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Priznanje Športne unije Slovenija
Bolnišnične otroške olimpijske igre

BTC Marku Balohu podaril posebno kolo Orbea Ordu

Na zdravje z vitaminskimi napitki
Samopostrežni bencinski servis

Uvodnik

Delovni čas INFO TOČKE:  
od ponedeljka do sobote 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

prodaja vstopnic sistema Eventim:

INFO TOČKA
       v pritličju dvorane A.

BTC City - 

mesto športa
BTC City ni le mesto nakupov, pač pa tudi mesto športa in kulture. Dokaz za 
to so tudi priznanja, ki jih je družba BTC, d. d., dobila v zadnjem mesecu in 
na katere je izredno ponosna. Vodno mesto Atlantis je prejelo prestižno pri-
znanje Naj wellness centra v Sloveniji, v letu 2008 pa v Atlantisu pričakujejo 
milijontega obiskovalca. V preteklih dveh letih pa je Atlantis zmagal v 
tekmovanju Slovensko naj kopališče.

Športna unija Slovenije je družbi BTC, d. d., podelila svoj častni znak z ute-
meljitvijo, da se družba usmerja tudi na področje celovite podpore športne-
ga življenjskega sloga tako s svojimi lastnimi projekti kot tudi s podpiranjem 
športnih organizacij, med katerimi je že nekaj let tudi Športna unija Slovenije. 
Le nekaj dni prej so v Cankarjevem domu BTC-ju podelili priznanje za zvesto-
bo in pokroviteljstvo od leta 1999.

V BTC se trudimo, da bi zadovoljili vse okuse in ob tem vedno mislimo tudi na 
naše najmlajše. Zanje, njihove starše, stare starše in prijatelje smo pred dnevi 
svečano odprli City golf, igrišče za mini golf, na katerem se bo zabavala vsa 
družina. Tudi letos bo v BTC Cityju štart in cilj kolesarskega Maratona Franja, 
katerega glavni pokrovitelj je družba BTC. V Športnem centru Millenium, v 
zabaviščnem centru Arena Vodafone Life! in na Aleji mladih pa se lahko s 
športom ukvarjate prav vse dni v letu.

V BTC Cityju se že s polno paro pripravljamo na prvi letošnji Festival nakupov 
in zabave, na katerem pričakujemo milijontega obiskovalca, ter na prazno-
vanje 3. rojstnega dne Vodnega mesta Atlantis.

V BTC Cityju vam ne bo nikoli dolgčas in obljubljamo vam, da bo v njem 
vsak našel nekaj zase!

Maja Oven
odgovorna urednica
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Creatina d.d.

Ekskluzivne preproge Ragolle 

Novost v dvorani A

Po novo torbo v novo trgovino KIPLING

Za lov in ribolov

Pred odhodom na lov 

še v trgovino Lovec
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V Salonu Creatina, vodilnem poznavalcu 
preprog v Sloveniji, imajo ekskluzivno tr-

ženje blagovne znamke Ragolle. Proizvajalec 
Ragolle je priznan proizvajalec preprog v Evropi. 
Poleg vodilnega mesta na evropskem trgu se je 
Ragollu uspelo uvrstiti tudi med vodilne proizva-
jalce na ameriškem trgu.
Preproge Ragolle so vrhunske izdelave po ugod-
nih konkurenčnih cenah. Preproge so izdelane iz 
ekskluzivnega vlakna exellan, ki je eno izmed 
najkakovostnejših vlaken na svetovnem trgu. 
Preproge imajo do 1.000.000 vozlov/m2, kar po-
meni, da gostota tkanja podaljšuje življenjsko 
dobo teh izjemnih preprog. Ragolle izdeluje tudi 

