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Vonj po poletju

Prihaja čas toplih dni in prijetnih večerov, čas za sprostitev in uživanje 
na soncu; prihaja brezskrbno poletje. Prinese nam daljše dneve, v ka-
terih lahko združujemo delo, zabavo in šport. Vse to in še več vam v 
poletnih mesecih nudi tudi BTC City, saj v poletnem času za svoje obis-
kovalce pripravlja posebna presenečenja.
Seveda bo tudi letošnje poletje v BTC Cityju v znamenju športa. Za 
nami je že znameniti maraton Franja BTC City, ki kot eden največjih 
mednarodnih športnih dogodkov v Sloveniji vsako leto združuje številne 
profesionalne in rekreativne športnike. Letos pa nas je obiskal tudi eden 
najboljših kolesarjev vseh časov, belgijska legenda Johan Museeuw, ki 
je vozil za BTC, saj je nosil štartno številko 1, ki sicer pripada prvemu 
možu generalnega sponzorja maratona Franje, Jožetu Mermalu. Če 
ste zamudili kolesarski maraton, ne skrbite, saj je poletje v BTC Cityju 
polno zabavnih aktivnosti. Na Aleji mladih se vsako poletje napne 
odbojkarska mreža in športni navdušenci lahko vse poletje brezplačno 
igrajo odbojko na mivki. Na ulicah BTC Cityja je tudi igrišče za mini golf, 
ki pa ni čisto običajno igrišče, saj se igralci ob vsaki igri srečajo z 
zanimivimi ovirami, katere popestrijo igro in prinašajo izzive.
Poletni večeri so prav tako odlični za ogled filma ali predstave, ki vas 
bo nasmejala do solz. Saj poznate pregovor - smeh je pol zdravja. 
Torej, zakaj se ne bi med poletjem razvajali z odličnim filmom ali 
predstavo, z adrenalinsko vožnjo z gokarti ali uživali v Vodnem mestu 
Atlantis?
BTC City med poletnimi meseci, ko šolarji zapustijo šolske klopi, vedno 
poskrbi tudi za najmlajše. V maju smo na južnem delu dvorane A 
nasproti tržnice odprli novo otroško igrišče, ki najmlajšim nudi zabaven, 
a varen prostor za preživljanje brezskrbnih poletnih dni. Med poletnimi 
šolskimi počitnicami pa bodo v Vodnem mestu Atlantis potekali tudi 
plavalni tečaji. Vsekakor se v pestri ponudbi BTC Cityja najde nekaj za 
vsakogar. 
Seveda ne smemo pozabiti na številne trgovine, ki s svojo mamljivo 
ponudbo privabljajo številne obiskovalce. Navsezadnje je BTC City ma-
lo mesto velikih nakupov, mesto, ki na enem mestu združuje številne 
trgovine in svojim obiskovalcem zagotavlja pestro in prvovrstno izbiro.
Prepričana sem, da med poletnimi meseci v BTC Cityju zabave ne bo 
manjkalo, saj bo vsak dan potekal v znamenju čarobnih dogodivščin. 
V mestu nakupov, zabave, sprostitve in športa se nam pridružite tudi vi!

Maja Oven
odgovorna urednica

14

Vroče poletje ohladite s klubsko ponudbo!
Darilni bon Merkur
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Vrtnarimo s srcem

Novo v dvorani 3

Razstavni center RALF GARTNER

55 let 
razvoja BTC
Leto 1954. Ljubljana je imela 130.000 prebivalcev. Šestnajstega marca je bila sklenjena 
ustanovitvena pogodba, na podlagi katere je bilo ustanovljeno podjetje Centralna skla-
dišča, ki v tedanjem predmestju Ljubljane, v neposredni bližini ljubljanskega letališča in 
tovornega terminala v Mostah, z gradnjo skladišč za potrebe ljubljanske trgovine in in-
dustrije začne polniti prostor med polji in travniki. 

Petdeseta: 
preimenovanje iz Centralnih 
v Javna skladišča
Kmalu po ustanovitvi podjetja Centralna 
skladišča je potreba po skladiščih v Ljub-
ljani strmo naraščala, zato je podjetje svoje 
poslovanje razširilo tudi na opravljanje skla-
diščne dejavnosti za podjetja, ki niso bila 
med njegovimi soustanovitelji. Zaradi razširi-
tve dejavnosti in obsega poslovanja se je 
podjetje že v letu 1957 preimenovalo v Jav-
na skladišča.  

Šestdeseta: 
največje carinsko skladišče 
v Jugoslaviji
Do maja 1962 je bilo zgrajenih že 68.867 
kvadratnih metrov pokritih skladiščnih povr-
šin, model skladišč pa je bil zgled za grad-
njo skladišč tudi po vseh večjih mestih te-
danje Jugoslavije. V letih 1962-1970 so Jav-
na skladišča z uspešnim poslovanjem prera-
sla zastavljene okvire delovanja in pojavljala 
se je vedno večja potreba po gradnji novih 
objektov. Leta 1966 je tako na 27.000 kva-
dratnih metrih nastalo največje carinsko 
skladišče v Jugoslaviji, ki je sočasno lahko 
sprejelo 35 vagonov. 

Sedemdeseta: 
največji kopenski terminal v Evropi
Da so bili gradbeni projekti, ki so jih na-
rekovale potrebe rastočega podjetja Javna 
skladišča zahtevni in za tedanje čase zelo 
velikopotezni, priča tudi prispevek o gradnji 
skladišča XIII iz septembrske številke časo-
pisa Javna skladišča iz leta 1970: "... Skla-
dišče bo imelo površino 15.000 kvadratnih 
metrov. V njem bo urejeno tudi zaklonišče. 
Industrijski tir bo speljan zunaj skladišča. To 
bo prvo skladišče na našem področju, ki bo 
v celoti ogrevano do 15 stopinj Celzija.". 

Leta 1970 so Javna skladišča prerasla v naj-
večji kopenski terminal v Evropi, leta 1975 
pa je podjetje postalo največji blagovno-
transportni center. Takrat so se Javna skla-
dišča preimenovala v Blagovno-transportni 
center Ljubljana in zgodbo o uspehu v na-
slednjih letih nadaljevala s širitvijo poslo-
vanja in gradnjo objektov v nekaterih večjih 
slovenskih mestih - Mariboru, Novem mestu, 
Murski Soboti in Celju.

