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DOGAJANJE

Poletje iger in 
zabave 
v Velenjki 

Ne 
zamudite 
velikega 

zaključka!

Vabljeni v Velenjko, kjer vas še do konca avgusta pričakuje rajska 
peščena plaža s številnimi brezplačnimi aktivnostmi in doživetji. 

Preizkusite se v deskanju na simulatorju surfanja, se z Xbox Kinect 
konzolo podajte v virtualni svet iger in adrenalina ali pa čas družinsko 
obarvajte in z otroci uživajte v čisto pravem peskovniku, na napihljivem 
gradu, v bazenu z žogicami ali pa ob ustvarjanju na risarskem platnu. 
Čaka vas tudi nagradna igra s privlačnimi nagradami. 
Obiščite Velenjko in si pričarajte pridih morja. Zaliv surfanja in mesto 
otrok sta odprta od ponedeljka do sobote med 16. in 20. uro. 

Lepo vabljeni!



Z Velenjko nazaj v šolo

MEGA ZABAVA
Sobota, 29. 8. 2015

VES DAN

BREZPLAČEN 
SLADOLED

ČUPAKABRA 500 € ŽREBVes dan Ob 10 h Ob 19 h

Ob 1800
ČUKI

POPUSTA

-30% DO



DOBRODOŠLA V VELENJKI! JE TO VAJIN PRVI OBISK 
VELENJA? 
Ne …, no, kot Maraaya pa ja. V preteklosti smo 
tu nastopali v drugačnih zasedbah in na različnih 
lokacijah.

STA IMELA KAJ ČASA ZA OGLED? KAJ VAJU JE NAJBOLJ 
PRESENETILO, MORDA NAVDUŠILO?
Po navadi greva po opravkih na radijske postaje: 
Radio Velenje, Moj radio, kjer imava po nastopih 
intervjuje. Obiskala sem tudi glasbeno šolo v 
Velenju, kjer smo imeli nastop. Da pa bi šla na 
ogled Velenja, pa žal še ne. Si pa želiva ogledati 
Velenjski grad.

IMATA RADA ŠOPING? KAJ SI NAJPOGOSTEJE PRIVOŠČITA V 
NAKUPOVALNIH CENTRIH, KOT JE VELENJKA?
Zelo. Danes sva prvič v Velenjki in nama je zelo 
všeč. Všeč so nama bolj moderni nakupovalni 
centri, prav takšni, kot je vaša Velenjka. Danes 
sva se pogovarjala, da še sreča, da nimava časa 
za nakupovanje, saj bi se nama lahko kar precej 
poznalo na najinem računu. Kot ženska rada 
nakupujem čevlje, kozmetiko, kakšne torbice ter 
hrano. Predvsem ekološke pridelave, saj veliko 
sama kuhava, če je le čas.

ZA SVOJ MODNI VIDEZ SKRBITA SAMA ALI IMATA KAKŠNO 
POMOČ?
Imava stilistko Vesno Mirtelj, tako da redko 
urejava modne zadeve sama.  Z njo sodelujeva 
že kar nekaj časa. Na splošno rada sodelujeva s 
slovenskimi oblikovalci, ker imajo dobre ideje in 
so velikokrat premalo izpostavljeni, opazni.

DEL VAJINEGA IMIDŽA SO TUDI NEPOGREŠLJIVE SLUŠALKE? 
KAKO STA PRIŠLA NA TO IDEJO?
To ni kar ideja. Take velike slušalke imajo vsi 
glasbeniki v studiu. Hotela sem prenesti  notranji 
svet glasbenika še na oder. Gre bolj za psihološki 
moment osebnega doživljanja glasbe.

SE VAMA JE ŽIVLJENJE PO ZMAGI NA EMI IN NASTOPU NA 
EVROVIZIJI 2015 KAJ SPREMENILO?
Ne kaj dosti, saj sva v glasbi že več kot 10 let. 
Zamenjala pa se je prioriteta. Spremenilo se nama 
je veliko v poslovnem smislu. Zasebno življenje 
ohranjava takšno, da imava vedno dovolj časa za 
družino. Tu ne delava nobenih kompromisov. Sva pa 
dala sedaj, v času Evrovizije, malo več prioritete sami 

Evroviziji. Malo drugače pa je, ker sva se iz studia 
preselila na odre, zato je zelo veliko obveznosti, 
intervjujev, ampak to imava rada. Predvsem se je 
spremenilo nama kot duetu Maraaya. Na ulici naju 
ustavljajo, a tega sva navajena že iz časov Turbotov. 
Predvsem je to ena dodatna volja, da v bistvu dobro 
delaš ter da se splača vztrajati in verjeti v to, kar delaš.

KER SO POČITNICE ŽE ČISTO BLIZU, SI BOSTA TUDI VIDVA 
Z DRUŽINO PRIVOŠČILA ODDIH? KAM SE PO NAVADI 
ODPRAVITE PO POLETNA DOŽIVETJA?
Po navadi na Hrvaško obalo.  Letos pa razmišljava 
o kakšnih toplicah, malo za spremembo. 
Odvisno od tega, kakšno bo poletje in kakšno bo 
vreme. Mogoče tudi obisk Gorenjske, ki je zelo 
lepa. Zdaj, ko sva starša, pa zbirava predvsem 
destinacije, ki so primerne otrokom. 

DAN NEVERJETNIH POPUSTOV IN NORE ZABAVE

Maraaya
Le kdo ne pozna dueta Maraaya, za katerim se skrivata uspešna glasbenika in stara 
znanca slovenske glasbene scene – Aleš Vovk, bolje poznan kot Raay, in njegova 
žena Marjetka Vovk. Ime dueta izhaja iz združitve njunih imen in predstavlja novo 
poglavje na njuni ustvarjalni glasbeni poti, ki se strmo dviga. Kot osrednja glasbena 
gosta sta nastopila tudi v Velenjki, na izjemnem Dnevu neverjetnih popustov in 
nore zabave, ki se je odvil v soboto, 22. junija v nakupovalnem centru Velenjka.  
Kaj sta nam zaupala, si preberite v zanimivem intervjuju. 

Maraaya, zmagovalca na letošnji Emi za pesem Evrovizije s skladbo Here for you.

v Velenjki 

ZASEBNO ŽIVLJENJE OHRANJAVA  
TAKŠNO, DA IMAVA VEDNO  
DOVOLJ ČASA ZA DRUŽINO.

INTERVJU



Poletje se bo počasi poslovilo, ampak brez slabe vesti, saj smo ga v Velenjki res preživeli aktivno, pestro in zanimivo. 
Seveda si želimo, da bo takšna tudi prihajajoča jesen, zato police že polnimo z oblačili in obutvijo iz novih kolekcij 
za jesen in zimo 2015. Vabljeni, da v barvitem, pestrem in zanimivem svetu aktualnih modnih trendov najdete 
tistega pravega zase. Za lažjo izbiro prelistajte modne strani magazina, ki ga imate v rokah, za kakšen nasvet več pa 
preberite tokratni blog Nine Štajner – še posebej ljubitelji črne barve. 

Seveda boste v novem magazinu našli še veliko drugih atraktivnih vsebin s področja mode in lepote, se zapeljali z 
nami v jesen na kolesu, preverili najnovejše novice, novosti in ugodnosti trgovin oz. gostinskih lokalov ter spoznali 
eno najljubših sestavin, ki jo lahko pripravite na sto in en način – testenine. 

Želim vam prijetno branje in vas vabim, da nas obiščete v Velenjki – tudi na kakšnem izmed zanimivih dogodkov, 
ki jih bomo pripravili v teh jesenskih mesecih. Naslednja številka izide proti koncu leta, medtem pa nas lahko 
spremljate tudi na Facebook profilu in spletni strani www.velenjka.si, kjer boste našli najaktualnejšo ponudbo in 
dogajanje.

