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Drage obiskovalke, dragi obiskovalci,

končno smo zakorakali v letošnjo težko pričakovano 
pomlad, ki nam vsem dviguje razpoloženje in vrača 
energijo ter elan in motivacijo za v prihodnje. Upamo, 
da ste si v mesecu aprilu uspeli ogledati razstavo cve-
tja v velenjki in da vam je le-ta uspela pričarati nekaj 
pomladnega vzdušja.

v preteklih mesecih smo zabeležili kar nekaj zanimi-
vih dogodkov (v februarju so za vrhunsko razpolože-
nje na valentinovo poskrbeli Modrijani, v marcu je 
ženske razvajala simpatična natalija verboten, gostili 
smo pevko alyo ter organizirali najdaljšo velikonočno 
modno revijo). seveda pa moramo poudariti, da je na-
kupovalni center dobil novo ime in se odslej imenuje 
veLenJka –nakupovanje za ženske. Da ne bo pomote, 
moških nikar ne zapostavljamo v našem nakupoval-
nem centru, nasprotno, so več kot dobrodošli, da pri-
peljejo svoje boljše polovice in si privoščijo sprostitev 
ob pijači, medtem ko njihove partnerke nakupujejo.

Pred nami je torej nova vizija, nove smernice in novi 
načrti. v mesecu maju – mesecu ljubezni se bomo 
posvetili otrokom ter za njih organzirali otroški delav-
nici, mesec maj pa bo tudi v znamenju posebej obarva-
nega vikenda, ''vse v belem''. Obiščite nas, saj smo za 
vas pripravili nadvse zanimivo nagradno igro.
nato nas čakajo poletni meseci, ko bomo zagotovo 
poskrbeli za vaše dobro počutje in vas razvajali z naši-
mi ugodnimi ponudbami ter posebnimi aktivnostmi ter 
vas tako popeljali v čarobno, dolgo poletje ...
Želimo vam čudovite majske dni in se veselimo vašega 
obiska v velenjki!

impresum: revija za stranke, 22. izdaja, maj 2013. izdajatelj WG projektiranje, d.o.o., verov-
škova ulica 55, 1000 Ljubljana. Glavni in odgovorni urednik: Janez korpič. Produkcija: ctrl 

d.o.o., www.ctrl.si. naklada: 50.000 izvodov. Distribucija: Pošta slovenije, brezplačen izvod. 
Foto: shutterstock, če ni drugače navedeno.Opravičujemo se za morebitne napake v besedilih 
oziroma cenah izdelkov in zaradi morebitnih sprememb napovedanih dogodkov ali prireditev. 

Celjska cesta 40
3320 velenje

www.velenjka.si
facebook.com/velenjka

tel: 0590 71 360
Fax: 0590 71 361
info@velenjka.si

spletna izdaja

Delovni čas

Ponedeljek - petek  09–21h
sobota  08–21h
nedelja  09–15h

Vse v belem

17. 05.–19. 05. 2013
Ne spreglejte Velenjkine nore nagradne igre
in se potegujte za privlačno nagrado!
Oblecite	se	v	bela	oblačila,	obiščite	nakupovalni	center	Velenjka	
v	času	od	17.	do	19.	maja	in	izpolnite	kupon	na	strani	18	ter	ga	
oddajte	na	informacijah	Velenjke	in	sodelujte	v	nagradni	igri.	
Velenjka	bo	podarila	darilne	bone	v	vrednosti	2.000€.

Nagradna igra v vrednosti 2000 €

Manca Špik
sobota, 18.05. ob 18.00 uri
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Je ena izmed tistih, ki jo 
imamo rade ali ne. tiste, ki jo prej zavra-
čajo, jo ponavadi pojmujejo kot preveč de-
kliško, neresno in neinteligentno. a v tej 
sezoni se ponuja v podobi samozavestne 
barvne dame. in barva geranije na telesu 
izgleda izjemno ženstveno. ne bo vam žal! 

vabi k naravi in prvinsko-
sti. Letos je barva gozda 

popila eliksir mladosti, saj se pojavlja v bolj 
zabavnih mladostnih odtenkih in svetlejših 
tonih: ledeni sivo-zeleni, v barvi bazilike, 
nežni pistacija zeleni in da ne pozabimo- 
barva leta je smaragdno zelena.

Letos je žveplovo rume-
na “must have”. spominja 

na limonino rumeno in daje zelo pozitivno 
energijo. Pozabite na gorčično rumeno. Le-
tos je čas za limonado! 

Če se da v kombinaciji z 
roza in rdečo. v ospred-

ju bo makova rdeča in barva zrelega pa-
radižnika. Oranžna ostaja modna, letos se 
pojavlja v bolj prefinjenih odtenkih, ki jih 
lahko vidimo na perju tropskih ptic. 

Po dolgem, počez in v 
različnih odtenkih. kra-

ljevsko modra ali v barvi nežne spominčice, 
modni pa sta tudi temno modra ter temni 
odtenki skrivnostne vijolične. Modra je bar-
va miru, odete v njo bomo bolj sproščene, 
povezane z naravo in v harmoniji. sky is the 
limit! 

zelo samozavestno roko 
podajajo živahnim to-

nom. Črno in belo lahko uporabljamo sa-
mostojno ali pa za umiritev živahne barvne 
palete. Modni so sprani odtenki rožnate, 
barva terakote, mandljeve kreme in jajčne 
lupine, bleda barva sivke, barva pepela in 
megle. tudi moda ni imuna na naravo, ki nas 
obdaja. ne pozabimo pa na barvo lesa, ki 
uspešno parira živahnejšim odtenkom.

zaznamoval je 80. leta 
prejšnjega stoletja. te 

barve so za tiste, ki želijo poudariti svojo 
zagorelo ali temno polt, pritegniti pozor-
nost, mladostno igrivost ali opozoriti na 
določene detajle.

Pink

zelena

RuMena

oRanzna

ModRa

nevtRalni

neon

Moda 

Modne sMeRnice

PoMlad Poletje

Barvita pomlad & poletje 2013Osnova	je	eksplozija	intenzivnih	barv.	

Med	modnimi	kosi	pa	na	eni	strani	

nič	ženstvenega	v	obliki	“over-size”	

oblek	in	širokih	(belih)	srajc	(a	ženske	

z	oblinami	bodo	pozdravile	ohlapne	

kroje	in	avantgardno	krojenje,	ki	prikrije	

marsikatero	pomanjkljivost),	na	drugi	

strani	pa	je	moda	iskala	inspiracijo	v	

petdesetih	in	šestdesetih,	ko	je	bilo	

modno	poudarjanje	ozkega	pasu,	v	deželi	

vzhajajočega	sonca,	pa	med	rožami,	

psihadeličnimi	in	monokromnimi	vzorci	in	

geometrijo.	A	gremo	lepo	po	vrsti.	