vrhunske volnene preproge, cene pa so dostop-
ne vsakemu slovenskemu kupcu.
Moderni vzorci preprog Ragolle so med vodilni-
mi v Evropi in se izredno lepo podajo modernim 
sedežnim garnituram ter dnevnim sobam. Di-
zajn preprog je v celoti usklajen s pohištvom 
italijanskih proizvajalcev, tako da se modni 
trendi preprog dopolnjujejo s pohištvom. Vzorci 
preprog so včasih tudi ekstravagantni in v naše 
domove prinašajo modni pridih.
V salonih Creatina, kjer slovenskim kupcem jam-
čijo nakup ekskluzivnih in kakovostnih preprog po 
ugodni ceni, omogočajo tudi obročni brezo-
brestni nakup brez dodatnih stroškov. V Salonu 
Creatina uresničujejo slogan "Salon Creatina - 
navdih urejenega doma", kar preproge Ragolle 
zagotovo potrjujejo.
Več informacij:
Salon Creatina, BTC City, dvorana 2,
telefon (01) 541 66 06.
spletna stran www.creatina.si

V dvorani A bo poleg poslovalnice Kompasa 
predvidoma po prvomajskih praznikih zaživela 
nova trgovina KIPLING. Ponudba torbic bo bo-
gata in pestra za vse okuse in starosti, obljubljajo 
v trgovini. Modni dodatki, kot so torbice, denar-

nice in drugo, dajo piko na i videzu, zato je nji-
hova izbira pomembna. Ker se tega zavedajo v 
KIPLINGU, vam bodo prijazni prodajalci svetovali 
in pomagali pri izbiri. Na njihovih policah bodo 
imeli veliko izbiro ženskih torbic, denarnic in 
modnih dodatkov, poslovnih in potovalnih torb, 
kovčkov in šolskih torb na kolesih ter bogato 
izbiro torb iz otroškega programa, kot so denimo 
torba za previjanje. 
Za dodatne informacije obiščite spletno stran 
www.kipling.com ali pišite na 
smart.trade@kipling-si.com.

Preden se odpravite na lov ali ribolov, obiščite 
trgovino Lovec in si priskrbite vso potrebno 

opremo za brezskrbno pustolovščino. V trgovini, 
ki se nahaja v dvorani A, boste našli pestro 
ponudbo lovske in ribiške opreme ter opreme 
za prosti čas. Ponujajo vam bogato izbiro 
lovskega, športnega in zračnega orožja ter 
streliva, varnostne omare za orožje, različne 
optične pripomočke, svetilke, čutare, kompase, 
nahrbtnike, nože, tekstilne izdelke za ribiče in 
lovce in še bi lahko naštevali. Novo v trgovini 
Lovec pa je oprema za avtodome. V aprilu 
ponujajo desetodstotni popust ob odprtju na 
vso ponudbo, razen orožja, streliva in izdelkov.
Za dodatne informacije obiščite spletno stran 
www.koptex.com ali pokličite na (01) 585 17 
99, veseli pa bodo vašega povpraševanja 
prek info@koptex.com. 
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Po športno uro v prodajalno Slowatch

Ura Casio Sea-Pathfinder

Prenovljeni bar v Areni Vodafone live! 

Na zdravje 

z vitaminskimi napitki

Bencinski servis 24/7 - na vhodu v BTC City pri Koloseju

Samopostrežni bencinski servis

Prenovljena trgovina NIKA

Modna črno-bela

Novo v Emporiumu

Nova kolekcija 

Kate Moss Topshop

Vedno zanimiva črno-bela barvna kombinacija, 
ki je letos spet modna je zapeljala trgovino NIKA 
v spodnji etaži dvorane A, da se je preoblekla v 
črno-belo. Odslej so na policah nedrčki s sne-
mljivimi naramnicami, brezšivne spodnje hlač-
ke, hlačne nogavice pestrih vzorcev, kopalke in 
kot novost bluze le v črni, beli ali črno-beli barvi. 
Vse leto bodo izložbo krasili unikatni črno-beli 
keramični izdelki, pa kakšen črno-bel šal bo 
našel prostor v trgovini. Da pa ne bo preveč 
monotono, bo s poletjem v trgovino priplesala 
še kakšna rožnata obleka. 
NIKA, dvorana A, vhod A9

