Zimske
radosti
VODNIK

brezplačni časopis poslovno-nakupovalnega,
športno-zabaviščnega ter kulturnega središča BTC City Ljubljana
februar 2009 št. 1 letnik 18

BTC prejel naziv
Superbrands
Priprave na
maturantski ples

Vsebina

3

www.btc-city.com

Uvodnik

4

Zima, zima bela

Zanimivosti in novice
Blagovna znamka BTC
prejela naziv Superbrands 2008

Zima, zima bela
vrh gore sedela,
pa tako je pela,
da bo Mirka vzela,
ker on nič ne dela,
ker on nič se ne uči čakaj, čakaj Mirko ti!
Dolgo časa je že minilo, odkar so otroci naglas in tako z veseljem kot
letošnjo zimo prepevali zgornjo pesmico. Letošnja zima, ki voznikom in
vsem, ki moramo kidati svoja dvorišča, povzroča obilico nevšečnosti,
je naše najmlajše razveselila do konca in še čez. Kepanje, smučanje
na lokalnem hribčku, sankanje z Rožnika, snežaki v Tivoliju, brezskrbno
drsanje sredi BTC Cityja … Vse te aktivnosti spremlja glasen otroški
smeh. Zdi se, kot da se je po turobni jeseni v naše mesto ponovno vrnilo življenje.
Zimskih radosti resnično že dolgo nismo uživali v takšnem obilju kot letos. Vsa smučišča v naši bližnji in daljni okolici nas vabijo z obilico snega, tako rekoč povsod so urejene tekaške proge, pa seveda tudi
naravna in umetna drsališča. In seveda - približujejo se šolske počitnice in treba je izbrati pravo počitniško destinacijo. V tokratnem BTC Vodniku vam ponujamo nekaj predlogov.
Vsi pa vendarle niso ljubitelji snega. Za te smo v Atlantisu, ki ga je v
letošnjem januarju obiskal že milijonti obiskovalec, pripravili številne aktivnosti ter počitniško varstvo za otroke, ki jih bodo zabavali izkušeni animatorji. Starši se lahko v tem času razvajate ob masaži ali uživate v
deželi savn.
Kaj pa nam zapovedujejo letošnje modne smernice? Najprej so na
vrsti priprave na maturantski ples. Kolikor me učijo lastne izkušnje, je
maturantski ples preizkušnja za celotno družino, saj so na vrsti dolgotrajne priprave, ki zahtevajo premišljeno izbiro primerne obleke (predvsem
za maturanta oziroma maturantko), sledi izbira primerne obutve, pa
ureditev las, ne nazadnje ne smemo pozabiti niti na vsaj osnovno plesno znanje. Nekaj predlogov in modnih smernic, ki vam bodo, upam,
olajšale izbiro, vam ponujamo v BTC Vodniku.
Ob tem pa smo pripravili še nekaj kulturnih predlogov in predlogov za
ureditev doma, pa še kaj se bo našlo. Upam, da bo v tokratni vsebini
vsak našel nekaj zase. In če bo zima še naprej tako bela, se srečamo
na drsališču na Aleji mladih ali na kateri izmed zasneženih poljan.
Maja Oven
odgovorna urednica
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ružba BTC je
za blagovno
znamko BTC prejela naziv Superbrands 2008, ki ji ga
je podelila mednarodna organizacija
Superbrands. Za naziv Superbrands se je
potegovalo 770 slovenskih blagovnih znamk,
blagovna znamka BTC pa se
je uvrstila med nekaj več kot sto
vodilnih znamk v Sloveniji. Glasovanje za
podelitev naziva Superbrands je opravil strokovni svet, ki ga sestavlja 53 strokovnjakov s
področja marketinga, predstavnikov akademske skupnosti, združenj ter medijev.
Ključni kriteriji pri ocenjevanju so bili kakovost,
zanesljivost, emocionalni naboj in drugačnost blagovne znamke.
Superbrands je edina globalna in neodvisna

D

organizacija, ki je
prisotna v prek 70
državah na petih
kontinentih, od leta 2007 pa deluje
tudi v Sloveniji.
Superbrands spremlja uspehe posameznih blagovnih
znamk na vseh pomembnih svetovnih trgih in prepoznava tiste, ki
so v svoji funkcionalni ali
emocionalni dimenziji uspešnejše od
svoje konkurence.
Cilj dolgoročnega razvoja znamke BTC, ki je v
55. letih svojega obstoja doživela nemalo
sprememb, je vedno bil čim boljše zadovoljevanje želja in potreb svojih obiskovalcev.
Priznanje Superbrands 2008 je za BTC dodatno potrdilo, da zastavljene razvojne cilje
uspešno izpolnjuje.

Nova trgovina francoskega perila
Etam v Emporiumu
Francoska blagovna znamka Etam je v
svetu prisotna s 3600 trgovinami. Sedemsto
prodajnim mestom, ki so specializirana za
žensko spodnje perilo se je pridružila nova
trgovina v Emporiumu.
Etam sodobno žensko obleče v spodnje perilo, pižame, halje, ne pozabi pa niti na
udobna in hkrati romantična domača oblačila.
Obraz z naslovnic modnih revij, ki uteleša Etamov značaj, je supermanekenka Natalia
Vodianova. Pri francoskem podjetju so ponosni, da je ta nežna, ženstvena in sodobna
muza ambasadorka njihovega perila v svetu.

