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zeleno je moje mesto
Letošnja zima je po dolgem času tista prava … Mraz, sneg, 
drsanje, smučanje, tek na smučeh, izdelava snežaka in druge 
aktivnosti, ki so povezane z zimo, so nas v prvem mesecu tega 
leta popolnoma zasvojile. In veselim se, da bo tako še nekaj 
časa. Ob gibanju v naravi je priložnost tudi za razmislek o 
tem, kaj se nam je na osebnem ali poslovnem področju zgodilo 
v preteklem letu, ter načrtih za prihodnje. Svež zrak nam 
pomaga zbistriti marsikatero misel.

V BTC smo v minulem letu praznovali 55. letnico, na kar smo 
vsi, ki smo s podjetjem kakor koli povezani, zelo ponosni. 
Ponosni tudi zato, ker danes BTC razvijamo tako, da se naši 
obiskovalci, ki jim želimo na enem mestu ponuditi kakovostne 
in najugodnejše nakupe, dobro priložnost za rekreacijo in 
zabavo, kulturno sprostitev in prostor za poslovna srečanja, 
vedno boljše počutijo. Prepričani smo, da bo Kristalna palača, 
za katero smo temeljni kamen položili sredi minulega leta, 
sedaj pa smo že začeli graditi tako imenovani visoki del 
(nadstropja) zgradbe, še dodatno prispevala h kakovosti 
bivanja v našem malem mestu.

Na letošnje leto moramo in želimo, ne glede na splošno 
gospodarsko situacijo in siceršnje razpoloženje v družbi, 
gledati optimistično. Pomembno je, da vsakdo med nami 
poišče tiste svetle točke, ki nas ženejo naprej in ki nam dajo 
dodatni zagon. V BTC nam bo optimizem vlivalo dejstvo, da 
bo letos minilo natanko 20 let od odprtja prve trgovine v BTC 
CITY ter 15 let od začetka delovanja Tržnice BTC. Ti dve dejstvi 
kažeta, da nam obiskovalci zaupajo in da moramo na tem 
zaupanju graditi naprej. In bomo.

Ob tem veliko pozornosti namenjamo tudi odgovornemu 
ravnanju z okoljem. Tako znotraj celotnega BTC Cityja 
varčujemo z energijo, skrbimo za ločeno zbiranje odpadkov, 
posebno pozornost namenjamo porabi vode, z ureditvijo 
dodatnih kolesarskih poti skrbimo za zmanjšanje prometnega 
onesnaževanja … Verjamemo, da prav vsako, pa četudi 
najmanjše dejanje šteje. Tudi zato BTC Vodnik tiskamo na 
ekološkem papirju. Skrb za ravnanje z okoljem širimo tudi 
med mlade. Prav sedaj na osnovnih šolah Zalog, Polje, Nove 
Jarše ter Savsko naselje poteka projekt Ustvarjalnost v 
ekologiji, s katerim krepimo zavedanje o pomenu čistega 
okolja, zlasti za naslednje generacije. 
Z vsemi temi dejavnostmi ustvarjamo svoj eko indeks. Z 
njim želimo izmeriti, koliko vse naše dejavnosti prispevajo 
k družbeni in posameznikovi blaginji. Menimo, da je to 
pomembno.

Vas, dragi bralci, vabimo, da se nam v skrbi za okolje 
pridružite. Vse o tem, kako v našem mestu ravnamo z okoljem, 
pa si lahko ogledate na portalu www.zelenojemojemesto.si.

Maja Oven, odgovorna urednica
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Že 20 let z vami- 
nakupovalno 
središče btC City 
btC – blagovno transportni center, je bil v letu 1990 postavljen pred dejstvo, da so 
velika družbeno-trgovska in proizvodna podjetja čez noč začela odpovedovati najete 
skladiščne hale velikih dimenzij in btC vračati prostore. vodstvo podjetja je ta problem 
začelo reševati z novo poslovno usmeritvijo. večina novih zasebnih družb se je usmerila 
v trgovino, zato so se skladiščni prostori začeli hitro in intenzivno preurejati za potrebe 
zasebnih skladišč in trgovin. 
leta 1990 je bilo v objektih a klet, d klet, hala e, 4 in 8 57 komitentov, ki so sklenili 
najemne pogodbe za več kot 13.400 m2 poslovnih prostorov (od tega je bilo 11 takih, ki so 
prodajali blago na drobno, 46 pa jih je imelo diskontna skladišča). Prodajali so skoraj vse: 
tekstil in usnjene izdelke, papirno galanterijo, tehnično opremo, pohištvo, gostinsko in 
gospodinjsko opremo …
leto 1990 je bilo za blagovno transportni Center prelomno. v iskanju in potrjevanju 
podjetniške svobode se je podjetje odločilo za spremembo svojega imena iz blagovno 
transportni center v blagovno trgovinski Center, podjetje, ki je do takrat upravljalo s 
prostorom za skladiščenje, pa se je preobrazilo v delniško družbo leta 1990, ki je postala 
odgovorna za izbiro novih, dobičkonosnih, kompatibilnih in konkurenčnih programov ter 
poslovnih vsebin, hkrati pa tudi za ustrezno infrastrukturo.
Hvala tudi vsem vam, dragi obiskovalci in kupci, ki ste nam zvesti že od samega začetka.
naše vodilo je, da se bomo tudi v prihodnje trudili, da bomo ostali zares vaŠe mesto!

