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koncerti v Sloveniji in tujini

gledališče, opera, balet ... 

nogomet, košarka, rokomet, hokej ...

predstave za otroke ...

razstave, sejmi ...
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KULTURA
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prodaja vstopnic sistema Eventim:

INFO TOČKA
       v pritličju dvorane A.
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Za zdravje in užitek18

Okusite jesen v Restavraciji City  v 13. nadstropju 
poslovne stolpnice BTC City

V našem mestu:  
ŠPORT, GLASBA IN ZABAVA  
Ne zamudite glasbenih večerov  
in "THE BEST OF MUSICAL HIGHLIGHTS" - 
vrhuncev najlepših mjuziklov z mednarodnimi 
zvezdami

Topli sončni žarki, pregrevanje telesa, plavanje, igre na plaži, kampiranje, 
branje … Ali pa obisk kakšnega koncerta, gledališča ali kina na prostem…. 
Poletje nam omogoča številne aktivnosti uživanja tega obdobja, ki ga 
nekateri preživljamo bolj, drugi pa manj aktivno. Ampak ne glede na to, za 
kakšno obliko preživljanja prostega časa se odločimo, sta najpomembnejša 
sprostitev in nabiranje novih moči za delovni vsakdanjik.
Letošnje poletje v BTC CITYju je predvsem športno aktivno. Olimpijske igre so 
najpomembnejši dogodek v karieri vsakega športnika, tudi naša gimnasti-
čarja Mitja Petkovšek in Adela Šajn sta med njimi in ponosni smo nanju. 
Skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije smo na Aleji mladih v BTC CITYju 
ustvarili Slovensko olimpijsko mesto, ki bo živelo vse do 24. avgusta. Slo-
vensko olimpijsko mesto je od 9. ure zjutraj do večernih ur postalo uradno 
središče slovenske olimpijske reprezentance, kjer lahko vsi olimpijski navdu-
šenci spremljajo igre v Pekingu.
V  BTC CITYju pa bo še posebej pester zadnji teden avgusta. Kot vrhunec 
tradicionalnih Glasbenih večerov pred Atlantisem, ki bo potekal od 25.-27. 
avgusta, bodo 27. avgusta nastopile mednarodne zvezde najlepših mju-
ziklov (Fantom iz opere-Phantom of the opera, Briljantina-Greese, Rocky 
Horror Show, Ples vampirjec-Dance of the wampire, mamma Mia, Elizabeth, 
Chicago) : "THE BEST OF MUSICAL HIGHLIGHTS". Ne zamudite jih! Vstop pa je 
prost! V sklopu teh večerov bodo nastopili še Manca Izmajlova ter 
harmonikarja Miha Debevc in Tomaž Rožanec. 
Na igrišču CITY GOLF ob Športnem centru Millenium pa bo od 25. - 27. 
avgusta potekal otroški turnir v mini golfu. Pred Vodnim mestom Atlantis 25. 
avgusta skupaj s Smučarsko zvezo Slovenije pripravljamo tekmo smučarjev 
tekačev na rolkah in rolerjih. Več o programu Glasbenih večerov in športnih 
dogodkov si lahko ogledate na www.btc-city.com. 
Konec avgusta pa prinaša tudi več skrbi staršem in šolarjem. Tako je po-
trebno kupiti šolske potrebščine, učbenike, zvezke, pa tudi kakšna nova 
oblačila … Veriga ugodnih nakupov je že pravi zaščitni znak BTC-jeve 
ponudbe in pravi kraj bogate izbire šolskih potrebščin in knjig. S tradicional-
nim sejmom rabljenih učbenikov, ki bo letos potekal med 3. in 6. sep-
tembrom, vam skušamo pot do šolskih knjig še bolj približati. Odprli smo tudi 
nekaj novih trgovin, med katerimi boste našli tudi Family outlet. 
Poleg tega pa BTC Logistični center in Ekonomska fakulteta Univerze v 
Ljubljani že z letošnjim letom pričenjata izvajati izredni študij Poslovne 
logistike. Nosilci predmetov bodo profesorji na Ekonomski fakulteti in 
gostujoči predavatelji - praktiki iz logističnih podjetij. Na spletnem naslovu 
www.logisticni-center.si. pa lahko najdete več informacij.
Po vseh teh aktivnostih si boste prav gotovo želeli sprostitve. In zakaj se ne bi 
sprostili s plesom v slogu fokstrota iz dvajsetih let prejšnjega stoletja v novi 
plesni šoli Plesne zvezde Katarine Venturini, ki bo kmalu odprla vrata v 
Športnem centru Millenium?

Prepričana sem, da vas BTC CITY ne bo razočaral in da se zato prav gotovo 
srečamo na enem izmed dogodkov.

Maja Oven
Odgovorna urednica 
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Zanimivosti in novice

Maturantski izleti

BTC City je tudi letos pokrovitelj 

maturantskih izletov

Formula Aerobatic Race 

Formula AR 2008

Creatina d.d.

Nova prodajalna Salon Creatina
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V Ljubljani BTC City, dvorana A, je Creatina od-
prla svojo novo prodajalno Salon Creatina. Pro-
dajalna je visoko specializirana za posteljnino in 
dekorativno opremo modernega doma. Eksklu-
zivna ponudba vodilne evropske posteljnine 
Sweet Home vam pričara najnovejše evropske 
vzorce, ki so istočasno v prodaji tako v Berlinu, 
Londonu, Dunaju in v ostalih evropskih prestol-
nicah.
Visoko specializirana ponudba je tudi pri prešitih 
odejah in  vzglavnikih, saj je blagovna znamka 
Senna ekskluzivna v Sloveniji. Prešite odeje in 
vzglavniki Senna so izdelani iz neoporečnega 

ekološkega materiala, prijazni na otip in varujejo 
človeško kožo in zdravje. Kombinacija postelj-
nine Sweet Home in prešitih odej ter vzglavnikov 
Senna je vodilna kombinacija v evropskem in 
slovenskem prostoru. 
Prodajno osebje v novi prodajalni Salon Crea-
tina v dvorani A je visoko specializirano za sveto-
vanje, tako da bo nasvet res strokoven, isto-
časno pa tudi dizajnersko usmerjen. 
Več informacij:
Salon Creatina, BTC City, dvorana A
telefon (01) 585 14 89
spletna stran www.creatina.si

V nedeljo, 29. junija, je bilo na letališču v Slovenj Gradcu prvo letošnje 
tekmovanje Formula Aerobatic Race. Pet odličnih akrobatskih pilotov 

se je pomerilo pred več kot 8.000 radovednežev. Tekmovala sta dva 
hrvaška pilota, Ivan Jaklenac in Branimir Ambrekovič, in trojica slovenskih 
pilotov, Matic Škrlec, Tomo Poljanec in Benjamin Ličer.
Za rezultat so šteli štirje preleteni krogi med stebri. Tekmovalni krog so morali 
začeti s preletom skozi rdeča vrata v višini stebrov. Nepravilna višina preleta 
se je kaznovala z dvema sekundama pribitka. Po tem uradnem delu tek-
movanja je vsak pilot še nastopil v prostem programu in demonstriral 
znanje in veščine akrobatskega letenja.
Glede na to, da piloti letijo na konstrukcijsko različnih letalih, je vsak pripravil 
posebno taktiko tekmovanja. Pred tekmovanjem niso želeli izdati svojih 
načrtov in so se modro izogibali odgovorom na provokativna vprašanja. 
Vrstni red nastopa je bil določen z žrebom. Tako je prvi poletel Ivan 
Jaklenac na lahkem letalu Long EZ. To je bilo njegovo prvo tekmovanje v 
okviru serije Formula AR. Največ skrbi mu je povzročalo natančno štetje 
krogov, ki jih mora preleteti med stebri. Da le ne bo odletel kakšnega manj 
ali kakšnega preveč! To se na srečo ni zgodilo in je z odličnim rezultatom 2 
minuti 54 sekund zasedel sicer zadnje mesto, toda za četrto uvrščenim je 
zaostal le nekaj sekund.