Lepo vas pozdravljam,

Janez Korpič, 
center manager

Ponedeljek–petek  09–21h
Sobota  08–21h
Nedelja  09–15h

Delovni čas
Celjska cesta 40, 3320 Velenje
T: 05 90 71 360 / F: 05 90 71 361
E: info@velenjka.si
www.velenjka.si

Informacije
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Janja na naslovnici v oblačilih: top New Yorker 16,95 € / jakna New Yorker 39,95 € / uhani Michael Kors Slowatch 69,00 € / prstan Calvin Klein Slowatch 65,00 € 
Velenjka magazin, 30. izdaja, avgust 2015. Izdajatelj: WG projektiranje, d. o. o., Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana. Glavni in odgovorni urednik: Janez Korpič. Grafično oblikovanje in 
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MAKING OF

Doživeti trenutki 
ustvarjanja vaše revije

Obiščite našo spletno stran www.velenjka.si, kjer vas 
čakajo zanimive in aktualne vsebine, novice in novosti 

iz naših trgovin in gostinskih lokalov ter Velenjkini namigi z 
vselej dobrodošlimi in koristnimi informacijami, najnovejšimi 
trendi in lifestyle nasveti. Ne spreglejte tudi utrinkov in 
napovednika zabavnega dogajanja v nakupovalnem centru. 

Pridružite se nam na našem Facebook profilu Velenjke, 
všečkajte, komentirajte in delite pozitivno energijo. Sodelujte 
tudi v nagradnih igrah, ki jih pripravljamo za vas. 

Prijavite se na naše 
e-novice in vse, kar 
vas zanima, vam bomo 
enostavno dostavili v 
vaš e-poštni predal. 

DIGITALNI KANALI

Spremljajte nas na  
digitalnih kanalih

Želite biti v koraku z 
aktualnim dogajanjem? SE VIDIMO,  BEREMO IN DRUŽIMO TUDI NA FACEBOOKU IN INSTRAGRAMU!

Preverite #Velenjka za vse zabavne trenutke v nakupovalnem centru in delite z nami  svoje utrinke. 

AKTUALNO



Priprava  
na jesen

MODNI SVET

JANJA V OBLAČILIH:
krilo C&A 19,00 €
gležnjarji CCC 59,95 €
top New Yorker 7,95 €
jeans jakna New Yorker 14,95 €
torbica CCC 29,95€
očala Escada Optika Clarus 219,00 €

Jesen je s svojimi naravnimi 
toplimi toni res eden izmed 

lepših obdobij v koledarskem 
letu. Poleg tega je to čas, ko 
moda postane spet zanimiva. 
Temperature so dovolj nizke, 
da se lahko veselimo nošenja 
pravih oblačil ter ustvarjanja 
novih modnih kombinacij. 
Letošnji trendi so; kot že nekaj 
sezon zapored, zelo raznoliki. 
Glede na naš osebni okus lahko 
izbiramo med obujanjem 
sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja, muhasto viktorijansko 
romanco s primesjo gotike, 
združevanjem kril in hlač, 
presenetljivimi teksturami, 
futurističnim minimalizmom 
divjih barv, nešteto odtenki 
sive barve in še marsičem. 
Seveda trendom ni treba slepo 
slediti; najbolj pomembno je, 
da izberemo oblačila prijetnih 
materialov in krojev, v katerih 
se bomo počutili sproščeno in 
samozavestno.

MODA & LEPOTA



Sveže
V KORAKU S TRENDI

modne zapovedi

Jesensko plastenje oblačil je odlična priložnost, da preizkusimo nove kombinacije volumnov in tekstur. Dobra osnova garderobe vsake dame ostaja 
kvalitetno spodnje perilo, nato pa se 
lahko prosto prepustimo domišljiji in v slogu čebule poljubno plastimo svoje najljubše oblačilne kose.

Kljub temu, da so jeseni vsako leto toplejše 
in se vlečejo pozno v koledarsko leto, znajo 

biti jutra in večeri vseeno hladni. Če se želimo 
izogniti neljubim prehladom, je prav, da se 
na temperaturne spremembe pripravimo s 
premišljenim izborom garderobe. Zmagovalna 
kombinacija je nošenje čim večih, različno 
debelih plasti oblačil, ki jih tekom dneva 
poljubno oblačimo in slačimo.

MUST HAVE
Dobri nizki škornji so tisti kos, 

brez katerega si je jesen res 
težko predstavljati. Če so nežno rjave 
barve in jim ob strani dinamično 
plapolajo še rese, so res popoln kos, 
ki se poda tako k kavbojkam kot 
krilcem. Široka, nekoliko robustna 
peta je odlična za dolgotrajno 
nošenje, kovinska zaponka pa 
poskrbi za eleganten odblesk.

brezrokavnik New Yorker 
29,95 € 

ogrlica Soba 925  
65,99 € 

gležnjarji Mass 
190,00 € 

gležnjarji Mass 
140,00 € 

JANJA V OBLAČILIH:
srajca s.Oliver 49,99 €
hlače New Yorker 29,95 €
jopa s.Oliver 59,99 €
nahrbtnik CCC 29,95 €
sandali CCC 39,95 €
ura Fossil Slowatch 109,00 €
zapestnica Fossil 
s srci Slowatch 49,00 €
v srebrnem odtenku Slowatch 39,00 €
v bronastem odtenku Slowatch 45,00 €
v obliki verige Slowatch45,00 € 
pletena Slowatch 59,00 € 

top Lisa&Lu 
16,90 € 

hlačke Triumph 
27 95 € 

nedrček Triumph 
47,95 €
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“Stil je nekaj, kar je prirojeno vsakemu, le poiskati ga moramo”

— modna oblikovalka Diane Von Furstenberg

vetrovka C&A 
29,00 € 

naramnice New Yorker 
4,95 € 

mini torbica CCC 
24,95

torbica C&A 
15,00 € 

JURE V OBLAČILIH:
srajca s.Oliver 39,99 €
superge Adidas Mass 75,99 €
kavbojke New Yorker 39,95 €
pulover New Yorker 9,95 €
pas New Yorker 4,95 €
ura Pierre Lannier Spekter 215,00 €
sončna očala Police Optika Clarus 139,00 €

torbica Bags&More 
29,99 €

tvidasta torbica s.Oliver 
49,99 € 

torbica Charles Vogele 
27,99 € 

Tudi moški bodo letošnjo jesen nosili več plasti oblačil, ki naj bodo barvno skladna. Srajce oprijetih 
krojev lahko dopolnijo s puloverji 

z V izrezi, za sproščen učinek oboje malce potlačijo za pas z veliko zaponko, ob jutranji megli pa nadenejo še suknjič ali vetrovko.

kravata (2 kosa) C&A 
15,00 € 

brezrokavnik Charles Vogele 
39,99 € 

majica Adidas Prva Liga 
34,95 €
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Vsak trenutek popolne
ZA RAZLIČNE PRILOŽNOSTI

Mini krilo klasične A linije se letošnjo jesen s polno paro vrača na modno sceno. Kar dve modni zvezdici 
pa dobimo, če poleg modnega mini kroja izberemo še letošnjo barvo leta po izboru strokovnjakov 

podjetja Pantone. To je tako imenovana Marsala; poseben temen odtenek vinsko rdeče barve.

Kratko širše krilce v globokem vinskem odtenku lahko za 
jesenske kavice s prijateljicami kombiniramo z resasto jopo, 
mogočnim klobukom in modnimi nizkimi škornji, za piko 
na I pa dodamo množico letos tako modnih uhanov – tudi 
takšnih, ki krasijo nos.

