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Doživite bele
kotičke

DOGAJANJE

v Velenjki

Prepustite se vzdušju 
in oblecite 

belo.

Pridite in se sprehodite po nakupovalnih ulicah našega centra, kjer vas 
čakajo čudoviti dekorativni kotički v beli barvi. Raznoliki okrasni 

elementi pričarajo posebno vzdušje in bodo tudi vam zagotovo polepšali 
obisk Velenjke. Vabljeni na klepet, druženje in nakupovanje! 



VELENJKA 
V BELEM
Moderno okrašena

Od 7. do 25. 5. 2015

Pridite in si oglejte čudovite 

dekorativne kotičke v beli barvi.   

Sodelujte v nagradni igri!

Fotografirajte se v vam najlepšem 

belem kotičku in fotografijo 

naložite v spletno aplikacijo na 

www.velenjka.si/nagradnaigra.

Za enostaven dostop 
poskenirajte QR kodo.

ARTISTIČNA 

ATRAKCIJA

16. 5.

Vsako nedeljo, 10., 17. in 24. maja, bomo izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli 50 € v darilnih bonih Velenjke. Veliko nagrado, 
200 € v darilnih bonih Velenjke, pa si bosta prislužili fotografija z največ všečki in najbolj kreativna fotografija po izboru žirije. 
Svojo fotografijo lahko naložite do 24. maja 2015, glasovanje pa bo potekalo do 31. 5. 2015. Več o pravilih in pogojih nagradne 
igre na www.velenjka.si.

TEDENSKE NAGRADE

3 X 50 €
v darilnih bonih Velenjke

GLAVNA NAGRADA

2 X 200 €
v darilnih bonih Velenjke

Všečkaj in deli fotografije
 s prijatelji na Facebooku!



Verjamem, da je pred nami lepo poletje. Vsaj v Velenjki se bomo trudili, da vam bo zmeraj lepo. Prodajne police 
so že poletno obarvane, saj smo jih napolnili z najnovejšimi trendi za poletje. Med novimi kolekcijami za tople in 
sončne dni boste dame, gospodične, dekleta in vsi predstavniki moškega spola zagotovo našli pravi videz zase.

Nov videz ima tudi Velenjka. Do 25. maja namreč poteka dogodek Vse v belem, zato smo ulice nakupovalnega 
središča popestrili z atraktivno okrasitvijo, ki vam ponuja številne kotičke za sprostitev in fotografiranje. Vabljeni na 
ogled, še posebej v soboto, 16. maja 2015, ko pripravljamo osrednji dogodek z artistično predstavo, ki je zagotovo 
še niste doživeli. Prav tako boste lahko sodelovali v nagradni igri za lepe nagrade. 

Veliko lepega, novega in aktualnega boste našli tudi v novi številki Velenjka magazina, ki je pred vami. Želim vam 
veliko užitka ob branju. Naslednja številka izide jeseni, medtem pa nas lahko spremljate 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
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Tina na naslovnici v oblačilih: top New Yorker 9,95 € / Krilo C&A 15 € / ura Spekter 24,90€ / prstan s kroglo Soba 925 12,99€ / prstan Soba 925 8,99€
Velenjka magazin, 29. izdaja, maj 2015. Izdajatelj: WG projektiranje, d. o. o., Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana. Glavni in odgovorni urednik: Janez Korpič. Grafično oblikovanje in bese-
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Slovenije, brezplačen izvod. Opravičujemo se za morebitne napake v besedilih oziroma cene izdelkov ter morebitne spremembe napovedanih dogodkov in prireditev.  
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Novosti
v Velenjki

B O L J Š A  S T O R I T E V.  B O L J Š I  N A K U P .

KMALU ZNOVA Z VAMI, ŠE BOLJŠI!

