modnih vzorcev visoke 
kakovosti. S svojim znanjem, tradicijo in 

bogatimi izkušnjami prisluhnejo vsaki želji stranke 
in poskrbijo za vedno prave kombinacije in pravi 
izbor po meri posameznika.

Poleg blaga boste za izdelavo modnih oblačil 
potrebovali dodatke, po katere se lahko odpra-
vite v trgovino TARGET, kjer lahko kupite sukance, 
igle, škarje, trakove, našitke, volno, zadrge, ela-
stiko, ježek trakove, pasove, blistre, šale, rute, 
predpasnike, naramnice, gumbe, šnale, čipke, 
vrvice in še in še. Nudijo tudi montažo pritiska-
čev, džins gumbov in zakovic ter preoblačenje 
gumbov. 

K novim oblačilom in modnim dodatkom se 
poda tudi nova obutev. V trgovini SHOXXES 
podjetja Mass d.o.o. lahko najdete številne mo-
dele ženske, moške in otroške obutve, sredstva 
za nego obutve, vezalke, nogavice, dežnike in 
usnjeno galanterijo po zelo ugodnih cenah. 

Če potrebujete nova oblačila za šport, se od-
pravite v trgovini TURBO CENTER in MAYA MAYA.
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V trgovini MAYA MAYA boste našli oblačila za 
šport in prosti čas ter športne pripomočke - od 
nahrbtnikov, šotorov, spalnih vreč do čutar in 
pohodnih palic. Med izdelke skupine Climate 
Control spadajo visoko kakovostna tehnična 
oblačila za pohodnike, tekače, tudi alpiniste 
oziroma za vse tiste, ki se radi gibajo v naravi. 
Gre za oblačila, ki ščitijo pred zunanjimi vplivi, 
pred vetrom, nekatera tudi pred dežjem. Neka-

tera vsebujejo membrano, druga zaščitni pre-
maz.

V TURBO CENTRU pa lahko poleg oblačil za 
šport in prosti čas kupite tudi vse za svoje naj-
mlajše.

Za vaše hobije bodo poskrbeli v trgovinah PRAVI 
RIBIČ, MLADI TEHNIK in LOVSKI MOJSTER. V 
LOVSKEM MOJSTRU prodajajo potapljaško opre-
mo, opremo za podvodni ribolov, nože, daljno-
glede, spektive, ribiško opremo, lovsko opremo, 
GPS-aparate, zračno orožje, strelivo, podvodne 
aparate, ohišja za podvodno fotografijo, pod-
vodne svetilke ... V trgovini PRAVI RIBIČ boste 
našli vso opremo za ribolov, od ribiških palic, 
kolesc, umetnih vab, laksov in vrvic do pribora 
za muharjenje, beličarjenje, krapolov in ostalih 
nepogrešljivih ribolovnih pripomočkov. V MLA-
DEM TEHNIKU pa boste našli vse za modelarstvo 
in prosti čas.

V spodnji etaži Emporiuma lahko poskrbite tudi 
za novo pričesko. Da bo modno tudi vaše 
naglavno okrasje, bodo poskrbeli v FRIZERSKEM 
SALONU KAMN, kjer bodo vašo pričesko prila-
godili zadnjim modnim trendom, jo prilagodili 
obliki vašega obraza in vašemu načinu življenja, 
vaše lase pa bodo v Kamnu tudi pobarvali po 
vaših željah.

Zagotovo pa boste v spodnji etaži Emporiuma 
našli tudi vse potrebno za opremo vašega 
doma. V trgovinah IZI MOBILI, STOLČEK, F-AM-
BIENTI, SVETLIN INTERIER, POHIŠTVO FORMA in 
TENDENCE lahko najdete pohištvo po zadnjih 
modnih smernicah, pohištvo po meri, dodatke, 
s katerimi boste svoj dom naredili še bolj topel in 

prijeten za bivanje in za vse, ki vas bodo obiskali.

Za boljši spanec bodo poskrbeli v trgovinah 
ODEJA in BAVARIA WOLLTEX COMPANY. V ODEJI 
lahko kupite prešite odeje, nadvložke, zglavnike, 
okrasna pregrinjala, posteljnino, sedežne bla-
zine, otroške spalne vreče, komplete posteljnin 
za posteljico in zibko. Osnovna dejavnost podje-
tja BAVARIA WOLLTEX COMPANY je izdelava 
visoko kakovostne volnene konfekcije oziroma 
posteljnine. Običajno prešito odejo, polnjeno 
žimnico tudi iz perja, je zamenjal President, 
najbolj kakovosten izdelek iz dveh plasti volne. 
Klasičen vzglavnik pa je nadomestil Memotemp 
vzglavnik posebnih mer, ki nikoli ne izgubi oblike 
in je prav tako oblečen v volno. 

