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Uvodnik

Naj se želje izpolnijo!
Skoraj ves december, zagotovo pa v zadnjih dneh zadnjega meseca v letu 
in v prvih dneh novega, iz ust partnerja, družine, prijateljev, znancev, poslov-
nih partnerjev in pogosto tudi popolnih neznancev slišimo številne želje za 
novo leto. V zadnjih letih jih po večini dobimo kar po elektronski pošti ali še 
pogosteje po kratkem sms-sporočilu. Čeprav številna sporočila niso izvirna in 
vsekakor niso napisana ali izrečena posebej in samo nam, pa si želimo, da 
bi se vsaj delček teh želja izpolnil.

Želje večine Slovencev pa so v začetku leta 2008 precej podobne; da bi 
imeli dovolj denarja, da bi se v času nenehnih podražitev lahko brez težav 
prebili skozi mesec in si privoščili tudi kakšno malenkost, ki nam bo razigrala 
srce.

Za lepe trenutke bomo tudi letos skrbeli in poskrbeli v BTC Cityju. Pred nami je 
novo leto, ki ga bodo v BTC Cityju zaznamovali novi izzivi, nove prenove, od-
prtja, prireditve in posebne ponudbe, ki smo jih začeli z januarskimi razproda-
jami. Ob zadnjih podražitvah so nam vsem prišle še kako prav.

V BTC Cityju pa bomo tudi v tem letu nadaljevali z dobrodelnimi akcijami in 
številnimi prireditvami, na katerih se zabavajo vse generacije. V Milleniumu 
bomo skupaj z ekstremnim kolesarjem Markom Balohom pripravili tretje 12-
urno dobrodelno kolesarjenje, katerega izkupiček bo šel tudi tokrat v dobro-
delne namene, in sicer društvu Astma in šport, ki promovira športno udejstvo-
vanje astmatičnih otrok. Na Aleji mladih se boste do konca zime lahko učili 
drsanja in hokeja na ledu, ogledali pa si boste lahko tudi tekmovanje v des-
kanju prostega sloga, kjer se bodo predstavili najboljši deskarji na svetu. 
Najboljše slovenske predstavnike deskanja tokrat gostimo v rubriki Modno v 
BTC Cityju. To so Žiga Suša, Lina Gradišar in Andro Kajzer.

V tokratni številki boste lahko prebrali tudi o mednarodnem urbanističnem 
natečaju Partnerstvo Šmartinka, kjer sodeluje tudi BTC. Gre za prikaz so-
dobne urbanistične in vsebinske zasnove največjega dela Ljubljane do zdaj, 
ki dolgoročno lahko vpliva na gospodarsko okrepitev Ljubljane in oblikovanje 
mestnega prostora. Območje, veliko 200 hektarov, obsega prostor med 
Šmartinsko cesto (z začetkom pri Kolinski na zahodu) in se konča pri Brati-
slavski cesti in obvoznici.

Pozimi je še bolj pomembno, da skrbimo za svoje zdravje, pri čemer vam 
lahko pomaga tudi BTC City. Na Tržnici si kupite sadje, ki vsebuje veliko vita-
mina C, in med, kondicijo pa si nabirajte v Športnem centru Millenium. Za 
zdravje je učinkovit tudi obisk savne, zato vas vabimo, da obiščete Vodno 
mesto Atlantis, kjer se lahko sprostite v savnah, razvajate z masažami in raz-
gibate v številnih bazenih. Za vaše najmlajše pa lahko poskrbijo Atlantisovi 
animatorji.

Naj se vam v letu 2008 izpolni čim več skritih želja!

Maja Oven
odgovorna urednica
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4 Zanimivosti in novice

Novi dm v nakupovalnem mestu

Pestra ponudba izdelkov 

za lepoto, nego telesa in 

zdravje

Spodnje perilo Lisca v odtenkih pomladi

Za različne priložnosti

Clark še lepši, še večji, še pestrejši

Prenovljena trgovina

PARTNERSTVO ŠMARTINKA

Mednarodni urbanistični natečaj

Novo! Kebab na tržnici

Okrepčajte se s kebabom

Salon Creatina

Najnovejši trendi preprog
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Letošnje leto bo v prodajalnah Lisca zaznamo-
vano s številnimi novimi serijami in trendi perila 

za različne priložnosti in okuse – od elegantne-
ga ženstvenega perila Lisca Fashion, trendovske 
blagovne znamke Cheek by Lisca, prefinjenih in 

ekskluzivnih modelov Lisca Selection, dnevnega 
perila iz naravnih materialov Lisca Natural in po-
dobno. Niso pozabili tudi na modne bluze, maji-
ce in tunike, ter kopalke in razne modne doda-
tke. Izbirate pa lahko tudi med pižamami in 
spalnimi srajčkami, ki jih lahko oblečete tudi za 
dnevno posedanje doma. 
V januarju na police prihajajo novi, pomladni 
modeli, ki bodo zadovolji še tako zahtevne oku-
se. Ponudbo pa bodo tudi med letom vsak 
mesec osvežili s številnimi modnimi novostmi. V 
pomladnih mesecih bodo obiskovalke lahko iz-
birale sveže barve, od zelenih in rožnatih do 
modrih in rumenih odtenkov. Gotovo pa se bo-
do stranke z veseljem vračale v prodajalno 
Lisca tudi zaradi strokovno podkovanih prodajalk 
in različnih simpatičnih akcij ob posameznih 
priložnostih, recimo ob valentinovem. Za tiste, ki 
želijo obdariti svoje drage, pa niso prepričani, 
kaj bi bilo pravo darilo, so na voljo tudi darilni 
boni Lisca. 
Ženske obožujemo modo in tistim drobnim 
oblačilcem, ki prva pokrivajo naše  obline, rade 
namenimo še kanček več pozornosti. Zato je 
novica o novi prodajalni, ki jo je Lisca konec 
novembra odprla v dvorani A v ljubljanskem BTC 
Cityju, zagotovo razveselila modne navdušenke. 
Otvoritve sta se udeležili tudi igralka in femme 
fatale 2007 Nina Ivanič ter aktualna Miss Uni-
verse in Liscin obraz Tjaša Kokalj. V novi proda-
jalni Lisca bo na 60 kvadratnih metrih vsekakor 
vsaka našla pravi model zase - za udoben 
vsakdan v bombažu ali romantično zapeljeva-
nje v čipkah.
Za dodatne informacije obiščite spletno stran 
www.lisca.si ali jih obiščite v prodajalni Lisca v 
pritlični etaži Dvorane A v BTC-ju. 
Telefon: (01)541 14 23
E-naslov: lisca.lj.btc@siol.net

