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Čas za nabiranje energije
Za mesec maj velja, da je to mesec ljubezni, mesec, ko se v vsakem
od nas prebudijo najrazličnejši čuti, mesec, ko hrepenimo po soncu in
energiji, mesec, ko večino svojega prostega časa preživimo v naravi,
ob športnih aktivnostih ali sprehodih, mesec, ko vznikajo nova življenja.
Metaforično lahko rečemo, da smo 15. maja tudi v BTC zasejali novo
življenje. Jože Mermal, predsednik uprave BTC, in Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, sta namreč položila temeljni kamen za
izgradnjo 20-nadstropnega nebotičnika, imenovanega Kristalna palača, ki bo stal na zahodnem robu BTC CITY-ja, med dvorano A ter obstoječim poslovnim nebotičnikom. Izgradnja Kristalne palače, ki bo zaključena do pomladi 2011, je prvi projekt v sklopu velikega urbanističnega projekta Partnerstvo Šmartinka, ki ga vodi Mestna občina
Ljubljana, in v okviru katerega bo na novo opredeljeno in oblikovano
217 hektarov veliko območje med BTC CITY-jem, Šmartinsko cesto in
železniško progo. Kristalna palača bo v BTC prinesla novo obdobje,
novo pomlad podjetja.
Vrsto priložnosti za prebujanje čutil ponuja tudi spomladanski Festival
nakupov in zabave. Našim najmlajšim obiskovalcem zagotovo ne bo
dolgočasno na Aleji mladih, kjer smo zanje pripravili številne zabavne
aktivnosti, na ulicah BTC CITY-ja bodo obiskovalce čakala različna
presenečenja v obliki pouličnih animacij, svoje brbončice bomo lahko
razvajali na festivalskem sejemskem prizorišču, popoldan in zvečer pa
se predali glasbenim ritmom, ki bodo vrhunec dosegli s sobotnim
nastopom hrvaške zvezdnice Severine.
In pa seveda - ne pozabite na letošnji kolesarski praznik Maraton Franja. Prvi maraton je bil izveden leta 1982 pod taktirko slovenskih kolesarskih zanesenjakov, udeležilo pa se ga je 700 kolesarjev. Spoštovanja
vredna številka. Maraton se je iz leta v leto razvijal, v letu 2003 pa se je
njegov start (in cilj) preselil v BTC City. Na to smo v BTC-ju izredno ponosni, zato festival intenzivno podpiramo, naše malo mesto pa dva dni
pred maratonom živi praktično zgolj v kolesarskem duhu.
V zadnjem desetletju je rekreativno kolesarstvo v Sloveniji doživelo močan razvoj, kolesarjenje je postalo popularno. Upam si trditi, da tudi
zaradi Maratona Franja, ki je namenjen vsakomur - tako najboljšim
kolesarjem kot povprečnim rekreativcem, družinam ter tistim, ki si za
kolo bolj poredko najdete čas. Letos se na startu maratona v BTC CITY
srečamo 13. in 14. junija.
Maja Oven
odgovorna urednica
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BTC je praznoval 55 obletnico
P

oslovni partnerji, vsi zaposleni v BTCju
in ostali gostje so uživali v nepozabnem večeru v Vodnem mestu Atlantis, kjer je bila zabava, kot je še ni bilo.
Vse prisotne so nagovorili predsednik uprave
BTC Jože Mermal, rektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Andreja Kocijančič in župan mesta Ljubljana, gospod Zoran Janković.
Program je povezovala Tina Gorenjak, za vrhunski kulturno umetniški večer pa so poskrbeli glasbeni gostje Manca in Benjamin Iz-

majlov, Nuška Drašček, Mali ekrani in Kristina
Oberžan. Enkratne točke v vodi sta izvedla
baletna plesalca Siniša Bukinac in Dana Petretič. Predsednik uprave je 13 zaposlenim
podelil posebna priznanja za 35 let dela v
BTCju. Zabave pa še zdaleč ni bilo konec. Vsi
zbrani so se dolgo v noč zabavali z Janom
Plestenjakom, ki je dobršen del občinstva
spravil na plesišče. Za odlično pripravljeno
hrano je poskrbela hiša kulinarike Atlantis.

Blagovna znamka Mass

Novo v dvorani A

Itak Šport - najboljša in najugodnejša
ponudba hokejske, inline hokejske in floorball
opreme
Izdelki svetovno priznanih proizvajalcev Nike Bauer in Sherwood. Pestra izbira moških in
ženskih rolerjev znanega svetovnega proizvajalca Powerslide, dobitnika svetovne nagrade
za najboljši moški rolar do 200 eur. V ponudbi
najdete tudi veliko izdelkov za naše najmlajše. Skiroji, rolke, rolerji, čelade in ščitniki različnih motivov kot so Barby in Batman. Za široko
paleto ponudb smo poskrbeli tudi z izdelki iz
programa outdoor. Pohodniške palice, pedo-

meter za merjenje korakov, dolžine in kalorij
ter naglavne svetilke znamke Silva. Nudimo
pa tudi izdelavo dresov za vse športe (nogomet, košarka, odbojka, hokej, kolesarstvo ...),
popravljanje kompozitnih palic, menjava koleščk in ležajev na rolerjih ter brušenje drsalk.
Obiščite nas v trgovini Itak Šport
ali na spletni strani www.itaksport.com .

