Na naši mizi: Medena potica

EkoBTC:
Otvoritev sončne elektrarne
Odpiralni čas trgovin v BTC City Novo mesto: ponedeljek - petek od 800 do 2000, sobota od 800 do 1300, nedelja in praznik zaprto.

Brezplačni oglasnik nakupovalnega središča BTC City Novo mesto; april 2011, številka 19

Modni trendi: Obljube poletja
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3L d.o.o., Golnik 170, 4204 Golnik

Ko išcete trajno darilo
za svoje najdražje, vas
lepo vabimo, da ga
izberete v naši zlatarni.

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

TRGOVINA Z OBUTVIJO
EGO ŠPORT, Roman Forjan s.p.,
Trg zmage 5, Murska Sobota
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POLZELA d.d., Polzela 171, Polzela; www.polzela.com

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

Obiščite
novo
prodajalno
POLZELA
v BTC!!
Najširša izbira
nogavic za
vso družino
na enem
mestu!

www.btc-city.com

napovednik dogodkov
Petek, 15. april, ob 17. uri - dvorana D (pri NKD)
VSE NAJBOLJŠE ZATE - predstava Ku Kuc
Petek, 22. april, ob 17. uri - dvorana A
VESELO ZAJČKOVANJE glasbena animacija z igro Velikonočni spomin
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NAPOVEDNIK DOGODKOV,
OTROŠKI SVET
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MODNI TRENDI
Obljube poletja
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Rekreacija in prosti čas
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EKOBTC
Otvoritev sončne
elektrarne
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NA NAŠI MIZI
Medena potica
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otroski svet
Sobota, 16. april: Velikonočni zajček
Sobota, 23. april: Košarica za pirhe
Sobota, 30. april: Sovica Oka
Delavnice potekajo v dvorani A, od 10. do 13. ure, pod vodstvom Društva za
razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

NAGRADNA KRIŽANKA

BTC CITY KAŽIPOT

Brezplačni oglasnik nakupovalnega središča BTC
City Novo mesto;
Izdajatelj: BTC d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
PE Novo mesto, Ljubljanska 27, Novo mesto;
Vsebinska zasnova in oblikovanje:
HORUS založništvo, Ljiljana Udir s.p., Novo mesto;
Lektoriranje: Kristina Pučnik;
Tisk: Delo TČR d.d., Brnčičeva 31, Ljubljana;
Distribucija: Pošta Slovenije d.o.o.;
Naklada: 20.000 izvodov;
Vse cene so v evrih in vsebujejo DDV.
Akcije veljajo v času razprodaje oz. do razprodaje zalog. Za morebitne napake v tekstih ali cenah
izdelkov se opravičujemo. Slike so simbolične.
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Dagmar Terbovc s.p., Mestna ulica 1, Laško

Nudimo vam tudi pravo orožje
(šibrenice, pištole, mk), airsoft, noži,
etuiji, daljnogledi, dvogledi... vse za
šport in lov!

BTC City Novo mesto
tel.: 07/39 42 200
www.rojal.si; e-pošta: tomo@rojal.si

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

BTC City Novo mesto, dvorana B

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

NAJVEČJA IZBIRA
ZRAČNEGA OROŽJA
V SLOVENIJI že od 109,00 € naprej

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

www.btc-city.com

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

Tudi tokrat smo v trgovini Buba pripravili
pasjo hrano po ugodnih cenah:

15 kg hrana BOSH in REGAL
po akcijski ceni!
KUPON

Obogatili smo tudi
ponudbo
za glodalce:
na voljo
nova hrana
HOPE FARMS!
OB PREDLOŽITVI TEGA
KUPONA POPUST V
VREDNOSTI 15%
(Popust se lahko izkoristi enkrat in
se ne sešteva z ostalimi popusti!)

POPUSTI

na novo kolekcijo
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CREATINA d.d., Šmartinska 152, Ljubljana

modni trendi
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OBLJUBE POLETJA
Sočne, zapeljive, spogledljive, sveže in drzne
Prijetnejše temperature v nas budijo
pričakovanja in obljube po daljših
dneh, zapeljivih dogodivščinah in
romantičnih večerih. S sveže obujenim optimizmom ter oboroženi z

rok trajanja in so obsojene na propad.
Veliko pozitivne energije bo v pomlad in poletje zagotovo vnesla
barvna paleta. Sočna oranžna je najbolj vroča barva te sezone, zelena se
najraje poistoveti z odtenkom pistacije, rumena izžareva nespodbitno
energijo sonca, rdeča vnaša strast in
bela, ki obljublja svežino … Barva je
izraz že sama po sebi.
Svetlobni poudarki in drzne, ponekod skoraj neonsko intenzivne
barve, se odlično dopolnjujejo s premišljenimi nezapletenimi kroji. Minimalizem se spogleduje s futurističnimi detajli, vse skupaj pa okronajo
nostalgija in spomini na nepozabno
modno ikono Jackie Kennedy.

