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Aktivna jesen v Millkeniumu
Plesna zvezda odpira svoja vrata

Jesen barva naravo in naše mesto

September je zanimiv mesec. Po eni strani se ga marsikateri med nami ve-
seli, ker sta za nami (praviloma) najbolj vroča meseca v letu, pa čeprav je 
do 23. septembra uradno še poletje, po drugi strani pa so predvsem šolarji 
verjetno malo manj veseli, saj so 1. septembra ponovno sedli v šolske klopi in 
se tako poslovili od brezskrbnega poletja. Vsi skupaj pa skušamo vendarle še 
uživati zadnje tople sončne žarke.
Konec poletja pa je čas tudi za manjše spremembe, ki nam popestrijo 
vsakdanjik. Potrebujemo novo garderobo, saj počasi že razmišljamo o pravi 
jeseni, poleg tega pričenjamo telo pripravljati na zimo in zimske športe. Špor-
tne aktivnosti, ki smo se jim prek poletja posvečali v naravi, počasi zamen-
jujemo z dvoranskimi športi, kakršna sta fitnes in aerobika, morda razmišljamo 
tudi o tem, da bomo letos poskusili nekaj novega. Športnemu centru Milleni-
um smo poleti dodali svežo podobo in ga opremili z novimi napravami, tako 
da bo vadba od zdaj še prijetnejša. Poleg tega pa bomo skupaj s Katarino 
Venturini v Milleniumu 1. oktobra odprli novo plesno šolo Plesna zvezda. 
Vse ljubitelje plesa še posebno toplo vabimo na teden odprtih vrat od 22. 
do 26. septembra, ko se boste lahko odločili, katera vrsta družabnega plesa 
ali wellness vadbe vam najbolj ustreza.
Kljub poznemu poletju vas še vedno vabi plaža v Atlantisu, kjer lahko priredite 
tudi rojstnodnevno zabavo za svoje najmlajše ali se odločite za obisk savne, 
bazena ali se pridružite vodni aerobiki.
V septembru seveda nadaljujemo tudi z dobrodelno akcijo Bodi Totalno 
Cool in pomagaj prijatelju. Če ste pozabili: skupaj s Slovenskimi novicami, 
revijo Moj pes, Kliniko za male živali Prva K, Slovenskimi novicami, Skladom 
Ivana Krambergerja ter nekaterimi drugimi donatorji in obiskovalci BTC Cityja 
zbiramo sredstva za šolanje psov spremljevalcev za pomoč ljudem s poseb-
nimi potrebami. V tej številki BTC Vodnika objavljamo pogovor z Igorjem 
Orlom, ki bo prejel prvega izšolanega psa spremljevalca.
Vse tiste, ki morda razmišljate, da bi se v prihodnjem študijskem letu izobra-
ževali, pa vabimo na izredni študij poslovne logistike. Program triletnega 
(bolonjskega) študija je potrdil Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije, 
pripravljata pa ga BTC in Ekonomska fakulteta v Ljubljani. Več informacij na 
www.logisticni-center.si. Ob koncu študija si boste pridobili naziv diplomirani 
ekonomist za področje poslovne logistike.
V zadnjem obdobju pa so nas razveseljevali tudi športniki. Po uspehu slo-
venskih športnikov na olimpijskih igrah v Pekingu smo Luciji Polavder, Rajmon-
du Debevcu, Sari Isakovič, Primožu Kozmusu, Vasiliju Žbogarju, Mitji Petkovšku 
in Adeli Šajn podarili letno vstopnico za vodno mesto Atlantis. Ker se je Sara 
že odpravila na študij v Združene države Amerike, je svojo vstopnico podarila 
otrokom iz Zveze prijateljev mladine Moste, ki so Atlantis že obiskali. Razveselili 
smo se tudi dosežka slovenskega ultrakolesarja Marka Baloha, ki je podrl 
svetovni rekord v 24-urni neprekinjeni vožnji s kolesom, v tem času pa je pre-
vozil kar 890 kilometrov in 205 metrov. Vsekakor ekstremen dosežek, ki si 
zasluži vse spoštovanje.
In ne nazadnje: ker čas zelo hitro beži, že danes napovedujemo, da bo 25. 
in 26. oktobra v BTC Cityju potekal že 10. Festival nakupov in zabave, tokrat 
jesenski. Potrudili se bomo, da bo čim bolj zanimiv za vse generacije.
Spoštovani obiskovalci BTC Cityja, tako kot jesen barva naravo, smo se tudi 
mi potrudili in pobarvali BTC City z novimi dogodki in novostmi v številnih 
trgovinah in lokalih. Naj bo jesen zanimiva in sočna, tako kot njeni sadeži!

Maja Oven
odgovorna urednica 

BTC City Ljubljana 25. in 26. oktober
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BMW Trening voznikov, 11. oktober   

Prestavite svoje vozne 
sposobnosti 
v višjo prestavo!

Še dober mesec dni do velikega 
FESTIVALA NAKUPOV IN ZABAVE
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BMW Trening 
voznikov

Veselje do vožnje

Pridružite se nam na BREZPLAČNI predstavitvi 
BMW Treninga voznikov na parkirišču pred Vod-
nim mestom ATLANTIS, v soboto, 11. oktobra, ob 
10. ali 14. uri!
Vabljeni predvsem mladi vozniki.

Več informacij na   

ali na spletni strani 
www.bmw-trening-voznikov.si.

V soboto, 25. oktobra, bodo trgovine v 
BTC Cityju odprte od 9. do 20. ure, v ne-
deljo, 26. oktobra, pa od 9. do 18. ure. 

Tudi za letošnjo jesen v BTC Cityju v Ljubljani 
pripravljamo veliki Festival nakupov in za-
bave. Trgovine bodo napolnile svoje police 
z jesensko/zimskimi kolekcijami in jih v teh 
dveh dnevih ponudile po ugodnih cenah, 
na zunanjih prizoriščih po območju BTC 
Cityja pa bo na voljo veliko športa, zabave, 
promocij in nagradnih iger. Skratka, pripra-
vljamo ugodne nakupe in zabavo za vse, ki 
se nam boste pridružili. 
Se vidimo na FNZ-ju - Festivalu Nakupov 
in Zabave!

Trgovina za hišne ljubljenčke

Mr. Pet v novi obleki

EMPORIUM je od septembra 
do konca januarja ob 
nedeljah odprt od 10.00 
do 15.00 ure.

Vabljeni!

Trgovina Benn

Nova podoba 
trgovine BENN

Odprto tudi ob nedeljah!

Nova trgovina Nike v Emporiumu

Slowatch

Športna zasnova 
ure Khaki Action 

Fo
to

 a
rh

iv
 B

TC
 C

ity
 in

 a
rh

iv
i t

rg
o

vi
n
 

Moška Trgovina Benn v pritličju dvorane A je z 
vami že polnih 8 let. Od avgusta naprej pa je v 
novi preobleki. Podoba se je spremenila, staro 
pohištvo je zamenjalo novo, vendar trgovina os-
taja na isti lokaciji z istim poslanstvom kakor do 
zdaj. Še naprej vam nudimo samo moška ob-
lačila in dodatke po izjemno konkurenčnih 
cenah.
Poleg nove podobe je novo še to, da smo 
razširili ponudbo na nove blagovne znamke za 
katere menimo, da ustrezajo vašim željam po 
dizajnu in ceni.
Postavili smo se na ogled. 
Pridite in se prepričajte!
Informacije: Telefon: (01) 585 26 08

Trgovine Zara, Pull and Bear, 
Bershka in Stradivarius bodo 
vse do konca januarja 
odprte tudi ob nedeljah 
od 10.00 do 15.00 ure

Trgovina za hišne ljubljenčke Mr. Pet zaključuje 
prenovo fasade svoje največje trgovine v dvo-
rani 3. 
V štirih letih poslovanja je Mr. Pet dokazal, da je 
eden izmed vodilnih trgovcev z opremo in pre-
hrano za male živali v Sloveniji, zato so se pri 
njem odločili za posodobitev poslovalnice BTC 
Ljubljana, ki je največja in najstarejša v družini Mr. 
Pet. 
Za hišne ljubljenčke neprestano posodabljamo in 
širimo svojo ponudbo in s tem sledimo vse več-
jemu povpraševanju po kakovostni ter varni oskrbi 
ljubljenčkov. Še prav posebej pa se trudimo za 
dobro počutje in oskrbo živali, katerim nudimo 
začasni dom v naših kletkah, akvarijih in terarijih.  

Prisrčno vabljeni k obisku, skupaj z vašimi lju-
bljenčki.

Vaš Mr. Pet.

