
Modni trendi: 
Princesa za eno 
noč

Ekologija: Na 
obisku v naravi

Na naši mizi: 
Sladka Evropa

brezplačni oglasnik nakupovalnega središča BTC City Novo mesto     marec 2010     številka 16

www.btc-city.com

Odpiralni čas trgovin v BTC City Novo mesto:

ponedeljek - petek od 800 do 2000, sobota od 800 do 1300,

nedelje in prazniki zaprto.
www.btc-city.comwww.btc-city.com
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POLZELA

tel.: 0590 21 070

VELIKONOČNI POPUST

- 30%
na določene artikle
od 22.3. do 10.4.2010
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ČEBELICA d.o.o., Podturn 85a, Dolenjske Toplice

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

Prijazno vabljeni
v našo zlatarno.

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

Poročni šopki
in vsa ostala
dekoracija,
vključno z
okrasitvijo

avtomobilov.

Velika izbira
elegantnih hlač, 
kril, kostimov in 
ženskih tunik.

BTC City Novo mesto, dvorana A
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napovednik

otroški svet
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Sobota, 3. april: Pisani pirhi
Sobota, 10. april: Polžek, polžek kam hitiš
Sobota, 17. april: Pomladni nakit
Sobota, 24. april: Okrasni svečnik

Petek, 2. april, ob 17. uri - dvorana D
Velikonočna čarovnija - Jole Cole

Sobota, 3. april, ob 10. uri - dvorana A
Veselo zajčkovanje -  predstava z animacijo

Petek, 23. april, ob 17. uri - dvorana D
Vrtec na obisku

Bodite praktični in se odločite za nakup darilnih 
bonov BTC City-ja, ki jih lahko unovčite v na-

kupovalnih središčih BTC City Novo mesto, 
Ljubljana in Murska Sobota.

Z nakupom le-teh si boste prihranili 
čas, hkrati pa osrečili svoje najbližje, 

prijatelje, poslovne partnerje ...

Iščete darilo in ne veste, kaj kupiti?

Bodite praktični in se odločite za nakup darilnih 
bonov BTC City-ja, ki jih lahko unovčite v na-

kupovalnih središčih BTC City Novo mesto, 

Kupite jih lahko v trgovini Sračje gnezdo, 
dvorana B, tel.: 07 33 22 000

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

Naj vas razvedri 
nekaj lepega in 
udobnega ...

BTC City Novo mesto
Dvorana A

tel.: 07/30 200 61

NAJBOLJŠE ZA VAŠE
NAJSTNIKE!

 

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

ZAKLADNICA IDEJ ZA PRIJETNEJŠI DOM

BTC CITY Novo mesto, dvorana A, tel.: 07/33 16 171
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COMSHOP d.o.o., Tržaška 21, Maribor
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lepo ugodno.

lepo pomladno.
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GOTOVINSKI POPUST od 5% do 

15% NA NOVO MODNO KOLEKCIJO 
(velja do razprodaje zalog)

velika akcija jeansa

Popust se obračuna pri blagajni.

Darilni bon izrežite 
in ga ob nakupu 
katerihkoli otroških 
oblaèil v vrednosti 
najmanj 50 EUR 
predložite na blagajni.

SREDA JE 
DAN ZA
TEKSTIL 

ID: 19294
6

Akcija potek
a vsako sred

o za vsa otr
oška oblaè

ila. Bon izre
žite in ga ob

 nakupu odd
ajte na blag

ajni 

trgovine Ba
by Center. P

opusti se ne
 seštevajo. D

arilni bon je
 unovèljiv pr

i nakupu otr
oških oblaèi

l, 

vsako sredo
, v vrednost

i najmanj 50 EUR, 
ni unovèljiv 

za druge izd
elke in ni za

menljiv za got
ovino.

