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Modni trendi:
Čutnost in romantika
ali stroga premišljenost

Ustvarjamo:
Viseči krušni okraski
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več informacij na 01/585 21 00  
www.atlantis-vodnomesto.si

Popust na celodnevne vstopnice 
v Svetu doživetij in Termalnem templju!
Ponudba velja do konca decembra 2010. Popusti se ne seštevajo.



napovednik
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Sobota, 4. december, ob 10. uri - dvorana D (pri NKD)
Miklavževanje z Majo Kokol - Obisk Miklavža

Petek, 10. december, ob 17. uri - dvorana D (pri NKD)
Novoletni vrtiljak -  gledališko glasbena animacija Anima

Sobota, 11. december, ob 10. uri - dvorana A
Lovec Jaka Božička čaka -  čarodejsko animacijska predstava

Petek, 17. december, ob 17. uri - dvorana D (pri NKD)
Filly princess na obisku -  plesna animacija z maskoto

Sobota, 18. december, ob 11. uri - dvorana A
Novoletni ŽIV ŽAV z Društvom za razvijanje prostovoljnega
dela Novo mesto

Ponedeljek, 20. december, ob 17. uri - dvorana D (pri NKD)
Jelkin čudež -  igrana predstava Ku-Kuc

Torek, 21. december, ob 17. uri - dvorana A, B
Palček Bolfenk na obisku -  potujoča zabava z modelirnimi baloni

Sreda, 22. december, ob 17. uri - dvorana D (pri NKD)
Čalapinkova velika decembrska zabava -  plesna animacija in slastne 
palačinke velikanke

Četrtek, 23. december, ob 17. uri - dvorana A
BOŽIČNA ZABAVA - obisk Božička s spremstvom

otroški svet
Sobota, 4. december: Moje darilo
Sobota, 11. december: Novoletni okraski
Sobota, 18. december: Novoletni ŽIV ŽAV

Delavnice potekajo v dvorani A, od 10. do 13. ure, pod vodstvom
Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.
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Poleg CD plošč, DVD-jev, 
knjig in glasbil, vam 

Sračje gnezdo nudi 
tudi včlanitev v Klub 

ljubiteljev Radia Sraka!

Poleg CD plošč, DVD-jev, 

ljubiteljev Radia Sraka!

PEKO d.d., Ste. Marie aux Mines 5, Tržič
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NKD d.o.o., Ulica XIV. Divizije 12, Celje

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO LETO 2011

VAM ŽELIMO.

VELETEKSTIL MALOPRODAJA d.o.o., Ljubljana
PE Novo mesto - BTC, Ljubljanska cesta 27
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• 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

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

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

PRAZNIČNI POPUST
V DECEMBRU!

PRAZNIČNI POPUST
V DECEMBRU!



Čutnost in romantika ali stroga premišljenost - 

modni trendi
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 kaj boste izbrale? 

Se spomnite knjižne uspešnice pred ne-
kaj leti »Pridne punce pridejo v nebesa, 
poredne pa povsod«? Glede na to, da smo 
nekako izgubili kompas (moralnih) vre-
dnot, tudi moda odraža nekakšno vdanost 
v usodo. Življenjsko moč črpa iz preteklih 
desetletij in upanja v svetlejši jutri. Obup 
poskuša nadvladati z nostalgijo in ro-
mantiko, bori se z duhom uporništva kot 
zaveznikom na eni strani in spogledljivo 
močjo Lolit na drugi. Ujeta je v okvire, 
kjer se spreminjajo le detajli, smisel ostaja 
isti. Najopazneje se spreminjajo modni 
dodatki – nakit in obuvala, pa torbice. 
Še najbolj inovativni so različni oblačilni 
miksi oziroma samosvoje modne sesta-
vljanke – kolaži. 

Kot vedno znova poudarjam, tudi zdaj: 
ključ do uspeha je styling. Novi kosi s 
starimi (takimi s patino), nežno kot dih 
z rustikalnostjo, prefinjenost z grobostjo, 
čipka z usnjem, perje s plastiko, krzno s 
pajkicami …

BLEŠČICE

So kot nalašč za preigravanje pesimizma. 
Kako smo le lahko slabe volje, če pa se 
lesketamo in pritegujemo pozornost? 
Svetleči se zgornji deli so si utrli pot tudi 

v vsakdanjo nošnjo in celo pisarne.