Trgovina Clark v kleti dvorane A BTC vas priča-
kuje v prenovljeni podobi in s še pestrejšo po-
nudbo.
Čeprav nam zima požene mraz v kosti tako, da 
bi se kar ovili v debel kožuh ali kar skrili v zavetje 
domačega ognjišča, pa vendarle prinaša tudi 
čarobne trenutke, ki so včasih kot iz najlepše 

pravljice. Da jo boste zaživeli tudi vi, vam tr-
govina Clark ponuja oblačila in modne doda-
tke, zasnovane po najnovejših modnih trendih, 
ki vas bodo udobno, toplo in elegantno spre-
mljali skozi zimske dni. Svojo trgovino v kleti dvo-
rane A so namreč v decembru prenovili, po-
večali in obstoječi ponudbi dodali še pestrejšo 
vsebino. Seveda niso pozabili na najmlajše čla-
ne vaše družine. V sveže prenovljeni in pre-
glednejši trgovini Clark vas zato čakajo izbrana 
ženska in otroška oblačila po ugodnih cenah. 
Nikar ne obupujte, če ne ulovite zadnjih dni zim-
ske razprodaje, tekstila in obutve, ko so cene za 
določene izdelke znižali tudi do polovice. Z 
naročilom kartice ugodnosti Clark bodo ugod-
nosti trajale kar vse leto, saj boste določene 
artikle lahko kupovali ceneje in sodelovali v 
nagradnih igrah CLARK kluba. Kdo ve, mogoče 
se tokrat vam utrne srečna zvezda. 
Za dodatne informacije obiščite njihovo 
spletno stran www.clark.si 
ali pa jih pokličite na (01) 585 16 48. 

Od decembra naprej se lahko na tržnici okrep-
čate s slastnim kebabom, ki vam ga bodo po-
stregli v novi okrepčevalnici Fast food Bina.
Nakupovalne milje, ki jih prehodimo ob iskanju 
pravih nakupnih priložnosti, nas lahko utrudijo in 

nam vzbudijo lahkoto. To lahko od 1. decembra 
dalje potešite na tržnici BTC, kjer vam v okrep-
čevalnici Fast food Bina ponujajo slastne keba-
be za vse okuse. Vaše brbončice bo razvajala 
na tanke rezine skrbno narezana jagnjetina ali 
govedina v objemu sveže zelenjave, ki vsako-
dnevno polni stojnice na tržnici, in okusno pe-
čenega kruha. Mojstri kebaba vam bodo ponu-
dili tudi sveže pripravljen burek ali hot-dog, s 
katerim si boste v teh zimskih dneh pogreli 
želodec.  
Lokacija: tržnica BTC
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estna občina Ljubljana, investitorji - gos-
podarske družbe na območju Šmartin-

ske ter Zbornica za arhitekturo in prostor, pripra-
vljajo mednarodni urbanistični natečaj Partner-
stvo Šmartinka. Gre za pridobitev sodobne, ur-
banistične in vsebinske zasnove največjega 
dela Ljubljane doslej, ki obsega območje med 
Šmartinsko cesto (z začetkom pri Kolinski na 
zahodu) in se konča pri Bratislavski cesti in obvo-

znici. Na tem območju, ki obsega približno 200 
hektarov, na katerem so sedaj še pretežno indu-
strijski objekti, so velike možnosti za regeneracijo 
obstoječih zastarelih vsebin, ob tem, da se 
hkrati odpirajo velike razvojne možnosti, ki bodo 
dobrodošla podpora h gospodarski okrepitvi 

Ljubljane in pri oblikovanju mestnega prostora v 
bodoče. Natečaj bo prinesel vsebinske, urban-
istične in prometne rešitve in izboljšave. Ena od 
ciljnih rešitev je npr. ureditev štiripasovne Letali-
ške ceste. Ravno iz teh navedenih razlogov je  
natečaj zelo pomemben tudi za BTC, ki sode-
luje pri tem projektu. Natečaj se bo zaključil 
meseca maja letos, ko bo Ljubljana predstavila 
ta veliki projekt zasebno javnega partnerstva žu-
panom glavnih mest Evropske unije.
Vizualizaciji prikazujeta izbrano idejno rešitev za 
nov 20 nadstropni poslovni nebotičnik v BTC 
Cityju. 
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V Salonu Creatina, največjem prodajnem 
salonu preprog v Sloveniji, so v ponudbi 
najnovejše preproge za leto 2008. Preproge 
odlikujejo najmodernejši vzorci, ki so jih za 
evropski trg oblikovali vodilni dizajnerji na 
področju tako imenovanega "home decorja". 
Novi dizajn preprog za leto 2008 je usklajen z 
najmodernejšimi trendi v pohištveni in stilski 
industriji. Poleg novega dizajna pa so najnovejše 
preproge izdelane iz zadnje generacije vlaken. 
Teh preprog ne odlikuje samo najmodernejši 

izgled, temveč tudi in predvsem njihova 
uporaba. Ekološki vidik izdelave je pri preprogah 
za 2008 izredno poudarjen. Taka preproga v 

stanovanju ne obremenjuje okolja, prijazna je 
do ljudi, otrok in domačih ljubljencev. 

