
brezplačen izvod           december 2008          številka 12         BTC City Novo mesto

Odpiralni čas trgovin v BTC City Novo mesto v mesecu decembru:

ponedeljek - petek od 800 do 2000, sobota od 800 do 1700,
24.12. od 800 do 1800 in 31.12. od 800 do 1700, nedelje in prazniki zaprto.

www.btc.si

V svetu disav
BTC City tudi na spletu

Modni trendi: Siva miska
Bodimo modri, razmisljajmo zeleno

Srečno 2009!
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SWEETLY 
+ TC 45/ TL70

Odlične smuči za mlade 
smučarke, ki si želijo 
enostavnega smučanja 
in prepoznavnosti na 
smučišču. 

3D oblika/ PU sredica/ Odporna 
zgornja ploskev z svetlečim 
efektom/ Zaščita krivine. 

Vezi TC 45:
70, 80, 90 cm

79,95 EUR
Vezi TC 45 Smatrak:
100, 110, 120, 130 cm

99,95 EUR
Vezi TL 70 Steering:
140, 150 cm

109,95 EUR

XT TEAM 
+ TC 45 / TC 75

Odlične smuči za mlade 
smučarje, ki omogočajo 

hitro učenje in napre-
dovanje v zarezni tehniki.

3D oblika / PU sredica / 
trpežna zgornja ploskev s 

svetlečim efektom / zaščita za 
krivino 

Vezi TC 45:
70, 80, 90 cm

79,95 EUR
Vezi TC 45 Smatrak:

100, 110, 120, 130 cm

99,95 EUR
Vezi TL 70 Steering:

140, 150 cm

109,95 EUR

TecnoPRO BTC Novo mesto 210x297+3mm.indd   1 11/20/08   12:00:00 PM



Sobota, 6. december:  Za praznične dni

Sobota, 13. december:  Novoletni okraski

Delavnice potekajo v dvorani A, od 10. do 13. ure, pod vodstvom Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

OTROŠKI SVET - Ustvarjalne delavnice za otroke

Sobota, 6. december ob 10. uri
Dvorana A - Ali Miklavž obstaja?, predstava Gledališča Kolenc
Dvorana A, D - OBISK MIKLAVŽA

Sobota, 13. december ob 10. uri
Dvorana A - Klovnesa Mika Maka, Eva Škofi č Maurer

Ponedeljek, 15. december ob 17. uri
Dvorana D - Novoletna predstava, Čarodej Jani

Torek, 16. december ob 17. uri
Dvorana A - Božični pridnometer, predstava Teatra Cizamo

Sreda, 17. december ob 17. uri
Dvorana D - Čarobna hišica, predstava klovnov Jolya & Andya

Četrtek, 18. december ob 17. uri
Dvorana A - Zgodba o zimi, glasbena predstava Alenke Kolman

Petek, 19. december ob 17. uri
Dvorana D - Daisy Girls, plesni nastop

Sobota, 20. december ob 11. uri
Dvorana A - Novoletni Živ Žav z DRPD Novo mesto

Ponedeljek, 22. december ob 17. uri
Dvorana D - Maja in novoletna darila, predstava Maje Kokol

Torek, 23. december ob17. uri
Dvorana A - ROMANA KRANJČAN
Dvorana A in D - OBISK BOŽIČKA

ČAROBNI DECEMBER
V BTC CITY NOVO M

ESTO
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Velika izbira dežnih in 
zimskih plaščkov za
pse vseh velikosti.
Pestra izbira igrač in 
posladkov.

BTC City, dvorana B, tel.: 07/33 16 166

bosh adult 15 kg
33,30 €  29,00 €

Ob nakupu 2kg mačje hrane SANABELLE 
torbica GRATIS!

Ob nakupu mačje ali pasje hrane        
vrečka GRATIS!

AKCIJA

Poiščite letak 
z zbirnim 

kupončkom v 
trgovinah 

Baby Center.

