
Modni trendi: Ščepec drugačnosti

Njegovo veličanstvo kostanj

Eko BTC

Odpiralni čas trgovin v BTC City Novo mesto:
ponedeljek - petek od 800 do 2000,
sobota od 800 do 1300,
nedelje in prazniki zaprto.

brezplačni oglasnik nakupovalnega središča BTC City Novo mesto     september 2010     številka 17

www.btc-city.com
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Petek, 8. oktober, ob 17. uri - dvorana D
Ob tednu otroka: Nerodna Avguština - 
gledališko animacijska predstava

Sobota, 23. oktober
JESENSKI FESTIVAL NAKUPOV 
IN ZABAVE

Petek, 29. oktober, ob 17. uri - dvorana A
Cumper Camper - predstava z rajanjem in plesom

napovednik

otroški svet

Vabljeni!
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Sobota, 2. oktober: Sladko grozdje
Sobota, 9. oktober: Zajček Dolgoušček
Sobota, 16. oktober: In prišla je jesen
Sobota, 23. oktober: Koliko je ura?
Sobota, 30. oktober: Čira, čara ti si ...

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

Bodite praktični in se odločite za nakup darilnih 
bonov BTC City-ja, ki jih lahko unovčite v naku-
povalnih središčih BTC City Novo mesto, Ljubljana 
in Murska Sobota.

Z nakupom le-teh si boste 
prihranili čas, hkrati pa osre-
čili svoje najbližje, prijatelje, 
poslovne partnerje ...

Iščete darilo in ne veste, kaj kupiti?

Z nakupom le-teh si boste 
prihranili čas, hkrati pa osre-
čili svoje najbližje, prijatelje, čili svoje najbližje, prijatelje, 
poslovne partnerje ...

čili svoje najbližje, prijatelje, 
poslovne partnerje ...

Kupite jih lahko 
v trgovini Sračje 

gnezdo, dvorana B, 
tel.: 07 33 22 000

S P O R T S W E A R

S P O R T S W E A R

ASKOT d.o.o., Špindlerjeva 25, Ptuj



www.btc-city.com4

DK_1149_135x90mm.indd   2 01.09.10   15:43 DK_1149_135x90mm.indd   1 01.09.10   15:43

ZAKLADNICA IDEJ ZA PRIJETNEJŠI DOM

BTC CITY Novo mesto, dvorana A, tel.: 07/33 16 171

PORCELAN• 
OKRASNO STEKLO• 
KUHINJSKA POSODA• 
DARILA ZA VSE PRILOŽNOSTI • 
STENSKE URE IN SLIKE• 
OTROŠKI PROGRAM• 

DARILA ZA VSE PRILOŽNOSTI DARILA ZA VSE PRILOŽNOSTI 
STENSKE URE IN SLIKESTENSKE URE IN SLIKE

T R G O V I N A  Z  O B U T V I J O

BTC City Novo mesto
dvorana B
07/33 16 128T R G O V I N A  Z  O B U T V I J OT R G O V I N A  Z  O B U T V I J OT R G O V I N A  Z  O B U T V I J O

na določene modele 
obutve          . 

Baby Bjorn 
Organic 
– iz ekološko 
pridelanega 
bombaža!

Baby Björn ležalnik Balance Organic Baby Björn kengurujček Original Organic

..

Izdelki Baby Björn iz kolekcije Organic, izdelani iz ekološko pridelanega 
bombaža, so odobreni v skladu s standardom GOTS, ki ga dopolnjuje še 
ekološki certifi kat Öko-Tex Standard 100 razreda 1. Zaradi posebnega 
postopka pridobivanja uporabljenih surovin, ki poteka brez uporabe 
škodljivih kemikalij, sta izdelka prijazna do nežne in občutljive otroške kože.

Oglas Baby Bjorn 94,5x65_avg_10.indd   1 17.8.2010   9:21:15

POLZELA

tel.: 0590 21 070tel.: 0590 21 070tel.: 0590 21 070

Janja Retelj s.p., Cesta brigad 26, Novo mesto
BABY CENTER d.o.o., Letališka c. 3, Ljubljana
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- VSE  ZA  POROKE
- REZANO  CVETJE

- LONCNICE
- VENCI  IN  ZALNE  IKEBANE- VENCI  IN  ZALNE  IKEBANE

PESTRA  IZBIRA  JESENSKIH  
ARANZMAJEV!

pon - petek 8h - 20h
sobota 8 - 13h

NAJVEČJA
IZBIRA

ZRAČNEGA
OROŽJA.