Osemdeseta: 
uspešno preživeta kriza
Leta 1984 se je idejni oče in direktor Cen-
tralnih skladišč Jože Borštnar upokojil, vo-
denje podjetja pa je prevzel Vlado Zlobko. 
Spretno je krmaril med negotovimi politič-
nimi, socialnimi in gospodarskimi razmer-
ami, ki so jih prinesle politične in ekonom-
ske spremembe na pragu devetdesetih let. 
Kljub težkim gospodarskim razmeram je 
Blagovno-transportni center leta 1987 našel 
novo poslovno priložnost, postal prva ko-
penska carinska cona ter zaoral ledino na 
področju mednarodne delitve dela. Ljublj-
ana je imela največje carinsko skladišče za 
potrebe tedanje države in največji kopenski 
blagovni terminal v Evropi, kljub temu pa so 

javna skladišča ostala neugleden predel, 
namenjen pretovarjanju in odlaganju blaga.

Devetdeseta: 
prvi nakupovalni center v Sloveniji
S preobrazbo ekonomskega sistema, ki je 
narekoval povečanje obrata kapitala, so se 
negotove gospodarske razmere nadaljevale, 
skladiščne kapacitete Blagovno-transportne-
ga centra pa so za potrebe gospodarstva 
postale prevelike - leta 1990 je bilo v Bla-
govno-transportnem centru praznih kar 
50.000 kvadratnih metrov površin. V iskanju 
in potrjevanju podjetniške svobode se je po-
djetje odločilo za spremembo svojega imena 
v Blagovno-trgovinski center ter se preobra-
zilo v delniško družbo, ki je postala odgovo-
rna za izbiro novih, dobičkonosnih, kompa-

tibilnih in konkurenčnih programov ter po-
slovnih vsebin. V letu 1993 so prazni skla-
diščni prostori začeli dobivati novo, privlač-
nejšo podobo - v prenovljeni dvorani A so 
nastale prve trgovine. Razvoj je bil skokovit, 
vedno več obiskovalcev malega mesta pa je 
potrjevalo, da je BTC primeren prostor za 
razvoj trgovine in spremljajočih dejavnosti. 
Nastal je prvi nakupovalni center v Sloveniji, 
delnice podjetja pa so leta 1994 začele ko-
tirati na Ljubljanski borzi vrednostnih pa-
pirjev.

Danes: 
največje evropsko poslov-no, nakupovalno, rekreativno-zabaviščno 
in kulturno središče

Danes je BTC City mesto mednarodnih sti-
čišč, vedrine in sožitja, največje evropsko 
poslovno, nakupovalno, rekreativno-zabavi-
ščno in kulturno središče, ki ga letno obišče 

21 milijonov ljudi iz Slovenije in tujine. Ce-
lotna površina BTC Cityja meri 475.000 kva-
dratnih metrov, trdno jedro poslovnega sre-
dišča pa tvori prek 3.000 podjetij iz Slovenije 
in tujine, ki ustvarjajo sinergije z nakupova-
lnimi, rekreativno-zabaviščnimi ter kulturnimi 
vsebinami. BTC City je danes razgibano 
mesto z zanimivo sodobno pozidavo, ki jo je 
sooblikovalo prek 40 domačih in tujih arhi-
tektov ter urbanistov. V njem je veliko zelenih 
in parkovnih površin, hortikulturno urejene in 
vzdrževane površine pa zagotavljajo udobno 
in sproščeno počutje ter ponujajo občutek 
varnosti.

Obiskali smo novo odprti razstavni center Ralf 
Gartner v dvorani 3, ki se nahaja v samem 
središču BTC Cityja. Na 400 kvadratnih met-
rov prodajne površine nam je prijazno osebje 
predstavilo širok prodajni program podjetja. 
Spoznali smo kar nekaj zanimivih artiklov, ki 
smo jih imeli možnost tudi preskusiti. Robotski 
sesalniki Irobot so nas navdušili s svojo up-

orabnostjo, saj jim vgrajene napredne funk-
cije in tehnologija omogočajo samostojno 
sesanje prostorov, s tem pa uporabnik prido-
bi več dragocenega prostega časa za dru-
ga opravila. Ogledali smo si tudi program 
znanega proizvajalca Singer, ki po svetu slovi 
po šivalnih strojih, v zadnjih desetletjih pa je 
razvil tudi program likalnih desk, parnih likal-
nikov, sesalnikov in malih gospodinjskih apa-
ratov. V salonu se predstavlja tudi nemški 
proizvajalec Hama, ki nudi bogat izbor pri-
pomočkov in dodatkov za računalništvo, 

avdio in video ter fotografijo. V salonu nam je 
bilo prijetno hladno, ker sta delovali klimatski 
napravi Matrix in Ariston. Naprave teh proiz-
vajalcev imajo v prodajni ponudbi. Ob kon-
cu ogleda so nam svetovalci predstavili še 
kuhinjski program, kjer lahko stranke na enem 
mestu najdejo velik izbor kuhinjskih nap Fal-
mec in Airmate, Franke korita, pipe, vgradno 

tehniko Matrix in Hotpoint Ariston, pečice, 
hladilnike in pomivalne stroje. Toplo priporo-
čamo obisk salona in ogled zanimive po-
nudbe. 
Obiščete jih lahko od ponedeljka do petka 
med 9.00 in 19.00, ob sobotah pa od 9.00 
do 14.00.
Ralf Gartner d.o.o., 
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, dvorana 3
Telefon: (01) 600 32 53
www.ralfgartner.si 

www.mercedes-benz.si

Mercedes-Benz roadshow 

v soboto in nedeljo, 20. in 21. junija 2009, 

pred Vodnim mestom Atlantis 

Užitek na domačem vrtu

Ceste bodo postale modna pista. Ekskluzivna 
karavana bo v Ljubljano in Maribor pripeljala 
utrip sodobnih metropol in privlačni novi 
kupe razreda E. V živo si boste lahko ogledali 
in preizkusili najnovejša vozila: kupe razreda 
E, limuzine razreda E, razred CLS, razred SL, C 
63 AMG in razred GLK.  
Po opravljenem praktičnem in teoretičnem 

delu predstavitve vas bomo tudi nagradili. 
Pogoj za rezervacijo termina je razpoložljivo 
prosto mesto in najmanj štiri leta od izdaje 
vozniškega dovoljenja. 
Več na www.mercedes-benz.si.
Zagotavljamo vam, da boste podlegli čisti 
privlačnosti novega kupeja razreda E. 