JESEN V NEW YORKERJU V ZNAMENJU 70-IH
Med pestro paleto trendov v trgovini NEW YORKER 
letošnjo jesen prevladuje slog 70-ih s ključnimi resicami, 
drobnimi cvetličnimi potiski, pleteninami, semišem in retro 
barvno paleto z umirjenimi odtenki rjave, vinsko rdeče, 
olivno zelene in temno modre barve. Če je manija boemskega 
sloga zajela tudi vas, ne spreglejte ponudbe znamke NEW 
YORKER z linijami Amisu, Fishbone in Smog!

WE ARE FRIENDS? WE ARE FAMILY!  
WE ARE S.OLIVER!.
s.Oliver je za jesen pripravil sproščene in 
trendi kombinacije. Barve so sveže, materiali 
lahkotni. Etno vzorec se pojavi na bluzah, 
modni potiski pa na majicah. Obojni pa so 
odlični v kombinaciji z nepogrešljivim jeansom. 
Kombinacije lahko nosimo sproščeno in 
elegantno, dopolnjene z dodatki, kot so velike in 
nadvse praktične torbe ter rute za hladnejša jutra.

čevlji C&A 
39,00 € 

dvojni uhani Soba 925 
19,99 €

uhani za v nos Soba 925 
2,99 € 

jopa NKD 
24,99 € 

uhani kroglica Soba 925 
19,99 € 

top s.Oliver 
49,90 €

krilo Charles C&A 
15,00 € 

uhani okrogli Soba 925 
6,99 € 

klobuk C&A 
19,00 € 
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 Mini krilo lahko izberemo tudi v obliki obleke. Ob hladnih 
jesenskih večerih jo dopolnimo z visokimi škornji, najlonkami 
z vzorcem čipke in brezrokavnikom iz umetnega krzna. 
Telefon, šminko in kreditno kartico pospravimo v mini ročno 
torbico, in že smo pripravljene na divjo noč!

Klasični kroj, ki je zaznamoval žensko svobodo vse 
od šestdesetih let prejšnjega stoletja naprej, pa lahko 
kombiniramo tudi na bolj konzervativen način. Pazimo, da 
ostala oblačila niso prosojna ter oprijeta in tako je kratko 
krilo lahko primerno tudi za poslovno okolje. 

suknjič New Yorker 
24,95 € 

top C&A 
19,00 €

obleka Olala 
24,95 € 

najlonke New Yorker 
4,95 € 

brezrokavnik New Yorker 
34,95 € 

ogrlica Armani Slowatch 
199,99 € 

torbica Mass 
10,00 € 

salonarji CCC 
24,95 € 

ogrlica NKD 
7,99 € 

torbica Bags&More 
46,99 € 

očala Optika Clarus 
179,00 € 

krilo Charles Vogele 
29,99 € 

škornji Mass 
180,00 € 

nedrček Lisca 
27,90 € 

hlačke Lisca 
13,90 €
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Priprava 
KOZMETIKA

          na jesen
Konec poletnega dopustovanja pomeni tudi konec prepuščanja 
sončnim žarkom in slani vodi in ležerni lenobi. Z dopusta pa 
na žalost poleg zagorelosti, spominkov in čudovitih fotografij 
prinesemo tudi uničene lase in izsušeno kožo. Zato je zelo 
pomembno, da svojemu v zgodnji jeseni privoščimo nekaj 
razvajanja, ga ponovno navlažimo in pripravimo na hladnejše 
obdobje leta. 

LEPOTA PRIHAJA OD ZNOTRAJ

Ne glede na to, kje smo dopustovali, moramo 
po vrnitvi domov telesu privoščiti sproščujočo 
regeneracijo. Izsušeno kožo bomo najlažje 
obnovili s pitjem zadostnih količin vode; proces 
pa pospešili z uporabo vlažilnih losjonov. V vse 
krajših jesenskih dneh lahko spomin na poletne 
izlete ohranjamo s pomočjo solnih kopeli z 
vonjem po sivki. Minerali, ki se nahajajo v soli, 
nam dajejo življenjsko moč in energijo, sivka pa 
deluje antistresno ter pomaga pri kožnih boleznih. 
Prva megla in hladnejši veter lahko hitro sprožita 
tudi prvi prehlad, ki pa se mu lahko izognemo z 
dobrim imunskim sistemom. Zanj poskrbimo z 
gibanjem na svežem zraku, kvalitetno prehrano, 
pomagamo pa si lahko tudi z vitaminskimi 
prehranskimi dodatki.

JESENSKI SERVIS PRIČESKE

Čudovito se je septembra na delavno mesto 
ali v novo šolsko leto podati s svežo pričesko, s 
katero bomo presenetili in navdušili. Lasje so od 
močnega poletnega sonca in soli že tako ali tako 
izsušeni, konice pa verjetno popolnoma uničene 
in zato je zgodnja jesen popoln čas za obisk 
frizerja. Poleg tega lahko lasem lesk povrnemo 
s pomočjo hranilnih mask ter različnih oljnih 
tretmajev, ki jih bodo nahranili in zgladili.

DEKORATIVNI POUDAREK

Ker poletna zagorelost bledi postopoma se lahko 
vsaj še nekaj časa zanašamo na čudovito obarvano 
polt ter ne pretiravamo z ličenjem. S krajšimi 
dnevi pa lahko počasi na obraz začnemo nanašati 
nekoliko več podlage, ki nas bo varovala pred 
vremenskimi vplivi. Jesenski toni ličenja naj bodo 
nekoliko bolj zamolkli, spominjajo naj na barve 
zrelega jagodičevja. Spet bo modno črno  senčenje 
vek, drzna dekleta pa naj za večerne izhode 
nanesejo senčilo s kovinskim sijajem. 

MUST HAVE
Arganovo olje pridobivajo iz plodov 

arganovih dreves, ki rastejo v Maroku. 
Zaradi visoke vsebnosti vitamina E velja za 
močan antioksidant, popolno je tudi za vlaženje 
kože, ohranjanje mladostnega videza ter nego las.

Arganovo olje Beauty World 
18,19 € 

kolagen Medex DM 
11,99 € 

maska za lase Orofluido Frizerski salon Simple 
14,80 € 

šminka Catrice Beauty World 
5,29 € 

negovalna kopalna sol Hiša žganja in daril 
7,89 € olje za lase Orofluido Frizerski salon Simple 

16,00 € 

JANJA  
V OBLAČILIH:
obleka  
Lisa&Lu 18,90 €
broška  
Spekter 29,90 €

Gelee Royale Medex DM 
14,99 € 

senčila Catrice Beauty World 
4,99 € 

Hidrolat Hiša žganja in daril 
6,95 € 
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TEMNA STRAN

Črna barva bo letošnjo jesen – ja, 
uganili ste - nova črna. Jesensko 
zimska sezona je sicer splošno 
znana po znatni uporabi črne barve, 
navadno pa si jo oblikovalci na vsak 
način trudijo zamenjati s sivo ali 
rjavo. Letos se ji za spremembo niso 
trudili izogniti temveč so jo sprejeli 
v vsej njeni mistični globini ter ji 
celo dodali ščepec glamurja. 

Nošenje črne barve ima eno res čudovito lastnost; 
in to je, da nas vizualno naredi vitkejše. Če k 
temu prištejemo še skrivnostnost in sofisticiran 
karakter črne barve, ni čudno, da je to eden izmed 
bolj priljubljenih odtenkov barvne lestvice. Črni 
kosi oblačil so zelo enostavni za kombiniranje 
in vzdrževanje, hkrati pa z nošenjem črne svetu 
sporočamo o svoji moči, eleganci  in samozavesti.

Na modnih pistah svetovnih modnih gigantov 
smo črno lahko opazili interpretirano na 
nešteto različnih načinov, med katerimi sta 
izstopala predvsem futuristični minimalizem 
zanimivih volumnov ter gotska romantika z 
vplivi viktorijanske ere.  Velik poudarek so tokrat 
dali teksturam, ki so globoke, mehke in bogate. 
Opaziti je bilo veliko žameta, kovinskih odbleskov, 
dragocenih vezenin in nežnih čipk. Kroji so sicer 
zelo konzervativni, seksapil pa jim dodajo strateško 
pozicionirani precepi in zareze, ki odstirajo pogled 
na golo kožo. 