V Salonu Creatina vam je na voljo več kot 
15.000 preprog, ki jih lahko izberete tako, da 
več preprog vzamete na preizkus.
Več informacij:
Salon Creatina, BTC City, dvorana 2
telefon (01) 541 66 06
spletna stran www.creatina.si

V nakupovalnem mestu BTC City je v južnem 
delu pritlične etaže dvorane A vrata odprla no-
va prodajalna dm, ki vas bo razvajala s števil-
nimi izdelki za vsak dan.
Ponudba drogerijske verige dm je pestra tako 

po obsegu kot vsebini, saj je na njihovih policah 
dobrih deset tisoč priznanih svetovnih blagovnih 
znamk. Prodajni program sestavljajo izbrani vr-
hunski izdelki za lepoto, nego telesa in zdravje. 
Ponudba je prilagojena za vse okuse, potrebe, 

starosti in prepričanja. Za tiste, ki prisegajo na 
zdrav način življenja, je na voljo tudi izbrana po-
nudba zdrave prehrane iz biološke pridelave. 
Pozabili pa niso niti na hišne ljubljenčke, ki jih 
lahko razvajate s kakovostno hrano priznanih 
blagovnih znamk in slastnimi prigrizki. V prodajni 
program drogerije so vključili še pestro ponudbo 
gospodinjskih pripomočkov, saj k zdravemu 
duhu in telesu spada tudi lep in čist dom. Da 
bodo stene vašega doma krasile fotografije ne-
pozabnih počitnic ali praznovanj, vam v proda-
jalni dm ponujajo tudi možnost razvijanja foto-
grafij. Prodajalci drogerije še ugotavljajo, da so 
poleg priznanih blagovnih znamk vse bolj med 
kupci priljubljeni tudi izdelki njihove lastne bla-
govne znamke, ki jih kupci lahko najdejo na pro-
dajnih policah pod oznako Moja znamka.
Za dodatne informacije obiščite njihovo 
spletno stran www.dm-drogeriemarkt.si 
ali pa jih pokličite na (01) 541 53 04.

Pogled iz trga na južno fasado

Pogled na severno fasado
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Udobno, mladostno, prijetno

Usnje Utva

Okusne dobrote po ugodnih 

cenah v Eurospinu

Slastne dobrote za vse 

okuse na Tržnici BTC

Naj vas mrzla zimska jutra ne spravijo v slabo 
voljo. Privoščite si topla usnjena in krznena obla-
čila vrhunske blagovne znam-
ke Utva.
Januarja na police trgovine 
Utva, kjer ponujajo visokokako-
vostna in ugodna usnjena in 
krznena oblačila, prihajajo no-
vi modeli iz kolekcije pom-
lad/poletje 2008. Ponudba iz-
delkov je pestra in zadovolji 
različne okuse ter potrebe. 
Utva je prepoznavna po ele-
gantnih in klasičnih modelih, 
zato so oblačila primerna tako za prosti 
čas kot svečane in druge dogodke. Poleg 
oblačil ponujajo tudi ekskluzivne modne 
klasične ali elegantne dodatke, ki bodo 
vašo podobo le še izpopolnili. Utva je sino-
nim za udobno usnje, mladosten videz, 

dodelane detajle in pri-
jeten občutek. V ženski 
kolekciji prevladuje ele-
ganten, svež, drzen in 
mladosten slog. Popol-
na definiranost in ureje-
nost ter kanček mlado-
stnosti pa prevladuje v 
moški kolekciji. V priha-
jajočem letu bodo 
kupce razveseljevali z 
novimi trendi v usnjar-
sko modni industriji in jih 
prinašali na prodajne 

police. Ena izmed novosti je visoko kakovostno 
usnje. Vabijo vas, da izkoristite priložnost in si pri-
voščite lahko usnjeno jakno za zimske in spom-
ladanske dni.
Za dodatne informacije jih obiščite 
na spletni strani www.utva.si 
ali pokličite na (01) 585 28 70.

Do konca meseca januarja diskontni trgovec 
ponuja številne ugodnosti za svoje kupce. Tako 
boste lahko po ugodnih cenah kupili kakovostne 
izdelke iz vseh prehrambenih programov, od 
sadja in zelenjave, do mesnih in delikatesnih 
dobrot. V Eurospinu pravijo, da bodo tudi v 
letošnjem letu poskrbeli, da bodo njihovi kupci 
čim bolj zadovoljni z izdelki, ki jih ponujajo. Za-
vedajo se namreč, da so zadovoljni kupci zvesti 

kupci, ki se vedno znova vračajo. Ponudba iz-
delkov je pestra, zato je primerna za vse okuse 
in potrebe ter za vsak žep. Zagotavljajo vam 
vsakodnevni prihranek, saj na domačem in tujih 
trgih iščejo najboljše izdelke po najugodnejših 

cenah. Da bi ponudbo približali še ostalim po-
rabnikom, bodo v novem letu, poleg 24 poslo-
valnic, odprli še šest do deset novih poslovnih 
enot.   
Lokacija: tržnica BTC 
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Dogodki v BTC Cityju

Zgodilo se je …
Najbolj gledan film 

lanskega leta 

je Petelinji zajtrk

Še pred časom se je zdelo nemogoče. Pa 
vendar je resnično: najbolj gledan film lan-
skega leta v kinematografih je slovenski film 

Petelinji zajtrk. V zadnjih mesecih lanskega 
leta ( na spored je prišel sredi oktobra) je film 
pometel  s tujo konkurenco in se zavihtel na 
prvo mesto. Do danes si ga je ogledalo že 
več kot 135.000 gledalcev in film se počasi 
približuje tudi najbolj gledanemu filmu v sa-
mostojni Sloveniji, Kajmaku in marmeladi z 
155.000 gledalci.
Film si je tako prislužil že pet zlatih rol, na-
grad, ki jih podeljujeta Kolosej in Društvo slo-
venskih filmskih ustvarjalcev slovenskemu 
filmu, ki si ga v kinu ogleda 25.000 gledal-
cev.
Vsi zamudniki si film lahko še vedno ogle-
date v ljubljanskem Koloseju. 

Sloviti raper 50 Cent je prišel v Slovenijo, obiskal Rollbar in nad vsemi pričakovanji 
nastopil v živo. Med nastopom skupine G-Unit je temnopolti superzvezdnik preple-
zal varnostno ograjo, prijel za mikrofon in na veliko presenečenje odpel komad In 
Da Club.