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

www.rojal.si
e-pošta: tomo@rojal.si

tel.: 07/39 42 200
www.rojal.si

e-pošta: tomo@rojal.si

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

BTC City Novo mesto

ROJAL, Tomo Avbar s.p., Pod vinogradi 7, Straža

SLADICESLADICESLADICE
  in SLADOLED  in SLADOLED  in SLADOLED  in SLADOLED  in SLADOLED  in SLADOLED

KEBABKEBABKEBAB
in BUREKin BUREKin BUREKin BUREKin BUREKin BUREK

JutranjaJutranjaJutranjaJutranjaJutranjaJutranja
kavicakavicakavicakavicakavicakavica

PROJEKT PLUS d.o.o. Slovenska c. 55, Ljubljana

KAVARNA IN SLAŠČIČARNA

“FERO”

JESENSKA KOLEKCIJA 
ŽENSKIH IN MOŠKIH 

JEANS HLAČ, PULOVERJEV 
IN PLETENIN.
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Ščepec drugačnosti

modni trendi
www.btc-city.com6

za sodobne (modne) 
bojevnice

Z obžalovanjem ali ne, napovedati mo-
ramo slovo toploti, soncu, morju in po-
letnim sanjarijam. Je že tako, da se vsaka 
prijetna zgodba enkrat konča. A v tolažbo 
nam ostaja zavest, da se nam ta, ki je za 
nami, obeta spet čez slabo leto dni. Vmes 
se bomo kratkočasili z novimi zapleti, 
drugačnimi razvajanji ... Če so nam poleti 
kožo greli sončni žarki, bodo za ugodje 

jeseni in pozimi skrbele puhaste pletenine 
z dodatkom mehke angore in kameljih 
vlaken, tiste pogumnejše pa bo ogrel 
mehak kožušček, ki je lahko tudi nenarav-
nega izvora.

Skriti nApAd nA ZASAnJAno Zimo

osebnost lahko izžarevamo na različne 
načine, ne nazadnje z oblačilnim slogom. 
Hladnejši meseci so kot nalašč za modno 
eksperimentiranje. Združevati je treba 
več plasti, več slojev oblačil in uskladiti 
več modnih dodatkov. iz tega se lahko 
razvijejo prav prikupne zgodbe. nekaj 
napotkov, kaj naj bi bilo letos (naj)bolj 
očem privlačno, pa sledi ...

o tem, kje se konča ponavljanje in kje 
začne tradicija, bi lahko razpravljali v 
nedogled. A ker tu ni ne primeren čas 
ne dovolj prostora, naj bo dovolj le to, da 

s hujšimi pretresi (tekstilni) oblikovalci 
letos niso postregli. Veliko slogov se na-
daljuje iz prejšnjih sezon, pa naj bodo to 
visoki škornji ali čipkasti detajli, da ne 
govorimo o usnju in krznu. Vendar nam 
je vse skupaj lahko v izziv, najti svojo vizi-
jo in prepoznaven slog pa vseeno zahteva 
več kot naključje ali nasvet prepričljive 
prodajalke. torej pogumno in smelo na 
lov za najizvirnejšimi kosi.

»militAriZem«

Smernica, ki jo spremljamo že nekaj se-
zon, bo tudi v letošnjih kolekcijah. Vojaške 
jakne, pokrivala, ki spominjajo na kučme, 
nas bodo z malo domišljije ponesli na ru-
ske stepe, tiste malo manj romantične pa 
spominjali na carsko vojsko. dolgi plašči 
v modri in zeleni ter visoki škornji naj 
bi burili moško domišljijo – taka ženska 
je sicer nedostopna ali krhka, morda pa 
močna osebnost, a hkrati nedvomno seksi 
in obenem ženstvena.

neSkromni VrAtoVi in ViSoki 
oVrAtniki

poleg praktičnosti boste obenem še šik, 

če bodo vašo jakno ali plašč krasili bogati 
ovratniki. modno, udobno in zdravo, bi 
rekli tisti bolj pragmatični.

pulioVrAtniki

lahko bi vzeli tudi dobesedno – letošnja 

vroča smernica so tudi puliji. na obleki-
cah, majicah ali pač puloverjih, preprosto 
ga nadenite in naredite seksi. Čeprav ne-
kateri temu kosu garderobe očitajo dolgo-
časnost, ga lahko s pravo mero dodatkov 
naredite mikavno zapeljivega. in ne poza-
bite na primeren nedrček.

noStAlgiČnA šeStdeSetA

preščipnjen pas in bogata, volumino-
zna krila oziroma spodnji deli so glavna 
značilnost sloga. Spominja na krinolino 
in duh časa, ki je izžareval in cenil žen-
stvenost in nedolžnost. izberite obleko, 
plašček ali krilo in poudarite prave ženske 
obline.