novo prvinsko energijo in voljo do
življenja smo pripravljeni tudi na tiste ne tako življenjsko pomembne, a
zagotovo sladke misli o oživitvi naše
garderobe in ponovnim stilskim
rojstvom – preobrazbo. Če narava
vsako pomlad pokaže svojo moč in
zanesljivo sposobnost regeneracije,
nam bo gotovo v spodbudo, da imajo vse slabe in nepopolne reči kratek

Potem so tu še vzorci – pike in rože,
pa geometrijski poudarki. Za tiste,
ki jim poguma oziroma drznosti nikakor ne manjka, se bo na prodajnih
policah znašel tudi kos z motivi sadja ali živali. Ne mislim na leopardje
vzorce in drobni tisk. Naj zvedave
poglede pritegujejo veliki ananasi,
pomaranče (kolekcija Stelle McCartney) ali nepozabni labodi in žirafe.
Kot dobro izbrana začimba vašega
prepoznavnega osebnega sloga ...
Pa pojdimo po korakih. Moda se izčiščuje, kroji so bolj premišljeni, manj

www.btc-city.com

je vzorcev, manj slojenja. Če boste
letos hotele pustiti vtis modne ozaveščenke, morate zagotovo poseči
po nekaj preﬁnjenih oblekah, lahko
tudi bluzah in tunikah, ki jih boste
zaokrožile s premišljeno izbranimi
torbicami. Te bi lahko preprosto postrojili v dve kategoriji, male in velike. Malim pristoji ročaj in se nosijo
v roki, spominjajo na slavno obliko
Kelly (po Grace Kelly). Na splošno pa
prevladujejo bolj oglate oblike pred
malhastimi. Torbice so torej bolj trde
in opredeljenih oblik.
Ali že imate v svoji garderobni omari
dober trenčkot? To je eden najbolj
strateško uporabnih kosov pomladne garderobe, saj nam ni do tega,
da bi varljive temperaturne razlike
povzročile neprijeten prehlad ali
kaj podobno nadležnega. Tudi to
sezono ne boste udarile mimo z nakupom dobre usnjene jakne (če je še

nimate), ki jo lahko skombiniramo
pravzaprav s čimer koli, najsi bo to
s poletno obleko, džinsom, širokimi
hlačami ali hlačnim kombinezonom,
pa tudi s krili.
Transparentnost, prosojnost je eden
vodilnih poudarkov sezone pomlad/
poletje 2011. Z roko v roki se ta trend
navezuje na lahkotnost in tudi na
resice, ki bodo ozaljšale marsikateri
oblačilni kos, da čevljev sploh ne
omenjamo.
Nevtralne barve, odtenki peska in
bele kave ne smejo izostati iz vaših
stajlingov. Kot protiutež je vedno
prisotna črna, čeprav bo letos zagotovo tudi veliko oblačil v temno
modnih odtenkih.
Bela ne bo rezervirana samo za
neveste in podobne svečane priložnosti. Bela navdihuje, njena neomadeževanost se spogleduje s svežino
in romantiko. Pa s čipkami, volani in
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Tudi športna oblačila so si utrla
pot med oprave za vsakodnevne priložnosti. Vsaj dve sezoni
sta že v znamenju ležernosti,
letos pa bo videti, kot da je pižama nadomestilo za dnevna
oblačila. Sicer brezpogojno drži,
da so izčiščene, funkcionalne
linije in kroji ter udobni materiali pravzaprav recept oziroma
sinonim za prijetno in udobno
počutje.

makramejem.
Sedemdeseta leta so spet navdihnila številne modne oblikovalce.
Kombinacije vzorcev, materialov,
tekstur in nakita so zagotovo recept
za pozornost in številne radovedne
poglede.

