številka 1, letnik 20 februar 2011

brezplačni časopis poslovno-nakupovalnega, športno-zabaviščnega ter kulturnega središča BTC City Ljubljana

Okolje ni daleč stran
Zimske počitnice
v Atlantisu

vsebina

uvodnik >

aktualno
--------------------------------

4

Atlantis
--------------------------------

7

ekologija
--------------------------------

8

stil
--------------------------------

12

gurme
--------------------------------

14

BTC City Vodnik Brezplačni časopis poslovno-nakupovalnega, športno-zabaviščnega ter kulturnega središča BTC City Ljubljana
Odgovorna urednica: Maja Oven IZVrŠNI urednik: Matic Žehelj Oblikovanje in tehnično urejanje: Nuit d. o. o., Mateja
Jenič Urednik fotografije: Aljoša Rebolj stalni sodelavci: Domen Mavrič, Miha Trefalt, Urša Sofranič Lektorica: Alenka Juvan
oglasno trženje: BTC d. d., Šmartinska 152, Ljubljana, info@btc.si Izdajatelj BTC d. d., Šmartinska 152, Ljubljana Tisk: Delo, d. d.,
Tiskarsko središče Naklada: 200.000 izvodov Distribucija: Delo, d. d., Žurnal Media, d. o. o.
V uredništvu ne odgovarjamo za tiskarske napake in spremembe v programu prireditev po zaključku redakcije.

www.btc-city.com

3

394!
Pogled v ne tako oddaljeno preteklost, v leto 2010, razkrije,
da smo bili v družbi BTC uspešni. Uspešni v prizadevanjih
in stremljenjih, da obiskovalcem našega mesta
ponudimo še več in še boljše – ne le v smeri bogatejše
in raznovrstnejše ponudbe naših trgovin in športnorekreativnih centrov, temveč v smislu zdravega, okolju in
človeku prijaznega opravljanja dejavnosti in storitev. Kako
uspešni smo, ko gre za varovanje okolja in posledično
tudi posameznika, dokazuje nagrada za okolju prijazno
podjetje 2010, ki jo je konec preteklega leta družba BTC
prejela za svoj poslovni model ekoindeksa za vrednotenje in
spremljanje odnosa do okolja.
V letu, v katerem smo praznovali tri pomembne obletnice,
5. obletnico Vodnega mesta Atlantis, 15. obletnico Tržnice
BTC City, 20-letnico odprtja prve trgovine, postavili
smrečico na sleme najvišje zgradbe v Sloveniji, Kristalne
palače, prvega izvedenega projekta v presežni mestni četrti
projekta Partnerstvo Šmartinka, ki ga bomo slavnostno
odprli maja letos in z njim zarisali nove konture mesta
Ljubljane, uradno označili ulice BTC Cityja, uspešno
izpeljali spomladanski in jesenski FNZ in 29. kolesarski
Maraton Franja BTC City Museeuw Classic, odprli letni
kino in kar nekaj novih prodajaln priznanih proizvajalcev
ter organizirali vrsto zabav in koncertov, smo zagotovo
največ storili na okoljevarstvenem področju: v sodelovanju
s štirimi ljubljanskimi eko šolami smo pripravili razstavo
Ustvarjalnost v ekologiji, namestili dva stebrička za
brezplačno polnjenje električnih vozil, zgradili ekološke
postaje, organizirali ločeno zbiranje (nevarnih) odpadkov
ter za vožnjo po mestu kupili okolju in mestnemu prometu
prijazni električni štirikolesnik Biro, v večino dekorativne
razsvetljave vgradili varčno LED tehnologijo in na strehi
Logističnega centra BTC zgradili sončno elektrarno, ki
je v januarju proizvedla 30.000 kWh električne energije,
naslednjih 15 let jo bomo oddajali v Borzenovo skupino …
In še bi lahko naštevali. Opogumljeni z uspehi, tudi z doslej
največ zbranimi točkami (394!) pri izračunu ekoindeksa
za preteklo leto, se varovanja okolja in energije lotevamo
tudi v tem letu. Kako, si lahko preberete v tej številki
Vodnika, ki je tokrat nekoliko bolj »ekološko« obarvan;
v prihodnji številki pa si boste lahko prebrali pogovor z
naravovarstvenikom, svobodnim raziskovalcem Antonom
Komatom.
Tudi Vas, dragi bralci, vabimo, da se nam v skrbi za okolje
pridružite. Vse o tem, kako v našem mestu ravnamo z
okoljem, si lahko ogledate na portalu www.eko-btc.si

Maja Oven
Odgovorna urednica

BTC City / delovni čas

informacije: 01/585 22 22
www.btc-city.com

---------------------------------------------------------Trgovsko središče
ponedeljek-sobota: 9.00-20.00
---------------------------------------------------------Tržnica BTC
ponedeljek-petek: 8.00-19.00
sobota: 7.00-18.00
---------------------------------------------------------Vodno mesto Atlantis
vse dni v letu: 9.00-23.00
---------------------------------------------------------Avtopralnica
ponedeljek-sobota: 7.00-22.00
nedelja in prazniki: 7.00-18.00
----------------------------------------------------------
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Aktualno
novosti

Trgovina Principesa

Hello Kitty na novi lokaciji

Trgovina Principesa ter z njo muca Hello Kitty sta se preselili,
toda ne daleč, le v sosednji lokal. Čaka vas torej še vedno v
kletni etaži Dvorane A v BTC Cityju. Poleg tega, da je sedaj
trgovina bistveno večja, s tem so mamicam z vozički olajšali
sprehode med policami, bodo že letošnjo pomlad dodali
tudi več artiklov za fante – torej licenčne izdelke Ben 10 in
Cars. Program Hello Kitty iz meseca v mesec povečujejo ter
dodajajo nove artikle, prav tako pa lahko najdete tudi kaj od
Winxic, Jagodke ali Disneyjevih junakov. Vabljeni!
-----------------------------------------------------------------Dvorana A/kletna etaža
T: 040 747 711
www.kitty.si
------------------------------------------------------------------

Otroški center Zvezdice Igralnica Beti & Cej

Razstava Svetišča paleolitskih lovcev

Vse starše in njihove malčke bo zagotovo razveselila
novica, da se bo v drugi polovici meseca marca odprl težko
pričakovan nov Otroški center Zvezdice, ki se bo nahajal v
neposredni bližini obstoječe igralnice Beti & Cej v spodnji
etaži Emporiuma.