tel. 585 14 11

Za vse ljubitelje potapljanja in vodnih športov je 
kot nalašč ura Casio Sea-Pathfinder, ki ima funk-
cijo Auto-illuminator, kar pomeni, da se celoten 
urin zaslon samodejno osvetli, kadar zapestje 
obrnemo proti sebi. Ura vsebuje barometer, ter-
mometer, višinomer, globinomer in zagotavlja 
vodotesnost do 100 metrov. Vgrajen ima spo-

min za shranjevanje po-
datkov o potapljanju 
(npr. začetni čas, ce-
loten čas potopa 
…). Luneta se vrti 
samo v eno smer 
(blokada zaradi 
večje varnosti, ki 
jo ima večina po-
tapljaških ur). Vaš 
najnovejši športni 
pripomoček vas 
bo razveselil z yacht 

timerjem, odšteval-
nikom časa, namen-

jenem štartu regate; 
lahko se nastavi od 1-10 minut; zvočni signal 
opozarja vsako minuto in zadnjih 10 sekund. 
Lahko si boste nastavili do pet različnih dnevnih 
alarmov ter bili hkrati v koraku z modnimi smer-
nicami, saj Casio Sea-Pathfinder sledi modi in 
ima pas iz nerjavnega jekla, tako da vas bo 
lahko spremljal na čisto vsakem koraku. 
Ure Casio so na voljo v prodajalni Slowatch, 

BTC, dvorana A, I. nadstropje 

(www.slowatch.si)

Pregovorno aprilsko muhavost lahko od sredine 
meseca blažite s sadnimi in sladoledno-mleč-
nimi napitki v prenovljenem baru zabaviščnega 
centra Arena Vodafone live! V baru, imenova-
nem Vitamin-check, lahko izbirate med naravni-
mi sokovi, sadnimi shaki in frapeji ter za daljšo 
sadno-sladoledno osvežitev med raznovrstnimi 
kupami, ki jih pripravljajo iz svežega sezonskega 
sadja. Sadni frapeji in shaki so pripravljeni po 
recepturi Aleša Petka, državnega prvaka v me-
šanju pijač. Bar je vsak dan odprt od 10. ure 
dalje, svoj vitaminski "obrok" pa lahko zaokrožite 
tudi z raznovrstno ponudbo tort in sendvičev.
 

Igralni salon Casino Rio 

dopolnil eno leto
V nedeljo, 13. 4., je igralni salon Casino Rio v 
zabaviščnem centru Arena Vodafone live! praz-

noval 1. rojstni dan. Rojstnodnevno praznovanje 
je bilo združeno  s tretjim mesečnim žrebanjem 
velike nagradne igre Rio Grande, v okviru katere 
so bile podeljene denarne nagrade in glavna 
mesečna nagrada - skuter znamke Aprilia. Do-
godek je popestril odličen nastop glasbene 
skupine The Lucky Cupids, katere glasbeni reper-
toar vključuje rockabilly ritem, boogie woogie, 
jive, ritme, na katere so plesali vsi, ki ljubijo 
swing, jive, bop, jitterbug ali lindy hop. Praz-
novanje je zaključila velika rojstno dnevna torta.

Bencinski servisi 24/7 so odprti 24 ur na dan, vse 
dni v tednu in nudijo uporabnikom cenejše go-
rivo najvišje kakovosti. Sodobna tehnologija 
omogoča optimalno delovanje celotnega sis-
tema in prinaša strankam visoko kvaliteto stori-
tev. Zaradi popolne avtomatiziranosti na servisu 
ni potrebna prisotnost osebja. Servisi so standar-