Predajanje sončnim žarkom in uživanje na 
vrtu mamljivo vabi. Da bo počitek še prijet-
nejši, poskrbimo za razvajanje na mehki, sve-
že pokošeni trati, v udobnem ležalniku, med 
cvetočimi gredicami. V Merkurjevih trgovskih 
centrih vam ponujamo vse za prijetne po-
poldneve, ki jih boste v družbi svojih najdražjih 
preživeli ob pikniku in sanjarjenju na vrtu. 
Ponudba vrtnih garnitur je bogata; na voljo 
so različni materiali - les, plastika, kovina. Vsak 
material prinaša določene prednosti, po-
membno pa je, da ga pravilno vzdržujemo 
in zaščitimo pred vremenskimi nevšečnostmi. 
Pri plastiki je potrebno paziti, da ni izpostav-
ljena mrazu, da ne poči. Les je treba zaščititi 
s premazom, da ne posivi in da ohrani svojo 
žlahtno podobo, tropski les pa zahteva 
enkrat letno premaz s posebnim oljem.
Da se nad počitkom in sanjarjenjem ne bo 
pritoževal vaš želodec, poskrbite za prijetno 
kosilo ali večerjo na žaru. Izberite med klasič-
nim žarom, žarom s kuhalnikom ali kaminom. 

Na voljo so vam tudi kombinacije žara na 
vulkansko kamenje in klasične žar plošče, ki 
se v hipu lahko spremeni v priročni kuhalnik. 
To je idealna rešitev za pripravo jedi na žaru 
ter za kuhanje prilog in jedi na žlico. 
Oglejte si še Merkurjev katalog "Vrtnarimo s 
srcem", kjer je predstavljena bogata ponud-
ba izdelkov od urejanja do užitka na vrtu. V 
Merkurjevih trgovskih centrih pa poiščite tudi 
številne dodatke, da bo na vašem vrtu še 
bolj prijetno in domače. 



Dogajanje na Festivalu nakupov in zabave

Pomladanski Festival nakupov 

in zabave je popestrila Severina

Nova obutev v Dvorani 2

Nova trgovina 

v dvorani 2 - 

MBT 

THE ANTI-SHOE
Pomladanski Festival nakupov in zabave, 
ki je v BTC CITY-ju potekal v soboto in 
nedeljo, 23. in 24. maja, je v dveh dneh 
privabil veliko ljudi. Trgovine so za obis-
kovalce pripravile številne ugodnosti, po-
puste in akcije, najrazličnejši dogodki pa 
so potekali na osrednjem prizorišču med 
dvorano A in tržnico, na Aleji mladih ter 
na ulicah BTC CITY-ja.
Vrhunec dogajanja je bil v soboto zve-
čer, ko je na osrednjem prizorišču nasto-
pila priljubljena hrvaška pevka Severina, 
ki je dodobra razgrela publiko.

V BTC Cityju so odprli novo trgovino z obutvijo. 
Posebnost obutve MBT je v edinstveni fiziološki 
konstrukciji podplata Masai Senzor. Ta poseb-
na konstrukcija med hojo po trdi podlagi 
simulira boso hojo po pesku, naravno stanje, 
ki vodi v vzpostavljanje ravnotežja ter do-
datno aktivira mišice gibalnega sistema.
Obutev MBT ohranja lego ušes, ramen in 
kolkov v idealni vertikalni liniji, medtem ko 
konvencionalna obutev spodbuja nagnje-

nost zgornjega dela telesa naprej. S telesu 
prijazno držo obutev MBT pomaga prepreče-
vati bolezni gibalnega sistema. 
Obiščite in The anti-shoe trgovino in z brez-
plačno računalniško analizo preverite stanje 
svojih stopal. 
Telefon: (01) 585 22 46 (trgovina)
e-naslov: www.mbt.si ,
www.swissmasai.com 
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6 Gurmanov BTC vodnik

Zdravo je pravo

S S

Soba ' Room 
BTC City, Aleja mladih
odprto: non stop, 
vsak dan od 7. do 24 ure

Slaščičarna Zvezda
BTC City, Dvorana 12
telefon: (01) 585 20 95
odprto: od ponedeljka do sobote 
od 8. do 21. ure

omlad in poletje, tu in tam tudi zgod-
nja jesen so najlepši letni časi. Pa ne 
samo zaradi zelenja in cvetenja, 

morja in hribov, daljših dni in kratkih noči. 
Pomlad nam prinese zelenjavno in sadno 
obilje v zameno za živila iz hladilnic in za-
mrzovalnih omar. O zdravi prehrani je veliko 
idej, kar nekaj priljubljenih je stroka že oma-
jala in zavrgla. Strokovnjaki pa so si edini: 

zdrava prehrana je kalorično, hranilno in 
biološko polnovredna ali uravnotežena pre-
hrana, pri kateri imata vodilno mesto sveža 
zelenjava, sadje in žitarice. Hrana, ki naj vse-
buje tudi mleko in mlečne izdelke, delno tudi 
meso in ribe, naj bo razdeljena na pet dnev-
nih obrokov, med katerimi (počasi) uživamo, 
dobro počutje pa se podaljša tudi po ob-
roku. 

