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Vsebina 3

Uvodnik

Dne 16. marca pred natanko 55 leti je 
bilo na obrobju Ljubljane, na območju 
današnjega BTC CITY-ja ustanovljeno 
podjetje z imenom Centralna skladišča. 
Takrat se je pričela pisati zgodba mes-
ta, ki smo ga mnogo pozneje poime-
novali malo mesto velikih nakupov. V 
dobrih petih desetletjih se je v malem 
mestu spremenilo marsikaj, vseskozi pa 
je ostajala le ena vizija - vizija razvoja. 
Se še spomnite leta 1993, ko so prazni 

skladiščni prostori pričeli dobivati novo, privlačnejšo podobo, v pre-
novljeni dvorani A pa so nastale prve trgovine? Dvorana A je preds-
tavljala pomemben začetek našega območja, ki se je v naslednjem 
desetletju razvilo v največje poslovno, nakupovalno, športno-zaba-
viščno in kulturno središče v Evropi, ki ga danes letno obišče 20 mili-
jonov obiskovalcev.
Letošnje leto pa je v znamenju še ene obletnice - športni center Mille-
nium bo namreč septembra praznoval 10. obletnico. Ob tej priložnosti 
bomo Millenium in ponudbo v njem nekoliko nadgradili, s čimer želimo 
še izboljšati počutje njegovih obiskovalcev.
V sklopu ekoloških dogodkov, ki jih v BTC-ju pripravljamo ob 55.obletnici 
naše družbe, v Spodnji etaži dvorane Emporium poteka razstava izdel-
kov iz odpadne embalaže, ki so jo v sodelovanju z družbo BTC pri-
pravile tri slovenske Eko šole, učenci pa razstavljajo izdelke, ki so jih 
izdelali iz odpadne embalaže, kamor spadajo papir, plastika, karton, 
blago ipd. Odpadna embalaža je namreč lahko tudi odličen vir krea-
tivnega ustvarjanja. Osnovni namen tovrstne razstave je krepiti zave-
danje in pomen, ki ga ima čisto in zdravo okolje za človeka in naravo. 
In da ne pozabim - BTC Vodnik od zdaj tiskamo na okolju prijaznem 
papirju.
Tokratni modni prispevek bomo posvetili urejanju doma, kulinarični 
kotiček pa pripravi sladkih grehov, ki jih pripravljajo v slaščičarnah Grad 
in Sladki kot.
Nedavno sem prebrala uvodnik Hermine Kovačič v reviji, ki jo ureja. 
Bila sem pozitivno presenečena ob njenem razmišljanju ob sicer že 
utrujajočih in nenehnih pogovorih o krizi in o tem, da nam gre vse 
slabše, kar na nas deluje negativno, neproduktivno, depresivno in pa-
nično. Res je, da natanko 55 let po ustanovitvi predhodnice našega 
podjetja gospodarske razmere v državi niso lahke. Vendar sem prepri-
čana, da se bomo znali prilagoditi in zdržati v spremenjenih gospo-
darskih razmerah, si medsebojno pomagati, se malo zazreti vase in v 
zaostrenih tržnih razmerahi znali uresničiti vizijo in sanje tistih, ki so omo-
gočili, da se BTC danes lahko razvija tako, da je v ponos in zado-
voljstvo vseh obiskovalcev.
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BTC CITY- delovni čas

Letos bomo skupaj upihnili že 55. svečko



www.btc-city.com
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Trgovina za mlade in mlade po srcu

Trgovina HQ Bunker

4

Največji nočni klub v Sloveniji

LATINO Night Club

Modna obutev

PAMI - nova trgovina z obutvijo

Ekskluzivno v Emporiumu

Kolekcija 

Etam 

by  Natalia 

Vodianova

Nov razstavni salon

Ralf Gartner

Trgovina HQ Bunker je specializirana trgovina 
na področju airsofta, vse vrste vojaške in 
policijske opreme. Ponujamo vam velik izbor 
replik orožja airsoft; puške in pištole, njihovih 
dodatnih delov ter kakovostno svetovanje in 
servis. Airsoft je igra mladih in mladih po srcu 
ter športnikov, ki si želijo nabrati kondicije 
malo drugače. Na naših policah najdete vr-
hunsko kakovostno obutev ter športno-ele-
gantna oblačila tudi za športnike, pohodnike 
ter avanturiste, skratka za prosti čas. V pro-
dajnem programu nudimo še šotore, spalne 

vreče, postelje, torbe, torbice in tokove iz kor-
dure. Nudimo zaščito opreme in oblačil s 
priznano znamko čistil in impregnacijo na 
vodni osnovi, prijazno okolju. Da pa ne boste 
pozabili na čas, vam ponujamo zelo kako-
vostne visokotehnološke švicarske vojaške ure 
za vse okuse.
Lokacija: dvorana A, spodnja etaža
Informacije:
Telefon: 051 383 113 
E-naslov: btc@hq-bunker.si
Spletna stran: www.hq-bunker.si 

LATINO Night Club je februarja odprl svoja 
vrata v Areni Vodafone live! Kot največji noč-
ni klub v Ljubljani ponuja zabavo do jutranjih 
ur ob prijetni družbi deklet iz Dominikanske 
republike, Tajske, Ukrajine, Slovaške in Češke. 
Vsak dan od 21. do 5. ure zjutraj lahko uži-
vate v pestrem striptizu in show programu ter 
bogati ponudbi pijač. Lokal je varovan, dis-
kretnost pa zagotovljena.

Mogoče so individualne rezervacije ali rezer-
vacije za zaključene družbe. Po želji lahko 
naročite tudi poseben program, živo glasbo, 
narezke, DJ-je …
Domingo d. o. o., 
LATINO Night Club, 
Telefon: +386 5995 2121
E-naslov: info@latino-nightclub.com
Spletna stran: latino-nightclub.com

Ruska manekenka Natalia Vodianova se je 
preiskusila tudi kot modna oblikovalka. V  
sodelovanju s francosko blagovno znamko 
Etam je ustvarila svojo linijo spodnjega 
perila in kopalk.
Kolekcija, s podpisom slavne manekenke, 
bo na voljo od aprila dalje samo v Empo-
riumu.