BABY CENTER d.o.o., Letališka 3, Ljubljana



Princesa za eno noč
modni trendi
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Kako veš, kdaj odrasteš? Kdaj dozoriš? 
Mnogi ob zvokih Gaudeamus igitur zago-
tovo občutijo prelomnico, ki (vsaj delno) 

začrta njihovo življenjsko pot. Številni se 
tega sicer tisti trenutek ne zavedajo. Prav 
gotovo pa je maturantski večer eden naj-
bolj nepozabnih trenutkov, ki sklene poti 
odraščanja.

Zagotovo je to večer, povezan z nadvse 
skrbnimi pripravami, ki jih znatno občuti 

tudi družinski proračun. Mlade damice 
bi bile vse po vrsti rade izjemne, kar je 
precej zahtevna naloga, ker si tudi vse 
sovrstnice prizadevajo za enak rezultat. 
Biti neponovljiva in edinstvena je sicer 
omogočeno vsaki, če le ne sledi preslepo 
naravnanostim okolice. Biti zvest samemu 
sebi je zagotovo cilj, ki ga zasledujemo 
vse življenje. Mnogo življenjskih situacij 
kliče po odločnosti in zavedanju posledic, 
torej odgovornosti. Kakšno zvezo ima to z 
maturantskim plesom?

Malo deklet pri osemnajstih ima držo, 
ki bi jim jo zavidale tudi starejše ženske. 
Seveda je še čas, da se kot osebnosti izo-
blikujejo, pa vendar. Po mojih izkušnjah 
jih večino vodi grobo rečeno skupinski 
nagon. Bojijo se izstopati, biti preprosto 
tisto, kar si želijo. Pogosta vprašanja, kot 
kaj pa drugi gledajo, kaj je letos moderno, 
kaj ste največ prodali, ne razkrivajo samo-
zavesti in odločnosti. V življenju je treba 
pogosto dvigniti glavo iz množice, stisniti 
pesti in upati na najboljše … Sicer pravijo, 
da je sreča na strani pogumnih.

Torej, kaj je letos moderno? Večina matu-
rantk bo letos kazala noge, žal tudi tiste, 
za katere bi bilo bolje, da bi jih zakrile. 
To sicer ni edina oziroma vodilna modna 
smernica, saj bi drugače marsikatera 
mladenka posegla po dolgi toaleti, ki 
malce spominja na sedemdeseta leta in 
se navdihuje pri otrocih cvetja. Ne vem 
zakaj, a maturantke se bojijo vzorcev, tudi 
rožastih, povsem brez potrebe. Obleka 
(predvsem pa postava) je v prav izbra-
nem vzorcu lahko še mikavnejša in optič-
no pravilnejša.

CelOSTNa POdOBa – POjeM, Ki 
Naredi ZVeZde

Vedno rada omenim styling. Uskladiti 
obleko, frizuro, make-up in ostale dodatke 
ni tako lahko, kot se morda zdi. Nekje sem 
nekoč prebrala, le katera ženska se ne zna 
našminkati. a vendar ni veliko tistih, ki iz 
svojih ustnic naredijo predmet poželenja. 
Pred nanosom šminke naj bi si naredile 
piling ustnic, jih nato napudrale s tekočim 
pudrom, obrobile s svetlejšim svinčnikom, 
občrtale s primernim barvnim črtalom 
in šele nato nanesle šminko. Kot zahteva 
poudarjanje ustnic nekaj izkušenj, tudi 

usklajenost v pojavi ni naključna.

Pa pojdimo po vrsti. Najprej bi priporo-
čala nakup obleke, nato čevljev in ostalih 
dodatkov. Ko imamo oblačilo že izbrano 
(kupljeno), ni odveč obisk pri frizerju in 
pomenek o tem, kakšen slog pričeske bi 
bil najprimernejši. dolgi lasje ob do vratu 
zapeti obleki ali ob dekolteju in odkritih 
ramenih ne bodo urejeni enako. Tudi 
kratki lasje ponujajo več možnosti, od 
precej priljubljenih lasnih vložkov, da o 
pramenih niti ne govorimo. Morda bo lep 
okras tudi lasni obroč ali trak.