VoJnA nApoVed uniformirAno-
Sti – ogrinJAlA

So zimska ikona in modni simbol, ki so 
mu dala težo velika imena modne in-
dustrije. dolgi rokavi in pletenine, ki se 
ovijajo okrog nog. ponči so novi plašči, 
ki resno ogrožajo primat klasičnih krojev 
težke vrhnje konfekcije. Sodoben videz in 
spogledljivost ter več kot en način, kako si 
ga ogrnemo, omogočajo svobodo izraža-
nja in individualnost. 

Sodobni etno

razprostira se od Alp do step in puščave. 
norveški vzorci, karo in najrazličnejši 
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folklorni motivi bodo vnesli nekaj svežine, 
morda celo humorja ali vsaj igrivosti v 
meglene in zasnežene dni.

Krzno

Krzno je povsod, tudi tam, kjer ga ne bi 
pričakovali. Na pasovih, nakitu, korzetih, 
čevljih, torbicah in celo hlačah. Sintetično 
ali pravo, ni pomembno. 

USNje

O legendarni vlogi in pomenu črnega 
usnja bi bilo odveč prelivati črnilo. Naj 
predstavlja uporništvo, sado-mazo fan-
tazije ali samo uporaben material za 
motoriste. Letos si ga lahko drznete na-
deti tudi v bolj formalnih okoljih. Celo v 
pisarni vas ne bi smeli postrani gledati, če 
jih boste podučili, da za temi smernicami 
stojijo modni velikani, kot je na primer 
modna hiša Bottega Veneta. In ker smo 
o tem govorili že prejšnjo jesen, lahko iz 

omare vzamete lansko jakno, jo morda 
dodelate s kovinskim detajlom ali krzne-
nim poudarkom, in boste kot nove, jakna 
pa prerojena.

ŠIrOKe hLače

Poleg pajkic (angl. leggins) smo na mo-
dnih brveh opazili tudi veliko modelov 
širokih hlač. Od preprostih krojev, mono-
tonih materialov do svetlečih in pletenih 
različic. Boste raje v džinsu ali pletenih 
hlačah?

PrefINjeNa čUtNOSt SKOzI 
faNtOVSKI SLOg
Moški slog je še vedno vir navdiha za 
veliko modnih oblikovalcev. In ta sezona 
ni izjema. Suknjiči, majice, srajce, jakne 
in hlače moškega kroja ... Ne pozabite na 

kravato in broške. tako opravljene bo-
ste izžarevale moč, v pravih rokah pa se 
taka modna kombinatorika spremeni v 
neskončno čutno in zapeljivo. Spomnite 
se na Marlene Dietrich ali greto garbo 
in vse vam bo jasno. za tiste manj drzne 
nasvet – namesto hlač nadenite primerno 
krilo. Ozko. Daljše. In oprijet telovnik.

NajBOLj »IN« BarVa

rdeča je še en vroč poudarek letošnjih 
najhladnejših mesecev. čeprav tudi bela 
in zelena ne zaostajata. Največje prese-
nečenje so odtenki jagodičevja – jagode, 
borovnice, maline, robide, ribez in bru-
snice ... Kar vam srce poželi, tudi kamelji 
toni, temnejša rjava, mornarsko modra, 
siva in seveda črna so na repertoarju mo-
dnega bazarja.

MODNI DODatKI

Prefinjeni detajli in prestižni materiali so 
ključ do dobrega izbora. Odločite se za 

manjše modele, ki lahko spominjajo tudi 
na aktovke. torej klasični kroji v izpiljenih 
preoblekah. Pri nakitu je zgodba podobna 
– izberite premišljeno, manj, a zato opa-
zno. Minimalizem ni več »in«, kosi morajo 
biti markantni, in če dišijo po zgodovini, 
toliko bolje.