aktualno
novosti

 City after Work party 
City magazine vas vsako sredo med 17. in 
20. uro vabi na City after Work Party, ki 
poteka v Playi, v btC City ljubljana. spros-
tite in zabavajte se ob prijetni glasbi, za 
katero bo poskrbel House Fm, music For 
life! ob pijači dobrodošlice in prigrizku pa 
se družite s prijatelji in sodelavci, sklepajte 
nova poznanstva in nove posle. Postanite del 
družbe ljubiteljev urbanega življenja in del 
čedalje pomembnejšega poslovnega trenda, 
mreženja. se vidimo na zabavni strani posla.

 avtobus btC City 
ima novo podobo 
btC City je dobro povezan s tremi pogostimi 
progami mestnega potniškega prometa. 
avtobusna proga št. 27 je speljana skozi 
btC City (postajališča: upravna stavba btC, 

dvorana a, tržnica, kolosej, emporium). od 
meseca januarja smo zato, da bo avtobus 
še opaznejši, polepšali njegovo zunanjost. 
krasita ga slogana nakupuj s stilom 
in plavaj s stilom, ki ponazarjata obe 
najpomembnejši dejavnosti – nakupovanje 
in zabavo! verjamemo, da ste ga na ulicah 
ljubljane opazili tudi vi!

druŽili so se prijatelji 
in poslovni partnerji 
btC 
v vodnem mestu atlantis je bilo v mesecu januarju že tradicionalno ponovoletno druženje 
poslovnih sopotnikov družbe btC. v zares čarobnem ambientu atlantisa in ob odlični 
kulinarični ponudbi je bilo 400 gostov priča vrhunskemu kulturno-zabavnemu programu. 
v družbi Fake orchestra z ano vipotnik in omarjem naberjem ter z ano marijo mitič in 
Jušem milčinskim so se zabavali pozno v noč.

gostitelji: predsednik 
uprave btC Jože mermal, 
direktor Pe ljubljana 
btC damjan kralj, član 
uprave btC marko žehelj 
in direktor Pe logistični 
center Janko Pirkovič

 spar v dvorani a z 
novim delovnim časom 
Ob sobotah odprto 
že ob 8. uri
trgovine spar v btC Cityju ne morete 
zgrešiti, saj se nahaja nasproti tržnice in 
pivnice kratochwill – na samem začetku 
dvorane a. novost za vse kupce je, da 
trgovina ob sobotah svoja vrata odpira že 
ob 8. uri zjutraj.  Pred vhodom trgovine in 
v neposredni bližini so zagotovljena tudi 
številna brezplačna parkirna mesta.
spar v dvorani a ponuja širok izbor 
živilskih izdelkov priznanih blagovnih 
znamk. ob vstopu v trgovino vas čaka dobro 
založena in vedno sveža ponudba sadja 
in zelenjave. oddelek mlečnih izdelkov 
boste našli le nekaj korakov naprej, nato 
pa se prepustite omamnim dišavam sveže 
pečenega kruha in pekovskega peciva. na 
oddelku delikatese boste našli prav vse 
za okusen sendvič, mesar pa vam bo na 
oddelku mesnice z veseljem svetoval pri 
izbiri mesa in vam dal še kak namig, kako 
dobro pripraviti jed.

vabimo vas tudi na različne prigrizke in 
malice, ki si jih lahko izberete na oddelku 
pripravljenih jedi, na samem začetku 
trgovine. Pomalicate lahko v prijetnem in 
zato namenjenem ambientu ali pa hrano 
odnesete s seboj. ne spreglejte jutranje 
ponudbe rogljička in kave za le 1,30 evra!
obiščite trgovino spar v dvorani a in 
se sami prepričajte o odlični ponudbi in 
prijazni postrežbi!
vljudno vabljeni!
--------------------------------------------------
delovni čas Hipermarketa spar btC 
– dvorana a: 
pon–pet: 9.00 do 20.00; 
sobota: 8:00 do 20:00; 
nedelja: zaprto
tel: 01 523 39 20
--------------------------------------------------

 razstava: 
človeški genom 
v mesecu marcu bodo v spodnji etaži empo-
riuma odprli razstavo Človeški genom, ki jo 
družba btC pripravlja v sodelovanju s slov-
ensko znanstveno fundacijo. razstava bo na 
ogled vsak dan, od ponedeljka do sobote, med 
9. in 20. uro.
Zakaj smo takšni, kot smo? vsak posameznik 
je edinstven, obenem pa se ljudje kot vrsta 
močno razlikujemo tudi od živali. razlog za 
vse to je skrit globoko v nas. na molekuli dnk 
v naših celicah leži zapisan poseben načrt – 
genetski načrt. Celotni genetski načrt oziroma 
zapis živega bitja znanstveniki imenujejo tudi 
genom. leta 2000 je znanstvenikom uspelo 
določiti celotni zapis človeškega genoma, s 
čimer so se na stežaj odprla vrata razumevan-
ju naše genetske zgradbe. sedaj začenjamo 
razumeti, kateri geni so odgovorni za naše 
lastnosti, kot so barva oči ali las, telesna višina 
in druge. obenem raziskovalci v genomu iščejo 
odgovore na vprašanja, kot so: zakaj so nekat-
eri ljudje bolj dovzetni za nekatere bolezni? 