Potem so na vrsti čevlji. Kaj nam pomaga, 
če na polici vidimo najlepši, celo sanjski 
par sandal ali salonarjev, če imajo petke 
višje od 10 cm. Ženske, ki resnično ob-
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vladajo tovrstne višine, bi lahko dobile 
častno medaljo amaterske akrobatske 
sekcije. Saj ni tak problem narediti v takih 
vrtoglavih petkah nekaj korakov, biti v 
njih ves večer pa je čisto druga dimenzija. 
Krvavi žulji niso pravljična izmišljotina, so 
več kot resnični … in dolgotrajni …

Pika na i je make-up. Večina frizerskih 
salonov ponuja celostno storitev, torej 
poleg friziranja tudi manikuro in ličenje. 

Slednje naj bo dogodku primerno, in 
čeprav je letos zelo aktualna živo rdeča 
barva, morda vseeno posezite po bolj 
pastelnih tonih na ustnicah, zato pa raje 
poudarite oči.

KaKšna bo modna Pomlad

Predvsem v znamenju džinsa, ki kot ve-
dno ponuja pisano paleto možnosti. lah-
ko je preprosto športen ali zapeljiv v po-
dobi mikavne oblekice z volani. Za seksi 
podobo bodo poskrbele tudi visoke petke. 
najbolj vroče kavbojke bodo zelo opri-
jete, po možnosti capri, sicer pa si lahko 
omislite tudi kombinezon. Tudi tu imate 
na voljo veliko izpeljank – od (skoraj) 
poslovnega videza do izjemno udobnega 
in sproščenega. In ne pozabite na brez-
rokavnike! ni pomembno, ali ga oblečete 
iz praktičnih razlogov ali zato, ker so in. 
Zaokrožil bo podobo modne poznavalke.

SPomladanSKe barVe In
VZorcI Pa So ...

... polni nasprotij kot muhasto aprilsko 
vreme. Vzorci na oblačilih so drzni ali 
zasanjano romantični. Pusti sivi odten-
ki nasproti limonino rumeni. barve so 
pogumne, v ospredju sta sveža zelena, 
ki spominja na travnata prostranstva, in 
divje rumena za tiste pogumnejše. Če-
prav nekateri modni poznavalci trdijo, da 
rumena pristoji prav vsem, če najdemo 
pravi odtenek (glede na polt), se sama s 
to trditvijo v celoti ne strinjam. Zato pa si 
lahko prav vsaka privošči nekaj v rume-
nem, najsi bo to torbica, nakit, rokavičke 
ali pa preprosto spodnje perilo. 

Kot protiutež tonom, ki bodejo v oči, leto-
šnjo pomlad barvno lestvico uravnovešata 

siva in bela. Sivo dostikrat po krivici za-
postavljamo, saj naj bi izražala melanholi-
jo in pomanjkanje samozavesti. Vendar je 
ob primernih dodatkih in ob pravi izbiri 
materialov lahko izjemno elegantna, še 
posebno če ima vtkane svetleče nitke. o 
beli bi bilo odveč izgubljati besede, zato 
naj le izpostavimo čipkasta razkošja, ki jih 
lahko vsaj kot drobne poudarke vnesemo 
v vsakodnevno oblačilno vzdušje.

KaKšne rožIce SI boSTe IZbrale

Kot je narava neizčrpen vir navdiha, tudi 
človeška domišljija resnično ne pozna 
meja. rožastih motivov, ki bodo krasili 

pomladno-poletne kreacije, je nešteto. 
Poleg takih, ki jih lahko poiščemo tudi v 
naravi, do fantazijskih motivov. Vzorci so 
lahko drobni ali bolj masivni in optično 
izrazitejši. opozorim naj le na previdno 
zmernost pri kombiniranju teh vzorcev. 
najbolj preverjen recept je, da cvetlične 
(pa tudi druge) vzorce nosimo z enobarv-
nimi površinami. Če ustvarimo preveč 
optične napetosti, jo je treba pač umiriti.

dekleta in dame, dajte si duška, s polnimi 
pljuči se naužijte spomladanske energije 
in bodite preprosto V cVeTJU!