dizirani, zato njihova postavitev zahteva zelo 
kratek čas. 
Samopostrežni bencinski servis 24/7 je zaradi 
svoje arhitekturne zasnove in inovativnega dizaj-
na dobro prepoznaven, tako doma, kot tudi v 
tujini. Proces točenja je hiter in povsem preprost. 
Navodila so jasna in se nahajajo na zaslonu 
točilnega avtomata, poleg tega so tudi glasov-
no podprta in so uporabniku v pomoč skozi 
celoten proces od avtorizacije, točenja goriva 
in vse do tiskanja računa. Pri točenju goriva 
kupec na ekran enostavno odtipka ali izbere 
znesek, za katerega želi napolniti rezervoar z 
gorivom. Zatem se avtomatično izvede avtori-
zacija, nato pa kupec natoči gorivo kot na os-

talih klasičnih bencinskih servisih. Kupcu se na 
koncu obračuna tisti znesek, za katerega je 
dejansko točil (ne tisti, ki ga je pred dejanskim 
točenjem izbral oz. odtipkal). Avtomat na koncu 
kupcu natisne še račun.
Plačevanje na samopostrežnem servisu 24/7 
poteka s pomočjo naprednih tehnologij na pla-

čilnih avtomatih. Plačevanje je mogoče s pla-
čilnimi karticami, mobilnimi telefoni, gotovino ali 
interno plačilno kartico 24/7.
Spremljanje nivojev goriva v rezervoarjih in pra-
vilnega delovanja vseh sistemov, video nadzor 
in vse ostale funkcije so nadzorovane in uprav-
ljane na daljavo. Bencinski servisi so pod stalnim 
24-urnim nadzorom. Distribucija goriva je načr-
tovana na nivoju celotnega podjetja, ter pod-
prta s sistemom za upravljanje oskrbovalne ve-
rige, ki zagotavlja optimalno distribucijo goriva 
do vsakega bencinskega servisa, brez izpada 
goriva, z načrtovanjem porabe, planiranjem 
transportnih poti in upravljanjem dostave. 

Od aprila je v Emporiumu na voljo nova ko-
lekcija PP08 angleške ikone Kate Moss, ki že 
drugo sezono uspešno predstavlja svoje mode-
le v sodelovanju z blagovno znamko Topshop iz 
Londona.
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Dogodki v BTC Cityju

    V BTC Cityih se pripravljajo na dogodek leta - 
   

Festival nakupov in zabave, 

BTC City Ljubljana, 24. in 25. maj

BTC City Novo mesto, 24. maj

BTC City Murska Sobota, 24. maj

V BTC Cityju Ljubljana bo letošnji Festival res nekaj posebnega, saj se bo odvijal na 7 lokacijah:

Aleja mladih: Otroški park veselja

Glavno prizorišče: Trg med dvorano A in tržnico: 

program za otroke in odrasle, 

animacije, 

balon, 

glasbeni nastopi in veliki koncert 

priljubljene hrvaške skupine COLONIA, 

ki bo predstavila tudi svoj novi album.

Spodnja etaža Emporiuma: Program za otroke

Parkirišče pred Atlantisom: Ulična košarka - prvi turnir državnega prvenstva v ulični košarki

Parkirišče med Halo 12 in Merkurjem: Veter v laseh - s športom proti drogi

Parkirišče ob dvorani A: veliki Zabaviščni Lunapark, ki bo v BTC Cityju od 23. 5. do 15. 6.

Parkirišče ob Kratochwillu: dvigi z balonom BTC City

Festival nakupov in zabave pa bodo tako kot vsako leto spremljali veliki popusti v trgovinah;
seznam popustov si oglejte v naslednji številki BTC City Vodnika, ki bo izšel dan pred 
Festivalom, 23. maja.



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 v mesecu aprilu in maju 2008!

Popusti se ne seštevajo in ne veljajo za artikle, ki so v akcijski ponudbi!