Ne zamudite velike priložnosti!
Zbirajte nalepke Živčkov in 

izbirajte med izdelki Philips.
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V TRGOVINI Z METRAŽNIM BLAGOM

VELIKA IZBIRA MODNIH TKANIN,
TERMO VELURJA IN ZAVES NA KILOGRAM.
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EkologijaBodimo modri, razmišljajmo zeleno
Božični prazniki že trkajo na naša 
vrata. Prihaja čas obdarovanj in 
s tem čas nakupov. December 
je mesec, ko mrzlično hitimo od 
ene do druge trgovine in izbira-
mo darila za svoje starše, otroke, 
partnerja, prijatelje … Roke so 
polne plastičnih vrečk, v katerih 
se skrivajo presenečenja. Povsod 
so luči – bleščeče, utripajoče, ru-
mene, rdeče, na ulicah, v izložbah, 

na smrekicah, take in drugačne. 
Doma pa je toplo, diši po pecivu, 
sladicah in okusnih jedeh.

Priznajmo si, da se takrat malok-
do spomni našega modrega, a žal 

onesnaženega planeta. Pa bi se 
morali. Prav zaradi ljubezni, ki jo 
tako poudarjamo v tistih praznič-
nih dneh. December je poln prilo-
žnosti, s katerimi lahko pripomo-
remo k ohranitvi okolja.

Najmanj, kar lahko storimo, je, da 
zmanjšamo porabo plastičnih, na-
ravi škodljivih vrečk. Zato ne poza-
bimo s sabo vzeti vrečke iz naravi 

prijaznega materiala, ko gremo 
po nakupih. Lahko je iz bombaža, 
konoplje, jute ali lana. Bombažna 
vrečka zaseda malo prostora, tako 
da jo imamo lahko zloženo v torbi-
ci ali žepu. 

Statistične raziskave kažejo, da se 
vsako leto na svetu porabi med 
500 in 1000 MILIJARD plastičnih 
vrečk. Ker niso biološko razgradlji-
ve, po-trebujejo od 20 do 1000 let, 
da razpadejo na zelo majhne del-
čke. Posledice svoje malomarnosti 
bomo tako še dolgo čutili.

Zaradi teh posledic in ljubezni 
do naših otrok, ki si zaslužijo 

zdravo življenje na čistem planetu, 
poskrbimo, da bo ta pra-
znik in vsak pri-
hajajoči obarvan 
tudi zeleno.

Zeleni nasveti:

Za okraševanje smrečice 1. 
uporabljajte varčne žarnice, in 
preden greste ven ali se odpravite spat, jih izklopite.
S spletnimi nakupi boste privarčevali ne samo nekaj 2. 
časa in goriva, temveč tudi živce. 
Darila zavijajte v papir, ki se lahko reciklira.3. 
Ko zvečer prižgete luči na smrečici, ugasnite ostale 4. 
luči v prostoru. S tem boste privarčevali energijo, pa še 
vzdušje bo lepše.

www.btc-city.com 5

BIG BANG d.o.o., skupina MERKUR, Šmartinska 152, Ljubljana



Modni trendiSiva miška

www.btc-city.com

Miklavž Vam podarja 
ŽITNE COPATKE od 
1.12. do 21.12.2008! 
Pri vsakem nakupu 
nad 80 eur.

OglasMiklauz_94x65k.indd   1 11/19/08   3:07:52 PM
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BTC d. d. Novo mesto  Hala D
Ljubljanska cesta 32  8000 Novo Mesto
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Modni v zimo
Odkrite in doživite bogati 
modni svet, poln fascinantnih 
trendov in idej.

Adessa team se veseli 
Vašega obiska.

ADS-08-11-002_Anzeige_Novo_Mesto.indd   1 12.11.2008   9:33:40 Uhr
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Ekskluzivna kolekcija Svilanitove posteljnine,   

                  brisač in nadprtov s Swarovski kristali.

v svet kristalov Svilanit.

Brisača Bella SW08

Svilanit Svila d.o.o., Kamnik, Kovinarska c.4, 1241 Kamnik

ww.svilanit.si

Prodajalna PE BTC Novo mesto
Ljubljanska c. 27, 8000 Novo mesto

Vabljeni
���AT 
�A����I

P��G��M 
�� o� 2€

COMSHOP d.o.o., Tržaška 21, Maribor

UGODNI NAKUPI V 
MESECU DECEMBRU!

