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Uvodnik

Konec marca so nas razveselili prijetno topli dnevi, ki so z vsem žarom 
pokazali, da v naše kraje po dolgi in hladni zimi ponovno prihaja po-
mlad, da je čas za gibanje v naravi, sprostitev ter uživanje na toplem 
soncu. Vse to lahko okusite tudi v Vodnem mestu Atlantis, ki aprila praz-
nuje že svoj četrti rojstni dan, že tretje leto zapored pa je bilo razgla-
šeno za naj slovensko kopališče. Vodni park z dodatno sprostitveno 
ponudbo za obiskovalce vseh generacij je pravi kraj, kjer si lahko na-
beremo svežo energijo.
Pomlad je tudi ravno pravi čas za mini golf. V lanskem letu smo v BTC 
Cityju odprli novo igrišče, ki je prek zime počivalo, v aprilu pa ponovno 
odprlo svoja vrata. Vsi, ki ste ga obiskali že v pretekli sezoni, veste, da to 
ni klasičen mini golf. Mini golf je igra, ki prinaša zabavo in svežo ener-
gijo otrokom, mladim in mladim po srcu. Prepričajte se sami.
Pomlad in novo energijo nam prinaša tudi sveže sadje in sveža spom-
ladanska zelenjava s tržnice BTC, ki jo lahko uporabite za pripravo 
odličnih jedi. Tokrat smo za vas pripravili nekaj receptov za pripravo jedi 
iz sestavin, ki jih naberete kar v naravi, ali pa izberete na tržnici BTC. 
Hkrati pa je pred nami idealen čas za ureditev sadnega, zelenjavnega 
ali okrasnega vrta, v BTC Cityju pa boste dobili prav vse, kar potre-
bujete, da bo vaš vrt urejen.
V BTC Cityju smo spet dopolnili ponudbo z nekaj novimi trgovinami, v 
dvorani A sta novi Tigga butik z modo za močnejše postave in Čar 
arome, kjer ponujajo raznovrstne čokoladne dobrote, različne vrste ka-
ve, čaja ter čajnih in kavnih skodelic. Prav tako je v dvorani A nov 
frizerski salon LM, kjer vas bodo ostrigli in pobarvali po najnovejših mod-
nih smernicah, hkrati pa vam naredili tudi analizo vaših las. Svetujemo 
pa vam tudi, da obiščete Merkur, kjer vas pričakuje novi oddelek z do-
datki za dom.
Letošnje leto je leto, v katerem praznujemo 55 let družbe BTC, oblet-
nico pa bomo obeležili s številnimi aktivnostmi, ki bodo v BTC Cityju 
potekale vse leto. Hkrati s praznovanjem pa smo zazrti tudi v prihod-
nost. Na prihodnji razvoj BTC Cityja bo pomembno vplivala urbanis-
tična prenova 230 hektarjev velikega območja med BTC Cityjem, 
Šmartinsko cesto in železniško progo, imenovana Partnerstvo Šmartinka. 
Projekt vodi Mestna občina Ljubljana, predstavljen pa je bil tudi na 
največjem mednarodnem nepremičninskem sejmu na svetu, imeno-
vanem MIPIM, ki je marca potekal v francoskem Cannesu in doživel 
zelo dober odziv. 
Prihaja sveža energija. Na vsakem koraku.
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Zanimivosti in novice

Razvoj logotipa 
BTC skozi čas

Od nastanka se je prilagajal dejavnosti in 
programom, ki jih je BTC razvijal in ures-
ničeval. Vseskozi pa je bil prepoznaven in 
vreden zaupanja v očeh partnerjev, obis-
kovalcev in kupcev.

Logotip Javna skladišča 
in logotip Blagovno 
transportni center

sta predstavljala BTC, kot podjetje, ki je 
leta 1975 postalo največji blagovno 
transportni center v bivši Jugoslaviji; tega 
leta so se Javna skladišča preimenovala v 

Blagovno Transportni Center. 
Logotip - viličarist je ponazarjal glavno 
dejavnost - skladišče in pretovor, ki jo je 
podjetje tedaj opravljalo.

Logotip Blagovno trgovinski 
center in slogan Majhno mesto 
velikih nakupov.

Območje BTC se je iz skladiščno-preto-
vorne dejavnosti začelo spreminjati v po-
dročje trgovine, športa in sejemskih prire-
ditev. V tem času je bilo že približno 60 
trgovin, rekreacijsko-športni center Mille-
nium, ter skupaj 7.000 m2 poslovnih po-
vršin. Zato je bila potreba po novem zna-

ku družbe nujno potrebna. Iz Blagovno 
trans-portnega centra smo se preimeno-
vali v Blagovno trgovinski center, ki je bolj 
ponazarjal novo, širšo vizijo tega prosto-
ra. Rodil se je slogan BTC - Majhno 
mesto velikih nakupov, ki je z eno 
besedo opisal, da se v BTCju dobi prav vse.

2000: Logotip BTC 
in BTC City današnji in slogan 
To je moje mesto!

Opogumljen z dotedanjimi velikimi do-
sežki se je BTC v letu 2000 podal na novo 
pot, nove vizije, vizije BTC Cityja. BTC 
CITY ni bil le nov slogan, temveč simbol 
nove vsebine in prihodnje vizije. Z novo 
celostno grafično podobo logotipa BTC in 
blagovne znamke BTC CITY je družba 
spremenila in krepila prepoznavnost, na-

čin komuniciranja. BTC CITY, nov simbol, 
je izražal in izraža vse naše lastnosti in 
delo, prizadevanja ter prednosti, ki naše 
storitve združujejo in predstavljajo kot 
učinkovite. BTC je postal mesto, ki ponuja 
mnogo več, kot samo nakupe, ponuja 
sprostitev, šport, zabavo, kulturo - prog-
ramsko in prostorsko zaokroženo celoto - 
BTC CITY - To je moje mesto!