Zakaj določena zdravila bolj pomagajo enim 
kot drugim? naš genom skriva polno ugank 
in presenečenj, mogoče je eno največjih to, da 
lahko v njem preberemo tudi zgodbe o naši 
bližnji in daljni preteklosti. v zadnjih letih smo 
spoznali veliko novega o naravi in delovanju 
našega genetskega programa, obenem pa se 
moramo o genomu še veliko naučiti. 
Zaradi tega smo za obiskovalce btC Cityja 
pripravili razstavo o človeškem genomu, ki bo 
na dostopen in vabljiv način popeljala v svet 
našega genoma, znanstvenih odkritij, vprašanj 
ter obetov za prihodnost, ki jih porajajo razis-
kave našega genetskega zapisa.

 mlekomat – novost 
tržnice btC City 
Dnevno sveže domače 
mleko izpod kamniških 
planin 
vsi, ki skrbijo za svoje zdravje in naravno, 
zdravo hrano se bodo razveselili prvega 
mlekomata, ki smo ga v sodelovanju s kmetijo 
Jamšek iz most pri komendi postavili na 
tržnici btC City. ker je mleko kmetije Jamšek 
iz integrirane pridelave (naravi prijaznega 
načina kmetovanja, brez uporabe gensko 
spremenjenih organizmov), posebno pozor-
nost pa njegovi pridelovalci namenjajo tudi 
dobremu počutju živali in njihovi integrirani 
krmi, je njihovo mleko visokokakovostno 
in visokovredno živilo, kar potrjujejo redne 

kontrole in analize, predvsem pa zadovoljni 
uporabniki njihovih mlekomatov. dnevno 
sveže, nepasterizirano in nehomogenizirano 
mleko, ki ohranja dragocene snovi, vitamine, 
beljakovine, minerale in vitalne encime, po 
ceni 1 evro za liter lahko polnite v povratne 
plastenke. Z evroključem si lahko kupite 
mleko in plastenke na vseh mlekomatih 
kmetije Jamšek, kjer si na ključek naložite 
tudi dobroimetje. Prednosti mlekomata 
kmetije Jamšek so kakovostno mleko, saj so 
na območju ljubljane edina kmetija, ki pro-
daja mleko iz integrirane pridelave, ter veliko 
parkirišče ob mlekomatu.
--------------------------------------------------
velika otvoritev bo v soboto, 20. 
februarja, ob 12. uri. ob otvoritvi 
za vsakega obiskovalca 1 l mleka 
zastonj.
--------------------------------------------------

Integrirana pridelava

Mlekomat
NON STOP

Mlekomat
NON STOP
tržnica BTC

Vsak dan sveže domače mleko
mlekomati Jamšek tudi v Kamniku

        NOVO

Kmetija Jamšek - Sveže domače mleko Kmetija Jamšek - Sveže domače mleko 

Naš genom & mi

Genom pa ne oblikuje samo telesa. Vpliva tudi na naše . To 

-

“Ker so možgani zgrajeni po načrtu
 v našem genomu,

genom zato vpliva tudi na naše
psihične lastnosti.”

Mesto v genomu, kjer 
se DNK razlikuje med 
osebo A in osebo B.

-

Kromosom 
št. 15

Kromosom 
št. 12

Kromosom 
št. 3

Jajčece

Možgani

V genomu  se 

1

2
“Razvoj človeka iz ene same celice je res osupljivo! 
Vsa navodila za to mojstrovino so zapisana v našem

genomu.”

3

“Naši genomi se 
rahlo razlikujejo.

 To nas dela različne”

“Barve oči ne določa samo en del genoma (oz. en gen).
Na kromosomu št. 15 je npr. del genoma, ki močno

 vpliva na barvo oči.
Ker so v tem delu genoma med ljudmi razlike,

imamo različne barve oči.”

“Genetiki so šele v zadnjih letih v genomu začeli odkrivati mesta, 
ki določajo višino. Zaenkrat so našli več kot 40 takšnih mest 
v genomu. Vendar pa posamezno mesto doda ali odvzame 

samo nekaj milimetrov višine!”

Mesto na genomu, ki je vpleteno v telesno
višino (gen HMGA2).

“Znanstveniki zaenkrat še niso uspeli odkriti mest
v genomu, ki bi bila nedvoumno povezana z 

inteligenco. Raziskave so pokazale na
nekaj potencialnih mest, ki pa imajo izjemno

majhen (skoraj zanemarljiv) vpliv na IQ.”

Mesto na genomu, ki je mogoče
majčkeno vpleteno v

inteligenco
(gen DNAJC13)

4

5

6

DNK osebe B

DNK osebe A

meri je odvisno od nas, kakšni 
smo, kaj razmišljamo in kaj 

7

Del genoma, 
ki delno določa

 barvo oči
(gen OCA2)

aktualno
 btC City vodnik 

tiskamo na okolju 
prijaznem papirju 
v vedno večji skrbi za okolje, ki se je zaveda 
tudi družba btC, smo tudi pri tisku našega 
časopisa naredili vse, da bi okolje čim manj ob-
remenjevali. Časopis, ki ga pravkar prebirate, 
tiskamo na papirju, ki je od ministrstva za 
okolje in prostor dobil znak za okolje evropske 
unije (eco-label flower oz. okoljska marjetica) 
v kategoriji kopirnega in grafičnega papirja. 
Znak odlikuje proizvode oziroma storitve, ki 
zadovoljujejo visoke okoljske standarde ter 
visoka merila glede uporabnosti. okoljska 
marjetica pa za njenega pridobitelja pomeni 
dodano vrednost ter konkurenčno prednost na 
rastočem trgu blaga in storitev.