V spodnji etaži dvorane A je vrata odprla 
nova trgovina z obutvijo Pami. 
Prodajalna z obutvijo Pami ponuja moško, 
žensko in otroško obutev - obutev za vso dru-
žino, vse priložnosti in vse letne čase. V pro-
dajalni Pami vas bodo sprejele prijazne pro-
dajalke, ki vam bodo pri nakupu svetovale in 
pomagale pri izbiri pravega modela. Obutev 
Pamijevih prodajaln se odlikuje po ugodnem 
razmerju med ceno in kakovostjo. 

Obiščite nas!
Lokacija: dvorana A, spodnja etaža, 
telefon: (01) 520 54 94

''V mesecu marcu se v Mali blagovnici, v 
dvorani 3, odpirajo vrata edinstvenega raz-
stavnega salona Ralf Gartner, kjer vam 
bodo predstavili svetovno priznane blagovne 
znamke: Singer, Irobot, Hama, Ariston Hot-
point, Franke, Airmate in Falmec. Tako boste 
na enem mestu lahko našli unikatne in kako-
vostne kuhinjske nape, kuhinjska korita, arma-

ture, male gospodinjske aparate, robotske 
sesalnike, šivalne stroje, dodatno opremo za 
avdio video in veliko več zanimivih aparatov 
za vaš dom. Vabljeni!
Informacije:
Razstavni salon Ralf Gartner, dvorana 3
Spletna stran: www.ralfgartner.si



Babičina kuhinja

"Okusno, slastno, ne 

preveč mastno!"
N

a tržnici v BTC-ju so odprli bistro Ba-
bičina kuhinja, iz katerega od jutra do 

večera vabljivo diši po domači kuhinji. V 
prijetnem, s starinskim šarmom obogatenem 
ambientu kraljuje babica, ki vas bo pričakala 
z nasmeškom.
V svoji kuhinji, katere domači recepti so 
skrbno izbrani, ustvarja različne domače jedi, 
dobrodošli pa ste na zajtrku, malici, kosilu ali 
večerji. V ponudbi boste našli jedi na žlico, ki 
vam bodo pobožale želodček, kuhane in 
pečene priboljške, slasten domač kruh, raz-

novrstne pite, pa tudi jedi z žara. Pojedino si 
lahko priviščite v Babičini kuhinji ali pa jo le 
pridete iskat in odnesete s seboj, kamor koli 
ste že namenjeni. Vsekakor priporočamo, da 
si vzamete čas in babičine dobrote poplak-
nete tudi z vrčkom prvovrstnega domačega 
piva. 
Lokacija: notranji del tržnice

Informacije:

Telefon: 051 801 238

E-naslov: info@babica.si

Spletna stran: www.babica.si

 



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

Časopis 

BTC CITY Vodnik, 

ki ga pravkar prebirate 

tiskamo na okolju 

prijaznem papirju

BTC City Vodnik je natisnjen na premaznem, 
rahlo glajenem papirju, proizvedenem pretežno 
iz recikliranih vlaken odpadnega papirja, zato je 
okolju prijazen papir, saj uporaba odpadnega 
papirja nadomešča uporabo lesa. Ta papir 
omogoča kvalitetni tisk, saj ima dober tiskovni 
sijaj, poudarjen kontrast odtisov in visoko 
opaciteto (neprosojnost). Je certificiran s 
certifikatom ECO LABEL in FSC.

Kličemo pomlad
Med 12. marcem in 9. aprilom je v spodnji etaži dvorane Emporium v BTC 
CITY-ju na ogled razstava izdelkov iz odpadnega materiala, ki so jo v sodelo-
vanju z družbo BTC pripravile tri slovenske eko šole, in sicer Osnovna šola Za-
log, Osnovna šola Zadobrova in Osnovna šola Šentvid. Tema razstave je Kli-
čemo pomlad, v njenem okviru pa učenci razstavljajo izdelke, ki so jih izdela-
li iz odpadnega materiala, kamor spadajo papir, plastika, karton, blago ipd. 
Odpadni material je lahko tudi odličen vir kreativnega ustvarjanja.

a odprtju razstave je sodelovalo prek 200 učencev, ki so pripravili pester 
in zanimiv kulturni program na temo ekologije, v okviru katerega so za-

peli tudi pesmice O potočku, Muzikantska in Pustite nam ta svet, odigrali so 
igrico o varovanju okolja in nam posredovali pomembno sporočilo: "Izmed 
vseh ekoloških akcij je najpomembnejša ekologija srca."

Osnovni namen tovrstne razstave je krepiti zavedanje in pomen, ki ga ima 
čisto in zdravo okolje za človeka in naravo. "Z razstavo želimo prikazati, kako 
lahko iz odpadnih surovin in z nekaj domišljije ustvarimo zanimive in uporabne 
izdelke. V družbi BTC želimo tudi na ta način vplivati na ozaveščenost javnosti 
in vplivu na okolje. Tako smo že pred leti zasnovali projekt Zeleno je moje mes-
to, v okviru katerega na spletnem portalu www.zelenojemojemesto.si najavlja-
mo dogodke ter objavljamo nasvete in napotke s področja varovanja okolja. 
Ob tem smo po območju BTC CITY vzpostavili odlagalna mesta za ločeno 
zbiranje odpadkov, kjer zbiramo papir, embalažo, plastiko in ostale odpadke. 
Tako zbrane surovine bodo vrnili v ponovno predelavo, s tem pa razbremenili 
odlagališča, ohranjali naravna bogastva in zmanjšali porabo energije."

N

Optika Clarus

Na največjem optičnem sejmu v Milanu-MIDO 09, 
so predstavili veliko novosti za letošnjo poletno 
sezono, ki so že na prodajnih policah v vseh 
poslovalnicah Optike Clarus. 
Vljudno vabljeni!
www.clarus.si
Modra številka: 080 25 27

Novi hit poletja - ekskluzivno samo 
v optikah Clarus

model: 

Ermenegildo Zegna 

SZ3121V CASABLANCA

Karting center BTC

Adrenalinska poslovna zabava
V poslovnem svetu se stvari spreminjajo iz 
dneva v dan. Tukaj vam lahko pomagamo 
mi.
Karting center BTC nudi enkratno in nepo-
zabno, adrenalinsko, poslovno zabavao, ka-
mor lahko povabite še tako zahtevne stranke.
Interier lokala Rollbar, ki se nahaja v Karting 
centru BTC omogoča prijetno počutje. Po-
nudba pijač in morebitne prehrane lahko 
obsega popolnoma preproste artikle, lahko 
pa pripravimo vrhunski catering s ponudbo 
pijač, ki lahko stopa ob rob veliko bolj zve-
nečim imenom gostinske ponudbe.
Adrenalinska sprostitev na karting stezi ima 
veliko prednosti. 
Ker smo v zaprtem prostoru, vreme na nas 
nima nobenega vpliva. Ker so vozila električ-
na, ni nobene umazanije, ki bi zahtevala 
posebna oblačila in morda celo obutev. 