Svoj dom ter avtomobil boste z izdelki iz trgovine 
5PIK opremili z avdio, video in foto opremo ter 
poskrbeli tudi za svoj računalnik in računalniško 
opremo.

Pred in med nakupovanjem ter po njem se 
vedno priležejo slastne dobrote iz SLAŠČIČARNE 
GALERIJA GRAD, kjer poskrbijo za vse sladokus-
ce. V spodnji etaži Emporiuma ponujajo torte, 
piškote, sladolede in ostale dobrote, ki jih pri-
pravljajo po svojih skrbno varovanih odličnih 
receptih.

 



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

Obiščite spletno mesto

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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Pobeg od 

vsakodnevnih 

naporov
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Ker so naši urniki vse bolj natrpani, 
si premalokrat utrgamo nekaj uric 
le zase ter za sproščanje telesa in 
duha. Za pobeg od vsakodnevnih 
naporov in brezskrbno uživanje v 
neposredni bližini ljubljanskega 
mestnega jedra poskrbi Vodno 
mesto Atlantis, kjer vas pričakujejo 
vse dni v letu.

K

Nina se je pred dnevi za obisk Vod-
nega mesta Atlantis odločila kar med 
nakupovanjem v BTC Cityju. Ker s seboj 
ni imela kopalk in natikačev, je pred 
začetkom predajanja užitkom zavila še 
v trgovino Aquamania in med številnimi 
modeli kopalk izbrala tiste, v katerih je 
nato zaplavala v Termalnem templju.

ako pomembno je sproščanje po 
težavah, s katerimi se srečujemo na 
vsakodnevnih poteh, se zaveda tudi 

21-letna študentka pravne fakultete Nina, ki si 
večkrat mesečno vzame nekaj uric le zase in se 
odpravi v Vodno mesto Atlantis. Najprej si v 
Deželi savn privošči savnanje, saj ve, da ima 
blagodejne učinke na zdravje in na telo deluje 
protistresno.
Po obisku savne se odpravi na tajsko masažo, 
kjer se prepusti izkušenim rokam maserk in 
maserjev.
Dan nadaljuje z obiskom kozmetičnega 
salona, v katerem si najprej privošči nego 
obraza s preparati Dermalogica, ki so primerni 
za vse tipe kože, preparate pa po predhodnem 
posvetu s kozmetičarko lahko uporablja tudi 
doma za nadaljnjo nego. 

Tudi v jeseni in pozimi skrbi za zdrav in lep videz 
stopal, zato si privošči pedikuro s preparati 
Gehwol, s katero so poroženela koža na petah, 
vraščeni nohti in otiščanci le še preteklost.
Popoln sprostitveni dan konča v frizerskem 
salonu Stevo, kjer izkušeni frizerji poskrbijo, da je 
njena pričeska urejena po najnovejših trendih.



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. 





Za zdravje in užitek
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Recepta po argentinsko

R

Recept meseca restavracije Argentino

GOVEDINA S SLANINO IN BUČKAMI S PAPA ASADO
Sestavine:

govedina, 
narezana na trakove
bučke  

PRIPRAVA:
Govedino, bučke in slanino narežemo na koščke. V ponvi segrejemo olje in na njem pre-
pražimo govedino. Dodamo bučke in slanino, še malo prepražimo, solimo in serviramo na 
posteljici iz radiča. Krompir operemo in neolupljenega spečemo v pečici. Nato ga po dol-
gem prerežemo in nadevamo s kislo smetano.

FLAN
Sestavine:

0,4 l mleka
4 jajca

PRIPRAVA:
Vse sestavine skupaj penasto umešamo.
Ločeno naredimo gost karamelni preliv - zmešamo vodo in sladkor ter vremo, dokler ne dobi-
mo karamelnega preliva. V modelčke okrogle oblike nalijemo 0,5 centimetra tekoče kara-
mele. Ko se ohladi, do vrha nalijemo že prej pripravljeno zmes. V pečici pečemo na vodni os-
novi 65 minut pri 120 °C.
Dober tek!