Hamiltonova ročna ura Khaki Action ponaša 
športno zasnovo v nove višave. Robustni časo-
mer je na voljo v 40 mm in 44 mm izvedbi z 
reliefnimi številkami na luneti in s posebno 
zaščito za krono. Delovanje in funk-
cionalnost se dopolnjujeta, saj uro 
poganja avtomatski švicarski me-
hanizem, ki zagotavlja natančno 
merjenje časa tako za mestne 
junake kot tudi za avanturiste na 
prostem.
Kronograf s ponosno držo s srebr-
no ali srebrno-črno številčnico nudi ide-
alno športno ozadje za števce časa. Na 
vrhu številčnice ponosno stoji krepka številka 
dvanajst, robat vtis pa uri daje nazobčana lune-
ta, s katere se samozavestno dvigajo srebrne 
številke.
Ure Khaki Action 40mm in 44mm so vodood-
porne do globine 200 metrov.
Podjetje Hamilton je bilo ustanovljeno leta 1892 
v kraju Lancaster v Pensilvaniji v ZDA. Poznano je 
po inovativni zasnovi in tehnologiji svojih ročnih 
ur ter je član Swatch Group, največjega svetov-
nega izdelovalca in distributerja ur s 157 proiz-
vodnimi obrati v Švici. Podjetje Hamilton je tudi 
močno prisotno v Hollywoodu, saj se njihovi iz-
delki pojavljajo v več kot 300 filmih.
Cena ure na sliki je 1.200 eur.
Slowatch d.o.o., Ljubljana; www.slowatch.si

BTC City balon - AJDA 4

Polet z balonom 
BTC City - 
lepo darilo 
Želite svoje najbližje ali prijatelje 
presenetiti z drugačnim darilom? 
Da vas imamo odlično idejo - 
polet z balonom.  
BTC City balon - AJDA 4, kot smo jo poimeno-

vali, sprejme 12 potnikov. Košara 
je izbrana tako, da imajo potniki 
več prostora v košari kot pri ostalih 
balonih te velikosti. Verjetno ste 
opazili, da je naš balon v zelo do-
bri kondiciji, saj ne mine dan, da 
ga ne vidimo nad Ljubljano. Torej, 

če je lep dan se zazrite v nebo in 
zagotovo ga boste videli.

Informacije in rezervacije: 
Gregor Trček, GSM: 041/66 45 45

Ljubljana, 11. september 2008. V Empo-
riumu so najnovejšo kolekcijo blagovne 
znamke Nike predstavile Marija Šestak, 
Brigita Langerholc, Nika Kljun in Alya. 
Trgovina Nike v Emporiumu je največja v 
Sloveniji z najpestrejšo ponudbo, ženskih, 
moških in otroških oblačil ter dodatkov. Je-
sensko zimska kolekcija 08 prinaša številne 
nove izdelke športnih oblačil, obutve in 
dodatkov ter ostaja zvesta visoko kvalitet-
nim materialom. Inovacije, kvaliteta in za-
dovoljstvo kupcev so glavna vodila pri 
oblikovanju Nike proizvodov. Kolekcija nudi 
različno izbiro stilov, uporaba napredne 
konstrukcijske tehnologije pa poskrbi za 
udobno počutje in lahkotnost. 

BTC City Ljubljana 25. in 26. oktober

8



www.btc-city.com

Zanimivosti in novice 5

www.logisticni-center.si

V Logistični center BTC po nova znanja

1. Izredni študij - Poslovna logistika
 
Študij izvaja Ekonomska fakulteta Univerze v 
Ljubljani in BTC Logistični center.

Izredni študij Poslovne logistike se bo začel izva-
jati že v šolskem letu 2008/2009. Program trilet-
nega (bolonjskega) študija je potrdil Svet za 
visoko šolstvo Republike Slovenije, nosilci pred-
metov so profesorji na Ekonomski fakulteti. Kot 
gostujoči predavatelji bodo sodelovali priznani 
strokovnjaki iz prakse znanih logističnih družb ter 
najodgovornejši menedžerji za logistiko v proiz-
vodnih in trgovskih družbah. 

Študij je namenjen:
menedžerjem logističnih, trgovskih in proiz-
vodnih družb z ambicijo, da bi logistiko raz-
vijali z najsodobnejšimi, tehnološkimi in orga-
nizacijskimi metodami;
kandidatom, ki si svoje delo predstavljajo v 
logistiki kot eni najhitreje rastočih dejavnosti.

Študenti bodo po zaključku študija pridobili naziv 
Diplomirani ekonomist za področje poslovne 
logistike.

Informacije: 
BTC Logistični center, Janko Pirkovič, 
telefon (01) 585 11 88 
ali Ekonomska fakulteta, Tilen Balon, 
vodja službe za študijske zadeve, 
telefon (01) 589 26 44.
Spletna stran: www.logisticni-center.si.

2. Srednja prometna šola - 
Srednja strokovna šola 
prometni tehnik

Vsem, ki imate zaključeno triletno srednjo poklic-
no šolo (4. stopnjo izobrazbe), nudimo možnost 
izobraževanja po programu srednjega strokov-
nega izobraževanja za naziv prometni tehnik. 
Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko 
vpišete na višjo strokovno šolo, smer PROMET.

Več informacij najdete na www.promet.info 
ali pokličite na brezplačno 
telefonsko številko 080 2111.

3. Prometni center bo v naslednjih letih 
postal znano svetovalno, izobraževalno in storit-
veno središče za prevoznike in celotno logistič-
no dejavnost. Razvijal bo splet storitev za upo-
rabnike in jim na enem mestu ponujal celovite 
rešitve.

Glavne dejavnosti prometnega centra so us-
posabljanje, svetovanje, izobraževanje, izdaja 
različnih dovoljenj, organiziranje, informiranje, 
promoviranje, izdelava tiskovin in publikacij 
ter zastopanje z namenom dviga ravni logis-
tike in prevozništva.

Člani prometnega centra so:
BTC, d. d., Logistični center, Ljubljana
B & B Izobraževanje in usposabljanje, d. o. 
o., Ljubljana
Zveza ZŠAM Slovenije, Ljubljana

Informacije:
E-naslov: prometni.center@btc.si.
Spletna stran: www.logisticni.center.si.

Logistični center

V Koloseju so ponovno pripravili filmske 
abonmaje, ki predstavljajo izbor najboljših 
filmov za najmlajše, za najstnike s stilom, za 
filmske strastneže in za večne romantike. 
Abonma vsebuje sedem filmov: štirje so 
določeni, dva si lahko abonenti izberejo po 
lastnem okusu, sedmi pa je film presene-
čenja. V Ljubljani lahko izbirate med vsemi 
štirimi abonmaji, v Kopru in Kranju med 
otroškim, pop in sanjskim, v Mariboru pa 
med otroškim, pop in za zaljubljene. Otroški 
abonma je namenjen najmlajšim ljubitelj-
em filmov, starim od 3 do 10 let. V ponud-
bo so vključili filme, ki na velikem platnu 
oživljajo pravljice, ki jih otroci prebirajo 
doma in v šoli. Vsi izbrani filmi so sinhroni-
zirani v slovenščino. Ker gre za naše naj-
mlajše obiskovalce, ki hodijo v kino skupaj s 
starši, ima odrasli spremljevalec (ena ose-
ba) brezplačen vstop na vse abonmajske 
predstave. Pop abonma je namenjen naj-
stnikom s stilom od 13 do 18 let. Filmi v 
abonmaju so izbrani za občinstvo z najstni-
škimi problemi, željno akcije in novih do-
godivščin. Sanjski abonma je za nekoliko 
starejše. Filmi, ki smo jih izbrali, imajo umet-
niški pridih in so nekoliko zahtevnejši, a hkrati 
dovolj popularni, da so všeč širšemu občin-
stvu. Abonma za zaljubljene verjetno ni 
potrebno posebej predstavljati. Namenjen 
je vsem zaljubljencem, vsem, ki se imajo 
tako ali drugače radi, ter vsem, ki so jim 
všeč romantične ljubezenske komedije. 
Več o abonmajih si lahko preberete na: 
http://www.kolosej.si/vstopnice/abonma/

Kolosejev 

filmski abonma
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Svetovni rekord v 24-urni vožnji s kolesom

Marko Baloh 

ima nov svetovni rekord 
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BTC pokrovitelj športnikov 

BTC sponzorira 

tudi karateista
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BTC je ponosni pokrovitelj Franja Kafadarja, ki 
nastopa za SHOTOCAN karate Club Kranj. Na 

evropskem prvenstvu v karateju, ki je 7. in 8. 
junija potekalo v Banja Luki, je Franjo v močni 
konkurenci zasedel 3. mesto, na mednarod-
nem karate turnirju za Pokal Gorenjske, ki je 
potekal 22. junija, pa premagal vso konku-
renco. 