Foto zaklop.com

Blagovna znamka
BTC prejela naziv
Superbrands
2008

Novo v Emporiumu
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Na dirko v BTC City

Novo v dvorani A

Karting Center BTC - najhitrejša
zabava v mestu
obiskovalcev. Promocije, hostese, glasba z
DJ-ji, nagradne igre. Vse to poskrbi za enkratno vzdušje v našem okolju.
Najbolje pa je, da nas obiščete in se sami
prepričate o naši ponudbi. Vabljeni!

srečanja poskrbimo tudi za vse obrobno dogajanje. Povabljeni se pri nas zabavajo, preizkušajo adrenalinsko vzdušje na stezi, okušajo dobrote našega gastronomskega poslovnega partnerja in ne nazadnje doživijo užitek
postrežbe in zabave.
Tedenske zabave poskrbijo za vzdušje vseh

Informacije:
Karting center BTC,
Šmartinska 152, Ljubljana
Tel. (01) 585 25 70 in 041 353 571
E-naslov: info@indoor-karting.com
in rollbar.karting@gmail.com
Spletna stran: www.indoor-karting.com

V dvorani A se je odprla nova trgovina AQUA,
v kateri boste našli izdelke, primerne za darila
in prosti čas, prijetnejše bivanje doma, na
počitnicah, v naravi in tudi šoli.
Izbirate lahko med kuhinjskimi prti in namiznimi seti, jedilnim priborom, vzglavniki, odejami, bombažnimi oblačili, brisačami za plažo,
kopalnico in savno, torbami za plažo, košarami iz morske trave, negovalno kozmetiko,
dišavami, okrasnimi predmeti za dom in obutvijo Havaianas.
Telefon: (01) 585 22 95
E-naslov: info@aquamaritime.si

Podarite sebi ali svojim najdražjim
tečaj plesa v Plesni zvezdi.
Več informacij na 041 63 40 00
ali www.plesnazvezda.si

Foto Mateja Jordovič Potočnik

Foto arhiv BTC City

V karting centru BTC že veliko let skrbimo za
adrenalinsko zabavo v pravem pomenu besede.
Za podjetja, študente, interesne skupnosti in
večje skupine pripravljamo poslovne zakupe,
kjer lahko poleg poslovnega in zabavnega

Nova prodajalna
AQUA v dvorani A

Tečaj plesa
je lahko
tudi lepo darilo
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S pomočjo akcije Bodi Totalno Cool
je tetraplegik Igor Orel dobil šolano
labradorko spremljevalko

Slovenski športniki ter
družbi BTC in Lek pomagali
otrokom z astmo
P

redzadnjo soboto v januarju je na Gospodarskem razstavišču Ljubljana v sklopu sejma Turizem in prosti čas potekalo tradicionalno, 10-urno dobrodelno kolesarjenje

jenju, je za eno uro kolesarjenja na sobnem
kolesu prispeval 10 evrov, izkupiček celotnega dneva pa bo namenjen otrokom z astmo, ki jim bo društvo Astma in šport omo-

na sobnih kolesih z Markom Balohom za pomoč otrokom z astmo. Ultramaratonskemu
kolesarju Marku Balohu so se na kolesarjenju
pridružili tudi nekateri slovenski vrhunski športniki, med njimi Mitja Petkovšek, Mojca Rode,
Sašo Jereb, Gorazd Penko z žensko kolesarsko ekipo in Lekova kolesarska ekipa.
Vsak, ki se je pridružil dobrodelnemu kolesar-

gočilo brezplačno plavanje. Sredstva sta še
dodatno prispevala podjetje BTC ter farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz.
Letos so skupaj zbrali rekordno vsoto denarja,
in sicer 960 EUR, skupaj z donacijami pa
3.460 EUR. Še enkrat hvala vsem, ki ste
kolesarili in prispevali za otroke z astmo.

ebruarja se je zaključil prvi del dobrodelne akcije Bodi Totalno Cool, v kateri
so družba BTC (kot donator in s pomočjo obiskovalcev BTC Cityja), bralci
Slovenskih novic (prek Sklada Ivana Krambergerja) in Klinika za male živali Prva
K, zbirali sredstva za nakup in šolanje psa labradorca za pomoč ljudem s posebnimi potrebami. Z zbranimi sredstvi so organizatorji izšolali labradorko Dino, ki je
z današnjim dnem postala spremljevalka tetraplegika Igorja Orla.
Revija Moj pes v sodelovanju z Inštitutom za rehabilitacijo invalidov RS in z Društvom paraplegikov Slovenije že 14 let vodi humanitarno akcijo Pomagajmo prijatelju. V tej akciji šolajo pse spremljevalce za pomoč ljudem s posebnimi potrebami. Doslej so priskrbeli pse spremljevalce že dvanajstim ljudem, med katerimi so
bili paraplegiki, tetraplegiki, ljudje s cerebralno paralizo in ljudje z multiplo sklerozo. BTC, Slovenske novice in Klinika za male živali Prva K so se v letu 2008 pridružili tej akciji pod sloganom Bodi Totalno Cool in pomagaj prijatelju.

F

Labradorka Dina je uspešno opravila šolanje in preizkušnjo usposobljenosti ter pod
vodstvom profesionalne vaditeljice Maje Golob tudi opravila izpit 1, s čimer edina
izpolnjuje pogoje za začetek uvajanja invalida. Tako bo odslej krajšala čas tetraplegiku Igorju Orlu iz Fužine na Dolenjskem in kmalu prevzela vlogo psičke pomočnice.
"Stroški šolanja in zdravstvene posege psa spremljevalca znašajo 7400 evrov. Vsi, ki
smo sodelovali v dobrodelni akciji, smo verjeli v njen uspeh, z akcijo pa bomo tudi nadaljevali. Na ta način želimo vzpodbuditi tudi tiste institucije, ki skrbijo za zdravstveno
varstvo invalidov, in sicer, da bi imeli tudi ljudje na vozičku pravico do psa spremljevalca, ki jo imajo zaenkrat v Sloveniji le slepi," pravi Maja Oven, direktorica Sektorja
za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi v družbi BTC.
Akciji Bodi Totalno Cool se lahko pridruži vsakdo, in sicer na več načinov: z nakupom
izdelkov posebne kolekcije Bodi Totalno Cool, ki so na prodaj na Infotočki v Dvorani A
v BTC City, ali z denarnim prispevkom v skrinjice na območju BTC Cityja ali z nakazilom na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja (številka računa 029220019831742, sklicna številka 7089, s pripisom: Bodi Totalno Cool in pomagaj prijatelju).
Več o akciji na www.btc-city.com