OBUVaLa KOt UMetNINe

Pri oblikovanju obutve so si oblikovalci 
res dali duška. Športno povedano, s polno 
paro in pljuči so na obutev prenesli vse 
in še več. Vzorec leoparda, tigra ali zebre 
ne bo nobena izjema. tudi čevlji iz krzna 
ali s krznom ne bodo presenetili. Kovinski 
detajli, masivne pete, svileni čeveljci ali 

ribiški škornji (do stegen visoka obuvala) 
– iz polne malhe domišljije zajemite ti-
sto, kar vam je najbližje. In kar bo seveda 
služilo namenu.

Pa se vrnimo k naslovu. je že tako, da smo 
ženske prisiljene (zdi se, da prevečkrat) 
prevzeti vlogo pobudnic ali bojevnic. 
Pa naj gre za obvladovanje družinskega 
proračuna, za uravnoteženo ukvarjanje 
z otroki ali preprosto za zadovoljevanje 
najraznovrstnejših vsakodnevnih potreb. 
če moški vodijo z daljinskimi upravljal-
niki in morda kavči, recimo, da ženske 
vladamo omaram (in njihovim vsebinam). 
torej napolnimo in izpolnimo vsaj te po 
svojem okusu, če že hladilnikov in garaž 
ne moremo. 

Dovolite, da sklenem z izjavo (moškega), 
nad katero se velja zamisliti. »Le kakšno 
je življenje, če zaradi skrbi nimamo časa, 
da bi obstali in se zastrmeli. če ni časa, 
da bi se obrnili z lepoto in opazovali, kako 
poplesujejo njena stopala.« William henry 
Davies (1871–1940)

Polona andromako,
univ. dipl. inž. oblikovanja tekstilij in oblačil
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Prenosnik
HP Pavilion dv6-3060em
Ločljivost 1366 x 768 px, LightScribe DL DVD/RW zapisovalnik, WLAN 
802.11b/g/n, Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth, VGA in HDMI 
izhod, 3x USB 2.0, čitalec kartic in prstnih odtisov, spletna kamera z 
mikrofonom, osvetljena tipkovnica, 6-celična baterija, teža 2,48 kg. 
Windows 7 Home Premium SLO/ANG 64-bit. Garancija 1 leto.

nerazrezana cena: 899,90 €

10x89,99 €

BIG BANG NOVO MESTO  |  Ljubljanska cesta 27  |  Tel: 07/393 52 00  |  Ponudba velja od 24. 9. 2010 do 
prodaje zalog.  |  Big Bang vam plača vse stroške odobritve, zavarovanja in obresti kredita. EOM 0%.

zaslon, občutljiv na dotik

razrezana
cenacenacena

10 obrokov 
EOM 0%

39,6 cm (15,6”)

LED osvetlit
ev

Procesor: AMD® Phenom™ II Triple-Core P820 1,8 GHz

Trdi disk: 640 GB SATA 5.400 obr.

Pomnilnik: 4 GB DDR3 1.066 MHz

Grafika: ATI Mobility Radeon™ HD 5650 1 GB DDR3

www.svilanit.si

Nova otroška kolekcija
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CREATINA d.d., Šmartinska 152, Ljubljana
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SVILANIT d.d., Kovinarska 4, Kamnik



v naših trgovinah ...
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Obeski za ključe NICI
trgovina LA MANS
cena: 5,95€/kos

Sprejemnik DVBT PR3266
Sprejem programov v SD ločljivosti MPEG4 H.264, AAC. USB vhod za snemanje in

predvajanje video vsebin. Slovenski meni, teletekst, scart izhod.

trgovina BIG BANG
cena: 49,99€

Leseno stojalo za dežnike
trgovina SARIKO
cena: 39,90€ Rastrska očala

trgovina MIRENA
cena: 7,20€

Jeklena zapestnica ROCHET
zlatarana AURA
cena: 69,00€

Ročno poslikani svileni šali
trgovina DANEXART
cena: 16,27€

Pribor za rezanje sira
(stojalo, 4 noži, deska)

trgovina KRISTAL
cena: 32,00€



Eko BTC
ekologija
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Družba BTC deluje v skladu s strate-
gijo trajnostnega razvoja, s katero se v 
svojih poslovnih procesih osredotoča 
na okoljsko in družbeno odgovornost.