Mass obuje tudi vas
Mass je evropska blagovna znamka modne,
trendovske in kakovovostne obutve. Podjetje
je bilo ustanovljeno leta 1990 in v tem času
je postala blagovna znamka Mass pojem kakovosti in pestrosti ponudbe.
Slogan Mass (obuje tudi vas) najbolje ponazarja poslanstvo našega podjetja, saj raznolika izbira ponuja obutev za vso družino, za
vsako priložnost in za vse letne čase. V Massu zastopamo blagovne znamke svetovno
renomiranih proizvajalcev, kot tudi lastne
blagovne znamke.
S skrbnim izborom kakovostnih blagovnih

znamk svetovnih proizvajalcev zadovoljujemo vse želje in potrebe kupcev.
Massove prodajalne so poleg raznovrstne in
kvalitetne ponudbe znane tudi po dovršenem izgledu, ki je v koraku, marsikje pa tudi
korak pred svetovnimi trendi.
Blagovna znamka Mass s svojimi trgovinami
ustvarja moderen, urban in moden prostor.
Prodajna mesta so oblikovana tako, da se
kupci prijetno počutijo in ustvarjajo udoben
način kupovanja. K temu pa seveda pripomorejo tudi strokovno usposobljene in ljubeznive prodajalke.
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Položen temeljni kamen
za gradnjo Kristalne palače
ože Mermal, predsednik uprave BTC,
Zoran Janković, župan Mestne občine
Ljubljana in Marko Žehelj, direktor in predstavnik SKAI center d.o.o. so v petek, 15. maja
položili temeljni kamen za izgradnjo 20nadstropnega nebotičnika, imenovanega
Kristalna palača, ki bo stal na zahodnem
robu BTC CITY-ja, in sicer med dvorano A ter
obstoječim poslovnim nebotičnikom. Izgrad-

J

nja Kristalne palače, ki bo zaključena do
pomladi 2011, je prvi projekt v sklopu velikega urbanističnega projekta Partnerstvo Šmartinka, ki ga vodi Mestna občina Ljubljana, in v
okviru katerega bo na novo opredeljeno in
oblikovano 217 hektarov veliko območje
med BTC CITY-jem, Šmartinsko cesto in železniško progo.

Kristalna palača:
celotna površina palače meri 45.800
kvadratnih metrov
višina 90 metrov
20 nadstropij poslovnih prostorov s pritličjem
energetsko varčno naravnana stavba
naravni materiali
urbana okolica s fontano, z zelenjem,
dostopi

BTC City tudi na Facebooku
Postanite prijatelji
Urednika BTCja
in fan skupine BTC City!
BTC City ima že kar nekaj prijateljev in je zelo
priljubljena tudi na največjem svetovnem
portalu Facebook.
Imate tam svoj profil tudi vi?
Postanite prijatelj Urednika BTC in član skupine
BTC City in ne zamudite nove številke
časopisa BTC City, pomembne razprodaje
ali zanimivega dogodka.

Zvezdice na Festivalu nakupov in zabave

FNZ
v SiTi TEATRU
Letošnji FNZ bo popestrilo tudi dogajanje v SiTi
Teatru BTC, saj bo tam poleg uspešnice Laži,
ampak pošteno, s katero nas bo v nedeljo
zvečer nasmejal Borut Veselko, potekal tudi
četrti mednarodni glasbeni festival Zvezdice. Z mislijo "glasba združuje otroke vsega
sveta" želijo organizatorji spodbuditi mednarodno sodelovanje mladih talentov in širjenje
strpnosti med različnimi kulturami. Gre za
edinstven tovrstni dogodek v Sloveniji, na katerem se bodo predstavili glasbeno nadarjeni
otroci iz vseh držav nekdanje Jugoslavije.
Udeleženci festivala, stari od 8 do 14 let,
nastopajo na glasbenih festivalih po vsem
svetu, nekateri med njimi se ponašajo celo z
izkušnjami z otroške Evrovizije.

zelena terasa
stekleno pročelje s panoramskima
dvigaloma
večnamenski pokriti trg
mezanin
Wellnes
slaščičarna z razgledom v 20. nadstropju
restavracija s teraso v drugem nadstropju
kongresni center
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Rival Trade d.o.o.

Ribja konoba in delikatesa
na tržnici BTC
ajko Ušeničnik je direktor - v kratkem se
pripravlja na zasluženi pokoj -, ki živi od
(morskih) rib in za ribe. Vodi svoje podjetje Rival Trade, prepoznavno blagovno znamko za
sveže (morske) ribe iz Jadranskega in Sredozemskega morja, vse do Skandinavije. Ko se
pogovarja o ribah, žari. Z očmi, polnimi morja. Pravi, da je bil rojen za morje, še posebno
za otoček Unije v neposredni bližini bolj prepoznavnega Lošinja, Suska, otoka mivke, in
Ilovika, otoka cvetja. Na Unijah, naseljenih že
od antike, je Rajko že trideset let kot doma.
Dobro se spominja, da sta z ženo Metko na
Unije prvič priplula 29. novembra (na nekdanji državni praznik). Med potjo sta krmarila
po snegu, na otok pa priplula v močnem
jugu. Metka je rekla, da se na ta otok ne vrne
nikdar več. Zdaj sta tam že trideset let. Na
Unijah, ki so bile v starem Rimu en sam oljčni
nasad, imata hišo in velik kos zemlje, za katerega pravi, da niti Bill Gates nima denarja.
Rajko na otoku preživi sto dni. Neto, poudarja, ker časa, preživetega na vožnji tja in
domov, ne šteje. Z Metko uživata v morju,
soncu, posoljenemu zraku, prijateljih, sosedih,
ribolovu, vrtnarstvu in čebelarstvu. Vse to imata na Unijah, ki so bile med letoma 1920 in
1943 pod Italijo, v najboljših časih pa je na

Konoba in delikatesa BTC
PE Šmartinska 152,
(pokrita tržnica)
telefon: (01) 585 17 69, 585 17 72

V konobi vam pripravijo izbrano
ribo izpod peke ali na gradeli

Morske in druge ribe

R

Peske 8, 1236 Trzin
telefon: (01) 561 04 00
e-pošta: rival@rivaltrade.si

otoku živelo skoraj osemsto prebivalcev. Mimogrede, a z neskritim ponosom pove, da
sta nekoč s soprogo v petih dneh ulovila
154 kilogramov lignjev. Tistih pravih, jadranskih, ki jih ni mogoče primerjati z nobenimi
drugimi. Če bi ga kadar koli vprašali za najljubši obrok, bi se brez pretiranega razmišljanja odločil za drobne, neočiščene jadranske lignje z žara. Če teh ne bi bilo, pa za
kovača s krompirjem v pečici, ali lešanega
(kuhanega). Na Unijah jesta šestkrattedensko ribe, enkrat pa jagenjčka.