Črnina se bo letos nosila od glave do peta,  
da pa ne bo delovala monotono, poskrbimo s 
premišljenim izborom nakita in modnih dodatkov. 
Izognimo se kombinaciji z drugimi barvami in raje 
izberimo kose s kovinskim sijajem srebra, zlata in 
brona. Trgovine v Velenjki so že pripravljene za vse 

navdušence nad novo modno sezono, na policah 
in obešalnikih je mogoče izbirati med množico 
oblačil, nakita in modnih dodatkov za kreiranje 
novega, jesensko črnega izgleda. 

Tudi na področju notranjega oblikovanja se črna 
barva pojavlja vedno bolj samozavestno. Bleščečo 
skandinavsko belino, ki je bila v trendu zadnjih 
nekaj let postopoma nadomešča melanholična 
toplina črnine. Kljub slabemu slovesu je lahko črna 
zelo dobrodošla barva, ki prostoru doda globino, 
poudari domačnost in ga otopli. Pojavlja se tako 
v vlogi grafičnih poudarkov v prostoru kot v vlogi 
podlage v obliki črnih sten ter  talnih oblog. Črne 
kuhinje, armature, police, stoli, mize, oblazinjeno 
pohištvo ter dekorativni elementi so preplavili 
pohištvene salone in trendi domove. Največkrat 
črno barvo opazimo v kombinaciji z naravnim 
lesom, ki ji doda naravno toplino, občutek 
dragocenosti pa ji dodajo letos oh-tako-moderne 
tople kovine, kot sta medenina ali baker. 

Blog
TRENDI TEMNIH BARV

Z Nino Štajner

Nina Štajner je arhitektka, ki se poleg oblikovanja prostora ukvarja tudi z modo, piše blog Kitchy World ter vodi projekt Vintage Vikend, ki je v Slovenijo  prvi prinesel evforijo  vintage mode. 

1  Črni kuhinjski elementi, poudarjeni z bakrenimi 
dodatki. Slika via www.rational.de/en

2  Mističnost kombinacije črnih sten in zelenega žameta. 
Slika via www.milkmagazine.net

3  S črno čipkasto obleko bomo letošnjo jesen res v 
trendu. /New Yorker/

4  Črno barvo odlično popestri kombinacija različnih 
tekstur materiala ter dodatki v zlati barvi. /S.Oliver/

5  Mistična dišava za ženske, poimenovana po temni 
noči. /Hugo Boss Nuit iz drogerije Beauty World/

6  Igra tekstur na gležnjarjih, je pri črni barvi še posebej 
zanimiva. /CCC/

7  Leseni zaboji za shranjevanje drobnarij lahko služijo 
tudi kot grafičen poudarek v prostoru. /NKD/

Tom Ford Givenchy Alexander McQueen
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BEAUTY WORLD
PO KOZMETIKO ZA TUŠIRANJE V BEAUTY WORLD
Vse njihove kremne kopeli in kreme za tuširanje vsebujejo unikaten 
vitaminski kompleks, ki mehča in vlaži kožo ter jo naredi mehko in 
voljno. Sladki okusi sadnih vonjav poskrbijo za pravo razvajanje – od 
poletne svežine kokosa do sladkega manga.  
Zdaj še z darilom! Ob nakupu gelov za 
tuširanje I love (500 ml) vam namreč 
podarijo kokos losjon za telo (250 ml).  
Še v vednost – vsi njihovi slastni izdelki so 
brez parabenov in z nevtralnim Ph.  
Pridite v Beauty World  in si 
privoščite svoj vonj poznega 
poletja! 

BAGS & MORE
NOVE KOLEKCIJE V BAGS&MORE
Trgovina Bags&More vas navdušuje z novimi kolekcijami za prihajajočo 
jesen in zimo. Izbirajte med odličnimi blagovnimi znamkami Picard, 
Fiorelli, Oilily, Gabol, David Jones, Zwei, Benetton, Sisley in mnogimi 
drugimi. Tudi za jesenska potepanja vas čaka pestra izbira potovalnih 
kovčkov Travel&More.

MASS
LE COQ SPORTIF  –  NOVA KOLEKCIJA V MASSU
Priljubljeni športni petelin oziroma Le Coq Sportif je prava izbira 
za vse, ki jim je blizu športni slog. Znamka s francoskim šarmom 
ima več kot 130-letno tradicijo športnega duha, ki se še danes na 
vsakem koraku odraža v trendi športni obutvi in ostalih dodatkih, ki 
so na voljo ekskluzivno v Massu. Le Coq Sportif izstopa v prvi vrsti 
z večnim slogom in izjemno kakovostjo. Superge, torbe itn. ,vse je 
zasnovano in premišljeno do zadnjega šiva. V prodajalni MASS vas že 
pričakuje nova kolekcija, ki bo ljubiteljem kakovosti zagotovo pisana 
na kožo. Oziroma na nogo.

SVEŽA PONUDBA

Najaktualnejše 
za vas

Akcija velja na redne cene in ne velja na pohištvo.  
Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo. Kupon velja do 16. 9. 2015.

KUPON
25% popust

za izdelek po izbiri

Oilily: 89,99 € Fiorelli: 89,99 € Zwei: 59,99 €

CCC
JESENSKI TRENDI ŽE V CCC
Pred nami je ponovno nova modna sezona, 
ki prinaša sveže svetovne trende. Stopite v 
korak z njimi! V prodajalnah CCC že lahko 
izbirate med pestro ponudbo kakovostne 
jesenske obutve, primerne za najrazličnejše 
okuse in najrazličnejše trenutke. 

LISCA
SEKSI! PUSH UP MODRČEK BREZ 
KOSTI – CHEEK BY LISCA, BLINK
Naravno in seksi. Jesenska kolekcija 
Cheek by Lisca v seriji Blink predstavlja 
seksi push up modrček brez kosti. 
Mehkoba žakardnega modela bo 
navdušila tiste, ki obožujejo perilo 
iz naravnih materialov, čipka in nov, 
trendovski model pa vse, ki želijo 
zapeljevati. Nov push up modrček bo 
zagotovil seksi dekolte, vanj pa se bodo 
zaljubile tudi tiste, ki iščejo spogledljivo, 
a udobno perilo brez kosti. 

BABY CENTER
MINOTI – NOVO V BABY CENTRU!
Žive barve in razigrani modeli – udobna modna oblačila 
Minoti odlikujeta kakovost in trpežnost, nežni, otroški koži 
prijazni materiali pa so zagotovilo za brezskrbno otroško 
igro ali sproščen sprehod po mestu. Kolekcija vsebuje 
modna vrhnja oblačila, funkcionalne izdelke, kot so majice, 
pajkice, obleke, džins hlače, brezrokavniki, srajce in modni 
dodatki. Na voljo do velikosti 140. Vabljeni v trgovine 
Baby Center! Več na www.babycenter.si.