Osnovne oblike so »must have«.
Samo gube in zanimivi načini
drapiranja so svež, nov in zadosten okras. Lahko pa jih dopolnimo v še zanimivejšo celoto
s pravimi modnimi dodatki, ki
bodo ob nevsiljivih formah prišli
kar najbolj do izraza. Ne pozabite na ekstravagantne zapestnice. Srajce, hlače, brezrokavniki,
jakne in topi bodo prav tako
zažareli ob prav izbranem nakitu in pasovih. Morda le drobno
opozorilo. Če so kroji in linije
silhuet tako preprosti in izčiščeni, pride do izraza sam material
oblačil. Zato naj vam ne bo škoda
pomisliti na dober lanen kostim,
morda tudi svilo.
Tudi pletenine bodo našle svoje
zaveznice, čeprav slovite blagovne
znamke več pozornosti namenjajo
satenu in preﬁnjenim naravnim ma-

terialom – bombažnemu poplinu,
gladkim svilam in rustikalnemu lanu.
Tudi žakardni vzorci so vsaj pri bolj
svečanih, elegantnejših oblačilih
našli svoje mesto, veliko pa je tudi
potiskanih svil ter cenejših viskoznih
in sintetičnih materialov (za kolekcije, namenjene množični uporabi).
Hlače naj bodo letos plahutajoče,
torej široke in udobne. Vsaj tiste za
vroče poletne dni. Ozke hlačnice
resnično pristojijo samo (in žal) le
redkim posameznicam z brezhib-

bodo gotovo vesele novice, da so
najaktualnejša prav krila, ki segajo
čez kolena. Lahko bi rekli midi dolžin, in ni pomembno, ali so ozka, na
A ali pa jih zaznamuje plise. A previdno pri obutvi.
Ob pisanju sem se spomnila na
verze znane slovenske popevke:
»Vse diši že po pomladi, lep je dan,
na skrbi pozabi.« In res, naredimo
tako, nasmejanim sončnim dnem
nastavimo obraz in si hudomušno
pomežiknimo. Razigranost naj spremlja vsak naš korak, in naj se rodi –
LJUBEZEN.

Polona Andromako,

univ. dipl. inž. oblikovanja tekstilij in oblačil

ASKOT d.o.o., Špindlerjeva 25, Ptuj

Lanska letna
kolekcija
znižana do

no postavo. In po možnosti vsaj z
10-centimetrskimi petkami oziroma
podplatom.
Še beseda o enem najbolj ženstvenih kosov (damske) garderobe,
krilu. Ja, tiste, ki se imajo za dame,

S

P

O

R

T

S

W

E

A

R

Akcija traja do razprodaje zalog.

modni trendi

Dolga oblačila, predvsem seveda krila in obleke, so morda
manj funkcionalna, zagotovo pa
jim nihče ne more očitati odsotnosti romantike in preﬁnjenega sloga.

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

TOKO d.o.o., Letališka 3c, Ljubljana

BOROVO trade d.o.o., Trubarjeva 11, Celje
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NOVA KOLEKCIJA
POMLAD - POLETJE
ŽE NA POLICAH

BTC City Novo mesto

dvorana A
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1. dekliška jakna (9 mes. - 3 leta), CHAMPION, 33,00 EUR
2. dekliške hlače (9 mes. - 3 leta), CHAMPION, 15,00 EUR
3. ženska sp. maja iz bambusa, ENNA, 18,22 EUR
4. moška sp. majica iz bambusa, ENNA, 19,85 EUR
5. merilnik srčnega utripa Polar, INTERSPORT, 159,95 EUR
6. pohodniške palice McKinley, INTERSPORT, 24,95 EUR
7. pohodniški čevlji McKinley, INTERSPORT, 89,95 EUR
8. otroška zaščitna čelada Fireﬂy, INTERSPORT, 15,96 EUR
9. ženska tekaška maja Adidas, INTERSPORT, 32,95 EUR
10. otroški rolerji Fireﬂy, INTERSPORT, 49,95 EUR
11. torbica za okrog pasu Asics, INTERSPORT, 19,95 EUR
12. skiro Fireﬂy, INTERSPORT, 39,96 EUR
13. fantovska trenirka (9 mes. - 3 leta), CHAMPION, 39,00 EUR