Polona andromako,
univ. dipl. inž. oblikovanja
tekstilij in oblačil
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Velika izbira 
ženskih torbic!

NOVO ! 

Nova kolekcija

Slike so simbolične.

Prenosnik 
HP Pavilion DV6-2160em
Ločljivost 1366x768 px, LightScribe DL DVD/RW zapisovalnik. WLAN 802.11 
b/g/n, GigaLAN 10/100/1000 Mbps, Firewire, IR, eSATA, 4x USB2.0, HDMI 
in VGA izhod, 2x avdio izhod, čitalec kartic, spletna kamera z mikrofonom, 
mini daljinski upravljalnik, zvočniki Altec Lansing, 6-celična baterija, teža 
2,88 kg. Garancija 1 leto. Windows 7 Home Premium SLO/ANG 64bit.

nerazrezana cena: 799,90 €

10x79,99 €

Prenosnik 

39,6 cm (15,6”)

LED osvetlit
ev

BIG BANG NOVO MESTO  |  Ljubljanska cesta 27  |  Tel: 07/393 52 00  |  Ponudba velja od 26. 03. do prodaje 
zalog  |  Big Bang vam plača vse stroške odobritve, zavarovanja in obresti kredita. EOM 0%.

dvojederni procesor Intel® Core™ i3
priložen daljinski upravljalnik

39,6 cm (15,6”)

razrezana
cenacenacena

10 obrokov 
EOM 0%

Procesor: Intel® Core™ i3-330M 2,13 GHz

Trdi disk: 500 GB SATA 7.200 obr.

Pomnilnik: 4 GB DDR3 1066 MHz

Graf ika: nVidia® GeForce® GT320M 1 GB DDR3

BIGBANG trgovina in storitve d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana

www.svilanit.si

   Linija Organic    Linija Organic zaupajte naravi, občutite jo na svoji kožizaupajte naravi, občutite jo na svoji koži

SVILANIT d.d., Kovinarska 4, Kamnik
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Ekskluzivna ponudba
3D hlacnih nogavic!
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Bluza
trgovina TRENDY

cena: 19,90€

Bermuda hlače
trgovina WENICE

cena: 27,99€

Torbica
trgovina TOKO

cena: 63,00€Čevlji ARA
trgovina EVKALIPTUS

cena: 64,95€

Brezrokavnik
trgovina WENICE
cena: 26,99€

Torbica
trgovina TOKO
cena: 159,00€

Obleka
trgovina MIRENA

cena: 96,90€

Krilo
trgovina TRENDY
cena: 42,90€

Čevlji ARAČevlji ARA
trgovina EVKALIPTUStrgovina EVKALIPTUS

cena: 64,95€cena: 64,95€

cena: 159,00€cena: 159,00€cena: 159,00€cena: 159,00€

trgovina MIRENAtrgovina MIRENA

trgovina TRENDYtrgovina TRENDYtrgovina TRENDYtrgovina TRENDY
cena: 42,90€cena: 42,90€cena: 42,90€cena: 42,90€

KriloKrilo

TorbicaTorbicaTorbicaTorbica
trgovina TOKOtrgovina TOKOtrgovina TOKOtrgovina TOKO

TorbicaTorbica
trgovina TOKOtrgovina TOKO

BrezrokavnikBrezrokavnik
trgovina WENICEtrgovina WENICE
cena: 26,99€cena: 26,99€cena: 26,99€cena: 26,99€

trgovina EVKALIPTUStrgovina EVKALIPTUStrgovina EVKALIPTUStrgovina EVKALIPTUS
cena: 64,95€cena: 64,95€

cena: 27,99€cena: 27,99€

trgovina TRENDYtrgovina TRENDY



Na obisku v naravi
ekologija

www.btc-city.com

Pomlad je že tu, z njo pa pohodi, spreho-
di, pikniki in izleti v naravo. Toplo sonce 
in zeleni gozdovi kar vabijo v svoj objem. 
Pri tem pa žal velikokrat pozabljamo, da 
je naša prisotnost zanjo lahko moteča. 
Pozabljamo, da s svojim slabim ravna-

njem ogrožamo njen rastlinski in živalski 
svet.