S

prehajam se po ribarnici Rival Trade v
pokriti tržnici ljubljanskega BTC, ki jo vodi
Rajkov zet Jani Ovnik. Na ledu je raznovrstna
ponudba svežih morskih rib, kakršnih na hrvaškem Jadranu ne vidimo prav pogosto.
Osliči so - glede na velikost - po 11 ali 15
evrov, sardele po 5,90, očiščene pa po 7,90
evra, ciplji pa po nekaj manj kot 8 evrov za
kilogram. Gojeni brancini in orade so po 12
evrov, potem pa prihaja najtežja kategorija.
Kovač, po skoraj 30, repi morske žabe po 27,
orada in romb pa po 24 evrov za kilogram.

ČISTA RIBJA JUHA Z MARINIRANIMI RIBJIMI FILEJI
Sestavine:
1 kg povsem svežih belih rib
4 srednje veliki zreli paradižniki
1 por
1/2 čebule
1/2 velikega korenčka
120 g koromača
lupina 1 pomaranče
košček pomarančne lupine
0,6 dl ekstra deviškega olivnega olja
1,20 gl suhega belega vina

PRIPRAVA:
Dva stroka česna olupimo in drobno sesekljamo. Ribe očistimo in filiramo, glave
in kosti prihranimo. V posodi zmešamo
olivno olje, belo vino, janeževo žganje ter
sesekljana česen in timijan. V marinado
potopimo ribje fileje, posodo pa pokrijemo in za 60 minut postavimo v hladilnik.
Paradižnike zrežemo na četrtine in očistimo. Korenček ostrgamo in narežemo na
debela kolesca. Koromač očistimo in
zrežemo na kocke. Preostala stroka česna
olupimo in podolžno razpolovimo. Beli in
svetlo zeleni del pora očistimo, potem pa
ga narežemo na debela kolesca. Čebulo
olupimo in grobo narežemo. Koromačevo seme stremo.
V loncu pristavimo ribje glave in kosti,
paradižnik, por, čebulo, korenček, koromač, razpolovljen česen, 7 centimetrov
dolg košček pomarančne lupine, sol, ko-

2 žlički janeževega žganja
sol
ščepec kajenskega popra
1 žlička koromačevih semen
4 stroki česna
1 vejica timijana
1,5 žličke sesekljanega timijana
6 vejic peteršilja
1 lovorov list

in lovorov list. Prilijemo 3 litre hladne vode,
pristavimo, zavremo in počasi kuhljamo
30 minut; vmes s površine s penovko
pobiramo pene.
Marinirane ribje fileje narežemo na rezine,
dolge približno 7 centimetrov, široke pa
približno 3,5 centimetra.
Ribjo juho precedimo skozi gosto cedilo.
Dodamo strt žafran in kajenski poper,
pristavimo, zavremo in kuhljamo 2 minuti.
Pomarančo drobno naribamo.
Koščke mariniranih rib razdelimo v 6 globokih krožnikov. Vsako porcijo prelijemo s
toliko vrele ribje juhe, da jih prekrije. Pustimo 5 minut, da vrela juha dokonča kuhanje ribjih filejev, nazadnje pa vsako
porcijo potresemo z naribano pomarančno lupino.
Dober tek!

Naprodaj so tudi raki, školjke, sipe, hobotnice
in druge dobrote iz morskih globin. Rajko
pravi, da so osnova njihovega posla sveže
ribe preverjenih dobaviteljev, saj ima Slovence za dobre poznavalce rib. V svojih ribarnicah v Ljubljani, na Vrhniki in v Logatcu, pa
tudi v Trzinski industrijski coni, kjer so ribe naprodaj po diskontnih cenah (Peske 8, 1236
Trzin), proda največ plavih rib. Po belih ribah,
rakih in školjkah se povpraševanje poveča
pred prazniki in spomladi, ko se začne sezona žara.
Okoli ribarnice so mize in stoli, ob katerih
posedajo obiskovalci BTC-ja, pa tudi zaposleni. Uživajo v pravkar pečenih, ocvrtih in kuhanih morskih dobrotah. Tik ob ribarnici je konoba, intimna ribja restavracija v dalmatinskem slogu, ki jo vodi Matej Pepevnik. Prijetna
za oko in počutje. Ogenj se pretvarja v žerjavico, ki jo sproti potiskajo pod gradele, to je
tisti žar na kratkih nogicah, ki je kakor nalašč

za peko odličnih (morskih) rib. Z delom žara
prekrivajo in segrevajo peko (tudi čripnja), kar
bi zelo poenostavljeno prevedli v pokrov za
peko. Kdor je že jedel jedi spod peke, ve,
da so okusi tako pripravljenih živil in jedi povsem neprimerljivi. Pa naj bodo to ribe, kozliček ali zavitek. Na dan obiska je na sporedu
hobotnica pod peko.
Rajko pove, da je treba jedi izpod peke po
telefonu naročiti najmanj uro pred prihodom,
gradele pa lahko pripravijo v nekaj minutah.
V konobi je žerjavica najbolj stalen gost.
Pove tudi, da bodo v kratkem prenovili del
konobe, kar jim bo že od srede maja omogočilo, da bodo odprti tudi po 19. uri oziroma po uradnem zaprtju BTC-jeve tržnice. To
bo še posebno zanimivo za družine in skupine, a le tiste, ki uživajo v ribah, rakih, školjkah in drugih morskih sadežih. Mesa v konobi
ne pripravljajo.

KLUBSKO KARTICO LAHKO KORISTITE PRI
NASLEDNJIH PARTNERJIH KLUBA BTC CITY:

Klub BTC City
Zgrabite priložnost, postanite
Vaše članstvo bo nagrajeno.