VZorCi

vrnile se bomo med šolske klopi, k uri geometrije. a le s fiktivnim šestilom in rav-

nilom. znanstvena disciplina matematike, ki se ukvarja s prostorskimi značilnostmi 

teles in njihovimi medsebojnimi odnosi, je v modi veliko bolj razburljiva. in to pozd-

ravljamo. kot tudi hit v obliki “govorečih oblačil”. z oblačilom bomo lahko izrazile 

prenekatero mnenje in prihranile besede. v P&P (pomlad−poletje) kolekciji ne bo 

šlo brez modnih potiskov, na njih pa vse mogoče, od znamk, živalskih in cvetličnih 

elementov do psihadeličnih ter pop-art vzorcev. nosimo jih lahko na prav vseh kosih 

oblačil. 

zelo modne so našite “umetne” rože iz različnih materialov, ki dajejo zanimiv tro-

dimenzionalni učinek. Monokromni vzorci povečini dopolnjujejo črno-belo kombi-

nacijo. Priljubljene so konkretne debele črte, ki tečejo v vse smeri. najbolj drzne se 

bodo ozrle po kosih, ki spominjajo na kimono in gejše. kroji in materiali tukaj so kar 

razkošni. Če izberemo kos, ki ga poudarjajo vezenine, še toliko bolje.

Besedilo: HeLena  aJDnik

NAJBOLJ VROČI KOSI
Jakne v motorističnem stilu, ki imajo 
ženstveno noto. izdelane so lahko iz različ-
nih materialov. tudi iz svile in čipke. ta ista 
jakna pa naj ne bo samo elegantna, lah-
ko je tudi športno šik, ko jo oblečemo čez 
oblačila za prosti čas. Letos ne spreglejte 
tako imenovanih kapejev, ki jih ogrnete 
preko ramen. Lahko so kratki ali dolgi, iz 
blaga ali pletenine. so idealna izbira za 
hladnejše spomladansko-poletne večere. 
klasični poslovni kostim s krilom letošnji 
trendi puščajo v omari. no, ne v celoti. Le 
krilo. Oblikovalci so si enotni, da velja krilo 
zamenjati s kratkimi hlačami. seveda naj 
bodo te v enakem slogu kot  jakna. sicer 
so dolge hlače na voljo v različnih krojih, 
materialih in vzorcih. s črtami pa zagotovo 

ne boste zgrešile. kot tudi ne s čevlji s špi-
často konico in petko, ki je srednje visoka. 
a tudi vratolomna petka in balerinke bodo 
trendi izbira. vračajo se čevlji s polnim in 
tisti z zares debelim podplatom. Plastični 
čevlji? Če kdaj, potem letos. za krila in ob-
leke so si modni guruji omislili razporek 
na sprednjem delu. Usnje je, predvsem 
spomladi, še vedno modno. Dolžina kril pa 
se ne igra z zapovedmi. Dovoljeno je vse. 
Med oblekami je videti zelo minimalistič-
ne in preproste kroje v stilu 60-ih let, pa 
tudi frfotajoče in romantične z volančki, 
ki spominjajo na flamenko. rečemo lahko 
samo še ole! in naj modna etiketa in de-
belina vaše denarnice ne igrata odločilne 
vloge pri ustvarjanju sloga. Letos bodite 
drzne! 
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Alya
Če bi v naši deželi podelje-
vali titulo za modno naj-
bolj drzno glasbenico, bi 
jo zagotovo dobila alya. 
zato je v njeni družbi po-
govor o modi najboljša 
uvertura. “sama imam 
veliko idej, ki jih vedno 
spravim tudi v kroj. Pri 
oblačilih mi je najbolj 
pomembno, da v njih 

zažarim, da v meni prebudijo in poudarijo naj-
lepše.” alya na modne znamke ni imuna, a niso pogoj 
za nakup. Pravi, da sta pomembna dizajn in občutek. 
“včasih kupim kakšen kos, ki je smešno poceni in to-
talno hud. važno je, da ga začutim. Mislim pa, da je 
treba slediti sebi in ne temu, kar narekujejo drugi. ne 
paše vse vsakomur. Pomembno je, da se v oblačilih 
počutimo lepe, privlačne, da nam je udobno. Oblači-
la naj poudarijo naš karakter.” njeni trendi trenutno 
prehajajo s črno-bele kombinacije na jeans in njeno 
ljubo belo, kot ji pravi, rada pa dodaja bež odtenke. 
sicer pa je velika ljubiteljica ombra barv za lase, ki se 
letos nosijo v vseh barvah. Četudi se z modo zelo rada 
poigrava, na tem področju noče delati sama. z(a) njo 
dela usklajena modna ekipa. “veliko se pogovarjamo 
in testiramo, saj vsi vedo, da modo naravnost obo-
žujem.” Modni kosi v njeni omari se menjujejo tako 
hitro kot glasbeni projekti. so pa oblačila, ki bodo 
ostala za vedno. “Oblek, ki sem jih nosila na viktorjih, 
ne dam iz omare.” (smeh) Glede na to, da je moda po-
leg glasbe, odra, živali, narave in knjig njena največ-
ja ljubezen, se ni za bati, da bi ji zmanjkalo prostora 
kot tudi ne idej. v glasbi je tako rekoč šele najstni-
ca, zato jo čaka še veliko glasbenih eksperimentov. 
najprej je tu promocija skladbe “zlaži se mi.” “zelo 
sem ponosna na svojih enajst let. ko gledam nazaj, 
sem vesela, da sem pot prehodila počasi in previdno, 
se hkrati učila in kalila. Mislim, da je to edini način 
za glasbenega ustvarjalca. z leti postaneš stabilen, 
samozavesten in konec koncev veš, kaj hočeš. v tem 
poslu je zelo pomembno, da veš, v katero smer greš, 
kaj imaš za povedati in vedeti moraš, kako se stvari 
'streže'. Pa vedno moraš verjeti v to, kar počneš in to 
delati z največjim veseljem. Četudi sredi noči.” (smeh)

Ženska
energija

Tako	različne,	a	obenem	podobne.	

Skupna	jim	je	neverjetna	energija,	

ljubezen	do	družine,	dela,	preprostih	

stvari	in	življenja.	Odkrito	priznavajo,	

da	so	ranljive	in	da	so	tako	uspehi	

kot	padci	velik	del	njihovega	

življenja.	A	modrice	(na	srečo)	vedno	

izginejo.	Nosijo	pa	neprecenljive	

vrednosti	–	izkušnje.	 