Family Outlet v spodnji etaži Emporiuma

Family Outlet 

končno v Sloveniji

Na trgu je vedno večja izbira modnih blagovnih 
znamk, vendar prevečkrat ugotovimo, da so 
cene previsoke za naše denarnice. Trgovina 
Family Outlet, ki je odprla vrata v spodnji etaži 
dvorane Emporium, je prava zbira za vse z 
izbranim okusom, ki želijo kupovati kakovostno 
blago, a bi zanj zaradi takšnih ali drugačnih raz-
logov radi odšteli kak evro manj. V novi proda-

jalni Family Outlet so znižanja vse leto, kupci pa 
lahko izbirate med svetovno priznanimi blagov-
nimi znamkami, kot so REEBOK, ki ponuja obla-
čila in obutev za šport in prosti čas, BURTON za 
vse ljubitelje aktivnosti na snegu, BILLABONG, ki 
jo obožujejo vsi, ki uživajo v poletju, poleg tega 
pa še obutev VANS in veliko drugih blagovnih 
znamk.

BTC je pokrovitelj ultrakolesarja Marka Baloha, ki 
je 6. in 7. septembra postavljal 24-urni svetovni 
rekord v neprekinjeni vožnji s kolesom, v Lenartu 
v Slovenskih goricah, kar mu je tudi uspelo, ter 
tako premagal trenutnega nosilca svetovnega 
rekorda v 24-urnem kolesarjenju, Američana 
Michaela Secresta, ki je rekord s prevoženimi 
857,2 km (532,74 milje) postavil na olimpijskem 
velodromu v Carsonu v Kaliforniji dne 23. oktob-
ra 1996.
Marko je v 24 urah prevozil 928 krogov in 160 
metrov, kar znese 890,205 kilometrov.
Vožnja je potekala po pravilih in pod nadzorom 
svetovne ultrakolesarske zveze (Ultra Marathon 
Cycling Association - UMCA) in Guinnessove knji-

ge rekordov.
Marko je nov svetovni rekord dosegel z novim 
kolesom, ki mu ga je letošnjo pomlad kupila 
družba BTC.
Več informacij na spletni strani: www.
markobaloh.com.
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Zgodilo se je...

Olimpijske igre 2008

Peking 2008 in Slovensko olimpijsko mesto 

sta se poslovila

Tekmovanje pred Vodnim mestom Atlantis

Uspešno izpeljana tekma smučarjev tekačev 

na rolkah in rolerjih 

Glasbeni večeri v BTC Cityju

Množičen obisk Glasbenih večerov 

Turnir v mini golfu

Izpeljali smo prvi turnir 

v mini golfu

BTC City Ljubljana je bil med olimpijskimi igrami 
uradno olimpijsko središče slovenske olimpijske 
reprezentance. Poleg neposrednih prenosov in 
posnetkov s tekmovanj smo v mestu zagotovili 
sproščene pogovore z bivšimi olimpijci, ostalimi 
znanimi športniki, športnimi funkcionarji in stro-
kovnjaki ter posredovali najrazličnejše zanimive 
informacije. Za zabavo so poskrbeli Monika 
Pučelj, Lepi Dasa, Alenka Gotar in drugi.
Čestitamo vsem udeležencem poletnih olimpij-
skih iger v Pekingu za njihove rezultate, še po-
sebno pa smo ponosni, da so SLOVENSKO 
OLIMPIJSKO MESTO takoj po prihodu v Slovenijo 
obiskali naši olimpijci z medaljami: Lucija Polav-
der, Vasilij Žbogar, Sara Isakovič, Rajmond 
Debevc, Primož Kozmus.
Družba BTC je vsem ""našim zmagovalcem" kot 
darilo za olimpijska odličja podarila LETNO 
VSTOPNICO ZA VODNO MESTO ATLANTIS. Letni 
vstopnici za Atlantis sta dobila tudi naša gim-

nastičarja, ki sta sodelovala na olimpijadi Mitja 
Petkovšek in Adela Šajn.
Sara Isakovič je zaradi študijskih obveznosti že 
čez nekaj dni po končani olimpijadi odšla v 
tujino, zato je svojo letno vstopnico za Vodno 
mesto ATLANTIS podarila Zvezi prijateljev mla-
dine. Prvih 40 otrok se je že prepuščalo vodnim 
užitkom v Atlantisu. 

27. avgusta so se pred Vodnim mestom Atlan-
tis pomerili smučarji tekači na rolkah in roler-
jih.
Tekmovanje v 12 starostnih kategorijah, na ka-
terem je nastopila tudi večina naših najboljši 
tekačev, se je začelo ob 17. uri s kvalifikacijskimi 
teki in nadaljevalo ob 18. uri s finalnimi nastopi. V 
finalu se je pomerilo 16 najboljših tekmovalcev 
oziroma tekmovalk in je potekalo na izpadanje. 
Vzporedno je potekalo tudi alternativno tekmo-
vanje šolske mladine (letnik 1994 in mlajši) na 
rolerjih, kjer so najmlajši udeleženci lahko po-

kazali svoje znanje v spretnostni vožnji med po-
stavljenimi ovirami.
Nagrade najboljšim je podelila naša izvrstna 
tekačica na smučeh Petra Majdič.

Tridnevni turnir v mini golfu, ki je potekal od 25. 
do 27. avgusta, je bil prav poseben dogodek za 
najmlajše. Vsak udeleženec je dobil diplomo ne 
glede na rezultat. Po končanih turnirjih je sledila 
zabava s PinkoTinko, Damjano Golavšek in sku-
pino Kingston.
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Brezplačno igranje mini 

golfa na igrišču CITY GOLF 

Lokacija: Ob pešpoti med Zaro, 
Emporiumom in športnim centrom Millenium

Pred Vodnim mestom Altantis smo bili tretje leto 
zapored priča glasbenemu dogodku, ki ga je 
letos poleg vrhunske glasbe in plesa zazna-
moval tudi velik obisk.
V ponedeljek 25. 8. je Manca Izmajlova v ro-
mantičnem ambientu predstavila svojo novo 
zgoščenko in z izvedbo slovenskih popevk pri-
čarala čas "stare Ljubljane".

Naslednji dan sta v spopadu harmonik Miha 
Debevec in Tomaž Rožanec spravila na noge 
kar nekaj obiskovalcev, saj sta tako v ritmih 
narodnozabavne kot tudi rok glasbe dokazala, 
da je lahko harmonika spremljevalka našega 
vsakdana.
27. 8. je bil vrhunec Glasbenih večerov - spek-
takel The Best of MUSICAL HIGHLIGHTS. Obisko-
valci so uživali v izjemni plesni in vokalni pred-
stavi mladih umetnikov z Dunaja. Odigrali so 
kar nekaj uspešnic največjih muzikalov in z iz-
jemno vokalno in plesno predstavo obarvali 
letošnje Glasbene večere ter pustili vtis, da sta 
glasba in ples dober izgovor za večerni izhod.
Vse tiste, ki ste letos zamudili te predstave, vabi-
mo, da se nam pridružite prihodnje leto, ko 
bomo zopet pod zvezdami uživali v družbi priz-
nanih umetnikov.Fo
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8 Intervju z Igorjem Orlom

V dobrodelni akciji Bodi Totalno Cool

 in pomagaj prijatelju zbiramo sredstva 

za psa spremljevalca za Igorja Orla 

iz Fužine v Suhi krajini 

Predstavljamo vam zgodbo o Igorju Orlu iz Fužine v Suhi krajini, človeku, s katerim 
se je usoda pred šestnajstimi leti kruto poigrala, zato smo Igorja izbrali za tistega, 
ki bo s pomočjo dobrodelne akcije Bodi Totalno Cool in pomagaj prijatelju, ki jo 
vodijo BTC, Slovenske novice in Sklad Ivana Krambergerja, Unicredit banka in 
Klinika za male živali Prva K, prejel psa spremljevalca za ljudi s posebnimi 
potrebami. Je namreč tetraplegik, torej človek na vozičku, ki ima neizmerno voljo 
do življenja, je poln optimizma in dobrih misli. Ob obisku smo pričakovali vse kaj 
drugega kot vesele stanovalce, urejeno hišo, obdano s cvetjem, vrt kot iz škatlice, 
polnim cvetja, in vse pospravljeno okoli hiše.