Drugi je nastopil Matic Škrlec, 
stari pilotski maček in izkušen 
inštruktor letenja. V Formuli AR je 
bil tudi on novinec. Letel je na 
atraktivnem, za gledalce morda 
najzanimivejšem letalu Pitts-S2B, rdeče-zelenem 
dvokrilcu. Štiri kroge je preletel v času 2 minuti in 
19 sekund in zasedel v končni razvrstitvi tretje 
mesto.
Tretji je nastopil Tomo Poljanec, državni prvak v 
akrobatskem letenju in najboljši akrobatski pilot v 
Sloveniji na letalu G-202-BTC. Tokrat je le za las 
zmagal. Velika hitrost letenja pomeni tudi večje 
sile v zavojih, te pa večji napor pri obvladovanju 
letala. Zaradi večjih hitrosti mora pilot narediti 
večji krog, ki zahteva tudi več časa. Tukaj se je 
pokazalo, kako pomembni sta strategija tekmo-
vanja in natančnost letenja. Tomo Poljanec je 
štiri kroge preletel v času 1 minute in 50 sekund.

Pravijo, da je maturantski izlet samo enkrat v živ-
ljenju in da ga je takrat treba res dobro izkoristiti. 
O neprespanih in preplesanih nočeh govorijo 
podočnjaki na obrazih maturantov, ko se vrnejo 
domov. Na Iosu in Krfu, kamor je v juliju odpo-
tovalo dva tisoč zabave željnih dijakov, ima dan 

kar petindvajset ur. Verjeli ali ne, še to je prema-
lo, saj mondialovci poskrbijo za to, da se vseskozi 
nekaj dogaja. Poleg številnih animacijskih igric in 
rekreacije podnevi so zvečer na vrsti tematske 
zabave v lokalnih diskotekah, kjer slovenski didžeji 
poskrbijo za to, da nihče ne počiva. 

Veliko sonca, morja, smeha, dobre volje, plesa, 
osvajanja in žuriranja … to so razlogi, da letošnji 

maturanti ne bodo svojega izleta nikoli pozabili!
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Nova polnilna postaja

Nikoli več prazna 

baterija v BTC Cityju 

Modno in moderno

Novo v Emporiumu

Ponovno odprta vrata

Cafe City

Fo
to

: 
Bo

m
b

a

Zabava za mlade po srcu

Ljubljana bo kmalu začutila ritem mladosti!
1.2.3 - nova francoska blagovna znamka 1.2.3, 
ponuja ženska trendovska poslovna oblačila in 
oblačila za prosti čas.

NIKE - nova največja trgovina Nike v Sloveniji, z 
najbolj pestrim izborom ženskih, moških in otroš-
kih športnih oblačil ter dodatkov. 

Jeseni, ko bodo dijaki in študenti znova sedli v 
šolske klopi, se nam v Ljubljani obeta super pri-
reditev, že druga po vrsti, imenovana Ritem 
mladosti. Mladina bo tako znova dobila prilo-
žnost, da pokaže svoje skrite talente in da z 
dobro glasbo polna energije stopi v novo šolsko 
leto.
Tudi letos največja potovalna agencija za mla-
de Collegium Mondial travel in najbolj poslušan 
radio v ljubljanskem zalivu Radio Antena organi-

zirata svojevrstno kreativno-zabavno poslastico.
Že podnevi se bodo na parkirišču pred Ko-
losejem začele odvijati kreativne delavnice, kjer 
bo lahko do izraza prišel eden od vaših mnogih 
talentov. Zvečer pa se nam obeta super žur z 
zvenečimi imeni iz slovenske in tuje estrade, kot 
so Tony Cetinski, Kingstoni, Neisha, Omar Naber, 
Zablujena generacija, Društvo mrtvih pesnikov, 
Sylvain z Laro Love in drugi.  

Ponovno je odprt vaš priljubljeni bife CAFE CITY v 
pritličju poslovne stolpnice BTC. Ponujamo 
odlično kavo, dobre sendviče, veliko različnih 
vrst piva in staranih viskijev. Ponudbo dopol-
njujemo z različnimi osvežilnimi sokovi in seveda 
ledeno kavo. Septembra bomo začeli tudi 
organizirati in izvajati prireditve, da bi se družili 
po napornih delovnikih. Po dogovoru se lahko 

lokal najame tudi za poslovna srečanja. Ponud-
bo bomo seveda sproti dopolnjevali. 

Za vse, ki radi pozabite napolniti baterije svo-
jega mobilnega telefona, bo novost več kot 
dobrodošla: Kwick-E-Charge. Polnilne postaje za 
mobilne telefone so novost na slovenskem 
tržišču. So odgovor na zahtevo sodobnega ur-
banega posameznika, ki želi biti prek mobil-
nega telefona ves čas v stiku s svetom. Kadar 
mu prazna baterija to prepreči, je polnilna 
postaja preprosta rešitev.
S postavitvijo naprave želi-
mo obiskovalcem BTC 
Cityja omogočiti brez-
plačno polnjenje baterij 
mobilnih telefonov. Na-
prava omogoča polnje-
nje 18 vrst telefonov 
(Nokia, Motorola, Sony 
Ericsson, Samsung ...) 
in tudi infračiščenje 
umazanije z našega 
mobilnega telefona - 
dezinfekcijo. Naprava 
se nahaja v dvorani 
A, ob vhodu v Info 
točko. 

Mitja Petkovšek - 

najuspešnejši 

slovenski telovadec 

na olimpijskih 

igrah 

v Pekingu

S
lovenski olimpijci so v daljnem Pekin-
gu odlično zastopali slovenske barve 
in s petimi medaljami ter številnimi 

finalnimi nastopi in uvrstitvami med najboljše 
na svetu ponesli ime Slovenije na vse konce 
sveta.
Med njimi je nastopil tudi dolgoletni varova-
nec BTC, najboljši slovenski telovadec Mitja 
Petkovšek. Je eden najuspešnejših slovenskih 
orodnih telovadcev, saj je 21-krat zmagal na 
tekmah za svetovni pokal, 9-krat je osvojil 
drugo mesto in 5-krat tretje. Na olimpijskih ig-
rah v Pekingu se je uvrstil v finale, njegov 
trener Edi Kolar pa je za BTC Vodnik po finalu 
povedal: . "Kamen se mi je odvalil od srca in 
padel zelo globoko. Zadnje dni sem bil zelo 
zaskrbljen in zato nisem niti dajal izjave me-
dijem. Toda sedaj je vse drugače, saj je Mi-
tja odlično izvedel vajo in s peto oceno 

dokazal, da je resnično dober."
V finalnem nastopu je Mitja Petkovšek zasedel 
odlično, peto mesto. Kajti že sama uvrstitev 
na olimpijske igre, kaj šele nastop v finalu, je 
za vsakega vrhunskega športnika največja že-
lja. In Mitji se je uresničila.
Vsi, ki ga spremljamo na njegovi športni poti 
in mu vlivamo pogum, smo nanj izjemno po-
nosni.
Mitja je suvereno in častno zastopal barve 
Slovenije in pokazal, da slovenska gimnastika 
prav zaradi takšnih odličnih športnikov, kakr-
šen je on, sodi v sam svetovni vrh. Za medal-
jo mu je zmanjkal kanček športne sreče, 
vendar kljub temu smo lahko izredno ponos-
ni, da imamo odličnega telovadca, ki nas 
bo tudi v prihodnosti razveseljeval s svojimi 
vrhunskimi nastopi.



www.btc-city.com

6 Zanimivosti in novice

Parkirajmo v garažni hiši

Preobleka parkirne 
hiše BTC City

Novost v avtopralnici

V avtopralnici v BTC 
Cityju smo, da bi zmanjšali 
čakalne vrste in povečali 
pretok, na vhodu
namestili napravo za 
avtomatsko plačevanje

Avtomatski bencinski servis

Bencinski servis 24/7 
zdaj tudi v BTC Cityju - 
nasproti Koloseja

Želite biti prvi 
obveščeni 
o vseh novostih 
v BTC Cityju?