 drsaj in osvoji lepo 
nagrado 
Sobota, 20. februar
drsališče na trgu mladih še vedno vabi na 
rekreacijo mladih in starih. drsate lahko vsak 
dan od 10. do 22. ure. drsanje je brezplačno, 
prav tako izposoja drsalk. Še posebej vabljeni 
na drsališče 20. februarja, saj pripravljamo 
bogat animacijski program. animatorji bodo 
poskrbeli za nepozabno norijo na ledu, 
nagradne igre, predstavitev drsanja v 
organizaciji itak Šport, ki so specializirani za 
prodajo izdelkov za hokej, drsanje in rolanje. 
Če pa se vaši otroci dobro znajdejo na ledu, 
lahko to pokažejo tudi preostalim in se z 
vijuganjem med stožci na ledu potegujejo za 
lepe nagrade, ali pa pomerijo v streljanju s 
hokejsko palico na gol. nagrade, za katere se 
splača potruditi, prispeva tudi trgovina Prin-
cipesa, ki je s svojim programom Hello kitty 
dobro znana vsem otrokom. Po končanem 
drsanju se lahko odpravite v siti teater btC, 
ki za najmlajše  obiskovalce prireja otroške 
predstave, polne smeha in zabave. to pa še 
ni vse! izčrpani mladobudneži si bodo lahko 
nabrali novih moči s sokovi Happy day, ki 
jih bodo najmlajšim obiskovalcem razdelile 
rauchove hostese. 
Popestrite si zimske dni na drsališču v btC 
City ljubljana.
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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

praznovanje rojstnega dne za odrasle … 
novost v programu atlantisovih praznovanj rojstnih dni je praznovanje ro-
jstnega dne za odrasle v termalnem templju, v najmirnejšem delu atlantisa. 
slavljenca in njegove goste bomo razvajali v kaskadnih kopelih s slano vodo, 
zaplavali boste lahko v notranjem ali zunanjem bazenu (voda ima 32 °C), v 
pravi užitek pa vam bodo zračne in vodne bazenske masaže. naš animator 
vas bo ob prihodu sprejel na recepciji, vas pospremil do bazenov, pripravil 
zabavne igre (vodena telovadba v vodi, družabne igre v vodi, terapevtske 
vaje v bazenu …) in vas ob koncu praznovanja pospremil do recepcije. Po 
približno dveh urah sproščanja v vodi se bomo skupaj odpravili v našo 
restavracijo, kjer boste lahko izbrali med tremi okusnimi in izbranimi meniji.
Cena: od 19 evrov (29 evrov za nadstandardno ponudbo) na osebo.
v ceno vstopnice je všteto: kopališka karta za odraslega (4 ure v termalnem 
templju), izbrani meni in animator za vso skupino.

… in za dojenčke, malčke ter njihove starše 
novost v programu praznovanj rojstnih dni je tudi praznovanje za dojenčke, 
malčke (od 1. do 4. leta) in njihove starše pod vodstvom in po navodilih ani-
matorja. rojstnodnevno praznovanje, ki temelji na igranju v vodi s posebnimi 
vodnimi rekviziti in na prilagajanju na vodo, poteka v treh različnih bazenih 
sveta doživetij (ker se zavedamo pomembnosti primerne temperature vode 
za naše najmlajše obiskovalce, je ta ogrevana na 29 do 33 °C)
in traja štiri ure. Po uri in pol namakanja in čofotanja v vodi boste 
praznovanje nadaljevali v naši restavraciji, kjer boste po želji zase in za 
svoje malčke izbrali okusen obed (izbirate lahko med tremi meniji), ki bo 
– če se boste odločili za nadstandardno ponudbo restavracijskega dela – še 
okusnejši.
Cena: 19 evrov (29 za nadstandardno ponudbo) na osebo.
v ceno je všteto: kopališka karta za odraslega in otroka (4 ure v termalnem 
templju), izbrani meni in animator za vso skupino.
----------------------------------------------------------------------------------------
informacije in rezervacije: 051/266 932 (gospod iztok Fric)

korak k pomladi
Letošnja zima je dolga, obiski savn malo-
dane obvezni, vendarr muhasto vreme nas 
lahko kmalu preseneti in morali bomo sleči 
bunde, volnene plašče in debele pletene 
puloverje. Da zadrega ob nekoliko bolj 
razkriti koži in stasu v prihodnjih mes-
ecih ne bo prehuda, smo poskrbeli tudi v 
Vodnem mestu Atlantis in za vas pripravili 
nekaj programov, zaradi katerih bo vaš 
prvi korak v pomlad vedrejši, lahkotnejši, 
samozavestnejši in lepši.

Prvim sončnim žarkom boste zagotovo najprej 
nastavili obraz, zato ga velja na prve spom-
ladanske dneve še posebej pripraviti. svetujemo 
vam, da se prepustite kozmetičnemu studiu 
la vida v našem preddverju, kjer vas bodo 
sprejele strokovno usposobljene kozmetičarke 
in poskrbele ne le za nego vašega obraza, 
temveč za celotno nego in masažo telesa, z 
ayurvedskimi tretmaji pomagale ohranjati vaše 
harmonično ravnovesje, s tem zdravje ter dobro 
počutje, ali pa vas ob prijetni glasbi, aromah 
in nežnih masažnih gibih prepustile talasso 
terapijam.