Otroški center bo namenjen otrokom od 3. do 12. leta starosti.
To bo prvi tovrstni center v Ljubljani, kjer lahko vsako popoldne pustite svojega otroka v varstvo, z bogatim programom,
medtem, ko se boste vi brezskrbno prepustili nakupovanju ali
drugim obveznostim.
Ko skrbimo za otroke, skrbimo za našo prihodnost, ker so oni
naše veselje in upanje za boljši jutri.

Mothercare

Jezikovni center Lingula

Brezplačne ustvarjalne delavnice za
otroke
Še preden se odpre povsem nov Otroški center Zvezdice, se
lahko otroci udeležijo poučnih jezikovnih ustvarjalnih delavnic
v igralnici Beti & Cej v spodnji etaži Emporiuma. Delavnice
v organizaciji jezikovnega centra Lingula so popolnoma
brezplačne in potekajo z različnimi tematikami vsak petek od
16.30 do 18.30. Prisrčno vabljeni!
Program ustvarjalnih delavnic za februar in marec
Petek, 18. februar: Rokavičke iz papirja
Petek, 25. februar: Pustne maske
Petek, 4. marec: Pustne maske
Petek, 11. marec: Rožice iz papirja
Petek, 18. marec: Izdelajmo gosenico!
Petek, 25. marec: Presenečenje za materinski dan

Praznovanje rojstnega dne

Od 16. februarja dalje je v preddverju dvorane Emporium
obiskovalcem BTC Cityja na ogled razstava Svetišča paleolitskih lovcev, ki jo organizira družba BTC v sodelovanju
s Slovensko znanstveno fundacijo. Razstava, katere avtor je
dr. Boštjan Odar, želi predstaviti nove poglede in razlage o
ledenodobnih jamskih najdiščih, med katere sodita tudi Divje
babe I in Potočka zijalka. Obe jami ležita v odročnih krajih
in sta zaradi strmega pobočja težko dostopni. Prinašata pa
pomembna odkritja o odnosu paleolitskih ljudi do jamskih
medvedov.
Razstava Svetišča paleolitskih lovcev želi opozoriti na dejstvo,
da so v jugovzhodnih Alpah paleolitski ljudje obiskovali prav
tiste jame, ki so jih jamski medvedje izbrali za svoje brloge. To
nevarno početje odraža poseben odnos takratnih ljudi do jamskih medvedov; tako v Divjih babah I kot v Potočki zijalki pa so
bile odkrite koščene konice in koščene piščali, izdelane prav iz
kosti jamskih medvedov. Ob tem so v Potočki zijalki našli tudi
edinstveno cevasto šivanko, ki je zaenkrat najstarejši znan
šiviljski predmet na svetu.

Blagovni znamki BTC City
priznanje si.Brand
Po priznanjih Superbrand v letih 2008 in 2009 je tudi
preteklo leto blagovna znamka BTC City prejela laskavo
priznanje, tokrat si.Brand. Na lestvici si.Brand TOP50 2010,
ki jo je januarja objavilo Društvo potrošnikov za rangiranje in
definiranje blagovnih in storitvenih znamk, je znamka BTC
City zasedla 13. mesto. Na lestvico se je uvrstilo 50 najboljših
slovenskih blagovnih in storitvenih znamk po izboru
slovenskih potrošnikov v letu 2010. Na prva tri mesta pa so
potrošniki uvrstili znamke Fructal, Palomo in Radensko.
Društvo potrošnikov za rangiranje in definiranje blagovnih in
storitvenih znamk je raziskavo med slovenskimi potrošniki
opravilo po internetu in terensko, in sicer v obdobju od 5.
junija do 23. decembra 2010. Anketiranih je bilo 1056 oseb
– potrošnikov iz vse Slovenije v starostni skupini med 15 in
65 leti. V anketi pa so anketiranci odgovarjali na vprašanja
o zavedanju, priljubljenosti, prepoznavnosti, všečnosti ter
uporabnosti blagovnih in storitvenih znamk.
Sicer pa je letos že 10 let od uradne registracije blagovnih
znamk BTC City in BTC.

Pravkar odprta razstava je del večletnega projekta Znanost v
BTC City, ki sta ga Slovenska znanstvena fundacija in družba
BTC, da bi spodbudili zavedanje razvojne vloge znanosti v
družbi, zasnovali v letu 2009. Doslej sta v okviru projekta
potekali dve razstavi, in sicer razstava astrofotografij Jureta
Stareta Odstrti pogledi v skrivnostno vesolje (razstavo je
odprla Sunita L. Williams, astronavtka ameriške vesoljske
agencije NASA slovensko-indijskega rodu) ter razstava Naš
genom in mi, avtorja dr. Nejca Jelena.