Kaj

10. rojstni dan 
Rollbara

50 Cent v Sloveniji Indoor karting Rollbar

Kdo Kje

2. 12. 2007

Kdaj

Zgodilo se bo …

Kaj

Aljaž gre v Peking Aljaž Pegan Litija 18. 1. 2008

Vsi, ki se želijo 
naučiti drsati in igrati 
hokej na ledu 

Aleja mladih

Kdo Kje Kdaj

3. tradicionalno 
12-urno dobrodelno 
kolesarjenje za po-
moč otrokom z astmo

Ultramaratonski kole-
sar Marko Baloh, ki se 
mu bodo pridružili vr-
hunski športniki Mitja 
Petkovšek, Aljaž Pegan, 
Tadeja Brankovič, Sašo 
Jereb, Martin Strel

Športni center
Millenium

V soboto 19. 1.
od 9h do 21h
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Milijonta igra v bowling 

centru Gladiator

V tednu od 17. do 23. januarja v bowling 
centru Gladiator v zabaviščnem centru Are-
na Vodafone live! pričakujemo odigrano mi-
lijonto igro. 
Vsi igralci, ki bodo v tem tednu igrali bow-

ling, bodo ob računu prejeli kupon, na ka-
terega bodo vpisali svoje podatke. Kupon 
boste oddali v posebej označen boben in z 
njim sodelovali v nagradnem žrebanju, ki 
bo v bowling centru Gladiator 24. januarja 
ob 20.30. Izmed vseh igralcev bomo izžre-
bali srečnega prejemnika velike nagrade 
za odigrano milijonto igro:
 

1000 evrov za igranje v Casinoju Rio, kjer 
se je ravnokar pričela nova nagradna igra 
Rio Grande 
100 iger za bowling 
10 kinovstopnic 

Do nagrade bo izžrebanec upravičen, če 
bo prisoten na žrebanju. Vabljeni v Gladi-
ator, morda odigrate milijonto igro prav VI.

6

Nov športno zabavni center
12 bowing stez
biljardnica
igralni avtomati
gostinska ponudba z zabaviščnim 
prostorom
bogat program prireditev
in še in še….

V BTC City Murska Sobota prihaja svež val zabave!

V kratkem tudi na www.kegl-city.com

Otvoritev

Februar 2008
Zabava za vse!Igra za dobre!

Zmaga za najboljše!

Šola drsanja in hokeja 
na ledu

Ljubno ob Savinji 2. 2. ob 15h - moški 
in ob 18h - ženske;
3. 2. ob 11h - moški
in ob 14h - ženske

Ženske in moške
reprezentance

Spodnja etaža 
Emporium

2. 2. oh 11h Pust veselih ust Vabljeni vsi

Marko Baloh, ki je tudi sam astmatik, vabi vse zainteresirane, da se mu pridružijo 
na sobnem kolesu v Milleniumu za eno ali več in za vsako uro odštejejo 10 eur v 
dobrodelne namene. Društvo astma in šport bo z animacijo pomagalo vzdr-
ževati dobrodelno vzdušje in svetovalo o preventivnih ukrepih in varni vadbi.

V Litiji je 18. januarja potekala slovesna proglasitev SLOVENCA LETA 2007. Na odru 
športne dvorane so se zvrstili najimenitnejši Slovenci, med njimi tudi naša telo-
vadca Mitja Petkovšek in Aljaž Pegan. Iz nerazumljivih razlogov so športni novinarji 
spregledali izjemen Petkovškov uspeh, ko je v enem letu postal evropski in svetovni 
prvak. Na izjemno začudenje vseh gledalcev v dvorani pa smo presenetili Aljaža 
Pegana, ki še vedno čaka na odločitev MOK, ali bo avgusta lahko nastopil na 
olimpijskih igrah v Pekingu. Naš predsednik Jože Mermal pa je v dvorani povzročil 
val navdušenja, ko je Aljažu zagotovil, da bo zanesljivo potoval v Peking. Predal 

mu je letalsko vozovnico na relaciji Ljubljana-Peking, ki jo je BTC kupil pri turistični agenciji Kompas.

od 18. 2. - 22. 2. 
od 11h do 13h

Hokejska šola
Olimpija

Aleja mladihPrikaz hokej šole 
Olimpija

26. 1., 2. 2., 
9. 2., 16. 2.

Vabimo vas na pustno rajanje s klovni in cirkusom pustnih šem, z nagradnimi ig-
rami za maske in izborom najbolj izvirne maske, ki bo tudi nagrajena. Pa sladki 
pustni krofi za vse maske in norčava zabava - vse to in še več na veselem pusto-
vanju v Btc Cityu!

Spodnja etaža 
Emporium

5. 2. ob 17h Mini pustna zabava Vabljeni vsi

Pustni torek je pravi pustni dan! Mini pustna zabava pa pravi kraj za otroško  pus-
tno rajanje! Za vse, ki boste brez maske ali pa ste bolj ustvarjalno navdahnjeni, se 
ponuja še delavnica izdelovanja pustnih klobučkov in drugih pustnih pripomo-
čkov! Vse maske se bodo posladkale tudi s slastnimi krofki!

Na FIS kontinentalnem pokalu v smučarskih skokih, katerega glavni pokrovitelj je 
BTC d.d., bo nastopilo približno 50 skakalk in skakalcev iz 12 držav; ZDA, Japon-
ske, Kanade, Norveške, Nemčije, Češke, Švice, Avstrije, Italije, Nizozemske, Finske 
in Slovenije. V Ljubnem ob Savinji bomo navijali tudi za slovenska dekleta, ki so v 
minulih sezonah že dosegala odlične rezultate na tekmah najvišje ravni. 

Tekmovanje v smu-
čarskih skokih za FIS 
kontinentalni pokal za 
ženske in FIS pokal za 
moške 



Delovni čas INFO TOČKE:
od ponedeljka do petka od 12. do 20. ure

in ob sobotah od 9. do 20. ure.

Kontakt:
telefon: (01) 585 22 22

in e-pošta: infotocka@btc.si.

koncerti v Sloveniji in tujini

gledališče, opera, balet ... 

nogomet, košarka, rokomet, hokej ...

predstave za otroke ...

razstave, sejmi ...