O	njihovi	pomembnosti,	o	modi,	

lepoti,	družinskih	radostih	in	še	čem	

smo	se	pogovarjali	z	Alyo,	Mihaelo	

Mišo	Margan	in	Natalijo	Verboten.

Miša
Mihaela

Margan

Je ena izmed tistih žensk, ki jo moraš spoznati, da si 
o njej narediš pravo sliko. njena pojavnost v medijih, 
velikokrat pa tudi ljudski hobi “baba čula, baba rek-
la” in nerazumljiv segment človeške nevoščljivosti 
pripeljejo do napačne interpretacije. “Ljudje so pre-
senečeni, ko me spoznajo. najbolj jih preseneti moja 
odprtost. z dejstvom, da medijska izpostavljenost s 
sabo prinese negativne komentarje, se več ne obre-
menjujem. Moj moto je, živi pošteno in nikomur ne 
želi slabega,” pravi postavna Štajerka, ki se priprav-
lja na veliko stvar v svojem življenju. “v bistvu se na 
novo vlogo še nisem navadila. razen dejstva, da sem 
noseča in težav, ki so se pojavile, me druge stvari na 
to še ne opominjajo. Mislim predvsem na velik trebu-
šček, ki ga še nimam. (smeh) seveda pa že prebiram 
literaturo in si predstavljam, kako bo, ko bo. Prihajam 
v neznano obdobje, zato vsako mamico in nosečko 
sprašujem po njenih izkušnjah.” s partnerjem Goraz-
dom se veliko pogovarjata o družini in se nove vloge 
neizmerno veselita, a radosti so enakovredna števil-
na vprašanja. “eno izmed teh je, kakšen starš boš. Boš 
znal v današnji svet vzgojiti svojega otroka, mu pre-
dati dobre navade in ga vzgojiti v poštenega človeka. 
verjetno si takšna vprašanja postavljajo vse bodoče 
mamice.” a glede na preteklo delo ni pričakovati, da 
bi Miša imela velike težave. Že leta se namreč ukvarja 
z otroki, tako v manekenski šoli kot pri raznih ani-
macijah. Delovne izkušnje bodo tako njen “največji 
kapital” pri vzgoji prvorojenca. 

ste vedeli, da postavna velenjčanka med drugim rada 
strelja z zračno puško? “Ja, kar nekaj je neznanih dej-
stev o meni. (smeh) v mladosti sem ta šport trenirala. 
Pa redko kdo me pozna kot zaljubljenko v jazz stan-
darde. Pri 19-ih letih sem tovrstno glasbo prepevala 
s slovenjegraškim big bandom in to željo, da zapojem 
jazz z velikim big bandom, si bom enkrat v življenju še 
uresničila.” Odločna kot je, ni dvoma, da ji ne bi uspelo. 
natalijo je življenje veliko naučilo. imela je ogromno 
vzponov in padcev, o katerih je vedno odkrito sprego-
vorila. in ravno zaradi vztrajnega dela na sebi, je danes 
ni stvari, ki bi ji zašibila kolena. “verjamem v ljubezen, 
strast, trdno delo, močno voljo, vztrajnost, red in disci-
plino. saj veste, brez nič ni nič. (smeh) Po svetu hodim z 
odprtimi očmi, ušesi in srcem ter srkam življenjski sok. 
Držim se načela ''ne delaj drugemu tisto, česar ne želiš, 
da bi drugi tebi'' in ''kar ne ubije, okrepi.''” raziskovanje 
lastnega jaza je bila dolga leta njena primarna naloga. 
in našla je, kar je iskala. zato je danes še bolj vztrajna, 
trmasta, delovna, nepoboljšljiva optimistka in perfekci-
onistka. tudi na lepotnem področju. “Moji tretmaji niso 
nič posebnega, pomembna je redna higiena in nega, 
uporabljam kakovostne kozmetične izdelke, ki so pri-
lagojeni moji občutljivi koži. z ničemer ne pretiravam, 
prisegam na zdrav in aktiven način življenja.” nataliji 
je že vzgoja dala vedeti, da denar vsega tega ne more 
kupiti. tudi tako imenovano lepoto, ki je relativen, če 
ne kar fiktiven pojem. enim je všeč temno, drugim svet-
lo. “ker nimam zadržkov pred estetsko kirurgijo, sem 
se pred časom odločila za poseg. O tem sem dolgo 
razmišljala. Odločitev za ta korak, v mojem primeru je 
šlo za laserski postopek odstranjevanja podočnjakov, 
je resna in odgovorna. in 
vesela sem, da sem se za 
prvi lepotni popravek od-
ločila šele zdaj, pri 36-ih 
letih, ko sem zrela oseba.” 
v nasprotnem primeru bi 
zaradi nezrelosti lahko 
hitro podlegla zlobnim 
opazkam in bi morda 
po nepotrebnem hotela 
spreminjati svojo zuna-
njost. videz gor ali dol, 
pomembno je, kako se 
človek počuti v sebi in 
ne kaj si o njem mislijo 
drugi. 

Natalija
Verboten

Besedilo: HELENA  AJDNIK
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nOvi ekO-sLOG

Preverite 
vsebino 

svoje 
omare!

Mislite,	da	predelovanje,	krpanje	in	izmenjevanje	
oblačil	ni	za	vas?	Pa	kaj	še!	Ročna	dela	so	

zabavna,	preprosta	in	skorajda	obvezna.	Vzemite	
si	k	srcu	nasvete	blogerjev,	stilistov	in	modnih	

urednikov,	ki	z	navdušenjem	kose	oblačil	
predelujejo	in	preoblikujejo.	Namenite	svojim	

oblačilom	pozornost,	ki	si	jo	zaslužijo.

Besedilo: kiki GeOrGiOU 
vir: H&M Magazine, izdaja pomlad 2013

Bi radi storili nekaj več za okolje? Pa poskusite že vendar 
s predelavo in negovanjem! Morda se to ne sliši tako za-
peljivo kot inovativni, biološko razgradljivi visokotehno-

loški materiali, vendar je zabavno. in poleg vsega – na vas bo 
ponosna tudi vaša babica!

Med vojno je britanska vlada leta 1943 izdala brošuro z naslovom 
“Make Do and Mend” (sama svoj mojster), ki je bila polna genial-
nih nasvetov za gospodinjstvo (ste vedeli, da lahko z bananinimi 
olupki odlično očistite čevlje?). ideja je danes aktualna kot še ni-
koli: negujte svoja oblačila, saj je to dobro tako za vašo denarnico 
kot tudi za okolje.