Ker pri nas nove in nove pesticide uvrščajo 
na seznam dovoljenih, namesto da bi jih 
prepovedovali, je pri izboru živil in jedi izjem-
no pomembna naša ekološka ozaveščenost. 
Če že ne zaradi nas, pa vsaj zaradi naših 
otrok. Tudi zato ker posamezni (neodvisni) 
strokovnjaki že nekaj časa svarijo pred ne-
zdravo potjo, na kateri smo in po kateri odte-
kamo. 

oba ' Room je gostinski lokal, ki ga 
vodi Sašo Žura, z nami pa je pokle-

petala Metka Ažman, ki pove, da so lokal 
odprli leta 2007. Na vrtu imajo 160 sede-
žev, v gostinski ponudbi pa (brez)alkoholne 

pijače, nekaj je tudi mešanih, tople in hla-
dne sendviče, slaščice in domači slado-
led, od letošnjega maja tudi solatni bar. 
Posebnost solatnega bara je, da gostom 
ponudijo nekaj tipskih solat, sicer pa jim 
namešajo solato po njihovem izboru. 
Gostje lahko izbirajo med petdesetimi živili, 
od dobro znanih listnatih solat do različne 
zelenjave in mesa. Na voljo so tudi različni 

solatni prelivi, solate pa je mogoče od-
nesti tudi na delovno mesto ali domov. 
Samo za orientacijo lahko navedemo tudi 
cene raznovrstnih solatnih krožnikov. Cena 
velike sklede zelene solate je 2 evra. Če si 

jo želite obogatiti še s številnimi in zelo 
okusnimi dodatki, bo to naneslo še dodat-
ni evro in pol na 100 g izbranih sestavin.  
Soba ' Room pa ima še eno posebnost. 
Ob lokalu je igrišče, kjer se odvijajo tekmo-
vanja v odbojki na mivki, od septembra 
pa bodo na mivki nastopali tudi nogo-
metaši. 

laščičarna Zvezda letos praznuje de-
seto obletnico, lokal v BTC-ju pa je 

mlajši. Urša Sojer, direktorica, je nekoč štu-
dirala tržno komuniciranje, potem pa se je 
pokazala priložnost za prvi lokal na Wolfovi. 
Pozneje sta se temu lokalu pridružili še dve 
slaščičarni, v BTC-ju in Hotelu Slon, o načr-
tih za prihodnost pa je Urša bolj skrivnost-

na. Pove le, da (celo) torto lahko že zdaj 
naročite po telefonu, da vam jo dostavijo 
domov ali pa z njo presenetite koga, ki 
vam je blizu.
V slaščičarni Zvezda v BTC-ju (nasproti 
Merkurja) imajo tradicionalno pester izbor 
slaščic, med katerimi so najbolj iskane 
torte črni gozdiček, sadna mešana in 

zvezda torta, Urši Sojer pa so 
najbližji domači sladoledi, bo-
rovničev meringue, švicarska 
rezina in sadna krostata (pita).
V slaščičarni Zvezda imajo 
tudi sladice, katerih skupni 
imenovalec je zdrava pre-
hrana. To so torta za diabe-
tike, veganska in veganska 
čokoladna torta (brez živil 
živalskega izvora), pirina pita 
(z javorovim sirupom), sladole-
di s stoodstotnim sadnim de-
ležem in sladoled na osnovi 
riževega mleka. 
Urša Sojer zase pravi, da je 
sladkosneda in da že od ma-
lega rada kuha. To ima po 
očetu, ta pa po mami, Uršini 
babici, ki se je kot kuharica 
šolala na Dunaju in v Gradcu, 
potem pa je imela svojo 
gostilno. V oporo pri napor-
nem delu so ji mož Damjan in 
osnovnošolca Tristan in Triša. 
Rada ima mamo Ajto, toplo 
žensko, ki zna prisluhniti in ji 
vse življenje stoji ob strani, in 
nekoliko bolj kritičnega očeta, 
s starejšo sestro Barbaro pa 
sta najboljši prijateljici. 
"Ko se po desetih letih ozrem 
v preteklost, sem zadovoljna, 
čeprav vem, da je pred nami 
še dolga pot," pravi Urša 
Sojer.



Nekoč mulec, ki si je tako kot nekaj njegovih vrstnikov želel postati slaven in čim 
prej dočakati svojih pet minut, danes pa odličen glasbenik, poln kreativnosti. 
Vse, kar pride izpod njegovega peresa, postane odmevno. Je šef priljubljenega 
lokala v ljubljanskem BTC Cityju in je gospodič, ki si življenja in svojega 
vsakdana brez glasbe preprosto ne more predstavljati. Je eden in edini - 
Jan Plestenjak.

Jan Plestenjak, glasbenik

"Umetnost brez 

publike je mrtva"

Glasba je hud pritisk. Osem let 
sem vstajal ob petih zjutraj in 
"obdelal" šesto osnovnih šol, 
igral za takratnih sto mark, od 
tega je šla polovica samo za 
bencin. Tam sem se veliko na-
učil. Šele pozneje sem sestavil 
svoj bend. Velikokrat nisem 
zaslužil niti toliko, da bi lahko 
sploh plačal spremljevalno 
skupino. Zadnjih osem let 
imam šele pravo koncertno 
kariero. To se ni zgodilo čez 
noč. Nobene stopnice nisem 
preskočil, na vsaki sem moral 
pošteno garati."

Vsi pravijo, da 
nenormalno garam, 
ampak ko pišem, 
aranžiram, 
produciram, to delo 
občutim kot tak 
adrenalin, da si 
preprosto ne 
predstavljam, kje bi 
mi bilo lepše kot v 
studiu."
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Ko sva se dogovarjala za intervju, ste 
dejali, da so trenutno na vašem dnev-
nem urniku koncerti in studio. Kaj poč-
nete v studiu? Že pripravljate novo 
gradivo?

Trenutno produciram album za svojega kita-
rista Zdenka Cotiča Cota. Je legendarni kita-
rist, ki je na sceni več kot petintrideset let in je 
igral z več kot osmimi izvajalci. Ta album sem 
ustvarjal tri mesece, zdaj grem še za en me-
sec v studio, da ga končamo. V enem letu 
me čakata še dva albuma za druge izvajal-
ce. Potem bom počasi moral že pisati zase, 
da bom končal čez tri leta … (smeh).

Vas muči spomladanska utrujenost?

Tako in tako sem kar naprej neprespan. Po 
navadi delam do treh, štirih zjutraj, zaspim 
okoli petih, vstanem ob dvanajstih, enih. Ta 
"rokenrol utrujenost" traja že sedemnajst let. 
Zelo si želim živeti bolj normalno, samo pre-
prosto ne gre.

Noč ima svojo moč. Tudi vi ste nočna 
ptica. Je takrat pri vas več glasbene 
produktivnosti kot podnevi?

Mislim, da si podnevi v stiku z življenjem, ljud-
mi, dogodki in si težko predstavljam, da bi 
imel mir za ustvarjanje. Podnevi se dogajajo 
čustvene, adrenalinske stvari, zvečer, tako se 
mi zdi, začnejo možgani delati kreativno. Mi-
slim, da smo ljudje različni. Eni smo pač bolj 
"naštelani" na noč. 