Več na voljo v naših trgovinah ali na

www.babycenter.si
Obiščite nas na

/babycenter.si

do
velikosti

140

Nova
kolekcija
oblačil
jesen/zima
2015

Obiščite nas!
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CAFFE POSITANO
UŽITKI IN NAGRADNA IGRA V CAFFE POSITANO
Caffe Positano vas vabi na odlične Illy kavne koktajle ter vaše najmlajše, 
da poskusijo Babycinno in brezalkoholne otroške koktajle za punce in 
fante, ki so jih ustvarili ravno na željo malčkov. Spet so za vas pripravili 
tudi nagradno igro z lepo nagrado – čudovitim izletom za 2 osebi v 
Benetke. Več o nagradni igri preberite na letaku, ki ga prejmete v lokalu.

nagradna igra
enodnevni izlet za dve osebi

Positano d.o.o., PE Kavarna Positano, Celjska cesta 40, 3320 Velenje   |    www.caffe-positano.si   |   info@caffepositano.si

Benetke

SLOWATCH
CALVIN KLEIN SPELLBOUND
Prvinska narava ponovno prebujena v 
modernem izgledu navdušujoče kolekcije 
Calvin Klein Spellbound. Usnje v luksuznem 
videzu pitonove kože in minimalistični 
prikazovalnik časa iz nerjavnega jekla za drzen 
in opazen videz. Že v poslovalnicah Slowatch!

PRVA LIGA
NAZAJ V ŠOLO – NAZAJ V STILU
Prava kombinacija za nov začetek 
šolskega leta!Ekskluzivna 
ponudba komplet vrhunske 
trenirke in superg za samo 
54,95 €. Akcija traja do   
15. septembra 2015 oz. 
do porabe zalog. Ponudba velja 
izključno za označene artikle.  
Lepo vabljeni!

TRIUMPH
AMOURETTE TRIUPMF: EDINI! VČASIH IN ZDAJ
Kolekcija Amourette je ena najbolje prodajanih vseh časov. Lepota in prileganje kolekcije izpolnjujeta 
potrebe in pričakovanja žensk po vsem svetu. S kombinacijo modnega dizajna in najnovejših materialov 
izpopolni prav vsako postavo. V ponudbi so serije Amourette 300, Amourette Spotlight in Mon Amour 
Spotlight. Obiščite prodajalno Triupmf v 1. nadstropju Velenjke in izberite svoj kroj za popoln videz.

BIG BANG
GARMIN FORERUNNER 
225 V BIG BANGU
Spremljajte območje srčnega 
utripa s prvo Garminovo 
uro z zapestnim merjenjem 
srčnega utripa Forerunner 225. 
Sedaj lahko tečete brez pasu 
za merjenje srčnega utripa, 
saj ima ura vgrajen senzor, ki 
meri vaš utrip na zapestju. 
Barvni prikazovalnik med 
vadbo prikazuje območja utripa 
in utripe/minuto. Pridite in 
preverite. 

VSE ZA NAJMLAJŠE V  
TRGOVINI NKD
Naj vam jesensko vreme prinese 
pustolovščino!
Dekliška ali fantovska jakna
vel. 98–140    9,99 €*
Dekliške legice z elastanom  
vel. 98/104–134/140    7,99 €
Fantovske jeans hlače
z nastavljivim pasom 
vel. 98–140    9,99 €
* Akcijska cena velja v navedenem 
obdobju samo za prikazano dekliško 
in fantovsko jakno.

240,00 € 285,00 €

CHARELS VOGELE
Pletena jopa, bombažna mešanica na 
voljo tudi v modri barvi.  
Namesto 39,99 € / 19,99 €. 
Cena velja od 31. 8. 2015 do 6. 9. 2015.

OPTIKA CLARUS 
NOVE UGODNOSTI V OPTIKI CLARUS
V Optiki Clarus v Velenjki so za svoje stranke znova pripravili 
ugodno ponudbo ob nakupu novih korekcijskih očal. Pri nakupu 
kompleta korekcijskih očal (korekcijski okvir in steklo), boste za 
stekla Clarus plačali samo 1 EUR!  Se vidimo v Optiki Clarus!  
*Fotografija je simbolična. Akcije se izključujejo, popusti se ne seštevajo.

Izrežite ta kupon in ga predložite ob nakupu. 

Bubble      ledeni čaj

DOBIŠ 2
PLAČAŠ 1

15

NOVICE & NOVOSTI



SPEKTER
URE  PIERRE LANNIER V ZLATARNI SPEKTER
Naj bo vaš pogled na čas drugačen – spoznajte izjemne ure Pierre Lannier. Vrhunsko 
kakovost oblikuje eleganten dizajn in sodoben videz. Pravo darilo za vas in vaše najdražje! 
Ob nakupu z gotovino vam zagotovijo še 10 % popusta. 

Izrežite ta kupon in ga predložite ob nakupu. Kupon velja v soboto, 12. septembra 2015. 

12. 9. PRAZNUJEMO PRVO LETO DELOVANJA. 
Prva obletnica Cvetličarne Orhideja!

10% popust
OB NAKUPU!!!

PRAZNUJTE Z NAMI IN IZKORISTITE

BINNA
DOBRODOŠLI V BINNI
Mlada poslovna enota Binna vam nudi storitve 
fotokopiranja, skeniranja, plastificiranja, vezenja itn.
Študentom zagotovijo 5 % popust na večje količine 
fotokopij. Prav tako vam ponujajo popravljanje 
oblačil ter izdelujejo predpasnike in majice z 
unikatnimi napisi, tudi po vaši želji! Da boste v 
september vstopili lepo nadišavljeni, vas Binna 
preseneča tudi s točenimi parfumi različnih sladkih, 
aromatičnih in eksotičnih vonjev. In to še ni vse! Za 
vas so na novo odprli tudi izdelavo ključev. Vabljeni v 
Binno v pritličje Velenjke, pri vhodu 2. 

HIŠA ŽGANJA IN DARIL
VSE ZA KRST 
Hiša žganja in daril je svoj prodajni 
program obogatila z veliko novostjo, 
ponudbo »Vse za krst«. Od zdaj naprej 
vam nudijo pester izbor čudovitih 
krstnih sveč iz Svečarstva Lesk. Poleg 
tega lahko izbirate tudi med različnimi 
prtički za krst, tili s trakci in foto 
albumi. Prav tako so razširili ponudbo 
dišečih sveč. Izbrana darila vam z 
veseljem tudi lepo zavijejo. Vabljeni!

MOBTEL
ŠPORTNI DODATKI ZA POLETJE
Ne spreglejte torbice za na roko v različnih barvah in velikostih, ki je primerna za več vrst rekreacije 
in tek. Material, podoben neoprenu, preprečuje vdor vlage do telefona, hkrati pa lahko brezskrbno 
poslušate glasbo in se predate užitkom narave. Zaslon na dotik ostane popolnoma funkcionalen in z 
dodatnim odsevnim trakom lahko uživate tudi ob nočnih raziskovanjih pokrajine.   

SOBA 925
IZPOPOLNJENA PONUDBA
To jesen vas v Sobi 925 pričakuje še bolj bogata ponudba. Razširili so kolekcijo iz jekla, zato lahko sedaj 
izbirate še med širšim naborom ogrlic in zapestnic. Na prodajnih policah boste našli tudi srebrne piercinge za 
nos, nove široke zapestnice iz srebra in pisane rute po ugodnih cenah. S septembrom prihajata v prodajalno 
tudi dve novosti, in sicer nova kolekcija nakita s kristali Swarovski ter prebadanje ušes. Vabljeni v Sobo 905! 

OFFICE & MORE
ČAS JE ZA OBISK PAPIRNICE 
V papirnici Office&More poskrbijo, da 
je vstop v novo šolsko leto brezskrben 
– z odličnimi pisali Pilot, kakovostnimi 
šolskimi torbami Rucksack in vsemi 
drugimi šolskimi potrebščinami. V 
trgovini vas pričakuje tudi nova poslovna 
linija Cariere, ki jo odraža kakovostna 
izdelava, izjemna funkcionalnost in 
klasičen eleganten poslovni videz.  

TWO WAY
V PRIČAKOVANJU 
NOVE KOLEKCIJE 
Letošnje jeseni se že 
nestrpno veselijo tudi v 
trgovini Two Way, kjer vas 
bodo očarale zemeljske 
barve v vsem svojem 
razkošju in toplini. Bolj 
aktivni lahko izbirate med 
pestro ponudbo oblačil 
v trendi stilu športnega 
šika, ki bo navdušil  s 
svojo poskočnostjo in 
urbanostjo. Za vse novosti 
in tekoče akcije obiščite 
www.twoway.si.