Družba ima pridobljen certifi kat ISO 
14001 za sistem ravnanja z okoljem na 
področju vodenja in razvoja Cityjev 
in vodenja vodnega mesta Atlantis ter 
področje logistike. Z omenjenim certi-
fi katom se je zavezala v svoje procese 
poslovanja vključiti skrb za naravno 
in družbeno okolje, s pomočjo katere 
povečujejo zaupanje svojih kupcev in 
druge javnosti.

Družba BTC deluje okolju prijazno 
tako, da skuša minimizirati negativne 
vplive iz okolja na področju ravnanja z:

odpadki: ločevanje odpadkov  ●
pri izvoru;
vodo: smotrna uporaba vo- ●
dnih virov;
energijo: načrtovanje in ohra- ●

njanje optimalne porabe ener-
gentov;
prometom: načrtovanje in  ●
urejanje pretočnosti prometa;
varnostjo: z raznimi ukrepi  ●
zagotavljanje vernosti oseb in 
premoženja;

Prav tako družba ne pozablja pomoči 
potrebnih, in sicer z raznimi donacija-
mi in sponzorstvi, s katerimi podpira 
razvoja športa, kulture in znanosti.

Za namene komuniciranja z obi-
skovalci Cityja in drugimi zain-
teresiranimi javnostmi je 
bil vzpostavljen Portal 
www.eko-btc.si, ki vse-
buje konkretne napotke, 
zanimivosti, ugodnosti 
in novosti, namenjene obisko-
valcem in širši javnosti. Njegov 
cilj je spodbuditi odgovornejše 
ravnanje z okoljem. Namen je, da 

bo spletno mesto vedno bolj izpopol-
njen vodnik po naravi prijaznih nasve-
tih, ki bodo naše okolje ohranili čisto, 
naše življenje pa naredili še bolj kako-
vostno. Skupaj s šolami družba BTC 
vsako leto organizira več delavnic na 
temo ekologije in zdravega življenja.

Ta številka Kažipota BTC CITY Novo 
mesto je natisnjena na ekološkem pa-
pirju in tudi to je korak k ohranjanju 
narave.

    

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

NA VSE SEZONSKE KOLEKCIJE
POLETNE IN JESENSKE
IZ PREJŠNJIH SEZON!
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popusta na 
pladnje in na 
določene modele 
nadprtov.

popusta na 

BTC City Novo mesto, dvorana B

pladnje in na 
določene modele 

TOKO d.o.o., Letališka 3c, Ljubljana

VARTEKS trade d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana
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ROGLJIČEK + ČAJ
2€

ROGLJIČEK + BELA KAVA
2€

SENDVIČ + BELA KAVA
2.5€

Vabljeni na

ČEBELICA d.o.o., Podturn 85a, Dolenjske Toplice

tel.: 07/30 21 101, 051/636 914

Prijazno vabljeni
v našo zlatarno.

• slovenski Windows 7 Home Premium
• Intel Pentium Dual Core T4500 (2.3GHz)
• 39,6cm (15.6-inch) HD LED
• pomnilnik 4GB DDR III
• 500GB disk
• darilo: HP torbica

Prenosnik HP 620

Ponudba velja do razprodaje zalog.

599,90 €
Na obroke: 24,30 € x 24 + 91,32 €

Z operacijskim 
sistemom 

Windows 7. 
Deluje, kot želite.

ženskih torbic!

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
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PEKO d.d., Ste. Marie aux Mines 5, Tržič

COMSHOP d.o.o., Šmartinska 152/9, Ljubljana

VELETEKSTIL MALOPRODAJA d.o.o., Ljubljana
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      V trgovini Fan sport 

     vas pričakujemo

    s športno kolekcijo 

    Diesel obutve, 

  s skate in bmx čevlji Odessa 

  ter konfekcijo Iguana in 55DSL.
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Delovni čas: 
ponedeljek - petek           600 - 2200

sobota                                   600 - 1900

nedelja in prazniki             800 - 1400

Vedno svež kruh, burek, pecivo, zavitki, rogljiči ...

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

BTC City Novo mesto

štof

SUKNO, Anton Božič s.p., Kamnik pod Krimom 239, 1352 Preserje

AKCIJSKE CENE
V TRGOVIN Z METRAŽNIM BLAGOM

VELIKA IZBIRA MODNIH TKANIN,
POZAMENTARIJE IN ZAVES NA KILOGRAM.
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Popust velja do razprodaje zalog in se obračuna pri blagajni.
BTC City Novo mesto

Dvorana B



Njegovo veličanstvo kostanj

Kostanjeve rezine

plodovi narave
www.btc-city.com 13

Jesen nam v svojem zlato rumenem 
naročju ponuja obilico plodov. Eden od 
simbolov tega letnega časa je vsekakor 
kostanj. 