Prednost je tudi v tem, da lahko dejansko 
pripravimo tekmovanje, ki daje vsem enake 
možnosti za doseganje dobrega rezultata.
Vsekakor je priložnosti za sproščanje adrena-
lina na naši stezi zelo veliko.
Vabljeni na najhitrejšo zabavo v mestu.
Informacije:
Telefon: (01)585 25 70, 041 353 571
Spletna stran: www.indoor-karting.com 

Ermenegildo Zegna,

Celine,

Pirelli,

Loewe,

Karl Lagerfeld,

Jil Sander
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Prav ste prebrali. Od zdaj boste 

lahko ob odhodu v trgovine 

Zara, Bershka, Stradivarius, Pull 

and Bear in Massimo Dutti sredi 

BTC Cityja dejali, da vas noge 

nesejo na špansko avenijo. Kot 

prvi v svetu bomo s temi 

blagovnimi znamkami imeli 

ulico z modernim imenom, za 

kar je zaslužna tudi direktorica 

za slovenski trg Jožica Brcar.

Jožica Brcar - direktorica trgovin Zara, Bershka, Stradivarius, Pull and Bear, Massimo Dutti v Sloveniji

Vabljeni na 

špansko 

avenijo

Konec letošnjega oziroma v začetku 
prihodnjega leta je v načrtu odprtje 
španskih blagovnih znamk tudi v Kopru.

"Bershka je namenjena dijakom in 
študentom, Pull and Bear je 
specializiran predvsem za moške, 
saj gre za urbano modo, 
Stradivarius je za sodobne ženske, 
Massimo Dutti pa je namenjen 
najbolj zahtevnim kupcem, saj 
uporabljajo najboljše materiale - 
svilo, kašmir, volno …"

Kolekcija Stradivarius

ZARA v ljubljanskem BTC City-ju

Ozrimo se v čas, ko ste postali direk-

torica Zare v Sloveniji. Kako ste se 

pravzaprav seznanili z blagovno 

znamko?

Vse sega v obdobje, ko smo za Emporium 
izbirali blagovne znamke. Pred enajstimi leti 
smo obiskali Španijo in z odgovornimi v po-
djetju Inditex, ki je lastnik blagovnih znamk 
Zara, Bershka, Stradivarius, Pull and Bear in 
Massimo Dutti, takoj vzpostavili stik. Pravilo 
Zare je zapovedovalo, da mora biti prva 
trgovina povsem samostojna in hkrati v 
prestolnici države. Odgovorni pri Zari so prišli v 
Slovenijo, pokazali dve lokaciji in dejali, da 
če dobimo eno ali drugo, so z nami pri-
pravljeni odpreti trgovino. Trajalo je pet let, 
da nam je uspelo dobiti eno od teh lokacij in 
tako smo odprli prvo trgovino v središču Lju-
bljane.

Pravijo, da dober direktor pozna vsako 

podrobnost. Ste se tudi vi morda za 

trenutek prelevili v vlogo prodajalke, 

svetovalke v Zari?

Naša filozofija prodaje in vsega dela temelji 
na tem, da vsi poznamo celoten postopek. 

Preden se je odprla prva Zara pri nas, sem 
en mesec delala v Španiji, od tega teden 
dni v skladišču, varovala blago, ga zlagala 
na police, drugi teden sem bila svetovalka, 
ob koncu pa menedžerka trgovine. Vse funk-
cije sem opravljala, zato še danes poznam 
celoten proces. Vedno si lahko dober vodja, 
če poznaš ves proces in ta ideja je meni 
osebno zelo všeč.

Kakšno je povpraševanje 

na otroškem delu Zare?

Povsod imamo dobre cene, na otroškem od-
delku pa se še posebej trudimo imeti dobro 
ponudbo. Otroški del se zelo dobro prodaja 
in tudi veliko pohval prihaja za dizajn. Imamo 
zelo ljubke in zanimive stvari.

Se vam zdi, da ljudi bolj 

navdušuje španski dizajn 

ali cenovna dostopnost?

Zagotovo oboje hkrati. Moč Zare so modne 
stvari, to, da je človek lahko oblečen po zad-
nji modi in hkrati ne izstopa preveč. Vse to pa 
za dostopno ceno. Ves čas moramo paziti 
na razmerje med kakovostjo in ceno. Neneh-
no težimo tudi k znižanju cen. 

Kar dvakrat tedensko vse trgovine po 

svetu prejemajo nove kolekcije. Se vam 

zdi, da je to prava formula za dobro 

poslovanje?

Mislim, da je to zelo dobro formula. Vsak dan 
smo v stiku s centralo v Španiji in jih obveš-
čamo, kakšne so naše potrebe, kakšen je 
odziv na kolekcije, tako da lahko nemudoma 
vplivamo na naslednjo dobavo. Logistika je 
neverjetna, sploh če vemo, da se mesto La 
Coruna nahaja na precej nedostopnem de-
lu Španije. V torek blago naročimo, v četrtek 
pa je že pri nas.

Gospod Amancio Ortega Gaona je 

ustanovitelj Zare in šef španske 

korporacije Inditex, ki ima sicer pod 

seboj še blagovne znamke Zara, 

Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear 

in Stradivarius. Gospod je znan tudi po 

tem, da se v javnosti pravzaprav sploh 

ne pojavlja. Ste ga sami uspeli spoznati?

Kadar obiščem La Coruno, ga vedno sre-
čam in skupaj kosimo. Je zelo skromen, delo-
ven gospod (dela vsak dan od jutra do ve-
čera) in se nikjer ne pojavlja. Tudi reklam za 
Zaro, na primer, ne boste zasledili, saj je pre-
pričan, da je najboljša reklama urejenost tr-
govine, lepe izložbe, najboljša kakovost bla-
ga za dobro ceno in tudi odličen servis v 
trgovinah.

Prihaja poletje. Kakšne modne zapovedi 

se obetajo pri Zari?

Prave smernice zapovedujejo modni dodat-
ki. Pasovi, rutke, čevlji in torbice. Prevladuje 
usnje, španska kakovost je naravnost odlična. 
Veliko pa je tudi asimetrije - nenavadno kro-
jenih hlač, kril, bluzic …

Vam osebno ustreza španska moda? 