ZOOTIC
ODLIČNI PASJI 
PRIBOLJŠKI 
Z dajanjem priboljškov 
svojemu psu ne izkazujete 
samo ljubezni, temveč so 
priboljški nujni pri učenju in 
urjenju psov ter nagrajevanju 
dobrega vedenja. Obiščite 
trgovino ZOOTIC, kjer 
imajo široko ponudbo 
izdelkov za vse okuse in 
zagotovo boste našli pravega 
za vašega ljubljenčka. 

NOVICE & NOVOSTI



OBISK RDEČE PREPROGE JE  
VSAKOKRAT RESNIČNO SLAVNOSTEN 

DOGODEK. ŠE POSEBEJ V CANNESU JE 
 BIL OBČUTEK MAGIČEN. 

ZNANI OBRAZI O SEBI IN SVOJEM DELU

Tjaša Ferme

ŽE OSEM LET ŽIVITE IN DELATE KOT IGRALKA V NEW YORKU. 
ZAKAJ STE SE ODLOČILI RAVNO ZA TO METROPOLO IN KAJ 
VAS JE PRI NJEM TAKO PRITEGNILO?
New York je svetovna prestolnica, je popolnoma 
unikatno mesto. Vsi poznamo pesem Franka 
Sinatre, ki pravi, da, če ti uspe v New Yorku, ti 
uspe kjerkoli. Sama sem želela preveriti, ali je v 
pesmi kaj resnice. Poleg tega se mi je New York 
zdelo mesto z najmanj napisanimi pravili ter 
prostor, kjer lahko srečam največ zanimivih ljudi. 
Vsi svetovni trendi nekako izvirajo iz New Yorka 
in želela sem biti blizu tega izvora. 

DEJAVNI STE TAKO NA PODROČJU GLEDALIŠČA IN FILMA. KAKO 
SE TA MEDIJA RAZLIKUJETA? KATERI VAM JE BOLJ PRI SRCU?
Ker sta medija tako različna, težko izberem 
ljubšega. Čar odra je v tem, da je popolnoma 
nepredvidljiv in lahko gre veliko stvari narobe. 
Zanimivo je, kako se na te situacije odzoveš in 
kako vključiš publiko. Kako vodiš ta odnos med 
fikcijo in realnostjo. Obožujem to neposrednost 
in prisotnost ljudi. V filmu pa so zanimive 
druge stvari. Ko so prizori posneti, se odvijajo 
manipulacije zgodbe v post produkciji. Ko 
snemaš, se lahko igraš s časom in ritmom 
ter raziskuješ, kako globoko lahko greš z 
interpretacijo lika.

VAŠI FILMI SO BILI PREDVAJANI TUDI V SKLOPU FILMSKEGA 
FESTIVALA V CANNESU, KJER STE SE SPREHODILI TUDI PO 
RDEČI PREPROGI. KAKŠNA SE VAM JE ZDELA TA IZKUŠNJA?  
Obisk rdeče preproge je vsakokrat resnično 
slavnosten dogodek. Še posebej v Cannesu 
je bil občutek magičen. Pri izboru obleke 
sem sodelovala s slovensko oblikovalko Uršo 
Drofenik, ki je poskrbela, da sem nosila 
fantastične kreacije. 

VAŠA KARIERA ZAJEMA ŠIROK SPEKTER RAZLIČNIH VLOG, ZA 
MARSIKATERO IZMED NJIH STE BILI TUDI NAGRAJENI. VAM 
JE KATERA ŠE POSEBEJ PRI SRCU?
Trenutno mi je najbolj ljuba mono komedija 
˝Wild child in the city˝, ki sem jo napisala in 
producirala sama ter se z njo podala po evropski 
turneji. Vanjo sem vključila vse sanjske elemente 
in metode, ki sem jih želela že dolgo časa. Pri 
snovanju se veliko posvetujem z režiserko in 
skupaj predstavo prilagodiva različnim odrom ter 
občinstvu. Drug projekt, ki mi je zelo pri srcu, 
pa je predstava, v kateri sem letos sodelovala v 
sklopu teatra v New Yorku. Vsebovala je tako 
komične kot dramske elemente, gibanje ter tudi 
glasbo in petje. Projekt se je odvijal kar nekaj časa 
in tekom procesa mi je cela ekipa zelo prirasla 
k srcu, kar je naredilo sodelovanje še toliko bolj 
prijetno. 

KAKO SE SPROŠČATE IN ODKLOPITE OD NAPORNEGA 
DELAVNIKA?
Največ s športom. Vsak dan kakšno uro 
namenim teku, hodim tudi v fitnes. Sicer pa rada 
obiskujem koncerte in zabave ter plešem. Veliko 
hodim v gledališče in gledam filme, čeprav pri 
teh dejavnostih težko snamem profesionalni 
oklep ter se popolnoma sprostim. 

VSAKO POLETJE SE VRAČATE V DOMAČE KRAJE. KAJ VAS 
TAKO VEŽE NA VELENJE?
Najbolj me na Velenje veže družina, pa tudi 
narava. To sta dva največja razloga. Vrnem se, 
da nekaj časa preživim z družino, da se malo 
družimo in zabavamo. Drugi razlog je narava, 
ki je v domačih krajih neverjetna, popolnoma 
drugačna od tiste v New Yorku in okolici. 

ALI MED POČITNICAMI DOMA OBIŠČETE TUDI NC VELENJKA 
TER PREVERITE PONUDBO TRGOVIN IN LOKALOV?
Ja, seveda se, Velenjka je namreč najbližji 
nakupovalni center mojemu domu. Najraje 
se ustavim v športnih trgovinah in butikih, z 
zanimanjem pa si ogledam tudi ostalo ponudbo 
in vedno zanimive sezonske dekoracije. 

KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO MODE IN  NAKUPOVANJA? 
Rada nosim lepe, unikatne kose, po nakupih pa 
se odpravim takrat, ko je res nujno. Stremim k 
ročno narejenim kosom z zanimivimi tehnikami 
in etno pridihom. Rada nosim tudi vintage kose, 
vedno pa iščem oblačila s karakterjem. 

Igralka Tjaša Ferme, ki že osmo leto živi in dela v New Yorku, prihaja iz 
Velenja. Njen igralski talent so prepoznali že tekom študija na ljubljanskem 
AGRFT-ju, kjer je za svoje vloge prejela številne nagrade. Takoj po diplomi je 
spakirala kovček in se pogumno podala novim izzivom naproti. Za seboj ima 
številne vloge v predstavah, filmih in televizijskih serijah, letošnje poletje pa je 
preživela na evropski turneji s svojo lastno predstavo ˝Whild child in the city˝. 
Kljub veliki ljubezni do metropolitanskega New Yorka se vsako poletje rada 
vrača v domače kraje in sproti obišče tudi Velenjko. 

Tjaša Ferme

Razkrivamo  delček življenja  znanih in uspešnih  žensk z  najrazličnejših  področij.

NAJBOLJ ME NA VELENJE  
VEŽE DRUŽINA, PA TUDI NARAVA.  
TO STA DVA NAJVEČJA RAZLOGA. 

INTERVJU



Testenine
AKTUALNO

Kreativna klasika. 
Testenine so ena izmed najbolj priljubljenih svetovnih jedi, ki izhajajo iz Italije in 

na svetu obstajajo v preko šeststotih oblikah. So zdrava, z vlakninami in minerali 
bogata hrana, ki vsebuje zelo malo maščob. Bogate so s sestavljenimi ogljikovimi 
hidrati, škrob iz testenin pa se v primerjavi z drugimi živili počasneje razgradi. Izdelane 
so lahko iz različnih žit, še zlasti cenjene pa so polnozrnate testenine, ki zaradi visoke 
vsebnosti prehranskih vlaknin veljajo tudi za najbolj zdrave. 