LOVSKO IN ŠPORTNO OROŽJE• 
ZRAČNO OROŽJE kal. od 4,5 mm do 12,7 mm• 
PLAŠILNE PIŠTOLE 9 mm• 
SIGNALNO OROŽJE 6 mm• 
AVTOMATSKE PUŠKE - PLAŠILKE 9 mm• 
OPTIKA• 
LASERJI• 
DODATNA OPREMA ...• 

NOVO - NOVO - NOVO

BTC City Novo mesto
tel.: 07/39 42 200

www.rojal.si
e-pošta: tomo@rojal.si ROJAL, Tomo Avbar s.p., Pod vinogradi 7, Straža
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čevlji

kovčki 
RONCATO
59,99 €

35,99 €

NOVOtorbice
B. CAVALLI BOŽIČNI

GOTOVINSKI
20%
POPUST 

na določene izdelke!
ROJAL, Tomo Avbar s.p., Pod vinogradi 7, Straža

Del. čas: pon. - sobota 600 - 2200, nedelja 800 - 1400

– 30%

Vsak dan svež kruh, burek, pecivo ...

Po 20. uri

na vse pekovske izdelke

AROMA.SI d.o.o., Glavni trg 27, Novo mesto

BTC CITY Novo mesto, dvorana A, tel.: 07/33 16 171
ZAKLADNICA IDEJ ZA PRIJETNEJŠI DOM

- porcelan
- okrasno steklo
- kuhinjska posoda
- stenske ure in slike
- darila za vse
  priložnosti

-10%kupon kupon
Velja za enkraten nakup v trgovinah Kristal, do 31.12.2008. Popust se obračuna pri blagajni.

Popusti se med seboj ne seštevajo in ne veljajo na znižane in akcijske artikle.

www.kristaldoo.si

VELIKA IZBIRA
NOVOLETNIH ARTIKLOV
TER POSLOVNIH DARIL !
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10%
v decembru!

PRAZNIČNI POPUST

ILIRIJA M TRADE d.o.o., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana

Popusti se med seboj ne seštevajo.

iz kvalitetnega usnja.

Stopimo v zimo
               v obutvi
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vam želi
Srečno2009

-20% 
na vse izdelke
v mesecu decembru

Popusti se med seboj ne seštevajo in ne veljajo za artikle v akciji.

TOKO d.o.o., Letališka c. 3c, Ljubljana

Ob dvajsetletnici založbe
in petnajstletnici radia Sraka

vam nudimo nakup - 
15 kaset založbe Sraka za 5 €.



InternetBTC City Novo mesto odslej tudi na spletu

razvrstite po kategorijah (moda, šport,     –
storitve ...)

razvrstite po abecedi ali –

iščete po blagovnih znamkah, ki se  –
prodajajo v posameznih trgovinah.

Z mesecem januarjem bo pričel izhajati tudi 
Kažipot v elektronski obliki (eČasopis). 

Vsi, ki bi radi prejemali novice v elektronski 
obliki, se lahko prijavite na vstopni strani 
portala (v desnem stolpcu).

Na portalu www.btc-city.com so od meseca 
decembra predstavljene trgovine, novice, 
akcije in dogodki iz BTC Cityja Novo mesto. 
Novice, novosti in akcije, prispevki in nasveti 
ter dogodki so predstavljeni na vstopni strani. 
Po kliku na Novo mesto (v levem stolpcu) se 
bo odprla podstran BTC Cityja Novo mesto:

V zavihku • Dogodki boste našli seznam in 
opise prihajajočih dogodkov.

V zavihku • BTC Info  boste našli splošne 
informacije, kot so delovni čas, dostop, 
kontakti …

V zavihku • Trgovine pa boste našli infor-
macije o trgovinah (vsaka trgovina ima 
svojo podstran s kratkim opisom in kon-
takti). Trgovine lahko:

VARTEKS TRADE d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana



V svetu dišavDišave zaznamujejo osebnost in ustvarjajo 
razpoloženje

www.btc-city.com

Prebujajo naša čustva, nekatere 
nam ostanejo za vedno v spominu. 
Prav tako tudi osebe in dogodki, ki 
jih povezujemo z njimi. Z dišava-
mi zapeljujemo, saj vzbujajo našo 
podzavest in počutje ter posegajo 
v tuje. 