Razstrupljanje organizma
Znanstveniki so ugotovili, da je prisotnost 
kisika v ozračju danes tudi do trikrat manjša 
kot nekoč in da ta še vedno pospešeno upada. 
Zaradi pomanjkanja kisika v ozračju začenja 
trpeti tudi naše telo; ko se raven kisika v telesu 
zniža, začne slabeti tudi imunski sistem, 
poslabša se delovanje celic in dovzetnejši post-
anemo za različne bolezni in druge simptome, 
povezane s pomanjkanjem kisika. več načinov 
je, kako v telo pridobiti več kisika, vendar pa je 
najvarnejši, najbolj preprost in najučinkovitejši 
način za zvišanje ravni kisika uporaba kisikovih 
komor. kisikova regeneracijska komora nudi 
čisti kisik, ki se skozi kožne pore absorbira v 
telo in krvni obtok ter od tam v telesne celice 
in tkiva. uporaba kisikove komore zagotavlja 
razstrupljanje organizma, protistresni učinek, 
ki vodi k sproščenosti in dobremu počutju, re-

generacijo mišičnega tkiva in notranjih organov, 
upočasnitev staranja celic in kože, pomoč pri 
odpravljanju celulita in odvečnih kilogramov 
– kot nalašč za prihajajočo pomlad.

Kolagenska komora
Za samozavestnejši vstop v letošnjo pomlad 
bo dobrodošla tudi novost termalnega templja 
42 Collegen bodywave, prva pomlajevalna, 
neinvazivna in popolnoma varna terapija za 
vse telo z razpršeno svetlobo, ki pripomore k 
zmanjšanju gubic, vlaženju kože ter povečanju 
in izboljšanju njene gladkosti. kolagensko 
komoro dopolnjuje še vibracijska plošča v 
njenem podnožju (beauty vibro Plate), ki z 
nizkofrekvenčnimi vibracijami spodbuja mik-
rocirkulacijo in s tem pomaga pri izgubljanju 
odvečnih kilogramov, zmanjšanju maščobnih 
oblog in celulita.

Vadba za otroke s čezmerno 
telesno težo
raziskave kažejo, da ima vsak četrti slovenski 
otrok preveliko telesno težo, zato v atlantisu 
od začetka januarja poteka program vadbe 
za otroke, ki si želijo izboljšati svojo telesno 
pripravljenost in počutje, se redno rekreirati, 
poskrbeti za svoje zdravje in uspešno izgubiti 
odvečne kilograme. vadba, namenjena tako 
plavalcem kot polplavalcem (slaba tehnika pla-
vanja), obsega aerobne vaje, plavanje v različnih 
tehnikah, vodne igre in vaje za sprostitev. 
intenzivnost in trajanje posameznih vadbenih 
enot pa inštruktorji prilagodijo otrokovim 
sposobnostim in zdravstvenemu stanju. vadba 
poteka dvakrat tedensko, ob sredah in petkih 
ob 18. uri.
--------------------------------------------------------
informacije:
aquamania – vodno mesto atlantis
t: 01/585 20 80 
m: 051/396 730 
info@aquamania.si 
www.aquamania.si
--------------------------------------------------------
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 marko baloh in btC za 
otroke 
v soboto, 16. januarja 2010, je v prostorih fitnesa Fit & 
Fun na dalmatinovi 2 v ljubljani potekal 5. tradicionalni 
dobrodelni spinning za otroke z astmo, ki ga organizira 
društvo astma in šport, skupaj z družbama btC in lek, 
članom skupine sandoz. na letošnjem dobrodelnem spin-
ningu se je slovenskemu ultra kolesarju marku balohu 
in drugim športnikom pridružilo več kot 200 ljubiteljev 
spinninga. udeleženci so skupaj z donatorji zbrali 4.200 
evrov. to pomeni, da bo letos na morju brezplačno letovalo 
vsaj 35 otrok z astmo.
najštevilnejša je bila ekipa lekovih kolesarjev, pridružili pa 
so se jim tudi ljubitelji spinninga iz srbije, Hrvaške in italije. 
izjemno vzdušje so vzdrževali spinning trenerji pod vod-
stvom energične Polone gosar rankovič. v popoldanskem 
delu so svojo telesno zdržljivost preverili tudi markov 
največji ultra kolesarski tekmec Jure robič, nekdanji vrhun-
ski veslač Jani klemenčič in judoist sašo Jereb.

druŽbeno
odgovorno

 tomaž vnuk in btC 
za socialno ogrožene 
eden najboljših hokejistov vseh časov, tomaž vnuk, ki je 
lani končal svojo izjemno kariero, je 21. januarja zaključil 
dobrodelno akcijo, v kateri je na dražbi ponudil osem 
dresov, ki jih je nosil vso svojo športno pot.
dobrodelni dražbi se je z veseljem pridružil tudi btC, ki je 
kupil dres olimpije. največ klikov in zanimanja je bilo za ju-
goslovanski dres, ki je na dražbi dosegel tudi najvišjo ceno. 
sicer pa je tomaž z dražbo dresov zbral 3.280 evrov. vsa 
sredstva bodo šla organizaciji rdeča žoga, ki s finančno 
pomočjo skrbi za socialno ogrožene družine in prispeva k 
aktivnemu vključevanju posameznikov v socialno okolje.

 nov avtomobil za športnega 
paraplegika 
kot vsako leto so tudi letos v okviru akcije nedeljskega 
dnevnika tradicionalno podelili priznanja slovenec leta 
2009. laskavi naziv je pripadel izvrstni športnici, tekačici 
na smučeh Petri majdič, ki je s svojimi dosežki očitno 
prepričala mnogo slovencev.
Za največje presenečenje pa je poskrbel prav btC oziroma 
predsednik uprave gospod Jože mermal, ki je vrhunskemu 
športnemu paraplegiku in dobitniku priznanja za posebne 
dosežke, Francu Pintarju – anču, izročil ključe novega 
avtomobila, posebej prilagojenega invalidom.
vrhunski strelec, eden najboljših na svetu, in nosilec več 
medalj, tudi tistih s paraolimpijskih iger, Franc Pintar 
– ančo, je ganjen ostal skoraj povsem brez besed.