Želite biti prvi 
obveščeni 
o vseh novostih 
v BTC Cityju?
Imamo dve rešitvi: 
www.btc-city.com 
in Klub BTC City

Včlanite se v KLUB BTC CITY in 
prejemali boste brezplačna SMS-
obvestila, elektronska obvestila ali 
brezplačne elektronske BTC City novice 
ter tako pred drugimi izvedeli o ugodnih 
akcijskih ponudbah, novostih, 
prireditvah, zanimivostih in o področjih, 
ki Vas še posebno zanimajo. 

Članstvo v Klubu 
je brezplačno!

Stranke prosimo, da ga čim več uporabljajo, saj 
bo tako pretok skozi pralnico hitrejši, posledično 
pa seveda tudi čakalna doba. 

Parkirna hiša BTC, ki stoji v neposredni bližini Vod-
nega mesta Atlantis in športnega centra Milleni-
um, je dobila novo preobleko. Krasijo jo image 
oglasi avtomobilskih lepotcev BMW.
Parkirna hiša je zasnovana v štirih etažah, kjer je 
na voljo več kot 750 brezplačnih parkirnih mest, 

ob njej pa je postaja City busa, ki vas brez-
plačno popelje po ulicah BTC Cityja. V parkirni 
hiši so tudi parkirišča, namenjena invalidom, na 
voljo pa je tudi dvigalo in sanitarije. Parkirna hiša 
zagotavlja boljšo parkirno ureditev v okolici Vod-
nega mesta Atlantis in Milleniuma ter zagota-
vlja, da je vaš jekleni konjiček vedno pod streho, 
na hladnem ali toplem - odvisno od letnega 
časa.

24/7 je avtomatski bencinski servis, ki obratuje 
24 ur na dan, 7 dni v tednu in ne potrebuje 
osebja. Strankam ponuja odlično storitev, k 
čemur pripomoreta inovativna arhitekturna za-

snova in uporaba najsodobnejše tehnologije. 
Servisi so okolju prijazni in presegajo vse varno-
stne zahteve in standarde.
Prednosti:

stalna dostopnost
cenejše gorivo
preprosto plačilo: z gotovino, plačilnimi karti-
cami ter mobilnimi telefoni (Moneta)
preprosta uporaba in popolna avtomatizira-
nost
izjemna varnost

Ponujajo dve vrsti goriva in posebne ugodnosti 
za poslovne uporabnike.
Eurosuper 95 - neosvinčen 95-oktanski motorni 
bencin, ki je primeren za vse bencinske motorje 
s katalizatorjem ali brez, in z zahtevanim oktan-
skim številom 95 ali manj.
Eurodiesel - visoko kakovostno dizelsko gorivo za 
vse vrste dizelskih motorjev.
PREDNOSTI njihovega (dizelskega) goriva pred 
drugimi:

večja odzivnost in izkoristek motorja, manjša 
poraba goriva, zato več prevoženih kilome-
trov z enim rezervoarjem (doseženo z najso-
dobnejšo rafinerijsko tehnologijo), 
daljša življenjska doba motorja, izpušnega 
sistema in katalizatorja (zaradi nizke vsebnosti 
žvepla v gorivu - v povprečju 11 mg/kg, kar 
predstavlja skoraj 80 % manjšo vrednost v pri-
merjavi s standardi), 
okolju prijazno gorivo (ima tudi do 85 % manj 
žvepla, 80 % manj pepela, 83 % manj skup-

nih nečistoč, kot jih določajo zakoni), 
boljše delovanje in racionalno vzdrževanje 
motorja ter rezervoarja za gorivo (gorivo vse-
buje le 4 mg/kg skupnih nečistoč, kar pred-
stavlja 83 % manj od omejitev), 
brezhibno delovanje ob nizkih temperaturah 
brez aditivov (gorivo brezhibno deluje tudi pri 
temperaturi pod -20 °C.
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Plesna šola v slogu 
fokstrota iz dvajsetih let 

prejšnjega stoletja 

www.btc-city.com

Intervju iz BTC Cityja 9

Triindvajset naslovov državnih, štiri 
naslove svetovnih prvakov, 
najuglednejše priznanje - Red za 
zasluge predsednika Slovenije dr. 
Danila Türka, Bloudkova nagrada za 
šport, nagrada mesta Ljubljana in še 
bi lahko naštevali. Katarina Venturini 
je v slovenskem plesu pustila velik 
pečat. Potem ko je marca letos v 
Cankarjevem domu s soplesalcem 
Andrejem Škufco veličastno sklenila 
svojo profesionalno plesno kariero, jo 
zdaj čaka nov izziv. Zanj ima energije 
več kot dovolj, kar smo ob prijetnem 
klepetu občutili tudi mi.

Katarina Venturini
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Po končani profesionalni plesni karieri zdaj 
prihaja vaša lastna plesna šola. Je zamisel 
nastajala še v času aktivnega nastopanja?

Pred dvema letoma sem zelo zbolela. Imela 
sem namreč težave z ravnotežjem. In takrat 
sem se začela spraševati, kako naprej. Kaj se 
bo zgodilo, če ne bom več mogla plesati? 
Ukvarjati sem se začela z mislijo o lastni plesni 
šoli. V zadnjih nekaj mesecih aktivne kariere pa 
sem resno začela razmišljati o prihodnosti. Po 
nekem naključju smo z BTC-jem našli skupni 
imenovalec in ustvarili sodelovanje.
 

Šolo ste poimenovali Plesna zvezda. Od 
kod ideja za to ime?

Imam zelo podjetnega fanta. Pred dvema leto-
ma, ko sem bila bolna, mi je čisto mimogrede 
dejal, naj začnem razmišljati, kako bi se moja 
plesna šola (če jo bom kdaj imela) imenovala. 
Tuhtala sem, ampak nisem dobila nobene 
ideje, neko jutro pa se moj Damjan zbudi in 
reče: "Spomnil sem se, kako bo tvoji plesni šoli 
ime: Plesna zvezda." In odgovorila sem mu, da 
je tako poimenovanje super. Tako sva pozneje 
registrirala ime in opravila vse potrebno.

Plesna šola bo v zgornjem nadstropju 
športnega centra Millenium. Potekajo dela 
v skladu z načrti?

Vse skupaj bolj idealno ne bi moglo biti. Če 
upoštevamo, kdaj sva se z Andrejem odločila, 

da končava kariero, kdaj sva naredila zaključno 
prireditev … bolj perfekten čas za začetek pre-
prosto ne bi mogel biti. Takoj ko sem videla 
prostor, sem vedela, da je tak, kakršnega si že-
lim, vendar je bil potreben obnove. Razmišljam 
za dvajset, trideset let naprej, ne razmišljam za 
danes, jutri ali pojutrišnjem. Plesna zvezda bo 
presek vsega tistega, kar sem videla v plesnih 
studiih po svetu in kar mi je bilo všeč. 

Ste tudi sami na gradbišču morda poprijeli 
za lopato?

Z veseljem bi kakšno steno razbila, ampak 
imam toliko dela z drugimi stvarmi okoli plesne 
šole … Moje načelo je, da delam dobro tisto, 
kar delam sama. Drugo prepuščam drugim.

Kako velika bo pravzaprav vaša plesna 
šola? Kaj vse bo obsegala?

Največ prostora bo namenjenega plesišču. Par-
ket bo prvovrsten - pravi leseni parket, kakršni so 
bili v plesnih dvoranah na začetku oziroma v 
sredini prejšnjega stoletja. Izdelan bo tako, da 
ne bo škodoval kolenom, gležnjem … Sem za-
govornica majhnih skupin, saj se majhnim skupi-
nam učitelj lahko mnogo bolje posveti in da 
vsakemu učencu največ, kar more. Želim si, da 
bi bila dvorana kot taka, kakršne so bile plesne 
dvorane v starih časih, leta 1920, ko se je v živo 

igral fokstrot. Skratka, vse, kar sem si kdaj koli 
želela, je tu notri.
 