Pomembno je najti »svoj« vonj, ki 
odraža našo osebnost. Izberemo 
ga na podlagi tipa in barve kože, 
las ter predvsem značaja in seveda 
načina življenja.

Dišave ali vonji nas spremljajo vsak 
dan in so ves dan v naši okolici. Ju-

tro se začne z vonjem po kavi, cve-
toč travnik si zapomnimo po vonju 
cvetja, objem ljubljene osebe po 
vonju kože …

Poznamo več kot 400.000 vonjev, 
od katerih jih zaznavamo približno 
10.000, med njimi pa jih razločimo 
le 5.000. Vonje lahko razdelimo v 
več skupin.

Cvetlični
Osnovo cvetličnemu vonju daje 
ena sama cvetica. Podlaga od-

tenkom, ki razlikujejo posamezne 
vonje, so sadni dodatki in različne 

začimbe. Ti posamezen vonj ople-
menitijo in ga naredijo posebnega. 
Cvetlični vonji se skladajo z igrivi-
mi, čustvenimi in sentimentalnimi 
osebami.

Ciprski
Ta razmeroma klasič-
na skupina vonjev 
je svoj dejanski 
pomen dobila že 
leta 1917. S svo-
jo dolgoletno 
tradicijo so vo-
nji sestavljeni 
na osnovi hra-
stovega mahu, 
lesnih elemen-
tov, mošusa 
in cvetličnega 
dodatka. Ciprski 
vonji se podajo tako 
ženskim kot moškim 
uporabnikom. Priporoča-
mo jih ljudem z dinamičnim slo-
gom življenja.

Orientalski
Vonje oblikujejo topli, čutni do-
datki, kot so mošus, vanilja in lesni 
elementi, poseben pečat pa mu 
dajo mešanice eksotičnega cvetja 
in začimb. V primerjavi z ostalimi 
vonji še posebno vzbujajo čutnost 
in toploto. Orientalski vonji so za 

romantične, vendar samozavestne 
ženske.

LesniLESNI
Lesni vonji so umetnina, katere 

koncept je zasnovan na ele-
mentih sivke, hrastove-

ga mahu in kumarina. 
Zaradi njihovega 

moškega znača-
ja so prav med 

moškimi izje-
mno priljublje-
ni. Po njih po-
segajo močne 
in ustvarjalne 
osebnosti.

Čar proizvajal-
cev parfumov je 

sestaviti ustrezne 
odtenke parfumov 

oziroma vonjev in 
jih kar najbolj približati 

različnim tipom uporabnikov. Do-
kazano je, da izbiro svojih bližnjih 
ali partnerja potrjuje vonj, ki ga za-
čutimo ob prvem stiku. Zato mora-
mo najprej dobro poznati sebe, da 
se bodo drugi v naši bližini počutili 
izjemno.

Izberite vonj po svoji koži in bo-
dite zapeljivi.

BTC City Novo mesto, dvorana A, tel./fax: 07/33 22 339
www.prodajaslik.com; e-pošta: danexart@siol.net

Največja
galerija
in okvirjanje
slik na Dolenjskem

www.zlatarna-aura.si, info@zlatarna-aura.si

Vabljeni
v našo zlatarno Aura.D
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Vesel božič in srečno v letu 2009!

Vabimo vas, da se sami prepričate o naši izjemni 
ponudbi novoletnih izdelkov.
                             Naj bo vaš dom prijeten in vesel.
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Več kot 50 izdelkov iz 
prodajnega programa 
parfumerije smo uvrstili v 
aktivnost Popust de luxe 
in jim ceno znižali za 20 %.

Popust de luxe!

Aktivnost Popust de luxe traja od 26. 11. 2008 do 25. 3. 2009.

VeVeVeVeVVe
prppppp
papaapapaa
akakakakak
ininnn

Popust 
de luxe!
Popust 
de luxe!

