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Oblikovanje - za vse okuse in vse sezone

Rada imam mesta. Velika mesta. Rada potujem po njihovih širokih 
avenijah in se brezskrbno izgubljam v vrvežu mestnih središč, kjer se 
povsem anonimna – naj zveni še tako nenavadno – počutim svobodneje 
kot doma. Geografska oddaljenost zbistri misli, novi kraji, ljudje in 
drugačen življenjski utrip mi narekujejo, da dogodke doma, v Sloveniji, 
presojam in vrednotim z večjo strpnostjo in objektivnejšim zrenjem. A 
četudi na potovanjih prisegam, da domače Ljubljane ne bom primerjala 
z mnogo večjimi in bogatejšimi kraji se – naj bo vzrok poklicna 
deformacija ali ženska radovednost – se ne morem upreti obiskom 
velikih nakupovalnih središč, ki tako kot naš BTC City obiskovalcem 
poleg trgovin ponujajo tudi zabavo, razvedrilo in športne aktivnosti.
In tu sem vedno znova razočarana; naj se še tako trudim, da bi med 
bogato ponudbo izdelkov priznanih proizvajalcev in oblikovalskih 
ikon (naj gre za vsakdanje uporabno-dekorativne predmete, svetila ali 
pohištvo) našla nekaj zares novega, izvirnega, še ne videnega, mi to 
nikakor ne uspe. »Oblikovanja« je dovolj za vse okuse, toda zdi se, da si 
dizajni postajajo vse bolj in vse preveč podobni. Še več: obstaja velika 
nevarnost njihovega poenotenja, saj oblikovalci vse manj spoštujejo 
in ohranjajo kulturne razlike in si vse manj prizadevajo, da bi prodrli 
do njihovega bistva. Priznani mladi indijsko-nizozemski oblikovalec 
Satyendra Pakhale ima najbrž prav, ko pravi, da »oblikovalci dandanes 
uporabljajo enoten vir informacij, novic ter stališča večine oblikujejo 
podobno, pogledi mladih oblikovalcev pa so zato vse manj unikatni«.
A kaj je dobro oblikovanje, ki pritegne pozornost, zadovolji želje 
kupca, postane všečno ali celo predmet poželenja? Je to mojstrsko 
povezovanje na videz različnih disciplin z novimi načini uporabe 
materialov in tehnologije? Prepletanje lepote, uporabnosti ergonomije, 
kakovosti in zdržljivosti materialov z manj otipljivimi dejavniki, ki so 
del oblikovalčevega genija? Odgovor ni preprost, in se morda skriva 
v izdelkih, ki so se zapisali v zgodovino ter se izdelujejo še danes, so 
del pomembnih oblikovalskih zbirk in iskani predmeti zbirateljev in 
poznavalcev. Stol Rex Nika Kralja, ustvarjen pred 56 leti, je postal ikona 
slovenskega oblikovanja, mnogi pa se ga spominjamo še iz vrtcev in 
čakalnic.
Ob 27. aprilu, svetovnem dnevu oblikovanja, ki ga praznujemo po 
vsem svetu, smo se v uredništvu Vodnika odločili, da v tej številki 
izvoda predstavimo del domačih in tujih oblikovalskih dosežkov oz. 
tistih prodajnih artiklov, ki po našem mnenju združujejo preprostost 
oblik, estetsko dovršenost in popolno funkcionalnost, narekujejo 
smernice sodobnega življenja, ki jih najdete v BTC Cityju. K zadnjim 
lahko prištejemo tudi Vodno mesto Atlantis, ki je ob svoji peti obletnici 
delovanja nedavno prenovilo grafično podobo svoje spletne strani, 
da je ta za uporabnike postala prijaznejša, likovno privlačnejša 
in funkcionalnejša. Vodno mesto Atlantis letno obišče več kot 
30.000 otrok, 20.000 pa jih je v Vodnem mestu že sodelovalo na 
rojstnodnevnih zabavah.
Vodno mesto Atlantis »obiskovalci že pet let zapored nagrajujejo 
z nazivom »Naj vodni park«, dvakrat pa je prejelo tudi naziv »Naj 
wellnes«. V petih letih je postalo stičišče družabnega življenja 
v Ljubljani. Tako tam potekajo številne prireditve, od preprostih 
rojstnodnevnih zabav za najmlajše obiskovalce, novinarskih konferenc 
in izobraževanj ali team buildingov do prestižnih prireditev, kot so 
Miss Hawaiian Tropic, Fotomodel Bernarde Marovt ali Cosmopolitan 
party. 
Pridružite se nam na praznovanju 5. obletnice, več informacij o 
programu pa si preberite na www.atlantis-vodnomesto.si.

Maja Oven
Odgovorna urednica
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AkTuAlnO
dogodki

  bil je tudi pri nas – 
svetovni pokal v nogometu!
kot smo napovedali v prejšnji izdaji BtC Vodnika, se je 
v okviru svetovne Coca-Cola turneje FiFA World Cup™ 
trophy tour težko pričakovani zlati kipec ustavil tudi 
pri nas. strastni ljubitelji nogometa ste imeli tako 30. 
marca v ljubljani edinstveno priložnost videti in se tudi 
fotografirati z originalnim pokalom svetovnega prvenstva, 
enega najbolj prepoznavnih športnih simbolov na svetu. 
Pred Vodnim mestom Atlantis, v ljubljanskem BtC Cityju, 
nas je pričakal velik Coca-Cola šotor, v katerem je med 10. 
uro dopoldne in 21. uro zvečer potekalo pestro družabno 
dogajanje, ki ga je obiskala večtisočglava množica 
radovednežev. glavna zvezda je bil seveda pokal, s katerim 
se je lahko vsak obiskovalec fotografiral in fotografijo 
odnesel domov. V sklopu zabavnega programa smo si 
med drugim ogledali 3D nogometni film, se vpisali v 
knjigo gostov, igrali namizni nogomet in nogometne igre 
na Playstation, zabaval pa nas je tudi Zakumi – uradna 
maskota FiFA svetovnega prvenstva 2010.
Če je dogodek odhitel mimo vas in pokala niste videli, 
vam v tolažbo prilagamo nekaj utrinkov od tam. Bilo je 
nepozabno! toda nikoli se ne ve, morda pa se pokal kmalu 
vrne …