Kako si naberete energijo in moči?

V zadnjem času me predvsem polni to, da 
se postavim pred hišo, znajdem sredi narave, 
gledam drevesa, poslušam ptice in se zlijem 

z naravo. Velikokrat na dan se spomnim na 
to, ker bi me sicer vsakodnevna histerija in 
borba za uspeh odpeljali na napačno cesto. 
Človek ne sme pozabiti, da je del vesolja. 
Ljudje to radi pozabljamo!

Kaj pa šport? Tek ali rolanje po Strunjanu?
Nisem športnik, a kljub temu dvakrat na te-
den pretečem sedem do osem kilometrov, 
včasih obiščem tudi fitnes. Športa ne sprem-
ljam niti po televiziji. Včasih imam tudi pro-
blem, da ne vem, zakaj mora biti nekdo hit-
rejši od drugega ali nekdo zabije več golov 
kot nekdo drug. To navsezadnje ne spremeni 

ničesar! Tudi če nekdo proda deset albumov 
več kot jaz, se nič ne spremeni. Bistveno je, 
da je človek zadovoljen s tistim, kar počne. 

V BTC Cityju ste z Boštjanom Menar-
tom postavili lokal Playa. Je bila to vaša 
zamisel?

Ko je bil Edvard Oven še v BTC-ju, smo bili 
povabljeni na razgovore. Predlog je bil zani-
miv. Potem se je v pogovorih z gospodom 
Mermalom porodila ideja, kako bi lahko del-
ček mediteranskega okolja pričarali v kom-
pleksu sredi prestolnice. To je na koncu postal 
tudi najin cilj in zdi se mi, da smo sva ga d-
osegla. Tudi vodstvo BTC-ja je zelo zadovolj-
no.

Ste si pred odprtjem Playe v prestolnici 
zaželeli, da bi lokal dobil poseben sloves?

V Ljubljani ponujamo svoj občutek in tisti, ki se 
v njem dobro počuti, se pač dobro počuti. 
Da bi ljudi ocenjevali po zaslužku in jih lo-

čevali - to bi bilo zares bolno. Kje piše, da 
sem kot glasbenik naredil več kot neki naj-
boljši vrtnar, ki ima doma najboljše paradiž-
nike. Kaj sploh so merila?! Mene zanima, ali 
ima človek veliko srce, ali mi je v njegovi 

družbi dobro in ali se lahko od njega kaj na-
učim …

V okviru praznovanja svoje 55. oblet-
nice si je BTC zaželel tudi vaš glas. Kaj 
porečete na predsednika uprave, gos-
poda Jožeta Mermala, ki že leta uspeš-
no krmari barko BTC-ja?

On je eden tistih ljudi, ki zmorejo, da je čas, ki 
ga preživiš z njimi, inspiracija. Je poln zagona 
in žari, ko govori o BTC-ju. Tudi velik poslovnež 
je lahko velik umetnik. Ko z njim govorim, ne 
dobim občutka, da je njegov cilj zaslužek, 
ampak da bo nekaj, kar ustvarja, zraslo. Ima 

vizije. S takimi ljudmi se rad družim, ker ob njih 
rastem.

Na slovenskem glasbenem področju ste 
pravzaprav dosegli vse. Je še kakšna 
stvar, ki si jo potihoma želite?

V profesionalnem smislu sem lahko še boljši. 
Upam, da bom lahko enako rekel, ko bom 
star petdeset let. Če bi bil moj cilj le megahiti 
in razprodane dvorane, potem bi svoje že 
dosegel. Toda moj cilj je še bolje zapeti, da 
bo šov za publiko še boljši, da bo naslednji 
album še bolj dovršen … postaviš si sanje, ki 
jih ne moreš ujeti, ampak jih tu in tam grabiš 
za rep.

Domen Mavrič
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Vodno 
mesto 
Atlantis 
Odpiralni čas: 
od ponedeljka do nedelje: 09.00-23.00

Lokacija: BTC City Ljubljana, 

Vodno mesto Atlantis  

Za več informacij obiščite spletno 
stran www.atlantis-vodnomesto.si 

ali jih pokličite na (01) 585 21 00 

ali pišite na elektronski naslov 
vodnomesto@btc.si .

To je moje morje  

O

Vodno mesto Atlantis je po mnenju glasovalcev naj wellness v Sloveniji. 
S celovito ponudbo zadovoljujemo potrebe in zahteve različnih ljudi. Za poletne 
počitnice smo pripravili še posebno ugodno ponudbo za družine. 

Vroče poletje je najprijetneje pre-
živeti ob vodi. Ker so šolske počit-
nice tik pred vrati in je največji 
otroški užitek čofotanje, vas vabi-
mo, da poletne dni preživite z 
nami v Vodnem mestu Atlantis. 
Pripravili smo številne novosti, ki 
bodo prispevale k dogodivščini v 
vodnem mestu in posebno ugod-
ne ponudbe za družine. 

Število 
oseb 

(odrasli + 
otroci)

Delovni 
teden 
(v EUR)

Vikend 
in prazniki 

(v EUR)

2 + 1
2 + 2
2 + 3
2 + 1
2 + 2
2 + 3

Do 4 ure
Do 4 ure
Do 4 ure
Dnevna
Dnevna
Dnevna

37,02
48,36
59,71
43,42
56,94
70,46

40,97
53,54
66,10
47,43
62,24
77,05

Družinski paketi Atlantis 
za Svet doživetij  

V Vodnem mestu Atlantis smo v so-
delovanju z GA, specializirano trgovino 
za gospodinjske aparate in kuhinje, pri-
pravili nagradno igro: 
Osvežite se s klimo Panasonic.
Nagradna igra bo trajala do konca 
avgusta. Tisti obiskovalci vodnega mesta, ki bodo želeli svoje domove hladiti prej, 
pa bo trgovina GA nagradila s 16-odstotnim popustom na določen model klimat-
ske naprave, vendar ob predložitvi vstopnice za Atlantis. 