City bus

Brezplačna vožnja 

z avtobusom 

za prebivalce 

Domžal, 

Kamnika, 

Komende, 

Mengša, 

Moravč, 

Lukovice 

in Trzina
Kolosej je že v letu 2008 razveselil ob-
čanke in občane številnih občin, vse od 
Trzina pa tja do Moravč: Domžale, 
Kamnik, Komenda, Mengeš, Moravče, 
Lukovica in Trzin, ko jim je omogočil, da 

se v ljubljanski Kolosej pripeljejo z brez-
plačnim avtobusom.
Brezplačna vožnja z avtobusom do Ko-
loseja v BTC City Ljubljana je možna 
vsak petek, soboto in nedeljo ob 
16.00, 18.00 in 20.00 uri avtobus od-
pelje iz avtobusne postaje v Domžalah. 
Tudi za povratek je poskrbljeno. Avtobus 
oziroma bolje rečeno udoben mini bus 

vas bo odpeljal domov (izpred Kolo-
seja), via Domžale, ob 17.30, 19.30 in 
23.00 uri.
Da pa ne boste v zadregi, če se boste 
ob prihodu v BTC City želeli podati še 
po nakupih, vas po ulicah BTC Cityja 
lahko popelje brezplačni City bus, ki 
ustavlja na osmih postajališčih.

Tretja trgovina Ona On  v dvorani A

ONAON

Novo v Emporiumu

Kolekcija Etam by Natalia Vodianova

ONAON je odprl že svojo tretjo trgovino v 
dvorani A. Kupcem ponuja konfekcijsko bla-
go, izključno slovenskega ali evropskega 
porekla. Večina ponudbe je rezultat obliko-
vanja priznanih slovenskih kreatorjev in mo-
delarjev, in nosi eno od uveljavljenih blagov-
nih znamk ONAON. ONAON - splošno upo-
rabljena, predvsem za moško konfekcijo, 
ONA elegance - modni izdelki za vitke ženske 
ter ONA plus - modni izdelki za močnejše 
postave.
Vse, ki si želite nositi kolekcije, ki so narejene v 
zelo majhnih serijah in iz vrhunskih materialov, 
po konkurenčnih cenah, vabimo, da stopite 
v trgovino in se sami prepričate o ponudbi. 
Ne boste razočarani.
Lokacija: Dvorana A, pritličje
Telefon (01) 585 22 49

23. in 24. maja 
vsi vabljeni v BTC City 
na FESTIVAL 
NAKUPOV 
in ZABAVE 
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V BTC CITYju se že pripravljamo na največji dogodek leta - 
pomladanski Festival nakupov in zabave, naslednji bo 
jeseni. To bo že 11 tovrstni dogodek, ki pa bo letos še po-
sebno obarvan, saj družba BTC praznuje 55 letnico delo-
vanja.
BTC City se bo v teh dveh dneh spremenil v NAJVEČJE 
MESTO POPUSTOV, saj bodo trgovine za vse obisko-
valce in kupce pripravile številne ugodnosti in akcije.
Pripravljamo bogat otroški, športni, kulturni in za-
bavni program, tako po ulicah BTC Cityja, kot tudi 
na različnih prozoriščih, za obiskovalce pa pripravlja-
mo tudi torto velikanko.

Glavna prizorišča dogajanja:
Aleja mladih - otroški park veselja, 
VIP turnir v odbojki na mivki
Pred Atlantisom - turnir državnega 
prvenstva v Ulični košarki
SiTi Teater BTC - otroški Festival Zvezdice
Trg med dvorano A in tržnico - otroški 
program, zabavne nagradne igre, animacije 
in še veliko zanimivega. Vsi željni zabave in 
dobre glasbe pa pozor; s svojim nastopom 
nas bo zabavala ena in edina - SEVERINA. 

Ljubljana, 31. marca 2009. V Emporiumu 
so prvič v Sloveniji predstavili kolekcijo 
Etam by Natalia Vodianova.
Ruska manekenka Natalia Vodianova je v so-
delovanju s francosko blagovno znamko 
ETAM ustvarila svojo linijo spodnjega perila in 
kopalk. 
Etam je Natalii pri kreiranju pustil povsem 
proste roke, zato je kolekcija utelešenje iskri-
vega oblikovalskega navdiha, ki ga črpa iz 
ikon modnega sveta in retro razkošja.
Prinaša ženstveno zapeljivost, ki se kaže tako 
v živahnem sodobnem kot tudi v sofistici-
ranem čipkastem perilu. Kopalke krasijo pike, 
enodelni modeli pa oživljajo usodno žensko.
Kolekcija Etam by Natalia Vodianova je bila 
prvič predstavljena februarja v pariškem ho-

telu Ritz. Namenjena je le izbranim trgovinam 
po svetu, med katerimi ima svoje mesto tudi 
Emporium. Linija perila Etam by Natalia Vodi-
anova bo navdušila sodobne ženske, ki išče-
jo modno kakovost in strast. 

Družba BTC je 16. 3. 
praznovala 55. letni-
co od ustanovitve. V 
vsaki številki BTC City 
Vodnika v letošnjem 
letu vam bomo preds-
tavili nekaj zanimivos-
ti iz naše zgodovine.
Tokrat vam predstav-
ljamo razvoj logotipa 
skozi čas.
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Nova trgovina dvorani A

Frizerski salon LM

Novi oddelek v Merkurju

Razlog več za obisk 
trgovskega centra 
Merkur v BTC-ju!