Pravijo, da sta domovini kostanja Srednja 
Evropa in Sredozemlje. Ta jesenski plod je 
bil včasih pomemben del prehrane. Imel 
je celo tisto vlogo, kot jo ima danes krom-
pir. Uporabljali so ga v prehrani ljudi in 
živali, za pridelavo medu in izdelavo raz-
ličnih zdravilnih pripravkov. Zato so stari 
Etruščani in Rimljani snovali veličastne 
kostanjeve gaje. Na Etni v Italiji najdemo 
najstarejša drevesa kostanja, ki so stara 
tudi 1000 let. 

Poznamo pravi ali domači kostanj in 
divji kostanj. Glavna sestavina kostanja 
je škrob, ki ga je v surovem plodu pribli-
žno 44 odstotkov. Poleg škroba domači 
kostanj vsebuje sladkor, vitamine skupine 
B (B1, B2 in B6) ter minerale, kot so kalcij, 
kalij, magnezij in fosfor. Zaradi visoke 
vsebnosti škroba se iz kostanja izdeluje 
moka, ki jo lahko uporabljamo samostoj-
no ali pa jo zmešamo z moko iz drugih 
žitaric. Primerna je za pripravo različnih 
vrst peciva in sladic. Danes kostanj najpo-
gosteje uživamo pečenega, v obliki pireja 

ter kot dodatek jedem in juham.

Za razliko od pravega plodovi divjega 
kostanja niso užitni, vendar vsebujejo 
veliko več zdravilnih snovi, kot so gliko-
zid eskulin, saponini, tanin in flavonoidi. 
Pomaga pri utrujenih in težkih nogah, pri 
udarninah in podplutbah, vnetju krčnih 
žil in na splošno izboljšuje prekrvitev v 

nogah. Posušeno listje kostanja zdravi 
revmo, bronhitis in oslovski kašelj. Zaradi 
svojih zdravilnih lastnosti ga danes upo-
rabljajo za izdelavo številnih galenskih in 
farmacevtskih pripravkov.

Na koncu pa vam ponujamo še recept za 
kostanjeve rezine in vam želimo lepo je-
sen s čim več kostanjevih užitkov.

recept

Biskvit: penasto umešamo rumenjake in sladkor v prahu. Dodamo olje, mlete orehe, 
jedilni škrob in belo moko s pecilnim praškom.
Posebej stepemo sneg iz beljakov, ki mu med stepanjem dodamo sladkor v prahu. 
Previdno ga primešamo k prej narejeni masi, stresemo v pomaščen in z moko obsut 
pekač in pečemo pri 180 stopinjah Celzija 20 minut.
Nato naredimo kremo: stepemo sladko smetano, dodamo zavitka vanilijevega slad-
korja, malo ruma in kostanjev pire. Tega naredimo tako, da kostanje skuhamo, olu-
pimo in pretlačimo.
Z narejeno kremo premažemo biskvit, ga prelijemo s čokoladno glazuro (čokolado 
stopimo in ji primešamo maslo) 
in okrasimo s stepeno smetano 
ter polovičkami kuhanega 
kostanja.

(iz knjige Slovenske jedi 2
založbe Kmečki glas)
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in glasbil, na zalogi tudi
majice z napisi:

PERONOSPORA JE 
ŽIV HUDIČ; GREM 
DOMOV V NOVO 

MESTO; SRAKA 
RADIO, KI JIH 

IMA ...

PERONOSPORA JE 
ŽIV HUDIČ; GREM 
DOMOV V NOVO 
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ROJAL, Tomo Avbar s.p., Pod vinogradi 7, Straža

Eurospin jE prisotEn v slovEniji in italiji Z 800 prodajnimi mEsti.
Eurospin Eko d.o.o., rEnški podkraj 64, 5292 rEnčE  
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iz žit, preprosti in zdravi okusi
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GESLO PREGOVOR ERTL, TOMAŽ RIBIČ, KI LOVI 
S SAKOM PRITISK POŠKODBA, 

DEFEKT
PASJI

IZTREBEK

PRIPADNIK 
INDIJANSKE-
GA PLEMENA 

V ZDA

PREBIVALEC 
PORTORIKA

KRAJ NA 
PRIMORSKEM 
(PLEZANJE)