Dobrodelna akcija - 

POMAGAJMO PRIJATELJU

za nakup in šolanje psov spremljevalcev, 

za pomoč ljudem s posebnimi potrebami

za nakup in šolanje psov spremljevalcev, 

za pomoč ljudem s posebnimi potrebami

Dobrodelna akcija - 

POMAGAJMO PRIJATELJU

evija Moj pes v sodelovanju z Inštitutom za rehabilitacijo invalidov RS in 

Društvom paraplegikov Slovenije že štirinajst let vodi humanitarno akcijo 

Pomagajmo prijatelju. V tej akciji šolajo pse spremljevalce za pomoč ljudem s 

posebnimi potrebami. Do zdaj so priskrbeli pse spremljevalce že dvanajstim 

ljudem, med katerimi so bili paraplegiki, tetraplegiki, ljudje s cerebralno parali-

zo in ljudje z multiplo sklerozo. BTC, Sklad Ivana Krambergerja, Slovenske 
novice, Unicredit banka in klinika za male živali Prva K so se v letu 2008 

pridružili tej akciji pod sloganom Bodi Totalno Cool. Sredstva se zbirajo s pomo-

čjo donatorjev, od prodaje posebne kolekcije izdelkov Bodi Totalno Cool in v 

skrinjicah, ki so nameščene po BTC. Zbirala se bodo tudi prek članov kluba BTC 

s sporočili sms in z različnimi akcijami, prva taka akcija bo zbiranje starega 

papirja v BTC Cityju 17. oktobra.  

Cilj akcije Bodi Totalno Cool in pomagaj prijatelju je zbrati sredstva za 
nakup in šolanje vsaj treh psov spremljevalcev za ljudi s posebnimi 
potrebami. Za Igorjevega kužka smo s pomočjo BTC, Sklada Ivana 
Krambergerja, Slovenskih novic in Prve K denar že skoraj zbrali.  

Pes spremljevalec je ljudem s posebnimi potrebami neprecenljiv pomočnik in 

prijatelj. Takih ljudi je v Sloveniji veliko, psov pa še vedno premalo. Zato vas, 
dragi bralci BTC Vodnika, vabimo, da pomagate. Vsi, ki želite pomagati 
tetraplegiku Igorju Orlu iz Fužine v Suhi krajini, lahko denarno pomoč 
nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja, 
št. 02922-0019831742, 
sklicna številka 7089, 
s pripisom: BODI TOTALNO COOL IN POMAGAJ PRIJATELJU.
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Prvo srečanje z Igorjem in njegovo družino je 
bilo zelo prijetno, vse težave, ki jih imamo 
gibljivi ljudje, so ob pogledu na tega vedrega 
možakarja, ki se ne da ne bolezni ne letom, 
postali v hipu neznatni. Človeka je kar sram, 
ko pomisli na to, da ima pravzaprav vse v živ-
ljenju, pa kar naprej hoče več in še več. 

Igor, zanima nas vaša življenjska zgodba. 

Kaj ste počeli pred nesrečo?

Po osnovni šoli v Zagradcu in Stični sem se v 
Ljubljani izučil za avtomehanika. V vojski sem 
služil kot radiotelegrafist na hribu nad Opatjim 
selom, kjer sem skrbel za delovanje radarja. 
Takrat smo stanovali v karavli, povelja pa pre-
jemali iz Zagreba. Po vojski sem opravljal službe, 
ki so bile povezane s poklicem, za katerega 
sem se izučil. Leta 1976 sem se poročil z Anico, 
čez nekaj časa pa sva dobila hčerko, ki ima 

danes trideset let. Hčerka živi v Ljubljani. Zgradila 
sva si tudi hišo, ki je oddaljena nekaj kilometrov 
od Jurčičeve Muljave. Krjavelj tam še danes 
seka hudiča.
Pred dvaindvajsetimi leti sem se zaposlil pri Elek-
tru Ljubljana, kjer še danes štiri ure na dan 
skladiščim material in sprejemam stranke, de-
lam pa tudi z računalnikom.

V vašem stanovanju, ki je prirejeno človeku 

s posebnimi potrebami, je vse polno medalj. 

Od kod izvirajo?

Vse življenje sem se ukvarjal s športom, veliko 
pretekel, veselje sem imel tudi muhariti na Krki, 
ribičija mi je bila vedno všeč. Te medalje pa so 
iz domačih in mednarodnih invalidskih tekmo-
vanj, kjer sem tekmoval za Slovenijo v invalidski 
atletiki. Danes se zaradi dialize, na katero mo-
ram trikrat na teden v Klinični center v Ljubljano, 

ne morem več ukvarjati z atletiko. Zelo žal mi je, 
da je tako. Kljub temu pa skušam skrbeti za 
kondicijo, zato z vozičkom "prekolesarim" vsak 
dan vsaj deset kilometrov.

Vaša nesrečna zgodba sega v leto 1992, ko 

se vam je življenje nepredvidljivo obrnilo. Kaj 

se je zgodilo?

Leta 1992 sem bil z družino na počitnicah v Por-

torožu. Moje tedanje podjetje Avtomontaža je 
imelo počitniški dom v hrvaški Zambratiji pri Sa-
vudriji. Rad sem imel mivkaste plaže, zato sem 
šel tja s hčerko, ki je imela takrat dvanajst let. Na 
plaži je bil tudi tobogan, na katerega sem se 
povzpel za zabavo. Tobogan je bil poškodovan, 
zato sem se odločil in se z vrha pognal v vodo 
na glavo. Pravzaprav tisti trenutek nisem ničesar 
občutil, samo nog nisem več mogel premikati 
in jih nisem več čutil. Ljudem sem zaklical, naj 
mi pomagajo. Mislili so, da se šalim, ko pa 
nisem mogel več stopiti na noge, je postala 
situacija resna. Potegnili so me na kopno in me 
položili na desko. V bližini je bil takrat na srečo 
zdravnik, ki me je zbodel v nogo, toda ničesar 
nisem čutil. Tedaj sem vedel, da je z mano 
hudo narobe. Potem sem se znašel v izolski 
bolnišnici, kjer so ugotovili zlom četrtega, pete-
ga in šestega vretenca. Staršem so zdravniki 
povedali, da nimam nobene možnosti za pre-
živetje. Pa sem kljub temu živ. Prepeljali so me v 
Ljubljano, kjer so me na travmatološki kliniki 
operirali, me potem poslali na rehabilitacijo v 
Sočo in tam sem se v desetih mesecih navadil 
dokaj samostojno živeti.

Igor je potem spoznal, da je le gibanje vir 
življenja. Zagrizel se je v invalidsko atletiko in 
treniral in treniral. Tudi rezultati potem niso izos-
tali, saj je postal državni prvak. Navdaja ga 
izredna volja do življenja, vseskozi ga navdihuje 
gibanje. In neskončno si želi psa. 

Zakaj si želite psa spremljevalca?

Življenje invalida je povezano z velikimi ovirami. 
Ob strani mi vseskozi stojijo zlata žena Anica, 
oče Nace in mama Albina. Če ne bi bilo njih, 
ne vem, kako bi živel. Po pljučnici pred štirimi leti 
so mi v bolnišnici dr. Petra Držaja povedali, da 
imam začetno odpoved ledvic, potem pa so 

vse bolj pešale, eno so mi morali tudi odstraniti, 
druga pa slabo deluje, zato moram hoditi na 
dializo. Na eni strani se bojim bližnje upokojitve, 
ker zdaj še delam vsak dan po štiri ure, potem 
bom pa veliko sam doma, kajti žena je uči-
teljica in se še ne bo kmalu upokojila. Zato bi 
rad imel psa, ki bi mi bil prijatelj in mi tudi 
pomagal pri vsakdanjih opravilih. Slišal sem, da 
zna tak izšolan kuža odpirati vrata, prižigati luč, 
pomaga sleči obleko ipd. Že pred leti sem si 

dal postaviti okoli hiše ograjo, ker mi je vodilni 
slovenski kinolog obljubil psa. No, upam, da 
bom zdaj s pomočjo BTC, Slovenskih novic in 
Klinike za male živali Prve K kužka res dobil. In 
zanimivo, psa sem si želel vse od tedaj, ko sem 
prav v BTC videl invalidko, ki je imela takega 

izšolanega psa in je šla z njim po nakupih v 
dvorano A. Sicer pa večkrat rad pridem v BTC 
kaj kupit, tu imate res vse. Nazadnje smo z 
družino pred nekaj dnevi kupovali obleke za 
poroko mojega nečaka, ki bo to soboto stopil v 
zakonski stan. In za tako priložnost moram biti 
urejen, kot se spodobi.

Igorja Orla smo zapustili v prijetnem vzdušju z 
obljubo, da še pridemo. Obljubili smo, da pride-
mo takoj, ko bo kuža prišel iz Hrvaške v Slovenijo. 
Potem ga bo treba še socializirati in izšolati in po 
besedah dr. Vidica bo kuža postal Igorjev spre-
mljevalec že februarja 2009. 
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Nadstandardni in individualni plavalni tečaji 
se začnejo 6. oktobra, skupinski pa 15. sep-
tembra.
Cenik nadstandardnega, individualnega 
in skupinskega plavalnega tečaja glede 
na število ur:

Število ur 

4 ur
8 ur

Skupinski 
plavalni tečaj 

(v EUR)

45,99
80,99

Vir: Atlantis

Število ur 

10 ur
20 ur
30 ur

Nadstandardni 
plavalni tečaj 

(v EUR)

169,90
309,90
439,90

Individualni 
plavalni tečaj 

(v EUR)

269,99
511,99
729,99

Vir: Atlantis; možnost plačila na obroke 

V ceno tečaja so vključeni učitelj, plavalni pri-
pomočki (deske, tube, paski, osmice ...), 
vstopnica in svetovanje. 