Restavracija Pavza

V prvem nadstropju trgovine Mothercare se je pred kratkim
odprla sodobna igralnica Playroom, kjer se otroci lahko igrajo
in zabavajo s kakovostnimi izobraževalnimi igračami ELC.
Igralnico lahko najamete tudi za praznovanje rojstnega dne
svojega malčka. Cena rojstnodnevnega najema za dve uri in
pol znaša 100 evrov. V ceno je všteta kava za starše, ki so na
praznovanju, sok za vsakega otroka in darilo za slavljenca
v vrednosti 30 evrov. Igralnica je opremljena z ustreznimi
varnostnimi certifikati in lahko sprejme do 22 otrok.
Starostna omejitev je do 8. leta starosti.
-----------------------------------------------------------------Rezervacije in dodatne informacije:
T: 01/585 18 23
slovenia@mothercare.gr
------------------------------------------------------------------

Odlična hrana v prijetnem ambientu
Nova restavracija Pavza v Dvorani A, tik ob vhodu A4, vas
vabi, da se po končanih nakupih nagradite z odlično kavico,
osvežilnimi brezalkoholnimi napitki ali sveže stisnjenim
pomarančnim sokom. V dnevni ponudbi najdete mediteranske
jedi: sveže solate , pizze, testenine in rižote. V času kosila
vam vsak delovnik pripravijo nekaj vrst zdravih kosil ali malic,
ponujajo pa tudi več vrst sladic, ki jih pripravljajo sami.
-----------------------------------------------------------------Dvorana A/pritličje
T: 01/585 25 50
------------------------------------------------------------------

Zimske radosti v našem
mestu
Kot se za ta letni čas spodobi, nas je decembra nebo spet
zasulo z veliko količino snega. Plužna služba je poskrbela,
da sneg v BTC Cityju ni ostal v obliki motečih kupov snega
na številnih parkiriščih in pločnikih, ampak se je zbiral le
na enem mestu. Tako je tam po večdnevnem oblikovanju in
utrjevanju nastal zagotovo največji snežak v Sloveniji, ki je
s svojo pojavo pričaral marsikateri nasmeh na otroška lica.
Žal so januarja višje temperature botrovale hitremu taljenju
ledenega moža.
Obiskovalci BTC Cityja pa se še vedno lahko odpravijo na
tradicionalno brezplačno drsališče na Trgu mladih. Drsališče
je odprto vsak dan od 10. do 22. ure, brezplačna je tudi
izposoja drsalk.
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novosti

Znanost v BTC Cityju

Razširitev programa za najmlajše

Profesionalno osebje bo poskrbelo za več oblik zabavnega,
koristnega in varnega preživljanja prostega časa vaših otrok:
- varstvo otrok do tri ure po simbolični ceni,
- vodena športna vadba za otroke po sistemu Elementa,
ki omogoča otrokom motorični razvoj s spoznavanjem
30 vrst športa, v spremstvu profesionalnih inštruktorjev
vadbe,
- učilnica za različne delavnice: učne delavnice za tuje jezike,
kreativne delavnice, glasbene delavnice, pravljične urice,
skratka učenje z igro, ki je prilagojena starosti otroka,
- rojstnodnevna zabava na 280 m2.

Aktualno

www.btc-city.com

Šola v Južni Afriki
uspešno zgrajena
Potem ko se je skupina 21 študentov in 4
profesorjev Fakultete za arhitekturo v Ljubljani preteklo poletje lotila projekta Šola
za prihodnost ter si postavila za cilj zgraditi manjši objekt z učilnico in knjižnico v
Južni Afriki, so uresničeno zamisel odprli
konec oktobra.
Tudi s pomočjo finančnih sredstev družbe
BTC so sedaj osnovna izobrazba in
praktične spretnosti na voljo otrokom iz
okoliških townshipov, tj. barakarskih naselij.
Kompleks Ithuba Skills Collage se od leta
2005 stalno širi in raste, vsako leto je
bogatejši za vsaj en šolski objekt, ki nastane v sodelovanju študentov arhitekture
in lokalnih prebivalcev/delavcev.
Zgodba o projektu Šola za prihodnost pa
se, na srečo, tukaj še ne končuje. Letošnjo
jesen bo namreč v Ithuba Skills Collageu
spet zrasel nov šolski objekt, ki ga bo
skupaj z lokalnimi delavci zgradila nova
ekipa študentov ljubljanske Fakultete za
arhitekturo. Tokrat bo to telovadnica.

Maraton Franja BTC City
Museeuw Classic v skupini UCI
World Cycling Tour
Maraton Franja BTC City Museeuw Classic je postal prepoznaven in uspešen športno rekreativni dogodek. Njegova
prepoznavnost pa je dosegla nov uspeh tudi zunaj meja
Slovenije, saj je Maraton Franja BTC City – Museeuw Classic
nedavno dobil posebno priznanje in bil sprejet v elitno skupino kolesarskih maratonov pod imenom UCI World Cycling
Tour. Vključitev v omenjeno skupino pomeni veliko priznanje
za organizatorje, pokrovitelje in tudi za Slovenijo. Tudi zato so
se v družbi BTC odločili, da nadaljujejo z aktivnostmi generalnega pokroviteljstva že tradicionalnega Maratona Franja BTC
City Museeuw Classic, in sicer za obdobje naslednjih štirih
let. BTC tako nadaljuje aktivno podporo največjemu športno
rekreativnemu kolesarskemu dogodku v Sloveniji že deveto
leto. V družbi so ponosni, da so v sklopu pokroviteljstva Maratona Franja BTC City Museeuw Classic pripomogli k širitvi
rekreativnega kolesarjenja v Sloveniji, česar ne dokazuje samo
vedno višje število udeležencev Maratona Franja BTC City
Museeuw Classic , ampak tudi vse več rekreativnih kolesarjev
v Sloveniji.
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atlantis
Vodno mesto
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Delovni čas:
Dežela savn: vse dni v letu od 9. do 23. ure
Svet doživetij in Termalni tempelj: od ponedeljka
do četrtka, od 9. do 21. ure, od petka do nedelje
ter med prazniki pa od 9. do 22. ure