Greta eagan, ustanoviteljica spletne strani fashionmegreen.com, 
ki se ukvarja z ekološkim slogom temu pritrjuje: “najtrajnejše je, 
če uporabimo stvari, ki že obstajajo, npr. mamino lepo usnjeno 
jakno iz sedemdesetih. Dlje časa kot nekaj nosimo, boljše je to za 

naš planet, saj tako stvari ne končajo tako hitro na odpadu.” in od 
tega imamo vsi nekaj.
Če vam je način “naredi sama” všeč, bodite kul in ena izmed 
žensk, ki so v roke vzele šivanko in nit. Ob naslednjem obisku na-
kupovalnega središča zavijte na galanterijski oddelek in si omis-
lite komplet za začetnike. na spletni strani Youtube se nahajajo 
številna navodila. ni treba, da vse skupaj izgleda kot v časih naših 
babic. Če si kot rezultat sedaj predstavljate brezoblične puloverje 
in slabo zakrpane hlače na zvonec, ne skrbite. tilly Macalister-s-
mith,  modna urednica pri vogue.com, pravi, da je predelava tako 
enostavna kot britje. “Privoščite svojemu najljubšemu puloverju 
iz kašmirja lepotilni program, pri čemer s staro britvico za en-
kratno uporabo odstranite vozličke. ta mora biti malo topa, da 
se sukanec ne poškoduje. in zdaj začnimo! Pulover bo na koncu 
izgledal kot nov.” Caroline issa, vodilna modna urednica revij tank 
in streetstyle-Darling, navdušeno prikimava: “tudi sama to poč-
nem in sem na to čisto nora!”

ANGIE SMITH, stilistka znanih oseb, kot so npr. 
Joss Stone, Jennifer Hudson in Emma Roberts, o 
tem, kako ostanejo oblačila dlje lepa:
• skrbno pospravite oblačila, ki jih v prihajajo-
čem letnem času ne boste potrebovali. Upo-
rabljajte vreče za shranjevanje oblačil in svileni 
papir. Pred tem pa oblačila očistite.
• Gumbi se hitro strgajo. shranjujte vse nadome-
stne gumbe na istem mestu.
• ne kupujte oblačil med odmorom za kosilo. 
spontani nakupi so pogosto zgrešeni nakupi, kar 
vedno znova opažam v omarah svojih strank.
• Če je le možno, ne kupujte oblačil, ki zahtevajo 
kemično čiščenje. ne samo zaradi tega, ker ko-
vinski likalniki, ki jih imajo tam, niti v stotih letih 
ne razpadejo, temveč tudi, ker so kemikalije, kot 
je perkloretilen, strupene.
• Organizirajte zabavo, na kateri se izmenjava 
oblačila! tako boste svojemu staremu oblačilu 
poklonili novo življenje in vam ga ne bo potreb-
no vreči stran.

ELIZABETH LAU, oblikovalka pletenin, o tem, 
kako lahko negujemo svoj najljubši pulover:
• svoje pletenine perite ročno v mrzli vodi z bla-
gim pralnim sredstvom ali šamponom. Da, šam-
pon dela prave čudeže!
• Moderni pralni stroji imajo program za pranje 
volne, ki ga vedno uporabljam. Pri tem pa voda 
ne sme biti toplejša od 30 °C.
• Pletenin ne dajajte v sušilnik.
• Položite pletena oblačila ali puloverje, da se 
posušijo, sicer se razvlečejo ramena v izbokline.
• Pri shranjevanju pletenine prepognite vodo-
ravno. nastala gubanja med nošenjem zaradi 
teže materiala hitro popolnoma izginejo.  
• Papir v predalih z vonjem sivke ali pa vreča za 
shranjevanje s suho sivko bosta odvračala molje.

DONNA IDA THORNSTON, denim gurujka, pojas-
ni, česa se veselijo vaše kavbojke:
• nosite svoje kavbojke tako dolgo, kolikor gre, 
ne da bi jih prali.
• vedno jih obrnite in ne perite jih pri visokih 
temperaturah, 30 °C zadostuje.
• Obesite kavbojke, da se posušijo, ne dajajte jih 
v sušilnik. spravljajte bele kavbojke ločeno od 
temnih, sicer se lahko obarvajo.
• tudi potem, ko ste kavbojke nosili, jih obesite. 
Če pa jih želite spraviti, jih najprej prezračite.

NATALIA BARBIERI, soustanoviteljica podjetja 
Bionda-Castana, o tem, kaj potrebujejo lepi čevlji:
Potempljajte svoje čevlje z gumo, saj bodo tako  
na spodnji strani vodotesni, prav tako bodo bolj 
oprijemljivi in zdržali bodo dlje časa.
• impregnirajte čevlje iz usnja in iz semiša s pr-
šilom, npr. znamke scotchgard. Pri čiščenju čev-

ljev uporabite radirko za usnje in pri negovanju 
krtačo.
• shranjujte čevlje v njihovih škatlah. Dober 
namig: slikajte svoje čevlje in zalepite 
sliko na škatlo, saj jih boste tako hitreje 
našli.
• kopita za čevlje in škornje ohranjajo 
obliko, ki pa jo lahko prav tako odlično 
obdržite s pomočjo papirja, ki je v škatli 
za čevlje.
• zaščitite svoje čevlje pred ne-
posrednimi sončnimi sevanji in jih shra-
njujte na hladnem, da se usnje in barva 
ne obrabita.

Dva okolju prijazna nasveta JO ELVIN, 
urednice britanske revije Glamour:
• Preberite napotke za negovanje 
oblačil in jih upoštevajte! tako bodo 
vaša oblačila večna. napotke si pre-
berite že pred nakupom – ali ste res 
pripravljeni za kemično čiščenje dati 
celo premoženje? Če na napotku piše 
“ročno pranje”, si takoj rečem: “Prste 
stran!”, saj dobro vem, da to preredko 
počnem.
• Priskrbite si dovolj čevljev, da boste 
lahko vedno znova obuli drug par. Če 
določenega para ne boste nosili do 
njegovega razpadanja, boste imeli dlje 
časa nekaj od tega. takoj ko je to pot-
rebno, poskrbite za nove podplate in pete, 
saj to enormno podaljša njihovo življenjsko 
dobo.