estavracija Argentino v BTC Cityju slovi 
po odlični hrani, pripravljeni iz prave 
argentinske govedine po tradicional-

nih argentinskih receptih. Meso argentinskega 
goveda je vedno sveže, nikoli zamrznjeno, go-
vedo pa se v Argentini pase v naravnih pogojih, 
na sončnih pašnikih v idealnem podnebju, kjer 
ne poznajo hlevov, močnih krmil, živalske moke 
ali hormonov. Zato ima meso poseben okus in 
aromo ter vsebuje zelo malo maščob in hole-
sterola.
V žarih restavracije Argentino tli trd tropski argen-
tinski les dreves algarrobo in quebracho blan-
co, ki daje hrani prav poseben, enkraten okus. 
Tradicionalni argentinski recepti temeljijo na sve-
žem govejem mesu, obed pa spremlja odlično 
argentinsko vino iz trte, ki uspeva na zelo rodo-
vitni prsti, dan za dnem obsijani s soncem. To 
boste opazili tudi v svojem kozarcu, saj so ar-
gentinska vina izredno prefinjenega okusa. V 
restavraciji Argentino pa boste na svoj račun 
prišli tudi ljubitelji piva. Tudi argentinsko pivo 

quilmes je specialiteta, ki jo lahko dobite le v 
BTC Cityju.
Obiščite restavracijo Argentino, kjer vas bodo 
prijazno postregli vsak dan med osmo uro zjutraj 
in polnočjo - vse dni v letu, razen ob nedeljah in 
praznikih. Pripravljajo dnevno ponudbo malic in 
kosil, dvakrat letno pripravijo posebno sezonsko 
ponudbo, z veseljem pa pripravijo tudi posebne 
zabave in dogodke.

Restavracija Argentino

Restavracija Argentino
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Kulinarični natečaj BTC Cityja
Če že zjutraj ali še preden zvečer ležete v posteljo, razmišljate, kaj boste naslednji dan pripravili 
za kosilo in radi pripravljate 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 dolo-
čenem 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 dobrega in če so si vaši bližnji ob tem obliznili prste, 
nam pošljite svoj recept in sliko jedi. Morda boste med zmagovalci ravno vi …

slanina    
krompir
kisla smetana

1 zavitek vanilijevega 
sladkorja 
90 g sladkorja

By American

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





Moj novi jaz

Moda za prosti čas
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potem

99,95 EUR

kapucar BILLABONG

79,90 EUR

hlače CHIEMSEE

26,00 EUR

nahrbtnik FUNDANGO

20,00 EUR

kapa CHIEMSEE

19,00 EUR

majica, dolg rokav, 
FUNDANGO

59,90 EUR

kapucar CHIEMSEE

74,90 EUR

sneakerji RIP CURL

123,90 EUR

pulover RIP CURL

79,95 EUR

džins hlače BILLABONG

20,03 EUR

kapa O'NEILL

74,90 EUR

sneakerji RIP CURL

39,90 EUR

majica, dolg rokav, 
O'NEILL

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. 

omaž Dolenc, star 25 let, je border, po-
leti kolesari in uživa v adrenalinskih špor-
tih. Rad pogleda dober film v kinu. 

Med vikendom rad skoči v hribe.
Med mladimi je skaterska moda vedno prilju-
bljena. Všeč je dekletom in fantom, mlajšim in 
malce starejšim. Kako sproščeno se v takšnih 
oblačilih počutijo mladi, je dokazal 25-letni To-
maž Dolenc, ki se v oblačila za šport in prosti 
čas oblači vsak dan. Tomaž je border, poleti rad 
kolesari, med vikendom skoči v hribe, uživa v 
adrenalinskih športih ter si rad ogleda kakšen 
zanimiv film v kinu.
Oblačila in obutev:

Tomažu smo v prenovljeni kletni etaži Hale 12 - 
rdeče trgovine sredi BTC Cityja - pripravili dva 
stajlinga. V Hali 12 so v začetku septembra us-
pešen koncept premium urbane in aktivne mo-

de nadgradili z novimi 
blagovnimi znamkami 
Billabong, Burton, Rip 
Curl, Chiemsee, Fun-
dango, Columbia, 
Gaastra, O'Neill, Lasse 
Kjus, Dainese, Eisbar, 
Adidas, Nike, Reebok, 
Fila, Ice Peak. Za To-
maža smo najprej iz-
brali oblačila in obu-
tev v temnejših bar-
vah, ki so primerna za 
različne priložnosti, 

nato pa smo ga oblekli še v vedno moden 
džins, ki ne sme manjkati v nobeni omari. Dodali 
smo zanimivo barvno kombinacijo majice, pu-
loverja in kapucarja ter slogu primerno nepogr-
ešljivo kapo. In kako je Tomaž komentiral svojo 
prenovljeno podobo? "Počutim se odlično!"
Pritličje in klet v Hali 12 zaokrožata največjo po-
nudbo blagovnih znamk za prosti čas in šport v 
Sloveniji na enem mestu, medtem ko v prvem 
nadstropju ostaja nedavno prenovljeni Mega 
factory outlet, ki ponuja priznane blagovne 
znamke s popusti do 70 odstotkov skozi vse leto. prej
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