Je morda navdušila tudi vaše otroke?

Španska moda je zelo široka in mi res ustreza. 
Lahko najdem službeno ali sproščeno in 
udobno garderobo, pa tudi linija večernih 
oblek je dobra, tako da se človek lahko oble-
če za vsako priložnost. Moja hči je stara 16 
let in je velika ljubiteljica Zarine "sestrične" Ber-
shke in pravi, da imajo tam za 19,90 evrov 
najboljši džins, sin pa se oblači na otroški Zari, 
saj je nekoliko mlajši.
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Krhko testo
www.gurman.eu
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dvorana A, pritličje

mo mlado slaščičarsko podjetje, ki  
zaradi svoje "mladosti" prav nič ne 

zaostajamo glede kvalitete izdelkov. Vsi 
naši proizvodi so narejeni po starodavnih 
recepturah. Uporabljamo izkjučno narav-
ne materiale, brez konzervansov in aditi-
vov. Lahko se pohvalimo, da smo ena 
redkih slaščičarn, ki je, s strani društva "Diši 
po Prekmurju" pridobila certifikat kakovosti 

za izdelavo pristne slovenske sladice - 
gibanice.
Nabor naših izdelkov, poleg gibanice, ob-
sega še: raznovrstne minjone, pite, potice, 
torte, kremšnite in še marsikatero drugo 
dobroto.
Vse slaščice Vam po dogovoru in pravo-
časno tudi dostavimo.

S

SADNA CROSTATA
Sestavine:

piškotno testo
vanilijeva krema
sveže sadje
želetina

Sestavine za testo:

160 gr sladkor kristal
300 g margarine
1 jajce
500 gr moke                                    

Sestavine za kremo:

500 gr vanilijeve kreme 
(kuhana krema iz vanili pudinga 
zmešana z maslom)
200 gr živilske smetane

PRIPRAVA:
Po testu in kremi zložiš sveže narazane jagode, 
ki jih predhodno premažeš z blizt želejem.
Dober tek!
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Nova slaščičarna SLADKI KOT

Za slane in pikantne pite ter druge sladice

Osnovno sladkano 

krhko testo

150 g moke 
120 g masla  
40 g sladkorja v prahu  
3 rumenjaki  
vanilja 
drobno naribana limonina lupina, 
po okusu

Rumeno krhko testo

450 g moke 
360 g masla  
120 g sladkorja v prahu  
9 rumenjakov  
vanilja  
drobno naribana limonina lupina, 
po okusu

Lešnikovo krhko testo

600 g moke  
300 g masla  
250 g sladkorja v prahu  
200 g drobno mletih praženih lešnikov  
2 rumenjaka 
vanilja, po okusu

Nesladkano krhko testo

250 g moke  
120 g masla  
sol  
približno 1,6 dl hladne vode

GALERIJA GRAD
spodnja etaža Emporium

Torte po naročilu vseh oblik, 
velikosti in okusov. 
Torte 200, 300, 400 kosov ali več!

Informacije in naročila:
E-pošta: 
info@torte.si, 
galerija.grad@siol.net,
info@kepca.com

Spletna stran: www.torte.si
Telefon: +386 1 422 8765

Najslajše 

torte v 

mestu

Krhko testo 
(fr. pâte brisée; pâte a foncer; 
angl. short pastry; short crust dough; 
nem. Mürbeteig; Mürbteig; geriebner Teig; 
Auslegteig) 

je manj znano kot linško testo, zato pa je bolj 
znano linško pecivo, tiste krhke, v marmelado 
odete pregrehe. Pri nas (sladkano) krhko tes-
to najpogosteje uporabljamo pri pripravi pit 
(fr. tarte), tort, rezin ter desertnega, drobnega 
in čajnega peciva, z nesladkanim krhkim 
testom pa pripravljamo pikantne pite (fr. 
quiche), paštete in drobno slano ali pikantno 
pecivo.

Dve, tri o sestavinah
Osnovno krhko testo je sestavljeno iz enega 
dela sladkorja, dveh delov maščobe in treh 
delov moke, ki jo lahko v enakem razmerju 
mešamo s škrobno moko. V kuhinji vedno 
znova poudarjamo pomen prvovrstnih svežih 
sestavin. Te so še kako pomembne tudi pri 
pripravi krhkega testa. Če (krhko) testo enkrat 
pripravimo s kupljeno moko, drugič pa z 
doma sveže mleto, bomo razliko, o kateri 
govorimo, opazili tudi sami. Testo lahko izbolj-
šamo, obenem pa mu spremenimo barvo in 
okus, z mandlji, lešniki, orehi, čokolado, koko-

som ali marcipanom, odišavimo pa ga z 
vaniljo (strokom ali izvlečkom), limonino lupi-
no, klinčki, cimetom ali/in muškatnim oreš-
kom. Maščoba, najpogosteje maslo, daje 
testu rahlost; margarina je slabši nadomestek 
s kulinaričnega in prehranskega vidika. Slad-
kor ima večpomensko vlogo, v krhkem testu 
namreč (po)skrbi za okus in barvo, hkrati pa 
dobro poveže vse sestavine, pri čemer se 
sladkor v prahu obnese opazno bolje kot 
kristalni. Pomembna sestavina so tudi jajca 
(praviloma 6 jajc na 500 g moke) ali rumen-
jaki; beljaki pecivo sušijo, rumenjaki pa mu 
dajo barvo in sočnost. 
Osnovno nesladkano krhko testo pripravimo 
iz enakih delov moke in masla, rumenjakov, 
vode in soli. Brez sladkorja, seveda. 
Posebna oblika krhkega testa je brizgano 
krhko testo, sestavljeno iz enakih delov mo-
ke, masla in sladkorja (v prahu); na pol kilo-
grama moke običajno dodamo 6 jajc. Testo 
lahko izboljšamo z različnimi dodatki, kakor 
osnovno krhko testo. Holandsko krhko testo 

je sestavljanka svetlega in temnega (z do-
datki mandljev ipd.) krhkega testa.