Nova trgovina v dvorani A

Čar arome

V centru smo le za vas razširili ponudbo! 
Pričakuje vas novi oddelek Dodatki za dom, 
ki smo ga dopolnili z bogato in pestro po-

nudbo dekorativnih izdelkov. Sprehodite se 
med policami, kjer vas čakajo najrazličnejši 
dodatki za popestritev vašega doma - okras-
ne blazine, posteljnine, zavese, brisače, prti, 
abstraktni kipci, slike, okvirji, stenske ure in še 
in še. Zagotovo boste našli nekaj za svoj dom 
in za vsak, še tako prefinjen okus.
Na oddelku z malimi gospodinjskimi aparati 
pa se bohoti razširjena ponudba razstavljenih 
sesalnikov, mešalnikov, rezalnih strojev, kavnih 
avtomatov, likalnikov, izdelkov za osebno ne-
go … Za vas imamo pripravljene aparate 
priznanih blagovnih znamk, dopolnili pa smo 
tudi program izdelkov lastne blagovne znam-
ke BIVA.
Obiščite Merkur, polepšajte svoj dom ali pa 
si izberite nov gospodinjski aparat!

Novo v dvorani A

NOVO! Tigga butik - ob odprtju v aprilu 

30-% popust

V dvorani A se lahko polepšate v novem fri-
zerskem salonu LM. 
Nudijo vam modno žensko, moško in otroško 
striženje in barvanje po zadnjih modnih smer-
nicah. Prav tako bodo ustregli vsaki želji po 
večbarvnih pramenih, trajni, masaži lasišča, 
za posebne priložnosti pa vam zagotavljajo 
izvirne pričeske.
V frizerskem salonu je strankam na voljo še 
posebna storitev - globinski pregled las in la-
sišča z mikro kamero.
Lokacija:
Dvorana A, pritličje
Telefon (01) 585 26 09

Stopiš v trgovino in obstaneš prevzet natanko 
tako, kot sta bila Janko in Metka v pravljici. Z 
velikimi očmi malega otroka stopiš bliže k 
policam in si ogleduješ raznovrstne čokolad-
ne dobrote, ki včasih mejijo že na umetnost. 
Morda golfske žogice za strastnega golfista ali 
pa čokoladno srce, ki v sebi skriva čokoladne 

bonbončke. Speči mucek, ki je natančna 
podoba pravega, ali pa večji muc, ki te zve-
davo opazuje. Čokoladne slike kot male ki-
parske umetnine ali pa čokoladni salonar v 
naravni velikosti. Čokolada z motivi kamasutre 
ali bonboniere. Pralineji različnih vrst … Čoko-
lade: črne, bele, mlečne; male in velike; 
velikanke s priložnostnimi napisi in posute z 
dodatki; diabetične in biološke. Za kavne nav-
dušence pa 12 različnih vrst kave … 
Sledijo bajni čajni servisi, lepe skodelice in 
škatlice za čaj ter vsi dodatki, ki so potrebni 
za pripravo dobrega čaja. Pa seveda čaji: 
črni, rdeči, zeleni, beli, čaj rdečega grma 
(rooibos), sadni … Kako omamno dišijo! 
Vabljeni!
Lokacija:
Dvorana A, spodnja etaža
Telefon (01) 585 22 97

Nova trgovina v dvorani A, Tigga butik, 
ponuja modna oblačila tudi za močnejše 
postave. 

Pestra je izbira moških oblek (št. 44 do 74), 
tudi podaljšanih (106, 108 in 110), z vsemi 
modnimi dodatki, srajcami in kravatami. Po-
leg tega nudimo majice iz finega bombaža 
(št. S do 5XL), elegantne in športne srajce, 
številke od 38 do 60 ter elegantne moške 
hlače in suknjiče. 
Prav tako je velika izbira ženskih kostimov, 
elegantnih, primernih za poroke, poslovna 
srečanja (št. 36 do 52). Hlače, majice in blu-
ze v modnih barvah (št. 36 do 52), spom-
ladanske jakne, unikatne svečane obleke in 
lahki viskozni kompleti za posebne priložnosti. 
Za poletje pripravljamo veliko izbiro lanenih 
kompletov, viskoznih oblek v modnih barvah 
in bombažne tričetrtinske hlače z možnostjo 
kombinacije z enako jakno. Vedno Vam 
lahko ponudimo tudi oblačila za močnejše 
postave iz moške in ženske kolekcije. 
Dvorana A, 
spodnja etaža



Igrišče za mini golf

City golf je že na 

voljo za igranje, 

in to brezplačno!

Igranje 

mini golfa je 

brezplačno!

V lanskem letu smo v BTC Cityju odprli 
novo igrišče za mini golf. Prek zimo je 
počivalo, v mesecu aprilu pa je že od-
prlo svoja vrata in že pričakuje vse otroke 
in mlade po srcu da ga obiščejo.
Igrišče je postavljeno za Športnim cen-

trom Millenium, ob pešpoti med Atlanti-
som, Zaro in Emporiumom.
Vsi, ki ste ga obiskali že v pretekli sezoni veste, 
da to ni klasičen mini golf, saj se igralci pri 
vsaki igri soočijo z oviro, ki jo predstavljajo od 
delfina do aligatorja ali topa. Vse, kar morate 
storiti, je, da žogico s čimmanj udarci spra-
vite skozi ali prek ovire v luknjo ob zaključnem 
krogu.
Vas mika? Nič lažjega! Mini golf palico in 
žogico si lahko izposodite v Športnem 
centru Millenium ali v Vodnem mestu At-
lantis, in igra je vaša.
Igrišče je odprto vse dni v tednu.
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Intervju iz BTC Cityja 7

Vedno znova prijeten, spontan, 
odkrit, skromen in iskriv je 
pogovor z izjemnim svetovnim 
telovadcem Mitjo Petkovškom. 
Srčnost je tista lastnost, ki še 
posebno krasi dobitnika osmih 
kolajn na evropskih prvenstvih v 
gimnastiki. Srčnost do svojega 
športa, do svojih tekmecev, do 
mladih naslednikov, do novih 
projektov boste zaznali tudi v 
tem pogovoru. 