ČIPKE

So povsod. Celo tam, kjer jih do zdaj ni 
bilo – na trenirkah. Sicer pa ne bodite 
presenečene, če jih boste opazile tudi na 
čevljih, v laseh, na torbicah, na suknjičih 
in vročih hlačkah.

SPODNJE PERILO

Ni samo stvar intimnih trenutkov. Je tudi 
kamenček v mozaiku dobrega psihičnega 

in fizičnega počutja. Lahko 
ustvari nemogoče ali optično 
pokvari sicer brezhibne obli-
ne. Izbranega in prefinjenega 
spodnjega perila nas tudi ne 
bo sram pokazati pod prosoj-
nim zgornjim delom ali čipka-
sto obleko.

NOGAVICE

Nikakor jih ne moremo več 
stlačiti v štiri omejene katego-
rije – črne, rjave in sive, pa ti-
ste s črto. Dandanes so skoraj 
pomembnejše kot vrhnji deli. 
Pritegujejo poglede, s prav 
izbranimi strukturami, tehnič-
nimi karakteristikami, barvo 
in vzorci pa lahko noge nare-
dijo mikavnejše kot kdaj koli. 
Ste poskusile hlačne nogavice, 

ki vsebujejo dodatek kreme? Pozabite na 
popokane kapilare, mraz in zadržke. Celo 
sandale lahko nosite pozimi, če si boste 
prej nadele dovolj debele nogavice. Torej 
najlonke oz. hlačne nogavice svobodno 
združujte z nogavičkami, in če vam duša 
da, začinite z odprtimi čevlji.

HLAČE

Poleg tistih ozkih, ožjih in sploh oprijetih 
so modne tudi hlače s širšimi hlačnicami. 
In visokimi pasovi. Trapezasti modeli hlač 
bodo izpadli odlično s pilotskimi jaknami 
ali usnjenimi modeli s patenti v pasu. Ta 
po mnenju mnogih najbolj udoben kos 
garderobe lahko zdaj celo zatlačite v no-
gavice, pa ne bo s tem prav nič narobe.

BARVE

Da ne boste klasično črne pričakale naj-
daljšo noč v letu, se lahko odločno ode-
nete v vijolično, zeleno ali zlato. Vijolično 
lahko kombinirate z njenimi temnejšimi 

ali svetlejšimi toni, zagotovo pa boste 
nepozabne v smaragdnem odtenku zele-
ne. Tiste, ki si drznejo, naj jo kombinirajo 
z zlato. 

PLETENE OBLEKE

Letos so izjemno modne. In ne nazadnje 
tudi praktične. Pokrijejo občutljivi del 
križa in ledvic, pre- in prikrijejo zadnjico, 
lahko jih nosimo tudi s tesno prilegajoči-
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mi se hlačami. So udobne, dihajo skupaj 
z nami. A morda prav zato ne bo odveč 
opozorilo, da je potrebna previdnost pri 

izbiri spodnjega perila. Prav bo prišel 
body ali perilo, ki oblikuje postavo. Po 
možnosti brez vidnejših robov.

PASOVI

So »must have«. Obvezni kos garderobe, 
ki bo oplemenitil vaš styling. Ni pomemb-
no, kakšen je, širok ali ozek, čeprav je bilo 
na modnih pistah opaziti več slednjih. 
Usnjen pas lahko nosite po vrhu obleke, 
plašča, suknjiča, jopice ali ostalih plete-
nin – kakor koli si ga boste opasale, bo 
prav. Tanjši usnjen pas si po novem lahko 
kar zavežete ... in tako rešite zadrego z 
dolžino.

To me je napeljalo na besedno zvezo 
stiskati oziroma zategovati pas. Če me 

občutek ali pa recimo sedmi 
(ženski) čut ne vara, bo letošnji 
veseli december malo manj 
živahen. Žal nismo izolirani od 
politično in gospodarsko obar-
vanih zgodb in scenarijev. Pa 
vendar, darila so lahko darilca, 
v izvirnosti pa tako ni meja. V 
Londonu so t. i. charity shopi 
(podobno second hand trgovi-
nam z mešano robo) izredno 
priljubljeni. Za nekaj funtov 
lahko nakupiš rabljenih knjig, 
okraskov, dekorativnih pred-
metov, modnih dodatkov ... da 
imaš pri povratnem letu zago-
tovo »overweight«. Zakaj ne bi 
podarili nekaj novega z nečim, 
kar odseva duh časa? Obiskali 
bolšjaka? In če povem tako, da 
bodo tudi nesentimentalneži 
razumeli – rešite se brkljarije 
po hiši (tistih stvari, ki ste se 
jih preprosto naveličali) in tako 
privarčujte za (morda) ne prav 
racionalen nakup. Če vam ne 
da spati prekrasen plašček, hop med 
stojala. Če gre verjeti svetim knjigam, 
bomo senzacionalna oblačila in prekrasen 