Danes je zanimivo, da ima skoraj vsaka 
moderna infrastruktura lokal. Bo tudi 
Plesna zvezda imela svoj lokal?

Lokala ravno ne, bo pa prostor za druženje, zi-
mski vrt, kjer bo tudi samopostrežni bar. V steklu, 
miru, od daleč pa se bo slišala tudi plesna 
glasba. To bo bolj prostor, kjer se lahko umiriš in 
družiš. 

Kakšne plese se bodo lahko ljudje učili?

Ponujali bomo dva programa, vendar z enim 
ciljem: dvigniti kulturo plesa in gibanja ljudi na 
višjo, kakovostnejšo raven. Prvi del je individual-
no poučevanje in tečaji družabnega plesa, 
drugi del pa smo poimenovali wellness, kamor 
spadajo vadbe za krepitev in oblikovanje na-
šega telesa. 

Bodo tečaji namenjeni tudi profesionalnim 
plesalcem?

Moja ideja je, da bi vzgojili lastne pare. Ne že-
lim, da kak par iz druge plesne šole prestopi k 
meni, ker je to preprosto kraja para. Nobenemu 
klubu ne želim narediti tega. Zato si želim lastne 
pare, kar pa po navadi traja pet do deset let. 

Nameravate v svoji plesni šoli ustvariti 
tudi naslednico, ki bo šla po podobnih po-
teh kot vi?

Želja je zagotovo, ne vem pa, če je to mo-
goče. Vseskozi sem govorila, da si želim tak par, 
kakršnega ima moj trener. Za zdaj se je mojemu 
trenerju Frediju Novaku zgodil le en par - Škufca 
in Venturini. Morda mi niti ni izziv vzgojiti takega 
para, kot sva bila midva z Andrejem. Večji izziv 
mi je Slovence naučiti plesati. Torej, če pride 
kdo, ki zase pravi, da ima dve levi nogi, bo 
zame izziv, da ga naučim dobro plesati.

Bo poleg vas med pedagogi še kakšno 
znano plesno ime?

 
V Plesni zvezdi bo poučevala tudi Tina Jarc 
Šifrar, asistentka na katedri za ples na Fakulteti 
za šport, ki je tudi ena izmed zmagovalk na 
preteklem tekmovanju Zvezde plešejo. Je vr-
hunski strokovnjak in pedagog za ples in vse, kar 
je povezano s plesom in skupinskimi vadbami.

Lahko pričakujemo poučevanje kakšnih 
tujih plesnih strokovnjakov?

Ko začneš, imaš veliko idej. Ena izmed idej so 
zagotovo tudi delavnice oziroma akademije s 
tujimi strokovnjaki.

Načrtujete v Plesni zvezdi tudi zanimive 
plesne dogodke?

Idej je zelo veliko in nam jih ne manjka.

Kaj pa starostne omejitve v plesni šoli?

Ne bo niti starostnih niti fizičnih omejitev.

V obdobju profesionalne kariere ste go-
tovo kdaj naleteli na zavist sotekmovalcev 
zaradi vaših uspehov. Mislite, da vam tudi 
zdaj ob ustanavljanju šole kdo zavida?

Sem človek, ki ne želi negativno razmišljati. 
Ampak saj veste, za dobrim konjem se vedno 
praši. Zagotovo bi bilo marsikomu bolj prav, da 
bi bila gospodinja in ostala doma. A moram 
take ljudi žal razočarati.

Ste se sploh kdaj za trenutek naveličali 
plesanja? Se vam zdi, da pri skoraj 36 letih 
bolj prekipevate od energije kot v tistih 
mladostniških?

Gotovo. Zdaj namreč vem, kaj hočem in kako 
do nečesa pridem. 

Katera je, razen plesa, uspešna formula 
za tolikšno energijo in tolikšen zagon?

Mislim, da sem se taka rodila. Bila sem na raznih 
merjenjih energije in nekateri sploh ne morejo 
verjeti, od kod je imam toliko. Mislim, da je to res 
prirojeno, saj je moja mama tudi taka.

Razmišljate za trideset let naprej. Kaj pa 
po tem obdobju? Boste morda v pokoju 
pisali plesne knjige?

Upam, da jih bom že prej (smeh). Imam toliko 
idej in sploh ne vem, če mi jih bo uspelo 
realizirati. Sprva sem mislila, da plesa ne bom 
mogla nikoli zamenjati. Pa se je zgodilo tudi to. 
Odprlo se mi je povsem novo življenje in ne mo-
rem verjeti, kako starega prav nič ne pogrešam. 

Je ob plesni šoli pri vas zasebno še kaj 
drugega v načrtu?

Verjetno imate v mislih kakšno malo plesno 
zvezdo (smeh). Zagotovo je. Za zdaj ponujamo 
le program za starejše. Je pa tudi vadba za tiste 
najmlajše v načrtih. In verjetno bo v šolo kmalu 
prišla tudi kakšna moja mala zvezdica. 

Ob koncu še vprašanje, ki zanima mnoge. 
Bo v Plesni zvezdi poučeval tudi nekdanji 
soplesalec Andrej Škufca?

Midva z Andrejem sva dogovorjena tako, da 
ima pri nas vedno odprta vrata, kadar koli jih bo 
želel odpreti. Vedno bo dobrodošel, saj je bil 
navsezadnje sedemnajst let moj plesni partner. 
Sva zelo dobra prijatelja in ne vidim razloga, da 
ne bi tudi v prihodnje sodelovala. 





Pestro poletje 
v Vodnem 
mestu 
Atlantis
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"Sprostite vse svoje čute in se 
prepustite strokovnjakom, ki bodo 
poskrbeli, da se boste počutili kot na 
oddaljenih plažah skritih kotičkov 
sveta," je poletno sporočilo Vodnega 
mesta Atlantis, ki v vročih dneh 
ponuja bogato izbiro.. Vse moder-
nejši namreč postajajo sistem vse na 
enem mestu in v templju rekreacije 
in sprostitve v templju sredi BTC 
Cityja. Dan tako lahko začnete z 
obiskom kozmetičnega salona, kjer 
bodo vaš obraz in telo razvajali s 
priznanimi preparati Dermalogica. 
Zgodnje popoldne lahko preživite v 
katerem od številnih bazenov, obisk 
Vodnega mesta pa sklenete z eno 
od masaž in prigrizkom v gostinskem 
lokalu. Atlantis večkrat obišče Miss 
Hawaiian Tropic 2008 Tina Gaber in 
se z največjim veseljem prepušča 
užitku, saj je v tej bogati infrastrukturi 
slavila svojo veliko zmago.

Tina Gaber, miss Hawaiian Tropic 2008
Atlantis redno obiskujem in me nanj vežejo tudi 
prav posebni občutki. Ravno tam sem postala 
miss Hawaiian Tropic 2008 in nikoli ne bom 
pozabila odra, ki je bil postavljen čez bazen, in 
vseh tistih korakov, ko smo vadile za finalni ve-
čer. Pa tudi ponudba je super. Ko grem v savno, 
vedno postanem lačna, naročim si kakšno 
solato, všeč mi je tudi čaj, ki se po savni odlično 
prileže, in sadje, ki ga nikoli ne zmanjka. Tudi 
osebje je prijazno. Še posebno obožujem sav-
no, čeprav zdržim v njej le nekaj minut, vendar 
kljub temu godi. Ko s fantom obiščeva Atlantis, 
ga zmeraj prepričam, da greva na vodne to-
bogane. Bila sem že v marsikaterem zabavišč-
nem parku in moram reči, da je vodni tobogan 
v BTC Cityju odličen. Skratka, lahko se zabavaš, 
si odpočiješ, v savni ogledaš celo kak film ali na 
primer nogometno tekmo, se dobro naješ, 
potem pa odideš na masažo in na koncu se 
lepo urediš s pomočjo izurjenih kozmetičark ter 
prijaznih frizerk. Najbolj pa mi je všeč, da imam 
Atlantis čez cesto.