  že 13. festival nakupov 
in zabave
22. in 23. maja v BtC City ljubljana

V BtC Cityju se že pripravljamo na največji dogodek 
leta – pomladanski Festival nakupov in zabave. to bo že 
13. tovrstni dogodek, ki pa bo letos še posebno vesel, saj 
središče BtC City praznuje 20-letnico od odprtja prve 
trgovine.
BtC City se bo v teh dveh dneh spremenil v NAJVEČJE 
MESTO POPUSTOV, saj bodo trgovine za vse obiskovalce 
in kupce pripravile številne ugodnosti in akcije.
Pripravljamo bogat otroški, športni, kulturni in zabavni 
program na različnih prizoriščih.
in sicer:
- Aleja mladih bo nogometno obarvana – turnirji 

v nogometu na mivki in spremljevalni nogometni 
program;

- spodnja etaža Emporiuma: odprtje nove otroške 
igralnice in druženje z znanimi osebnostmi;

- trg med dvorano A in tržnico: otroški program, 
zabavne nagradne igre, animacije in še veliko 
zanimivega. 

Vsi željni zabave in dobre glasbe pa pozor; s svojim 
glasom in stasom nas bo na glavnem koncertu zabaval 
Željko Joksimović, nastopili pa bodo tudi Rebeka 
Dremelj, Samuel Lucas in drugi.

AkTuAlnO
novosti

  MAss
Še pestrejši izbor obutve za 
najmlajše
Blagovnica mAss kupce že 11 let razveseljuje z največjim 
izborom obutve in številnimi priznanimi svetovnimi 
blagovnimi znamkami. na več kot 2000 m2 prodajne 
površine se gotovo najde obutev za vsak okus, pri čemer 
vam pomagajo tudi naše usposobljene in prijazne 
prodajalke. 
kot vsako leto doslej smo se potrudili in police naših 
prodajaln popestrili z novimi, nadvse privlačnimi 
blagovnimi znamkami. 
tokrat smo poskrbeli za še pestrejši izbor obutve za 
najmlajše. Poleg že obstoječih blagovnih znamk, kot so 
so Barbie, Ciao Bimbi, mAss, josh, Fisher price, superfit, 
nike, Benetton in še mnogo drugih, lahko sedaj pri nas 
kupite tudi dve vrhunski blagovni znamki otroške obutve, 
in sicer Ciciban in geox. 
obe znamki se odlikujeta po kakovostni in praktični 
obutvi, v kateri bodo naši najmlajši uživali v prihajajočih 
pomladanskih in poletnih mesecih. obutev je udobna, 

 k-kiosk
Novost v BTC Cityju
novi kiosk z novo blagovno znamko k-kiosk je postal del 
urbane opreme mesta ljubljane. s spremenjeno filozofijo 
ulične prodaje je vsa prodajna izbira razstavljena na 
zunanjih policah kioska in dostopna vsakomur. Prodajalec 
se v svoji najboljši luči kaže vsak dan. Ponujamo številne 
nove vsebine, kot so prodaja vstopnic Eventim, Športne 
stave in tudi zelo iskano, polnitev mestne kartice urbana. 
Z novimi kioski prispevamo k večji urejenosti mestnih 
jeder, saj so kioski v enotni barvi mesta ljubljana, vse 
zunanje elemente smo vgradili v kioske in tako odstranili 
vsa plakatna mesta.

od sedaj sta vam dva taka na voljo tudi na Aleji mladih in 
pred kolosejem.

  Citygolf
Zabava za najmlajše
Brezplačno mini golfišče Citygolf ob pešpoti med Zaro, 
Športnim centrom millenium in Vodnim mestom Atlantis 
je s prihodom toplejših dni spet odprlo svoja vrata.
igrišče je zasnovano precej zanimivo: na poti do končnega 
cilja morajo igralci premagati zabavne ovire v podobi 
aligatorja, delfina in mnogih drugih. Zmagovalec je tisti, ki 
se najbolje spoprime z ovirami in spravi žogico s čim manj 
udarci v vseh devet lukenj.
Citygolf vas pričakuje vsak delavnik med 7. in 23. uro, ob 
sobotah in nedeljah pa med 8. in 23. uro.
mini golf palico in žogico si lahko izposodite v Športnem 
centru millenium in v Vodnem mestu Atlantis (kavcija: 10 
evrov).

  lolita
Osvežena ponudba izdelkov za 
intimne trenutke
Barvita pomlad in topli sončni žarki so zakrivili 
vznesenost, ki vabi k uživanju. Pomladni piš je prevetril 
ponudbo in prispeli so barviti masažerji blagovne 
znamke silicone fun, ki navdušujejo s svojo obliko in 
vznemirjenjem, ki ga povzročijo. kolekcija my best 
friend je ustvarjena, da prav to tudi postane – vaš 
najboljši prijatelj v intimnih trenutkih ...
in We vibe ii – to izjemno priljubljeno in v svetu večkrat 
nagrajeno erotično igračko lahko odslej dobite tudi v 
erotični trgovini lolita.
sproščujoča masaža razvaja čute, vendar izkušnja 
ne bo popolna, če ob tem ne boste uporabili pravega 
masažnega olja. Pravi hit so masažne sveče, ki potem, 
ko se stopijo, postanejo prijetno toplo masažno olje. Ali 
pa užitne masažne kreme in olja z okusi, ki vznemirjajo 
domišljijo ... Privoščite si katerega izmed njih!
Pridite in osveženo ponudbo preverite sami – gotovo 
boste našli kaj zase!