član in zadenite 500 EUR!
AVTOPRALNICA

Nagradna igra Kluba BTC City
Kupon za veliko nagradno igro

v darilnih bonih BTC City

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki se bodo včlanili do vključno 24. 5. 2009
in obstoječi člani.
Članstvo v klubu je brezplačno.
Kupon za sodelovanje v nagradni igri se v času FNZ nahaja na promocijski stojnici, Info točki v dvorani A, časopisu
BTC CITY Vodniku, lahko pa si ga natisnete s spletne strani www.btc-city.com. Izpolnjeni kupon oddajte v času FNZ
v za to določene skrinjice.
S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate s pravili, ki so objavljena na www.btc-city.com . V klub se lahko včlanite
na www.btc-city.com ali na Info točki v dvorani A, BTC City Ljubljana ter na promocijski stojnici na Festivalu
nakupov in zabave - FNZ v BTC City Ljubljana. Nagradno žrebanje bo 27. 5. 2009.

NAGRADNI KUPON

NAGRADNI KUPON

NAGRADNI KUPON

Za sodelovanje v nagradni igri izpolnite kupon ter vpišite številko vaše klubske kartice.
Izpolnjeni kupon oddajte v času FNZ v za to določene skrinjice.
Številka klubske kartice (obvezno):
Ime in priimek (tiskano - obvezno):

Intervju iz BTC Cityja
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Jože Mermal, predsednik uprave BTC d. d.

BTC je tudi evropski
fenomen!
BTC ali kot pravi naš tokratni sogovornik: evropska unikatna zgodba o uspehu,
ki nam jo zavidajo Berlin, Milano, Amsterdam … Nekoč majhno mesto znotraj
naše prestolnice velja za veliko mesto velikih nakupov, saj si je do zdaj ustvarilo
tudi velik ugled. Ugled in spoštovanje, ki seže prek naših meja. Za današnjo
podobo družbe BTC je z zvesto ekipo najbolj zaslužen njen predsednik, gospod
Jože Mermal.

BTC letos praznuje častitljivih 55 let
uspešnega poslovanja. Kako bi v nekaj
stavkih opisali pot, ki jo je podjetje v tem
času prehodilo od javnih skladišč pa vse
do največjega nakupovalnega, športnega in zabaviščnega središča v Evropi?
Leta 1954 je Ljubljana štela 130.000 prebivalcev, župan mesta pa je bil dr. Matija Dermastja. Takrat, torej točno pred 55 leti, se je
začela zgodba današnjega malega mesta
velikih nakupov - BTC. V vsem tem času se je
v malem mestu marsikaj spremenilo - zamenjali sta se dve generaciji njegovih prebivalcev, zamenjala se je podoba mesta in
zamenjalo se je njegovo ime… rodilo se je
veliko mesto, BTC City. Nekaj pa je vendarle
ostalo enako - vizija razvoja. Lahko rečem le,
da jih ima le malo možnost ustvarjati novo
mesto, novo vrednost, komaj umljivo realnost, le malo jih ima tako predane in zveste
sodelavce. BTC je poslovni, sociološki in kulturni fenomen. Zgodovina njegovega razvoja
je tako jasna, da ne dopušča interpretacij.
Vsa pretekla leta so bila leta uresničevanj
številnih projektov, intenzivnega razvoja in rasti. In ko smo po letih takrat najbolj cvetočega
skladiščenja in logistike kar naenkrat ostali, v
prispodobi rečeno, na "požgani in urbanistično degradirani zemlji", smo imeli vizijo in
pogum. Zgledi s sveta in priložnosti novega
časa so nas opogumili, da smo nizali nove
poslovne vsebine in prostoru nadeli novo
urbano podobo.
Kako bi lahko primerjali BTC s primerljivi središči v Evropi?
Uspeli smo narediti največje poslovno, nakupovalno, rekreativno-zabaviščno in kulturno
središče, ne le v osrednji in jugovzhodni Evropi, temveč na evropski celini. Ponosen in

BTC je Pepelka, ki se
je skoraj na mah
preoblekla iz
dolgočasno sivih
skladiščnih dvoran v
urbanistično urejeno in
arhitekturno sodobno
urbano mlado damo
za posel, kulturo,
zabavo in šport, ki
prav dobro ve, kaj
hoče."

hvaležen sem, da so v tem prostoru našla
svoj poslovni smisel in da v njem uresničujejo
svoje podjetniško poslanstvo številna ugledna, mednarodno priznana domača imena,
kot na primer Spar Slovenija, UniCredit Banka,
Merkur, Magistrat International, Big Bang, Petrol, Clarus, Baby center ter številna druga
velika, srednja in mala podjetja. Sadovi našega dela so temelj, da čvrsto verjamem, da
bo BTC v Ljubljani, Novem mestu in Murski
Soboti na področju logistike še naprej ustvarjal družbeni razcvet in da bodo naši poslovni
partnerji tudi v prihodnje naši sopotniki na tej
poti.
Zaupajte nam, kakšni so trendi v svetu
glede razvoja podobnih središč?
Svetovni trendi gredo v smeri razvoja uličnega nakupovanja z gradnjo povsem novih
ulic z urbano ulično opremo, manjšimi parki
ter v objektih v prvem in drugem nadstropju z
zgrajenimi stanovanji.
Kateri kotiček v BTC Cityju je vam
najljubši in zakaj?
Imam letno karto za vseh 16 bazenov in bazenčkov v Atlantisu, ker mi je plavanje in namakanje zelo pri srcu. Seveda med drugim
uživam v vrhunskih masažah v salonu Samiha
El Saleha ter občasno pod budnim strokovnim očesom osebne vaditeljice Urške opravim individualne sprostitvene in fitnes programe za dobro psihično in telesno počutje v
prostorih Milleniuma.
Ali kljub temu v BTC-ju osebno kaj
pogrešate?
Vsekakor pogrešam večjo strnjenost stanovanjskih naselij ob BTC-ju in pričakujem, da

Družba BTC je prejela naziv

Superbrands 2009
za blagovno znamko BTC City
Superbrands je edina globalna in neodvisna avtoriteta na področju brandinga.
Prisotna je v več kot 84 državah na petih celinah, od leta 2007 pa je prisotna tudi v
Sloveniji. Blagovne znamke je v Sloveniji letos ocenjeval strokovni svet, ki ga sestavlja
53 priznanih poslovnih in marketinških strokovnjakov, glasove strokovnega sveta pa je
letos prvič dopolnilo tudi prek 3.700 potrošnikov. Znamke so ocenjevali na podlagi
štirih osnovnih kriterijev: kakovosti, zanesljivosti, emocionalnega naboja in drugačnosti. Družba BTC je že drugič zapored prejela naziv Superbrands, lani za blagovno
znamko BTC, letos pa za BTC City.

bomo v bližnji prihodnosti našli še investitorja
za novi hotel s 17. nadstropji kot vzhodna
vstopna vrata v BTC City.