NOVO

ŠE VEČJI MASS ZA VAS – PRIDITE IN SE 
RAZGLEJTE!
Vabljeni v novo, še večjo prodajalno Mass, ki se je preselila na novo 
lokacijo, le nekaj korakov stran v 1. nadstropju. Pridite in si oglejte še 
bolj pestro in aktualno ponudbo kakovostne obutve za vse generacije. 
Presenetili vas bodo z najnovejšimi pomladnimi in poletnimi trendi, 
da boste vselej v koraku z modo. Ne boste razočarani, saj je izbira res 
velika – slip-on superge v različnih barvah in potiskih, čudovite balerinke 
in sandali, vrtoglave visoke petke in sijajni čevlji… Za ženske, moške, 
dekleta in fante ter seveda tudi najmlajše.

SVEŽE, MODNO, SVETLEČE – SAMO V NOVI 
PRODAJALNI SOBA 925
Okrasite se z izjemno ponudbo čudovitega nakita, ki vas pričakuje v 
najnovejši prodajalni SOBA 925 v 2. nadstropju NC Velenjka. Ne 
spreglejte pestre in predvsem kakovostne izbire prstanov, ogrlic, uhanov, 
zapestnic, obeskov in drugih sijajnih presenečenj! Vsi izdelki so prevlečeni 
z rodijem, elementom, ki preprečuje oksidacijo srebra, zato bo vaš nakit 
ostal lep kar najdlje. Ne glede na želje, v trgovini Soba 925 boste zagotovo 
našli nekaj zase, saj poleg srebra ponujajo  tudi nakit iz jekla in pozlačene 
ali rodinirane medenine ter različne modne dodatke za ženske, moške in 
otroke. Lepo vabljeni!



Napovednik
dogodkov

MAJ

JUNIJ

KAJ SE JE DOGAJALO?

MAREC

APRIL

MAREC

Pestro pomladno dogajanje
v Velenjki

OD 7. DO 25. MAJA 2015

VSE V BELEM
Doživite Velenjko v belem. Vabljeni na razkošno okrašene nakupovalne ulice in svet zanimivega 
artističnega dogajanja. Za vas smo ponovno pripravili številne čudovite kotičke, kjer se lahko 
fotografirate in uživate v sproščenem vzdušju. V soboto, 16. maja 2015, se bodo po nakupovalnih 
ulicah nakupovalnega centra sprehodili atraktivni artisti in poskrbeli za edinstveno izkušnjo. 

Pridite in si jih oglejte v živo. Sodelujte tudi v nagradni igri za lepe nagrade. Se vidimo! 

Pripravili smo ekskluziven foto 
dogodek, na katerem smo razkrili 
skorajda vse skrivnosti modnega 
fotografiranja. V živo je potekalo 
fotografiranja izbranih deklet. 
Obiskovalci so lahko pokukali 
v zakulisje ter opazovali delo 
fotografa, stilista in vizažista. Bili 
smo super ekipa, rezultat pa so 
odlične fotografije!

Velenjka je bila letos ponosni 
zlati pokrovitelj velikega 
tradicionalnega koncerta ob 
dnevu žena, ki je bil 6. marca 
2015 v Rdeči Dvorani. Razveselili 
smo kar nekaj ljudi, saj smo 
podarili veliko brezplačnih 
vstopnic. Preživeli smo čudoviti 
glasbeni večer v odlični družbi. 

Razstava starih Vesp je navdušila številne 
obiskovalke in obiskovalce NC Velenjka in jih 
popeljala v nostalgično vzdušje. Tudi najmlajši 
so uživali v fotografiranju, kar pričajo številne 
fotografije, polne nasmehov in veselja. Vsi, ki 
so delili svojo fotografijo v spletni aplikaciji, 
so sodelovali v nagradni igri za romantični 
vikend paket v Benetkah za dve osebi. 
Čestitamo zmagovalcema! 

SOBOTA,  20. JUNIJ 2015

DAN NORIH POPUSTOV IN ZABAVE
Že komaj čakate poletne razprodaje? 
Brez skrbi, kmalu bomo uresničili vaše želje, saj v soboto, 20. junija 2015, pripravljamo Dan 
norih popustov in zabave. Obiščite Velenjko, saj vas čakajo super popusti, številne ugodnosti in 
zanimivo dogajanje. 