NAGRADNA IGRA: 
Zadenite klimo Panasonic 

Počitniško 
varstvo

bisk vodnega mesta se iz leta v leto 
povečuje. Zadovoljstvo s ponudbo 
dokazuje tudi letošnji naziv naj well-

ness, ki ga že drugo leto zapored pripravlja 
radijska oddaja Dobro jutro, Slovenija. "Osvo-
jeni naziv dokazuje, da uresničujemo zastav-
ljeno strategijo in vizijo vodnega mesta, v 
katerem poskrbimo za vse starostne skupine 
obiskovalcev - od treh mesecev naprej. S 
celovito in raznovrstno ponudbo verjamemo 
v svoj uspeh in nas veseli, da se naši obis-
kovalci radi vračajo," je dejal Miha Rakar, di-
rektor Vodnega mesta Atlantis. Ob tem še 
dodajmo, da se bodo slovenska kopališča 
ponovno potegovala za naziv za najboljše 
slovensko kopališče, ki ga je Vodno mesto 
Atlantis osvojilo že štirikrat. Svojo glasovnico 
lahko oddate na spletni strani http://www.dj-
slovenija.si.

Številne novosti 
Osvojeni nazivi ne pomenijo, da bomo v 
vodnem mestu počivali na lovorikah. Svojo 
ponudbo stalno izpopolnjujemo in bomo 

obiskovalce še naprej razvajali s številnimi 
novostmi. Da so s ponudbo zadovoljni novi in 
stari obiskovalci, dokazujejo tudi številke, saj je 
v prvem četrtletju letos Atlantis obiskalo več 
obiskovalcev kot v enakem obdobju lani, 

dnevno pa skoraj 1000 ljudi. Atlantis je nam-
reč primeren za vse okuse. Nove animacije, 
terapije in vadbe v vseh tematskih sklopih, 
dodatna infra savna, zeliščna savna, novi 
programi masaž, nova ponudba paketov 
darilnih bonov, sladoledni vrt v Svetu doživetij 
so novosti, ki smo jih pripravili v Atlantisu. 

Raj za družine
S sloganom "TO JE MOJE MORJE!" vabimo 
vse, da preživijo poletje z nami v Svetu do-
živetij, kjer zabave in dogodivščin ne manjka. 
Ker se bližajo počitnice, smo za družine 
pripravili posebno ugodno ponudbo. Priporo-
čamo nakup cenovno ugodnih družinskih 
paketov za Svet doživetij. Štiričlanska družina 
bo za štiriurno doživetje v Svetu doživetij med 
tednom odštela 48,37 evra, med vikendom 
pa za 53,54 evra. Ob tem je treba poudariti, 
da vstopnica vključuje tudi kosilo. Pri nakupu 
družinske vstopnice boste deležni tudi po-
pustov, ki so odvisni od števila družinskih čla-
nov, ki jih boste pripeljali na doživetje. 

Kako poskrbimo 
za člane družine 
Poleg zabave v bazenih v Svetu doživetij se 
lahko mame uredijo v kozmetičnem salonu, 
skupaj z očeti pa sproščajo v savnah ali se 
prepustijo spretnim rokam masažnih strokov-

njakinj. Za tiste, ki radi soncu pokažejo malce 
več kože, pa je nudistična plaža pravi odgo-
vor. Torej, dobro je poskrbljeno za želje in 
potrebe vseh članov družine. V osrednjem 
delu Atlantisa lahko uživajo v kar 16 bazenih s 
številnimi vodnimi zanimivostmi, od gejzirjev, 
vodnih slapov, toboganov in podobno. Ob 
tem dodajmo, da sta dva bazena, ki sta 
opremljena s številnimi dodatnimi zanimivost-
mi, izključno namenjena otrokom različnih 
starosti. Starši si poleg vodnih doživetij lahko 
privoščijo tudi malce razvajanja. Sproščajo 
pa se lahko z novimi kavnimi in koruznimi te-
rapijami v savnah, privoščijo masažo hrbta, ki 
bo razpustila vozle, refleksno masažo stopal 

in dlani za spodbujanje delovanja limfnega 
in imunskega sistema in druge masaže. Za 
urejenost od peta do glave pa bomo poskr-
beli v kozmetičnem salonu Studia La Vida. 
Ponudba je pestra, vse od depilacij, pedikur 
in manikir, body wrappinga, limfne drenaže, 
nege obraza do ležanja v kisikovi komori. 
Za podrobnosti obiščite spletno stran
http://www.lavida.si/.

 

O trokom, ki bodo preživljali del po-
letnih počitnic v Vodnem mestu At-

lantis, ne bo dolgčas, saj jih čaka zani-
miv, zabaven in pester program od 7 ure 
zjutraj do 17 ure popoldan. Za popes-
tritev poletnega počitniškega varstva bo-
do poskrbeli znani športniki. Dan se bo 
začel z gledanjem risank in igranjem dru-
žabnih iger. Sledila bo počitniška vadba, 
ki je zasnovana na igrah, nato plavanje, 
čofotanje, spuščanje po toboganih. Po 
vodnih vragolijah sledi bogat in okusen 
zajtrk. Ko bodo želodčki polni, sledi umir-
janje v biserni kopeli in različne vodne 
masaže, ki pospešijo presnavljanje. Otro-
ci se bodo, napolnjeni z novo energijo, 
odpravili na vodne dogodivščine. Temu 
sledi kosilo, nato reševanje delovnih zvez-
kov z miselnimi nalogami, risanjem, bar-
vanjem in ustvarjanjem v različnih delav-
nicah. Preostanek popoldneva je na-
menjen le vodnim vragolijam in zabavi. 
Izjemno ugodna je tudi cena poletnega 
varstva, saj boste za manj kot dva dni 
odšteli 33, za tri in več dni 29 evrov na 
otroka. V celodnevno vstopnico so vklju-
čeni animacija in varstvo otrok na ba-
zenu, 90-minutni plavalni tečaj, trije obro-
ki hrane in pijače, CD s fotografijami in 
DDV. Pri plačilu z gotovino in na drugega 
otroka vam priznajo popust. Za dodatne 
informacije o varstvu otrok obiščite splet-
no stran www.aquamania.si.