Praznujte rojstni dan 
v Vodnem mestu Atlantis

Ima vaš otrok rojstni dan, pa ne veste, kje bi 
pripravili zabavo zanj in njegove prijatelje?
Imamo odlično idejo. 
V Vodnem mestu ATLANTIS!

Profesionalni animatorji bodo poskrbeli za 
nepozabno rojstnodnevno zabavo in varnost.
Najmlajše čakajo igre na 13 metrov 
dolgi vodni preprogi, trampolinu, 
pa še podvodni poligon, vož-
nja s čolni po vodi, guganje 
na vodni banani, vodni 
športi, vožnja po toboganih, 
potapljanje …
Poskrbeli bomo, da se bodo 
posladkali z odlično torto in 
skupaj upihnili svečke. 
Vodno mesto Atlantis pa bo vsa-
kemu slavljencu pripravilo še prav po-
sebno presenečenje.

Zabava lahko traja 2 ali 4 ure. Rojstnodnevna 
animacija je primerna za otroke do 15. leta 

starosti. Najmanjše število otrok za rojstno dnev-
no animacijo je 5. Če bo kateri izmed otrok 
neplavalec, mu bodo naši strokovno uspo-
sobljeni učitelji plavanja pomagali osvojiti nekaj 
osnov tehnike plavanja. 

Rojstnodnevna animacija 

Cena: Za rojstnodnevno ani-
macijo v Vodnem mestu At-

lantis bodo starši morali 
odšteti 13,5 evra na ose-
bo za dve uri ali 16 evrov 
na osebo za štiriurno za-
bavo. To pomeni, da bo-
ste denimo za skupino 

petih otrok, ki je lahko naj-
manjša skupina in se bo v 

Atlantisu zabavala dve uri, od-
šteli 67,50 evrov. Na vsa vaša do-

datna vprašanja vam bo odgovoril Iztok Fric na 
telefonski številki 051 266 932, pri katerem lahko 
tudi rezervirate termin. 

Plavalni tečaji za otroke: od vragolij do novega znanja

Ponudba za naše otroke

Čofotanje v vodi je največji užitek za otroke. 
Igranje, skakanje v valove, spuščanje po to-
boganih so prave dogodivščine, ki si jih lahko 
otroci privoščijo v Vodnem mestu Atlantis. Za-
bavni pa so tudi plavalni tečaji za otroke, 
stare med tri in 15 leti, saj se učijo plavati prek 

posebnih učinkovitih iger. 
Plavalni tečaji niso namenjeni zgolj tistim, ki se 
želijo naučiti plavati, pač pa tudi tistim, ki že-
lijo svojo plavalno tehniko izpiliti ali se redno 
tedensko rekreirati. Poleg tega se bodo otroci 
naučili tudi različnih skokov v vodo, kako se 
soočati z nevarnostmi v vodi in kako v takih 

trenutkih poskrbeti za svojo varnost in varnost 
drugih. Tečaji potekajo pod budnim očesom 
strokovnjakov, ki bodo vaše otroke spremljali 
tako na začetnem kot nadaljevalnem progra-
mu. Otroci pa lahko izbirajo med skupinskim (4 
do 8 ur), individualnim (10, 20 in 30 ur) ali 
nadstandardnim plavalnim tečajem (10, 20 in 
30 ur).

Razlika med 

nadstandardnim 

in skupinskim tečajem 

Nadstandardni in skupinski tečaj imata vsak 
svoje prednosti. Pri nadstandardnem so skupine 
homogene. Otroci so že na začetku razvrščeni 
po starosti in predznanju. Ves čas tečaja je ista 
skupina dveh ali treh otrok, ki ima istega učitelja. 
Program je osredotočen predvsem na individu-
alno učenje plavanja in je zato nekoliko bolj 
učinkovit kot skupinski plavalni tečaj. Skupine pri 
skupinskem tečaju so večje in so sestavljene iz 
otrok z različnim znanjem. Poleg tega pa se ves 
čas pridružujejo novi otroci. Tudi učitelji se po-
gosteje menjavajo. V skupinskem tečaju je po-
leg učenja plavanja tudi več igre. 

Za vse dodatne informacije in vprašanja 
pokličite na (01) 585 20 80, 051 396 730 ali 
pišite na info@aquamania.si.
 

Kako do ugodnosti? 

Pri plačilu z gotovino vam priznajo triodstotni 
popust, pri vpisu dveh otrok pa boste za 
drugega dobili 15-odstotni popust. Če se od-
ločite za ponovni obisk plavalnega tečaja, 
vam pripada desetodstotni popust. Nudijo 
vam tudi možnost obročnega odplačevanja. 
Do dodatnih ugodnosti ste upravičeni, če v 
času plavalnega tečaja kupite vstopnico za 

Vodno mesto Atlantis (10-* ali 20-odstotni po-
pust), pri nakupu izdelkov v trgovini Aquama-
nia (10-odstotni popust), pri storitvah v kozme-
tičnem salonu* (10-odstotni popust) in pri pra-
znovanju rojstnega dne v Vodnem mestu At-
lantis* (petodstotni popust). 
*Dodatne ugodnosti veljajo samo za celoletne 
nadstandardne in individualne plavalne tečaje.

Nad prehlad s savnanjem 

Vodno mesto Atlantis, www.atlantis-vodnomesto.si, telefon (01) 585 21 00

Pri nakupu paketov po 10 ali 

20 vstopnic za Svet doživetij, 

Termalni tempelj in Deželo savn 

vam priznamo 

25 % POPUST. 

Bliža se jesen, zato je pomembno okrepiti in 
utrditi imunski sistem, da bomo kos prehladom 
in drugim nevšečnostim tega časa. Zato številni 
strokovnjaki priporočajo redne obiske savn. Teh 
pa v Deželi savn v Vodnem mestu Atlantis ne 
manjka. Obiskovalci bodo lahko izbirali med kar 
14 različnimi vrstami savn in številnimi terapijami, 
ki blagodejno vplivajo na telo in duha. 

Jesensko savnanje

V jesenskih mesecih vam strokovnjaki Vodnega 

mesta Atlantis priporočajo obisk blatne savne, ki 
s segrevanjem in plastjo mineralnega blata 
izloči strupe iz telesa, vpliva na delovanje not-
ranjih organov in ščitnice, izboljšuje prekrvavitev, 
hkrati pa lajša bolečine v križu in sklepih. Obloga 
tudi čisti kožo in pore. Priporočajo še terapijo z 
algami, ki neguje, zaščiti in očisti kožo, jo raz-
maščuje ter pospešuje potenje. V kombinaciji z 
blatom pa alge pomagajo pri hujšanju oziroma 
odstranjevanju celulita in maščobnega tkiva (ob 
redni uporabi). Poleg tega se pri oblogi iz alg 
telo razstruplja.

Kakšne so cene in ugodnosti?

Jesen v Vodnem mestu Atlantis
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Jesensko, modno 

in udobno
Konec vročih dni in nižje temperature nas opozarjajo, da bo treba kmalu 
zamenjati garderobo. Predvsem zaradi dežja in hladnejših dni bomo morali biti 
pozorni na pravilno izbiro obutve, ob tem pa poskrbeti za udobje in modni videz. 

L

3.

18.

21.

22.