Kaj nameravate v prihodnje še narediti
za izboljšanje počutja svojih
obiskovalcev?

Tudi višina znotraj velikega mesta ne
pozna meja. Ravno pred kratkim ste
položili temeljni kamen za začetek
gradnje nebotičnika?!

V maju smo ustanovili Svet za odprti dialog,
zunanji organ kot posvetovalno telo uprave, v
katerega so vključeni eminentni strokovnjaki
in dobronamerni posamezniki, s katerimi bomo skupaj iskali rešitve za še večjo humanizacijo in socializacijo naših programov v
vseh poslovnih središčih v Ljubljani, Murski
Soboti in Novem mestu.

Mnoge stvari ne bi bile mogoče brez odličnega sodelovanja z Mestom Ljubljana. Gre
za vzajemno partnerstvo in spoštovanje. Sestavni del tega velikega partnerstva je tudi
gradnja najvišjega, 90-metrskega nebotičnika v Republiki Sloveniji, in to v ljubljanskem
Cityju, ki bo tudi simbolno izžareval nadaljnji
napredek in sodobnost naše družbe. Kristalna
palača je tako prvi projekt, BTC pa bo obenem počasi postal del elitnega, novo nastajajočega predela mesta, ki se bo rodilo iz
največjega javno-zasebnega partnerstva,
skupaj z Mestom Ljubljano. Imenuje se Partnerstvo Šmartinka. Novi nebotičnik bo presegal najvišje zgradbe v širši evropski regiji.

In za konec - kje nakupujete sami? Le v
BTC Cityju ali vas pot zanese še kam
drugam?
Seveda rad nakupujem v BTC-ju, imam ga
najraje. Toda občasno predvsem zaradi iskanja novih nakupovalnih izzivov in novosti ter
prenosa dobrih trgovskih praks v naše poslovno okolje v okviru službenih poti nakupujem
tudi v tujini.

Vodno mesto Atlantis
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Atlantis - doživetje morja
v BTC Cityju
malu bomo odvrgli pomladanska
oblačila in soncu pokazali malce
več kože kot sicer, zato se marsikdo
že pripravlja na poletne dni. Nekaj visokih
temperatur smo že izkusili v začetku maja in
marsikomu so obudile spomin na poležavanje na peščenih plažah in čofotanje v
morski vodi. Lepo poletno vreme ali dolga
vožnja pa nista potrebna zato, da uživate v
Vodnem mestu Atlantis, ki je obiskovalcem
na voljo vsak dan in vsakem letnem času.
Preprosto, morje lahko doživite kadar koli kar
sredi Ljubljane, v mestu velikih nakupov, BTCju. Vse tiste, ki bi se želeli pripraviti na vroče
poletne dni, Atlantis vabi na sproščujočo
tajsko masažo, v kozmetični salon, kjer vas
bodo uredili od glave do peta ter na vodne
užitke in vragolije v Svet doživetij.

K

poletnih mesecih je med bolj zaželenimi posegi depilacija. Predeli telesa, ki si jih boste
depilirali, bodo več tednov nežni in gladki.
Cena depilacije je odvisna od posega, giblje pa se med 15 in 30 evri. Body wrapping in
limfna drenaža sta namenjena zmanjševanju
obsega telesa, povečanju odpornosti in izločanju strupenih snovi iz telesa. Za poseg je
treba odšteti 30 evrov. Uležete pa se lahko
tudi v kisikovo komoro. Deluje protistresno in
upočasni proces staranja, hkrati pa krepi in
utrdi delovanje telesa, odpravlja celulit, torej
ima shujševalni učinek. Ta je toliko večji, če

Oblikovaje telesa z masažo

telefon (01) 585 21 00

Atlantis obdaruje
Družine čaka sladko presenečanje
Tiste družine, ki se bodo v mesecu maju
odločile za nakup ugodnih družinskih paketov, bodo nagrajene s sladkim presenečenjem Toffifee. Tričlanska družina bo za
štiriurno doživetje med tednom odštela 37
evrov, med vikendom in prazniki pa slabih
41 evrov, celodnevna vstopnica pa jih bo

stala dobrih 43 evrov med tednom in štiri
evre več med vikendi in prazniki. Ob tem
je treba poudariti, da vstopnica vključuje
tudi kosilo. Pri nakupu družinske vstopnice
boste deležni tudi popustov, ki so odvisni
od števila družinskih članov, ki jih boste
pripeljali na doživetje.

Vsi obiskovalci vodnega mesta se bodo
lahko udeležili velike nagradne igre
NAJEM AVTODOMA ZA 5 DNI v vrednosti
700 evrov, ki jo Atlantis pripravlja skupaj z
AC Glavan.
Nagradna igra bo potekala
od 20. 5. do 20. 6. 2009.
Glavno žrebanje pa bo 1. 7. 2009.

Bilo je bombastično
prej opravimo masažo ali limfno drenažo.
Cena enkratnega obiska komore je 50 evrov.
Ker bomo kmalu obuli sandale in pokazali
svoje noge, vam bodo s pedikuro odstranili
odebeljeno kožo na podplatih in uredili nohte. Poseg stane med 25 in 40 evri. Lepe roke
so vaše ogledalo, zato prepustite nego rok in
nohtov strokovnjakom, ki bodo poskrbeli za
zdrav in lep videz. Zanjo boste plačali med
20 in 35 evri. V salonu izvajajo tudi nego

to držo telesa priporočajo najrazličnejše masaže hrbta, ki bodo vozle razpustile, za spodbujanje delovanja limfnega in imunskega
sistema pa refleksno masažo stopal in dlani,
ki hkrati povečuje sposobnost koncentracije.
Za od 15 do 90 minut tajske masaže boste
morali odšteti med 15 in 60 evri. Obisk lahko
zaključite z zdravilno zvočno kopeljo z gongom, ki je zelo učinkovita metoda sproščanja, saj prežene ali omili utrujenost, stres, depresijo, izčrpanost, jezo in podobno.