PILova zabava za otroke
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Še večje veselje predstavljajo vodne vragolije 
predvsem osnovnošolcem. Pred časom je 
tako v Svetu doživetij potekala najbolj odPILje-
na zabava v organizaciji Mladinske knjige 
Založbe, ki so se je ob spremstvu učiteljev 

udeležili razigrani najstniki in najstnice iz vse 
Slovenije. Nekateri osnovnošolci in osnovn-
ošolke so bili nad zabavo, ki je potekala sredi 
junija, tako navdušeni, da so na MKZ poslali 
tudi pisma. 
Ana Šiško, Osnovna šola Grm, 5. razred
Ko smo z razredom prišli pred Atlantis, mi je 

srce močno bilo. Dan je bil še toliko bolj 
poseben, ker sem imela ravno 11. rojstni dan. 
Ko sem se spuščala po toboganu, je bilo 
nepozabno. Ko sem hodila iz enega bazena 
v drugega, je imel vsak svojo last-nost. 
Presenečenj sploh ni bilo konec. Ko sem 
doma povedala, da je bilo super, nepozab-
no in polno presenečenj, so mi obljubili, da 
me bodo še velikokrat peljali tja. Vem samo 
to, da sem preživela lep rojstni dan.
Sara Vuk, Osnovna šola Mežica, 4. razred
V Atlantisu je bilo zelo zelo lepo. Všeč mi je, 
da smo jedli torto velikanko in se vozili po 
zanimivih toboganih. Zelo sem se zabavala 
tudi v majhnem bazenu in na velikem tram-
polinu na valovitem bazenu. Vesela sem, da 
sem spoznala Atlantis in preživela čudovit 
dan.

Atlantis v boju za 
˝Slovensko najkopališče 08˝ 

Ekipa radijske oddaje "Dobro jutro, Slovenija" je 
tudi letos pripravila akcijo, v kateri bodo lahko 
obiskovalci izbrali svoje najkopališče, njihovo gla-
sovanje pa bo poplačano z lepimi nagradami. 
Vodno mesto Atlantis se je že lani okitilo z nazi-
vom "Najkopališče 2007". Z že dokazano kakovo-
stjo pa najvišje ciljajo tudi letos.

Za Atlantis lahko glasujete 
tudi na spletu:

www.atlantis-vodnomesto.si 
ali www.dj-slovenija.si

Brezplačna garaža

Svoj avtomobil ob obisku 
Vodnega mesta lahko pov-
sem brezplačno parkirate v 
garažni hiši nasproti Atlanti-
sa. Tako boste po obisku in 
razvajanju sedli v ravno prav 
ohlajeno vozilo.

Gradnja za prihodnost
Vodno mesto ima v načrtu tudi širitev. Kma-
lu se za obiskovalce obeta povsem nov, 
pokrit prostor za počitek. Predvidena je tudi 
gradnja masažnega salona s šestimi ma-
sažnimi sobami. Obstoječa sončna terasa 
se bo iz pritličja preselila v zgornje nadstro-
pje Atlantisa.

Razvajajte se na 
nudistični plaži in v novi 
infrardeči savni

Pred Planšarsko, Rudniško in Zemeljsko savno 
si lahko v vročem poletju privoščite tudi pov-
sem diskretno sončenje brez kopalk. V zu-

nanjem delu Dežele savn je namreč nudi-
stična plaža. Tako boste namesto ob morju 
že sredi Ljubljane občutili tople sončne 
žarke in pravo morsko vzdušje. Žgoče sonce 
boste za trenutek lahko zamenjali tudi z 
infrardečo savno. Obdala vas bosta toplota 
in občutek popolnosti. Infrardeča savna 
namreč med drugim blaži bolečine v skle-
pih in hrbtenici, zmanjšuje nivo zakisanosti 
telesa, izboljša delovanje živčnega sistema 
in vpliva na stres, močno pa poveča tudi 
imunsko sposobnost telesa.
Ob nakupu vstopnice za Deželo savn in 
nudistično plažo boste za dodatno razva-
janje prejeli še čaj, sadni krožnik in bri-
sačo.
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Najstnik 

sedem dni 

v tednu
Najstniško obdobje je eno najlepših. Vedrost in igrivost, ki se skrivata v pogledih 
najstniških oči, sta vrednoti, ki ju je težko ohraniti vse življenje.
Ob poplavi aktivnosti in obveznosti najstnike zaznamuje tudi cel kup norčij in 
zavzetosti, ki marsikateri starejši duši niso povsem razumljive. Modni trendi lahko 
krojijo garderobo mamic in očetov, toda najstniška domišljija jo kroji kar sama.

L
ahki materiali in kratki rokavi so še vedno 
nepogrešljivi tudi v mesecu septembru. 
Najstnica verjetno ne bo pozabila na-

deti puloverja z dolgimi rokavi, za sproščeno in 
športno počutje pa bo vzela s seboj še kratek 
brezrokavnik, ki ga bo oblekla bolj ali manj le 
zaradi videza.
Obutev je lahko športna, saj šolske dejavnosti 
zajemajo cel kup športnih aktivnosti, in tudi 
športna majica s kratkimi rokavi je v tem primeru 
najboljša izbira za dekleta in fante.
Barvni trendi se zaradi bližajoče jeseni nagibajo 
k oranžnim in rjavim odtenkom, zato so posa-
mezni deli garderobe lahko zelo intenzivno 
oranžne, rdeče ali celo rumene barve tudi za 
fante.
Ker se bliža pouk, ne smemo pozabiti na zvezke, 
torbe in druge potrebščine, ki jih bodo v le-

tošnjem letu spet krasili risani junaki in priljubljeni 
glasbeni izvajalci.
Ob poplavi tehničnih pripomočkov ne sme 
manjkati mobilni telefon, ki se danes prodaja v 
raznoraznih barvah in oblikah, iPod in prenosni 
računalnik, ki je že stalnica nekaterih najstniških 
torb.
V prostem času sta ob veliki ponudbi raznih 
aktivnosti zelo prijetni sprostitvi bowling in mini-
golf, v BTC Cityju pa lahko obiščete še kino ali 
Vodno mesto Atlantis. Za dekleta je dober 
izgovor, da nadenejo kako krajšo obleko in bolj 
modno torbico, fantje pa bodo na zmenek s 
prijatelji pridrveli kar na rolerjih. 
Skratka, poletje se končuje, pouk se približuje in 
sedem dni v tednu bo minilo hitro, če boste 
dovolj aktivni med prijatelji in v družini.
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Nasveti za mlajše

MAGIC SHOP, dvorana A, spodnja etaža: 1. Peresnica 7,88 EUR 2. Mapa Benetton 3,34 EUR 3. Mapa Invicita 3,25 EUR 4. Zvezek Glamour 1,65 EUR 5. Peresnica Glamour 9,55 EUR 6. Miška, Pat says now 
39,90 EUR 7. Zvezek Lotto 1,65 EUR 8. Zvezek Happines 1,65 EUR 9. Flomaster Check point 0,85 EUR 10. Lonček Lebez 9,55 EUR 11. Kemični svinčnik 101 Dalmatinec 1,38 EUR 12. Svinčnik z medvedkom 
0,95 EUR 13. Nalivno pero Debbi 0,95 EUR 14. Zvezek Debbi 6,90 EUR 15. Kolebnica Lilalu 2,80 EUR 16. Mapa School 3,45 EUR; LE MANS, dvorana A, spodnja etaža: 17. Nahrbtnik Converse 34,95 EUR 18. 
Nahrbtnik Winnie Pooh 34,99 EUR; PIKA NA I, dvorana A, pritličje: 19. Dežnik oranžen 4,20 EUR 20. Dežnik Tweety 12,72 EUR 21. Brisača 11,90 EUR

OTROŠKA SOBA MALI PRINC; kompozicija na sliki (brez vzmetnic in dodatkov) = 914,00 EUR. 
Razstavni eksponat na voljo z omarami in pisalno mizo, s takojšnjo dobavo!
Podrobnejše informacije na prodajnem mestu: Salon Maros BTC, hala 2.