16.

etos jeseni so brez dvoma hit ženski škor-
nji različnih višin, še posebno pa so iz-
postavljeni gležnjarji, ki jih v BTC Cityju 

lahko kupite v večini trgovin z modno obutvijo. 
Barvni toni se gibljejo med rjavo in črno, še 
posebno pri moških čevljih, ženski pa se pojav-
ljajo predvsem v vijoličastih odtenkih in razno-
vrstnih vzorcih. 
Pri nakupu moramo biti pozorni na material, saj 
nas jeseni večkrat spremljajo deževni dnevi, 
zato je pomembno, da obutev ne premoči. 
Glede na to, da se bo tu in tam le pokazalo 
sonce, lahko še vedno obujemo balerinke ali 
nizke športne čevlje, za večere pa sta zapove-
dani polna in močnejša peta, ki se gibljeta od 
zelo nizke do vrtoglavo visoke. Ne glede na to, 

kako bomo kombinirali garderobo s svojo novo 
obutvijo, moramo poskrbeti, da bo poleg lepe-
ga videza predvsem udobna.
To velja tudi za moško obutev, čeprav je načel-
no udobnejša, vendar pa je natančna izbira 
materiala lahko zelo pomembna pri hoji tudi pri 
moških. Glede na to, da kričečih barv na nogah 
moških po navadi ne opazimo, pa trgovci letos 
ponujajo precej zanimive modele z zlatimi de-
tajli, ki dajo zelo lep in moden videz, ter elegan-
co z raznovrstnimi detajli in posebnimi materiali 
za tiste, ki si želite drugačen in drzen videz.
Jesen je tu in upamo, da smo vam pri izbiri 
pomagali, z veseljem vam bodo svetovali tudi v 
trgovinah v BTC Cityju, zato se še pred prvim 
mrazom in dežjem odpravite po nakupih.
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Trgovina STRADIVARIUS: 1. Ženski čevlji 45,95 EUR 2. Ženski čevlji 79,95 EUR 3. Ženski čevlji pol škorenj 49,95 EUR; Trgovina TRANSPORT: 4. Camper beli čevlji 70,00 EUR 5. Jump - BORN 60,99 EUR 6. 
Camper rjavi moški 134,99 EUR 7. Bullboxer 84,99 EUR; Trgovina ECCO: 8. Ženski gležnjar Ecco 125,00 EUR 9. Moški čevelj Ecco 160,00 EUR 10. Moški gležnjar Ecco 160,00 EUR 11. Ženski gležnjar Ecco 
99,95 EUR; Trgovina PEKO: 12. Ženski gležnjar Moli Peter Kozina 74,95 EUR 13. Ženski čevelj Moli Peter Kozina 79,95 EUR 14. Moški čevelj Moli Peter Kozina 79,95 EUR 15. Moški čevelj Moli Peter Kozina 79,95 
EUR 16. Škornji Moli Peter Kozina 99,95 EUR; Trgovina MASS: 17. Moški čevelj Josh 69,99 EUR 18. Ženski čevelj Mass 49,99 EUR 19. Moški čevelj Bollini 155 EUR 20. Ženski čevelj Tilpoa 69,99 EUR 21. Ženski 
čevelj Tilpoa 69,99 EUR 22. Ženski čevelj Josh 39,99 EUR 23. Moški čevelj Bulldozer 79,99 EUR 24. Ženski čevelj Art 99,99 EUR





By American, Šmartinska 152, dvorana A (spodnja etaža), 1000 Ljubljana, Telefon (01) 585 27 59
By Amarican, Dolenjska cesta 74, 1000 Ljubljana, Telefon (01) 427 32 07 

www.zorga-tradecompany.si

Največja izbira svečanih ženskih 
in moških oblačil ter svečanih oblačil 
za otroke od 0 do 15 let.

KRST    OBHAJILO    BIRMA    VALETA    MATURA    POROKA



Vsi dogodki 
zbrani na 
enem mestu 
odslej tudi 
na portalu 

www.btc-city.com

PLESNA ZVEZDA
Plesna zvezda - nova kultura gibanja

Plesna zvezda pod eno streho združuje dva 
programa: Plesno šolo za družabni ples ter 
Wellness program sodobnih skupinskih vadb, 
pripravljenih za celosten razvoj vašega telesa 
in duha.   

Klubska ugodnost: Člani Kluba BTC City 
imajo v času tedna odprtih vrat od 22. do 26. 
septembra pri vpisu v Plesno zvezdo 
brezplačno vpisnino.

VODNO MESTO ATLANTIS
Prepustite se vodnim užitkom

Mokra rojstnodnevna zabava, ki jo dodatno 
popestri še potapljanje. Nepozabni trenutki 
zabave in veselja bodo ujeti v slikah na 
zgoščenki.

Klubska ugodnost: Člani Kluba BTC City so 
deležni popusta pri nakupu izbranih vstopnic 
in storitev za Vodno mesto Atlantis.

AQUAMANIA 
Mi vas naredimo mokre

Za najmlajše tečaji prilagajanja na vodo, 
za malo starejše tečaji plavanja, za vešče 
plavalce organiziramo tečaje potapljanja. 

Klubska ugodnost: Člani Kluba BTC City 
lahko koristijo 10-odstotni popust pri 
nakupu kateregakoli izdelka.

SiTi TEATER
Prenovljeno gledališče z novim imenom

Gledališče v BTC Cityju bo letošnjo sezono odprlo z 
novim imenom SiTi Teater BTC. Kot se za novo sezono 
spodobi, je ta program poln novosti, ki čakajo na vas.

Klubska ugodnost: Člani Kluba BTC City so deležni 
15-odstotkov popusta pri nakupu vstopnic. 

ŠPORTNI CENTER MILLENIUM
Razgibajte življenje

Poskrbite za dobro počutje. Vpisujemo v novo sezono 
fitnessa, tenisa in badmintona.

Klubska ugodnost:  Prvih deset članov Kluba BTC City 
bo ob vpisu prejelo uporabno darilo. 

POSLOVNA LOGISTIKA 
Študij prihodnosti

Sprejmite izziv, področje logistike je v razcvetu. Izredni 
študij obogaten s primeri iz prakse.

Klubska ugodnost: Člani Kluba BTC City si bodo lahko 
pod strokovnim vodstvom ogledali Logistični center.

Logistični center

JEZIKOVNI CENTER LINGULA 
Jezikovni treningi in prevajanje 

Lingula vam z učinkovitimi jezikovnimi tečaji in 
strokovnimi prevodi omogoča lažjo komunikacijo 
v tujem jeziku. Ker mislite resno, ker mislimo resno.

Klubska ugodnost: Člani Kluba BTC City imajo 
10-odstotni popust pri plačilu trimesečnega e-tečaja 
ali enodnevne sobotne delavnice.

Klub BTC City - ugodnosti za vas
Vse, ki še niste člani Kluba BTC City vabimo na spletno stran www.btc-city.com, kjer se lahko včlanite 
in ste tudi vi deležni ugodnosti, ki jih za vas nudi Klub BTC City.



Pokrovitelji akcije so: 
BTC     Sklad Ivana Krambergerja     Slovenske novice     Klinika za male živali Prva K    Unicredit banka

abimo vas, da prinesete 
star odpadni papir in se 

nam pridružite v dobrodelni 
akciji Bodi Totalno Cool in po-
magaj prijatelju, kjer zbiramo 
sredstva za nakup in šolanje 
psa spremljevalca za Igorja 
Orla. 

Vsakdo, ki bo prinesel odpadni 
papir, bo prejel tudi kupon s 
popustom za kopanje v 
Vodnem mestu ATLANTIS.

V

AKCIJA zbiranja starega papirja

18. oktober, od 9. do 14. ure

pred Vodnim mestom ATLANTIS!
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Na malico na tržnico 

N

Nakupovalne milje, ki jih prehodimo ob iskanju pravih nakupnih priložnosti, nas lahko 

utrudijo in vzbudijo lakoto. Zato je obisk tržnice BTC CITY prava rešitev za prazne 

želodce.

Ljubitelji hitro pripravljenih jedi 
bodo prišli na svoj račun v Ok-
repčevalnici Kristan. Postregli jim 
bodo s sveže pečenimi bureki 
različnih okusov, slastnimi picami, 
hot dogi, lepinjami z mesom, 
dobro obloženimi sendviči za vse 
okuse. Niso pozabili niti na slad-
kosnedneže, saj se pri njih lahko 
posladkajo s številnimi sladicami 
in napitki. 
Lokacija: zunanji del tržnice

Telefon: 031 759 057 

Kebab 
v Hatalu

Lakoto lahko potešite v 
okrepčevalnici Hatal, kjer 
ponujajo slastne kebabe 
za vse okuse. Vaše br-
bončice bo razvajala na 
tanke rezine narezana 
jagnjetina ali govedina v 
objemu sveže zelenjave 
in okusno pečenega kru-
ha. Ponudili pa vam bo-
do tudi sveže pripravljen 
burek ali hot dog. 
Lokacija: zunanji del 

tržnice

Sočni čevapčiči 
v Čevapdžinici Merlin 

Vonj po čevapčičih, ki se vije po 
tržnici, prepriča marsikoga, da obiš-
če Čevapdžinico Merlin. Ne ponu-
jajo pa le sočnih in okusnih čevap-
čičev, pač pa različne jedi z žara: 
pleskavice v lepinji, pikantne kloba-
se, puranji file z žara, telečjo obaro, 
pečene paprike in še bi lahko naš-
tevali. Ponudbo pa bogati še pestra 
izbira zelenjavnih jedi z žara ter 
različne vrste solat. 
Lokacija: notranji del tržnice