K pripravam na poletje spada tudi obisk
kozmetičnega salona. Za nego celega telesa se prepustite spretnim rokam usposobljenih strokovnjakov Studia La Vida v Atlantisu.
Njihova ponudba je pestra, zato lahko zadovolji različne želje posameznikov. Zlasti v

www.atlantis-vodnomesto.si

Na potep
z avtodomom

Z različnimi masažami ne preženemo le
mišične utrujenosti, pač pa z njimi tudi oblikujemo telo in tako vplivamo na dobro počutje in samozavest. Vse to pa je tik pred
poletjem pomemben cilj marsikaterega Slovenca. V Atlantisu priporočajo tajsko masažo,
saj se napete in utrujene mišice pod spretnimi prsti masažnih mojstric sprostijo. Gre za
starodavno sprostitveno tehniko masiranja.
Zanjo je značilno, da se fizično telo in duh
spojita v eno. Redna tradicionalna tajska
masaža ohranja dobro telesno kondicijo in
prispeva k odličnemu počutju. Tistim z nape-

Kozmetična priprava
na poletje

Vodno
mesto
Atlantis

Tako so prvomajske počitnice doživljali
otroci, ki so jih preživeli v Vodnem mestu
Atlantis. Čofotanje v vodi je otroški največji
užitek. Igranje, skakanje v valove, spuščanje po toboganih so dogodivščine, ki iz
otrok privabijo vriske veselja. Z obiskom pa

so bili zadovoljni tudi v Atlantisu. "V času
prvomajskih počitnic je bilo veliko družin z
otroki predvsem v Svetu doživetij, v Deželi
savn pa so se prvi že sončili na nudistični
plaži. Ne glede na vreme je Atlantis prava
izbira," je povedal direktor Miha Rakar.

Ekskluzivno: Predstavitev potapljaške
opreme v Atlantisu

obraza s preparati blagovne znamke Dermologica, ki je primerna za vse tipe kože, in so
na prodaj tudi v salonu. Za nego obraza
boste morali odšteti med 30 in 80 evri, cena
je odvisna od posega. Novost v salonu so
talasso terapije, ki vsestransko učinkujejo, o
njih in ostalih novostih, ki prihajajo, si lahko
preberete na njihovi spletni strani
www.lavida.si .

Na dogodku, ki bo potekal 13. in 14. junija v Vodnem mestu Atlantis, bodo
obiskovalci spoznavali in v vodi preizkušali potapljaško opremo Mares.
Regulator CARBON 42, računalnik ICON
HD in plavuti X-STREAM so trije novi izdelki,
ki bodo premierno prestavljeni v Atlantisu
in jih bodo obiskovalci lahko preizkusili tudi
v vodi. Poleg tega bo na voljo tudi druga
potapljaška oprema, kot so denimo kompenzatorji plovnosti ergo/air trim, regulatorji, plavuti, maske in ostala oprema.
Poleg preizkušanja opreme se bodo po-

tapljaški navdušenci lahko pomerili v plavanju na elastiki. Za vse nepotapljače pa
bo organizirano brezplačno potapljanje.
Za popestritev DOGODKA MARES so pripravili nagradno igro z bogatimi nagradami (potapljaški računalnik, potapljaška
torba, potapljaški tečaj, vstopnice za Vodno mesto Atlantis …), predstavitev linije
MARES DIVING CENTER, ki je namenjena
potapljaškim klubom in centrom, na voljo
pa bo tudi promocijsko gradivo in material
za vse obiskovalce (katalogi, nalepke,
pisala …).

BTC prejel
certifikat za
skladiščenje
in distribucijo
EKO
proizvodov

oslovna enota Logistični center BTC je
19. marca 2009 od Bureau Veritas, pooblaščenega podjetja za vodenje kakovosti,
zdravja, varnosti in okolja, prejela certifikat, ki
podjetju omogoča skladiščenje in distribucijo ekoloških proizvodov. Pridobljeni certifikat
potrjuje in dovoljuje skladiščenje ter distribucijo naslednjih skupin proizvodov: rastline in
proizvodi rastlinskega izvora, živali in proizvodi
živalskega izvora ter predelani proizvodi.
Pridobitev certifikata je pomembna predvsem zato, ker smo v BTC tako izpolnili zahteve, ki jih predpisuje Evropska unija in ki so
predpisane z določbami normativnih dokumentov (Uredba Sveta Evropske skupnosti št.
834/2007 in Izvedbena uredba Komisije Ev-

P

ropske skupnosti št. 889/2008 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov
ter Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi
kmetijskih izdelkov oziroma živil - Uradni list RS,
št. 128/2006).
Zgoraj navedene določbe in normativi opredeljujejo pravilno označevanje ekoloških proizvodov, njihovo deklariranje in ločevanje od
ostalih, poleg tega pa opredeljujejo tudi
standarde čistosti prostorov, v katerih se opravlja skladiščenje in manipulacija teh proizvodov, opredeljuje tveganja glede onesnaženosti in vplivov na okolje, določa način
sledenja ekoloških proizvodov ter njihovo ustrezno dokumentarno vodenje in knjiženje.

Obiščite portal Zeleno je moje mesto
na spletnem naslovu: www.zelenojemojemesto.si
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Poletje
pri nas
doma
Najlepše je doma. Vsakokrat
znova, ko se vračamo z dopusta
ali ko prihajamo domov po
napornem delovnem dnevu, si
ponavljamo ta rek ... v našem
malem kotičku, najsi bo to vrt ali
terasa lahko uredimo svoj prostor
prijetnejši in prijaznejši.