--------------------------------------------------
Dvorana 3
www.lolita.si 
--------------------------------------------------

na info točki, v dvorani A, v BtC City ljubljana je mogoče 
kupiti tudi vstopnice za različne prireditve v  sloveniji in 
tudi zunaj naših meja. kupite lahko vstopnice za glasbene, 
športne, kulturne, otroške ter druge prireditve.

Trenutno aktualna koncerta, za 
katera si zagotovite vstopnice:
18. maj – Mišo Kovač
mišo kovač, eden najuspešnejših in najbolj prodajanih 
pevcev bivše jugoslavije, bo spet razveseljeval svoje zvesto 
občinstvo v ljubljanskih križankah. legendarni mišo 
kovač je pevec, ki s svojo karizmo dvigne na noge celo 
koncertno dvorano, in prepričani smo, da bo tako tudi na 
prihajajočem koncertu.
25. in 26. maj – Oliver Dragojević
Že 17. leto zapored se bo občinstvo kar dva večera zapored 
prepustilo romantičnim ritmom oliverja Dragojevića 
na tradicionalnem koncertu v ljubljanskih križankah. 
Dalmatinski šarmer je tudi za tokratna koncerta pripravil 
posebno presenečenje, saj se mu bo pridružil prav posebni 
gost, katerega ime zaenkrat ostaja skrivnost.
--------------------------------------------------
info točka
t: 01/585 22 22
E-naslov: infotocka@btc.si
--------------------------------------------------

prožna, mehka in narejena iz zračnih materialov. Vse te 
pomembne lastnosti obutve pomagajo, da se stopala naših 
malčic in malčkov pravilno razvijajo. 
Poleg že omenjenih novih otroških blagovnih znamk 
vas vabimo, da si ogledate tudi drugo otroško obutev, še 
posebej velik izbor gumijastih škornjev za najmlajše. tako 
bodo deževni dnevi prijetnejši in skakanje po lužah še večji 
užitek.
Vabljeni v mAss, mesto priznanih blagovnih znamk.

--------------------------------------------------
www.mass.si
----------------------------------------

  Po vstopnice na InfO TOčkO v bTC City!
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ATlAnTIs
Vodno mesto

Delovni čas: odprto vse dni v letu 9.00-23.00
svet doživetij in termalni tempelj odprta od 
pon. do čet, od 9. do 21. ure, od petka do nedelje 
ter med prazniki pa od 9. do 22. ure.
t: 01/585 21 00
www.atlantis-vodnomesto.si

glasovanje za naj wellnes samo do konca aprila
V akciji naj Wellness 2010, ki so jo letos že tretjič zapored pripravili v uredništvu 
radijske oddaje Dobro jutro, slovenija, se po uspešnem lanskoletnem izboru in zmagi 
za laskavi naslov znova poteguje tudi Vodno mesto Atlantis. Če so vas v Atlantisu lani 
z urejenostjo, profesionalnostjo in prijaznostjo zaposlenih prepričali sproščujoče 
savne, tradicionalna tajska masaža ali prijeten ambient in vedno prijazen odnos do 
ljudi v kozmetičnem studiu la Vida, imate do konca aprila čas, da zanje glasujete 
na spletnem mestu www.dj-slovenija.si ter se z oddanim glasom potegujete tudi za 
tedenske nagrade in glavno nagrado ob koncu akcije.

hot joga v savni
Pred vrati so prvomajske počitnice, toplejši dnevi na-
povedujejo poletje, časa, da si oblikujete telo do začetka 
poletnih počitnic, je dovolj. V Atlantisu vam h gibljivosti, 
hujšanju in oblikovanju telesa z izvajanjem osnovnih asan 
pomaga tudi vadba joge v Zemeljski savni. tu vas bodo 
ob umirjeni glasbi med vonji eteričnih olj pod vodstvom 
izkušene terapevtke sandre laznik popeljali do popolne 
sprostitve in bolj izoblikovanega telesa. Pozitivni učinki 
vadbe se bodo pokazali tudi pri povečani sposobnosti za 
zbranost, izboljšanem delovanju imunskega sistema in 
detoksikaciji. 20-minutna vadba, namenjena ženskam 
in moškim, je skrbno načrtovana, zaradi individualne 
obravnave, omejenega števila vadečih pa je potrebna 
vnaprejšnja prijava.
-------------------------------------------------------------------
informacije in prijave:
sandra laznik, m: 040 258 200 
Dežela savn, t: 01/585 21 38 ali 01/585 21 42 
hotjoga.savna@gmail.com
-------------------------------------------------------------------

Vabljeni!

Pet let 
vodnih doživetij
22. aprila pred natanko petimi leti je vrata odprl 
eden največjih vodnih parkov v Evropi – Vodno mesto 
Atlantis, ki se danes uvršča med glavna športna, 
razvedrila in sprostitvena doživetja v Sloveniji in 
postaja stičišče družabnega življenja v Ljubljani. Ob 
peti obletnici za obiskovalce Atlantisa pripravljajo 
številna presenečenja, ki jih bo v soboto, 24. aprila, 
zaokrožilo praznovanje rojstnega dne s torto velikanko 
ter glasbenim in zabavno-športnim programom.