Telefon: 041 526 755 

E-naslov: 

feho.kalabic@hotmail.com

Ugodna in okusna malica v Okrepčevalnici Kristan

a tržnici v nakupovalnem mestu BTC 
bodo na račun prišli vsi, ki se želijo 
dobro in zdravo prehranjevati. Poleg 

pestre ponudbe sadja in zelenjave, ki ju obisko-
valci lahko kupijo na stojnicah, si lahko privoščijo 
tudi različne mlečne, mesne in druge izdelke. 
Tudi tisti, ki bodo na tržnico skočili na malico ali 
hitri prigrizek, nikakor ne bodo ostali lačni. 
Pri kioskih na zunanjem delu tržnice si bodo 
obiskovalci lahko potešili lakoto s pestro izbiro 
hitro pripravljenih jedi. Izbirali bodo lahko med 
tremi priljubljenimi kioski Renta comm, Okrepče-

valnica Kristan in Fast food Bina. V pokritem, no-
tranjem delu tržnice pa lahko obiščete še Če-
vapdžinico Merlin, Konobo, Perutnino Ptuj, Pekar-
no Pečjak, Mesnico BTC in Jablano. Ponudba v 
omenjenih lokalih je pesta, zato obiskovalci ne 
bodo odšli lačni. Izbirajo lahko med sveže 
pripravljenimi sendviči ter mesnimi in vegetari-
janskimi dobrotami, ob katerih se pocedijo sline. 
Tržnico lahko obiščete vsak delovnik med 8.00 
in 19.00 ter ob sobotah med 7.00 in 18.00, ob 
nedeljah je zaprta.

Zdravilni učinki sadja in zelenjave

JABOLKA - Da je uživanje jabolk zdravo, potrjuje tudi star pregovor, ki pravi Jabolko na 
dan odžene zdravnika stran. Na kratko lahko strnemo, da jabolko deluje odvajalno, pomirja in 
čisti organizem. Pomaga pri debelosti, pri jetrnih, ledvičnih in kožnih boleznih, zbija 
temperaturo, pospešuje izločanje sluzi iz nosu in podobno. Koristno ga je uživati pri revmatizmu, 
aterosklerozi ali prezgodnjem staranju. Pomaga pri driski in zaprtju. Vseboval pa naj bi tudi 
učinkovine proti raku.

KIVI - Pri krepitvi imunskega sistema ter naravni zaščiti pred gripo in prehladi se med drugim 
priporoča tudi redno uživaje kivija. Že z enim samim sadežem naj bi pokrili dnevno potrebo po 
vitaminu C. Kivi vsebuje tudi pomembne balastne snovi, minerale in vitamin E. Poleg tega da 
krepi imunski sistem, še utrjuje ožilje in vezno tkivo ter spodbuja delovanje mišic, predvsem 
srčne. Na Japonskem ga uporabljajo tudi pri zdravljenju raka. 

KOSTANJ - Kostanjevo listje se uporablja predvsem za zdravljenje dihalnih in želodčnih 
bolezni. Posušeno v obliki poparkov in obkladkov pa blaži simptome bronhitisa, umirjalo naj bi 
tudi napade oslovskega kašlja. Pri težavah s krčnimi žilami pomagajo različni pripravki iz surovih 
plodov. Kostanjev med je zaradi posebnega grenko-sladkega okusa in blagodejnega učinka 
na dihala še posebno cenjen. 

ŠPINAČA - Špinačo uvrščamo med varovalna živila, ki so za zdravje izjemnega 
pomena. Špinača je živilo z največjo vsebnostjo magnezija, ki nas varuje pred stresom in 
povečuje sposobnost koncentracije. Pomaga pri spolnih težavah, izgrajuje mišice in kosti, 
zdrava je za srce in oči. Je bogat vir rastlinskih maščob omega tri, folatov ter luteina, ki 
zmanjšujejo tveganje bolezni srca, kapi, osteoporoze ter mišične degeneracije.

PARADIŽNIK - Paradižnik ima številne dobrodejne učinke. Ljudje, ki ga uživajo veliko, 
redkeje umirajo za rakom kot tisti, ki ga uživajo manj. Zaščitno deluje pri nastanku raka na 
prostati, dojki, prebavilih, materničnem vratu, mehurju in pljučih. Predelan paradižnik v obliki 
omake in mezge je pri zmanjševanju tveganja za nastanek raka bolj učinkovit od surovega. 
Prav tako je pomemben pri zmanjševanju tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja. Vsebuje 
veliko prehranskih vlaknin, kalij, niacin, vitamin B6 in folate.

SVEŽE IN KISLO ZELJE - Zdravilni učinki zelja ne poznajo meja. Ker vsebuje 
veliko vode in vlaknin, je priporočljiv pri hujšanju. Blagodejno deluje na žlezo ščitnico, povečuje 
spolno aktivnost in nastajanje barvil v laseh ter koži. Krepi imunski sistem, daje čilost in delovno 
sposobnost. Uživanje kislega zelja je priporočljivo pri vnetih dlesnih in ustni sluznici, podpira 
zdravljenje črevesnega raka, zmanjšuje količino holesterola v krvi in še bi lahko naštevali. 

Na burek 
v Renta comm 

V Renta comm vse obiskovalce 
nakupovalnega mesta vabijo na 
slastne bureke različnih okusov ali 
hot dog. V Renta comm namreč 
menijo, da je nakupovanje s pol-
nim želodcem veliko prijetnejše 
kot s praznim. 
Lokacija: zunanji del tržnice

Telefon: 041 612 856 



Jablana

Na tržnici v pokritem delu 
bodo prišli na račun tudi ve-
getarijanci. Proizvodnja zdra-
ve hrane Jablana obiskoval-
cem namreč ponuja izdelke 
iz pšeničnega mesa - sej-
tana in sojinega sirčka - tofu-
ja. Taka prehrana ni primer-
na zgolj za vegetarijance, 
pač pa tudi za tiste, ki želijo 
skrbeti za svojo prehrano in 
zdravje. 
Lokacija: 
notranji del tržnice
Telefon: (01) 585 28 13, 
(01) 428 06 60 

Na morske specialitete 

v Konobo

Ljubitelji morskih dobrot lahko obiščejo 
dobro založeno ribarnico, ki se nahaja v 
pokritem delu tržnice. Ribarnico bodo z 
veseljem obiskovali tudi tisti, ki jim kuha-
nje ne gre od rok, saj jim v sosednji Ko-
nobi ponujajo različne morske speci-
alitete. V čudoviti ambient vabijo tudi 
zaključene družbe, ki jih bo razvajalo pri-
jazno osebje. 
Lokacija: notranji del tržnice 
Telefon: (01) 585 17 69 
E-naslov: rival.trade@siol.net

www.btc-city.com
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Več in še več mesa 

v Mesnici MDK 

V notranjem delu tržnice si bodo 
ljubitelji mesnih izdelkov lahko 
obliznili prste, ko bodo obiskali 
Mesnico MDK, saj si bodo lahko 
privoščili v konvektomatu peče-
no meso. Poleg tega jim ponuja-
jo različne vrste svežega mesa in 
izdelkov, od kunčjega do konj-
skega in perutnine. Lahko bodo 
izbirali tudi med pestro ponudbo 
sirov, konzervirane zelenjave in 
podobno. 
Lokacija: notranji del tržnice
Telefon: (01) 547 24 48 
www.mesnine-dezele-kranjske.si 

Sveže pečeno 

v Pekarni Pečjak

S sveže pečenim kruhom, pekovskim pecivom 
in različnimi slaščicami si lahko potešite lakoto v 

Pekarni Pečjak. Za sladkosnede ponujajo še raz-
lične vrste tortic, kremne rezine in druge biskvit-
ne slaščice. Poleg tega ponujajo še vrsto za-
mrznjenih dobrot, kot so francoski rogljički, različ-
no pecivo, rolade, krompirjevi svaljki, cmoki, 
štruklji, pice, palačinke, kaneloni, lazanje, zelen-
javni zrezki in še bi lahko naštevali. 
Lokacija: notranji del tržnice
Telefon: (01) 585 27 54 
E-naslov: pekarna.pecjak@siol.net
www.pekarna-pecjak.si 

Pečene piške Perutnine Ptuj 

Na stojnici Perutnine Ptuj, ki jo poznamo po vzreji 
in predelavi perutninskega mesa, bodo obis-
kovalci tržnice lahko poskusili okusne pečene 
mesne dobrote. Tistim, ki si bodo po napornem 
dnevu zaželeli njihovih dobrot, so olajšali pri-
pravo kosila ali večerje z že pripravljenim me-

som. Ker se dobro zavedajo pomena zdravja v 
današnjem času, so pripravili tudi program 
welness, ki vsebuje lahke dietne izdelke.  
Lokacija: notranji del tržnice 
Telefon: (01) 547 85 92 
www.perutnina.si 
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Katarina Venturini v Športnem centru Millenium

PLESNA ZVEZDA 
odpira svoja vrata 
v ŠC Millenium 
22. do 26. septembra - 
teden odprtih vrat

Za vse, ki si želite nove kulture gibanja, Katarina Venturini, 
plesna zvezda slovenskega tekmovalnega plesa, 1. oktobra 
odpira vrata svojega plesnega centra PLESNA ZVEZDA v 
zgornjem nadstropju ŠC Millenium.
Da se boste laže navdušili za tečaj družabnega plesa ali se 
odločili, katera wellness vadba (human steps za popolno 
telo, human steps šport, salsa party, pilates, pilates mami & 
jaz …) vam najbolj ustreza, vas v dneh od 22. do 26. sep-
tembra 2008 vabijo na teden odprtih vrat. 
Vstop na posamezno vadbo na tednu odprtih vrat je zaradi 
omejenega števila prijav mogoč zgolj s tem kuponom in 
predhodno prijavo. Vadba bo potekala po urniku, ki si ga 
lahko ogledate na njihovi 
spletni strani www.plesnazvezda.si.
Vse informacije dobite tudi na telefonski številki 
041 634 000 ali (01) 585 22 90 
ali info@plesnazvezda.si.