OMAKA ZA OKUS

Testenine same so precej nežnega okusa, zato jih 
navadno nadgradimo z omakami in prilogami; 
ki pa so na žalost velikokrat polne masla, sira 
in smetane ter so glavni krivci za redilni sloves 
testenin. V domovini testenin, Italiji, so iz omak 
razvili pravo kuharsko umetnost, pri kateri glavno 
vlogo igrajo sveže in kvalitetne sestavine. Veliko 
najbolj priljubljenih omak, med katere spadata 
tudi bolonjska in napolitanska, bazira na olivnem 
olju in sočnem paradižniku, ki jim nato poljubno 
dodajamo mesne in zelenjavne sestavine. Zelo 
priljubljena je tudi omaka pesto, sestavljena iz 
olivnega olja, bazilike in parmezana. 

TISOČ IN ENA OBLIKA

Osnova za izdelavo testenin je mešanica moke 
in vode ter včasih tudi jajc. Tako dobljeno testo 
je nato mogoče ročno ali strojno oblikovati v 
različne oblike. Ravno zato so testenine ena 
najbolj raznolikih svetovnih jedi, saj obstajajo 
v preko 600 različicah, ki jih delimo glede 
na obliko, barvo, hranilno vrednost in način 
izdelave. Večina najbolj znanih različic nosi 
italijanska imena, kot so na primer spaghetti, 
tortellini in fussili. Nekatere izmed oblik se 
prodajajo sveže, ostale pa je za daljšo obstojnost  
potrebno posušiti. 

HRANA ZA RAZPOLOŽENJE

Testenine slovijo kot hrana za dobro 
razpoloženje. So odličen borec proti stresu in 
slabi volji, saj vsebujejo aminokislino tripotofan, 
ki jo naši možgani pretvorijo v tako imenovani 
hormon sreče, seratonin. Občutek dobrega 
počutja in sproščenosti lahko traja 30 minut ali 
več po zaužitju odlične in zdrave jedi testeninske 
osnove.  

JANJA V OBLAČILIH:
majica NKD 9,99 €
ura Pierre Lannier Spekter 29,90 € 
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BAZILIKA
Bazilika velja za eno izmed starejših začimb, saj jo pridelujemo že 
več kot 3000 let. Sladkast okus s pikantno aromo je v kulinariki zelo 
priljubljen, poleg okusa pa ima tudi številne zdravilne lastnosti.

PARADIŽNIK
Rastlina, ki botanično spada med sadje, jemo pa ga kot zelenjavo, je odličen tako surov 
kot kuhan. Vsebuje velik delež vode, bogat pa je tudi z vitamini, minerali in organskimi 
kislinami. Priljubljen je zaradi svojega okusa, svežine in žive barve, ki jo doda jedem. 

AKTUALNO NARAVNO

Kaj ta čas ponuja narava?

REZANCI S KORENČKOM IN BUČKAMI
Sestavine za 4 osebi:
• rezanci 400 g
• korenček 2 kosa
• bučke 1 kos
• sol 1 žlička
• poper 1 ščepec
• olivno olje 2 žlici

Priprava:
Rezance skuhamo na zob. Posebej v ponvi 
na oljčnem olju opečemo na trakce narezane 
bučke in korenček, nato primešamo odcejene 
rezance. Pražimo dve do tri minute in po 
potrebi začinimo s soljo in poprom. Takšne 
testenine so odlična samostojna jed ali priloga 
k pečenemu mesu z žara.

RECEPT  RECEPT  RECEPT  RECEPT  RECEPT  R
EC

EP
T  

RE
CEP

T  RECEPT

Več okusnih receptov na našem 
kulinaričnem portalu:

Popolnost italijanskega okusa testenin zaokrožimo s posipom trdega slanega sira Parmezana, zaradi katerega nam jedi ne bo treba dodatno soliti, hkrati pa poveže okuse in jedi doda krasno tekočo teksturo. Je tudi odličen vir beljakovin, kalcija in fosforja.  

NARIBAN SIR

GLOWCAFE
Posladkajte se z zdravimi presnimi slaščicami, narejenimi iz 100 % naravnih 
sestavin. Skrbno pripravljene z zagotovilom, da ne vsebujejo glutena, jajc, mleka ter 
sladkorja in niso termično obdelane. Vabljeni v lokal Glow Cafe, kjer lahko izbirate 
med najrazličnejšimi okusi.

riževi rezanci DM 
1,99 € 

polnozrnati rezanci Spar 
1,79 € 

pesto omaka DM 
2,39 € 

posoda Rosmarino Vitapur 
17,90 € 

tuna v olivnem olju Spar 
2,36 € 

OKUSNO & ZDRAVO



Kolesarjenje
ŠPORT ZA VSE

Dinamično v jesen. 

Kolesarjenje je eden izmed bolj 
zanimivih športov, ki ga obvlada 

skoraj vsak. Kolo lahko izkoristimo kot 
prevozno sredstvo za vsakdanje opravke, za 
pravo aktivno vadbo pa se je kolesarjenja 
potrebno lotiti nekoliko bolj resno. Je 
odlična fitnes vadba, ki ne obremenjuje 
sklepov, hkrati pa krepi mišice. Kolesarjenje 
pa ne koristi samo našemu zdravju temveč 
je prijazno tudi do okolja. 

JANJA V OBLAČILIH:
čelada Hervis 59,99 €
rokavice Hervis 22,99 €
majica Adidas Prva Liga 27,95 €
hlače Adidas Prva Liga 42,95 €
vetrovka Adidas Stella Sport Prva Liga 64,95 € 
nogavice Hervis 7,99 € (cena za dva kosa)
superge Adidas Prva Liga 139,95 € 

JURE V OBLAČILIH:
hlače Hervis 49,99 €
majica Hervis 29,99 €
vetrovka Hervis 49,99 €
čelada Hervis 59,99 €
rokavice Hervis 24,99 €
nogavice Hervis 7,99 € (cena za dva kosa)
ruta Hervis 11,99 €
superge Hervis 99,99 € 

AKTIVNO & SPROŠČENO



ZA ZDRAVO TELO
Kolesarjenje ima veliko pozitivnih učinkov tako na naše telo kot na dušo. 
Redno kolesarjenje pomaga izboljšati in ohranjati telesno pripravljenost; 
zlasti če kolesarimo dovolj hitro, da nam naraste srčni utrip ter se 
zadihamo in spotimo. Kolesarjenje pomaga pri uravnavanju telesne 
teže, krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, preprečuje pljučne bolezni, 
osteoporozo in raka, poleg tega pa vpliva tudi na dobro razpoloženje. 
Veter v laseh, hitrost in svež zrak so magična kombinacija, ki odžene 
depresijo

ALI STE VEDELI?

Če bi le tretjino poti, ki jih sicer opravimo z avtomobilom, prevozili s 
kolesom, bi nacionalna stopnja srčnih bolezni upadla za 5 do 10 odstotkov. 

HOP NA KOLO
Izbira kolesa je lahko težavna naloga, saj je ponudba na trgu resnično 
raznolika. Dobro moramo premisliti o naših željah in zmožnostih ter  
letom prilagoditi izbor kolesa. Pred kolesarskim izletom je dobro poskrbeti 
tudi za varnost. Med vožnjo spoštujmo prometne predpise, čelada in 
komplet prve pomoči pa naj bosta redna spremljevalca. Poleg primerne 
opreme je za začetnike, nedejavne in starejše pred začetkom športnega 
kolesarjenja priporočljivo testiranje telesne pripravljenosti, nato pa se lahko 
brez skrbi podajo na kolesarsko avanturo.