Mesimo, valjamo

in pečemo
V domači kuhinji lahko eksperimentiramo, 
pogosto s presenetljivimi rezultati. Pri slašči-
cah pa moramo kar najbolj natančno slediti 
receptom. Pravilo je pomembno tudi pri krh-
kem testu, saj vsakršno kasnejše dodajanje 
sestavin testo naredi togo, pečeno pa izgubi 
svojo bistveno lastnost - krhkost. 
Moko presejemo na delovno površino. Na 
sredi naredimo jamico, v katero stresemo 
sladkor, dodamo jajca in (po potrebi) malo 
hladne tekočine. Nazadnje na vse skupaj na 
koščke zrežemo hladno maščobo, potem na 
hitro ugnetemo s hladnimi rokami; oprhamo 

jih pod tekočo hladno vodo. Če se testa 
lotimo strojno, najprej penasto umešamo 
maščobo, sladkor, jajca in začimbe. Nato 
dodamo mandlje ali druge dodatke, nazad-
nje pa dvakrat presejano moko; če recept 
predvideva rahljalno sredstvo (npr. pecilni 
prašek), ga presejemo skupaj z moko, da se 
enakomerno porazdeli po testu. 
Testo oblikujemo v hlebček, ki ga ovijemo v 
prozorno folijo in postavimo v hladilnik. Ule-
žano testo laže valjamo in oblikujemo. Delov-
no površino varčno pomokamo, potem pa 
testo na njej čim bolj enakomerno razvalja-
mo, sicer testo ne bo enakomerno zlato 
rumeno obarvano. Testo oziroma pecivo iz 
krhkega testa pečemo pri temperaturi od 
160 do 190 stopinj Celzija. Pazimo, da testa 
ne prepečemo, saj lahko dobi grenak pri-
okus. 
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Millenium: Doživite pomlad 

sveži, samozavestni in fit   
Kmalu bomo odvrgli debele puloverje, bunde, šale, rokavice ter jih zamenjali 
za bolj udobna in lahka oblačila. Narava se prebuja in cveti, zato je pomlad 
pravi čas, da se zbudimo tudi mi, pretegnemo zaspane noge in roke ter v 
poletje stopimo sveži in polni energije. V športnem centru Millenium svojim 
obiskovalcem ponujajo učinkovito vadbo. Ta je izjemnega pomena, saj ura 
vadbe pripomore k boljšemu počutju, večji samozavesti in lažjemu doseganju 
življenjskih ciljev.

M

Odpiralni čas: 

delovnik 

07.00 - 23.00, 

sobota, nedelja in prazniki 

08.00 - 23.00 

Lokacija: 

BTC City Ljubljana, Millenium, 
Telefon: (01) 585 15 00 

Fax: (01) 585 14 05 

E-pošta: millenium@btc.si
E-naslov: www.millenium.btc.si

"Ker se že vse življenje ukvarjam z različnimi 
športi, sem utrpela tudi nekaj poškodb, 
zaradi katerih sem v zadnjem letu čutila 
precej bolečin. Izvedela sem, da krepitev 
določenih mišic, zlasti hrbtnih, olajša te 
bolečine. Po treh mesecih redne in 
predvsem pravilne vadbe v fitnesu sem se 
počutila čudovito in bolečine so postopoma 
izginile," je opisala svojo izkušnjo zvesta 
obiskovalka Milleniuma Branka Ribičič. 

"Vse več je takih, ki vse leto skrbijo za svojo 
telesno pripravljenost. Pri tem je 
pomembno, da se ljudje zavedajo, da je 
učinkovita vadba tista, ki je pravilno 
izvedena, zato naj se - če imajo vprašanja - 
obrnejo po pomoč k inštruktorjem," 
pojasnjuje Matej Bunderla, inštruktor 
v Športnem centru Millenium.

Marsikdo je pozimi pridelal kakšen 
kilogram preveč, zato je pomlad 
čas, da izklesamo svoje telo in se 

pripravimo na poletje. Obiskovalci Milleniu-
ma v nakupovalnem mestu BTC bodo do-
segli tisto, kar si bodo zadali. "Naši obiskovalci 
so vsi, ki bi radi poskrbeli za svojo dušo in telo. 
Obisk fitnesa se poveča tik pred novim 
letom, v spomladanskih in jesenskih mesecih. 
Vse več je takih, ki vse leto skrbijo za svojo 
telesno pripravljenost. Pri tem večina obisko-
valcev ne pove, kakšen cilj želijo doseči, a 
stremijo k temu, da izoblikujejo svoje telo in 
učvrstijo tiste mišice, ki jih vsakodnevno obre-
menjujejo. Pomembno je, da se ljudje za-
vedajo, da je učinkovita vadba tista, ki je 
pravilno izvedena, zato naj se - če imajo 
vprašanja - obrnejo po pomoč k inštruktor-
jem," pojasnjuje Matej Bunderla, inštruktor v 
Športnem centru Millenium. Obiskovalci lahko 

vadijo na najsodobnejših hidravličnih napra-
vah, ki so varne, učinkovite in preproste za 
uporabo. Program so lani obogatili z dodat-
nimi tekaškimi stezami in kolesi za spinning. 
Sicer pa lahko obiskovalci izbirajo med kar 19 
kardionapravami, ki so opremljene s sodob-
nim ekranom in si tako vadbo popestrijo z 
najljubšim televizijskim program. Poskrbljeno 
pa je tudi za nove obiskovalce - obvezna je 
brezplačna predstavitev fitnesa, naprav ter 
pravilne in varne vadbe na napravah. Če 
nekdo potrebuje dodatna navodila pri vadbi 
v fitnesu, jim priskočijo na pomoč izkušeni 

vaditelji, ki jih vodijo skozi vadbo. Pripravijo 
tudi individualni program za dosego različnih 
ciljev. Da bodo učinki trde vadbe vidni, pa 
strokovnjaki priporočajo obisk fitnes centra tri-
krat na teden, vsakič po dobro uro z ogre-
vanjem in raztezanjem. Sicer pa ne glede na 
letni čas Millenium vabi vse, ki bi radi ostali v 
dobri telesni pripravljenosti vse leto. "Odkar 
sem začela redno obiskovati fitnes, se poču-
tim čudovito. Letni časi pri tem ne igrajo no-
bene vloge, saj želim predvsem učvrstiti tiste 
mišice, ki so čez dan najbolj obremenjene," 
vidno zadovoljna razlaga obiskovalka Branka 
Ribičič. Fitnes obiskuje trikrat na teden zjutraj 
in pravi, da je dan, ki se začne z dobro jut-
ranjo telovadbo, veliko bolj energičen in lep-
ši. Poleg fitnesa, kjer ji pri vadbi prijazno sve-
tuje in jo spodbuja osebni trener Matej, rada 
igra tenis, se sprošča v savni in vse to lahko 
stori na enem mestu - v Milleniumu.