Mitja Petkovšek - telovadec

Nisem velik 

zapravljivec
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Sodeč po vašem veselju ob koncu 

tekmovanja, je bila ta srebrna kolajna 

na nedavnem evropskem prvenstvu 

v Milanu kot zlata. Drži?

Ko sem videl svojega kolega Francoza Yanna 
Cucherata, kako se je veselil, da me je pre-
magal, sem to veselje delil z njim. Prvič je 

zmagal na veliki tekmi, 
in to mi je pomenilo 
več, kot da bi jaz že 
petič osvojil zlato. Nje-
gova prva zlata kolajna 
je vredna veliko več, kot 
bi bila moja peta.

Verjetno ste upali na 

zlato tudi zato, ker bi 

bili prvi s petimi 

zmagami na 

evropskih prvenstvih.

Na bradlji že tako ali tako pred mano niko-
mur ni uspelo štirikrat zmagati, zato je že to 
zgodovinski uspeh. Moja osma kolajna na 
tem orodju je neverjeten uspeh in ne verja-
mem, da je komu že to uspelo; tudi zato ne, 
ker so bila včasih evropska prvenstva na dve 
leti, šele zadnjih pet let so vsako leto. 

Priložnosti za nove uspehe bo gotovo 

še veliko. Ob tem pa imata z Aljažem 

Peganom še en projekt - novo dvorano. 

Kdaj lahko pričakujemo uspehe?

Ko smo leta 2005 prišli s svetovnega 
prvenstva, sem mislil, da bodo 

začeli graditi dvorano. Takrat 
sem menil, da bom lahko zad-
nja leta svoje kariere treniral v 
novi dvorani, če bo končana 
čez dve ali tri leta. Zdaj, ko z 
navdušenjem in novim adre-
nalinom prihajam z evropske-
ga prvenstva, lahko rečem, 

da bom čez kakšni dve leti, ko 
naj bi bila dvorana končana 

(upam, da bo res), v njej tre-
niral zadnja leta svoje 

kariere.

Slovenska gimnastika si zasluži tako dvorano. 
Dvorana, kjer treniram zdaj, je še iz časov Mi-
ra Cerarja in se v tem dolgem obdobju ni kaj 
bistveno spremenila. Je pa trenutno najbolj-
ša v Sloveniji. Potem veste, kakšne so delo-
vne razmere telovadcev pri nas. V takih 
razmerah ne moreš vzgojiti celostnega telo-
vadca, ker so pogoji, ki jih imamo že deset-
letja, res sramotni. Pozimi, ko je bilo zunaj 
minus deset stopinj, dvorane nismo mogli 
ogreti niti na 16 stopinj. Mraz pa je za vrhun-
skega telovadca nevaren in nesprejemljiv.
 

Kaj vam pomeni kakovost življenja?

To, da ne delaš preveč, vendar tisto kako-
vostno. In da imaš čim več časa zase, za 
svojo družino in prijatelje. 

Ali preživite veliko časa v BTC-ju?

Izlet v BTC mi pomeni neverjetno sprostitev. 
Kot pravi družabni dogodek. Zelo rad grem 
tja s svojim dekletom Mojco. Opraviva tudi 
kakšne nakupe, vendar le tisto, kar je nujno 
potrebno. Nisem veliki zapravljivec. Predvsem 
prideva uživat. Obiščeva Atlantis, zadnje ča-
se pa sva dostikrat v gledališču. 

BTC je zelo ponosen tudi na vse druge 
telovadce in telovadke, ki so v Milanu na 
evropskem prvenstvu odlično zastopali 
Slovenijo. Adeli Šajn na gredi ni dosti 
manjkalo do uvrstitve v finale. Je pa to 
uspelo Sašu Bertonclju na konju z ročaji. 
Čestitamo celotni močni slovenski ekipi, 
v kateri je manjkal le Aljaž Pegan, ki mu 
je nastop v Italiji preprečila poškodba. 
Vsi skupaj se veselimo že novih tekmo-
vanj, tudi Šalamunovega memoriala, ki 
bo od 17. do 19. aprila v Mariboru.
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Pomladansko obogatena in prebujena tržnica v ljubljanskem nakupovalnem 
mestu BTC je prava rešitev za vse tiste, ki bi radi napolnili prazne želodce in s 
cvetjem polepšali domove. Na svoj račun bodo prišli tudi tisti, ki pri vsakodnev-
nih opravilih uporabljajo izdelke krošnjarjev. V vrtnem centru Kalia pa ponujajo 
vse tisto, kar potrebujemo za spomladansko vzgojo rož ali vrtnin. Ker nas lahko 
nakupovalne milje, ki jih prehodimo ob iskanju pravih nakupnih priložnosti, 
utrudijo in vzbudijo lakoto, vas bistro Babičina kuhinja vabi na slastne domače 
jedi, s katerimi boste razvajali svoje brbončice. Vse, kar potrebujemo za dober 
piknik ali kosila, pa dobimo v Mesnici MDK, kjer imajo vse vrste mesa in pestro 
ponudbo sirov. 