FRANCESCA BURNS, modna urednica britan-
ske revije Vogue, o modi, ki traja:
• investirajte! kakovost je v odnosu do dol-
ge življenjske dobe oblačila alfa in omega.
• ne puščajte oblačil ležati na tleh, temveč 
jih skrbno pospravite.
• Povsod uporabljajte kroglice proti moljem 
in jih na pol leta zamenjajte z novimi. ko 
sem nazadnje v svoji hiši odkrila molja, sem 
vse svoje pletenine dala v hladilno skrinjo, 
da se uničijo jajca.

CANDICE LAKE, blogerka in fotografinja, o zaščiti 
oblačil:
• svoja oblačila iz kašmirja perem ročno in jih 
nato položim na brisačo ali na stojalo za peri-
lo, vendar ne na sonce. tako ostaneta oblika in 
barva lepi.
• kupujem samo oblačila, ki so mi res všeč. imam 
sandale, ki sem jih kupila pred devetimi leti in 
sem jim že petkrat zamenjala obrabljen podplat. 
ko je čevljar rekel, da naslednjič to ne bo več mo-
goče, sem zamenjala čevljarja. 

“Dlje casa kot nekaj nosimo,
boljše je to za naš planet.”

ˇ
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Pripravljanje	na	poroko	je	prijetno	in	stresno.	Poročna	obleka,	prstana,	
seznam	gostov,	vabila,	meni,	glasba,	fotograf	...	toliko	podrobnosti,	ki	bodo	
vplivale	na	vajin	nepozabni	dan,	ki	bo	gotovo	popoln.	Res	je,	vse	neveste	
skrbi,	ali	bo	šlo	res	vse	po	načrtu.	In	vsaka	mladoporočenka	pove,	da	na	dan	
D	pozabiš	na	vse	in	se	prepustiš	ljubezni.	To	je	vaš	dan.	Predstavljamo	vam	
nekaj	namigov,	ki	ga	lahko	še	polepšajo	in	naredijo	brezskrbnega.

Za
  

  

Vajina porocna pesem

Če še nimata “svoje” pesmi, je čas, da jo izbereta. seveda, to ni nekaj, kar storiš 
načrtno, pesem mora biti povezana s čustvi in spomini. Gotovo imata kakšno, ob 
kateri vama zaigra srce in si jo želita slišati tudi na vajinem poročnem slavju. vsa-
kič, ko bosta slišala vajino (poročno) skladbo, še mesece in leta po poroki, vama 
bo na ustnice pričarala nasmeh v spomin na nepozaben dan in vajino ljubezen.

Delegirajte 
na poročni dan je treba misliti na številne malenkosti – so zbrani vsi 
gosti, kdaj se je treba odpraviti z ene lokacije na drugo, je dovolj riža, 

penine, balonov. vendar pa na poročni dan to niso skrbi za nevesto. 
kako bo z zadnjimi podrobnostmi, preložite na druge – prijateljica 
bo z veseljem poskrbela za riž ali cvetne lističe, izkušeni stric bo 

prevzel odgovornost za urnik premikanja, soseda bo uredila 
dostavo sladic ... Prijatelji, sorodniki in znanci bodo z veseljem 
prevzeli manjše naloge in se tako počutili še pomembnejši del 

vajinega slavja. vi pa se boste lahko popolnoma posvetili 
svojemu izbrancu.

Vedno

ˇ 

Perilo Lisca Fashion irina
vir: revija LISCA, pomlad-poletje 2013

Igre

igre, v katerih sodelujejo svati, so sestavni del skoraj vsakega poročnega slavja. nekateri jih 
obožujejo, drugi sovražijo. navadno za igre poskrbijo glasbeniki, vendar je njihov nabor zelo 
različen. Da ne bosta razočarana, se z njimi vnaprej dogovorita, katere igre so primerne za vajino 
slavje. tako ne bo neprijetnih presenečenj, zabava pa bo zagotovljena. Pssst: med njimi bo goto-
vo tudi igra s podvezico, zato ne pozabite nanjo pri izbiranju poročne oprave.

Perilo

Poročni obleki je namenjeno veliko pozornosti, ni pa prav pozabiti na perilo. Poskrbite, da ne bo 
le zapeljivo, ampak tudi udobno. nosili ga boste ves dan, zato se morate 
v njem počutiti samozavestno in brezskrbno. 
Pri izbiranjubodite pozorni predvsem na svoje 
počutje.

Porocna noc

Poročna noč za večino ni več, kar je bila nekoč. 
Čeprav noči ne bosta preživela skupaj prvič, je 
lahko kljub temu nepozabna. Perila pod poroč-
no obleko verjetno ne bo videl, zato mu lahko 
pričarate zapeljivo presenečenje v spalnici. in 

kaj potem, če bosta po poročnem slavju le še 
zaspala – zapeljevanje bo prav tako sladko 
naslednjo noč. in vse noči po tem.

Medeni tedni

sodobni urnik le redkim 
mladoporočencem dopušča, da se na medene tedne v tropske kraje 

odpravijo takoj po poroki. Če je tako tudi pri vama, prestavita načr-
tovanje počitnic na čas po poroki, ko bosta lažje zadihala. seveda pa 

lahko svatom med idejami za poročna darila namigneta, kam bi želela 
odpotovati. 
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vedeti moramo, da je vsaka polt, da so vsake oči in vsaki lasje umetnost zase, in da včasih zelo težko ločimo, kateri tip je tisti 
pravi. v takem primeru se poigramo z barvami in ugotavljamo, v čem se najbolje počutimo. toplih ali hladnih barvah. Glede lastne 
ustvarjalnosti ni niti pravil niti prepovedi – najvažnejše je, da se resnično počutimo dobro v svoji koži. Harmonija med notranjostjo in 
zunanjostjo je tisto, kar nenehno širimo med ljudi in tako puščamo vtis. kakšnega bomo pustili danes?

Barvni tip,
 kateri je tvoj?

kaJ O vas

POveDO vaŠe

OČi, LasJe in POLt

Verjetno	vas	je	kar	nekaj,	ki	svojega	
že	poznate.	Ker	pa	bomo	v	naslednjih	

številkah	predstavili	tudi	nasvete,	kako	
naličiti	sebe,	prijateljico	ali	mamo,	je	
prav,	da	začnemo	pri	osnovah	in	da	

prav	vsaka	lahko	najde	oziroma	odkrije	
svojega.	Barvni	tip,	seveda.

Barvni	tip	posameznika	se	določa	
glede	na	barvo	polti,	barvo	las	in	oči.	

Naj	vam	bo	v	pomoč	spodnji	opis.

Pomladni tip
Polt: nežna, svetla, možnost 
pridiha zlatorjavih pegic. 
Lepo porjavi.
Oči: svetle, skoraj prozorne: 
modre, zelene, turkizne, 
barva medu.
Lasje: svetli, z zlatim sijajem, 
rdeči.