Športnik leta 2008

Kongresni dvorani Mercurius smo 28.
januarja gostili Gimnastično zvezo Slovenije s prireditvijo Športnik leta 2008.
Med nagrajenci so bili tudi športniki, ki jih
družba BTC, d. d., že dolgo sponzorira, jim
stoji ob strani in jih podpira na njihovi uspešni
športni poti.
Predsednik uprave Jože Mermal je podaljšal
in sklenil sponzorsko sodelovanje s kar 11
gimnastičarji oziroma njihovimi trenerji: Mojco

V

Rode, Adelo Šajn, Tjašo Šeme, Mitjo Petkovškom, Aljažem Peganom, Žigo Šilcem, Sašem Bertoncljem, Alenom Dimicem, Sebastijanom Štrausom, Jožefom Mešlom in Edvardom Kolarjem.
Družba BTC, d. d., s ponosom sodeluje v
vlogi pokrovitelja športnikov in se skupaj z
njimi že veseli novih rezultatov uveljavljenih in
mladih telovadcev.

Donirali smo za Hišo
zavetja PALČICA
družbi BTC smo sedelovali v dobrodelni akciji za pomoč otrokom. V ta
namen smo kupili čipkast prt s šestimi pogrinjki in kupnino namenili Hiši zavetja PALČICA. Prt je unikaten izdelek, za katerega je
25 parov ženskih rok klekljalo več kot 450 ur.
Čipkast prt in ostali klekljani izdelki so bili
razstavljeni v Mestnem muzeju Ljubljana.

V

Krizni center za otroke Hiša zavetja palčica je
razvojni pilotni projekt, namenjen predvsem
otrokom, pri katerih pristojni center za socialno delo ugotovi, da je zanj in za zaščito
njegovih interesov nujno, da se nemudoma
umakne iz zanj ogrožajočega okolja in je
nujna takojšnja, čeprav kratkotrajna namestitev.

Intervju iz BTC Cityja
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Andrej Remškar - direktor Baby Centra

Baby center bo zmagovalec,
če bodo naši kupci zmagovalci
Trgovina, pravzaprav kar veriga
trgovin Baby center, že lep čas
uspešno krmari na področju
prodaje izdelkov za otroke.
Ponudba je z leti postala tako
pestra, da bi se že težko našel
zahteven kupec, ki ne bi mogel
zadovoljiti svojih potreb. Direktor
Baby centra Andrej Remškar je s
prodorno ekipo postavil trdne
temelje, na katerih uspešno
zgodbo z vodilom, da je Baby
center vrt, na katerem je treba
stalno delati, le še nadgrajuje.

Baby center je v Sloveniji prisoten že
precej časa. Za kakšen koncept pravzaprav gre?
Baby center je petnajst let staro podjetje v
slovenski lasti brez kombinacij s tujino - to je
naše znanje, naš koncept prodaje blaga,
namenjenega otrokom od nič do osem let.
Ta koncept v vseh pogledih na našem trgu
deluje - ne samo kot poslovni model, pač
pa je zelo blizu tudi vsem našim strankam.
Do zdaj imate že 39 trgovin Baby center po Sloveniji, odlikujejo vas mnogi
zanimivi strateški načrti. Ste si pomagali tudi s tujimi prijemi?
Ta številka je znak, da smo se pred nekaj leti
pravilno odločili. Naša narava dela je že zaradi partnerjev, ki so večinoma v tujini, takšna, da precej potujemo. Ne glede na to, ali
potujem zasebno ali poslovno, vedno zavijem v otroško trgovino in primerjam, kaj bi se
lahko naredilo tudi pri nas v podobnem
konceptu. Na vsak način pa je naše vodilo in
gibalo v vseh teh letih bilo, da nikoli nismo bili
zadovoljni z obstoječim. Vedno se zavedamo, da je še veliko možnosti na področju
asortimenta blaga, po prodaje in kakovosti
servisiranja naših strank. Na srečo do danes
nismo potrebovali zunanjega znanja, za kar
pa nikoli ne bi trdil, da je to neumno. Do
danes nam je uspelo pripeljati Baby center
do točke, ko po lastnih ocenah pokrivamo
70-odstotni tržni delež. S tem smo uspešno
pokrili trg, v Sloveniji imamo trgovine v vseh
pomembnih središčih, poslovanje pa smo
obrnili prek točke, ko smo postali dovolj veliki
za resne marketinške prijeme, svoje kupce,
obenem pa tudi ugledni kot dober delodajalec.
Pri nas zdaj nimamo samo verige s hitro
prehrano, kjer lahko nakup opravimo
kar iz avtomobila. To že nekaj časa ponuja tudi Baby Center. Kje so glavne
prednosti?
Vsaki stranki se je treba čim bolj približati.
Pred dvema letoma se mi je pozimi zgodilo,
da me je žena poklicala in dejala, da je
zmanjkalo plenic. Svoje otroke sem pobral v
vrtcu, po liniji najmanjšega odpora poklical
poslovodjo ene od trgovin v BTC in jo prosil,
če mi lahko na vhodno stran skladišča prinese blago. Jaz sem ji dal denar in tako poskrbel za najlažje opravljen nakup. Ko sem se