Pomladno 

prebujena 

tržnica 
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Na zunanjem delu tržnice stojita stojnici, ki ponujata lesene ročno izdelane izdelke, kot so 
košare, sita, leseni kuhinjski pribor, posode, šatulje, embalaže za buteljke, otroški stolčki, 
lesene igračke, pripomočki za masažo in še bi lahko naštevali. Ribniške tradicije, ki sega v 
14. stoletje, se zavedata tudi krošnjar Janez Trdan, ki ima stojnico unikatnih izdelkov ob vhodu 
v tržnico s strani nakupovalnega centra Emporium, in Marjan Pajnič, ki ponuja lesene izdelke 
na stojnici, ki stoji nasproti pivnice in restavracije Kratochwill. 

a tržnici v nakupovalnem mestu 
BTC bodo zadovoljni vsi, ki se želijo 
dobro in zdravo prehranjevati. Po-

leg pestre ponudbe svežega sadja in zelen-
jave, ki ju obiskovalci lahko kupijo na stojni-
cah, si lahko privoščijo tudi različne mlečne, 
mesne in druge izdelke. Tisti, ki bodo na tržni-

co skočili na malico ali hitri prigrizek, nikakor 
ne bodo ostali lačni. Lakoto bodo lahko po-
tešili s pestro izbiro hitro pripravljenih jedi, vse 
od svežih sendvičev do mesnih in vegetari-
janskih dobrot, ob katerih se pocedijo sline. 
Na tržnici je ponudba pestra, zato se bodo 
obiskovalci ponovno z veseljem vračali. 

V pomladnem času tržnica oživi tako kot narava. Stojnice se šibijo pod težo svežega, okusne-
ga sadja, vse od jabolk, hrušk, banan, grozdja, jagod, in pestre izbire zelenjave od različnih 
solat, paprik, paradižnika, cvetače, korenja in še bi lahko naštevali. Prijetno pa zadiši, ko se 
sprehodimo mimo stojnic s cvetjem, kjer ponujajo vrtnice, nageljne, lilije in ostale rože, ki 
nam ne polepšajo le dneva, pač pa tudi stanovanje ali delovni prostor.

TRŽNICO LAHKO OBIŠČETE 
vsak delovnik med 8.00 in 19.00 
ter ob sobotah med 7.00 in 18.00, 
ob nedeljah je zaprta. 
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V Babičini kuhinji 

je vse slastno 

in ne preveč mastno
a tržnici v BTC-ju se je odprl bistro Ba-
bičina kuhinja, iz katerega od jutra do 

večera vabljivo diši po domači kuhinji. V 
prijetnem, s starinskim šarmom obogatenem 
ambientu kraljuje babica, ki vas bo pričakala 
z nasmeškom. V kuhinji, katere domači re-
cepti so skrbno izbrani, ustvarja različne do-
mače jedi, ki zadovoljijo še tako zahtevne 
brbončice. Babica vas vabi na zajtrk, malico, 
kosilo ali večerjo. Ponuja jedi na žlico, ki vam 
bodo pobožale želodček, kuhane in pečene 
priboljške, slasten domač kruh, raznovrstne 
pite, pa tudi jedi z žara. Pojedino si lahko pri-
voščite v Babičini kuhinji ali pa jo le pridete 
iskat in odnesete s seboj, kamor koli ste že 
namenjeni. Vsekakor pa priporočajo, da si 
vzamete čas in babičine dobrote poplak-
nete tudi z vrčkom prvovrstnega domačega 
piva. Še posebno veselo bo med veliko-
nočnimi prazniki, ko bo babica svoj klasični 
meni dopolnila z velikonočnim. 

Odpiralni čas: 
vsak dan od 9.00 do 19.00, 
sobota od 9.00 do 18.00, 
nedelja zaprto.
Lokacija: BTC City Ljubljana, 
tržnica, severni del pritlične etaže 
Pokličete jih lahko na 051 801 238 
ali jim pošljete elektronsko sporočilo na 
info@babica.si. 
Dodatne informacije dobite pa na 
http://www.babica.si.

N

V Mesnici MDK ponujajo vse za dober piknik 
notranjem delu tržnice si bodo lju-
bitelji mesnih izdelkov lahko obliznili 

prste, ko bodo obiskali Mesnico MDK, saj si 
bodo lahko privoščili v konvektomatu pe-
čeno meso. Poleg tega ponujajo različne 
vrste svežega mesa in izdelkov, od kun-
čjega in konjskega do perutnine. Obisko-
valci bodo lahko izbirali tudi med pestro 
ponudbo sirov, konzervirane zelenjave, 
paštet in mesnih narezkov. Vsekakor Mes-
nica MDK ponuja vse izdelke, ki pridejo 
prav na vsakem nedeljskem kosilu ali 
pikniku in slednjih bo čedalje več. 
Lokacija: BTC City Ljubljana, 
tržnica, severni del pritlične etaže 
Za dodatne informacije jih lahko 
pokličete na (01) 547 24 48 
ali obiščete spletno stran 
http://www.mesnine-dezele-kranjske.si.

V

Vrtni center Kalia 

čuti pomlad 

rtni center Kalia se prilagaja letnim 
časom, v ospredju je pomlad in raz-

lična semena, sadike, orodje, gnojila, 
zemlja, skratka vse, kar potrebujemo za 
vzgojo in nego rastlin. Kupovanje semena 
je prava radost med tako bogato založe-
nimi policami, kot so v vrtnem centru Kalia 
v BTC-ju. Ponudbo vsako leto razširijo s 
številnimi novostmi. Poleg ponudbe se-
men iz rdečih vrečic Semenarne Ljubljana 
in Valentin, boste letos našli izbor semen 
tudi v vrečicah Univerzal, Vonj Mediterana 
in Okus Azije. Za ljubitelje naravnega vrt-
narjenja pa še bogato izbiro bio semen 
Bio Valentin. Če sadik ne želite vzgajati 
sami ali za to nimate prostora, boste 
spomladi v vrtnem centru našli krepke in 
zdrave sadike zelenjave, začimbnic, eno-
letnic in balkonskih cvetlic, sadike vrtnic, 
trajnic, okrasnega drevja in grmičevja. Za 
lep okrasni, zelenjavni ali sadni vrt pa po-
trebujemo tudi primerno orodje in ostale 
pripomočke, kot so lopate, grablje, mo-
tike, cvetlično orodje, škarje in žage za 
obrezovanje. Ker si vrtnarjenja ne moremo 
predstavljati brez kakovostne zemlje, gnojil, 
šote in sredstev za varstvo rastlin, so v 
vrtnem centru Kalia poskrbeli tudi za to. V 
kmetijski apoteki pa vam bo gotovo prišel 
prav tudi nasvet strokovnjaka za varstvo 
rastlin. 
Zvesti člani kluba Kalia kupujejo s kartico 
ugodnih nakupov, s katero ne dobite le 
bonusa ob vsakem nakupu, pač pa tudi 
kupujete izbrane izdelke po cenah samo 
za člane kluba. Obiščite prenovljeno splet-
no stran www.kalia.si, kjer boste našli veliko 
uporabnih nasvetov in kupon za popust.