-2
0%

32,95 €

26,36 €

Hugo Boss  
ženska 
parfumska voda 
30 ml 

LESNI

prihranite: 6,59 €

m December oglas Miklavž 94x65.indd   1 20.11.2008   11:42:17

DM - DROGERIE MARKTd.o.o., Litostrojska 48, Ljubljana

Vesel božič 
in srečno 

2009!
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REKA, KI 
TEČE SKOZI 

FIRENCE
GIULIO NATTA PREGOVOR ORODJE ZA 

OKOPAVANJE GESLO
TRAVNAT 

SVET NA KON-
CU NJIVE

VOJAK, 
OBOROŽEN Z 

MEČEM

KMETIJSKI 
STROKOVNJAK
---------------------
VOJAŠKA PO-

SODA ZA NOŠE-
NJE PIJAČE

TEHNIKA 
SMUČANJA

NEMŠKI 
POLITIK

 (KONRAD, 
1876–1967)

HUDA NALE-
ZLJIVA VIRU-

SNA BOLEZEN
---------------------
BIČEK, BIČJE

ŽIVČNI BOJNI 
STRUP

SL. PEVKA 
(TINKARA)

---------------------
SKUPINA 

GOROVIJ V JZ. 
BOLGARIJI

ZALOŽNIK, 
IZDAJATELJ

DROBNA LUK-
NJICA V KOŽI

---------------------
INDIJANSKO 

PLEME, 
CHEROKEE

POVEČEVAL-
NO STEKLO, 

LUPA

ČLOVEK Z 
OČALI

---------------------
ČASTILEC, 

OBOŽEVALEC

EMIL NOLDE

KRAJ PRI 
ZIDANEM 
MOSTU 

(PAPIRNICA)
---------------------

UJNA

ZNAK, KI Z 
DVEH STRANI 
OKLEPA BESE-
DO, ŠTEVILKO, 

STAVEK

MANJŠA 
VLAČILNA 

MREŽA ZA LOV 
OB OBALI

BIKOBOREC

EGIPČANSKI 
BOG MESECA, 

TEHUT
---------------------

AM. PESNIK 
(JOHN CROWE)

MESTO V 
NEMČIJI, 
RUDNIK

 URANOVE 
RUDE

TESTAMENT
---------------------

KULTURA

GOVORNI-
ŠTVO

LUXEMBURG, 
ROSA

---------------------
HIŠNI BOGOVI 

PRI ST. 
RIMLJANIH

MALO VREDNI, 
ODVEČNI 

PREDMETI

ZELO GOSTA 
BOMBAŽNA 
TKANINA ZA 

BLAZINE
---------------------

ARISTOTEL

SLOVENSKA 
IGRALKA 

(RINA)

RAHEL VETRIČ
---------------------
MITO TREFALT

VODNI PTIČ 
TEMNE BAR-

VE, IZVRSTEN 
PLAVALEC IN 
POTAPLJAČ

NEENAKO-
MERNOST 

RITMA
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VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO LETO 2009

VAM ŽELIMO.

07/33 16 162

V decembru 
       40% popust

zaradi prenove trgovine.

NAGRADE:

1 x IZDELEK PO LASTNI IZBIRI 
v vrednosti 40 €,

podarja ZLATARNA AURA

2 x DARILNI BON
v vrednosti 20,00 €,

podarja BTC City Novo mesto

1 x PROMOCIJSKI DARILNI PAKET,
podarja  DM - Drogerie Markt

KUPON KUPON KUPON

Pravilno rešeno geslo napišite na kupon in ga najkasneje do 7. januarja 2009 pošljite na naslov: BTC d.d., PE Novo 
mesto, Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto, s pripisom - NAGRADNA KRIŽANKA. O nagradah bodo nagrajenci 

obveščeni po pošti.

POMOČ:   ADENAUER - nemški politik (Konrad)   RANSOM - ameriški pesnik (John Crowe)   TABUN - živčni bojni strup

VELETEKSTIL d.d., Leskovškova 10, Ljubljana



CREATINA d.d., Šmartinska 152, Ljubljana