22. april je dan Zemlje, zato bi vas radi 
spomnili na bonton, ki velja za naše obi-
ske v naravi.

Ne plašimo živali. Kakršen koli hrup,  ●
kot je kričanje, glasba ali zvok motor-
ja, moti živali. Pred hrupom se umi-
kajo, kar jih lahko zmoti pri njihovem 
vsakdanjem boju za preživetje, pre-
hranjevanju, razmnoževanju ipd.
Ne uničujmo rastlinja. ●

	 - Najbolje je, da se gibljemo po 
urejenih peš poteh, saj nekatere posebej 

občutljive življenjske prostore ogrozi že 
človeški korak.
	 - Na pot, namenjeno planincem 
in pešcem, kolo ali katero koli drugo pre-
vozno sredstvo ne sodi.
	 - Bodimo previdni pri uporabi 
ognja.

Vse smeti odnesimo s seboj. Naj bo  ●
narava taka, kot je bila pred našim 
obiskom.
Upoštevajmo znake in napotke za  ●
obnašanje v naravi.
Opazujmo naravo in njene prebival- ●
ce z vsemi čuti. Spoznavajmo njene 
skrivnosti in delovanje. Tako jo bomo 
bolje razumeli in jo znali ohraniti, saj 
ne moremo živeti brez zdrave narave.

Zapomnimo si: narava brez človeka lahko 
obstaja, človek brez narave in njenih virov 
pa ne. Obisk v naravi je vsakič poseben 
obisk, zato bodimo vljudni gostje.

10

Popust za enkraten nakup posteljnine v Veletekstilovi trgovini.

Popust se obračuna na blagajni s predložitvijo tega kupona
v  Veletekstilovi trgovini v BTC City Novo mesto.

Popust ne velja za že znižane, akcijske artikle in artikle
blagovne znamke Odeja.

Velja le originalni kupon, ne upošteva se nikakršnih kopij.

Kuponi - popusti se med seboj ne seštevajo.

Velja do 3. 4. 2010.

www.veletekstil.si
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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!

V naši prodajalni 
lahko poleg CD 

plošč, DVD-jev in
inštrumentov 

kupite tudi
KNJIGE.

V naši prodajalni 
lahko poleg CD 

plošč, DVD-jev in
inštrumentov 

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

na vse
pladnje, bluze in

namizne prte.

- 30% 
BTC City Novo mesto, dvorana B

pladnje, bluze in
namizne prte.

- 30%

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 16 128

- 40%
na obutev

pretekle sezone 

WWW.RASICA.SI

RAŠICA POINT D.O.O. // DUNAJSKA 5, 1000 LJUBLJANA // T: 01 23 92 340 // FOTO: ALJOŠA REBOLJ 

TRGOVINA RAŠICA 
BTC CITY NOVO MESTO
 DVORANA B

 

T:+386 7 332 29 59
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www.toko.si

TOKO d.o.o., Letališka 3c, Ljubljana

NOVO!

TV 130 cm
in

brezžični
internet!

NOVO!

TV 130 cm
in

brezžični
internet!
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Zraven
trgovine NKD

NOVA
  KOLEKCIJA!
NOVA
  KOLEKCIJA!
NOVA
  KOLEKCIJA!

Zraven
trgovine NKD

Zraven

M
at

ej
 K

ul
ov

ec
 s

.p
., 

Se
id

lo
va

 c
. 6

6,
 N

ov
o 

m
es

to

Nova trgovina z 
ženskimi oblačili za 

šport, prosti  čas, 
pilates, ples ...