V dvoje je najlepše

Ker v Vodnem mestu Atlantis ob športnih aktivnostih in
skrbi za zdravje skrbijo predvsem za dobro razpoloženje
in užitek vseh obiskovalcev, so ob dnevu žena pripravili posebne pakete za pare, katerih del so nepozabna
doživetja v Termalnem templju, Deželi savn in v Svetu
doživetij Vodnega mesta Atlantis.
V Svetu doživetij bodo pari po nekoliko bolj adrenalinskem
uvodu deležni trenutkov sprostitve in razkošja whirpoolov
ter razvajanja s pregrešno dobrim čokoladnim fondijem
(paket v Dvoje je najlepše); v Termalnem templju, v katerem
bo praznovanje bolj romantično, bodo pare prav tako
razvajali s čokoladnim fondijem in jim v okviru nekoliko
dražjega paketa ponudili še refleksno masažo stopal ter
romantično večerjo v dvoje. Osmi marec v Deželi savn pa
bodo zaznamovali hedonistično razvajanje v 15 savnah,
čokoladna terapija ter večerja ob soju sveč in kozarcu
penine (paket Čokoladni dan žena).
--------------------------------------------------------------------Informacije in prijave:
Savna joga
Sandra Laznik 040 258 200

BTC nazdravil s poslovnimi partnerji
Vodstvo in zaposleni družbe BTC so 25. januarja priredili tradicionalno ponovoletno
srečanje s poslovnimi partnerji, tokrat pod zanimivim sloganom To je moja zabava.
V mornarskem vzdušju Vodnega mesta Atlantis so s poslovnimi prijatelji nazdravili
uspešnemu preteklemu letu ter jih seznanili s pomembnimi projekti, ki bodo postali
stvarnost v letu 2011. Več kot 500 gostov se je ob kulinarični ponudbi Atlantisove
hiše kulinarike in čokoladnih pralinejih Merci zabavalo v družbi plesalk Kazine,
raperja Trkaja, Samuela Lucasa in hrvaške legende z žametnim glasom Massimom
Savičem. Program sta pripravila Katja Mlakar in Domen Mavrič iz agencije AVI.

Dežela savn
T: 01/585 21 38 ali 01/585 21 42
E-pošta: savna.joga@gmail.com

Gostitelji večera direktor PE Logistični center Janko Pirkovič, tehnični direktor in član uprave BTC Marko Žehelj, predsednik uprave BTC Jože Mermal in direktor PE Ljubljana mag.
Damjan Kralj z voditeljskim parom

Zimske
počitnice?
Da, v Atlantisu!
Šolske počitnice že trkajo na vrata in teh se najbolj
veselijo šoloobvezni otroci, ki komaj čakajo,
da šolsko torbo zalučajo v kot in se brezskrbno
predajo zimski užitkom. Za tiste, ki ne smučajo,
drsajo ali se sankajo, je počitnikovanje v Atlantisu
zagotovo prava (in najcenejša) izbira. Poleg kopalk
in brisače je za počitnice v Vodnem mestu potrebna
le še dobra volja!
Šolarji pred počitnicami zagotovo pomislijo tudi na to,
kako prijetno bi bilo preživeti počitnice brez nadzora
staršev, njihovega nenehnega nerganja in opozarjanja na
to, kaj smejo in česa ne, kako se morajo obnašati in kaj vse
ni dovoljeno … Zakaj torej svojemu otroku ne bi ponudili
počitnic, kjer bo dneve preživeli na videz samostojno, aktivno, vedno pod budnim očesom animatorjev in plavalnih
trenerjev, ki jim bodo dneve zapolnili s športom, igro,
ustvarjalnimi delavnicami, zabavo in iskanjem zakladov?

Počitniško varstvo
Od 21. do 25. februarja 2011
Počitniški dan v Atlantisu pomeni 10-urno organizirano
varstvo, namenjeno otrokom od 4. do 15. leta starosti.
Otroci se bodo v počitniških dneh zbirali od 7. do 9. ure
zjutraj. Po jutranji telovadbi bodo dopoldne nadaljevali
s plavalnim tečajem, primernim njihovemu predznanju.
Najmlajši se bodo naučili osnovnih plavalnih tehnik (prilagajanje na vodo, drsenje na vodni gladini, prsno plavanje),

Paketi za pare ob dnevu žena
Od 27 do 72 EUR za dve osebi
--------------------------------------------------------------------starejši otroci pa bodo svoje znanje izpopolnili in nadgradili z učenjem novih plavalnih veščin (kravl, hrbtno in delfin).
Okoli 10. ure se bodo otroci odpravili na zajtrk, nato pa
bo na vrsti nepozabna zabava na toboganu in na vodnih
valovih, v skrivnostnih jamah in ob drugih igrah v vodi.
Kosilu (predvidoma ob 13. uri) bodo sledile ustvarjalne
delavnice; otroci bodo oblikovali iz gline, izrezovali
snežinke, naredili snežaka, narisali zimske dogodke, in ker
so počitnice pred pustom, bodo izdelali tudi pustne maske
in z njimi presenetili svoje starše. Preostanek popoldneva
je namenjen zabavi ter vragolijam v in ob njej, vse do 17.
ure, ko se varstvo konča.
--------------------------------------------------------------------29,00* EUR/dan na osebo za 1 dan ali 2 dneva
26,00* EUR/dan na osebo za 3 in več dni
Informacije:
T: 01/585 21 20
E-pošta: matej.mauric@btc.si, spela.florjancic@btc.si
*V ceno so všteti celodnevna vstopnica v Vodnem mestu Atlantis,
animacija in varstvo otrok ob bazenu, plavalni tečaj, dva obroka hrane
dnevno, pijača in DDV.