OTROŠKA SOBA FOCUS; kompozicija na sliki (brez vzmetnic in dodatkov) = 1.330,00 EUR. 
Razstavni eksponat na voljo z omarami in pisalno mizo, s takojšnjo dobavo!
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FUN SPORT, dovrana A, spodnja etaža: 1. Ženski čevlji Pony 31,45 EUR 2. Moški čevlji Highroad 15,00 EUR 3. Hlače moške 49,00 EUR 4. Majica moška 22,50 EUR 5. Hlače ženske 19,00 EUR 6. Majica ženska 
10,00 EUR; KIPLING, dvorana A, pritličje: 7. Denarnica Strict CF 43,00 EUR 8. Torba Musk CF 75,50 EUR; VELO ŠPORT, dvorana A, spodnja etaža: 9. Rolerji FILA Eve PRO 8 s kamenčki Swarovski 159,95 EUR; 
OPTIKA CLARUS: 10. Moška očala Bikkembergs 149,00 EUR 11. Moška očala Bugatti 440,00 EUR 12. Ženska očala Bellinger 279,00 EUR 13. Ženska očala Bellinger 279,00 EUR; TRGOVINA STEEN TIME, 
dvorana A, pritličje: 14. Ženska ura Zzero 100,90 EUR 15. Moška ura Zzero 170,90 EUR
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15.

10.
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dvorana A, zgornja etaža
telefon: (01) 585 26 20

OPIDUM FASHION

spodnja etaža Emporiuma
telefon: (01) 585 22 69

FAMILY OUTLET

Trgovine v BTC Cityju 

se predstavljajo

V podjetju FIPO d.o.o. želimo z lastno blagovno 
znamko OPIDUM, s katero se pojavljamo na trgu od 
leta 2003, seznaniti obiskovalce BTC Cityja. Zato 
smo v dvorani A odprli trgovino, v kateri so vam na 

voljo modne in klasične moške obleke, hlače, suknji-
či, srajce, kravate, jakne  in plašči.
Naša oblačila so elegantnih krojev, sodobnih tren-
dov in omogočajo sproščeno gibanje. Veliko pozor-
nosti namenjamo posvečamo izboru tkanin in kvali-
tetni kakovostni izdelavi. Izbiramo tkanine znanih ev-
ropskih proizvajalcev.
V naši ponudbi lahko izbirate med klasično in casual 
linijo. Klasična linija ponuja kupcem prijetno počutje 
in eleganten videz za vse priložnosti.
Del ponudbe namenjamo mlajšim moškim za po-
sebne priložnosti (birme, valete, mature in poroke). 
Vabljeni!

Novo šolsko leto in z njim jesenski čas sta pred vrati, 
vi pa že gotovo razmišljate o novi garderobi za 
svojo družino. Kakovostne izdelke priznanih blagov-
nih znamk boste odslej lahko kupovali po precej 
znižanih cenah v kleti dvorane Emporium, kjer je 
pred kratkim svoja vrata odprla prodajalna Family 
Outlet. Izdelke znamk Reebok, Billabong, Burton, 
Vans, Osiris, Ecko in še mnogih drugih boste zdaj vse 

leto, ne le na sezonskih znižanjih, dobili z mega po-
pusti. Izbira pa bo resnično pestra, saj se prodajalna 
razteza na 360 kvadratnih metrih, kupili pa boste 
lahko vse od novih tekaških čevljev do nahrbtnikov 
za svojega nadobudnega šolarčka. Obisk v novi 
prodajalni Outlet se vam bo gotovo izplačal, saj ne 
boste dobili le izdelkov po nizkih cenah, ampak tudi 
kakovost! Vsi zvesti kupci boste nagrajeni tudi s 
karticami ugodnosti, ki vam bodo omogočile še 
dodatne popuste.
Novi outlet za vso družino.
Delovni čas: od ponedeljka 
do sobote od 9. do 20. ure.

V mesecu septembru 

na mobilni portal 

PLANET prihaja prva 

slovenska video 

mobinovela, imenovana 

NJUDJERZZI

V blokovskem naselju v Novih Jaršah, 
oz. Njudjerzziju obtiči najbolj nemogoča 
kombinacija prijateljev. Več pa boste 
izvedeli na mobilnem portalu PLANET, 
15. septembra.

Pokrovitelj 
mobinovele 
bo BTC City.

www.planet.si
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16 Zeleno je moje mesto

P
otreba po varnosti je ena od primar-
nih človekovih potreb, ki mora biti 
zagotovljena, če želimo normalno 

delovati.
V BTC Cityju se zavedamo, da je varnost naših 
obiskovalcev in poslovnih partnerjev zelo po-
membna, zato se ji posvečamo s posebno 
skrbjo. 
Temelj varnega območja je stalna 24-urna 
prisotnost in kontrola območja v okviru Požar-

novarnostne enote, ki varuje premoženje in 
skrbi za požarno varstvo. V Požarnovarnostni 
enoti so zaposleni usposobljeni tudi za dajan-
je prve pomoči in reanimacijo. 
Obiskovalcem BTC in poslovnim partnerjem je 
na voljo telefonska številka (01) 585 13 10, ki 
jo lahko pokličejo v primeru težav na obmo-
čju BTC, kot so požar, slabost, poškodba, pro-
metna nezgoda ipd.
Vse informacije o trgovinah in lokalih ter njiho-
vi ponudbi, dogodkih, novostih, in tudi objava 
o izgubljenih osebah ali stvareh so obisko-
valcem na voljo na infotočki v pritličju dvo-
rane A, telefon (01) 585 22 22.  

Varnost v BTC Cityju

Obiščite portal            Zeleno je moje mesto na spletnem naslovu: www.zelenojemojemesto.si

Kaj lahko za svojo varnost storimo sami?

Navajamo nekaj preventivnih ukrepov, s katerimi od sebe in svojega 
premoženja odvračamo nevarnosti:

V avtomobilu :
Ne puščajte na vidnem mestu denarnice, torbice in podobnih predmetov!
Izvlecite ploščico avtoradia in jo odnesite iz avtomobila!
Ne puščajte vozilo odklenjeno!
Vklopite alarmno napravo!
Vozila ne puščajte na neosvetljenih delih parkirišča!

S kolesom:
Kolo naj bo zaklenjeno z dobro ključavnico! 
Kolo pustimo na osvetljenem in obljudenem mestu!

V množici v nakupovalnih središčih, na prireditvah, v mestih:
Torbico nosite tesno ob sebi!
S seboj ne nosite večje količine gotovine! 
Bodite pozorni na mimobrzeče kolesarje in motoriste!
Če zaznate kaznivo dejanje, nemudoma obvestite policijo!
Vaše življenje je vredno več kot odtujeni predmet! 
Dobro premislite, preden poskusite sami zadržati storilca, pokličite na pomoč!

V BTC Cityju poskušamo svojim poslovnim partnerjem, 
obiskovalcem in kupcem zagotoviti, da bi se na območju 
BTC Cityja počutili varno in z veseljem preživljali svoj prosti čas.

Vir: www.policija.si



MAJICA črna

12,
35 eur

MAJICA bela

11,
95 eur

NAKUPOVALNA 
TORBA

4,
72 eur

Dobrodelna akcija - 

POMAGAJMO PRIJATELJU

za nakup in šolanje psov spremljevalcev, 

za pomoč ljudem s posebnimi potrebami

za nakup in šolanje psov spremljevalcev, 

za pomoč ljudem s posebnimi potrebami

Pokrovitelji akcije so:

Dobrodelna akcija - 

POMAGAJMO PRIJATELJU

Revija Moj pes v sodelovanju z Inštitutom za rehabilitacijo invalidov RS in z Društvom 

paraplegikov Slovenije že štirinajst 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 multiplo sklerozo. BTC in Slovenske novice sta se v letu 2008 

pridružila tej akciji pod sloganom Bodi Totalno Cool. Sredstva se zbirajo s pomočjo bralcev 

slovenskih novic, donatorjev, od prodaje posebne kolekcije izdelkov Bodi Totalno Cool in v 

skrinjicah, ki so nameščene po BTC Cityju. Cilj akcije je zbrati sredstva za nakup in šolanje 
vsaj treh psov spremljevalcev, en pes in njegovo šolanje pa staneta 8000 evrov. 