peljal domov, sem si rekel: zagotovo nisem
edini, ki mu je težko dva otroka pozimi obleči, peljati v trgovino, ju prepričevati, kaj
lahko kupimo in kaj ne, ju zopet obleči, odpeljati v avtomobil … Skratka - "operacija", ki
je precej zamudna. Seveda govorim za segment blaga, ki ne potrebuje dodatnega servisa. Mi imamo precej takega blaga in ker
gre za dnevne nakupe, je storitev "Drive-in" še
kako pomembna.
Kako je sploh videti
"Drive-in" nakupovanje?
V prizidku pri dvorani 11 v BTC Cityju je "Drivein" nazorno označen. Ko se pripeljete pred
objekt, senzor zazna vozilo, ki obvesti prodajalko, da se takoj odpravi h kupcu. Pri trgovini
se ustaviš, prodajalka prijazno ponudi blago,
ki ga iz avtomobila naročiš, plačaš in se
odpelješ. Skratka udobje in hitrost sta ključna.
Pa je veliko takih,
ki v BTC Cityju tako nakupuje?
Ta način je bil zelo hitro sprejet. Tudi krog ljudi,
ki nakupujejo prek storitve "Drive-in", je vedno
večji. Je pa zanimivo, da smo očitno moški
bolj leni nakupovalci kot ženske, ker imamo
pri tej storitvi neprimerno več moških obiskovalcev.
Načrtujete v prihodnje tudi širitev te
storitve? Vse skupaj zahteva verjetno
precej logistike?!
V tem primeru je logistika velikokrat težava. V
večini je problem prometna ureditev. BTC je
imel zelo velik posluh za našo idejo, saj so se
prilagodili in nam pomagali, za kar sem jim
zelo hvaležen. Zagotovo bo naslednja točka

"Drive-in" zrasla v Mariboru.
Pohvalite se lahko tudi z osebno svetovalnico. Kako je videti osebno svetovanje za mlade pare?
Osebna svetovalnica obsega tri kategorije
kupcev. Gre za skupino ljudi, ki jim je dejstvo,
da bodo postali starši, tako novo, da se glede na široko ponudbo v trgovini preprosto ne
znajdejo. V tem primeru jim pomagamo s
svetovanjem, dodatnim informiranjem. Pri
tem nas ne žene poslovni duh, ampak se
zavedamo, da stranke obdržimo osem let,
zato se moramo maksimalno potruditi z njimi
in jim zgolj ne prodamo izdelkov, ki jih ne bi
uporabili ali ne bi znali uporabljati. Druga
kategorija so ljudje, ki imajo radi pozornost. V
mirnem okolju, kjer postrežemo sok ali prigrizek, predstavimo celoten asortiment, da
jim ni treba po trgovini iskati želenih izdelkov.
Tretja kategorija, ki je tudi najbolj obširna, pa
zajema stranke, ki se zaradi različnih zdravstvenih težav, rizične nosečnosti in predpisanega mirovanja ne smejo aktivno gibati
po trgovini. Zanje obstajata dve možnosti.
Lahko se dogovorijo z izkušeno svetovalko o
predstavitvi celotnega asortimenta blaga torej da ne pride kupec do blaga, pač pa
blago do kupca, lahko pa jih obiščemo tudi
na domu ali v bolnišnici.
Se vam zdi, da način spletnega nakupovanja postaja vse večji trend ali je tisto
klasično nakupovanje v trgovini še
vedno na prvem mestu?
Trgovci, ki imamo sočasno klasično maloprodajo ter paralelno, peljemo poleg tudi spletno prodajo, imamo prednost ali slabost pred

ostalimi. Sam zagotovo vidim bistveno več
prednosti. Dnevno namreč našo spletno
stran obišče okoli 4500 obiskovalcev. Prek
interneta tako stimuliramo ljudi in dnevno
postavljamo atraktivne akcije oziroma promocije. Gre sicer za manjše število artiklov, a
cenovno toliko ugodnejše nakupe. Internet je
obenem zelo močno orožje za klasičen nakup, ki ne bo mogel nikoli izpodriniti klasičnega segmenta prodaje, je pa vsekakor vedno močnejši prodajni kanal.
Baby Center se lahko pohvali tudi z lepim številom svojih članov. Koliko jih
klub šteje do zdaj?
Pred šestimi leti smo začeli aktivno delovati
pri uveljavljanju kluba Baby center. Danes
imamo 180 tisoč članov. Lahko zelo samozavestno povem, da pokrivamo celotno ciljno
skupino. Tudi število članov je vedno za okoli
10 odstotkov večje, kot je število rojstev v
Sloveniji. Bonitetni sistem za naše člane je
obenem privlačen in neobvezujoč.
S člani kluba vzpostavljate tudi redno
komunikacijo?
Vsakih štirinajst dni naši člani prejmejo na
dom ABC novičke, kjer so predstavljene novosti, promocijske aktivnosti in novi artikli. Obenem so vabljeni k različnim vikend akcijam
in dodatnim prijemom, ki jih Baby center izvaja za večje zadovoljstvo kupcev.
Se vam zdi, da s ponudbo uspešno
konkuriramo evropskemu trgu ali še
veliko potrebujemo za popoln razvoj?
Marsikdaj smo polaskani, ko uveljavljeni proizvajalci blaga vodijo svoje partnerje na ogled
naše maloprodaje v Slovenijo. Naš koncept
je nekoliko drugačen kot v tujini, z razvojem
pa smo popolnoma enakovredni evropskemu trgu.
V kateri smeri nameravate Baby center razvijati naprej?
Osnovni koncept Baby centra moramo piliti
dalje. Starši morajo pri nas dobiti vse, kar
potrebujejo za otroka. Zagotoviti moramo vse
kupce, ne glede na to, ali iščejo cenovno
srednje ali nižje linije izdelkov. Zato tudi imamo v večini primerov tri cenovne razrede. Ni
pravilo, da ljudje z več denarja kupujejo samo dražje izdelke ter obratno. Cenovna atraktivnost, kakovosten servis in po prodajne
usluge so vodilo za prihodnost. Počasi razvijamo tudi zgodbo Baby centra v tujini, saj je
velik izziv, a je potrebna pazljivost, ker tujina ni
samo sladka, pač pa prinese tudi marsikatero preizkušnjo, ki je doma nismo niti vajeni.
Ste razmišljali o strateškem pristopu,
kako kupcem ob recesiji približati prodajo vaših izdelkov?
Mi delamo tako, kot da je recesija nastopila
že zdavnaj. Stroškovno gledamo na vsak evro
in na vsakega kupca, ki nas obišče. Treba je
imeti odprte oči, spremljati, kaj se na trgu dogaja in mu slediti.