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

Dan žena v Deželi savn
8. marec 2011
Pred letom dni so v Atlantisovi Deželi savn odprli nov
program, vadbo joge v Zemeljski savni. Prvotni, 20-minutni
program izvajanja asan v objemu toplote, se je v letu dni
razširil in danes poteka v obliki dveh vadb, ki se razlikujeta
po zahtevnosti, trajanju, številu vadečih, načinu obravnavanja in progresivnosti. Obema programoma (program
Promo in program VIP) je skupno to, da prispevata h
gibljivosti, k hujšanju in oblikovanju telesa. Pozitivni
učinki vadbe pa se pokažejo tudi pri povečani zbranosti,
izboljšanem delovanju imunskega sistema in detoksikaciji.
Za vse obiskovalke v marčevskih dneh v okviru vadbe
savna joga organizatorji pripravljajo številne novosti, ob
letošnjem dnevu žena pa bodo obiskovalke savna joge
razveselili še z majhno pozornostjo.

Namig meseca

Darilni bon
Atlantis
– popolno darilo za dan žena,
dan mučenikov in materinski
dan

Ste v zadregi, ker ne veste, kaj ob bližajočih
praznikih podariti ženam, dekletom, materam,
soprogom in fantom? Zakaj se tokrat ne
odločite drugače in svojim najdražjim ne
podarite darilnega bona za vse storitve
Vodnega mesta Atlantis? Obdarovanke boste
ob njihovem prazniku zagotovo presenetili z
darilnim bonom za tajsko masažo, čokoladni
paket, Paket zdravi senior, Paket sprostitve
ali Paket presenečenja, obdarovance ob dnevu
mučenikov pa zagotovo z vstopnico v Svet
doživetij.
Darilni bon lahko kupite na:
- Info točki v Dvorani A, tel. 01/585 22 22, od
pon. do pet. od 9. do 20. ure ter ob sobotah
od 9. do 20. ure;
- recepciji Vodnega mesta Atlantis (vsak dan
od 9. do 23. ure).
Nekatere Atlantisove darilne bone lahko
kupite 10 % ceneje tudi po spletu.
www.atlantis-vodnomesto.si
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Okolje ni daleč stran
Zgradili smo dve sončni
elektrarni

Priznanje družbi BTC za izvedbo
okolju prijaznih dejanj in
projektov.

Btc City, primer dobre prakse pri
nastajanju urbanega prostora

Okoljske teme so vpete v naš vsakdan. Družbena
odgovornost je besedna zveza, ki je postala zaveza.
Trajnostni razvoj pa koncept, ki ga živimo. Družba
BTC iz leta v leto nadgrajuje nabor projektov, s
katerimi izkazuje spoštovanje in razumevanje
okolja, v katerem deluje. Z vsebinami prostor
bogati, in ne izčrpava. V tokokrog energij vstopa
kot tisti, ki prejema in kot tisti, ki daje. V tem
odnosu soodvisnosti z naravo ter družbeno
skupnostjo aktivno vlogo igrajo poslovni partnerji
in obiskovalci. Vsak prispevek je dobrodošel,
vsaka ideja vredna premisleka. Ekološka postaja
za zbiranje in razvrščanje odpadkov, okoljski
ISO-standard, sončni elektrarni, to je le nekaj
najvidnejših gradnikov zgodbe mesta BTC,
katerega utrip je merjen z ekoindeksom.

Ekoindeks – zakaj in kako

Ekoindeks je nov poslovni model, je kazalnik oziroma
orodje, s katerim želi družba BTC spremljati lastni okoljski
napredek. Želi meriti elemente, ki so izmerljivi, in sočasno
vključevati v ozaveščanje o pomenu trajnostne razvojne
naravnanosti slehernega, ki je tako ali drugače povezan
z družbo. Trideset milijonov obiskovalcev, ki vsako leto
obiščejo BTC, pomeni odlično odskočno desko za širjenje
zavesti in spodbujanje proaktivnega družbeno odgovornega
ravnanja v slovenskem in širšem prostoru. Te priložnosti,
ki je hkrati velika odgovornost, se ekipa BTC loteva
sistematično, načrtovano, projektno, ob tem pa z veliko
mero srčnosti. Spletna stran družbe BTC (www.eko-btc.si)
omogoča javnosti, da redno spremlja okoljsko naravnane
dejavnosti in v njih tudi aktivno sodeluje.

Voda, neprecenljivo bogastvo

Zelena terasa na Kristalni palači.

ustvarjanje dobrega počutja za vse tiste, ki v družbi BTC
živijo svojo poklicno pot, pa tudi za tiste, ki vanjo vstopajo
kot obiskovalci, bodisi v Ljubljani, Novem mestu ali Murski
Soboti, je eno osrednjih vodil družbe BTC. Z novo Kristalno
palačo, poslovno stolpnico, ki bo v prvi polovici leta 2011
odprla svoja vrata in bo zgled energetsko učinkovite
gradnje, BTC Ljubljana zaokroža še en pomemben projekt
– sončno elektrarno.

Sončni elektrarni BTC bosta okolje
razbremenili za 700.000 kg CO2

BTC je v zadnjih desetih letih v ekološke projekte vložil 30 milijonov
evrov.

S standardom kakovosti do trdnih
zavez

Zato da je odnos do okolja vpet tudi v sistem kakovosti,
je družba BTC že v letu 2008 uvedla sistem ravnanja
z okoljem ISO 14001. Sodobne arhitekturne rešitve,
odprti javni prostori, urejena infrastruktura, ob tem pa

Sončno energijo bo Kristalna palača pretvarjala v
električno na enem izmed pročelij, njena vršna moč bo
100 kWp. S tem se palača pridružuje sončni elektrarni
na dveh zgradbah Logističnega centra BTC, ki je začela
uradno obratovati s 1. februarjem 2011, v januarju pa je že
proizvedla 30.000 kWh in jih oddala v Borzenovo skupino
za naslednjih 15 let. Sončna elektrarna na Logističnem
centru bo tako z vsemi svojimi kapacitetami proizvedla
do 967.000 kWh električne energije na leto in okolje
razbremenila za približno 700.000 kg ogljikovega
dioksida in drugih škodljivih snovi, ki so povezane z rabo
fosilnih goriv. Če poenostavimo – vsaka proizvedena kWh
električne energije s sončno elektrarno pomeni prihranek
0,7 kg emisije ogljikovega dioksida v ozračje. S svojo
zmogljivostjo se sončna elektrarna na Logističnem centru
uvršča med najzmogljivejše v Sloveniji.