Vadba za seniorje 
Skrb za zdravje in telesno pripravljenost je po-
membna tudi za starejše. Zato so v Milleni-
umu pripravili vadbo za seniorje, ki se je iz-
kazala za pravo uspešnico. Vadba se izvaja 
pod strokovnim nadzorom in izkušenimi vadi-

telji od ponedeljka do četrtka, dvakrat na 
dan. Med njimi so različno telesno pripravlje-
ni, tudi taki, ki so končali rehabilitacijo. Sku-
pine so majhne, zato lahko vaditelji bdijo 
nad pravilno izvedbo vaj. Upokojenka Mari-

ča, ki že dalj časa obiskuje vadbeni program 
za seniorje v Milleniumu, pravi: "Uživam, ko 
telovadim. Vaje so prilagojene in vaditelji po-
skrbijo za pravilno izvedbo. Prostori so zračni 
in čisti. Po vadbi pa se prileže še klepet s 
prijateljicami in osvežilna pijača." V družbi 
somišljenikov je vadba ne le zanimiva in 
zabavna, pač pa tudi koristna. Z vadbo kre-
pijo srčno-žilni sistem, zmanjšujejo bolečine v 
hrbtenici, poudarjajo pokončno držo ter gib-
ljivost sklepov, krepijo mišični sistem, zmanjšu-
jejo možnost nastanka osteoporoze, skrbijo 
za boljše ravnotežje in ohranjanje koordina-
cije. 

V savno tudi spomladi 
Spomladi in jeseni, ko je vreme precej mu-
hasto, strokovnjaki poleg redne vadbe pripo-
ročajo še obisk savne. V Milleniumu ponujajo 

dve finski, turško in rdečo savno. Postregli vas 
bodo tudi s toplim čajem, ki ga boste lahko 
srkali v čudovitem ambientu. Sproščali pa se 
boste v dveh počivalnih prostorih z različno 
osvetlitvijo. Po potenju v savni si privoščite še 
namakanje v zunanjem hladnem bazenu ali 
sprostitev v masažnem bazenu. Za tiste, ki 
radi primejo za lopar, pa v Milleniumu ponu-
jajo šest teniških igrišč in igrišče za badmin-
ton. 
Vsi, ki si želite poskrbeti za telo in dušo, vablje-
ni v Športni center Millenium!
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Popolno razvajanje 

seniorjev v Vodnem 

mestu Atlantis   
Čas, ki ga preživimo v zrelih 
letih, je po mnenju številnih ljudi 
lahko eden najlepših. Takrat 
počnemo vse tisto, česar nismo 
mogli zaradi prenatrpanih 
delovnih urnikov. Tega se 
zavedajo tudi v Vodnem mestu 
Atlantis, ki starejšim ponujajo 
prvovrstno razvajanje in 
rekreacijo. Biti vitalen in zdrav je 
sicer pomembno za vse, ne 
glede na starost, a za tiste, ki so 
stopili v zlata leta, ima skrb za 
telo in dušo še poseben pomen. 

Vodno 

mesto 

Atlantis 
www.atlantis-vodnomesto.si 

telefon (01) 585 21 00

Čas 
razvajanja

Od 
ponedeljka 
do petka 

(v EUR)

Vikend 
in prazniki 

(v EUR)

2 uri
4 ure

dnevni 
paket
2 uri
4 ure

dnevni 
paket

62,25
78,75

96,75

124,50
157,50

193,50

40,97
82,50

109,50

151,50
165,00

219,00

Paket za
10-kratni 

vstop

Paket za
20-kratni 

vstop

Paketi za seniorje v Atlantisu za 

Termalni tempelj, ki vključuje tudi 

trikratni obisk Sveta doživetij.

Vir: Atlantis. Op.: Senior je oseba, starejša od 
60 let; popusti se med seboj izključujejo; več 
informacij na spletni strani 
www.atlantis-vodnomesto.si.

Z vodno vadbo 

nad vse tegobe 
Za tiste, ki so stopili v zrela leta, je pomem-
bno ohranjanje gibalnih sposobnosti in zdra-
vega načina življenja, zato Atlantis vabi na 
skupinsko vodno vadbo. Telovadba za starej-
še je nizko intenzivna skupinska vadba, ki vsa-
kemu posamezniku omogoča prilagoditev 
glede na lastne sposobnosti. Predhodno zna-
nje ali pripravljenost ni potrebna, vadba je 
prilagojena in primerna tudi za začetnike ter 
za ljudi s poškodbami in različnimi omejitva-
mi. Redna vadba ohranja zdravje in telesno 
vzdržljivost, vrača vitalnost, preprečuje ali laj-
ša bolečine v hrbtenici in sklepih, zavira oste-
oporozo, krepi kosti in mišice, zboljšuje držo 
telesa, ravnotežje in orientacijo v prostoru, 
hkrati pa vrača vedrost, veselje do življenja 

ter omogoča prijetno druženje. Telovadba 
traja pol ure, sestavljena je iz ogrevalnega 
dela, aerobnega dela, vaj za krepitev mišic, 
raztezanja in sproščanja. Telovadba poteka v 
Termalnem templju, vsak dan ob 10. uri, ra-
zen ob sobotah in nedeljah. 

Pomlajevanje 

s tibetanskimi vajami 
Dopoldansko vadbo so v Atlantisu popestrili 
še z vadbo na suhem ob bazenu. V vadbo 
so vključene osnove pilatesa in aerobike, 
poudarek pa je na tibetanskih vajah pomla-
jevanja, ki vračajo vitalnost in življenjsko ener-
gijo, telo pa postaja vse bolj zdravo in elas-
tično. Celoten obred vaj je zasnovan na 
močni stimulaciji žlez z notranjim izločanjem. 
Tehnike so sestavni del celotne vadbe in 
vrelca mladosti. Vaje in položaji tibetanskih 
vaj so zelo preprosti in zato primerni za vse. S 
trdno voljo ter rednim in pravilnim izvajanjem 
lahko telo prečistimo, dosežemo hormonsko 
ravnovesje, mu vračamo energijo ter na 
splošno poskrbimo za dobro psihično in 
fizično počutje.