Odlična priložnost, da osvežite svoj stil in se pripravite na poletje po najugodnejših cenah!
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Barvitost življenja
MODNI SVET

TINA V OBLAČILIH:
kopalke, top New Yorker 14,95 €
kopalke, hlačke New Yorker 9,95 €
jopa Two Way 14,99 €
ogrlica Two Way 7,99 €
čevlji Mass 29,99 €
torba s.Oliver 59,99 €
hlače Charles Vogele 39,99 €
očala Bluemarine Optika Clarus 269 € 

Vedno bolj sončni dnevi napovedujejo 
bližajoči se prihod poletja in visokih 

temperatur, ki jim bomo letos kljubovali 
z ohlapnimi oblačili pisanih barv. Slavni 
modni oblikovalci za poletje namreč 
napovedujejo poplavo rožnatih, grafičnih 
in etno obarvanih potiskov. Tudi trgovine 
v Velenjki stopajo v korak z modnim 
časom in so odlično založene s čudovitimi 
modnimi kosi, ki nam bodo polepšali 
poletje. Vsaka gospodična bo lahko 
izbrala popoln tip kopalk za svojo postavo 
in jih dopolnila s plapolajočimi resicami, 
mehko padajočimi ogrinjali in svetlečimi 
sandali. Poletna poslovna moda morda 
res zahteva nekoliko manj razkrite kože, 
vseeno pa ponuja široko paleto modnih 
kosov, primernih za vsak okus in žep.

MODA & LEPOTA



Sveže
V KORAKU S TRENDI

modne zapovedi

Ob 
visokih poletnih temperaturah se je še toliko težje držati pravil poslovnega 

bontona in pokrivati ramena s strogim 
blazerjem. Dobra novica je, da so 

letošnje leto blazerje nadomestila lahkotna 
ogrinjala v slogu kimonov. Plapolajoči 

materiali, ohlapni kroji in cvetlični potiski 
so popolni za poletne dni, kombiniramo 

pa jih lahko tako z bolj strogim videzom kot odrezanimi kavbojkami in trendi sandali. 

Potiski so vsekakor eden izmed vidnejših 
trendov letošnjega poletja. Kombiniramo 

jih lahko z nevtralnimi kosi, svojo osebnost 
pa lahko še bolj izrazimo z medsebojnim 
kombiniranjem različnih potiskov. Že med 
hitrim sprehodom po Velenjki bomo opazili 
poplavo zanimivih vzorcev in enostavno 
poiskali popolnega za svoj okus in žep. 

MUST HAVE
Po tem, ko je modni gigant Dior predstavil 

biserne uhane z zanimivo zaponko, so ti 
preplavili modni trg. Dve krogli, ki objemata 
ušesno mečico, delujeta zelo sofisticirano in 
morda je ravno to razlog za tolikšen uspeh nove 
oblike. Modni so tako v biserni verziji kot tudi 
izvedbe iz srebra, zlata in drugih materialov. 

TINA V OBLAČILIH:
škornji Mass 120 €
kavbojke S.Oliver 49,99 €
top S.Oliver 15,99 €
kimono blazer C&A 15 €
torba Lisa&Lu 29,90 €
očala Furla Optika Clarus 195 €
ura Michael Kors Slowatch 299 €
zapestnica v stilu verige  
Michael Kors Slowatch 129€
zapestnica Michael Kors  
Slowatch 99 € 

Uhani Soba 925 
49,99 €

kratke hlače Two Way 
17,99 € 

klobuk Charles Vogele 
12,99 € 

sandali C&A 
25,00 € 

prstan Soba 925 
12,99 € 

torbica CCC 
24,95 € 
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Moška moda za poletje ponovno obuja popularnost klasičnih črtastih majic in divjih cvetličnih potiskov. Aktualno je 
mešanje strogih in sproščenih kosov 

garderobe, zato ne bo nič narobe, če strog 
blazer kombiniramo s športnimi hlačami! 

Pred soncem se modni moški lahko 
zaščitijo s kapami na šilt ali klasičnimi 

panamskimi klobuki, najpomembnejši 
moški modni dodatek pa ostaja ročna ura, ki naj bo velika in vpadljiva! 