Če s sončno elektrarno BTC razbremenjuje okolje ogljikovega
dioksida, s skrbjo za čisto in pitno vodo izkazuje zavedanje o vrednosti
vode, nenadomestljivega vira življenja. Obnova klasičnih armatur
s senzorskimi, ki so vgrajene tudi v vse novogradnje, in zamenjava
vodovodnih cevi pomenita pomembna prispevka k zmanjševanju porabe
vode – kar 20 % manj vodne izgube je bilo izmerjene v letu 2010, trend
pa se z novimi projekti še izboljšuje. Mesto, ki v svojem imenu nosi
besedo voda – Vodno mesto Atlantis – za sanitarne potrebe uporablja
tehnološko vodo iz bazenov in se s tem pridružuje množici ukrepov
za zmanjšanje obremenjevanja okolja in pomembno prispeva k moči
ekoindeksa.

Družba BTC “Okolju prijazno podjetje 2010”.

Sorodno pot v odnosu do pitne vode ubira nova Kristalna palača, v kateri
bo za delovanje hladilnih stolpov namesto pitne vode iz vodovodnega
omrežja uporabljena deževnica, shranjena v posebnem bazenu v kleti
stavbe.

Pospravimo pred svojim pragom

Ker se velike zgodbe začenjajo z majhnimi koraki, velja opozoriti še na
delček, ki ga razumejo že najmlajši in je še kako pomemben mejnik pri
razvijanju občutka za naravo, za odnos do nje, za sožitje z njo. Ločevanje
in predelava odpadkov sta s pomočjo ekološke postaje in novih
zabojnikov, ki jih najdemo v BTC Ljubljana, postala vsakodnevna praksa
in kar 60 % odpadkov je danes že pravilno razvrščenih. Najmlajši na
delavnicah v okviru BTC ustvarjajo svoje predloge, kako reševati problem
odgovornega ravnanja do okolja, izražajo se ustvarjalno in modro, polni
so idej in predlogov za izboljšanje našega odnosa do Zemlje.

Zaradi tega, kar počnemo danes, upamo
verjeti v jutri

Skupaj zmoremo – bi se lahko glasilo sporočilo projektov, ki jih
soustvarja družba BTC skupaj s svojimi zaposlenimi, s svojimi
obiskovalci, s svojimi poslovnimi partnerji. Z vsemi tistimi, ki jim je mar,
v kakšni družbi živimo, kakšno popotnico zapuščamo svojim otrokom.
Zaradi projektov, ki so udejanjeni, zaradi pozornosti do okolja in širše
družbe, ki je vtkana v poslovanje družbe, je upanje v jutri upravičeno.
Družba BTC ne raste zaletavo. Širi se s premislekom, z dejanji, ki okolju
vračajo vsaj toliko, kolikor mu jemljejo.

Kristalna palača je zgled energetsko učinkovite gradnje
in uporabe najsodobnejše tehnologije. Na osnovi teh
izhodišč je nastalo partnersko zaupanje z najuglednejšimi
domačimi in tujimi korporacijami, kot so npr. IBM, Apple,
Merck, Prva osebna zavarovalnica, Addeco, SKB in druge.
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majhne pozornosti zanjo

Od 1.2. do 28.2.
oz. do odprodaje zalog
oz. razstavnih eksponatov v akciji.
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Zaradi prihoda
nove kolekcije
ODPRODAJA
EKSPONATOV
SEDEŽNIH GARNITUR*
do

7

-30% !

1
Leto je naokoli in bliža se osmi marec ter z njim dan žena,
ki ga praznujejo ženske po vsem svetu. Ob tem prazniku
možje v znak spoštovanja radi podarijo ženam kakšno drobno
pozornost, in ker se zavedamo, da je iskanje primernega
darila precej težko, smo vam to olajšali z izborom izdelkov,
med katerimi se bo gotovo našel pravi za vašo gospo.

AKCIJA sedežnih
garnitur Italsofa in I&I IZ ZALOGE*

1 Lak za utrditev pričeske Alter Ego 12,30 € in lak za volumen las Alter Ego 10,60 €, oba
izdelka: Frizerski salon Inter studio, Dvorana A 2 Šampon za lase Alter Ego modra linija 8,00

20%

11

z do
POPUSTOM
in s TAKOJŠNJO DOBAVO!