TUKANOV 

SUPER 

BONUS 

TUKANOV 

SUPER 

BONUS Pri vsakem nakupu 

v vrednosti nad 50 eur 

vam podarimo kupon

TUKANOV SUPER BONUS
s katerim imate pri nakupu 

v naslednjih 14 dneh

10 % popusta 

ob predložitvi računa in kupona.
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BTC družbeno odgovorna družba 9

Priznanje 
Športne 
unije 
Slovenija

V znak zahvale

Cankarjev dom podelil 
priznanje za zvestobo

Film Sanje so uresničene

BTC Marku 
Balohu podaril 

posebno kolo 
Orbea Ordu

Mala olimpijada

Bolnišnične 
otroške 
olimpijske 
igre

Poleg znaka Športne unije Slovenije je BTC prejel 
še eno priznanje v znak zahvale in dolgoletne 
zvestobe. V največjem slovenskem kulturnem 
hramu so 20. marca na večeru pokroviteljev in 
donatorjev družbi BTC podelili priznanje za 

zvestobo in pokroviteljstvo od leta 1999. Priznan-
je je generalni sekretarki in članici uprave BTC-
ja, ga. Heleni Petrin podelil generalni direktor 
Cankarjevega doma, g. Mitja Rotovnik. Družba 
BTC kot pokrovitelj kulturno - umetniškega pro-
grama Cankarjevega doma, ki vključuje najpo-
membnejše projekte različnih žanrov tako pri-
speva k razvoju kulture in umetnosti v sloven-
skem prostoru ter se pozicionira kot družbeno 
odgovorno podjetje.

V začetku aprila je bila v Kongresni dvorani 
Mercurius predstavitev filma o Marku Ba-

lohu z naslovom "Sanje so uresničene", ki govori 
o njegovi trikratni udeležbi na RAAM-u. Baloh je v 
letu 2007 osvojil številne rekorde; svetovni rekord 
UMCA na 100 milj (4h 1min 12sec), svetovni re-
kord UMCA na 200milj (8h 17min 59sec), sve-
tovni rekord UMCA v 12-urnem kronometru 
(458,76km ali povprečna hitrost 38,23 km/h), 2. 
mesto na Dirki okoli Slovenije - DOS 2007, 2. me-
sto GlocknerMan 2007, Paris-Brest-Paris 2007 - 
1.200km v času 46h 36min in 1. mesto Kaina-
chtal Trophy 2007 24h Race.  
Družba BTC je pokrovitelj Marka Baloha že 3 leta, 
s skupnimi močmi vsako leto organiziramo  tudi 
tradicionalni dobrodelni spinning v Športnem 
centru Millenium. Ob tej posebni priložnosti smo 
ultramaratonskemu kolesarju podarili novo po-
sebno kolo.

Na svečani obeležitvi 15. obletnice je 
Športna unija Slovenije na skupščini zveze 
družbi BTC d.d. 28. 3. 2008 podelila svoj 
častni znak.

Iz rok predsednika zveze, g. Mira Ukmarja 
ga je tako prejela predstavnica BTC-ja Maja 

Oven. Športna unija Slovenije je BTC-ju po-
delila znak z utemeljitvijo, da se družba us-
merja tudi na področje celovite podpore 
športnega življenjskega sloga tako s svojimi 
lastnimi projekti kot tudi s podpiranjem šport-
nih organizacij, med katerimi je že nekaj let 
tudi Športna unija Slovenije. Družba BTC 
namreč sodeluje v projektu "Veter v laseh - s 
športom proti drogi". A ne le kot klasični 
pokrovitelj, pač pa v vlogi partnerja. S tem 

izraža, da je družbeno odgovorna organiza-
cija, ki s podpiranjem Športne unije Slovenije 
spodbuja tudi promocijo športnih progra-
mov, namenjenih aktivnemu preživljanju pro-
stega časa mladostnikov. 

Častni znak za BTC d.d.