Dobro počutje 

v Termalnem templju  
Poleg dobre vodne vadbe lahko seniorji v 
Termalnem templju, kjer poteka tudi vodna 

vadba, poskrbijo za svojega duha. Šum pre-
livajoče se vode v kaskadnih kopelih s slano 
vodo ustvarja popolno zvočno kuliso za 
sproščeno uživanje v izbranih trenutkih. Obis-
kovalci lahko sprostitev poiščejo v kaskadnih 
kopelih ali notranjem termalnem bazenu, ki 
je povezan z zunanjim bazenom tako, da je 
prehod med njima neoviran v vseh letnih 
časih. Po sproščujočem kopanju v bazenih 
Termalnega templja je priporočljiva masaža, 
ki zaokroži čas, posvečen skrbi zase.

Krepitev imunskega

sistema s savnanjem 
Najboljše orožje zoper prehlade, ki so zaradi 
muhastega vremena bolj pogosti v pomla-
danskih mesecih, je prav gotovo savnanje. 
Da bomo kos nevšečnostim tega časa, 
strokovnjaki priporočajo redne obiske savn, ki 
pomagajo krepiti imunski sistem. Sproščanje 

in regeneracija telesa pa pozitivno vplivata 
na duha, kar se pozna tudi v odnosu do 
dela, narave, ljudi. V Deželi savn je poskrblje-
no za vse okuse, saj bodo obiskovalci našli 
14 različnih savn, kot so denimo parna, plan-
šarska, panoramska, zemeljska, rudniška, sa-
narium, velika finska, blatna, čokoladna, la-
conium, evkaliptus in podobno. Vse savne so 
odišavljene z različnimi aromami, kot so de-
nimo pomaranča, bazilika, kamilica, sivka, 
limona in podobno.

Urejeni od glave do peta 
Seniorji lahko svoje razvajanje v Atlantisu 
zaključijo v kozmetičnem salonu, kjer jih bodo 
usposobljeni strokovnjaki uredili od glave do 
peta. V salonu izvajajo nego obraza s pre-
parati blagovne znamke Dermologica, ki je 
primerna za vse tipe kože, in so na prodaj 
tudi v salonu. Lepe roke so vaše ogledalo, 
zato prepustite nego rok in nohtov strokov-
njakom, ki bodo poskrbeli za zdrav in lep 
videz. S pedikuro se boste poslovili od ode-
beljene kože na podplatih in vraščenih noh-

tov. Predeli telesa, ki si jih boste depilirali, 
bodo več tednov nežni in gladki. Poskrbeli pa 
bodo tudi za odvečne maščobne blazinice z 
naprednimi tretmaji za oblikovanje telesa, pri 
katerih vas ne bomo pustili razočarane. Za 
vse, ki potrebujejo nekaj sproščujočega v 
Atlantisu, nudijo posebne protistresne terapije 
talaso, ki vas bodo popeljale v svet popolne 
sprostitve. Tistim, ki pa bi želeli za svoje telo 
nekaj več, toplo priporočajo obisk regenera-
cijske komore Panthermal, ki vaše telo na-
polni s kisikom in s svojim delovanjem na 
celotno telo dosega neverjetne učinke.

Paketi 
Za regeneracijo duha in telesa si privoščite 
razvajanje v Vodnem mestu Atlantis, ki bo 
poskrbel, da boste zrela leta preživljali polni 
energije. Seniorji imajo nižjo ceno za vstop v 
vse tematske sklope, priporočajo pa jim na-
kup cenovno ugodnih paketov, ki vključujejo 
10 ali 20 vstopov za vse tematske sklope.  
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V spodnji etaži Emporiuma se nahajajo številne trgovine, ki vam bodo pomagale v vaš dom 
vnesti nekaj svežine. Nakupovanje pohištva in dekorativnih izdelkov je lahko zabavno in da ne 
bi zgubljali preveč časa, je smiselno, da se odpravite tja, kjer najdete vse na enem mestu. 
Trgovci so poleg svojo redne ponudbe za vas pripravili izdelke po izjemnih cenah, če pa ste 
člani kluba BTC City, še toliko bolje, saj so nekateri izmed izdelkov znižani posebej za vas.

Vse za dom 
v Spodnji etaži 

Emporium

premljanje stanovanja ali le men-
java katerega od kosov pohištva, 
nakup nove vgradne omare ali ot-

roške sobe lahko zaradi omejenega prostora 
predstavlja veliko težavo. V trgovini Izi Mobili 
in Pohištvo forma boste našli pohištvo, ki ga 
bodo na podlagi vaših želja in z njihovo 
pomočjo izdelali po meri posebej za vas. 
Poleg boste lahko kupili nove odeje in vzglav-
nike v trgovini Odeja, ki slovi po svoji kako-
vosti, tradiciji in lepem dizajnu raznovrstnih 
odej, vzglavnikov, blazin in ostalih stvari, ki so 
nujne za prijeten in udoben spanec. 

Če se odločate le za menjavo manjšega 
kosa pohištva ali kupujete nov dekorativni 
element v rustikalnem slogu, je prav, da obiš-
čete tudi trgovino Svetlin interier, ki je pre-
žeta z artikli stilnega pohištva in unikatnimi 
dodatki, ki bodo vaš dom naredili zelo pri-
kupen in domač. 
Za osvežitev kuhinje potrebujete le nov na-
mizni prt, ki ga lahko sešijete tudi sami, prav 
tako na novo preoblečete kuhinjske stole in z 
malo truda boste dosegli izjemen učinek. 
Ideje za kombinacije vam bodo pomagali 
izbrati v trgovini Kilometer, kjer jim blaga ne 

zmanjka, saj njihova bogata ponudba zado-
volji še tako zahtevnega kupca. Če pa želite 
povsem nove kose, je trgovina Stolček pose-
bej za vas, saj se ukvarjajo le s prodajo stolov 
in miz in tako bo vaša kuhinja v hipu dobila 
povsem nov odsev. 
Za poseg v dnevni prostor bo dovolj, če 
boste na mizo postavili nov kos kristalne po-
sode ali vaze, da pa bodo tudi ti izdelki v 
koraku z modnimi zapovedmi se odpravite v 
trgovino Tendence, kjer vam bodo poleg 
strokovnih nasvetov postregli z visokokako-
vostnimi in izbranimi izdelki za vaš dom.

Če pa se odločate za menjavo stare sedež-
ne garniture, so prav zdaj v trgovini F-Am-
bienti ponudili izjemno nizke cene za vse 
člane kluba BTC City in tudi ostale obisko-
valce, njihova ponudba pa obsega zelo širok 
spekter sedežnih garnitur in dodatkov. 
Za svežino in pomladno vzdušje vam torej ni 
treba dneve in dneve hoditi naokoli in raz-
mišljati, kje bi vse to kupili, saj vam Spodnja 
etaža Emporiuma s specializiranimi trgovina-
mi vse to ponudi na enem mestu. 