nakit potrebovali samo tu in zdaj, če se 
že ne boste strinjali z rekom, da se živi 
samo enkrat. Kreativne (oblačilne) reši-
tve si bomo izmislili sami, in če bo treba, 
bomo razbile stare šparovčke, pospravile 
kleti in podstrešja, prevetrile omare ter 
si privoščile nekaj lepega. Za skromne 
bodo dovolj funkcionalen pleten šal, kapa 
ali topli copati, tiste zahtevnejše modne 
sladokuske pa bodo naredile še naduro 
v slogu pomagaj si sam. Potem ti bo na 
pomoč priskočila tudi višja sila ... Oboro-
žimo se z optimizmom in se prepustimo 
ter za popotnico sprejmimo misel Audrey 
Hepburn, da »najlepših romanov ne napi-
šemo, ampak jih doživimo«.

Polona Andromako,
univ. dipl. inž. oblikovanja tekstilij in oblačil

DM-Drogerie Markt d.o.o., Litostrojska 48, Ljubljana

S P O R T S W E A R

ASKOT d.o.o., Špindlerjeva 25, Ptuj

V VESELEM

DECEMBRU



Posebna ponudba:

kava & rogljiček 
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PRAVI RAJ d.o.o., Blatna Brezovica 37, Vrhnika

MIKLAVŽEV POPUST

PRAVI RAJ d.o.o., Blatna Brezovica 37, Vrhnika

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



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

cena: 
25,00€ cena: 

59,00€ 

cena: 
19,00€ 

cena: 
17,90€ 

cena: 
15,90€ 

cena: 
7,00€ 

cena: 
8,75€ 

cena: 
3,00€ 

cena: 
5,90€ 

cena: 
3,00€ 

cena: 
6,90€ 

cena: 
29,90€ 

cena: 
79,00€ 

cena: 
79,00€ 

cena: 
20,00€ 

cena: 
25,90€ 

cena: 
10,90€ 

Ženske torbice,
trgovina EXCLUSIVE

Set robčkov,
trgovina SVILANIT

7,00€7,00€

8,75€8,75€8,75€8,75€

cena:cena:

cena:cena:
3,00€3,00€
cena:cena:
3,00€3,00€

7,00€7,00€

cena:cena:
8,75€8,75€8,75€8,75€

cena:cena:
3,00€3,00€3,00€3,00€

Kravate,
trgovina SVILANIT

Novoletni okraski, 
trgovina VELETEKSTIL

Otroški copati Shrek,
trgovina EVKALIPTUS

Darilni set, trgovina TOKO

Rokavice, 
trgovina TOKO



Viseči krušni okraski

ustvarjamo
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VARTEKS trade d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana

EGO ŠPORT, Roman Forjan s.p., Trg zmage 5, Murska SobotaEGO ŠPORT, Roman Forjan s.p., Trg zmage 5, Murska Sobota

KUPON
za 20%
popust!

Velja od
3.12. do 13.12. 2010

Mesec december je znan kot mesec obdarovanj, lahko pa rečemo, da je tudi mesec ustvarjanja: izdeluje-
mo novoletne voščilnice, pripravljamo in zavijamo posebej narejena darila, izdelujemo različne okraske … 
Tokrat vam predlagamo izdelavo okraskov iz posušenih krušnih rezin iz knjige Slikarski projekti, Založba 
Karantanija, ki jo lahko dobite v njihovi knjigarni v BTC City Novo mesto. 

KRUŠNE REZINE

ustvarjamo

Mesec december je znan kot mesec obdarovanj, lahko pa rečemo, da je tudi mesec ustvarjanja: izdeluje-
mo novoletne voščilnice, pripravljamo in zavijamo posebej narejena darila, izdelujemo različne okraske … 
Tokrat vam predlagamo izdelavo okraskov iz posušenih krušnih rezin iz knjige Slikarski projekti, Založba 

1. V krušno rezino vti-
sni modelček za pecivo. 
Nato iz modelčka izti-
sni okrasek. Izreži večje 
število okraskov.

2. V vsak okrasek pri-
tisni s slamico – tako 
boš dobil luknjico za 
vrvico.

5. Ko se bo barva po-
sušila, pobarvaj še dru-
go stran. Ko bo barva 
povsem suha s svinčni-
kom nariši na okrasek 
preproste vzorce.