Odpiralni čas: 
vsak dan od 8.00 do 19.00, 
sobote od 7.00 do 18.00, 
nedelje zaprto.
Lokacija: BTC City Ljubljana,
 tržnica, južni del pritlične etaže 
Za dodatne informacije jih pokličite 
na (01) 540 51 34 
ali pišite na info@kalia.si. 
Obiščete jih lahko tudi na spletni strani 
www.kalia.si.  

V
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Pa čeprav 

ni zmeraj 

slow food
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ČEMAŽEVA KREMNA JUHA
Sestavine:

1 čebula
2 peteršiljevi korenini
1 večji šopek čemaža 
1 žlica limoninega soka
60 g masla
3,5 dl sladke smetane
pribl. 1 dl mleka

sol

PRIPRAVA:
Peterš
drobne kockice. 
cedimo; nekaj listič

mo. Č
mo.
V manj

no č
Dodamo nakockan peteršilj, pokrijemo in 
počasi dušimo 3 minute.
Čebulo in peteršilj zalijemo z vročo zelen-
javno osnovo; lahko jo nadomestimo z 
juho iz zelenjavne kocke, v nekoliko dražji 
različici pa s kako čisto mesno juho. Pri-
lijemo smetano, zavremo in počasi kuha-
mo 10 minut.
V manjšo posodo nalijemo mleko in do-
damo sesekljan čemaž. S paličnim me-
šalnikom oboje gladko razmešamo.

šamo s palič-
činimo s 

že mletim belim poprom.
šanice prelijemo 

čemaž, pristavimo, premešamo in 
čno segrejemo. Po okusu jo začinimo 

s soljo in / ali sveže mletim belim poprom.
V segrete krošnike razdelimo najprej sve-
tlo, potem pa še zeleno juho. Potresemo 
s čemaževimi rezanci in ponudimo.
Dober tek!
Opomba: Pazimo, da čemaža v gozdu 
ne zamenjamo s strupenimi šmarnica-
mi; od slednjih se loči po nezgrešljivem 
vonju po česnu. Za posebej fino krem-
no juho sestavine, razmešane s palič-
nim mešalnikom, pretlačimo skozi gosto 
cedilo. 

REZANCI S ČEŠNJEVCEM, ČRNIMI OLIVAMI IN PESTOM
Sestavine:

400 g ozkih rezancev
200 g češnjevca
100 g črnih oliv
20 g pinjol
0,5 dl olivnega olja
sol
beli poper v zrnu

PRIPRAVA:
V loncu pristavimo in zavremo vodo za 
kuhanje testenin.
Čenjevce očistimo in razpolovimo. Olive 
izkoščičimo in grobo sesekljamo.
Krop za kuhanje testenin posolimo, nato 
pa vanj stresemo ozke rezance, ki jih sku-
hamo na zob.
Pesto
V možnarju (terilniku) eno za drugo stremo 
pinjole (pred tem jih lahko zlatorumeno 
prepražimo v suhi ponvi), bazilikine lističe 
in olupljen česen. Strtim sestavinam v 
kotličku med mešanjem postopoma prili-
jemo toliko olivnega olja, da dobimo 

gostljato omako.  
V ponvi segrejemo olivno olje, na kate-
rega stresemo razpolovljene češnjevce, 
sesekljane olive in pinjole. Med potresan-
jem ponve vse skupaj počasi pražimo le 
toliko časa, da se sestavine segrejejo; 
češnjevci ne smejo razpasti.
Kuhane testenine odcedimo in stresemo 
na sestavine v ponvi. Dobro, a nežno 
premešamo, po potrebi začinimo, za 
sočnost pa prilijemo nekaj žlic vode od 
kuhanja testenin. Odstavimo in vmešamo 
pesto.
Dober tek!

as recesije je tudi čas cenejšega, a 
zato nič manj okusnega kuhanja. 
Včasih zadostuje že, če se spreho-

dimo po naravi in natrgamo oziroma nabe-
remo tisto, kar nam ponuja. Brezplačno. Za-
dostuje tudi košček domačega vrta ali izlet k 
babici. Vedno pa pomaga kanček domišljije. 
Tako lahko današnjo čemaževo juho zelo 
podobno pripravimo z regratom, mladimi ko-
privami, s kislico, peteršiljem ali krešo. Pri re-
zancih lahko olive nadomestimo s kaprami, 
pesto pa lahko namesto z baziliko pripravimo 
s čemažem, koriandrom, pehtranom, peče-
nim česnom, regratom, rukolo ali z mlado 

špinačo. Pri naši današnji rižoti je veliko mož-
nosti, saj lahko zelenjavo kombiniramo glede 
na sezono (ko je najcenejša), pa tudi glede 
na svoj okus; izberemo pač tisto, ki jo imamo 
najraje. Sčasoma, ko se pomladanski zelen-
javi pridruži še poletna, čemažu po gozdovih 
pa tudi gobe in gozdni sadeži, pa se mož-
nosti za odličen in poceni obrok vsaj podvo-
jijo.
Za slasten in hranljiv slow food drage sestavi-
ne torej niso nujno potrebne. Počasno uži-
vanje hrane je pa vedno dobrodošlo in zdra-
vo. Še posebno v dobri družbi.