V sredo, 9. aprila, so na Hematoonkološkem od-
delku pediatrične klinike v Ljubljani potekale tako 
imenovane Bolnišnične otroške olimpijske igre, 
kjer so mali bolniki tekmovali v treh disciplinah: 
kegljanju, metih na koš in strelih na oštevilčen 
gol. Malo olimpijado so počastili tudi naši vrhun-
ski športniki, telovadca Mitja Petkovšek in Aljaž 
Pegan ter jadralka Klara Maučec. Mali bolniki so 
najbolj presenetili Aljaža Pegana, ko so mu iz-
ročili zlato medaljo malega Pekinga. V sprem-
stvu telovadcev sta se dogodka udeležila tudi 
Jože Mermal, predsednik uprave BTC, in Gabrijel 
Brezovar, ki sta poskrbela tudi za nagrade. Fo
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          BTC City in okolje  

RECIKLIRANJE ZA NASMEH BOLNIH OTROK
Sodelujte in pomagajte prinašati smeh v bolnišnice tudi vi! 

Obiščite portal          Zeleno je moje mesto na spletnem naslovu: www.zelenojemojemesto.si

BTC City je eno najhitreje rastočih nakupovalnih in poslovnih središč z bogatim zabaviščnim, rekre-
ativnim in kulturnim programom v Evropi. A naše poslanstvo niso le razvoj, investiranje in upravljanje 
območij, temveč tudi odgovoren odnos do ljudi in narave. Ena temeljnih vrednot naše družbe je 
namreč prav skrbno ravnanje z okoljem. Vseskozi nas vodi misel na jutrišnji dan, zato nam ni vseeno, 
kakšno okolje bomo zapustili našim zanamcem. Poseben poudarek namenjamo ravnanju z odpadki, 
embalaži, skrbi za čisto vodo in zrak ter učinkoviti rabi energije, s tem pa zagotavljamo kakovostno in 
varno okolje tako obiskovalcem našega mesta kot tudi ljudem, ki tukaj delajo. Da bi učinkovito pripo-
mogli k čistejšemu okolju, smo okolje varstvena merila zapisali tudi v našo strategijo poslovanja.

Izpolnjevanje minimalnih zakonskih zahtev se nam ne zdi zadostno, zato smo v letu 2006 pridobili 
certifikat kakovosti ISO 14001 za sistem skrbnega ravnanja z okoljem na območju BTC CITY-ja in v 
Vodnem mestu Atlantis. Omenjeni certifikat je za našo družbo zaveza, s pomočjo katere poveču-
jemo zaupanje svojih kupcev, investitorjev, javnosti in lokalne skupnosti. Varstvo okolja smo sprejeli kot 
odgovornost in izziv, zato vlagamo v tehnološke posodobitve, razvijamo okolju prijazne izdelke in sto-
ritve ter sodelujemo pri izobraževalnih aktivnostih. Družba BTC d. d. danes že stopa v korak z okoljsko 
najbolj ozaveščenimi podjetji v Sloveniji, ker pa želimo vplivati tudi na širše okolje, smo zasnovali 
dolgoročni projekt Zeleno je moje mesto, s katerim želimo skupaj z obiskovalci, poslovnimi partnerji in 
zaposlenimi ustvariti čisto, zeleno in prijetno oazo na robu Ljubljane.

Združili smo prijetno s koristnim in se vključili v dobrodelno akcijo zbiranja praznih kartuš v korist 
RDEČIH NOSKOV - klovnov zdravnikov. Rdeči noski so profesionalni umetniki, ustrezno izšolani za 
obiskovanje bolnih otrok v bolnišnicah. Klovni zdravniki tudi z vašo pomočjo lahko redno obis-
kujejo bolne otroke na kar štirih oddelkih Pediatrične klinike v Ljubljani.  Nedavno so začeli redno 
obiskovati tudi male bolnike v Splošni bolnici Maribor, svoje obiske pa želijo razširiti tudi v ostalih 
bolnišnicah, zato pa potrebujejo dodatna finančna sredstva.