6. Vzorce pobarvaj z 
različnimi akrilnimi 
barvami. Ko se bo vzo-
rec posušil, poslikaj še 
robove okraskov.

7. Če želiš okraske 
obesiti, potisni skozi 
luknjice, ki si jih izdol-
bel s slamico, dolg kos 
vrvice in jo zaveži v 
vozel.

4. Beli barvi primešaj 
lepilo ter z zmesjo pre-
maži robove okraskov. 
Nato pobarvaj eno iz-
med strani. 

3. Okraske položi na 
mrežo za cvrtje in jih 
pusti stati preko noči. 
Do jutra bodo postali 
suhi in trdi.

Če želiš izdelati visečo 
verigo, moraš vsak 
okrasek dvakrat 
preluknjati s 
slamico. Okraske 
poveži z vrvico.

Tokrat vam predlagamo izdelavo okraskov iz posušenih krušnih rezin iz knjige Slikarski projekti, Založba Tokrat vam predlagamo izdelavo okraskov iz posušenih krušnih rezin iz knjige Slikarski projekti, Založba 

Če želiš izdelati visečo Če želiš izdelati visečo 
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IZDELAVA  »
KLJUČEV

FOTOKOPIRANJE »

KLJUČAVNICE »

DOMOFONI »
KRPAN, Matjaž Rogelj s.p., Slovenska vas

BTC City Novo mesto
dvorana B

Gotovinski
POPUST

od -5% do -20%

EUROSPIN EKO d.o.o., Renški Podkraj 64, 5292 Renče

Janja Retelj s.p., Cesta brigad 26, Novo mesto

Popust do 60%
na določene

artikle!

ZALOŽBA KARANTANIJA d.o.o., Savlje 38,, Ljubljana
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ČEBELICA d.o.o., Podturn 85a, Dolenjske Toplice

tel.: 07/30 21 101, gsm: 051/636 914
www.zlatarna-aura.si, info@zlatarna-aura.si
tel.: 07/30 21 101, gsm: 051/636 914

Prijazno
vabljeni
v našo zlatarno.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
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ROJAL, Tomo Avbar s.p., Pod vinogradi 7, Straža

HiT

2011

Akcijske cene veljajo od 22.10.2010 do 19.1.2011.

Glasbena skladanka
Redna cena: 19,90 €
Art. 170199

Akcijska cena (€):

Glasbena skladanka

Akcijska cena (€):

141414,90,90,90
Risalna tabla
Redna cena: 54,90 €
Art. 219379, 219380

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

393939,90,90,9039,90393939,9039,9039,90393939,9039
Akcijska cena (€):

Teaserj 94,5 x65.indd   1 29.10.2010   9:53:40

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

BTC City Novo mesto
dvorana B
tel.: 0590 15 679

Pestra ponudba obutve za zimske dni!  

rašica point d.o.o. / dunajska 5, 1000 ljubljana, slovenija / t: 01 23 92 340, f: 01 23 92 357 / www.rasica.s

ob nakupu nad 60 eur vas do 12. decembra 
čaka toplo presenečenje.

 / dunajska 5, 1000 ljubljana, slovenija / t: 01 23 92 340, f: 01 23 92 357 / www.rasica.si / foto: aljoša rebolj / poiščite nas na facebooku

Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana

BABY CENTER d.o.o., Letališka c. 3, Ljubljana
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Zimska kolekcija
že v trgovini

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

NOVO!
HRANA ZA PSE ‘NOW’,
ki ne vsebuje žitaric!