V torek, 23. junija ob 13. uri vabljeni v Atlantis na druženje z našo izjemo plavalko, 
dobitnico srebra na OI v Pekingu, Saro Isakovič. Po skoraj polletni odsotnosti zaradi 
študija v ZDA, se vrača v Slovenijo.
Predstavila nam bo načrte in cilje za prihajajoče poletje. Vrhunec jo vsekakor čaka 
konec julija, ko bo v Rimu svetovno plavalno prvenstvo.
Ob tej priložnosti bo delila avtograme, zato vabljeni vsi obiskovalci BTC Cityja, 
da skupaj pričakamo našo olimpijsko zvezdo.

SARA ISAKOVIČ 
prihaja v Atlantis! 

Vabljeni tudi vi!
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Marko Baloh petič na Dirki 

prek Amerike (RAAM)

U ltra kolesar Marko Baloh je že čez lužo, 
kjer že petič meri moči na najtežji ko-

lesarski preizkušnji na svetu. RAAM je 4.862 
kilometrov dolga legendarna dirka od za-
hodne do vzhodne obale ZDA z več kot 
35.000 metri višinske razlike
(www.raceacrossamerica.org). 
Start dirke je v mestu Oceanside v Californii, 
cilj je v glavnem mestu Marylanda Annapo-
lisu, med njima pa dirka vodi prek 14 ame-
riških zveznih držav in 53 časovnih postaj.
Marko Baloh je pred odhodom povedal: 
"Pripravljal sem se po najboljših močeh v 
okviru danih možnosti. Ker mi je ob redni 
službi in družini uspelo med pripravami pre-
voziti skoraj 14.000 kilometrov, menim, da so 
bile te priprave zelo uspešne. Če ne bilo 

dogodka na DOS-u, ko sem zaradi astmatič-
nega napada ostal brez drugega mesta, bi 
se na dirko podal z neizmernim optimizmom. 
Še vedno sem seveda optimist in prepričan 
sem, da lahko čas iz leta 2006 izboljšam 
najmanj za 12 ur, če se vse poklopi, pa celo 
za 24 ur ali več. Hvala vsem sponzorjem, ki 
so podprli projekt, in članom spremljevalne 
ekipe, ki mi bodo stali ob strani."
Družba BTC stoji Marku Balohu vseskozi ob 
strani, saj je pred štirimi leti podprla njegovo 
idejo o dobrodelnem kolesarjenju in od ta-
krat naprej je tudi glavni pokrovitelj tega 
dogodka, ki pomaga Društvu astma in šport 
pri zbiranju sredstev za letovanje otrok z ast-
mo. Na Marka smo zelo ponosni, z veseljem 
smo podprli njegovo udeležbo na Dirki prek 

Amerike in seveda upamo, da mu bo us-
pelo. Želimo mu vso srečo in navijamo zanj. 
Za njegov uspeh lahko navijate tudi vi, saj je 
potek dirke mogoče spremljati prek Markove 
spletne strani www.markobaloh.com, na ka-

tero bodo novičke dodajane nekajkrat dnev-
no, oglašali pa se bomo tudi prek Face-
Booka in Twitterja na naslovu
http://twitter.com/markobaloh.
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Maraton Franja BTC City podira rekorde
K

BTC City gostil belgijsko kolesarsko legendo Johana Museeuwa

olesarski praznik je letos na start v BTC 
privabil rekordnih 6400 maratoncev, kar 

je 900 več kot lani. Množico so na veliki ma-
raton na zahtevno pot čez vrhniški klanec, 
Kladje do Škofje Loke in nato nazaj do cilja v 
vašem nakupovalnem mestu povedla števil-
na znana imena. Častni gost je bil eden naj-
boljših kolesarjev vseh časov, nekdanji svetov-
ni prvak, Belgijec Johan Museeuw: "Slovenija 
je res lepa dežela. Nisem vedel, da imate 
toliko navdušencev nad kolesarstvom, tako 
kot nisem vedel, da je to pravi tekmovalni 
maraton. Počutim se skoraj tako kot doma, 

kjer je kolesarjenje res priljubljeno in ima 
bogato tradicijo," je bil navdušen Belgijec, ki 
je na naših cestah zastopal olimpijsko geslo 
Pomembno je sodelovati, ne zmagati. "Sem 
nisem prišel zmagat, saj sem v karieri dovolj 
zmagoval, zato bom to prepustil drugim." 
Podobno so razmišljali tudi slovenski repre-
zentanti Jure Golčer, Gorazd Štangelj in Mitja 

Mahorič, ki so na Franjo prišli med pripravami 
na dirko po Sloveniji. Glavna vloga je tako 
pripadla Gregorju Tekavcu, ki je bil najhitrejši 
še drugič zapored. "V tej sezoni sem prevozil 
že okrog šest tisoč kilometrov, vendar če ho-
češ zmagati na taki dirki, potem ne šteje 
samo delo v tem letu, ampak je treba trdo 
garati več let, da lahko dosežeš tako raven. 
Sicer pa mi je bilo najtežje od Brežic proti 
Ljubljani, ko sem napadel in vozil v samo-
stojnem pobegu ter težko dočakal zadnje 
metre v BTC-ju."
Med opaznejšimi so bili tudi možje in dekleta 

- člani ekipe BTC. Z zahtevno progo se je 
spoprijelo 14 BTC-jevcev (12 fantov, dve de-
kleti). Da ni med vodilnimi le v pisarni, je 
dokazal član uprave BTC-ja Marko Žehelj, bil 
je daleč najboljši v svoji ekipi, v svoji starostni 
kategoriji pa se je uvrstil v prvo četrtino, 
absolutno pa je bil na polovici razpredelnice. 
Ko so bili najboljši že dolgo na cilju, so njihovi 

počasnejši sotrpini še sopihali čez Kladje, a 
tudi v težkih razmerah, peklenski vročini in 
žgočem soncu jih je naprej gnala dobra 
volja skupaj z veseljem do premagovanja 
ovir na kolesu in misel na težko prigaran 
počitek z okrepčilom, ki so jim ga pripravili 
vestni prireditelji v našem največjem nakupo-
valnem središču. Tradicionalno tekmovanje s 
skoraj 30-letno zgodovino sta zaokrožila tudi 
mali maraton in sobotni družinsko-šolski ma-
raton, ki je dokazal, da navdušenje nad kole-
sarstvom pri najmlajših ni nič manjše kot pri 
najbolj izkušenih maratoncih.