Aktivna jesen 
v ŠC Millenium 

M

Športni center Millenium svojim 
obiskovalcem omogoča prijetno in 
učinkovito vadbo. To je izjemnega 
pomena, saj ura vadbe pripomore k 
boljšemu počutju, večji samozavesti, 
lažjemu doseganju življenjskih ciljev 
in h krepitvi imunskega sistema. 
Slednje je še posebno pomembno 
v bližajoči se jeseni. 

illenium vabi vse, ki bi radi ostali v 
dobri telesni pripravljenosti skozi vse 
leto na fitnes. Obiskovalci bodo va-

dili na najsodobnejših hidravličnih napravah, ki 
so varne, učinkovite in preproste za uporabo. 
Program so letos obogatili z dodatnimi tekaškimi 
stezami in kolesi za spining. Sicer pa lahko obis-
kovalci izbirajo kar med 19 kardio napravami, ki 
so opremljene s sodobnim ekranom in si tako 
vadbo popestrijo z najljubšim televizijskim pro-
gramom. Kot zanimivost nam je Darja Podgor-
šek, ki je v Milleniumu pomočnica direktorja, za-
upala, da veliko starejših obiskuje fitnes center v 
času priljubljenih televizijskih serij, saj jim tako čas 
na napravi hitreje mine. Poskrbljeno pa je tudi za 
začetnike, ki bodo prvič stopili v fitnes studio. Ob 
nakupu karte jim pripada brezplačna predsta-
vitev fitnesa, naprav ter pravilne in varne vadbe 
na napravah. Če bi potrebovali še dodatna na-
vodila v zvezi z vadbo v fitnesu, jim bodo prisko-
čili na pomoč izkušeni vaditelji, ki jih bodo vodili 
skozi vadbo in tudi pripravili individualni program 
za dosego različnih ciljev. Da bodo učinki vad-
be vidni, pa strokovnjaki priporočajo obisk fitnes 
centra trikrat na teden, vsakič po dobro uro 
vadbe z ogrevanjem in raztezanjem. 
Po tem pa še skok v savno. V Milleniumu ponu-
jajo dve finski, turško in infrardečo savno. Postre-

gli vas bodo s toplim čajem, ki ga boste lahko 
srkali v čudovitem ambientu. Sproščali pa se 
boste v dveh počivalnih prostorih z različno os-
vetlitvijo. Po potenju v savni si privoščite še na-
makanje v zunanjem hladnem bazenu ali spros-
titev v masažnem bazenu. Za tiste, ki radi prime-
jo za lopar, pa v Milleniumu ponujajo šest teniš-
kih igrišč in eno igrišče za badminton. 

Vadba za seniorje

Med obiskovalci športnega centra Millenium je 
vse več starejših. Zavedajo se, kako pomembno 
je dobro skrbeti za telesno pripravljenost in 
vzdržljivost v zrelih letih in biti kos vsem boleznim 
tega obdobja. Zato je obisk vadbe za seniorje v 
Milleniumu prava uspešnica. Vadba se izvaja 

pod nadzorom strokovnih in izkušenih vaditeljev 
od ponedeljka do četrtka, po dvakrat na dan. 
Med njimi so različno telesno pripravljeni, tudi 
takšni, ki so zaključili z rehabilitacijami. Skupine 
so majhne, zato lahko vaditelji bdijo nad pra-
vilno izvedbo vaj. Upokojenka Mariča, ki že dalj 
časa obiskuje vadbeni program za seniorje v 
Milleniumu, pravi: "Uživam, ko telovadim. Vaje 
so prilagojene in vaditelji poskrbijo za pravilno 
izvedbo. Prostori so zračni in čisti. Po vadbi pa se 
prileže še klepet s prijateljicami in osvežilna pi-
jača." V družbi somišljenikov je vadba ne le 
zanimiva in zabavna, pač pa tudi koristna. Z 
vadbo krepijo srčno-žilni sistem, zmanjšujejo 
bolečine v hrbtenici, poudarjajo pokončno držo 
ter gibljivost sklepov, krepijo mišični sistem, 
zmanjšujejo možnost nastanka osteoporoze, 

skrbijo za boljše ravnotežje in ohranjanje koor-
dinacije. 
Vsi, ki želite poskrbeti za svoje telo in dušo, 
vabljeni v Športni center Millenium. 
Odpiralni čas: delovnik 7.00-23.00, sobota, 
nedelja in prazniki 8.00-23.00
Lokacija: BTC City Ljubljana, Millenium
Telefon: (01) 585 15 00 
Faks: (01) 585 14 05 
E-naslov: millenium@btc.si
www.millenium.btc.si 
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Uroš Fürst v uspešnici Jamski človek

www.btc-city.com

22 Kulturno v BTC Cityju

Nov korak za gledališče v BTC Cityju

BTC City že dolgo ni več zgolj 
trgovsko središče, ampak prostor, 
kjer so svoje mesto našli tudi šport, 
zabava in kultura.

Ž e pred osmimi leti je na pobudo priz-
nane in priljubljene gledališke umetni-
ce Polone Vetrih v kongresni dvorani 

Mercurius svoj dom dobil tudi oder Teatra Ko-
medija BTC. Na njem se je v tem času zvrstilo 
lepo število gledaliških komedij v katerih so 
gledalce nasmejala velika imena slovenske 
gledališke scene, od legendarnih Polone Vetrih, 
Milene Zupančič, Jožice Avbelj, Iva Bana, Jane-
za Hočevarja-Rifleta do igralcev mlajše genera-
cije kot so Mojca Funkl, Barbara Cerar in Gregor 
Bakovič. V lanski sezoni so se domačim igralskim 
zasedbam pridružile tudi gostujoče in obisk je 
dokazal, da ima gledališče v BTC Cityju pred se-
boj lepo prihodnost.
Za letošnjo sezono nam BTC-jevi gledališčniki 
pripravljajo bogat program svežih komedij in 
znanih uspešnic, ki bodo pod novim imenom 
SiTi TEATER BTC razveseljevale tako gledalce na 
domačem odru kot na gostovanjih po vsej Slo-
veniji. Vrata prenovljenega gledališča se bodo 
odprla 16. oktobra s premierno uprizoritvijo nove 
komedije 300 kosmatih v kateri se bodo pod 
taktirko Žanine Mirčevske predstavili trije izvrstni 
mladi igralci, Saša Mihelčič, Andrej Murenc in 
Uroš Potočnik. Ideja za predstavo na temo slo-

venskih vedenjskih vzorcev se je porodila umet-
niški voditeljici Poloni Vetrih, nastaja pa na 
temelju improvizacije in nam kot Slovencem 
poskuša na duhovit način odgovoriti na vpra-
šanja: Kdo smo? Kakšni smo? Kako se razlikuje-
mo od drugih? In kako se vse to odraža v slo-
venskih mitih in legendah? Naj gre za naše vrline 
ali napake, ustvarjalci obljubljajo, da boste dvo-
rano zapustili nasmejani.
Smejali pa se bomo tudi Borutu Veselku, ki bo s 

svojim novim projektom Laži, ampak pošteno 
premierno nastopil v mesecu novembru, še prej 
pa znanim uspešnicam Shirley Valentine, Orka, 
Jamski človek in Kolumbovo jajce. V goste pri-
deta tudi Pia Zemljič in Primož Pirnat z novo 
komedijo Ona+On, program pa bo obogaten 
tudi z glasbenimi večeri in drugimi kulturnimi 
dogodki.

Gregor Bakovič
in Barbara Cerar

v komediji Orka

Polona Vetrih kot Shirley Valentine

Informacije: 
SITITEATER, 
telefon 070 940 940