AKCIJA
HRANE BOSCH IN REGAL 15kg
(akcija velja za izdelka, ki sta 
označena na prodajnem mestu)

OB PREDLOŽITVI TEGA KUPONA 15% 
POPUST NA IZBRANE ARTIKLE
(popusti se ne seštevajo in ne veljajo za 
izdelke, ki so že v akciji)

KUPON

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

AKCIJSKE CENE
V TRGOVINI Z METRAŽNIM BLAGOM

VELIKA IZBIRA MODNIH TKANIN,
TERMO VELURJA 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

3L d.o.o., Golnik 170, 4204 Golnik

SVILANIT d.d., Kovinarska 4, Kamnik
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EDGE LED
LCD televizor LG 42LE4500
Diagonala 107 cm, ločljivost 1920 x 1080 px. DVB-T/C MPEG 4 
sprejemnik. Picture Wizard II, 24 p Real Cinema, Smart Energy Saving 
Plus. USB multimedija, HDMI. Globina samo 36 mm.

nerazrezana cena: 799,90 €

10x79,99 €

BIG BANG NOVO MESTO  |  Ljubljanska cesta 27  |  Tel: 07/393 52 00  |  Ponudba velja od 3. 12. 2010 do
31. 12. 2010  |  Big Bang vam plača vse stroške odobritve, zavarovanja in obresti kredita - EOM 0 %.

nerazrezana cena: 799,90 €

107 cm

LED osvetlit
ev

razrezana
cenacenacena

10 obrokov 
EOM 0%

DVB-T/C MPEG-4
USB multimedija
Full HD

BIGBANG trgovina in storitve d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana
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TOKO d.o.o., Letališka 3c, Ljubljana
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OBLAČILA ZA NOSEČNICE• 

PODALJŠANE HLAČE• 

OBLAČILA VELIKOSTI 3XL• 

TRGOVINA Z ŽENSKIMI IN MOŠKIMI OBLAČILI
 ZA ŠPORT IN PROSTI ČAS

       Od 29.11.
      do 11.12.2010
     MIKLAVŽEV
    POPUST
  na označene
arti kle
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GESLO INDUSTRIJ-
SKA RASTLINA

ZUNANJA 
ZARODNA 

PLAST

DERMOTA, 
ANTON

NEKDANJI
ČILSKI TENIŠKI 

IGRALEC 
(MARCELO)

POGOVOR 
ZA JAVNO 
OBJAVO V 

MEDIJU

LAHKOST

STOPINJA V 
SNEGU

HLOD
----------------------

HUDIČ

RAKAVO
TKIVO

----------------------
SL. PESNICA 

(MAJDA)

ZNAČILNOST 
PEGAVEGA

UPRAVNA 
GROFIJA NA JV 

ANGLIJE
----------------------
RUS. PISATELJ 

(GLEB I.)

BRIT. IGRALEC 
(TIM)

----------------------
AM. IGRALKA 
(ANDERSON)

PIJAČA IZ 
ČAJA IN RUMA, 
Z DODATKOM 

LIMONE, 
POMARANČE 

IN SLADKORJA

PAS, JERMEN

PRIPADNIK 
ESENOV

SIMBOL ZA 
DEKAGRAM

----------------------
BRIT. RAZISKO-
VALEC AFRIKE  

(JOHN H.)

GRŠKA ČRKA
----------------------

PROTITELO

GROS, PIERO
17 – 9

----------------------
POKONČNI 

STOŽEC

ŽOGA IZVEN 
IGRIŠČA

----------------------
1. AM. TELEKO-
MUNIKACIJSKI 

SATELIT

ATENSKI 
NOGOMETNI 

KLUB

GROŽNJA
----------------------

SL. PEVKA 
(MAVRIČ)

NADALJE-
VANJE 
GESLA

SVEDER ZA 
VRTANJE 

LUKENJ V OSI

AM. BOKSER 
(MUHAMMAD)

----------------------
ŽABA

PTICA UJEDA

SPODNJI 
DEL NOGE 
NEKATERIH 
SESALCEV

MOTORNO 
KOLO Z

MAJHNIMI 
KOLESI

100 KG
----------------------

VILIČASTA
RIBJA 

KOŠČICA

STRUPENO 
IGLASTO 
DREVO

V SV. PISMU 
ŽENA KRALJA 

KSERKSA
----------------------
IVAN PREGELJ

AKTER

PATRULJA

NAGRADE:

1 x DARILNI BON
v vrednosti 40 €,

podarja ZLATARNA AURA

1 x KNJIGE po izbiri Založbe
Karantanija v vrednosti 20 €,

podarja  ZALOŽBA 
KARANTANIJA

2 x DARILNI BON
v vrednosti 20 €,

podarja BTC City Novo mesto

KUPON KUPON KUPON

www.btc-city.com 15

Pravilno rešeno geslo napišite na kupon in ga najkasneje do 5. januarja 2011 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.

EKTODERM - zunanja zarodna plast;  SPEKE - brit. raziskovalec Afrike (John H.); USPENSKI - ruski pisatelj (Gleb I.);
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