Priporočene barve: tople 
barve – marelična, rožnata, 
zlata.
Izogibajte se: temnim, težkim 
barvam in čisto beli.

Jesenski tip
Polt: prosojno svetla ali beige 
barve z zlato rjavimi pegica-
mi in znamenji. ne porjavi, 
občutljiva na sonce.
Oči: zrcalno modre, rjave, 
jantarjeve. izrazite.
Lasje: rdeči ali rjavi z zlatim 
sijem.

Priporočene barve: rumena, 
oranžna, rdeča, zlata, barva 
rdeče zemlje, bakrena.
Izogibajte se: črni in beli 
barvi.

Poletni tip
Polt: olivna ali rožnata, zelo 
hitro porjavi. Možnost rjavih 
sončnih pegic.
Oči: svetlo modre, modroze-
lene, sivorjave, sivomodre, 
lešnikove.
Lasje: svetli ali temnejši (rja-
vi), s pepelnatim podtonom.

Priporočene barve: pastelne, 
dobro zabrisane med prehodi. 
Melancana, barve vode, vijo-
lična, siva.
Izogibajte se: toplim, kričečim 
barvam.

Zimski tip
Polt: nežna, porcelanasto 
svetla ali olivna s pridihom 
modrikaste. 
Oči: svetlo ali temno modre, 
turkizne, sive, črne, lešnikove. 
v popolnem kontrastu s 
snežno belo beločnico.
Lasje: črni ali temno rjavi.

Priporočene barve: intenzivno 
rdeča, svetlo roza, barva 
fuksije. Uporabite čiste, 
močne barve ali pa hladne, 
pastelne.
Izogibajte se: toplih, 
zemeljskih barv.

Besedilo: MOJCa ŠkOF

Kopalke

Pred	nami	je	težko	pričakovano,	dolgo,	vroče	poletje.	Torej	navsezadnje	
tudi	 čas,	 da	 raziščete,	 kaj	 ponuja	 letošnja	 poletna	 moda	 kopalk.		
Napotite	 se	 po	 trgovinah	 in	 še	 danes	 odkrijte,	 kakšne	 so	 letošnje	
modne	 smernice	 kopalk.	 Že	 veste,	 v	 katerih	barvah	 in	 vzorcih	boste	
zasijale	in	pritegnile	poglede?	Najpomembnejše	je,	da	se	boste	v	njih	
počutile	ženstveno,	edinstveno	in	zapeljivo.	Velenjka	vam	ponuja	nekaj	
namigov	in	nasvetov.	Prepričajte	se	same!
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Stara cena: 399,99 € | Nova: 199,99 €

Hiša žganja in daril

Optika Clarus
v Optiki Clarus bomo strankam v mese-
cu maju in juniju ob nakupu katerihkoli 
sončnih očal v vrednosti nad 130 €, po-
darili športna očala visYa+. sončna ku-
piš, športna dobiš! samo v Optiki Clarus, 
Pe nC velenjka. vabljeni!

Glow café
v Glow café naše goste razvajamo z 
izvrstno ponudbo tort rustika različnih 
okusov. torte rustika so narejene izključ-
no iz naravnih sestavin brez umetnih arom 
in barvil.
Prepustite se sladkemu razvajanju z 
vrhunskimi sladicami. v vročih poletnih 
dneh pa izbirajte med široko paleto razno-
vrstnih okusov sladoleda, ki je prav tako 
izdelan iz svežih in naravnih sestavin.

Wifi odslej brezplačno 
tudi v Velenjki!

velenjka je poskrbela za brezžični dostop 
do interneta. Odslej boste lahko brezplač-

no dostopali do interneta tudi medtem, 
ko boste opravljali svoje nakupe. tako bo 
nakupovanje še prijetnejše. Še en razlog 

več, da obiščete velenjko!

Prva Liga
reebok ženski tekaški copat ricon
Ženski tekaški copat rincon ima podplat 
narejen iz visoko odporne gume in kakovo-
stnih materialov, ki zagotavljajo udobnost 
med tekom, a tudi doseganje vrhunskih 
rezultatov. rincon je odličen izbor za vse 
tiste, ki želijo od teka veliko več.
Ob nakupu copata rincon vas čaka darilo.

Hervis
Moško ali žensko gorsko kolo
X-FaCt Mission aLU26
Ponudba	velja	od	08.05.	do	14.05.2013.	
Dodatnih	popustov	ni	možno	uveljavljati.

v velenjki lahko odslej najdete široko ponudbo domačih žganj slovenskega 
izvora kakor tudi ponudbo znanih tujih žganih pijač, ki so na slovenskem trgu 
še neuveljavljene. Hiša žganja in daril pa ponuja tudi izdelke iz čokoladnega 

ateljeja in darila domače obrti.

Charles Vögele
Palme, kadilaki in rožnati flamingi: dobro-
došli v Miami Beachu. nadaljevanka „Mia-
mi vice“ je kult in z njo tudi ekstravagan-
ten modni stil. Prav tam je dobilo navdih 
moštvo modnih oblikovalcev Charles vö-
geleja. rezultat: barvna paleta iz bele in 
bež barve ter jasnih poudarkov. klasična 
dnevna oblačila, nežne satenaste bluze in 
bombažne hlače so potopljene v mehko 
svetlo modro, zeleno poprove mete, lila in 
kremne barve. v mešanem vzorcu pa nis-
ta prikrajšani niti barvi bezga in rožnata. 
Osvežen bo celoten stil 80-ih let à la Mi-
ami vice z natiski v obliki palmovih listov, 
XXL cvetov in večbarvnih prog v blokih. 
Poudarki modne zbirke so raztegljivi jeg-
ginsi, ki poudarjajo postavo z ustreznimi 
jaknicami. Ljubezen do podrobnosti je po-
udarjena z naborki in modnimi dodatki, kot 
so slamnati klobuki, rute v živih barvah in 
pasovi.se spomnite reka vsi na kolo za zdra-

vo telo? v Hervisu so ga vzeli resno in 
so svojo bogato ponudbo koles kako-
vostnih blagovnih znamk razširili še z 
dvema novostima – 29 colskimi gorski-
mi kolesi in električnimi kolesi prizna-
ne blagovne znamke ktM. naš največji 
prodajalec koles se ponaša z najboljšim 
razmerjem med kakovostjo in ceno, saj 
so pri Hervisu vsa kolesa opremljena s 
komponentami vodilnega proizvajalca 
shimano, poleg tega so letos ponudbo 
koles Fuji, scott, ktM, če naštejemo le 
nekatere, dopolnili tudi s kolesi blagov-
ne znamke kilimanjaro. 
vsi tisti, ki želite udobno in hitro vo-
žnjo po razgibanih terenih, boste letos 
v Hervisovih trgovinah lahko izbrali 
novost – 29 colsko kolo, ki se ponaša 
s številnimi prednostmi. “na neravnih 
površinah je po zaslugi večjih koles 