Vaditeljica psov Branka Hobič (na vozičku) med 
šolanjem zlate prinašalke Kale, ki spremlja 
invalida Martina Kerina iz okolice Krškega.

Zlati prinašalec Gizmo je eden prvih psov 
spremljevalcev v Sloveniji, družbo pa je 
delal Igorju Maherju.

DEŽNIK bel

10,
19 eur DEŽNIK črn

10,
19 eur

OBESEK

6,
38 eur

Kaj trenutno počnemo v akciji Bodi Totalno Cool in pomagaj prijatelju?

zbiramo denar s prodajo izdelkov v Info točki v dvorani A v BTC City Ljubljana,
prvega psa spremljevalca iz akcije Bodi Totalno Cool bo prejel tetraplegik Igor Orel iz 
Ivančne Gorice, ki se tega že neskončno veseli in se nanj tudi že pripravlja. Intervju z njim 
lahko kmalu preberete v Slovenskih novicah, ki spremljajo in s pomočjo bralcev tudi 
pomagajo nešteto ljudem v stiski,
za zbiranje sredstev bomo v prihodnje pripravili številne akcije, med njimi akcije zbiranja 
starega papirja, akcije SMS, prodajo izdelkov na dogodkih, ki jih organizira BTC,
akciji se je pridružila tudi klinika za male živali Prva-K, ki bo skrbela za cepljenje in vso 
zdravstveno oskrbo psa spremljevalca za vse življenje.

Uredništvo BTC vodnika vabi zveste bralce, da pomagajo pri akciji Bodi Totalno Cool. Poleg 
nakupa izdelkov iz kolekcije Bodi totalno Cool lahko pomagajo tudi tako, da sredstva 
nakažejo na poseben račun. Številko računa bomo objavili v naslednji številki BTC Vodnika.

Več informacij: www.btc-city.com, 
BTC d.d., Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi, 
telefon: (01) 585 13 00, e-naslov: petra.novak@btc.si 

Pogovor s strokovnjakom kinologom

O tem, kako izbiramo psa spremljevalca, smo povprašali našega največjega 
strokovnjaka, kinologa in veterinarja dr. Jožeta Vidica.
Pes spremljevalec mora biti srednje velik, s plečno višino med 50 in 65 
centimetri in naj ima srednje dolgo dlako. Premajhen pes ni primeren zaradi 
nekaterih morebitnih fizičnih nalog, ki bi jih moral opravljati (odpiranje vrat 
in predalov, nošenje tovora v posebnih torbah na plečih), pa tudi zato ne, 
ker je malce večji pes vidnejši. Prevelik pes pa je po navadi okornejši in 
potrebuje več prostora v hiši, avtomobilu ali lokalu, zato ga po navadi ne 
šolamo za psa spremljevalca. 
Zaželeno je, da je pes spremljevalec pasemski, se pravi z rodovnikom, saj je 
to ne nazadnje zagotovilo za ustrezen zunanji videz, poleg tega ima rodovni-
ški pes po navadi tudi pričakovane psihične lastnosti oziroma vedenjske 
značilnosti in je varen pred različnimi dednimi boleznimi in hibami. Seveda 
pa so lahko psi spremljevalci tudi mešanci oziroma tako imenovani čisto-
krvni psi brez rodovnika, če za to izpolnjujejo vse druge pogoje. 
Po svetu in v Sloveniji sta najpogostejša psa spremljevalca zlati prinašalec in 
labradorec. Mnogi vaditelji raje šolajo samico kot samca, saj je običajno 
ubogljivejša in vodljivejša ter seveda malce nežnejša ... Načelno pa spol psa 
ne vpliva na kakovost šolanja oziroma na to, kako bo opravljal vlogo sprem-
ljevalca. 
Da psa lahko začnemo šolati, mora biti star vsaj dvanajst mesecev in ne več 
kot dvajset mesecev. Izjemoma lahko začnemo šolati tudi mlajšega ali pa 
starejšega psa, kar je odvisno od njegovih individualnih lastnosti. Upoštevati 
je treba, da je mlad kuža v obdobju odraščanja psihično občutljivejši, pri 
starejšem pa je teže odpravljati neželene vedenjske oblike. 

Testiranje pred šolanjem

Žal v Sloveniji še ne deluje sistem tako imenovanih botrskih družin, kar je nekaj 
povsem vsakdanjega v deželah, kjer je šolanje psov za pomoč ljudem razvitej-
še. V botrskih družinah prevzamejo mladiča in ga vzgajajo oziroma socializirajo 
po posebnem programu s pomočjo kinoloških strokovnjakov. Pri približno enem 
letu starosti psička oddajo vaditelju, ki prevzame psa v šolanje. Delo botrskih 
družin je seveda prostovoljno. V Sloveniji bodočega psa spremljevalca v dogo-
voru z invalidom izbere vaditelj in ga šola. Pred šolanjem mora seveda psa 
testirati, preizkusi pa:  

odziv na tuje ljudi (rokovanje z vodnikom, dotikanje vodnika), 
odziv na druge živali (mačke, drugi psi, gospodarsko koristne živali, divjad …), 
odzivanje na gibajoče se predmete (kot so avto, kolo, motor, igrača …), 
preizkus na nenadne gibe ljudi, 
odziv na različne zvočne dražljaje (sesalnik za prah, metanje različnih 
predmetov na tla …), 
odzivanje na vidne dražljaje (mahanje s krpo, odpiranje in zapiranje dežnika …),
odzivnost na vodnikove vidne in slušne znake,
vedenje v zaprtih prostorih (vstopanje v prostor, na primer v trgovino …),
gibanje po gladkih tleh,
gibanje po stopnicah,
gibanje v okolju, kjer so tudi tuji ljudje. 
 

Med testiranjem ima psa po navadi na povodcu oseba, ki jo kuža pozna in ji 
zaupa. Na splošno lahko rečemo, da mora biti bodoči pes spremljevalec 
psihično stabilen, dobro vzgojen in socializiran, ravnodušen do slušnih in 
vidnih vplivov iz okolja, predvsem pa mora biti do okolja prijazen in vodljiv. 

Pes spremljevalec mora biti zdrav

Običajno pomoč invalidu na vozičku za psa spremljevalca ni naporna - ne 
psihično ne fizično. Za psa je spremljanje človeka na vozičku prijetno in je 
njegov način življenja, invalidu pa je kuža velik prijatelj, na katerega je zelo 
navezan. Zato si seveda želimo, da bi bil kuža s svojim človekom čim dlje časa. 
Da to dosežemo, mora biti kuža psihično in fizično zdrav. Njegovo psihično 
"zdravje" preizkusimo s testom, ki smo ga že opisali, njegovo zdravje pa ugotav-
ljamo z različnimi kliničnimi preiskavami. 
Zelo pomembno je, da ima pes spremljevalec zdrava gibala, zato moramo 
opraviti rentgenski pregled komolčnega in kolčnega sklepa. Prav displazija 
kolčnega in komolčnega sklepa in druge težave na teh sklepih precej zmanj-
šajo kakovost življenja mnogih psov in jim celo krajšajo življenje. 