NEJC V OBLAČILIH:
blazer s.Oliver 99,99 €
majica s.Oliver 19,99 €
kavbojke C&A 29 €
mokasini CCC 29,95 €
ura Diesel Slowatch 99 € 

“Osebni stil je način, da poveš, kdo si  
brez da bi moral uporabiti besede.”

— stilistka Rachel Zoe

hlače New Yorker 
24,95 € 

kopalke Lisca 
59,80 € 

moške kopalke C&A 
15,00 € 

top New Yorker 
9,95 € 

kapa Charles Vogele 
7,99 €

torba Bags&More 
31,99 € 

prstan Soba 925 
8,99 € 

kopalke Triumph 
39,95 €

kopalke Triumph 
22,95 €

kopalke Charles Vogele 
29,99 € 

kopalke Adidas Hervis 
39,99 € 
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Vsak trenutek popolne
ZA RAZLIČNE PRILOŽNOSTI

Letošnje poletje bodo zaznamovale resice. Lahko so boemske, rokerske ali elegantne, 
pomembno je, da se dinamično pozibavajo v poletnem vetru in privlačijo poglede!

Obisk glasbenega festivala je popolna priložnost, 
 da izživimo svojo divjo naravo! V pajkicah z grafičnim 
potiskom in udobnih natikačih lahko preplešemo dneve in 
noči, resasto ogrinjalo pa še poudari sproščen izgled. 

LISCA NA PLAŽI - MAVRIČNA BARVITOST

Kopalke bodo tudi v letu 2015 obarvale plaže z živimi 
barvami, igrivimi in elegantnimi grafičnimi potiski in 
različnimi cvetličnimi vzorci. Poleg premišljeno oblikovanih 
modelov, ki se odlično prilegajo, pa kolekcijo kopalk Lisca 
dopolnjujejo tudi modni dodatki, kot so torbe, parei, obleke 
in kaftani, ki bodo poskrbeli za celostno podobo tudi na plaži. 
Kolekcija kopalk Lisca združuje tako elegantne kot nekoliko 
bolj igrive modele, nekatere serije pa so zasnovane po sistemu 
mix&match in tako omogočajo poljubno kombiniranje 
modelov in velikosti za sproščeno in zadovoljno poletje. 
Kolekcijo kopalk Cheek by Lisca pa je navdihnila sodobna 
hipijevka, ki bo to poletje osvajala v turkiznih, rumenih in 
igrivih cvetličnih kopalkah.

natikači Mass 
19,99 € 

jopa C&A 
19,00 € 

legice Two Way 
8,99 € 

top New Yorker 
6,96 € 

klobuk C&A 
9,00 € 
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Divje mini krilo z resami bo brez dvoma glavna zvezda 
večerne zabave! Udobni čevlji s polnim podplatom nam ne 
bodo oteževali plesa, pisana majica pa bo poživila izgled. 
Jakna v usnjenem izgledu bo dodala nekoliko ostrine, majhna 
bela torbica z zlatimi detajli pa poudarila njegovo grafičnost. 

Velika resasta torba je popolna izbira za vse dinamične 
ženske, saj lahko v njej prenašamo prav vse nujne 
potrebščine. Za strokoven izgled jo lahko kombiniramo z 
ozkim cvetličnim krilom in s sandali z visokimi petami.  
Pred jutranjim hladom se zaščitimo z lahkotnim plaščkom v 
nežnem roza odtenku. 

sandali CCC 
24,95 € 

krilo New Yorker 
9,95 € 

torba Bags&More 
34,99 € 

čevlji Mass 
39,99 € 

krilo Olala 
15,95 € 

obesek za ključe s.Oliver 
9,99 € 

plašč Lisa&Lu 
29,90 € 

top Lisa&Lu 
11,90 €

top Charles Vogele 
14,99 €  

jakna C&A 
39,00 € 

elastike za lase C&A 
3,00 € 

torbica Bags&More 
19,99 € 
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Zaščita 
KOZMETIKA

pred soncem
Prihajajoči vroči poletni dnevi nas bodo mamili k predajanju 
sončnim žarkom, na žalost pa lahko pretirano izpostavljanje 
soncu škoduje koži in lasem. Sonce kožo izsuši ter jo naredi 
dovzetnejšo za poškodbe in opekline, lasje pa otrdijo in izgubijo 
sijaj. Dobra novica je, da se lahko pred negativnimi vplivi sonca 
in vročine enostavno zavarujemo z uporabo primernih zaščitnih 
izdelkov. 