1.

4.

Baby Center: 1. Otroška zložljiva piknik
miza 44,90 EUR 2. Veliki otroški tobogan
delfin 169,90 EUR 3. Otroška hiša 154,90
EUR 4. Otroška gugalnica 24,90 EUR

2.

9.
5.
7.

P

6.

8.
10.
11.

16.

18.
15.
13.
14.

17.
12.
19.

Fotografije Bomba in arhiv Baby Center

oletje že kuka s svojimi sončnimi
žarki in nas boža z neizmerno toplino. Vsi smo komaj čakali, da se pričnejo sprehodi v naravi, domači pikniki in
počitki na našem balkonu ali prijetni popoldnevi, ko pred svojim domom posedimo na
svežem zraku.
Trenutki, ko sosed pride na jutranjo kavico in z
nami v udobnih naslonjačih pokramlja o tistih
malih rečeh, ki so največkrat najpomembnejše, so nepozabni in odtehtajo marsikateri
naporen izlet od doma. Da pa bi znali uživati
tudi ob lepoti okolice, ki nas obdaja med
vsem tem, moramo poskrbeti za lepo urejen
vrt oziroma kotiček na balkonu.
Med bogato ponudbo vrtnih cvetlic, dišavnic
in okrasnih rastlin so na balkonu nepogrešljive
pelargonije, vodenke, fuksije ter še mnoge
druge, pomembno je le, da jim zagotovimo
zadostno količino vode in da se pred samim
sajenjem pozanimamo o legi, ki je zanje
ugodna.
Na vrtu, predvsem če je nekoliko večji, je
prostora več, zato so tudi možnosti ogromne.
Zasadite lahko grmičevje, dišavnice, tudi zelenjavo, sadno drevo, ne pozabite pa na
obvezno hortenzijo in oleander. Pazite le, da
ne bi otroci posegli po nekaterih strupenih ali
nevarnih rastlinah.
Tisti, ki niste preveč navdušeni nad sajenjem
in urejanjem vrta, lahko postavite kar lončnice, saj je ponudba ogromna, okrasni lonci
pa presegajo tudi največje ideje naših misli o
ureditvi in videzu prostora.
Prav tako smo pomislili na najmlajše, da boste lahko z njimi na prostem preživeli lep
družinski dan in uživali ob pogledih, ko se bodo malčki spuščali po toboganu, si pripravljali kaj za pod zob v lastni kuhinjici pod svojo
vrtno hišico, kjer se bodo počutili prav tako
samostojne kot starejši.
Lepo urejen vrt, terasa ali balkon je pomemben za vsakogar, ki ceni naravo in uživa v
njeni lepoti. Da ne bi bilo treba teh prijetnih
trenutkov iskati le, ko se odpravimo od doma,
smo vam pomagali in za vas poiskali nekaj
idej, ki bodo vaš kotiček spremenile v prijetno
oazo miru, veselja in nepozabnih trenutkov.
Naj bo vaše poletje samo vaše, čeprav doma … tam, kjer je najlepše.

3.

VC Kalia: 5. Tagetes patula, kultipak 6/1 2,65 EUR (akcija velja do 31.5.2009) 6. Kalamondin (Citrofortunella microcarpa) 26,90 EUR 7. Obešanka
(sanvitalije + lobelije + krompirjevec) 7,99 EUR (akcija velja do 31.5.2009) 8. Hortenzija 6,99 EUR (akcija velja do 31.5.2009) 9. Rododendron
17,29 EUR 10. Polegli brin 10,49 EUR 11. Verbena 1,29 EUR; Merkur: 12. Ležalnik RATAN 199 EUR 13. Deklica iz umetne mase - višina 89 cm 27,20
EUR (akcija velja do 30.5.2009 oz. do prodaje zalog) 14. Deklica iz umetne mase - višina 115 cm 93,50 EUR (akcija velja do 27.6.2009 oz. do
prodaje zalog) 15. Gugalnica 139,90 EUR 16. Žar 209,90 EUR 17. Stol TIK 88,00 EUR 18. Blazina 19,90 EUR 19. Mizica 56,99 EUR

Trgovina 5pik
V dvorani A, nakupovalnega središča
BTC City, je konec preteklega leta zaživela nova trgovina 5pik, ki je pravi raj
za vse ljubitelje digitalne fotografije,
na svoj račun pa bodo z obiskom trgovine prišli tudi ljubitelji zabavne elektronike.
Trgovina 5pik v svojem prodajnem programu ponuja kakovostno fotografsko
opremo, avtoakustiko, avdio in video izdelke, odlikuje pa jih tudi bogata ponudba dodatkov za mobilno telefonijo, kar
bo navdušilo vse nove in stare Simobilove naročnike, ki v trgovini lahko sklenejo
ali podaljšajo svoje naročniško razmerje
s tem pomembnim slovenskim mobilnim operaterjem. Razlog več za obisk

trgovine 5pik je zagotovo tudi prijazno in
tehnično podkovano prodajno osebje, ki
vam bo pomagalo izbrati pravi izdelek
oziroma skleniti najbolj ustrezno Simobilovo naročniško razmerje.
Če iščete izdelke priznanih blagovnih
znamk kot so Nikon, Canon, Olympus,
Praktica, LG, JVC, Panasonic, Pioneer,
Apacer, Tamrac, Slik, Hoya, Celestron,
MacAudio, Zenec in druge, potem je
trgovina 5pik v dvorani A pravi naslov.
Več informacij na www.5pik.si

Akcijski popust velja do 30. 6. 2009.

Na prenovljenem mobilnem
portalu BTC City od
18. 5. 2009 najdete
še več privlačnih vsebin:
splošne informacije
(delovni čas, dostop…)
novice
novosti in akcije
opise svojih najljubših trgovin
s kontakti
vse o Klubu BTC City
redni mesečni nagradni kviz
dogodki
ozadja, teme in animacije za
vaše mobilnike (sklop Naloži.si)

Težave z dostopom
do svojega profila
iz domene email.si
V zadnjem času smo dobili kar nekaj pritožb uporabnikov,
ki niso prejeli eČasopisa in obvestil za člane Kluba BTC City.
Že kar nekaj časa se vlečejo problemi uporabnikov elektronskih naslovov na domeni
email.si. V zadnjem času smo na uredništvo portala BTC-City.com dobili tudi nekaj
pozivov od vas, zato smo se odločili, da poenostavimo postopek menjave
elektronskega naslova, s katerim dostopate do svojega profila.