"Trgovina v BTC Cityju je naša največja in
najpomembnejša in je ne glede na ostale ravno ta tista, zaradi katere so tudi
naše manjše enote uspešne. V to trgovino zato največ vlagamo. Po notranji
prenovi bomo letos polepšali zunanjo

podobo Baby centra, obenem pa se
vključujemo v vse aktivnosti BTC-ja in
smo zadovoljni, da smo del te zgodbe. V
takem okolju bomo namreč na dolgi rok
vsi zelo uspešni."

Po katerih izdelkih je največje povpraševanje?
Na našo srečo smo se z izdelki uspeli prilagoditi skozi celotno leto. Dojenčki se rojevajo
dnevno, zato potrebe staršev tudi mi dnevno
zadovoljujemo.

Gurmanov BTC vodnik
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Ta naša kuhinja
o imamo prvorazredna živila (po
kakovosti, ne po ceni) in nože, potrebujemo kakovostno in uporabno
posodo. To je vse tisto, zaradi česar imamo v
kuhinjskih omar(ic)ah vedno premalo prostora. Bodisi kot posledico lastnih nakupovalnih
prebliskov ali (poročnih) daril. Čas je, da tudi
med posodjem naredimo red. Med materiali
sta v kuhinji najbolj zaželena baker in aluminij, odlična toplotna prevodnika, ki pa

K

morata biti po notranji strani prevlečena z
nerjavečim jeklom. Tako dobri toplotni prevodnosti dodamo še varno in zdravo pripravo hrane. Je pa bakrena posoda zelo
draga, zato ob morebitnem nakupu najprej
izberemo tisto, ki jo v domači kuhinji najpogosteje uporabljamo. Odličen toplotni prevodnik je tudi litoželezna posoda, primerna
za kuhanje na štedilniku (nikakor na steklokeramičnem ali indukcijskem) in v (krušni) pe-

Restavracija picerija San martino
poslovna zgradba Mercurius,
srednji del pritličja
Telefon: (01) 585 22 70
E-pošta: info@teman.si
E-naslov: www.sanmartino.si
ivljenjski tempo je hiter in stresen,
zato si zaslužimo nekaj časa za miren
in slasten obrok. To je razlog, da vas vljudno vabimo prav k nam. V domač ambient, z več ločenimi prostori, v katerih
lahko sprejmemo do 200 gostov, si boste
jedilni list ogledali kar na zidovih. V toplejših mesecih je na voljo prostoren vrt.

Ž

Naši kuharji vas bodo razvajali z domačo
briško kuhinjo, polno sredozemskega sonca in alpske svežine. Okusne solate, različne testenine, pice in suhomesnati proizvodi iz domače pršutarne so naši aduti, h
katerim ponudimo kozarec vina iz domače kleti. Izbirali pa boste lahko tudi med
dnevno sveže pripravljenimi krožniki s kombinacijami mesa in zelenjave.
Februarja in marca vas vabimo na pico,
po 15. uri pa vsakemu gostu, ki bo imel
pri sebi ta članek, priznamo 15 % popusta.

či(ci). Če notranjost ni prevlečena s tankim
emajlom, je priporočljivo, da tako posodo
po vsaki uporabi namažemo s tankim slojem
olja proti rjavenju.
Kaj od vsega našega posodja pa v resnici
potrebujemo? Posodi s prostornino 2 in 4 litre
in (vsaj) 8-litrski lonec; za kuhanje testenin,
goveje juhe in podobno. Pri roki imejmo dve,
tri enoročne kozice z lijčkom. Dobrodošel bo
litoželezen pekač, prevlečen z emajlom, v
katerem lahko kuhamo na štedilniku in v
pečici; pogosto moramo kako živilo, zlasti
meso, na štedilniku opeči, potem pa ga
zgotovimo v pečici. Smiselne so tudi ognjevarne posode različnih oblik in velikosti, v
katerih lahko jedi v pečici pripravimo, zgotovimo ali pa le gratiniramo. V kuhinji ne
moremo brez večnamenskih ponev. Idealno

je, če imamo vsaj štiri, najbolje iz različnih
materialov in s premerom 18, 20, 24 in 32
centimetrov. Če jih imamo manj, naj bodo
večje, za manjše količine pa si pomagamo s
kozicami. Ekonom lonec, tudi ekspres ali
Papenov lonec, je v sodobni kuhinji dobrodošel zaradi več razlogov. Nenehno pomanjkanje časa je eden od njih, saj v ekonom
loncu živila oziroma jedi skuhamo bistveno
hitreje. Ker v njih kuhamo z minimalno količino vode, živila ohranijo svoj prvinski okus, izgubo vitaminov in mineralov bistveno zmanjšamo, za kuhanje (u)porabimo manj škodljive
soli, zanemarljiv pa niti prihranek energije.
Pri izbiri posode bodimo pozorni na pokrovke,
ki naj bodo težke (da pokrov med kuho ne
poskakuje v ritmu polke) in tesno prilegajoče
se. Ročaji posod in pokrovk naj bodo toplotno izolirani, zagotovo pa se izognimo
posodam s plastičnimi dodatki (na ročajih),
zaradi katerih niso primerne za kuhanje v
pečici; saj veste, kakšne sarmice in podobno. (Večplastno) dno naj bo čim debelejše in povsem ravno. Seveda moramo
pri izbiri kuhinjske posode paziti tudi na specifike domačega štedilnika. Še posebno če
kuhamo na steklokeramični oziroma indukcijski plošči.