Čeprav organizatorji na osrednjo rojstnodnevno zabavo 
vabijo šele v soboto, bodo peti rojstni dan Vodnega mesta 
Atlantis proslavili že v četrtek, 22. aprila, ko bodo v ter-
malnem templju gostili nedavno premierno uprizorjeno 
gledališko uspešnico o križih in težavah sveže pečenega 
očetovstva. Predstavo si boste lahko ogledali vsi, ki boste za 
ta dan kupili vstopnico za termalni tempelj in uživali vse do 
21. ure, ko se bo začela predstava.

osrednje, sobotno praznovanje 5. rojstnega dne bo v 
Vodnem mestu potekalo od 10. ure zjutraj pa kar do 16. ure 
popoldan. Zabavno-športni in glasbeni program, namen-
jen tako otrokom kot njihovim staršem, pa bo na radijskih 
valovih prenašal Radio sora. Za dobro voljo bodo poskrbeli 
glasbeniki, pevci in pevke: nino, nessy, David, gino, irena 
Vrčkovnik, tanja Žagar, ter skupina Casanova. obiskovalci 
se bodo lahko pomerili v moštveni igri ultimate frizbi, ki jo 
bo predstavilo Športno društvo Frizmi (zmagovalce čakajo 
privlačne nagrade), se naučili osnov plesno-borilne veščine 
capoeira, ogledali modno revijo, sodelovali v nagradnih 
igrah in ob zvokih napitnice, ki jo bo zapela irena Vrčkovnik, 
zarezali vsak v svoj kos torte velikanke.

na prireditev ob peti obletnici Vodnega mesta, ki ga je 
do danes obiskalo več kot milijon in pol obiskovalcev, ste 
vabljeni prav vsi, saj je rojstnodnevna zabava z glasbenim 
programom, družabnimi igrami in slastnim kosom torte 
velikanke všteta v ceno vstopnice za Atlantis. 
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InTervju

Mojster ustvarjalnih podvigov

Še kot najstnik sem ga spremljal v eni najbolj prilju-
bljenih mladinskih televizijskih oddaj in že takrat 
se mi je zdel zabaven. Danes svojo zabavno pojavo 
dopolnjuje s slovesom odličnega fotografa. Kdo drug 
kot vsestranski Aljoša Rebolj.

Absolvirali ste igro na AGRFT, opravljali tudi študij 
na Fakulteti za arhitekturo, vmes pa vas je ves čas 
spremljal svet fotografije. Je fotografski poklic bolj 
naporen od nekdanjega gledališkega oz. televizijske-
ga?

Vsak poklic je naporen, če si mu do konca predan! Če pa 
v njem uživaš, ni nezdravo izčrpljujoč. gotovo je poklic 
gledališkega igralca izmed naštetih najtežji, ker posto-
pek njegovega obvladovanja in popolna predanost terjata 
najmanj realen življenjski modus vivendi igralca. Vseka-
kor sem delo televizijskega voditelja in ustvarjalca oddaj 
delal z najmanj napora. Bolj si naraven in pristen, bolj si 
televizijsko prepričljiv! »Wannabe« sindrom zdajšnje dobe 
in generacije televizijskih likov je skorajda negledljiv, čas 
potrjuje teorijo dolgoletnega televizijskega ustvarjalca in 
opazovalca Petra Polha, da se v vsaki »televizijski dobi« 
zgodi in izoblikuje en sam nadpovprečen voditelj, oseb-
nost, ki definira in odraža medijski trend. 

Občasno vas opazimo tudi v vlogi povezovalca 
različnih prireditev. Vam godi ta vloga?

Vsekakor, če gre za vsebino in dogodek, za katerega 
presodim, da si to zasluži in da lahko s svojim obvlado-
vanjem medijev, o katerih kramljava, pripomorem k boljši 
predstavitvi. ne gre za to, ali mi godi, ampak za to, da že 
zamišljene okoliščine predstavitve novih vsebin obliku-

jem za predstavitev vseh sodelujočih čim bolj objektivno 
in razumljivo možnim bodočim uporabnikom ponudbe 
ali storitev. Podobno kot v antični dramatiki, ki zaobjema 
dobrih dvajset scenarijev kombinacij zapletov in razpletov, 
po vodenju slabih tisoč dogodkov in prireditev, ki jih zdaj 
modno na hitro šolani predstavniki oglaševalskih agencij 
prodajajo kot »evente« (kot da nismo slovenci!), si seveda 
pridržujem razkošje, da zavrnem sodelovanje pri nebu-
loznih projektih, brez izdelanega in oblikovanega stališča: 
kdo komu kaj.

Že nekaj let imate studio v BTC. Kako ste se sploh 
znašli v BTC?

kot podjetnik studia Bomba sem zelo premišljeno iskal 
primeren prostor za svojo studijsko dejavnost. Po teht-
nem premisleku in dolgotrajnem raziskovanju se zdaj 
že nekaj let lahko štejem za ponosnega člana družine 
BtC. odločitev se je izkazala za dodano vrednost mo-
jim naročnikom. ne le zaradi organizacijske dinamike 
mojega fotografskega delovnega okolja, ampak tudi zaradi 
možnosti uresničiti celo vrsto želja in potreb naročnikov, 
ki prihajajo na moja snemanja. V prestolnici ni boljšega 
okolja, kjer s poznavanjem ponudbe lahko zadovoljiš skora-
jda vsakršno potrebo!

Nekoč ste noči prebedeli predvsem v temnici ob 
odkrivanju novih možnosti klasične fotografije, danes 
veliko ponoči ustvarjate za dober digitalni rezultat. 
Kakšen je nočni pogled na majhno mesto velikih 
nakupov?

smejim se, ker sem veljal za človeka, ki ni prestopil praga 
nakupovalnih središč, zdaj pa sem res inventar BtC mesta. 
ker sem izrazito urban človek, se ponoči razveselim neon-
skih svetlob, ki ustvarjajo krajine kot filmi Wima Wendersa. 
najprivlačnejši je BtC ponoči na longboardu, ko uživam 
privilegij tukajšnjih ulic, ki se ponoči brez avtomobilov 

zazdijo kot razkošne avenije gladkega asfalta, po katerem 
drsim in skejtam s fotoaparatom na rami.
  
Koliko časa že sodelujete s predsednikom Mermalom 
in preostalo ekipo?