EkoBTC
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OTVORITEV SONČNE
ELEKTRARNE
Jože Mermal, predsednik uprave
BTC in Tjaša Ficko, podžupanja Mestne občine Ljubljana sta 16. marca
2011 slavnostno predala v uporabo
eno izmed največjih sončnih elektrarn v Sloveniji, ki je na skupni
površini 13.000 kvadratnih metrov
locirana na dveh strehah Logističnega centra BTC ob Letališki cesti v
Ljubljani.
Skupna zmogljivost sončne elektrarne je 900 kWp, predvidena letna
proizvodnja en milijon kWh električne energije, skupna naložbena vrednost pa 2,4 milijona evrov. Sončna

elektrarna, katere investitor je družba BTC, bo okolje razbremenila za
približno 700 ton ogljikovega dioksida in drugih škodljivih snovi letno.
Zmanjševanje vplivov na okolje pa je
eden izmed ključnih ciljev, ki si jih je
vodstvo BTC zastavilo v okviru izvajanja projekta Ekoindeks. V januarju
in februarju 2011 je sončna elektrar-

na že proizvedla prve količine energije in jih oddala v Borzenovo skupino za naslednjih 15 let.
»Današnja otvoritev sončne elektrarne predstavlja pomemben korak
v uresničevanju ciljev, ki smo si jih
v okviru projekta Ekoindeks v BTC
zastavili na področju okoljskega in
trajnostnega razvoja. Pričeli smo z
izgradnjo lastne ekološke postaje,
v kateri načrtno zbiramo in razvrščamo odpadke, kar smo kmalu
nadgradili z uvedbo okoljskega ISO
standarda, pozneje pa še z načrtnimi
meritvami vplivov na okolje in projektom Ekoindeks, ki smo ga v
poslovanje družbe uvedli v letu
2008 kot del našega srednjeročnega poslovnega načrta.
Izgradnja sončne elektrarne na
strehi Logističnega centra BTC
predstavlja nadaljevanje naših
načrtno zastavljenih okoljskih
aktivnosti, saj vsaka kilovatna
ura električne energije, proizvedena s sončno elektrarno, pomeni prihranek 0,7 kg emisije
ogljikovega dioksida v ozračje.
V maju bo sledila še otvoritev sončne elektrarne na Kristalni palači, kjer
so v južno fasado stolpnice vgrajeni
sistemi za proizvodnjo elektrike iz
sončne energije, celotna stolpnica
pa je zgled energetsko učinkovite
gradnje,« je ob tem dejal Jože Mer-
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mal, predsednik uprave BTC. V BTC
so sicer v okoljevarstvene projekte
v zadnjih desetih letih investirali 30
milijonov evrov.
«Od konca minulega leta sta v BTC
pred vhodom v Dvorano A in pred
poslovno stolpnico BTC City v Lju-

bljani nameščena tudi stebrička za
polnjenje električnih vozil, kjer BTC
lastnikom vozil omogoča brezplačno polnjenje. Ob tem so v podjetju
za potrebe zaposlenih in poslovnih
partnerjev kupili tudi električno vozilo Biro, ki je okolju in mestnemu prometu prijazni štirikolesnik in ki ima
naziv najmanjšega vozila na trgu.

družbe BTC in je eden izmed ključnih
kriterijev za spremljanje in ocenjevanje uspešnosti družbe. V letu 2008
je Ekoindeks družbe BTC znašal 297
točk, v letu 2009 340 točk, v letu
2010 394 točk, načrtovana vrednost
za leto 2011 pa je 410 točk.
V BTC so v letu 2010 za razvoj poslovnega modela Ekoindeks prejeli
tudi nagrado za okolju prijazno podjetje, ki jo podeljujeta časnik Finance
in Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad.
Rezultate okoljskega in trajnostnega
delovanja BTC lahko vsakdo spremlja na okoljskem portalu www.
eko-btc.si, na katerem so predstavljene vse okoljske in trajnostne aktivnosti družbe BTC.
(povzeto po www.eko-btc.si)

O poslovnem modelu Ekoindeks
Poslovni model Ekoindeks so v
družbi BTC zasnovali kot kazalnik
za spremljanje okoljskega napredka družbe, s katerim v BTC merijo
konkretne učinke svojih okoljskih
in trajnostnih projektov. Ekoindeks
je ponderiran seštevek vseh dobrih
dejanj, s katerimi BTC povečuje pozitivne vplive na okolje na različnih
področjih – ravnanje z energijo,
vodo, odpadki, prometom in varnostjo. Vrednost Ekoindeksa je sestavni del letnega poslovnega načrta
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RAŠICA POINT d.o.o., Dunajska c. 5, Ljubljana

BTC City Novo mesto, dvorana B

Delovni čas:
pon. - petek 800 do 2000
sobota 800 do 1300

Velika izbira moških, ženskih in
otroških oblačil ter jeans hlač!

www.rasica.si

KRPAN, Matjaž Rogelj s.p., Slovenska vas
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DOMOFONI
KLJUČAVNICE
FOTOKOPIRANJE
IZDELAVA KLJUČEV

BTC City Novo mesto
dvorana D, (poleg NKD-ja)

TRGOVINA Z METRAŽNIM BLAGOM
POMLADNO VESELJE ZA
ŠPORTNIKE VSEH GENERACIJ!