bolj vodljivo in s tem stabilnejše, lažje 
ga boste prekrmarili preko večjih ovir, 
boljši oprijem omogoča učinkovitejše 
zaviranje,” prednosti predstavlja Bo-
štjan Jugovec, vodja nabave v Hervisu. 
“nudi boljši občutek varnosti, saj se zle-
pa ne prevrne, pa še vsake luknje, ki jo 
prevozite, ne boste čutili. Če so vaši te-
reni makadam, asfaltne površine in ne 
prezahtevni vzponi, potem je to lahko 
pravo kolo za vas.”
tistim, ki čez teden kolesarite pred-
vsem v službo in po mestu, popoldne 
ali čez vikend pa se radi zapeljete na 
kak kolesarski izlet, so v Hervisu na vo-
ljo kakovostna treking kolesa, ki kom-
binirajo lastnosti gorskih in mestnih 
koles. imajo tudi široko izbiro otroških 
koles vseh velikosti in razredov, mestna 
kolesa za dame in gospode, ter odlična 
električna kolesa, ki so kolesarjem v po-

moč pri premagovanju utrujenosti, več-
jih vzponov in nadležnega vetra v prsi. 
zagotovo drži, da je pomlad najboljši 
čas, da (spet) začnete kolesariti. kole-
sarjenje je prijazno do vaših sklepov, 
krepi srce in aktivira skoraj vse mišične 
skupine, da o učinku vožnje po prebuja-
joči se naravi na naše psihično počutje 
sploh ne govorimo. zato se prepustite 
Hervisovim svetovalcem, ki vam bodo 
pomagali izbrati najprimernejše kolo in 
vam bodo radi svetovali tudi pri nakupu 
dodatne opreme – kolesarske hlače za 
udobje in čelada za varnost sta danes 
tako rekoč nepogrešljiva pripomočka.  
Potem vam ostane le še to, da pogle-
date vremensko napoved in se prepus-
tite poživljajočemu gibanju na svežem 
zraku!

 v Hervis!

Zagotovo	drži,	da	je	pomlad	najboljši	čas,	da	(spet)	
začnete	kolesariti.	Kolesarjenje	je	prijazno	do	vaših	

sklepov,	krepi	srce	in	aktivira	skoraj	vse	mišične	
skupine,	da	o	učinku	vožnje	po	prebujajoči	se	naravi	na	

naše	psihično	počutje	sploh	ne	govorimo.

Vsi po kolo
za zdravo telo
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Slowatch
Poskrbite za modne detajle in izberite 
novo modno uro Guess. Pomladno kolekci-
jo zaznamujejo čudovite barve v najrazlič-
nejših odtenkih – zlata, rožnata, srebrna, 
bela. Prefinjeni bleščeči kristali, ki krasi-
jo nove ure, bodo še poudarili vaš modni 
izgled. ne pozabite, ura je lahko tudi zelo 
lepo darilo tako zanjo kot zanj. v trgovi-
nah slowatch vas čakajo raznovrstne ure 
in modni dodatki, zato si čim prej oglejte 
celotno ponudbo.

Triumph
Športni nedrčki za oporo in podporo
Ženske prsi, ki predstavljajo predvsem 
žlezno in vezno tkivo, so med telesno vad-
bo podvržene ekstremnemu pritisku. Pri 
nežnem teku brez uporabe nedrčka prsi 
povprečne velikosti poskakujejo približno 
8,5 cm iz njihove normalne lege. 
Posledica je, da ponavljajoče se raztezanje 
privede do stalnih poškodb na občutljivem 
tkivu prsi; to pomeni, da te izgubijo čvrs-
tost in obliko.
Dobri športni nedrčki zmanjšajo pritisk na 
prsi za do 74 %. seveda, le v primeru, da 
so prsi med vadbo v njihovi naravni legi 
čvrsto pritisnjene ob telo. Športni nedrč-
ki triaCtiOn s svojimi kroji in vgrajenimi 
materiali omogočajo varno in udobno 
vadbo.
Športni nedrčki so po svoji na-
membnosti uporabe prilagojeni 
štirim stopnjam obremenitve. 
izbor športnega nedrčka je 
pogojen z zvrstjo športa.
triaCtiOn športni nedrčki 
so izdelani iz visoko tehnolo-
ških zračnih materialov, ki 
uravnavajo znojenje. znoj 
transportirajo iz površine 
telesa navzven, omo-
gočajo kroženje zraka in 
zavirajo nastanek nepri-
jetnega vonja. Predvsem 
pa izravnavajo telesno 
temperaturo, prepre-
čujejo ohlajanje mišic 
in s tem zmanjšujejo 
možnost poškodb.

Bags & More
v trgovini Bags & More so na voljo nove 
kolekcije trendovskih torbic, potovalnega 
programa in ostalih dodatkov.

Hiša mojstrovin Perger
največja in najkakovostnejša ponudba 
krstnih in obhajilnih sveč
tokrat smo za vas pripravili odlično po-
nudbo, ki bo razveselila vse vas, ki boste 
prisostvovali dogodku svetega krsta in 
Obhajila. v Hiši mojstrovin Perger 1757 
nudimo prave voščene sveče, prav tako 
pa tudi blago oz. prtičke, lectove izdelke 
ter vse ostale izdelke, ki so narejeni prav 
posebej za omenjena dogodka.
v mesecu maju našim cenjenim strankam 
ob nakupu krstne sveče in prtička prizna-
mo 10% popust na celotni znesek.

Svilanit
topli dnevi, sonce … in poletje v nas budijo 
lepe spomine na dopust, morje, toplice ali 
bližnje reke. v svilanitu smo izdelali novo 
barvito kolekcijo plažnih brisač, katerih 
vrhunska kakovost, barve in morski motivi 
vas bodo prepričali.
zagotovite si svojo plažno brisačo že da-
nes. Celotno ponudbo si lahko ogledate v 
prodajalni svilanit ali na www.svilanit.si.