 
Jože Vidic, dr. vet. med.
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18 Za zdravje in užitek

J
esenski čas ni le pravljičen in čaroben v 
naravi, pač pa se čarovnije kažejo tudi 
na jedilnikih restavracij. Take čarovnije 

lahko pričakujejo obiskovalci Restavracije City v 
ljubljanskem nakupovalnem centru BTC, saj 
bodo ponudbo prav posebej prilagodili prihaja-
jočemu letnemu času. Obiskovalci lahko na 
jedilniku pričakujejo jedi iz svežih gob - jurčkov, 
lisičk - kot samostojno jed ali v kombinaciji z 
drugimi živili. Jedilniku bodo dodali jedi iz divja-
čine, za ljubitelje morske hrane pa še ribje jedi. 
Veliko jedi pripravljajo iz sveže zelenjave z manj 
maščobe in moke, prav te jedilnike bodo v pri-
hodnje še razširili in dodatno obogatili. Tudi sicer 
je njihova ponudba kosil in zajtrkov pestra. Gosti 
imajo na razpolago tri različne menije kosil, sicer 
pa je mogoče hrano tudi predhodno naročiti 
za različne priložnosti, kot so, denimo, poslovna 
kosila, večerje, praznovanja in podobno. Po-
strežba je lahko klasična ali pa vam pripravijo 

hladno-topli bife. 
V restavracijo vas vabijo med 8. in 16. uro. S 
pestro izbiro zajtrkov se lahko okrepčate med 8. 
in 10. uro, med 11. in 16. pa z malicami in 
gotovimi jedmi. Dnevni bar lahko obiščete od 
7.30 do 18. ure, kjer vam bo prijazno osebje 
postreglo z različnimi brezalkoholnimi in alkohol-
nimi pijačami, okrepčali pa se boste lahko še s 
pestro paleto toplih in hladnih napitkov ter manj-
šimi prigrizki, kot so okusni sendviči in peciva. 
Ker ponudbo redno prilagajajo željam gostov, 
vas v mesecu septembru vabijo, da svoje želje, 
pripombe in pohvale pošljete na elektronski na-
slov marjana.zamuda@btc.si.

Delovni čas: od 8. do 18. ure 
Lokacija: BTC City Ljubljana, 
Stolpnica, 13. nadstropje 
Dodatne informacije dobite 
na telefonski številki (01) 585 19 97. 

Recept 1: 

DIVJAČINSKI FILE Z VINSKO OMAKO NA POPEČENI POLENTI
Za pripravo potrebujemo:

meso srne ali jelena
sol, poper
maslo, 
divjačinsko osnovo
zeliščni šopek (majaron, timijan, rožmarin, žajbelj)
teran, konjak.

PRIPRAVA:
Dobro uležane fileje začinimo in na maslu popečemo z obeh strani. Zalijemo z divjačinsko 
osnovo, dodamo zeliščni šopek, vino in pokuhamo. Omako precedimo, po potrebi tudi zgos-
timo in na koncu dodamo nekaj kapljic konjaka.
Za pripravo priloge najprej skuhamo polento, jo damo v model in ohladimo. Ohlajeno obli-
kujemo in popečemo na žaru.
Serviramo tako, da na krožnik položimo popečeno polento, delno čez divjačinski file, in prelije-
mo z omako. Okrasimo z vejico svežih zelišč. 
Dober tek!

Recept 2: 

SOLATNI KROŽNIK IZ PEČENE ZELENJAVE
Za pripravo potrebujemo:

rdečo čebulo
krompir
bučke
rumeno papriko
paradižnik
sol, poper
olivno olje
ostružke parmezana.

PRIPRAVA:
Preliv pripravimo iz olivnega olja, tekočega medu, balzamičnega kisa in limoninega soka.
Pečico segrejemo na 200 °C. Vso zelenjavo, narezano na večje kose, razporedimo v pekač, 
pokapamo, solimo, popopramo in pečemo približno 30 minut. Sestavine za preliv zmešamo 
in z njim prelijemo pečeno zelenjavo. Temeljito premešamo, damo na krožnik in po želji potre-
semo z ostružki parmezana. 
Dober tek!

Okusite jesen 

v Restavraciji City  

v 13. nadstropju 

poslovne stolpnice 

BTC City
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22 Kulturno v BTC Cityju

Nova 

skulptura 

v BTC Cityju
U

T

Joakim Gregov

metniška zbirka BTC je bogatejša za 
novo skulpturo - U zagrljaju morskog 
vala, avtorja Joakima Gregova. Skulp-

tura je umeščena na zunanji trg pred poslovno 
stolpnico BTC, poleg vodnjaka. To je že druga 
skulptura tega avtorja na območju BTC Cityja, 
prva je bila postavljena decembra 2007 pred 
dvorano A z imenom Vedra jutra.
Joakim Gregov, rojen 1952 na otoku Pašman, je 
pater v frančiškanskem samostanu na Hvaru. Je 
kipar, restavrator in teolog. Naslov kiparja je pri-
dobil po zaključenem študiju v Rimu. Njegov 
umetniški opus je velik. Ustvarja doma na Hrvaš-
kem, pa tudi v Nemčiji, Italiji, Amerikah in Ka-
nadi. 
Zbiranje umetnin je tesno povezano z razvojem 
družbe BTC in izraža željo po poslovnem ustvar-
janju, usmerjenem v nenehno rast. BTC-jeva 
zbirka umetniških del nastaja postopoma, spon-
tano in ljubiteljsko, kot potreba po umetniškem 
plemenitenju in socializaciji poslovnega in de-
lovnega okolja ter pripomore k dobremu poču-
tju obiskovalcev. 

BTC-jeva 

Gledališka 

kreativnica
eater Komedija BTC v oktobru odpira svoja vrata 
vsem najstnikom, ki jih zanima gledališče. V šolskem 
letu 2008/09 se bo v dvorani Teatra Komedija BTC 

pričel izvajati osem mesečni program Gledališke kreativ-
nice pod vodstvom dveh priznanih gledališčnikov Jaše 
Jamnika in Primoža Ekarta. Mentorja bosta, prilagojeno svoji 
starostni skupini, gledališče predstavila z vseh zornih kotov. 
Kaj se dogaja za odrom, kako predstavo gledati in kaj 
pomeni predstavo soustvarjati. Program se bo zaključil v 
maju 2009, ko se bodo na odru preizkusili tudi udeleženci 
sami.
Ustvarjanje v gledališču sprošča domišljijo, spodbuja 
kreativnost in krepi samozavest. S pomočjo različnih tehnik, 
ki se skrivajo v prav zabavnih igrah, bomo negovali ko-
munikacijske sposobnosti in 
poskušali premagati tremo 
pred nastopanjem. Gostili 
bomo tudi uveljavljene igral-
ce, ki bodo z nami delili svo-
je izkušnje in nam morda 
dali kakšen uporaben nas-
vet.
V septembru bo v Teatru Ko-
medija BTC spoznavni dan, 
ko se vam bosta predstavila 
oba mentorja in se boste v 
Kreativnico lahko tudi vpisali. 
Svoje mesto si lahko rezer-
virate tako, da pošljete svoje 

podatke (ime, priimek, starost) na 
elektronski naslov  
kreativnica@teaterkomedija.si. Na 
isti naslov lahko pošljete tudi svoja 
vprašanja. Več o Gledališki kreativ-
nici si lahko preberete na internetni 
strani www.teaterkomedija.si, kjer bo-
mo objavili tudi datum spoznavnega 
dne. 

PRIMOŽ EKART

JAŠA JAMNIK

Glasbeni večeri 

pred Vodnim mestom Atlantis

Ne zamudite vrhuncev 

najlepših mjuziklov 

z mednarodnimi 

zvezdami "THE BEST 

OF MUSICAL 

HIGHLIGHTS"   
 
V BTC CITYju bo še posebej pester zadnji 
teden avgusta. Kot vrhunec tradicionalnih 
Glasbenih večerov pred Atlantisom, ki 
bodo potekali od 25. - 27. avgusta, bodo 
27. avgusta nastopile mednarodne zvez-
de najlepših mjuziklov (Fantom iz opere-
Phantom of the opera, Briljantina-Greese, 

Rocky Horror Show, Ples vampirjev-Dance 
of the vampire, Mamma Mia, Elizabeth, 
Chicago): "THE BEST OF MUSICAL 

HIGHLIGHTS". Ne zamudite jih! Vstop je 
prost! Nastopili bodo še Manca Izmajlova 
s predpremiero nove zgoščenke ter sp-
opad harmonik:Miha Debevec in Tomaž 
Rožanec. 
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