Taverna Brajda
dvorana A, južni del pritlične etaže
Telefon: (01) 585 27 73
E-pošta: miha.muzic@telemach.net
averna Brajda svoje goste v BTC-ju že
od leta 1995 sprejema na južnem
delu dvorane A (vhod A 10, ob avtobusni
postaji). Neposredno pred vhodom je par-

T

kirišče, v lokalu pa zjutraj ponudijo zajtrke,
kasneje pa tople jedi, odlične solatne
krožnike in raznovrstne sladice. V Taverni
Bajda vam postrežejo tudi hladne in tople
prigrizke ter odprta domača vina.
Po izidu BTC Vodnika bodo v ponudbi
tudi ocvrti piščančji zalogajčki, kakor jih
bodo pripravljali v Taverni Brajda.

SRNIN FILE Z BRUSNIČNO OMAKO IN SIROVIMI ŠTRUKLJI
Sirovi štruklji
vlečeno testo
40 g puste
pasirane skute
0,5 dl kisle smetane
1/4 rumenjaka
30 g drobtine
sol

PRIPRAVA:
Sirove štruklje (sestavine so za eno osebo,
vendar jih po navadi skuhamo vsaj za štiri)
pripravimo tako, da v skledi gladko razmešamo skuto, kislo smetano, rumenjak,
drobtine in ščep soli.
Vlečeno testo namažemo z nadevom,
potem pa ga zvijemo, nepredušno zavijemo v alufolijo, posuto z drobtinami, in
približno 30 minut kuhamo v vodi.
Srnin file očistimo, oprhamo pod tekočo
vodo in zbrišemo do suhega. Začinimo
ga s soljo in sveže mletim črnim poprom.

V ponvi segrejemo maslo, na katerem
začinjeni file opečemo po obeh straneh.
Spodlijemo ga z vinom, ki ga nekoliko
ukuhamo, potem pa prilijemo še divjačinsko osnovo. Po okusu začinimo in kuhljamo nekaj minut.
Omaki nazadnje primešamo brusnični
džem, k srninemu fileju pa ponudimo sirov štrukelj, ki ga lahko zabelimo z na maslu svetlo prepraženimi drobtinami.
Dober tek!

OCVRTI PIŠČANČJI ZALOGAJČKI
Sestavine za 4 osebe:
4 piščančja stegna brez kosti
100 g moke
2 mladi čebuli
1 žlica sezamovih semen
sol
črni poper v zrnu
1 žlička karija
olje za cvrenje
PRIPRAVA:
Piščančje meso zrežemo na koščke, ki jih
posolimo.
Mladi čebuli očistimo in drobno sesekljamo.
V skledi gladko razmešamo moko, sesekljano čebulo, sezamova semena, sol,
sveže mlet črni poper, kari in toliko vode,
da dobimo precej gosto testo, podobno
kot za palačinke.

Fotografije Bomba

Sestavine:
280 g srninega fileja
60 g brusničnega džema
1,5 dl suhega rdečega vina
30 g masla
1 dl divjačinske osnove
sol
črni poper v zrnu

Narezano meso povaljamo v moki, potem pa vsak košček pomočimo v pripravljeno testo in ga zlato rjavo ocvremo
v vročem olju.
Ocvrte piščančje zalogajčke odcedimo
na papirnatih kuhinjskih brisačah, potem
pa jih ponudimo s pečenim krompirjem v
kisli smetani.
Dober tek!

Vam primanjkuje denarja za oglaševanje?

Pri Multimedijski Hiši Ibis poznamo Rešitev:
Kvalitetno oglaševanje na LCD prikazovalnikih
e o d 200€ naprej.
Oglas vam brezplan o pripravimo mi!

Multimedijska Hiša Ibis d.o.o.
Tr aška cesta 298/a
1000 Ljubljana
T: 040 67 00 92
E: miha.hrzenjak@siol.net

Vodno mesto Atlantis
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Zimske radosti v vodnem
raju za vso družino
Vodno
mesto
Atlantis

www.atlantis-vodnomesto.si

telefon (01) 585 21 00
Bližajo se težko pričakovane zimske počitnice, ko bodo otroci za teden dni
pospravili knjige in se podali dogodivščinam naproti. Čofotanje v vodi,
spuščanje po toboganih, uživanje med valovi, plavanje po vodni reki skozi
vodno jamo in druženje s prijatelji predstavljajo pravi užitek za otroke, družine
in vse tiste, ki se želijo zabavati.