Agilna direktorica sektorja za tržno komuniciranje, 
gospa maja oven, s sodelavkami me je zelo hitro po prvi 
fazi – gradnji studia in prenovi prostorov – pritegnila k 
sodelovanju. tega zdaj, ko že uspešno plavamo z mojimi 
mladimi fotografskimi sodelavci, ki dopolnjujejo ponudbo 
studia Bomba (od Atlantisa do Piramide, z vsemi postaja-
mi vmes), posrečeno zaznamuje komplementarnost naše 
fizične dinamike s silovito korporativno dinamiko potreb 
našega naročnika BtC City in gospoda mermala.

Ste se kdaj naveličali fotografskega poklica?

naveličal sem se biti del slabe gledališke hiše, ker sem 
bil dolgo član najboljše. naveličal sem se biti del slabega 
televizijskega okolja, ker sem želel nadaljevati še boljše. 
naveličal sem se fotografirati za slabe časopisne pub-
likacije, kjer jim je vseeno za vizualno kakovost, nisem pa 
se naveličel dela, ki je ustvarjalno, raznoliko in predvsem 
avtorsko, včasih v dobrih okoliščinah celo umetniško.

Večkrat ste s fotografijami poskrbeli za veliko 
navdušenje širše javnosti … Imate ob bogati karieri še 
kakšen drzen fotografski podvig, neizpolnjeno željo?

V tivoliju, v okolju prekrasne Plečnikove kolonade bom v 
letu, ko je ljubljana svetovna knjižna prestolnica in želimo 
izdati tudi monografijo zadnjega ustvarjalnega obdobja 
tomaža Pandurja, razstavljal 120 fotografij velikega 
formata, ki bodo julija in avgusta na ogled obiskovalcem. 
moj najdrznejši in najobsežnejši fotografski projekt doslej, 
če mi uspe financiranje tako obsežnega podviga, se mi bo 
izpolnila največja želja.

Aljoša 
Rebolj,
profesionalni 
fotograf

  Citypark | BTC | Ljubljana

              

                             

                                          JUST CAVALLI
MAURITIUS   7 FOR ALL MANKIND

                                                 ED HARDY   GEOX   PACO CHICANO   
                                         POLO JEANS   NAPAPIJRI   PEUTEREY                                                     

ARMANI JEANS   LA MARTINA   
                                                MC NEAL   TOMMY HILFIGER   

MARC Ó POLO   GIL BRET   LEVÍ S
                                         AIRFIELD   MARC CAIN   CAMBIO   
                                    MADONNA   CONVERSE   ONLY   MAVI   

TRUE RELIGION   ESPRIT   PEPE JEANS 
                                  DIESEL   TOM TAILOR   KILLAH   G-STAR      

                       STRELLSON   MISS SIXTY   SUPERDRY
                JOOP!   BUGATTI   NORTHLAND

                ETIQUETA NEGRA  GAASTRA   
                     BRAX   ARQUEONAUTAS

                BETTY BARCLAY   MASOŃ S   
                  CALVIN KLEIN   GUESS   LERROS   

   GEORGE, GINA & LUCY   VANILIA     
HILFIGER DENIM   VERO MODA    

                         U&ME   KATESTORM   DKNY JEANS   
                         BENVENUTO   DRYKORN   BARUTTI

         AERONAUTICA   DANIEL HECHTER 
                       FRANK WALDER   GARDEUR

                 JACK & JONES   MAC
BLEND OF AMERICA   

                EUREX   DOCKERS
                

www.kastner-oehler.si

Domen mavrič
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MArATOn
Franja BtC City

Prvi maraton Franja je potekal 22. julija 1982 pod taktirko Zvoneta   
Zanoškarja, na pobudo toneta Fornezzija – tofa. Družba BtC že od 
leta 2003 podpira maratona Franja, od leta 2008 pa je generalni 
pokrovitelj te najbolj množične tekmovalno-rekreativne kolesarske 
prireditve v sloveniji. Da bi zajeli kar se da raznoliko populacijo 
in ji približali eno najprimernejših oblik rekreacije, smo skupaj z 
organizatorji – kolesarskim društvom Rog – v zadnjih letih koncept 
maratona razširili ter vanj vključili tudi Družinsko-šolski maraton 
in Preizkušnjo za otroke. ob tem je maratonu Franja priznan tudi 
status pridruženega člana elitne skupine maratonov pod okriljem 
mednarodne kolesarske zveze.
Častni gost lanskega 28. maratona Franja BtC City je bil belgijski 
kolesar johan museeuw, ki ga je sprejel tudi ljubljanski župan Zoran 
janković, predsednik uprave BtC jože mermal pa mu je predal častno 
štartno številko 1. letošnja najdaljša trasa na 157 km se bo tako 
imenovala po tej belgijski legendi: maraton Franja BtC City – johan 
museeuw Classic.

---------------------------------------------------------------------------------

sobota, 12. junij 2010
ob 16. uri: Družinsko-šolski maraton Kluba Polet za vsakogar 
(25 km)
ob 16.30: BTC City preizkušnja za otroke (1,5 km – krožna vožnja 
po BtC City ljubljana)

nedelja, 13. junij 2010
ob 9. uri: Maraton Franja BTC City – Johan Museeuw Classic 
(157km)
ob 10.30: Mali maraton Franja (97 km)

Več informacij:  www.btc-city.com ali www.franja.org
---------------------------------------------------------------------------------

ODKRIJTE KOLEKCIJO POMLAD 2010
šivaj&uživaj

A
kc

ija
 v

el
ja

 d
o 

30
. 0

4.
 2

01
0 

oz
. d

o 
ra

zp
ro

da
je

 z
al

og
.

Očistimo Slovenijo! Comshop se pridružuje akciji

Prinesi star računalnik, monitor ali tiskalnik in ob 
nakupu akcijskega kompleta dobiš 100,00 € popusta.