Pozivamo vse bralce časopisa BTC Vodnik in obiskovalce BTC Cityja, da se pridružite dobro-
delni akciji "RECIKLIRANJE ZA NASMEH". 
Prazne kartuše, ki jih ne potrebujete več, prinesite v BTC City, 
na INFO TOČKO v dvorano A, 
telefon (01) 585 22 22 in jih odložite v temu namenjen zbiralnik.

Naredili smo prvi korak - sodelujte tudi vi! 

Ločevalna odlagalna mesta

Ločevalni koši za reciklažo

Skrb za okolje
Pomen čistega in zdravega okolja za človeka in naravo

V družbi BTC, d. d., se zavedamo pomena, ki ga 
ima čisto in zdravo okolje za človeka in naravo.
Prav zato smo se odločili, da skupaj z 
obiskovalci in poslovnimi partnerji oblikujemo 
naravi prijazno okolje tudi do prihodnjih 
generacij.

Po vsem območju BTC City smo namestili ločevalne koše za reciklažne 
odpadke. Reciklažni koši so namenjeni obiskovalcem, da odlagajo 
smeti ločeno v prekate za zbiranje plastike, papirja in ostalih smeti.
Dodatno bomo namestili tudi notranje ločevalne koše po območju 
BTC City s tremi ločevalnimi prekati. 

Na območju BTC City so nameščena ločevalna odlagalna mesta, ki so 
namenjena poslovnim partnerjem za ločeno zbiranje odpadkov že na 
njegovem začetku. Z ločevanjem odpadkov koristimo okolju in gospodars-
tvu, saj ločeno zbrane odpadke lahko ponovno predelamo v koristne 
surovine za izdelavo novih izdelkov.

V BTC- ju smo izdali tudi zgibanko s katero na 
prijazen način seznanjamo naše obiskovalce 
in poslovne partnerje kako ravnati z odpadki in 
sekundarnimi surovinami.

Zgibanka je na voljo obiskovalcem BTC Cityja 
na Info točki in ostalih mestih.
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odno mesto Atlantis je za 3. rojstni dan 
dobilo lepo darilo. Zmagalo je nam-
reč na prvem izboru za Naj wellness v 

sezoni 2007/2008. Atlantis je v kategoriji samo-
stojnih wellness centrov prejel 27,99 % glasov in 
za več kot sedem odstotkov prehitel vse zasle-
dovalce.

ATLANTIS 

praznuje 

3. rojstni dan

20. aprila vabljeni na zabavo

Kozmetični salon Atlantis 
svojim obiskovalcem ponuja 

novost. V njem namreč izvajajo 
klasične masaže, kar je poleg tajskih 
masaž, ki so v Atlantisu že stalnica, 
novost v ponudbi Vodnega mesta.
Naročanje na telefon:
(01) 585 21 22

V kozmetičnem salonu ATLANTIS - 
klasične masaže! 

NOVO

Vabljeni 

v ATLANTIS tudi med 

prvomajskimi prazniki! 

V Vodnem mestu bodo med 

prvomajskimi prazniki organizirali 

animacije in nagradne igre, 

razvajali pa vas bodo tudi 

s pestro gostinsko 

ponudbo!

Za vas pripravljamo:

nepozabno rojstnodnevno 

zabavo

torto

pester animacijski 

program,

nagradne igre

Vodno mesto ATLANTIS
Odprto vse dni v letu od 9. do 23. ure

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

* Prvih 100 obiskovalcev, ki bo 20. 4. 2008 prišlo v Atlantis s to sliko 
prejme brezplačno vstopnico za Svet doživetij! Ena slika velja za 1 osebo, samo 20. 4. 2008.