GLASBA

KULTURA

ŠPORT

DRUŽINA

DRUGO

www.eventim.si

V BTC City po vstopnice
Nova INFO TOČKA v pritličju dvorane A.
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Dvorana A, pritličje
Telefon: (01) 547 36 40
www.champion.si

CHAMPION

Športni center Millenium
Telefon: (01) 585 14 92, 041 322 603
www.s-sport.si

S SPORT

Dvorana A, zgornje pritličje
Telefon: (01) 585 26 30, info@univet.si
www.univet.si

POHODNIK

Dvorana A, pritličje
Telefon: (01) 427 11 46, projest@siol.net
www.projest.si

PROJEST

Dvorana A, spodnja etaža
Telefon: (01) 585 15 86
www.velo.si

VELOŠPORT

Trgovine v BTC 

Cityju se 

predstavljajo
Champion oblači športnike vseh generacij.
Trgovina Champion ponuja pestro izbiro športnih 
oblačil za vse starosti in okuse. Športno življenje 

se začne že v rosnih letih. Otroci, stari komaj ne-
kaj mesecev, želijo raziskovati svet in pri tem se 
spotikajo, padajo, prevračajo, učijo hoditi. Da bi 
se pri tem zabavali, ponujajo v trgovini Cham-
pion oblačila za najmlajše, tudi že od 6 me-
secev starosti dalje. Dekleta in fantje imajo svojo 
kolekcijo, polno živih barv in napisov. Ravno to 
predstavljajo na sliki - za dekleta priljubljeno ko-
lekcijo Contemporary Classics in za fante Book-
store '64. Tudi za odrasle, ki jim je zelo pomem-
bno, da so oblačila udobna in kakovostna, 
nudijo pestro izbiro. Ravnodušni ne ostanejo niti 
modni navdušenci, ki vsako sezono najdejo kaj 
novega. Medtem ko klasiki bolj prisegajo na tra-
dicionalne trenirke, običajno v modri barvi. Tako 
ženska kot moška kolekcija se kombinirata z 
različnimi tipi torb in nahrbtnikov. 
Odpiralni čas: 
od ponedeljka do sobote: 09.00-20.00, 
nedelja: ZAPRTO

Aerodinamični Prince in inovativni Head.
Inovativna tehnologija v tenisu prinaša revolu-
cionarne novosti. Z loparji vrhunske znamke 
Prince in Head so udarci žogice močnejši in 
natančnejši.

S šport je specializirana 
trgovina s teniško opremo 
vrhunskih proizvajalcev, 
kot so denimo PRINCE, 

WILSON, HEAD, BABOLAT, 
DUNLOP, VÖLKL, LE COQ 

SPORTIF, MICO, KARAKAL. 
Kupcem pomagajo pri izbiri 

primernega loparja, jim nudijo 
testiranje še pred nakupom in 
poskrbijo, da je oprema pra-
vilno servisirana po nakupu. 

Tokrat predstavljajo vrhunski lopar znamke PRI-
NCE 03 BLACK. Zaradi posebne, inovativne ob-
like okvirja je bistveno izboljšana aerodinamika 
loparja. Lopar je zaradi O3 Speed portom do 24 
odstotkov hitrejši od navadno oblikovanih lopar-
jev. To poveča moč, omogoči maksimalen spin 
ter natančnost. Povečana je tudi kontaktna 
površina, kar igralcu nudi več udobja. Prince je 
kot prvi ponudil uporabniku možnost, da si sam 
priredi občutek loparja. Loparju je dodan nas-
tavek, ki zaduši zvok ter spremeni občutek brez 
izgube prednosti, ki jih ponudi Speed Port. Poleg 
posamične igre je zelo dober tudi za igro dvo-
jic. Z njim igra najboljša Slovenka KATARINA SRE-
BOTNIK in najboljša igralca dvojic na svetu, Bob 
in Mike Bryan. Nekoliko drugačen je lopar znam-
ke HEAD MicroGel Extreme, saj vsebuje novo 
tehnologijo MicroGel. V okvirju loparja se nahaja 
posebna snov s silikonsko osnovo, ki v kombina-
ciji z ogljikovimi vlakni ob udarcu nudi izjemno 
stabilnost ter občutek loparja. Zaradi svoje teže 
je zelo udoben in omogoča hitre izmahe ter 
tako veliko moči ter nadzora pri udarcih z vseh 
mest na igrišču. Namenjen je rekreativnim igral-
cem ter mlajšim tekmovalcem.
Odpiralni čas: 
od ponedeljka do petka: 09.00-21.00, 
sobota: 09.00-12.00, nedelja: ZAPRTO

Ljubiteljem hitrosti in adrenalina trgovina Velo-
šport priporoča čelado AGV, tistim, ki pa želijo

Raztegovalna naprava Inversion table.
V fitnes trgovini Fitnes oprema No.1 ponujajo re-
volucionarno raztegovalno napravo Inversion 
table, ki vam bo pomagala, da lažje prebrodite 
stresne dni (fles).
Zimski čas je primeren za učvrstitev telesa in 
kondicijsko pripravo na dolgo leto. Fitnes trgo-
vina Fitnes oprema No.1 ponuja široko paleto 
domače fitnes opreme in drobnih rekvizitov, ki 
se uporabljajo v fitnes centrih. Tokrat predsta-
vljajo raztegovalno napravo Inversion table, ki 

ima svoje korenine že v antični Grčiji. Naprava 
ne pomaga samo zdraviti bolečine, pač pa jo 
lahko uporabljate pri odpravljanju negativnih 
učinkov, ki jih ima gravitacija na telo. Čez čas 
vam lahko gravitacija denimo pomaga pri cir-
kulaciji, izgubi strahu pred višino in osnovnih 
telesnih funkcijah. Visenje od zgoraj navzdol 
vam bo pomagalo, da se boste pretegnili in 
sprostili svoje mišice, zmanjšali količino stresa in 
napetosti in poskrbeli za svoje sklepe in vezi. 
Izkušnje več tisoč ljudi, ki so redno uporabljali 
inverzijsko napravo, potrjujejo, da jim je poma-
gala pri lajšanju bolečin v hrbtenici in tako pris-
pevala k izboljšanju vsesplošnega počutja. 
Sicer v trgovini ponujajo še pestro izbiro izdelkov 
za boks, judo, teakwando, fitnes prehrano in 
veliko različnih sobnih koles, tekalnih stez, steper-
jev, fitnes naprav in drugo. Velik poudarek dajo 
tudi merilnikom srčnega utripa Cardiosport in 
Reebok. Vodilni v podjetju Projest d.o.o. iščejo 
kakovostne in cenovno ugodne proizvode, do-
ber servis in možnost nakupa rezervnih delov. 
Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote: 
09.00-20.00, nedelja: ZAPRTO 