Super akcija
v trgovini
ROJAL!
Kolekcija
pomlad - poletje
znižana tudi do

Razveselili se boste novih modelov,
pri starejših pa vas razveseljuje
Champion z do

70% nižjo ceno!

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

40%.

BTC City, dvorana A

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

Poleg CD plošč,
DVD-jev, knjig,
priročnikov in
revij imamo
ponovno na
zalogi vse
vrste kitar
po izredno
ugodnih cenah!

VELIKA IZBIRA
MODNIH TKANIN
Blago za kostime
na kilogram
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praznik pomladi - Velika noc

SLIKE/DARILA

DANEX ART d.o.o., Ljubljanska c. 27, Novo mesto

Največja galerija in
okvirjanje slik na Dolenjskem

od -5% do -60%

BTC City Novo mesto, dvorana A, tel./fax: 07/33 22 339

www.prodajaslik.com; e-pošta: danexart@siol.net

1

Obišcite naš porocni koticek tu najdeta mladoporocenca vse
za poroko!

5
2

»Ce zelis nekaj povedati,
povej to s cvetjem,
stane malo, pomeni pa mnogo.«
6

7
3

NKD d.o.o., Ulica XIV. Divizije 12, Celje

8

za izdelke iz programa
gospodinjstva za 30 točk
Kupon natisnete na dm active beauty terminalu
od 20. 4. 2011 do 26. 4. 2011.
Ponudba velja za člane dm active
beauty sveta ugodnosti.

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

4

1. košara - gnezdo, KRISTAL, 10,80 EUR
2. okrasna blazina, VELETEKSTIL, 12,99 EUR / kom.
3. bombažni namizni prt, NKD, 3,99 EUR
4. namizni prt - tekač, NKD, 4,99 EUR
5. servieti Atelier, KRISTAL, 2,50 EUR / zavitek
6. skodelice, KRISTAL, 20,00 EUR / par
7. košara, KRISTAL, 6,85 EUR
8. sveče jajčka, KRISTAL, 6,00 EUR / 4 kom.
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Pridobite si številne
ugodnosti za nakupovanje
v Veletekstilu Novo mesto.
Več o tem na www.veletekstil.si

Matej Kulovec s.p., Seidlova c. 66, Novo mesto

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

TRGOVINA Z ŽENSKIMI IN MOŠKIMI
OBLAČILI ZA ŠPORT IN PROSTI ČAS

N�v� � p��u���:

����n�k� ��n� Š�U�M
- ������ �u�ka�
- mo�r� �r�����j�
T���� ��n��i�� o� 0,95€ n�����

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

Ministrstvo za zdravje opozarja: uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.

Bamusovo vlakno vsebuje naravno antibakterijsko snov, ki
preprečuje razvoj bakterij. Bambusovo perilo zmanjša možnost
bakterijskih in glivičnih obolenj.
Perilo iz bambusa se ne navzame človeškega vonja. Idealno je
za športnike in alergike.

BTC CITY Novo mesto
Dvorana A

Popust do
40% na
označene
artikle.
Popust velja
do 15.5.11,
oziroma do
razprodaje
zalog.

www.btc-city.com

MEDENO-OREHOVA POTICA

(Iz knjige Med, Andrej Goljat, založba Kmečki glas)

BTC City Novo mesto

Vedno svež kruh, burek,
pecivo, zavitki, rogljiči...
BABY CENTER d.o.o., Letališka c. 3, Ljubljana

Delovni čas:
ponedeljek - petek
600 - 2200
sobota
600 - 1900
nedelja in prazniki
800 - 1400
Žito Maloprodaja d.o.o., Šmartinska 154, Ljubljana