Polo majice s.Oliver
Barve za vsako razpoloženje
sončno rumena, ognjeno rdeča, mint ze-
lena, vijolična ali modra? Polo majica je 
izjemno praktičen kos oblačila in se tokrat 
predstavlja v najbolj sijočih odtenkih. tež-
ko se je odločiti za eno barvo. Še dobro, da 
nam ni treba izbirati, večplastno oblačenje 
je absolutno “in”.

NKD
veLikO Je Šik!
naša nova znamka “[me] Woman”.
Ugodno, dobro, lepo in s srcem – točno 
to od leta 2013 velja tudi za novo kolek-
cijo velikih številk pri nkD, “[me] Woman”. 
spekter številk te ponudbe pokriva damski 
svet od konfekcijske številke 46 do 56.
kaj pa dela to novo kolekcijo tako poseb-
no in v čem se njeni artikli razlikujejo od 
stilskih skupin Classic in Fashion, ki jih 
prav tako najdete pri nkD?
“[me] Woman” ponuja izbiro ekskluzivne 
mode velikih velikosti, ki je z uporabo kro-
jev in detajlov, ki polepšajo postavo, per-
fektno prilagojena potrebam krepkejših 
žensk; najsi so to za postavo ugodne a-ob-
like, prekrivajoči detajli ali materiali, ki la-
skajo postavi in je ne utesnjujejo – pri tem 
je vedno pomembna oblika, ki se prijetno 
nosi, v kombinaciji z modnim sporočilom.
Modna oblačila, v katerih se dobro počutiš 
– to je izziv nove kolekcije “[me] Woman” 
pri nkD.

Zlatarna in urarna Spekter
spoštovane mamice, očetje, babice, ... za 
vaše najmlajše “sončke” smo pripravili 
zelo pestro in cenovno zelooooo ugodno 
ponudbo zlatih uhanov. nagajivi moti-
vi Hello kitty, pikepoke, podkvice, me-
tuljčka, rožice in srčka so na voljo že od  
34,00 €. Slika	je	simbolična.

Polo majica
s.Oliver
19.95 €

Vitapur-Hitex
Odeja soft touch 3 v 1 navdušuje kot meh-
ka odeja, vzglavnik ali posteljno pregrinja-
lo. na voljo v rdeči, zeleni ali bež barvi.

Stara cena: 49,90€ | Nova: 24,95  €

Baby center
Traktor Steyr s prikolico Rolly Toys
Dolžine 142 cm z nastavljivim sedežem, 
varnostnim lokom za sedežem, realistični-
mi kolesi s profilom in zaščitno gumo na 
zadnjih kolesih je kot nalašč za prihajajoče 
poletne dni in delo na vrtu!

Cvetličarna Pup
v Cvetličarni Pup so vam na voljo orhideje 
že od 9,50€ naprej.
Akcija	velja	do	razprodaje	zalog.

Beauty World 
Krema v gelu Kostanj
nega za žile z zagotovljenim čistim ek-
straktom kostanja. Gel deluje koristno in 
osvežujoče za noge, za ugoden občutek 
vse do konic prstov! (znižano za 50 %).

Redna cena: 86,99 € | Klub cena: 59.99 €

Stara cena: 6.99 € | Nova: 3.50 €

-10 % za ure Nautica

Klubska	cena	velja	od	09.05.	do	05.	06.	2013.
Več	na	www.babycenter.si.

kUPOn -20%
na MOŠkO striŽenJe

Ponudba velja v salonih SIMPLE v Velenju do 31.05.

Ponudba	velja	od	1.	do	31.	maja	v	trgovini	Slowatch.

do 12.05.2013  -20% 
na kolekcijo [me] Woman 
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Datum *

Ime in Priimek *

Naslov *

Telefon *

E-pošta

Podpis * 

Podatki označeni z * so obvezni! ( S podpisom potrjujem, da se strinjam s pravili nagradne igre ).

 S
lik

a 
je

 s
im

bo
lič

na
.

Pogoji in pravila nagradne igre: "VSE V BELEM"
Nagradna igra poteka od 17.5.do 19.5 2013. Organizator nagradne igre 

je NC VELENJKA, WG projektiranje d.o.o., Jurčkova cesta 223, 
Ljubljana.Sodelujejo lahko vsi, ki bodo med 17.05. in 19.05 v belih 

oblačilih prevzeli nagradni kupon, ga pravilno izpolnjenega oddali v avli 
NC VELENJKA. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V skladu z 

zakonom o davčnem postopku (Ur. list RS št. 25/2005) mora fizična 
oseba predložiti svojo davčno številko. Sodelujoči v nag. igri soglašajo in 
se strinjajo, da jim podjetje WG projektiranje d.o.o. lahko pošilja obvestila 

o trženjskih aktivnostih. Več o pogojih in pravilih nagradne igre "VSE V 
BELEM" na INFO točki NC VELENJKA in na www.velenjka.si. Kuponov po 

pošti ne sprejemamo. Na dan lahko izpolnite največ en kupon. 

Žig:

Pomladni metulji
sobota, 11. 05. 2013 ob 10.00 uri
iz stiropornih jajčk bodo otroci izdelali pisano pomladno de-
koracijo. veliko bodo rezali, lepili in sestavljali. končni izdelek 
bodo pisani metuljčki različnih barv in velikosti. Otroci bodo 
metuljčke lahko odnesli domov in z njimi okrasili svoje sobice.

Pisani srcki
sobota, 25. 05. 2013 ob 10.00 uri
na tokratni otroški delavnici bomo otrokom v ustvarjanju pus-
tili prosto pot. s pomočjo mentorjev bodo najprej iz belega 
papirja izrezali srčke različnih velikosti. nato jih bodo poljub-
no okrasili. nanesli bodo tempera barve in jih s premikanjem 
papirja naredili prelivajoče. končni izdelek bo pisan unikaten 
srček, ki ga bodo otroci lahko komu podarili ali obdržali zase. 

ˇ

Izrežite kupon in ga oddajte pri informacijah Velenjke od 17.05 - 19.05.2013.

velenjka.si facebook.com/velenjka

na voljo so vam darilni boni v vrednosti 10 € (vijolične 
barve) in 20 € (zelene barve). kupite jih lahko na info 
točki velenjke (v pritličju).

Bi	želeli	presenetiti	svoje	najbližje,	jih	osrečiti	
ali	jim	samo	polepšati	dan?	Novi	darilni	boni	

VELENJKA		so	odslej	v	še	lepši,	privlačnejši
in	atraktivnejši	preobleki.

Darilni boni
P.s. seveda starih darilnih bonov  
(v kolikor jih še imate) nikar ne za-
vrzite. Le-ti so še vedno unovčljivi 
v nakupovalnem centru velenjka.
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