Počitniško varstvo
kravl, starejši otroci lahko svoje znanje plavanja utrdijo, izpopolnijo, nadgradijo ali pa se
naučijo novih tehnik. Po intenzivnem učenju
plavanja sledi kosilo, nato še zaslužen počitek. Otroci lahko rešujejo delovne zvezke z
miselnimi nalogami, rišejo in barvajo ali ustvarjajo v različnih delavnicah. Preostanek
popoldneva je namenjen vodnim vragolijam

Družinski paketi
Za regeneracijo duha in telesa si marsikateri
od staršev tudi sam privošči zimske počitnice.
Vodno mesto Atlantis pa ne poskrbi le za
sproščanje in nabiranje energije za nove delovne podvige, pač pa tudi za kakovostno
preživljanje časa skupaj z otroci. Družinam
priporočajo nakup cenovno ugodnih družinskih paketov za Svet doživetij. 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. Vstop do 4. leta starosti je brezplačen.
zasnovana na igrah, nato plavanje, čofotanje, spuščanje po toboganih. Po vodnih
vragolijah sledi bogat in okusen zajtrk. Ko
bodo želodčki polni, sledi umirjanje v kopeli
in različne vodne masaže, ki pospešijo presnavljanje. Otroci se bodo napolnjeni z novo
energijo odpravili na 90-minutni plavalni
tečaj. Najmlajše učijo osnovnih tehnik plavanja, kot so drsenje na vodi, prsna tehnika in

Po smučanju v Atlantis
z 20- do 40-odstotnim
popustom
Vsem, ki boste s smučišča

in zabavi.
Izjemno ugodna je tudi cena zimskega varstva, saj boste za manj kot dva dni odšteli 31,
za tri in več dni pa 28 evrov na otroka. V
celodnevno vstopnico je vključena animacija in varstvo otrok na bazenu, 90 minut plavalnega tečaja, trije obroki hrane in pijače,
CD-fotografije in DDV. Pri plačilu z gotovino in
za drugega otroka vam priznajo popust.

ter celodnevne vstopnice (popust se
potrjenega potrdila, ki ga dobite pri
blagajni na Krvavcu). Smučarjem s

smučišča Stari vrh nad
Škofjo Loko pa bomo priznali
20-odstotni popust.

Zima je čas, ko se borimo proti prehladu,
vremenske nevšečnosti pa še dodatno poslabšajo naše počutje. Kisel nasmeh in slaba
volja se prikradeta v naše življenje. Da bomo

Družinski paket Atlantis
za Svet doživetij:
kopanje + kosilo

Krvavec še isti dan skočili tudi v
Atlantis, bomo priznali 40-odstotni
popust na redno ceno 2- in 4-urne
obračuna na osnovi predloženega

S savnanjem
nad slabo voljo

do 4 ure
do 4 ure
do 4 ure
dnevna
dnevna
dnevna

Število
oseb
(odrasli +
otroci)

Delovni
dan
(v EUR)

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

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

Vikend
in prazniki
(v EUR)

kos takim nevšečnostim, strokovnjaki priporočajo redne obiske savn. Savnanje namreč
krepi in utrjuje imunski sistem. Sproščanje in
regeneracija telesa pa pozitivno vplivata na
duha, kar se pozna tudi v odnosu do dela,

Foto arhiv Atlantis

Za otroke, katerih starši si zaradi obilice dela
ne bodo mogli vzeti dopusta, je Atlantis pripravil počitniško varstvo. Otrokom ne bo
dolgčas, saj jih čaka zanimiv, zabaven in
bogat program od 7. ure zjutraj do 17. ure
popoldan. Njihov dan se bo začel z gledanjem risank in igranjem družabnih iger.
Sledila bo posebna počitniška vadba, ki je

narave, ljudi. V Deželi savn je poskrbljeno za
vse okuse, saj bodo obiskovalci našli 14 različnih savn, kot so denimo parna, planšarska,
panoramska, zemeljska, rudniška, sanarium,
velika finska, blatna, čokoladna, laconium,
evkaliptusova in podobno. Za tiste, ki bi se
radi sproščali ob dišavah, vam v Deželi savn
ponujajo savne, odišavljene z različnimi aromami, kot so denimo pomaranča, bazilika,
kamilica, sivka, limona in podobno.

Razpis usposabljanja reševalcev
iz vode za bazenska kopališča
Organizirali smo nove termine za usposabljanje reševalcev
iz vode za bazenska kopališča (program A1 in A2), ki bo
potekal v Vodnem mestu Atlantis v BTC City Ljubljana:

1.del: od 23. 2. 2009 do 27. 2. 2009
2.del: od 2. 3. 2009 do 6. 3. 2009
Zaključni izpit bodo kandidati opravljali 7. 3. 2009
ob 10. uri v Zimskem bazenu v Celju, Dečkova cesta 1.

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

Več informacij na spletni strani www.atlantis-vodnomesto.si

Dodatne informacije
na telefonskih številkah: 031 369 732 in (01) 585 21 12
po elektronski pošti: robi@jurkas.net
Od kandidatov pričakujemo dobro predhodno znanje plavanja in ustrezne psihofizične lastnosti, ki so potrebne za opravljanje zahtevanega
dela reševalca iz vode.
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Maturantski ples
Zasijati na enem najpomembnejših večerov v življenju ni lahka
naloga. Maturantski ples čakate
že z nestrpnostjo in z velikim pričakovanjem, obenem pa vas
navdaja skrb, kako se urediti, da
boste zasijale kot prave dame.
Skrb za tako pomembno noč ni
odveč, ravno nasprotno! In s pravo mero organiziranosti ter načrtovanja se je boste udeležile z velikim navdušenjem.