Bazilikin pesto:
60 g bazilikinih lističev
40 g pinjol
50 g parmezana
2 stroka česna
1 dl ekstra deviškega 
olivnega olja

ZELENJAVNA RIŽOTA Z ZELIŠČ

Sestavine:
350 g okroglozrnatega riža
250 g mlade zelenjave
3 mlade čebule
4 žlice ekstra deviškega olivnega olja
50 g parmezana
3 žlice sladke smetane
30 g masla
pribl. 1,2 l zelenjavne osnove
1,5 dl suhega belega vina
sol
beli poper v zrnu

PRIPRAVA:
Zelenjavo očistimo in zrežemo na kocki-
ce. Mlado čebulo očistimo in skupaj z 
zdravim zelenim delom drobno seseklja-
mo.
V posodi segrejemo olivno olje, na kate-
rem posteklenimo sesekljano čebulo. Do-
damo nakockano zelenjavo, ki jo med 
mešanjem počasi pražimo nekaj minut; 
pazimo, da se čebula oziroma zelenjava 
ne obarvajo.
Riž stresemo na prepraženo zelenjavo, 
potem pa vse skupaj med mešanjem 
pražimo še dobri dve minuti, da riž po-
stekleni.
Izluščen grah stresemo na riž, potem pa 
vse skupaj zalijemo z zajemalko vroče ze-
lenjavne osnove. Med občasnim mešan-
jem počasi kuhamo, da tekočina izpari, 
potem pa prilijemo naslednjo zajemalko 
osnove. Postopek ponavljamo toliko ča-
sa, da riž skuhamo na zob in dobimo 
kremasto rižoto; vmes jo začinimo s soljo 
in sveže mletim poprom.
V skodelici gladko razmešamo jogurt in 

sesekljana zelišča.
Rižoto odstavimo. Pokapljamo jo s sladko 
smetano in potresemo z drobno nariba-
nim parmezanom. Premešamo, po rižoti 
na koščke zrežemo hladno maslo, na-
zadnje pa rižoto pokrijemo in pustimo 
dve minuti.
Rižoto razdelimo na segrete krožnike, po-
tem pa vsako porcijo spodlijemo z nekaj 
žlicami zeliščnega jogurta. Seveda bo ri-
žota odlična tudi brez njega.
Dober tek!
Opombe: Mlado zelenjavo izberemo 
glede na ponudbo na tržnici; dobra 
kombinacija sta izluščen grah in mlad 
korenček. V zeliščno mešanico lahko 
kombiniramo peteršilj, baziliko, timijan, 
drobnjak in podobno, izognemo pa se 
aromatičnejšim zeliščem, kot sta rož-
marin in žajbelj. Rižoto lahko pripravimo 
tudi tako, da riž na zapisani način sku-
hamo posebej, zelenjavo pa prepraži-
mo ločeno, nazadnje pa jo skupaj s si-
rom vmešamo k rižu.

Zeliščni jogurt:
2 dl jogurta
3 žlice drobno sesekljanih zelišč

www.btc-city.com
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Žur za 4. rojstni 

dan Vodnega 
mesta Atlantis  

Vodno 
mesto 
Atlantis 
www.atlantis-vodnomesto.si 

telefon (01) 585 21 00

Vodno mesto Atlantis praznuje četrti rojstni dan, 
zato vabijo vse, ki bi se radi dobro zabavali 
v nedeljo, 26. aprila, na nepozabno rojstnodnevno zabavo. 

Kako do 
popusta na dan žura?

Obiskovalci Vodnega mesta Atlantis bodo ob 
nakupu vstopnice od 22. do 25. aprila na recepciji 
prejeli kupon, s katerim bodo lahko uveljavljali 20 

odstotni popust na 2, 4 ali celodnevno vstopnico za 
Svet doživetij, ki bo veljala na dan praznovanja 
rojstnega dne, 26. aprila. Kupon pa lahko tudi 

izrežete iz BTC Vodnika. 

Kupon ni mogoče zamenjati za katerikoli drugo vstopnico ali storitev.

Lokacija: BTC City Ljubljana, Atlantis vodno mesto, Vhodna dvorana 

Delovni čas: Vodno mesto obratuje vse dni v letu, 
tudi ob nedeljah in praznikih med 9. in 23. uro.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.atlantis-vodnomesto.si 
ali jih pokličite na 01/585 21 00 
ali pa jim pišite na elektronski naslov vodnomesto@btc.si. 

Kaj se bo dogajalo? 
Za otroke so v Atlantisu pripravili bogat in pes-
ter animacijski program s številnimi presene-
čanji in nagradnimi igrami, ki se bodo odvija-
le vsako uro od 11. ure zjutraj do 18. ure po-
poldan. 
Čofotanj v vodi je največji užitek za otroke, 
zato se bodo lahko spuščali po vodni tubi, 
igrali vaterpolo ali košarko, skakali z vodnega 
trampolina in uživali v bazenu z valovi, se s 

počasnim tokom popeljali skozi podzemno 
jamo, spuščali po toboganih in še bi lahko 
naštevali. Maskoti, delfinčka Beti in Cej, bosta 
razveseljevala s presenečenji vse, ki se bodo 
odzvali povabilu. Vsi obiskovalci se bodo 
lahko tudi posladkali s slastno torto velikanko 
in se zavrteli ob ritmih glasbene skupine, 
katere ime v Atlantisu še ne želijo razkriti. 

TAKO JE!

20% popust VELJA v nedeljo, 

26. AprilA 2009.

*

praznujte 

z nami 

4. Rojstni 

dan!