* Izreži to sliko Beti in Ceja in z njo pridi 
20. aprila brezplačno v Atlantis.







www.btc-city.com

18 Za zdravje in užitek

Rekreacija na prvem mestu
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1 Bauer - dvorana 9, kolo KTM SCORE PRIME 19C - 5.499,00 EUR, 2 Bauer - OTROŠKO KOLO AURORA - 155,00 EUR, 3 Bauer - MAJICA SASOLITE - 59,90 EUR, 4 Bauer - MAJICA KTM M - 49,90 EUR, 5 Bauer - HLAČE 
KTM - 53,90 EUR, 6 Bauer - MAJICA SHIMANO - 55,00 EUR, 7 Bauer - ČELADA UVEX - 52,90 EUR, 8 Bauer - ČELADA KTM - 109,90 EUR, 9 MAYA MAYA - spodnja etaža Emporium, NAHRBTNIK GEMINI -  54,50 EUR, 
10 MAYA MAYA - ČUTARA - 4,90 EUR, 11 MAYA MAYA - ČELNA LUČKA - 29,70 EUR, 12 MAYA MAYA - KARBONSKE PALICE - 99,70 EUR, 13 MAYA MAYA - JAKNA - MARATHON JACKET - akcijska cena do konca aprila 
98,49 EUR, 14 MAYA MAYA -  LYNOX HLAČE - akcijska cena do konca aprila 66,80 EUR, 15 VELO, spodnja etaža dvorane A, MERILNIK SIGMA BC 1706 HR-srčni utrip, kolesarski števec - 91,76 EUR,  16 VELO - 
ROLER PRIMO XT - 149,99 EUR,  17 VELO - ČELADA FILA - 25,96 EUR, 18 VELO - SET ŠČITNIKOV - 22,90 EUR, 19 SLOWATCH, dvorana A, ŠPORTNA URA CASIO G-SHOCK (odporna proti udarcem, vodotesnost do 
200 m) 319,00 EUR,  20 ŠPORT 2000, dvorana A, NIZKA TREKING OBUTEV KEFAS FEATHER - 34,00 EUR 

Večina današnje družbe besedo 
rekreacija bolj kot ne pozna le na 
papirju. Živimo namreč v okolju, kjer 
življenje poteka tako hitro, da na 
nekatere dejavnike, ki bi bili nujno 
potrebni predvsem za naše zdravje, 
preprosto pozabimo. Do danes so 
opravili že veliko študij, ki v splošnem 
potrjujejo skupno tezo: Z rednim 
gibanjem in rekreiranjem izboljšamo 
zdravje, počutje, osebno zadovolj-
stvo, obenem pa smo tako na delov-
nem mestu kot ob večjih fizičnih 
naporih precej manj obremenjeni 
kot sicer.

Tudi športno je lahko šik
 
Po bolj mili zimi je pomlad letos v mesto po-
kukala že zelo zgodaj, nato pa jo je zima še za 
nekaj časa izrinila s prestola. No, zdaj je zime, 
kot pravijo vremenoslovci, nepreklicno konec, 
pomlad je tu, z njo pa čas, ki je kot nalašč, da 

rekreacijo v notranjih prostorih (po navadi fitnes 
centrih) zamenjamo z rekreiranjem v naravi. Tek, 
vožnja s kolesom, kratek izlet z rolerji, igranje ko-
šarke, nogometa, otroške igre med dvema og-
njema ali pa le sprehajanje s svojimi najbližjimi. 

Vsakodnevna telesna dejavnost bo okrepila 
kondicijo, zvečala odpornost organizma ter 
ohranjala dobro telesno in duševno počutje. Za 
tiste, ki do zdaj rekreaciji niste posvečali časa, je 
morda ravno zdaj pravi trenutek, da poskrbite 
za svoje zdravje. Za začetek bo dovolj tudi 
vsakodnevna hitra hoja do službe in namesto 
dvigala do pisarne in stanovanja pot po 
stopnicah. Za dober začetek ali tako imenovani 
nizki štart vsakdo potrebuje tudi primerno 
opremo, zato vam z izdelki za šport in rekreacijo 
ponujamo nekaj namigov. In ne pozabite: vse 
za zdrav duh v zdravem telesu.

Pomladno prebujanje