 unicef in btC
Obiskovalci BTC Cityja postali 
starši otrok sveta
unicefova akcija starši otrok sveta je decembra potekala 
tudi v btC City, kot kažejo rezultati zelo uspešno. obis-
kovalci btC Cityja so zelo nazorno pokazali, da se njihova 
filozofija sklada s poslanstvom btC, vračati družbi in 
okolju, saj jih je kar 50 postalo starši otrok sveta. 
ti starši otrok sveta z rednimi mesečnimi prispevki 
pomagajo pri zagotavljanju preživetja in varnosti pomoči 
potrebnim otrokom v nerazvitih državah.

BTC za Haiti 
na podlagi uspešno izvedene akcije starši otrok sveta 
namerava organizacija unicef v sodelovanju z družbo btC 
z zbiranjem finančnih sredstev pomagati tudi prebivalcem 
Haitija, ki jih je nedavno prizadel hud potres.
btC je unicefu sicer že daroval finančna sredstva za 
pomoč prizadetim v potresu.
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na ta dan se vsako leto spomnimo naših 
boljših polovic, mam, sester in drugih 
žensk ter deklet, ki v naših življenjih igrajo 
pomembne vloge in jih razveselimo z majh-
nimi pozornostmi.
dan žena je mednarodni praznik žensk, ki 
ga praznujemo vsako leto 8. marca. Je dan 
praznovanja ekonomske, politične in socialne 
enakopravnosti in dosežkov žensk. Pobudo 
za praznovanje 8. marca je dala nemška 
feministka in socialistka Clara Zetkin, rojena 
eissner (1857-1933). Za enakopravnost 
žensk se je začela bojevati leta 1889, 
medtem ko je pobudo za dan, posvečen vsem 
ženskam, dala na drugi mednarodni kon-
ferenci socialističnih žensk leta 1910. Prvič 
so ga praznovali leta 1911 v avstriji, nemčiji, 
Švici in na danskem, takrat še na 19. marec. 

tudi v sloveniji so ga praznovali v trbovljah. 
od leta1917 pa vse do danes pa mednarodni 
dan žena vsako leto praznujemo na 8. marec.
da ne boste v zadregi kaj kupiti in ali bo 
darilo vaši obdarovanki po meri imamo 
odlično rešitev za vas – darilni bon btC City, 
ki vedno izpolni vsako željo. unovčljiv je v 
trgovinah btC City ljubljana, novo mesto in 
murska sobota. Obdarovanka bo po svoji 
želji izbirala med kozmetičnimi izdelki, 
morda obiskala lepotilni salon ali frizerja, 
si privoščila razvajanje v wellnessu ali si 
kupila novo oblačilo ali obutev.
več informacij:
info točka btC City, 01 585 22 22, 
infotocka@btc.si
vodno mesto atlantis, 01 585 21 00, 
vodnomesto@btc.si
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obdarite svoje najdražje ob dnevu žena!
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ustvarjalnost v ekologiji 
Družba BTC je v januarju, februarju in marcu 
z eko osnovnimi šolami izvedla projekt 
Ustvarjalnost v ekologiji.
osnovni namen projekta je krepitev zavedanja o pomenu čistega okolja za človeka in 
naravo, v njegovem okviru pa bo btC izvedel še natečaj za najboljše eko prispevke ter 
nacionalni natečaj za inJo nagrado 2010 (nagrade in priznanja za inovacijsko novinarstvo 
in komuniciranje).

btC v okviru natečaja za najboljše eko prispevke razpisuje pet tem, in sicer: 
• voda, energija, odpadki, promet, zdrav način življenja. 
v okviru razpisanih tem lahko učenci sodelujejo v petih razpisanih kategorijah: 
• pisni prispevki (spisi), fotografski prispevki (fotografije), slikarski/risarski prispevki 
(slike/risbe), multimedijski – video prispevki (uporaba videa, glasbe, fotografij, 
spletnih medijev) in izdelki (oblikovanje izdelkov v fizični obliki). učenci lahko pošljejo 
eko prispevke na katero koli temo ter v kateri koli kategoriji na  elektronski naslov 
zelenojemojemesto@btc.si. vsak prispevek mora biti opremljen s podatki: ime, priimek, 
šola in razred, tema (npr. promet)  in kategorija (npr. pisni prispevek).
rok za oddajo del na natečaj za najboljše eko prispevke je 20. marec 2010. vsak učenec, 
ki bo sodeloval na natečaju za najboljše eko prispevke, bo prejel praktično nagrado, 
najboljši pa 4-urno vstopnico za vodno mesto atlantis – svet doživetij. nacionalne 
nagrade natečaja inJo bomo podelili na inCo konferenci 8. aprila 2010.