€, balzam za lase Alter Ego modra linija 12,30 €, maska za lase ALter Ego modra linija 10,60
€ 3 Anti age šampon Alter Ego 8,40 € in anti age maska za lase Alter Ego 12,00 €, vsi izdelki:
Frizerski salon Inter studio, Dvorana A (Pri nakupu vseh treh izdelkov modre linije 50 % popust,
pri nakupu obeh anti age izdelkov 30 % popust.) 4 Šopek tulipanov 15 €, Cvetličarna Silvija,
Dvorana A 5 Šopek 28 €, Cvetličarna Silvija, Dvorana A 6 Čokolada Lucifer 3,80 €, čokoladni
srčki (9 kosov, bomboniera) 7,90 €, marmelada pomaranča, čokolada 4,90 €, čokoladni konfeti
(mandeljni, oranžni) 300 g 6,90 €, čokoladni konfeti (beli) 250 g 5,90 €, vsi izdelki: Trgovina Čar
Arome, kletna etaža Dvorane A 7 Čajnik na skodelici »Sidonie« 23,90 €, čaj sadni, Berryblend,
100 g 3,30 €, čaj zeleni, Brazilski koktajl, 100 g 3,40 €, vsi izdelki: Trgovina Čar Arome, kletna
etaža Dvorane A 8 Krema za telo zeleni čaj, 500 ml, Elizabeth Arden 40,99 € 9 Masažno olje
za telo Juvena, 200 ml, 27,65 € Trgovina Muller 10 Parfum Roberto Cavally Anniversary,
50 ml 68,99 € 11 Parfum Escada Taj Sunset, 30 ml 36,99 €, Trgovina Muller 12 Darilni boni
različnih vrednosti in darilni bon Atlantis (Darilne bone lahko kupite na blagajni v 1. nadstropju
dvorane 7, na recepciji Vodnega mesta Atlantis, na info točki v Dvorani A.) 13 Čokoladna savna v
Vodnem mestu Atlantis (H vstopnici za Deželo savn se doplača 5 €.)
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ITALSOFA  zofa Moresco (I279)  trosed s podaljškom, usnje
 PREJ OD 2.748,00 EUR, SEDAJ OD 2.198,40 EUR IZ ZALOGE*

KUHINJE



JEDILNICE



SEDEŽNE GARNITURE



DNEVNE SOBE



SPALNICE

I&I  model B619  trosed z ležalnim delom, usnje
 PREJ OD 2.613,60 EUR, SEDAJ OD 2.090,88 EUR IZ ZALOGE*



OTROŠKE IN MLADINSKE SOBE



PREDSOBE



DODATKI ZA DOM



VRTNO POHIŠTVO
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LJUBLJANA, BTC Dvorana 2, Šmartinska c. 152, T: 01 401 20 27/28/29
CELJE, Celeiapark, Aškerčeva 14, T: 03 491 82 70
JESENICE NA DOLENJSKEM, TPC Slovenska vas, T: 07 457 40 72

www.maros.si
* Akcija traja v obdobju od 1.2.2011 do 28.2.2011 oziroma do odprodaje zalog sedežnih garnitur v akciji oz. razstavnih eksponatov v akciji. Splošne informacije in podrobnejše informacije o ponudbi in o akcijah prejmete na navedenih prodajnih mestih podjetja Maros d.o.o.. V cene je vključen DDV. Vse slike so simbolične. Podjetje Maros d.o.o. si pridržuje pravice do spremembe cene pri dobaviteljih. Vse omenjene blagovne znamke pripadajo njihovim
lastnikom. Spremembe in napake v tisku so možne. Takojšnja dobava velja za modele iz zaloge. Maros d.o.o., Šmartinska 53, Ljubljana, T 01 401 20 00
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moda za najmlajše
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moda za najmlajše

MOTHERCARE BABY
1

16
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14
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2

Na obzorju je toplejše obdobje, z njim pa prihajajo
nove modne smernice tudi za naše najmlajše. Seznanjeni z njimi so v trgovini z otroškimi oblačili in opremo
Mothercare, kjer vedno mislijo na to, da bodo vaši
mali nadebudneži urejeni od glave do pete. Zato so
v kolekciji pomlad-poletje 2011 oblačila oblikovali še
posebej skrbno, poudarjeni pa so detajli. Ker mamice
vedo, da morajo biti oblačila za njihove malčke
trpežna, saj morajo prenesti marsikatero vragolijo,
so se v Mothercare odločili za kakovost, ki je bodo
deležni otroci od rojstva pa do osmih let.
Za novorojenčke pomlad prinaša nevtralne barve,
barvo limone, snežno belo ter seveda nepogrešljivi
modro in roza. Izbirate lahko med funkcionalnimi
oblačili, v katerih se bo vaš novi član počutil udobno,
hkrati pa bo videti tudi moderen.
Deklicam bo poletje prineslo žive barve, potiske, črte,
rožice, pentlje in volančke, v katerih bodo videti nadvse
očarljive. Da pa bo zunanja podoba popolna, so tu
še modni dodatki: od očal, klobučkov, pa do ljubkih
čeveljcev.
Prikrajšani ne bodo niti dečki, ki bodo poleg lanenih
ali jeans hlač oblekli majice v močnih barvah, z
različnimi potiski živalic, črtami, zvezdicami ter vedno
modnim mornarskim vzorcem.
Trgovina Mothercare v ljubljanskem BTC Cityju pa ne
ponuja samo oblačil. Imajo tudi bogato izbiro opreme
in pripomočkov za novorojenčke in malo večje otroke.
Otroško sobico lahko tam opremite do najmanjše
podrobnosti. Ponujajo vam od posteljice do zibke, previjalne mize, posteljnine, odejic, prešitih odej. Najdete
tudi kopalni program in izdelke za nego otrok, pa
seveda pester izbor drobnih stvari, kot so stekleničke
in slinčki. Ker pa dojenček potrebuje tudi prvo prevozno sredstvo, vam prijazne prodajalke pomagajo pri
izbiri vozička, ki bo najbolj ustrezal vašim potrebam.