Pred odhodom v gore pojdite po cepin v trgo-
vino Pohodnik.
Če vas tudi zimskem času rado ponese v gore, 
ne pozabite s seboj vzeti krplje in cepin. Trgovina 

Pohodnik, ki se nahaja v dvorani A v BTC Cityju, 
pohodnikom, alpinistom in vsem ostalim hribo-
lazcem ponuja vrhunsko opremo priznanih bla-
govnih znamk. Iz svojega pestrega prodajnega 
programa so tokrat izluščili krplje TACUL (Salewa) 
in cepin Black Diamond. Krplje so primerne za 

osebe med 60 in 120 kilogrami, uporabljajo pa 
se lahko z vsemi vrstami čevljev. Imajo jeklene 
konice za led, dereze na spodnjem delu in 
stopničko za vzpenjanje. Zanje boste odšteli 120 
evrov. Cepin Black Diamond (Raven Ice With 
Grip) je cepin za gorništvo, zimske dostope, 

turno smučanje in hojo po ledenikih. Okla je iz 
enega kosa nerjavečega jekla, ima aluminijast 
ročaj, držalo iz dveh različnih gum ter pašček 
Slider Leasch. Za cepin boste odšteli 79,90 evra. 
Ob tem dodajmo, da tistim najbolj zagrizenim 
in strastnim obiskovalcem gora, ki so tudi člani 
planinskih društev, v trgovini Pohodnik nudijo 10-
odstotni popust pri plačilu z gotovino. 
Odpiralni čas: 
od ponedeljka do sobote: 09.00-20.00, 
nedelja: ZAPRTO



Dvorana 3, spodnja etaža
Telefon: (01) 585 22 23, 031 261 172
info@goltes.com, www.goltes.com

GOLTES & CULT

Dvorana A, spodnja etaža
Telefon: (01) 585 14 80
Fan.sport@siol.net, www.fan-sport.si

FAN SPORT

Dvorana 1
Telefon: (01) 541 43 31
www.gigasport.com

GIGASPORT

www.btc-city.com

Nakupujemo v BTC Cityju

biti v formi še pred poletjem pa Orbitrek.
Vsi, ki migajo in skačejo, dvigajo, poganjajo, te-
čejo in se kakorkoli rekreirajo, poznajo Velošport, 
modro-rdečo trgovino v kletni etaži Dvorane A v 
ljubljanskem BTC Cityju. Ponujajo pestro izbiro 
športne opreme. Paradna blagovna znamka 
trgovine so rolerji FILA, ki jih uporabniki lahko 
uporabljajo kot prevozno sredstvo ali za rekre-
acijo v prostem času. Nove ponudbe v Velo-
športu se bodo razveselili tudi motoristi, ki si že 
vneto ogledujejo čelade AGV, ki jo nosi tudi 
priljubljeni motorist Valentino Rossi, čelade MDS 
ter motoristična oblačila ORINA in drugo opre-
mo. Posebno veliko zanimanja vzbuja motoristi-
čna oprema ACERBIS. Trgovina je tudi odlično 
založena tudi s fitnes opremo PROTEUS, TITAN in 
drugimi znamkami. Za tiste, ki jim je ljubša bolj 
umirjena rekreacija, priporočajo Orbitrek TITAN - 
eliptični trenažer 1800. Ima 8-stopenj zahtev-
nosti vadbe, 6-stopenjsko RECOVERY funkcijo, 
magnetno zavoro, velik LCD zaslon ter računal-
nik, ki prikazuje čas, hitrost, prevožene razdalje, 
porabe kalorij, srčnega utripa ter temperature v 
prostoru. 
Odpiralni čas: 
ponedeljek - sobote: 09:00 - 20:00, 
nedelja: ZAPRTO 

Če si želite modno športno obutev ali oblačila, 
je za vas kot nalašč trgovina Fan sport v dvorani 
A BTC Cityja. So uvoznik in distributer priznanih 

blagovnih znamk Diesel, 55DSL, Highroad, Body-
glove in Iguana. V njihovi prodajalni boste goto-
vo našli kaj zase, saj so njihove kolekcije vedno 
naravnane po zadnjih modnih trendih, poleg 
tega pa obutev in oblačila njihovih blagovnih 
znamk odlikuje kakovost in udobje.

Gigasport Ljubljana je ena izmed največjih špor-
tnih trgovin v Sloveniji, kjer vam na 2000 m2 po-

vršine ponujajo proizvode za najrazličnejše špor-
tne panoge in prosti čas. Na njihovih policah so 
zastopane skoraj vse svetovno znane blagovne 
znamke s področja športa. V zimskih dneh boste 

v Gigasportu našli vse za smučanje, deskanje, 
drsanje, hokej na ledu, sankanje, tek na smučeh 
in ostale športe, s katerimi si kondicijo nabirate v 
zimskih dneh. Če se še niste odločili za nakup 
zimske športne opreme, nikar ne odlašajte in 
obiščite trgovino Gigasport v dvorani 1 v ljub-
ljanskem BTC Cityju, kjer bodo prijazni in izurjeni 
prodajalci poskrbeli za odgovore na vsa vaša  
vprašanja. Pomemben dopolnilni program tr-
govine Gigasport so igrače, s katerimi boste 
lahko razveselili svoje najmlajše.

Prodajalna goltes & cult je prva slovenska speci-
alizirana prodajalna za snowboard in kolesar-
stvo, ki je v lasti proizvajalcev opreme. Ponuja 

vam visoko kvalitetno snowboard opremo pod-
jetja Goltes iz Trbovelj in kolesarsko opremo pod-
jetja Cult iz Logatca. 
Goltes je vodilni slovenski proizvajalec snow-
board opreme. Na trgu so prisotni že od sa-
mega pojava deskanja v Sloveniji, to je od leta 
1987, ko je lastnik Jani Goltes v domači garaži 
izdelal svojo prvo snežno desko. 
Zaradi poplave cenene opreme predvsem ki-
tajskega izvora v velikih trgovskih centrih so se v 
Goltesu specializirali za visoko kvalitetno alpsko 
deskarsko opremo, katere drugi ponudniki za-
radi njene specifičnosti in zahtevnosti ne ponu-
jajo. Tako v prodajalni goltes & cult najdete 
največjo izbiro alpskih snowboardov, vezi in 
čevljev. Poleg tega so prodajalci tudi sami 
aktivni snowboarderji in vam znajo svetovati na 
najboljši možni način. Za vse svoje najboljše 
modele desk vam ponujajo možnost brezpla-

čnega testiranja pred nakupom. Organizirajo 
tudi kampe, kjer vas učijo deskanja na najvišjem 
nivoju. 
Z letošnjo sezono so v sklopu prodajalne odprli 
tudi prvi slovenski specializirani snowboard servis, 
kjer boste lahko poskrbeli za vse, od rednega 
vzdrževanje pa do najzahtevnejših popravil 
desk, vezi in čevljev. 
Dobrodošli v specilizirani prodajalni 
goltes & cult.
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By American

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

krst

birma
valeta
matura
poroka 

Največ
izbira 
svečanih ž
in moških oblačil 
ter svečanih oblačil 
za otroke 
od 0 do 15 let. 