PREHOD IZ 
ENEGA KLUBA  

V DRUG

VULKAN 
NA OTOKU 

MINDANAO NA 
FILIPINIH

ZRAKO-
PLOVKA

---------------------
GOJENEC 
ŠOLE ZA 

POLICAJE

SKOK Z NOGE 
NA NOGO

KAVSANJE
---------------------

DEL ROKE 
MED ZAPE-
STJEM IN 

KOMOLCEM

PRVI 
VELIKI KNEZ 
MADŽAROV

UNIFORMIRAN 
SLUŽABNIK

---------------------
REKLAMNI 

LIST PAPIRJA

ČIŽMAN, 
TOMAŽ

DENARNA 
ENOTA ZDA

---------------------
MESTO NA NO-

TRANJSKEM

KEM. SIMBOL 
ZA RENIJ

---------------------
PLETENO 

OBLAČILO ZA 
NA NOGO

KAČJI LEV
---------------------
PRIPOVEDNI-

ŠTVO

SAMICA TIBE-
TANSKEGA 
GOVEDA

---------------------
DRŽAVA V JV 

AZIJI

PROTISNOV, 
ANTITELO

POLITIČNO 
ZATOČIŠČE

SEVERNO-
ATLANTSKI 

PAKT

NAJPOGO-
STEJŠA 

ORIENTALSKA 
JED

ZAKRIVLJEN 
ENOREZEN 
BOJNI NOŽ

---------------------
KANON

KAR SE
OČITA

ZELENICA V 
PUŠČAVI

---------------------
ZADNJE PRE-
DIVO, TULJE

POLET,
VNEMA

SIJ, SVIT 
(redko)

---------------------
VELIKA VALJA-
STA POSODA 

ZA VINO

TRIZLOŽNA 
STOPICA

ILOVICA
---------------------
ELTON JOHN

DUŠEVNO
BOLAN 

ČLOVEK

ZAMISEL

NAGRADE:
1 x DARILNI BON
v vrednosti 40 €,

podarja ZLATARNA AURA

1 x KNJIGE po izbiri Založbe
Karantanija v vrednosti 30 €,

podarja  ZALOŽBA KARANTANIJA

2 x DARILNI BON
v vrednosti 20 €,

podarja BTC City Novo mesto

1 x DARILNI BON
v vrednosti 20 €,

podarja kavarna FERO

KUPON KUPON KUPON

www.btc-city.com 15

Pravilno rešeno geslo napišite na kupon in ga najkasneje do 20. oktobra 2010 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.

ANAPEST - trizložna stopica;  ARPAD - prvi veliki knez Madžarov; JATAGAN - zakrivljen enorezen bojni nož;

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

VEDNO 
NOVE 
AKCIJE 

PASJE IN 
MAČJE 
HRANE!

IZDELAVA KLJUČEV »
FOTOKOPIRANJE »
KLJUČAVNICE »
DOMOFONI »

Vsak kupec dobi 
ob predložitvi

tega
reklamnega

sporočila
DARILO!

KRPAN, Matjaž Rogelj s.p., Slovenska vas

BTC City
Novo mesto
dvorana B



Tekaški copaTi
v prodajalnah InTErSporT

odlična ponudba aktualnih 
modelov priznanih blagovnih 
znamk za sezono jesen-zima 
2010 po najboljših cenah.

SepTeMBRa
JaMČiMo 
naJBolJšo 

ceno!
Za VSe MoDele
tekaških copat v zalogi prodajaln 
InTErSporT od 25. avgusta do 
30. septembra 2010.

Če boste v tem času v katerikoli prodajalni s športnimi izdelki v 
Sloveniji našli ponudbo za enak model z nižjo ceno, vam ga bomo 
v prodajalni InTErSporT prodali po enaki ceni. Če bo potrebno, 
boste predložili našemu prodajalcu oglas, letak, plakat ali kak 
drug dokaz o javni objavi konkurenčne ponudbe v drugi prodajalni. 
javna konkurenčna ponudba mora biti pod enakimi pogoji dosto-
pna vsem kupcem v tej prodajalni.

ponudba o zajamčeni najboljši ceni velja od 25. 8. do 30. 9. 2010, in 
sicer za vse tekaške copate v zalogi prodajaln InTErSporT in ne 
velja za ponudbe objavljene za prodajo izključno na internetu. 

Več informacij na www.intersport.si.
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