sklepni dogodek bo 2. aprila 2010, ob 12. uri, v btC d. d. ljubljana, spodnja etaža 
emporium. izdelki bodo v btC ljubljana v spodnji etaži emporiuma tudi razstavljeni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Več o projektu na spletni strani
www.zelenojemojemesto.si 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

spletni portal btc-City.com
spletni portal btC-City.com že leto 
dni sodeluje pri raziskavi obiskanosti 
slovenskih spletnih mest in se je 
decembra prvič uvrstil v prvo tretjino 
najbolj obiskanih spletnih mest. obisk je 
v primerjavi z letom 2008 zrasel za 20 
odstotkov, samo v decembru pa kar za 50 
odstotkov!
rekorden ni bil samo decembrski obisk 
portala btC-City.com, temveč vse leto 
2009. v spletnem uredništvu smo skupaj 
z najemniki pripravili skoraj 2.000 

člankov z nasveti, akcijami in prispevki ter 
spremljali več kot 700 dogodkov v vseh 
treh Cityjih (ljubljana, murska sobota 
in novo mesto). najbolj so vas pritegnili 
Festival nakupov in zabave, ritem 
mladosti in modni nasveti, neverjeten pa 
je bil tudi odziv na nagradne igre, ki smo 
jih uvedli po vaših predlogih.
spomladi smo začeli vsebine objavljati 
tudi na mobilnem portalu btC City (za 
dostop pošljite ključno besedo »btC« 
na številko 6000 in dobili boste sms 

s povezavo na portal), poleti pa je na 
Facebooku ugledal luč sveta urednik 
btC, ki je v tem času pridobil že kar nekaj 
prijateljev.
letos je pred nami temeljita prenova 
portala in je že v polnem teku. 
se vidimo v novi podobi že čez nekaj 
mesecev!
--------------------------------------------------
uredništvo portala btC-City.com
urednistvo@btc-city.com
--------------------------------------------------

info točka 
v dvorani a v btC Cityju vas za vsa vaša 
vprašanja in predloge pričakuje prijazno 
osebje inFo toČke. tam dobite vse 
informacije o trgovinah in lokalih ter njihovi 
ponudbi, dogodkih in prireditvah ter o 
novostih in aktualnih ponudbah kluba btC 
City. na info točki je mogoče kupiti darilne 
bone btC City in atlantis, na voljo je 
promocijsko gradivo btC Cityja, ki vam 
še dodatno omogoča, da ste obveščeni o 

vsem, kar se na območju dogaja. na info 
točki se lahko včlanite v klub btC City in 
pričnete izkoriščati ugodnosti, ki jih klub btC 
City ponuja svojim članom. na info točki je 
možno kupiti tudi vstopnice za različne 
prireditve - ne samo v btC Cityju ljubljana, 
temveč za področje celotne slovenije in 
še širše. Prodaja kart teče v sodelovanju s 
podjetjem eventim.

uporabnozanimivo
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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

gurme
ta naš ljubi kruhek
foto: studio bomba

polnozrnati kruh s semeni 
v zdravi prehrani
Zdrav način življenja in zdrava prehrana sta 
zadnje čase pogosto uporabljeni besedni zvezi. 
Skoraj vsakdo izmed nas je tako ali drugače vsaj 
enkrat sam pri sebi prisegel, da bo poskusil 
živeti bolj zdravo. Nekateri so svojemu načinu 
življenja dodali več gibanja, drugi prisegajo 
na zdravo prehrano, spet tretji pa so našli 
kombinacijo obojega prej omenjenega in tako 
dvignili kakovost svojega življenja.

Zdrava in uravnotežena prehrana je cilj do boljšega zdravja. 
marsikdo si zaradi hitrega načina življenja in posledično 
pomanjkanja časa večkrat namesto kakšnega obroka privošči 
kar sendvič ali pa rezino, morda dve, kruha. da pa bi kljub 
takim slabim razvadam živeli zdravo, si namesto belega 
kruha raje privoščimo polnozrnatega.
Polnozrnati kruh je po mnenju strokovnjakov bolj zdrav, saj 
je pripravljen iz polnovredne (oziroma polnozrnate) moke, ki 
jo pridobivajo z mletjem celega pšeničnega zrnja. nekateri 
pravijo, da si s takim kruhom lahko pomagamo celo pri 
hujšanju, seveda, če ga zaužijemo v ne prevelikih količinah. 
Polnozrnati kruh namreč zaradi polnovredne moke dalj časa 
daje občutek sitosti, vsebuje pa tudi več mineralov, beljakovin, 
nenasičenih maščobnih kislin, vitaminov in hranljivih snovi 
kot beli. Po prehranskih lastnostih je najboljši polnozrnati 
kruh, takoj za njim je kruh iz črne, nato iz polbele ter na koncu 
tisti iz bele moke. tisti, ki imajo malo več časa in volje, si za 
zdrav zajtrk ali malico lahko spečejo svoj polnozrnati kruh kar 
doma, zraven pa pripravijo domač zeliščni namaz.
sestavine za dober polnozrnat kruh (moko, druge dodatke in 
kvas) dobimo že v vsaki samopostrežni trgovini ali trgovini 
praktično kjer koli. veliko izbiro semen imajo na tržnici 
v btC, müllerju, dm in tudi v sparu v dvorani a. bolj 
zdrava semena ekološke oziroma bio pridelave pa imajo v 
trgovini kalček. v zadnjem času je kralj med semeni zagotovo 
laneno seme, ki ima pozitiven vpliv na raven holesterola, 
je odlično za odpravo zaprtja, preventiva proti raku ter 
obolenjem žil in srca. laneno seme je v zadnjem obdobju 
postalo zelo priljubljeno, saj pomeni bogat vir omega-3 
esencialnih maščobnih kislin, znanih tudi kot alfa linoleične 
(ala).
Za pripravo polnozrnatega kruha potrebujemo tudi 
polnozrnato moko. Začetniki se pri pripravi kruha najprej 
lotimo najpreprostejših receptov, komaj potem postopoma in 
potrpežljivo začnimo dodajati različna živila ter iskati svojemu 
okusu najbližje vrste kruha. testu za kruh poleg semen lahko 
dodajamo različne sestavine, kot so teran, oljčno olje, oreščki, 
suho sadje, olive, čebula, buče …
za začetek vam predlagamo zelo preprosto pripravo 
kruha iz štirih vrst moke, ki so ga prispevali iz 
trgovine gosenca na tržnici btC, kjer lahko takšnega 
in podobne vrste zdravega kruha tudi kupite. 