Član uprave BTC-ja Marko Žehelj - prvi z desne



Dobrodelna akcija - 
Dobrodelna akcija - 

V

Labradorka Dina 

in Igor Orel sta 

se odlično ujela 
S pomočjo akcije Bodi Totalno Cool, v kateri so sodelovali BTC City in njeni 
obiskovalci ter drugi donatorji, je tetraplegik Igor Orel dobil šolano labradorko 
Dino, ki mu krajša, lajša in lepša dneve. 
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Kdo je Igor Orel? 
Igorja Orla iz Fužine v Suhi krajini je pred 
16 leti nesreča privezala na invalidski 
voziček. Je namreč tetraplegik z neiz-
merno voljo do življenja, kar dokazujejo 
tudi uspehi v invalidski atletiki. Med dru-
gim je postal celo državni prvak. Ob 
strani mu stojijo žena Anica ter starša 
Nace in Albina. Kljub vsemu pa je živ-
ljenje invalida povezano s številnimi ovi-
rami. Pred štirimi leti je moral končati 
atletsko kariero, saj so mu začele odpo-
vedovati ledvice. Ker se bo kmalu upo-
kojil - dela namreč po štiri ure na dan - 
in ima žena, ki je učiteljica, še nekaj let 
do upokojitve, si je zaželel pasjega prija-
telja, ki bi mu krajšal dneve in pomagal 
pri vsakodnevnih opravilih. 

družbi BTC se zavedajo, da je dobro-
delnost zelo pomemben del korpora-

tivne identitete. Zato si vseskozi prizadevajo, 
da plodove uspeha delijo tudi s tistimi, ki 
potrebujejo pomoč. Pripravljenost pomagati, 
nuditi podporo, spodbujati ter ustvarjati boljši 
in prijaznejši vsakdan, izražajo na različne 
načine. Eden teh je bila tudi dobrodelna 
akcija Bodi Totalno Cool in pomagaj prija-
telju, kjer so zbirali sredstva za šolanje psov 
labradorcev za pomoč ljudem s posebnimi 
potrebami. Z zbranimi sredstvi so Igorju Orlu, 
tetraplegiku iz Fužine v Suhi krajini, priskrbeli 
labradorko Dino, ki mu pomaga skozi dan. "S 

psičko se odlično razumemo. Poleg tega da 
ima zelo dober značaj in je super družba, mi 
zelo pomaga pri vsakodnevnih opravilih. Re-
cimo odpira vrata in predale, pobira pred-
mete s tal, prižiga luči, pomaga pri slačenju 
in podobno. Naš dan je - odkar imamo psič-
ko Dino - pester in zanimiv," veselo pripove-
duje Igor. Ob tem dodajmo, da je psička že 
trinajsti pes pomočnik invalidom na vozičku, 
ki jih šolajo v okviru akcije revije Moj pes.

Tudi obiskovalci BTC 

prispevali za šolanje Dine 
Akciji zbiranja sredstev za šolanje psa sprem-
ljevalca so se reviji Moj pes, pri kateri so 

akcijo pripravljali že 14 let, lani pridružili BTC in 
njeni obiskovalci z denarnimi prispevki ali na-
kupi izdelkov kolekcije Bodi Totalno Cool, bral-
ci Slovenskih novic, sklad Ivana Kramberger-
ja, UniCredit Bank, Klinika za male živali Prva K 
ter nekateri drugi donatorji. "Vsi, ki smo sode-
lovali v dobrodelni akciji, smo verjeli v njen 
uspeh," je povedala Maja Oven, direktorica 
sektorja za tržno komuniciranje in odnose z 
javnostmi v družbi BTC. Hkrati je še napove-
dala, da bodo z akcijo nadaljevali in si še 
naprej prizadevali, da bi imeli tudi ljudje na 
vozičku pravico do psa spremljevalca, katero 
imajo za zdaj v Sloveniji le slepi. Stroški šolan-
ja in zdravstvene oskrbe psa znašajo okrog 
osem tisoč evrov. Psi obvladajo praktične 
naloge, ki so invalidu v pomoč, hkrati pa mo-
rajo biti psihično stabilni in do okolja prijazni, 
saj imajo na svojega skrbnika ugoden psiho-
terapevtski učinek.



Modno in modro!
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Pull & Bear: 1. Moške kopalke 24,90 eur 2. Bikini 12,90 eur 3. Modrček-kopalke 12,90 eur 4. Torba 19,90 eur 5. Očala 24,90 eur; Bershka: 6. Čevlji 29,95 eur 7. Moške bermude 29,95 eur 

8. Natikači moški 9,95 eur 9. Majica moška 14,95 eur 10. Majica ženska 12,95 eur 11. Ženske kratke hlače 14,95 eur
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a vroče poletne dni smo tokrat izbrali 
oblačila v modri barvi. 
Za moška oblačila smo za dnevni 

videz izbrali nekoliko športni retro videz z ne-
koliko bolj drzno poslikavo na majici, če pa 
ste bolj umirjeni, lahko h karirastim bermuda 
hlačam kombinirate le običajno črno ali belo 
majico. Pri modnih zapovedih za kopalke je 
tako, da se jih bolj malo drži hkrati, gre pred-

vsem za to, da so še vedno modne daljše in 
pisane kopalke. K njim se najbolje podajo ja-
ponke, ki so nepogrešljiv del tudi v moški gar-
derobi.
Pri nežnejšem spolu smo za dnevni videz 
izbrali lahkotne jeans kratke hlače s svežo in 
lahko majico, poleg pa še balerinke z vide-
zom jeansa. Za odhod na plažo so dekleta in 

ženske rade urejene in usklajene, zato smo 
poleg bikini kopalk, ki že desetletja krasijo brh-
ka telesa, dodali še torbo v enakih vzorcih.
Ker je poletje vroče in sončno, ne smemo 
pozabiti na sončna očala, ki varujejo naše 
oči in so hkrati pomemben modni dodatek. 
Prepustite se torej soncu in morju ter uživajte 
na počitnicah kjer koli že ste oziroma boste.



Velika 

igra 
HUDAURA.COM

Sodelujte v nagradni igri 
in zadenite ročno uro 

(vrednost 139 eur)

Nagradno 

vprašanje vaš čaka 

na www.btc-city.com

Vsakega čaka 

darilo!