Mesto 

Velenje ponuja 

odlično urejene mestne 

kolesarske proge, ki kar 

kličejo po menjavi avta za kolo. 

Bolj zahtevni kolesarji in ljubitelji 

neokrnjene narave pa se lahko 

podajo na gorske steze Paškega 

Kozjaka, Koželja, Vodemle, 

Lubele in Slemena.

LOKALNI NAMIG

MUST HAVE
Na žalost nikoli ne vemo, kakšna nevarnost 

preži na nas na cestah in na kolesu smo 
še posebej ranljivi. Varnost na kolesu naj bo 
vedno prvotnega pomena, najbolj osnoven kos 
varnostne opreme pa je dobra čelada. 

JANJA V OBLAČILIH:
čelada Hervis 59,99 €
rokavice Hervis 22,99 €
majica Adidas Prva Liga 27,95 €
hlače Adidas Prva Liga 42,95 €
vetrovka Adidas Stella Sport Prva Liga 64,95 € 
nogavice Hervis 7,99 € (cena za dva kosa)
superge Adidas Prva Liga 139,95 € 

HERVIS
ADIDAS NEO 
 – NOVA KOLEKCIJA ŽE V HERVISU!
Na Hervisovih policah vas že čaka nova 
kolekcija športno-modne obutve ADIDAS 
NEO. Izbirate lahko med različnimi modeli 
ter barvami, določeni pa bodo vaši po 
izjemni promocijski ceni 39,99 €*.
*Ponudba velja na posebej označene modele od 
27. 8. do 2. 9. 2015.

čelada očala Hervis 
79,99 € 

bidon Hervis 
6,99 € 

svetilka in odsevnik Hervis 
17,99 € 

rokavice Hervis 
24,99 € 

deodorant Adidas Prva Liga 
3,45 € 

očala Adidas Prva Liga 
179,00 € 
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Nova garderoba
KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE 

za nove jesenske izzive

MUST HAVE
Novo šolsko leto kar kliče po izboru novega 

nahrbtnika. Izberimo takšnega, ki ga bo 
otrok poleg obiskov šole lahko uporabljal tudi 
za vikend izlete na deželo. 

Prehod iz poletja v jesen je za mnoge otroke in starše nekoliko melanholičen čas, ko 
se končajo dolgi počitniški dnevi. Jesen vsako leto prinese novo šolsko leto, nove 

izzive in nove kolekcije čudovitih pisanih oblačil, ki jih bodo otroci med tekom po 
odpadlem listju z veseljem nosili.  

MODA ZA DEKLICE IN ZA FANTE

Otroška moda se zadnje sezone vedno bolj 
spogleduje s trendi mode odraslega sveta. 
Od deklic se ne pričakuje več, da nosijo zgolj 
različne odtenke roza barve, fantiči pa postajajo 
pravi gospodiči. Kroji oblačil so praktično 
pomanjšane kopije kosov, ki jih nosimo odrasli, 
barvne lestvice letošnje jeseni pa spominjajo na 
globoke tone sezonskega gozda. 

STARA MODROST

Vsi dobro poznamo rek, da velja biti spomladi 
dolgo oblečen, jeseni pa dolgo slečen. Čeprav 
je v tem starem reku nekaj resnice, bodimo pri 
mlajših članih družine malce bolj previdni, saj 
nam težje povedo, kdaj jih zebe in kdaj jim je 
vroče. Res škoda bi bilo namesto pregovorne 
krepitve imunskega sistema uloviti prehlad. 
Jesenska jutra znajo biti hladna, nevarnosti 
prehlada pa se bomo najlažje izognili s toplimi 
prehodnimi vetrovkami in jopicami. 

Nahrbtnik Reebok Bags&More 
30,00 € 

jopa C&A 
25,00 € 

dežnik Baby Center 
12,99 € 

jeans hlače Charles Vogele 
12,99 € 

pulover C&A 
9,00 € 

hlače C&A 
19,00 € 

superge Adidas Baby Center 
35,95 €  

brezrokavnik Charles Vogele 
19,99 € 

Nova 
in edinstvena tablica Lexibook Master 3 s pomočjo posebej prilagojenih vsebin v slovenskem jeziku vašega otroka zabava in poučuje na način, ki ga določite vi kot otrokov skrbnik.  

RA
ZVIJA

JMO MOŽGANČKE

Lexibook Master 3 Baby Center 
129,99 € 

čevlji Mass 
29,99 €

karirasta srajca Charles Vogele 
12,99 € 

dekliški 2-delni komplet Baby Center 
vel. 80–98 / 98–122  
17,99 €
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IZPOPOLNITE
SVOJ STIL

Naj bodo naravni materiali vaš navdih. 
Naj bodo barve vaše vodilo. 

Naj bosta drznost in svežina vaša svetovalca pri 
kombiniranju oblačil iz nove kolekcije za jesen in zimo v 

trgovini Lisa & Lu v drugem nadstropju Velenjke.

Pridite po svojo 

velenjka kartico!
ŽELITE ŠE VEČ UGODNOSTI?

KAKO DO  
KARTICE?
Preprosto. Dobite jo na  

info točki v  

drugem nadstropju 

nakupovalnega centra  

Velenjka. 

Velenjka kartica ni navadna kartica zvestobe, 

saj vam prinaša številne ekskluzivne 

ugodnosti, prijetna presenečenja, 

nagradne igre in super akcije. 

Na glavnem vhodu v 

Velenjko je postavljen 

čitalec kartic, kjer 

enostavno skenirate 

svojo Velenjka 

kartico in si natisnete 

aktualne ugodnosti.  
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www.spar-mobil.si

Omrežje zagOtavlja teleKOm SlOveNIje
.

teleFONIrajteŠParOvNO

699 
EURNA MESEC

1500 
eNOt

kliCi | SMS | SPlE
T

PAkET SPAR 1500

SPAR MOBIL je predplačniški paket z enostavno tarifo na enoto in možnostjo zakupa 30-dnevnih paketov. Cena tarife je 6,6 centa na enoto. Ena enota storitve enaka 1 minuti klica v vsa slovenska omrežja (mobilna in stacionarna) ali 1 SMS/MMS ali 1 MB prenosa 
podatkov v omrežju Telekoma Slovenije. Paket SPAR 1500 je 30-dnevni paket, ki vsebuje 1500 enot za ceno 6,99 EUR. Paket SPAR 3 GB je 30-dnevni paket, ki vsebuje 3 GB prenosa podatkov za ceno 5,99 EUR. Vključene količine veljajo v mobilnem omrežju Telekoma 
Slovenije. Pogoj za vklop/nakup paketa je, da je stanje na računu SPAR MOBIL vsaj enako ceni opcije, za katero je poslana zahteva za vklop in ni preteklo več kot 90 dni od zadnje polnitve. Za obračun pogovorov velja interval 60/60, kar pomeni, da se polno obr 
ačuna vsaka začetna minuta pogovora. Za obračun prenosa podatkov velja interval 1 kB. Paket vključuje dostop do omrežij 3G (UMTS) in 2G (GSM). Najvišja hitrost prenosa podatkov je do 4 Mb/s v smeri k uporabniku in do 1 Mb/s v smeri od uporabnika. Nakup 
paketa s SIM-kartico in vrednostnic za SPAR MOBIL račun je mogoč v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR. Za več informacij o ponudbi obiščite www.spar-mobil.si, www.spar.si, prodajna mesta Spar ali pokličite 041 500 500. Spar Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

SPAR SlOVENiJA d.o.o., letališka 26, 1000  lJUBlJANA
izvajalec storitve: Telekom Slovenije, d.d., Cigletova 15, 1000  lJUBlJANA

mOBIlNa
PreDPlaČNIŠKa 

teleFONIja

NOvO
v SParU 