V prvem mesecu od objave
(torej do 18. 6. 2009) so vsa

ozadja, teme in animacije
brezplačna (obračuna se samo
prenos podatkov po veljavnem
ceniku vašega operaterja),
podobne akcije pa pripravljamo
tudi v prihodnosti.

Za dostop pošljite SMS
s ključno besedo BTC na 6000

Če ste na eČasopis ali obvestila Kluba BTC City prijavljeni z elektronskim naslovom z
domeno email.si, lahko svoj elektronski naslov (ki je tudi vaše uporabniško ime)
enostavno zamenjate s pomočjo obrazca, ki je dostopen na naslovu www.btccity.com/email, pri čemer morate poznati svoje geslo ali številko klubske kartice.
Po potrditvi podatkov boste na nov elektronski naslov prejeli povezavo,
preko katere morate spremembo še potrditi.

Šport v BTC Cityju

21

www.btc-city.com

Brezplačna rekreacija v BTC CITY-ju

Odbojka na mivki
as užitkov bosonogega tekanja po
mehki mivki je tukaj. Privoščite si jih na
igriščih odbojke na mivki na Aleji mladih. Užitke lahko delite s prijatelji, sodelavci, poslovnimi partnerji, lahko pa si organizirate tudi
prava tekmovanja.

Č

Na igrišču na Aleji mladih vas pričakujejo
vsak dan med 10. in 22. uro, igranje pa je
brezplačno.
Rezervacije sprejema gostinski lokal
Soba'Room, telefon 051 303 332,
www.vsobi.si .

Mini golf igrišče CITY GOLF

City golf, ki se nahaja ob pešpoti med Zaro,
Športnim centrom Millenium in Atlantisom
je med najmlajšimi prava atrakcija. City
golf ima skupno devet jamic, zasnovan pa je
tako, da se mora igralec pri vsaki jamici
soočiti z oviro. To so delfin, aligator, top in še
nekaj drugih.
Mini golf je priljubljena prostočasna aktivnost
med vsemi generacijami. Cilj igre je, da ig-

ralec s čim manj udarci spravi žogico v
luknjo, za vsako igralno polje pa ima na voljo
osem udarcev. Vsak udarec šteje eno točko,
kazenskih deset točk pa prejme tisti, ki žogice
po osmih udarcih ne uspe spraviti v luknjo.

Zmaga igralec, ki ima ob koncu v skupnem
seštevku najmanj točk.
City golf je mogoče igrati vsak delavnik med
7. in 23. uro, ob sobotah in nedeljah pa med
8. in 23. uro.

Mini golf palico in žogico si izposodite:
v Športnem centru Millenium
v Vodnem mestu Atlantis
Kavcija: 10,00 eur
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DOS - RAS EXTREME 2009
Dirka Okoli Slovenije / Race Around Slovenia

Rudi Štigl
L

etošnje tretje ekstremne kolesarske dirke
okoli Slovenije se je že drugič udeležil
tudi Rudi Štigl v kategoriji Zlati kolesarji, moški
nad 50 let.
Z rezultatom 60 ur 43 minut je zasedel 5.
mesto v kategoriji in 29. mesto v absolutni

Marko Baloh
M

arko Baloh (BTC) je na tretji ultra-kolesarski Dirki okoli Slovenije dosegel dobro četrto mesto, s katerim pa sam ni najbolj
zadovoljen. "Pred dirko sem imel dva cilja,
prvi je bil izboljšati lanski čas za dve uri in
drugi je bil popraviti uvrstitev (v letu 2008
sem dosegel tretje mesto). Po odličnem
startu ter prvih treh četrtinah dirke sem bil
na drugem mestu z veliko prednostjo pred

tretje uvrščenim, ko sem doživel astmatični
napad in po tem normalno tekmovanje ni
bilo več možno. Z močno voljo sem dosegel cilj na solidnem 4. mestu in kljub težavam popravil lanski čas za dobro uro in
pol. Cilj je torej polovično dosežen, žal pa
ni bila dosežena uvrstitev na stopničke in s
tem denarna nagrada, ki bi nam veliko
pomenila pri zbiranju proračuna za Dirko
preko Amerike - RAAM 2009."
To je namreč Markov naslednji cilj - od 17. do
27. 6. se bo udeležil dirke RAAM 2009, na
kateri ima cilj izboljšati svoj čas iz leta 2006 za
vsaj 12 ur (in s tem doseči čas pod 10 dnevi).

razvrstitvi med 59. prijavljenimi tekmovalci.
Svoj lanski rezultat je tako popravil kar za 4
ure.
Tekmovanje v dolžini 1.182 km so Rudi in
njegova spremljevalna ekipa premagali s
pomočjo pokrovitelja BTC d.d. iz Ljubljane.

Novo
otroško
igrišče
V

BTC Cityju Ljubljana smo pred vhodom v dvorano A postavili novo
otroško igrišče. Na približno 200 kvadratnih metrih se razprostirajo igrala nemenjena različnim starostnim skupinam. Na

sta na voljo dve klopci v pirjetni senci, tako da se boste v vročih dneh lahko tudi
malo ohladili.
Igrišče je odprto od ponedeljka do sobote od 9.00 do 21.00, ob nedeljah in

igrišču so tako gugalnica, plezalo s toboganom za mlajše in starejše, igra križec-krožec, klopi račke, gugalo meduza
in tribuna, kjer boste lahko posedeli med
igro. Poleg smo uredili tudi zelenico, kjer

praznikih pa je zaprto.
Vabimo vas torej, da se nam pridružite
v razgibani okolici in zadovojite željo
po igri vašim malčkom.