S TEM KUPONOM LAHKO 

uveljavITE 20% popust na 

dan praznovanja 

rojstnega dne.*





Prihodnost BTC Cityja

Projekt Partnerstvo Šmartinska 
predstavljen na največjem mednarodnem 

nepremičninskem sejmu na svetu 
- MIPIM v Cannesu
L etošnja prireditev je potekala od 10. do 

13. marca 2009 v francoskem Cannesu, 
kjer je Mestna občina Ljubljana najela razs-
tavni prostor v velikosti 61,6 m2, na katerem 
je predstavila javno-zasebno partnerstvo 
Šmartinska, največji razvojni projekt v mestu 
Ljubljana, pod sloganom LJUBLJANA, CITY IN 
MOTION, PPP ŠMARTINSKA DISTRICT REDEVEL-
OPMENT.

Poudarki predstavitve projekta javno-za-
sebnega partnerstva Šmartinka so bili na:

mestni prenovi znotraj obvoznice 
aktivnem vključevanju državnih 
in EU ustanov 
javno-zasebno razvojnem partnerstvu 

Na tej prireditvi mesta in regije predstavijo 
svoje strateško najbolj pomembne razvojne 
projekte, da pridobijo zanje investitorje in kon-

čne porabnike. Na sejmu se s tem name-
nom zberejo župani, developerji, menedžerji, 
arhitekti, nepremičninske družbe, investicijske 
družbe, razvojne agencije, planerska in pro-
jektantska podjetja, družbe za vodenje in 
izvedbo projektov. Poleg poslovnih dogov-
orov so pomemben del sejma strokovni fo-
rumi, na katerih v okviru različnih skupin ob-
ravnavajo teme, povezane z nepremičninski-

mi trgi, investicijskimi dilemami in okoljskimi 
problemi grajenega okolja. 
Več o Partnerstvu Šmartinska in sejmu 
MIPIM si lahko preberete na spletni strani 
www.btc.si

Pripravil:
prof. Janez Koželj,

podžupan Mestne občine Ljubljana





Jubilejni deseti teniški turnir legend slovenskega športa

Želja po zmagi 
ostane za vedno!

K

Skoraj si ne moremo zamisliti pros-
tora in časa, kjer bi lahko v edinst-
veni družbi srečali toliko legend iz 
različnih športov. Teniškega turnirja 
v Milleniumu se bolj ali manj že 
deset let udeležujejo smučarji, 
nogometaši, rokometaši in košar-
karji. Velika imena, kot so Bojan 
Križaj, Tone Vogrinec, Srečko Kata-
nec, Ivo Daneu, Brane Oblak, Pri-
mož Ulaga, Vili Ameršek, Peter Vil-
fan, Vlado Bojovič in še mnoga 
druga, povezuje velika ljubezen 
do športa in druženja. 

www.btc-city.com
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o se na enem mestu zberejo nekdaj vr-
hunski športniki, lahko verjamete, da je 

druženje vedno zelo prijetno. A ko si stojijo nas-
proti na igrišču in se čez teniško mrežo zazrejo 
v svojega nasprotnika, privre na površje tek-
movalni duh. Športni duh in želja po zmago-
vanju je še vedno tako zelo močna, kot je bila 
v času njihovega športnega vrhunca. 

Njihovo znanje in pripravljenost sta zelo različ-
na. Tokratni selektor nogometnega tima Vili 
Ameršek je že dolgo nazaj nogometna igriš-
ča zamenjal za teniška. V tenisu uživa in se 
na igrišče podaja dvakrat ali trikrat na teden. 
V smehu pove, da v teh zrelih letih pravza-
prav trenira več, kot je v časih, ko je bil še 
profesionalni nogometaš, in da igra vsako le-
to boljše. 
Tone Vogrinec se je ob vprašanju, ali je igral 
na vseh desetih turnirjih, kar malce zgrozil. 
Zgrozil nad časom, ki tako hitro teče. Nato 
pa je z veseljem povedal, da ni zamudil niti 
enega teniškega druženja. A njegov teniški 
tempo ni tako pogost kot pri njegovem no-
gometnem kolegu. "V Mariboru, kjer živim, 
imam teniška igrišča čez cesto, vendar ni-
mam partnerjev, ki bi z mano igrali tenis. Vsi 
so se namreč začeli ukvarjati z golfom. Tako 
sem malce zgubil igralce tenisa in dobil gol-
fiste." 
Košarkarji veljajo za najbolj izkušene, a za pr-
vo zmago v desetih letih jim manjka le še 
kakšen mlajši člen. Njihov letošnji selektor Tine 
Logar je košarko za tenis zamenjal takoj po 
koncu kariere leta 1972. "Ne, nekdanji košar-

karji se ne potimo več pod koši, ampak se 
veliko raje in zelo pogosto srečujemo na raz-
ličnih teniških turnirjih." 
Za vstop na ta turnir obstajajo pravila, pravi 
prvi mož in pobudnik Pavel Kos. Nekdanji ro-
kometaš je pred desetimi leti na druženje po-
vabil nekdanje nogometaše, smučarje, ko-
šarkarje in rokometaše. Prvi kriterij je, da so vsi 
v svojih profesionalnih karierah nastopali za 
državno reprezentanco. Tudi leta so pomem-
bna. Najnižja meja je namreč 45. Navzgor 

pa je presoja prepuščena posamezniku. 
In kdo je po dozdajšnjih šestih zmagah no-
gometašev, dveh rokometašev in smučarjev 
zmagal tokrat? Tone Vogrinec je odgovoril: 
"Ni pomembno, kdo zmaguje, pomembno 
je, da se družimo. No, če pa že hočete rezul-
tate - zmagali smo smučarji! Imamo odlične 
mlade igralce!" In kdo je najboljši posamez-
nik? Dobila sem kar nekaj različnih odgovo-
rov, a rezultat je letos pokazal na nekdanjega 
smučarskega skakalca Primoža Ulago. 

77 letni nogometaš Milan Žižek je najstarejši udeleženec turnirja legend
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