Nekateri modeli so primerni tudi za nosečnice!

Eurospin jE prisotEn v slovEniji in italiji Z 800 prodajnimi mEsti.
Eurospin Eko d.o.o., rEnški podkraj 64, 5292 rEnčE  

 P
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n
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ak

u
p

iz žit, preprosti in zdravi okusi

Pagina_3MULINI_slo.indd   1 09/03/10   15.57



Grški medeni upognjenci

Mandljevo pecivo

na naši mizi
www.btc-city.com 13

Priprava:
Sladkor, med, cimetovo palčko in pomarančno lupino damo v kozico, doli-
jemo skodelico vode. Zavremo, nato na srednje visoki temperaturi kuhamo 
8-10 minut, dokler ne nastane sirup.

Iz rumenjakov, pecilnega praška, soli, sladkorja, masla sobne temperature 
ali oljčnega olja, mleka, uza ali žganja ter moke zamesimo čvrsto gladko 
testo, ga pokrijemo s folijo in pustimo počivati 30 minut. Testo tanko raz-
valjamo. S pomočjo nazobčanega kolesca testo razrežemo na pravokotnike 
velikosti približno 6 x 3 cm. Vsakega stisnemo na sredini, da nastane majh-

na vdolbina. Diplese zlatorumeno ocvremo v vročem olju, ocvrte poberemo iz maščobe in jih zložimo na rešetko. Še tople pomočimo 
v pripravljen sirup, jih naložimo na krožnike ali plošče in potresemo s sesekljanimi orehi.

Sestavine za sirup:
150 g medu
palčka cimeta
sesekljani orehi
pomarančna lupina
200 g sladkorja
2 dl vode

Sestavine:
400 g moke
0,5 dl mleka
3 rumenjaki
sol
20 g sladkorja
40 g masla ali oljčnega olja
0,3 dl metakse ali uza
1 zavitek pecilnega praška
olje za cvrtje

Vsak praznik je lepa priložnost za preizkušanje novih receptov. Tokrat smo za vas izbrali dva iz knjige Janeza Bogataja, Sladka Evropa. 
Predstavljamo vam grške medene upognjence ter portugalsko mandljevo pecivo. Knjigo, ki je izšla v založbi Kmečki glas, lahko kupite 
v knjižnem diskontu Založba Karantanija in trgovini Sračje gnezdo v BTC City Novo mesto. 

Pecivo izdelujejo na Portugalskem v številnih različicah, vendar je man-
dljevo med najbolj priljubljenimi. Pecivo pripravljajo tudi zunaj Portu-
galske. Tako je kuhar Encarnaçáo, solastnik znane newyorške restavra-
cije Pier 95, zelo pogosto izdeloval to pecivo, ko je bil kuhar portugal-
skega ambasadorja v New Yorku.

Sestavine:
600 g olupljenih blanširanih mandljev
180 g masla
4 jajca
300 g kristalnega sladkorja
1 vaniljev sladkor

Priprava:
Maslo sobne temperature, polovico sladkorja, rumenjake in vaniljev 
sladkor penasto umešamo, dodamo mlete mandlje, premešamo. Pose-
bej stepemo trd sneg iz beljakov in druge polovice sladkorja. Tretjino 
snega nežno umešamo v mešanico rumenjakov in mandljev, da postane 
bolj rahla, nato narahlo primešamo še preostanek snega. Testo vlijemo v z maslom obmazan tortni model in poravnamo površino. 
Pečemo od 40 do 60 minut pri 180 ºC, dokler sredina ni prožna, če se je dotaknemo. Ob straneh naj se testo ločuje od modela. Torto 
vzamemo iz pečice in pustimo, da se popolnoma ohladi, nato jo vzamemo iz modela.