SUPER CENA 

deški komplet 5 kosov: 

suknjič, 

hlače, 

telovnik,   

že odže od

eureur6565
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Vodno mesto Atlantis10

S

Za zdravje pozimi v savne v Vodnem mestu Atlantis

Blagodejni učinki savnanja

Skrb za zdravje, lepo telo in dobro 
počutje se za sodobnega človeka 
začne v savni. Nekoč navada, ki so 
se ji prepuščali predvsem Skandi-
navci, je danes uveljavljen način 
skrbi zase po vsem svetu. Blagodejni 
učinki, ki jih ima savnanje na 
zdravje, in zagotovljena protistresna 
terapija, vsakemu obisku dodelijo 
dragocen pomen.

avna je najboljše globinsko čiščenje, ki 
ga lahko privoščite svojemu telesu. Vro-
čina razširi pore na koži in s potenjem 

se izločijo prah, odmrla koža, umazanija, ostanki 
ličil in odvečen loj. Zaradi pospešenega bitja sr-
ca se poveča cirkulacija krvi in koža se dobro 
prekrvavi. Pospeši se tudi delovanje ledvic, ki iz-
ločijo strupene in odpadne snovi. Savna zelo 
dobro učinkuje na zdravje, saj pregretje telesa 
poveča imunsko odpornost. Blagodejni učinki 
savnanja trajajo približno teden dni, zato je pri-
poročljiv obisk savne v tedenskih intervalih.

Dežela savn v Vodnem 
mestu Atlantis
Dežela savn v Vodnem mestu Atlantis je zasno-

vana tako, da lahko ugodi 
željam in navadam vsa-
kega obiskovalca, saj po-
nuja kombinacijo suhih in 
mokrih savn v dveh nad-
stropjih in v zunanjem delu, 
dva bazena, panoramsko 
sobo in teraso za počitek. V 
notranjih savnah razvajajo 
obiskovalce z različnimi po-
stopki s soljo, blatom, čo-
kolado, medom in raznimi 
dišavami.

Preživite zimo 
v bazenih in
savnah 
Atlantisa
Za praznik zaljubljenih bo v 
Atlantisu zaljubljeno, oblju-
bljajo. Tudi letos bo namreč 
ves mesec februar v At-
lantisu namenjen prav zalju-
bljencem. Prepustite se čo-
koladno savi in tajski masaži ali pa svojega 
najdražjega presenetite s paketom presene-
čenja. Ob tem prazniku lahko svoji ljubljeni osebi 
podarite tudi darilni bon Atlantis, s katerim se 
boste razvajali v Vodnem mestu. Več informacij: 
spletna stran www.atlantisvodnomesto.si,
telefon (01) 585 21 00.

Vodna telovadba 
in aerobika
Zakaj si ne bi nabrali energije z vodno aerobiko 
v Atlantisu in si nabrali moči za dobre dosežke 
tudi pozimi? Vodna aerobika je namenjena 
vsem, ki želijo razgibati svoje telo, in poteka vsak 
delovni dan ob 20. uri v Svetu doživetij. Primerna 
je za vse, ki ljubijo svobodo gibanja.

Kozmetični salon
Za dodatno razvajanje pa lahko poskrbi Koz-
metični salon Atlantis, v katerem opravljajo ne-
go obraza, manikuro in pedikuro, privoščite pa 

si lahko tudi nego telesa, depilacijo, limfno dre-
nažo ali body wrapping, po katerih se boste 
počutili kot prerojeni.
Naročite se za svoj paket razvajanja na
telefon: (01) 585 21 22 
ali elektronski naslov kozmetika@btc.si.

Počitniški program in 
vodene animacije za šolarje
Atlantis je zelo priljubljen tudi med mladimi, ki jih 
v Vodno mesto privabljajo privlačni programi za 
šolarje in dijake. Zanje je kot nalašč Svet do-
živetij, saj ponuja dva tobogana s 140-metrskim 
spustom in zunanji tobogan, ki na svojih 75 me-
trih ponuja obilo zabave. Šolarji, ki radi razis-
kujejo, se bodo razveselili podvodne jame z 
različnimi vodnimi in svetlobnimi učinki. V Atlan-
tisu pa lahko svoje otroke prepustite tudi anima-
torjem, ki bodo skupaj z najmlajšimi igrali vodno 
košarko, vaterpolo, skakali s trampolina, tekli po 
vodni preprogi in še kaj.

Za varstvo otrok med 
počitnicami dobro 
poskrbljeno
Ne glede na letni čas in vremenske razmere se 
bodo vaši otroci kopali in zabavali v bazenih 
Vodnega mesta Atlantis. Z otroki bodo anima-
torji tudi med zimskimi počitnicami vse od 7. do 
17. ure. Skupaj se bodo vozili po zavitih tobo-
ganih, telovadili, skakali čez valove, plavali po 
vodni reki skozi vodno jamo, igrali različne vod-
ne igre (vaterpolo, vodno odbojko, štafetne 
vodne igre, vodno košarko itn.) in ustvarjali v 
različnih delavnicah, kjer se bodo naučili mar-
sikaj novega. 
Dodatne informacije 
in rezervacije telefon: (01) 585 20 80.