Zmesni kruh, pečen v 
krušni peči
Sestavine:
ajdova moka – 25 %,
koruzna moka – 25 %,
pirina moka – 25 %,
ržena moka – 25 %,
kvas,
malo soli,
topla voda.

Priprava
Približno eno uro preden zamesimo testo, zakurimo 
krušno peč, seveda nam izkušnje povedo, kdaj je peč dovolj 
razgreta, ker tu ni nobenega gumba za vklop in izklop. 
skratka, ko zakurimo peč (najbolje, da uporabimo suha 
bukova ali drva kakšnega sadnega drevesa, kar da kruhu 
posebno aromo).
vse vrste moke med seboj zmešamo, osolimo in dodamo 
kvas, ki smo ga prej zmešali z vodo. v vse to dodajamo 
toplo vodo (na 1 kilogram moke približno 0,5 litra vode), 
da dobimo lepo, srednje trdo, gladko testo.

testo nato pokrito pustimo, da prvič vzhaja.
vmes pripravimo krušno peč. drva so pogorela, peč se 
je razbelila. žerjavico razporedimo po tleh peči, peč pa 
zapremo z vrati. nato oblikujemo hlebce in jih odložimo 
v peharje, da drugič vzhajajo. vzhajajo naj približno pol 
ure, nato odpremo peč, jo očistimo žerjavice in z loparjem 
polagamo hlebce na dno razgrete peči. Peč zapremo in 
v njej pečemo kruh približno eno uro. ko je kruh pečen, 
odpremo peč, poberemo hlebce iz nje in jih polagamo 
na površino, da se počasi ohladijo. tako pečen kruh 
ima podaljšan rok uporabe, poseben vonj, seveda pa je 
najpomembneje, da ne dodajamo nikakršnih umetnih do-
datkov ter drugih izboljševalcev okusa, kot jih ima večina 
drugih vrst kruha iz klasičnih pekarn.

takšen kruh lahko spečemo tudi v navadni pečici (pri 
približno 180 stopinjah) ali pa v kaminu. v kaminu 
pazimo le na to, da temperatura ni previsoka. najprej 
zakurimo in naredimo veliko žerjavice, ki jo razgrebemo, v 
sredino pa postavimo pekač, okoli katerega porazdelimo 
žerjavico.
Zmesni kruh je polnovreden kruh, ki ga ponudimo kot 
vsakega drugega, odličen pa je tudi kot podlaga za 
številne namaze. enega, zelo preprostega, prilagamo.

Čemažev namaz s skuto in 
jogurtom
Sestavine:
navadni jogurt,
nekaj žlic puste skute,
približno ena pest čemaževih listov (po možnosti 
mladih).

Priprava
Čemaževe liste na drobno sesekljamo in jim dodamo 
prej zmešano skuto in jogurt. Po želji solimo.
namaz lahko ponudimo na rezini polnozrnatega 
kruha ali pa kot samostojno jed. Postrežemo ga sveže 
narejenega.
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                                              JUST CAVALLI   

7 FOR ALL MANKIND   MAURITIUS   

                                              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   

                                 S.OLIVER   CONVERSE   ONLY   MAVI   

TRUE RELIGION   ESPRIT   PEPE JEANS 

                                  DIESEL   TOM TAILOR   KILLAH   G-STAR      

                       STRELLSON   MISS SIXTY   SUPERDRY

                JOOP!   BUGATTI   NORTHLAND

                ETIQUETA NEGRA  GAASTRA   

                      JUST CAVALLI   ARQUEONAUTAS   

               BRAX   CALVIN KLEIN   GUESS   LERROS   

MADONNA   GEORGE, GINA & LUCY     

                 BETTY BARCLAY   MASOŃ S  COMMA 

HILFIGER DENIM   VANILIA   VERO MODA    

                         U&ME   KATESTORM   DKNY JEANS   

                         BENVENUTO   DRYKORN     BARUTTI

  DANIEL HECHTER  AERONAUTICA 

                    GARDEUR   FRANK WALDER

                 JACK & JONES   MAC

BLEND OF AMERICA   

                EUREX   DOCKERS

               



Na voljo v izbranih trgovinah

novo!

visok položaj sedeža,•
ergonomi no oblikovan sedež, nastavljiv v tri •
položaje, ki se lahko obrne proti staršem,
usnjeno prednje varovalo, ki ga je možno •
zlahka odpreti z eno roko,
po višini nastavljiv usnjen ro aj, vzmetenje •
na vseh štirih kolesih,
nastavljiva opora za noge,•
možnost shranjevanja vozi ka v pokon nem•
položaju s pritrjenim sedežem.

Joolz Day je udovit  in domiselno izdelan 
vozi ek nizozemskega oblikovalca Stana 
Spangenberga, ki ga odlikujejo:

Bela Peš ena Srebrna Rde a Jeans Antracitna