Upognjenci ali diples so le ena od številnih vrst grških na olju ocvrtih sla-
dic, ki jih postrežejo pomočene v medeni sirup in potresene z orehi.
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ILIRIJA M TRADE d.o.o., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana

POMLADNA KOLEKCIJA - 
ŠPORTNA IN MODNO 
OBARVANA!

Ne spreglejte cenovno ugodne
ponudbe izdelkov iz preteklih sezon!

      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.

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 ROJAL, Tomo Avbar s.p., Pod vinogradi 7, Straža
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ŽELEZOV 
KRŠEC ANTON NANUT

PREMIČNA 
PREGRADNA 

STENA

SRBSKO 
MOŠKO IME

PESNIŠKI 
POLNI STIK

ARHEOLOŠKO 
NAJDIŠČE V 

INDIJI

39. PRED-
SEDNIK ZDA 

(JIMMY)

PERZIJKA MISELNOST
MESTO V 

BAČKI,
VOJVODINA

FOTOREPOR-
TER RUMENE-

GA TISKA
----------------------

ZELO HITER 
KONJSKI TEK

DOMIŠLJIJA, 
FANTAZIJA

ČLOVEK, KI 
SKRBI ZA RED

BOŽJEPOTNIK
---------------------

PLAHA
GOZDNA

ŽIVAL

RAZČLENJE-
VANJE

STARI SLOVAN
---------------------

DUŠA (lat.)

NERALIĆ, 
TOMISLAV

TRAVA DRUGE 
KOŠNJE

---------------------
GORA V ZAH. 

JULIJSKIH 
ALPAH

TELUR
---------------------

MEŠANICA 
PREPERELIH 
DELOV LESA 
IN ZEMLJE

TABOR

OKAMNELA 
SMOLA IZUMR-
LIH IGLAVCEV
---------------------

STRNIŠČE 
(redko)

KRILO RIMSKE 
KONJENICE

MOŠKI OB 
POROKI

---------------------
OPRAVILO

ZADNJE
PREDIVO, 

TULJE

AMERIŠKI 
DRŽAVNIK 

(ELIHU)

KAR OMOGOČA SKLEPANJE 
NA KAJ; ZNAK, ZNAMENJE

--------------------------------------------
MOJZESOV BRAT

NOVO-
ZELANDSKI

STAROSELEC
---------------------
HUNSKI KRALJ 
(ŠIBA BOŽJA)

FRANCOSKI 
FOTOGRAF 
(EUGENE)

FIN. ARHITEKT 
(ALVAR)

---------------------
SL. PISATELJ 
(JAKOB, MI-

KLOVA ZALA)

STVARNEŽ, 
REALEN 
ČLOVEK

MAKEDONSKO 
KOLO

---------------------
ZGORNJI, 

NASUTI ROB 
VINOGRADA

GESLO

PERJE PRI 
REPI

ODPADEK PRI 
ČELJENJU

DEL DIRKE

NAGRADE:
1 x DARILNI BON
v vrednosti 40 €,

podarja ZLATARNA AURA

2 x DARILNI BON 
v vrednosti 20 €,

podarja  EVKALIPTUS

2 x DARILNI BON
v vrednosti 20 €,

podarja BTC City Novo mesto

2 x DARILNI BON
v vrednosti 10 €,
podarja MIRENA

KUPON KUPON KUPON
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Pravilno rešeno geslo napišite na kupon in ga najkasneje do 26. aprila 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.

AJANTA - arheološko najdišče v Indiji;  ATGET - fr. fotograf (Eugene); ROOT - ameriški državnik (Elihu);
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INTERSPORT
PRIPOROČA
nAkuP sezOne
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INTERSPORT za vsako sezono izbere iz 
svoje ponudbe izdelke priznanih ali 
ekskluzivnih blagovnih znamk, ki imajo 
po našem mnenju najboljše razmerje med 
kakovostjo in ceno. Te izdelke označimo z 
INTERSPORT PRIPOROČA in jih po navedeni 
ceni ponujamo do sezonske razprodaje.
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