www.btc-city.com
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Vse to in še več v trgovini Mothercare.
-------------------------------------------------------------MOTHERCARE & ELC
T: 01/585 18 23
-------------------------------------------------------------8
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1 Komplet, srajčka in hlače 38,50 € 2 Komplet, oblekica in klobuček, 45,50 € 3 Komplet, kombinezonček, majčka, klobuček 38,50 € 4 Komplet bodi in majčka 24,50 €
5 Otroški košek/zibka 79,00 € 6 Podstavek za košek 59,90 € 7 Košara: odeja, modra 19,90 €, odeja, pletena 39,50 €, steklenička 9,90 €, komplet dveh rjuh za košek/zibko
11,90 € 8 Košara: otroška prešita odeja 59,00 €, slinček 4,50 €, dekor za otroško sobo 11,50 € 9 Oblekica, jeans, 36,50 € 10 Body brez rokavov, 3 kosi, 9,50 € 11 Klobuček
8,90 € in očala 7,90 € 12 Oblekica, črtasta 25,50 € 13 Oblekica, rožasta 24,90 € 14 Oblekica, rdeča, in pajkice 22,50 € 15 Čeveljci 13,90 € 16 Punčka 19,00 € 17 Komplet
hlačke z naramnicami in majčka 39,00 € 18 Hlače, rjave 33,50 € 19 Komplet treh majčk 21,50 € 20 Komplet, hlačke bež in majčka 34,50 € 21 Čeveljci 12,90 €
22 Majčka 7,50 € 23 Hlače jeans 32,50 € 24 Očala 7,90 €
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okus po Mediteranu

Čas je za Pavzo
Leto 2011 je tudi v BTC prineslo nekaj
sprememb na področju kulinarike
– svoja vrata je v Dvorani A odprla
nova restavracija Pavza, kjer vam
bodo postregli z izvrstnimi sveže
pripravljenimi jedmi. Če boste
potrebni okrepitve s pijačo ali pa
morda kakšnega sladkega oziroma
slanega okusnega prigrizka po
napornem nakupovanju, pa vam je
na voljo celotni del restavracije,
namenjen prav tovrstnemu
preživljanju časa.
Po dolgem nakupovalnem dnevu si
mnogokrat zaželimo sprostitve ob
dobri hrani ali pa morda le odlični kavi.
Poleg drugih lokalov v Dvorani A je kot
prva v letošnjem letu odprla svoja vrata
restavracija Pavza. V njej boste lahko
dobili vse omenjeno in še več. Najdete jo
v Dvorani A tik ob vhodu A4 – nasproti
lekarne Bizjak – z novim, prijetnim
ambientom vas vabi, da pokusite nekaj
njihovih posebnosti. Očarali vas ne bodo
le s prijaznostjo, ampak tudi z domačimi
specialitetami, ki jih dnevno pripravljajo
sami.
V Pavzi si boste lahko privoščili različne
mediteranske dobrote, vse pripravljene iz
integriranih oziroma ekoloških sestavin
– od oljčnega olja iz slovenske Istre,
bučnega olja iz Prekmurja, pa do bio
mesa. Ponujajo vam dnevno sveže malice
in kosila, sezonske solate, ki jih lahko po
želji odnesete tudi s seboj domov, pizze,
sendviče in preostale jedi, ki se prilagajajo
mesečni sezonski ponudbi. Ker pa ponudba
restavracije Pavza teži k mediteranskim
okusom, vam bodo postregli tudi s svežimi
fileji različnih rib, ki se kar topijo v ustih
in bodo zagotovo navdušili vse ljubitelje
morskih okusov. Sladice pripravljajo sami,

prav tako pa dnevno pečejo svež kruh in
rogljičke, ki se še posebej priležejo ob kavi
ali čaju.
Njihova dnevna ponudba je vsekakor
primerna tudi za obedovanje v času kosila
ali malice. Na jedilniku se znajde vsak
dan kaj novega s pridihom Mediterana.
Razveselili vas bodo z raznovrstnimi
meniji po zmernih cenah. V enem boste
vedno našli nekaj lahkega »na žlico«,
zraven pa vam bodo ponudili sladico ali
solato, v drugem nekaj mesnega, v tretjem
pa kakšno pašto, rižoto ali kaj podobnega.
Počutje in zadovoljstvo gostov je v Pavzi
na prvem mestu, zato je tudi ambient
temu primeren. Lepo okrašen prostor v
čokoladno-bež barvah je razdeljen na dve
področji glede na to, ali si gostje želijo le
kratkega postanka ob pijači in manjših
prigrizkih, ali pa se ustavijo za daljši čas
za malico oziroma kosilo. Pomlad je že
pred vrati, zato boste v toplih dneh lahko
sedeli na zraku na velikem letnem vrtu in
se predajali sončnim žarkom. Restavracija
Pavza vas toplo vabi, da poskusite njihove
specialitete in se tudi sami prepričate o
kakovosti njihove kulinarične ponudbe.
Predstavljamo vam eno izmed jedi, ki jo
pripravljajo tudi njihovi kuharji. Prijazno so
nam zaupali recept, ki ga lahko preizkusite
tudi sami:

Losos z medom, limono in mandlji na
hrustljavi zelenjavi
Za 4 osebe potrebujemo:
• 800 g lososovega fileja (4 fileje po 200 g)
• 1 limono
• 4 žlice medu
• 40 g mandljev v lističih
• olivno olje
• beli poper
• grobo piransko sol
• 1 rdečo papriko
• 1 rumeno papriko
• 1 bučko
• 1 jajčevec
• strok česna
• timijan

Priprava
Lososa (fileje po 200 g) na hitro opečemo v vroči ponvi, ga
odstavimo, položimo nanj 2 do 3 rezine limone, pokapljamo
z medom in postavimo v ogreto pečico na 220 stopinj za 12
minut. Medtem narežemo zelenjavo na enake kocke, velikosti
1 x 1 cm, jo na hitro prepražimo na olivnem olju, solimo,
dodamo timijan ter preložimo na krožnike. Ko je losos
pripravljen, ga vzamemo iz pečice, posujemo s popečenimi
mandlji, posolimo s piransko soljo in preložimo na hrustljavo
zelenjavo. Dober tek!
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*ZA DODATNA POJASNILA SE OBRNITE NA SVETOVALCA V NAJBLIŽJI POSLOVALNICI OPTIKE CLARUS.
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO. AKCIJE SE IZKLJUČUJEJO. AKCIJA VELJA OD 01.02.2011 DO 31.03.2011.