Prinesi star TV in dobiš 150,00 € popusta 
ob nakupu novega!

odlična cena
599,99 €

Redna cena 699,99 €
 popust 100,00 €

Računalnik TRON TOTAL
• Intel E6500, 4GB RAM, 500GB disk
• Ati 4650HD 1GB, Windows 7
LCD Monitor
• LG W2243S 54,6cm (22")
Multifunkcijska naprava
• HP DeskJet F2420

nova nora cena
599,99 €

Darilo: kamkorder Genius G-SHOT HD54
LCD TV Samsung LE40B550

Stara cena: 749,90 €

�m�u�s�e�e�u�w� �c�l�a�s�i�c� �5�2� �c�m

�1�6�.� �m�a�r�e�c� �2�0�1�0� �1�2�:�1�2�:�0�8

največji praznik kolesarstva 
– letos že 29. Maraton franja 
bTC City

Nekaj zanimivih številk z maratona 2009
- 4.500 kolesarjev na daljših trasah 
- 2.250 kolesarjev v Družinskem maratonu
- med udeležence maratona je bilo razdeljeno 4 tone 

hrane in za več kot 15 000 l napitkov.
Za organizacijo je skrbelo več kot 1500 ljudi (več kot 
900 redarjev, 136 policistov v spremstvu in na trasi, 73 
motoristov v konvoju, 34 oseb medicinskega spremstva, 
več kot 100 organizatorjev na startno-ciljnem prostoru 
in še bi lahko naštevali).
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Blagovnica Mass v BTC-ju v Ljubljani je naša največja trgovina z modno obutvijo priznanih svetovnih 
blagovnih znamk za vso družino. V zares bogati ponudbi boste našli obutev za vse okuse, vse 
priložnosti in vse letne čase. Izbirate lahko med obilico modelov modne in casual obutve blagovne 
znamke Mass, na voljo pa so vam tudi svetovno znane tuje blagovne znamke, med njimi Vagabond, 
S.Oliver, Replay, Mustang, Nike, Vans, Art, Josh, Merrell, Skechers, Bollini, Barbie, Benetton, TBS, 
Converse, Geox, Helly Hansen, Ciciban in številne druge.

www.mass.si
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sTIl
oblikovanje

V prvem pravem pomladnem mesecu, smo v večni črno beli kombinaciji, poiskali nekaj 
izdelkov za vsak dom, ki sledijo modnim smernicam. Črte, rožice ter tudi enobarvno 
kombinirano z močnimi barvami…oglejte si naše predloge in v navedenih trgovinah 
poiščite artikle ter vdahnite v vaš dom nekaj svežine.

kontrast

1 CREAtinA: posteljnina AmEtist:
 dimenzija 140x200  + 1x 60x80, 61,90 EuR
 dimenzija 200x200  + 2x 60x80, 87,90 EuR
2 mARos: mizica AnDoRRA, tonin CAsA, 419 EuR
3 jYsk: košara mARiollA 40x18x40 cm, cena za kos: 9,95 EuR
4 jYsk: stojalo za revije EA 23x39x59 cm, 16,95 EuR
5 stolČEk: barski stol DEltA: 42 EuR, 5 % gotovinski popust
6 mARos: počivalnik itAlsoFA, model i271, od 1068 EuR dalje
7 jYsk: škatla noEllE 30x30x28 cm, 1 kos, 14,95 EuR
8 jYsk: košara jAnnE, 1 kos, 8,95 EuR
9  jYsk: namizna svetilka VulCAno ter QuADRo (brez žarnice), 9,95 EuR

1 2

4

6

7

8

9

5

3

sTIl
oblikovanje
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ZABAVA NA PROSTEM ZA 
MALČKE VSEH STAROSTI!

Topli spomladanski dnevi kar kličejo po igri na prostem. Za 
nepozabno zabavo na vrtu ali razigrano igro na dvorišču pohitite 
v trgovine Baby Center in izberite kakovostna igrala po ugodnih 
cenah!  

V trgovinah Baby Center vas čaka NAJVEČJA izbira zunanjih igral! 
Postanite član kluba Baby Center in kupujte ugodneje! 

Cene ne vključuje dodatkov na sliki. Klubske cene veljajo od 9.4. do 5.5.2010 v 
vseh trgovinah Baby Center.

Tobogan, 
254x134x106 cm, 
Smoby 
Art. 140545, 198587

Tobogan
Redna cena: 139,90 €

Klubska cena (€):

129,90

Otroški skiro, 30 cm, 
Mondo 
Art. 171656

Otroški 
skiro

Redna cena: 42,90 €
Klubska cena (€):

29,90

Gugalnik Polžek, 
Paradiso
Art. 172701

Gugalnik
Redna cena: 19,90 €

Klubska cena (€):

14,90

Piknik miza, 
96x80x48 cm, 
Marian-plast
Art. 167605

Piknk miza
Redna cena: 44,90 €

Klubska cena (€):

34,90

Peskovnik Želva, 
120x82x25 cm, 
Paradiso
Art. 172700

Peskovnik
Redna cena: 44,90 €

Klubska cena (€):

34,90

Samokolnica, Wader 
Art. 26385, 192625, 199681

Samokolnica
Redna cena: 20,90 €

Klubska cena (€):

15,90

Poganjalec Bibip, 
Bellelli 
Art. 211139-211141

Poganjalec
Redna cena: 49,90 €

Klubska cena (€):

39,90

Traktor na pedala, 
3-8 let, Rolly toys 
Art. 132692

Traktor
Redna cena: 109,90 €

Klubska cena (€):

89,90

Garnitura Ribica z 
zalivalko, Androni 
Art. 197857,197858

Grarnitura 
Ribica z 
zalivko

Redna cena: 5,99 €
Klubska cena (€):

3,99

Gugalnica 3 v 1, Androni 
Art. 197855, 210110

Gugalnica
Cena (€):

29,90

Samostoječi koš, Faiplast 
Art. 165369

Samostoječi 
koš

Cena (€):