Slovenske lepotice na enem mestu

3. Festival lepote 

v Vodnem mestu Atlantis

V Vodnem mestu Atlantis so se pred 
dnevi zbrale vse lanskoletne misice 

različnih nazivov. Lepotice miss Slovenije Ta-
deja Ternar, miss Universe Tjaša Kokalj, lepa 
soseda Ines Turk, miss Hawaiian Tropic Tina 
Gaber, Playboyevo dekle leta Sanja Grohar, 
miss Zemlje Tanja Trobec, miss turizma Tjaša 
Vezjak, miss Alpe Adria Nina Kohne, miss bikini 
Anna Milinkovič, miss Solei Neža Marolt so se 
skupaj z nosilcem lepotnega naziva mister 
turizma Erikom Ferfoljo in desetimi prijatelji-
cami miss bikini, ki je praznovala 20. rojstni 
dan, pomerile v metanju školjkice v kozarček. 
Najbolj natančna je bila Tanja Trobec, ki je za 
nagrado prejela verižico iz belega zlata v 

vrednosti 1000 evrov. Tone Fornezzi - Tof pa je 
s praktičnimi nagradami razveselil vse udele-
žence.
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Modno v BTC Cityju

Moj novi jaz

Modni tudi 

na snegu
K

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. 
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aj dobimo, če združimo devet odli-
čnih deskarjev prostega sloga, sijajne-
ga snemalca, veliko dobre volje in 

znanja ter produkcijsko hišo mladih ustvarjalcev 
Outofnowhere? Prvi slovenski deskarski film z na-
slovom Ehhh!, ob gledanju katerega vam bo 
neštetokrat zastal dih. 
Za rojstvo filma sta najbolj zaslužna Žiga Suša in 
Andro Kajzer, ki je, ne samo deskar, ampak tudi 
snemalec in montažer filma Ehhh, ter tisti, ki je 
poskrbel, da je ideja o filmu tudi zaživela.
V filmu nastopa devet slovenskih deskarjev pro-
stega sloga, ki se lahko pohvalijo z odličnimi uvr-
stitvami na tekmah najvišje ravni. Eden glavnih 
je 28-letni Mariborčan Žiga Suša, ki je doslej že 
osvojil šesto mesto na svetovnem prvenstvu in 
več uvrstitev med prvih deset na tekmah FIS, v 
deskanju pa zagotovo še ni rekel zadnje be-
sede.
Ker tudi v deskanju brez deklet ne gre, za pro-
mocijo in marketing mladih talentov skrbi Lina 
Gradišar, ki že več kot deset let borda, sicer se 
pa ukvarja s spletnim marketingom.

Dih jemajoče trike, ki so jih fantje pokazali v fil-
mu, boste kmalu lahko videli tudi v BTC Cityju. 
Na Aleji mladih bo namreč čez nekaj tednov 
potekala tekma v prostem slogu, tako imeno-
vani RAIL JAM.
Oblačila
Deskarje večinoma povezujemo s širokimi obla-
čili, ki izgledajo kakšno številko prevelika. In v njih 
se, kot pravijo sami, tudi najbolje počutijo in v 
njih dosegajo odlične rezultate. Tako dekle kot 
fanta smo tokrat oblekli v oblačila priznane bla-
govne znamke Madness, ki jih tako kot številne 
druge znamke športnih oblačil najdete v kletni 
etaži Hale 12 v BTC Cityju.
Moškim je na snegu dovoljeno vse! Oblecite se 
v drzne barvne kombinacije, da vas bodo po-
leg vašega deskarskega znanja občudovali tudi 
zaradi izgleda.
Na prodajnih policah pa se znajde tudi vedno 
več oblačil posebej za dekleta. Letošnjo zimo 
boste deskarke na smučiščih blestele v roza 
barvi, ki jo kombinirajte s črno, rjavo ali belo, lah-
ko pa si privoščite tudi bolj drzne kombinacije.
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Recept meseca 

SVINJSKA RIBICA PO KRAŠKO Z BELO POLENTO

Potrebujemo:
24 dag očiščene svinjske ribice
5 dag pršuta
1,5 dcl terana
žlica masla
10 dag bele polente

PRIPRAVA:
V vrelo osoljeno vodo stresemo bel koruzni zdrob in mešamo, 
dokler se ne zgosti, odstavimo, prelijemo v model in pustimo, 
da se ohladi.
Svinjsko ribico narežemo na tri enake fileje, jih posolimo in 
popečemo na obeh straneh.
Fileje zavijemo v rezine pršuta, popečemo in dodamo mas-
lo. Ko se maslo raztopi, dodamo vino, povremo in serviramo 
skupaj z belo polento.
Dober tek!

Novo v BTC Cityju

Restavracija picerija 
San Martino

V

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 določenem mesecu. Najboljše 

pa seveda tudi nagradili.
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 fotografijo jedi. Mor-
da boste med zmagovalci ravno vi …

stresnem in hitrem tempu življenja si 
želimo za trenutek ustaviti čas in si v 
miru privoščiti zaslužen grižljaj. Restav-

racija picerija San Martino je za to pravi naslov. 
V BTC Cityju, natančneje v Mercuriusu, so v de-
cembru odprli novo restavracijo picerijo San 
Martino.

V domačem ambientu, z več loče-
nimi prostori, si boste lahko nekatere 
recepte za okusne jedi ogledali kar 
na stenah restavracije. Restavracija 
sprejme 200 gostov, v toplejših me-
secih pa vam bodo z veseljem po-
stregli na velikem vrtu. 
Razvajali vas bodo z domačo briško 
kuhinjo, v okusih, polnih sredozem-
skega sonca in alpske svežine. Okus-
ne solate, pršut, zapeljive pice in tes-

tenine … vse skupaj zalito z dobrim kozarcem 
vina iz domače kleti.
Poskrbeli so za vse okuse in priložnosti. Z jutranjo 
kavo in rogljičem vam postrežejo že od 7. ure 
dalje, za tiste, ki si želite obilnejši zajtrk, pa so tu 
pečena jajčka s klobaso. Dnevno sveže pri-
pravljeni krožniki domače slovenske kuhinje, s 
poudarkom na briški, ki vključuje različne kombi-
nacije mesa in zelenjave, vas bodo spravili v 
zadrego, katero jed izbrati.
Za gurmane so vedno na voljo suhomesnate 
dobrote iz domače pršutarne ter preizkušeni re-
cepti za pripravo izbranega svinjskega in gove-
jega mesa.
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