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

Pametni Nakup

Kvašeno testo:
500 g bele moke tipa 500
30 g kvasa
60 g masla ali margarine
80 g sladkorja
2 jajci ali 5 rumenjakov
približno 2 dl mleka
rum, limonina lupinica,
V mlačnem mleku raztopljen med
vanilijev sladkor
primešamo orehom, dodamo jajci, vaniliščepec soli
jev sladkor, cimet, limonino lupinico in
rum. Temperatura nadeva naj bo enaka
Medeno-orehov nadev: temperaturi testa.
150 g medu
Moko stresemo v plastično posodo,
500 g mletih orehov
dodamo jajca, sladkor, rum, vanilijev
1,5 dl mleka
sladkor in limonino lupinico. Mleko seg2 jajci
rejemo in raztopimo maščobo. Moki dovanilijev sladkor
damo mlačno mleko in premešamo. Domlet cimet
damo solnokvasno emulzijo in maščobo,
limonina lupinica
zmešamo srednje gosto testo, ga zgnerum
temo le toliko, da postane elastično v
notranjosti in gladko po površini in se
ne prijema posode. Količine mleka v
receptu ni mogoče določiti čisto točno,
saj vlažnost moke in velikost jajc oz.
rumenjakov nista vedno enaka. Testo
pokrijemo s folijo in vzhajamo na sobni
temperaturi.
Ko se količina testa podvoji, še enkrat
premesimo. Ponovno vzhajano testo
razvaljamo v obliki pravokotnika na pol
centimetra debelo.
Namažemo z orehovim nadevom,
potresemo s suhimi drobtinami, trdo
zvijemo, položimo v pomaščen in z
ostro moko obsut model, premažemo
z zmesjo jajca in mleka, prebodemo,
ponovno vzhajamo in približno 40 minut
pečemo pri 175°C.

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

na nasi mizi
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iz žit, preprosti in zdravi okusi
EUROSPIN NOVO MESTO, Ljubljanska cesta 32, Novo mesto
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www.btc-city.com
KAR ODPADE
PRI PILJENJU

ŽENSKA, KI
KAJ DARUJE

TURISTIČNO
MESTO NA
GORENJSKEM

SREDIŠČE
VRTENJA

ZADNJE
PREDIVO,
TULJE

PRAVNA
ZADEVA

SKUPINA
LJUDI,
IMENOVANA ZA
OPRAVLJANJE
DOLOČENIH
NALOG

GESLO

KRATKOROGA
KOBILICA

RIM. BOGINJA
IZOBILJA
---------------------MOČ, JAKOST

SESTRA LE
PO ENEM
STARŠU
---------------------SREDOZEMSKI
GRM, TRIŠLJA
KDOR KAJ
POTISKA,
RINE

NAGRADE:

SINKO
---------------------UD,
EKSTREMITETA

PLEZANJE
---------------------POKRAJINA NA
JZ SAVDSKE
ARABIJE

NADALJEVANJE
GESLA
EGIPČ. BOG
SONCA
---------------------VZPOREDNICA

OBRAT

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

OZNAKA ZA
NEZNANCA
---------------------AROMUN

PISAVA ZA
SLEPE,
BRAILLOVA
PISAVA

DEL
LJUBLJANE
---------------------LETOPIS

3 x DARILNI BON
v vrednosti 20 €,
podarja BTC City Novo mesto

RADIALNA
GUMA
---------------------SP. PLAST
ZEMELJSKE
SKORJE

HRVAŠKA
NAFTNA
DRUŽBA

19. IN 4.
ČRKA NAŠE
ABECEDE

1 x DRUŽINSKI
PAKET NOGAVIC
v vrednosti 40 €,
podarja POLZELA

IZDELOVALEC
SIRA
---------------------OČESNA
ŠARENICA

ZAOKROŽENI
ZNESEK, NA
KATEREGA
SE GLASI
BANKOVEC

SIRARNICA
---------------------ETUI

ENOTA PESMI
IZ DVEH ALI
VEČ VERZOV

VERSKI
POGLAVAR
ŠIITOV

KUPON KUPON KUPON
TETA PO
PRIMORSKO

OKRASNI
OBESEK ZA
UŠESA
---------------------JAHANJE
KEM. SIMBOL
ZA PLUTONIJ
---------------------STRAST,
POŽELENJE

ODSTOPANJE
OD PRAVIL,
NEPRAVILNOST
NEKD. BRAZILSKI DIRKAČ F1
(FITTIPALDI)
---------------------KEM. SIMBOL
ZA BROM

IZ PAPIRJA
NAREJENO
POKRIVALO

AMORTIZER

STAROINDIJSKI
LJUDSKI EP

ANUARIJ - letopis; SARANČA - kratkoroga kobilica; SMRČA - sredozemski grm, trišlja;

Pravilno rešeno geslo napišite na kupon in ga najkasneje do 14. maja 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.

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