50,99
Vrtna hišica, 
101x108x110 cm, 
Marian-plast
Art. 198591

Vrtna hišica
Redna cena: 154,90 €

Klubska cena (€):

119,90

www.c
BTC City, L
BTC City, Lwww.creatina.si

20%- 50%%- %- -od do

totalna
razprodaja

zaradi prenove

BTC City hala 2 VSI PROIZVODI OD - 20% DO - 50%

posteljne garnitureotroška posteljnina

odejeprešite odejeokrasne blazine

jogi rjuhebrisačeodejepredpražniki

preproge

tekači preprogice talne obloge

www.mass.si
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gurMe
Pica in pivo

Pivo je alkoholna pijača, ki jo pripravijo z 
varjenjem in fermentiranjem škroba. V 4. tisočletju 
pred našim štetjem so ga domnevno začeli proizvajati 
mezopotamci. njihovo pivo se je precej razlikovalo 
od današnjega in se je uvrščalo med osnovna živila. 
s pivom so plačevali delavce, ki so tako dobili od 
enega do pet litrov dnevno, odvisno, kako visoko so 
bili razporejeni na lestvici delavcev. Prvotno pivo so 
proizvajali brez kuhanja, samo z alkoholnim vretjem. 
Razgradnjo škroba iz žita so dosegli z žvečenjem teh 
semen, ki so jih nato izpljunili v skledo, v kateri so 
zavrela. Alkoholno vrenje pa so povzročile divje gljive 
kvasovke iz zraka.
Današnje pivo je sestavljeno iz vode, sladu, hmelja 
in kvasa. slad so namočena, nekaljena, pražena ali 
posušena zrna žita, ki so lahko ječmen, koruza, 
pšenica, riž ali proso. med vsemi pijačami pivo velja 
za najbolj priljubljeno in najstarejšo alkoholno pijačo. 
je na tretjem mestu po svetovni porabi, pred njim sta 
le čaj in voda. Pivo je lahko tudi zdravo, seveda če se 
njegovo uživanje ne zlorablja. Zmerno uživanje piva 
namreč, podobno kot pri preostalih alkoholnih pijačah, 
lahko zmanjša možnost infarkta in srčnih obolenj. Po 
nekaterih raziskavah zmanjša celo možnost rakavih 
obolenj. Pivo vsebuje številne vitamine, oligoelemente 

in rudnine, po barvi pa ga delimo na svetlo in temno. 
seveda pa čezmerno in dolgotrajno uživanje piva lahko 
privede do bolezni jeter in alkoholizma.
V mali pivovarni in pivnici kratochwill, zraven tržnice v 
BtC City v ljubljani, lahko dobite svetlo in temno pivo. 
njihova posebnost pa je domače pivo kratochwill, ki ga 
izdelujejo sami. Proizvodnjo imajo kar v gostilni, tako 
da je pivo vedno sveže. V prihodnosti načrtujejo tudi 
proizvodnjo bio piva, že sedaj pa je pivo kratochwill 
pridobljeno iz najboljših sestavin. V kratochwilu ne dobite 
samo piva in drugih pijač, ampak tudi veliko različnih jedi 
in pic. Posebnost pivnice je ponudba pic iz krušne peči, 
obloženih samo s pravo, kakovostno italijansko mocarelo, 
sami delajo tudi paradižnikovo omako. Priporočamo vam, 
da poskusite njihovo morsko pico, ki je narejena iz svežih 
školjk, kalamarov in škampov. Pice kratochwill se lahko 
pohvalijo s svežino in dobrimi sestavinami.

Ob toplih pomladanskih dneh marsikdo pomisli 
na kozarec hladnega piva, s katerim bi si potešil 
žejo. Zraven kozarca piva pa sodi tudi slastna pica. 
Kombinacija pic je neskončna, na trgu pa se ponuja 
tudi veliko vrst piva. Tovrstna hrana in pijača ne 
sodita ravno med najbolj zdrave, vendar je z malo 
domišljije in dobrimi sestavinami pica lahko zelo 
zdrava, kozarec piva sem in tja pa nam gotovo ne bo 
škodil.
V 19. stoletju je bila pica hrana revežev. Po tem, ko se 
je iz italije preko ZDA razširila, je postala priljubljena 
jed po vsem svetu. k nastanku pice so veliko pripomogli 
grki na jugu in Etruščani na severu italije, ki so pekli 
testo na vročem kamenju. okrog leta 1750 so spekli 
prvo pico, obloženo s paradižniki. sprva je obstajala 
samo pica margerita, ki je dobila ime po soprogi prvega 
italijanskega kralja umberta 1., margeriti. taka pica ima 
vse barve italijanske zastave. Danes dodajamo osnovni 
pici še vrsto različnih dodatkov.
kot smo že omenili, je lahko pica tudi zdrava, saj 
sodi med osnovne jedi sredozemske kuhinje. med t. i. 
zdrave pice uvrščamo predvsem tiste, ki so narejene iz 
polnozrnate moke in lahkega sira. 

Za pripravo take pice 
potrebujemo:
Za testo:
400 g polnozrnate moke
12 g kvasa
2 ščepca soli
kozarec mlačne vode
2 žlici olivnega olja
Za obložitev:
400 g lahkega sira ali mozzarele (lahko vzamete pol 
lahkega sira in pol mozzarele)
kozarec šampinjonov iz slanice
kozarec pasiranega paradižnika ali pelatov
10 dag narezane šunke
malo posušenega origana