OBUTEV
Ker maturantski ples spremljata že zelo lepo vreme in višje temperature, lahko
posežete po bolj odprtih čevljih. Najsi bodo to sandali, pol odprti ali zaprti čevlji,
ne smete pretiravati pri višini pete, še posebno če jih nosite le redko ali pa sploh
nikoli! Pri obliki in barvi se ne zanašajte preveč na modne smernice, ampak
poskrbite, da se čevlji ujemajo z vašo obleko.
MODNI DODATKI
Številka ena med modnimi dodatki je torbica. Ker gre za eleganten in večerni
dogodek, naj bo majhna, priročna in naj se dopolnjuje z barvo vaših čevljev
ali obleke. Zelo modno je tudi, da imate satenaste rokavice, ki se v zadnjem
času pojavljajo vse bolj in bolj in vam bodo zagotovo pomagale pri doseganju prefinjenega videza. Ne smete pa pozabiti tudi na nakit, ki naj bo
zmeren, saj bodo vaše obleke bolj izstopale, v primeru stroge elegance pa
lahko nadenete nekoliko bolj kričeč in opazen kos nakita, da razbijete monotonost in poudarite tudi ostale dele telesa.
NEGA TELESA
Seveda se priprave na maturantski ples ne pričenjajo na dan dogodka,
ampak že nekoliko prej. Poskrbeti morate za urejene roke, obraz in telo.
Privoščite si manikiro ali umetne nohte, pedikuro in nego
obraza ter s samoporjavitveno kremo ali obiskom solarija v Vodnem mestu Atlantis poskrbite tudi za svojo
polt.
Nega rok in nohtov, Dvorana A
PRIČESKA IN LIČENJE
Na sam dan se bo priprava začela z oblikovanjem pričeske in ličenjem. Priporočljivo
je, da frizerja obiščete že nekaj dni prej, da
preizkusite različne možnosti. V večini frizerskih hiš in salonov je to že stalna praksa
in najbolje je, da vam tam naredijo tudi
make-up, ker boste le tako povsem
usklajene tudi glede na izbor vašega
oblačila. Upoštevajte pravilo manj je
več in ne priterivajte z vsem, ker bo
že samo zadovoljstvo na večeru
dovolj obsijalo vaš obraz.

TIFFANY PRODUCTION Tinkom d. o. o.

Trgovina
Tiffany Production,
Dvorana A

Trgovina Tiffani Production
v Dvorani A vas pričakuje
s svojo ponudbo maturantskih
in ostalih svečanih oblačil ter
ostalih modnih dodatkov.
Telefon: (01) 585 26 22

5.

za Inter Studio: Sašo Dekleva

OBLEKA
Modne smernice, ki vsako leto narekujejo
nekaj novega, so lahko prava zmešnjava pri
odločitvi, kaj boste oblekle. Če se nikakor ne
morete odločiti že pri barvi, potem je črna
obleka prava izbira, ki je vedno modna in
pristaja vsakomur. Če pa si želite malo več
pozornosti in ste nekoliko bolj drzne, pa lahko
posežete po bolj živahnih barvah, med katerimi je tudi v letošnjem letu še vedno modna vijoličasta. Ne glede na to, ali boste izbrale dolgo, krajšo ali kratko obleko, poskrbite,
da prednost pred vašimi željami dobi
udobje, ki ga boste začutile, ko boste obleko
pomerile. Če boste posegle po hlačah, naj
ne bodo povsem klasične in posezite po bolj
nevsakdanjih
ko m b i n a c i jah ter nenavadnih
krojih.

Vsekakor pa je zaželeno, da nasvete pri izbiri poiščete pri modnih svetovalcih in
prodajalcih v specializiranih trgovinah. Mi smo jih našli v trgovini Tiffany Production v dvorani A, vam pa bodo prav tu poleg izbire prave obleke, obutve in
dodatkov svetovali, da boste pred svojim plesalcem zasijale v vseh detajlih.

10.

9.

6.

8.

7.

3.
1.

4.

2.

Planet Mode, Dvorana A: 1. Čevlji 73,99 EUR 2. Čevlji 72,99 EUR 3. Sandali 69,99 EUR 4. Pas
36,99 EUR; Trgovina Bijoux, modni dodatki, Dvorana A: 5. Ogrlica iz slkadkovodnih biserov
80,00 EUR 6. Zapestnica iz slkadkovodnih biserov 35,00 EUR 7. Rokavice 28,00 EUR 8.
Rokavice 28,00 EUR 9. Torbica 60,00 EUR 10. Torbica 50,00 EUR
Trgovina
Tiffany,
Dvorana A

NAGRADNO VPRAŠANJE
Odgovorite na nagradno vprašanje in osvojite bon
za svečani make-up v vrednosti 35,00 EUR v Frizerskem
studiu Inter v BTC City Ljubljana.

Fotografije Bomba

Kako se izognemo temnim kolobarjem pri ličenju oči?
A senčilo nanašamo pred vsemi drugimi ličili
B senčilo nanašamo po nanosu pudra

in pred nanosom maskare
C senčilo nanašamo čisto na koncu

Pravilne odgovore s svojimi podatki (ime in priimek, naslov
in poštno številko) pošljite na elektronski naslov
nagradnaigra@btc.si do 3. 3. 2009.
Nagrajenec bo objavljen najkasneje 16. 3. 2009 na portalu
www.btc-city.com in v marčevski izdaji BTC Vodnika.
S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate s pravili
nagradnega kviza, ki so objavljena na www.btc-city.com

Med počitnicami na drsališče
na Alejo mladih
Ledena ploskev v BTC CITYju vas pričakuje tudi med
počitnicami. Uporaba drsališča je brezplačna, prav tako
izposoja drsalk, ki si jih lahko izposodite v bližnjem lokalu
Soba'Room. Na drsališču se lahko rekreirate vsak dan
med 10. in 22. uro.

Turnirji trojk v hokeju na ledu
Vabljeni na ogled finalnega turnirja, ki bo v četrtek,

26. februarja, ob 17. uri, na Aleji mladih.
Več o turnirju si lahko ogledate na spletni strani

www.sportvmestu.si .

Hokejmanija spletna igra
V strelih na ledu se lahko preizkusite tudi
na spletni strani

www.sportvmestu.si . Na voljo
imate 60 sekund, da prelisičite izkušenega vratarja in mu zabijete čim več golov.