92,16 eur 

SKODELICA ZA ČAJ Z PODSTAVKOM, 
set za dve osebi 
redna cena: 115,20 eur 
  klubska cena 

63,44 eur 

REFLEX VAZA 25 cm bron 
redna cena: 74,64 eur 
  klubska cena 

29,58 eur 

ALI BABA VAZA 16 cm z. z. 
redna cena: 34,80 eur 
  klubska cena 

26,52 eur 

ALI BABA SKLEDA 25 cm z. z. 
redna cena: 31,20 eur 
  klubska cena 

23,35 eur 

DEKORATIVNA BLAZINA 
50 x 50 cm
redna cena: 25,95 eur 
  klubska cena 

45,00 eur 

LESENA POLIČKA 
ZA ROKO - NASLON
25 x 35 cm
redna cena: 50,00 eur 
  klubska cena 

220,50 eur 

KLUBSKA MIZA MARMOR
42 x 95 x 50 cm
redna cena: 245,00 eur 
  klubska cena 

34,48 eur 

ALI BABA PLADENJ 37 cm z. z. 
redna cena: 40,56 eur 
  klubska cena 

54,67 eur 

ALI BABA VAZA 38 cm z. z. 
redna cena: 64,32 eur 
  klubska cena 

1.435,50 eur 

Trgovina F-AMBIENTI
SEDEŽNA GARNITURA OTTA,
dimenzije: garnituro izdelujemo po meri
redna cena: od 1.595,00 eur 
  klubska cena od 

-10%

82,56 eur 

Trgovina TENDENCE
KENZO porcelan iz kolekcije 
Tao Garden in Bangalore
PLADENJ
redna cena: 103,20 eur 
  klubska cena 

-20%

950,00 eur 

Trgovina 
POHIŠTVO FORMA
POSTELJA
160 x 200 ali 180 x 200 cm
redna cena: 1.321,25 eur 
  klubska cena  

Z dostavo in montažo do cca. 50 km.
5.100,00 eur 

KUHINJA
redna cena: 6.000,00 eur
brez bele tehnike 
  klubska cena brez bele tehnike  

Z dostavo in montažo do cca. 50 km.

Vse pohištvo po meri, po naročilu 
- vgradne omare, garderobne 
sobe, spalnice, mladinske sobe, 
kuhinje, pisarne, predsobe.

20% popust velja za celotno 
kolekcijo KENZO porcelan.



39,04 eur 

Trgovina KILOMETER
Stenska slika print-motiv ROSE 
Slike primerne za vsak prostor.  
mere: 60 x 60 cm,
redna cena: 48,80 eur 
  klubska cena  

435,60 eur 

Trgovina STOLČEK
STEKLENA MIZA AURIGA
V štirih različnih barvah stekla.
Mere: 80 x 110/160 cm   
redna cena: 484,00 eur 
  klubska cena  

74,70 eur 

STOL MOJITO
V štirih različnih barvah eko usnja.
redna cena: 83,00 eur 
  klubska cena  

192,79 eur 

Miza iz masivnega bukovega lesa
Mere: 90 x 130/175 cm
redna cena: 275,41 eur 
  klubska cena  

Trgovina ODEJA
Peca L BIO PRALNA ODEJA 
200 x 140 cm  
redna cena: 117,24 eur 
  klubska cena

93,79 eur 

-20%

-20%

16,85 eur/m 

Bombažni potisk 
z otroškimi motivi - BABY, 
širina: 280 cm
redna cena: 21,60 eur/m
  klubska cena  19,12 eur/m 

Dekoratinve tkanine 
z vezenimi vzorci, 
širina: 280 cm
redna cena: 23,90 eur/m
  klubska cena  

276,25 eur 

Trgovina 

SVETLIN INTERIER
KLOP Z NASLONOM 
V različnih barvah po naročilu. 
redna cena: 325,00 eur 
znižana cena: 292,50 eur
  klubska cena  

890,00 eur 

Trgovina IZI-MOBILI
OTROŠKA MLADINSKA SOBA
  klubska cena  

1.990,00 eur 

VGRADNA OMARA
  klubska cena  

54,98 eur 

LONČEK VELIKI
cvetlični motiv 
redna cena: 64,68 eur 
znižana cena: 58,21 eur
  klubska cena  

6,72 eur 

ZAJČEK KERAMIČNI 
redna cena: 7,90 eur 
znižana cena: 7,11 eur
  klubska cena  

48,40 eur 

Stol iz masivnega 
bukovega lesa
redna cena: 53,78 eur 
  klubska cena  

Slike na strani 12 in 13 so simbolične, za napake v tisku ne odgovarjamo. Ponudba velja do 30. 4. 2009 oziroma do razprodaje zalog. Cene so informativne.



Izžrebali smo nagrajenko, ki je pravilno odgovorila 
na nagradno vprašanje: Maturantski ples 

V nagradnem vprašanju smo vas vprašali, kako se izognemo temnim kolobarjem pri 
ličenju oči? Po odgovorih sodeč lahko sklepamo, da ste zelo vešči v preprečevanju 
neželenih kolobarjev, saj vas je večina odgovorilo pravilno:

Temnim kolobarjem pri ličenju oči se izognemo tako, da senčilo 
nanašamo pred vsemi drugimi ličili.
 

Nagrajenka, ki je pravilno odgovorila:

Helena Juvan iz Domžal 

Čestitamo!

Več o ponudbi za maturantske plese na www.btc-city.com .

Denis Starič, slikar, ki je znan po svojem 
unikatnem slikanju na platno, je pred 

nedavnim presenetil z biografsko knjigo 
Poper, sol in sanje. V knjigi na humoren 

način opisuje svoje pestro življenje, v 
katerega je vključil tudi anekdote z 

znanimi Slovenci. Poper, sol in 
sanje je knjiga, ki vas bo gotovo 

razvedrila, v nekaterih 
odlomkih pa se boste v 

njej morda našli tudi vi …
Veseli nas, da se je avtor v 

knjigi spomnil tudi na 
naše Vodno mesto 

Atlantis, za katerega 
pravi, da mu je kar malo 
spremenil način življenja. 

Seveda, kot rednemu 
obiskovalcu.

Poper, sol in sanje

Slikar Denis Starič