Priprava:
V skledo presejemo moko in v sredino naredimo jamico. 
kvas raztopimo v kozarcu mlačne vode in vse skupaj 
zlijemo v luknjo. Posolimo in dodamo olje. Vse skupaj 
mesimo toliko časa, da se testo ne lepi več na roke ter 
da je voljno in gladko. testo še nekajkrat dobro zalučamo 
na delovno površino in še malo pregnetemo. Potem ga 
položimo v pomokano skledo, na vrhu z nožem zarežemo 
križ, pokrijemo s krpo in pustimo vzhajati vsaj pol ure, 
vendar ne več kot dve uri. Vmes, ko vzhaja, naribamo sir, 
operemo šampinjone in jih v rokah stisnemo, da odteče 
odvečna voda.
ko je testo vzhajano, ga vzamemo iz sklede in narahlo 
pregnetemo. na pomokani površini ga razvaljamo 
na približno 0,5 cm debelo, lahko tudi tanjše, tako da 
se prilega pekaču, v katerem bomo pico pekli (lahko 
uporabimo okroglega ali kvadratnega). Pekač malo 
namastimo z oljem in vanj položimo testo. s prsti pici 
oblikujemo rob. Po vrhu testo namažemo najprej s 
pasiranim paradižnikom, nato ga malo potresemo z 
origanom, naložimo čez šunko, sir in na vrhu gobice.
Pico pečemo pri 250 oC približno 15 minut oziroma 
toliko časa, da pozlati.
namig: pico lahko naredite tudi brez šunke in ji dodate 
poljubno zelenjavo ter jo tako naredite še bolj zdravo.

tradicionalne jedi: golaž, vampi, dunajski zrezek, ocvrt piščanec, pražen krompir, 
svinjska in telečja pečenka, bavarska pivska klobasa, pečena svinjska kračka;

Gostilna Kratochwill 
ob tržnici vabi

BTC – Kratochwill
Šmartinska 152, T: 01/585 2756
ponedeljek - sobota: 9.00 -23.00

dnevno sveže ribje jedi:
kalamari, ocvrti ali na žaru, 
sveže orade iz pečice ali z žara, 
gratinirane školjke klapavice, 
hobotnica po dalmatinsko, losos 
ali sardelice na žaru, črna rižota;

biftki in zrezki:
goveji biftek, goveja tagliata, 
argentina steak, file divjega 
merjasca, piščančji file, puran na 
žaru, žar krožnik;

testenine:
špageti z mesno omako, špageti 
z artičokami, testenine z lignji, 
domači krompirjevi svaljki z 
divjačinskim golažem, testenine 
po kraško, rezanci z jurčki, rižota  
z rdečim radičem in pršutom; 

pice, pripravljene samo s pravo 
italijansko mocarelo!
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klub bTC CITy
www.btc-city.com

izkoristite ugodnosti, ki jih prinaša članstvo 
kluba BtC City. Prebrskajte katalog klub-
skih izdelkov in ugodnosti na spletni strani 
www.BTC-CITY.com, zagotovo boste našli 
tudi kaj zase. 

članstvo v klubu bTC City 
znova preseneča

 

Trgovina Principesa
Hello kitty
Hello kitty Woman - parfum
Redna cena: 47,80 EuR
Klubska cena: 38,72 EUR

By American
Redna cena:  že od 79,00 EuR
Klubska ugodnost: darilo ob nakupu - 
torbica

HQ Bunker
nikwax čistilo za dihljive membrane
Redna cena: 9,50 EuR

Klubska cena: 8,08 EUR

nikwax impregnacija za dihljive membrane
Redna cena: 13,50 EuR

Klubska cena: 11,48 EUR

Benetton – M point
Ženski balonar-plašček s pasom 
Redna cena:  79,90 EuR
Klubska cena: 19,90 EUR

Hudaura.com
levi’s 007
Redna cena: 99,00 EuR

Klubska cena: 49,00 EUR

Članstvo v klubu BtC City prinaša mnoge ugodnosti, saj boste pred drugimi 
izvedeli informacije o ugodnih akcijskih ponudbah, novostih, prireditvah, 
zanimivostih ter o področjih, ki vas še posebej zanimajo. ugodnosti članstva 
se stalno dopolnjujejo in spreminjajo, zato je članstvo atraktivno, zveste člane 
pa nagrajujemo za njihovo zaupanje.
Več ugodnosti in klubskih izdelkov je predstavljenih na www.BTC-CITY.com 
ali info točki v Dvorani A, kjer se lahko včlanite.sl
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Transport Outlet
CAt janko
barva: črna, rjava 
Redna cena: 89,99 EuR
Klubska cena: 53,99 EUR
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iQ
iQ 1.0 VVT-i

Poraba* od 4,3 l
CO2 od* 99

* kombinirana

Yaris

 

Yaris 1.0 VVT-i

Poraba* od
CO2 od*

* kombinirana

Avensis
Avensis  2.0 D4D

Poraba* od
CO2 od*

* kombinirana

 

Poraba* od
CO2 od*

* kombinirana

 

Urban Cruiser
UC 1.4 D4D

Poraba* od 4,5 l
CO2 od* 118

* kombinirana

 

Verso
Verso 2.0 D4D

Poraba* od 5,4 l
CO2 od* 140

* kombinirana

RAV4
RAV4  2.2 D4D

Poraba* od 5,8 l
CO2 od* 154

* kombinirana

Prius
Prius  1.8 VVT-i

Poraba* od 3,9 l
CO2 od* 89

* kombinirana

Restavracija in apartmaji

našli nas boste na obronku Blejskega jezera, 

med grand hotelom toplice in smučiščem 

straža, tam od koder je pogled na kraljestvo 

Zlatoroga najveličastnejši.

V restavraciji ali na sončnem panoramskem 

vrtu, kjer lahko sprejmemo šestdeset gostov, 

vam bomo postregli s specialitetami iz domače 

kuhinje, vegetarijanskimi in ribjimi jedmi ter 

jedmi iz ajde, prenočite pa lahko v enem od 

štirih, prijetno in udobno urejenih apartmajev.

Vila Ajda
Cesta svobode 27, 4260 Bled
t: 04/576 83 20
E-pošta: info@vila-ajda.si

www.vila-ajda.si

Vila
Ajda
                    Bled
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