ZAŠČITA IN HIDRATACIJA

Mikro poškodbe na površini kože, ki jih 
povzročajo UVB žarki, ter globinske poškodbe, ki 
nastanejo zaradi tako imenovanih »varnih« UVA 
žarkov,  hitro povzročajo prezgodnje staranje kože. 
Za izbor primerne zaščite pred soncem moramo 
najprej ugotoviti svoj tip in stanje kože, hkrati pa 
upoštevati tudi moč sonca v krajih, kjer bomo 
dopustovali. Pomembno je, da kožo sončnim 
žarkom izpostavljamo postopoma in se soncu za 
vsako ceno izogibamo v opoldanskem času.  
Za ohranjanje prožne kože je poleg zaščite pred 
soncem najpomembnejša hidratacija; tako 
zunanja kot notranja. Zadostno hidratacijo 
si zagotovimo z nanosom primernih vlažilnih 
krem ter pitjem priporočenih količin vode. 
Nepogrešljive sestavine vsake dobre vlažilne 
kreme so rastlinska olja, ki kožo zaradi vsebnosti 
vitaminov dodatno nahranijo in obnavljajo. 

NEGA LAS

Lasje, ki so naš najlepši naravni okras, ki zaradi 
sonca in slane vode pogosto izgubijo sijaj ter 
postanejo lomljivi.  Težave lahko omilimo z 
uporabo pokrival ter preparatov za zaščito pred 
soncem, ki lase varujejo pred sončnim sevanjem, 
hkrati pa jih od zunaj vlažijo in mehčajo. Lasje 
bodo dodatno sijoči, če jih bomo z uživanjem 
vitaminov in mineralov nahranili tudi od znotraj.

POLETNO LIČENJE

Poleti naša zagorela koža res ne potrebuje 
dodatnega težkega ličenja s pudri in močnimi 
senčili. Poudarimo jo zgolj z svetlečimi bleščili, 
na trepalnice nanesemo maskaro in že smo 
pripravljene na divje poletne dogodivščine. Drzna 
dekleta lahko na ustnice nanesejo šminko; morda 
v letos še posebej modnih rdečih odtenkih. 
Glavna dekoracija obraza tudi to sezono ostajajo 
močne obrvi, ki jih urejamo s pomočjo svinčnika, 
krtačke in prosojne maskare. 

MUST HAVE
Lahek losjon za zaščito kože pred UVA in 

UVB sončnimi žarki je nujen sestavni kos 
vsake prtljage! Dobro je, če je vodoodporen, 
ne masti kože in se hitro vpije. 

Sundance losjon za sončenje 
z zaščitnim faktorjem 20 DM 
3,49 € 

Collistar sprej za spodbujanje porjavelosti 
in zaščito proti soncu Beauty World 
30,99 €

Collistar sončna krema za obraz z 
antiage učinkom Beauty World 
29,99 € 

Set za urejanje obrvi 
Catrice Beauty World 
4,29 € 

B&B krema Essence Beauty World 
4,39 € 

maskara Manhattan DM 
4,99 € 

sprej za zaščito las DM 
2,99 € 

Apres sun gel Spar 
3,29 € 

Bronzer Manhattan DM 
8,49 €
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DIVJI POTISKI

Modna napoved za prihajajoče 
poletje je letos resnično vroča! 
Kroji oblačil se zgledujejo po 
sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja, materiali ostajajo čim bolj 
naravni, največji poudarek pa so 
oblikovalci namenili potiskom. 
Divji vzorci s cvetličnimi in 
grafičnimi motivi nas letos 
presenečajo s širokim spektrom 
čudovitih poudarkov in inovativnih 
interpretacij. 

Poleti bo nošenje dolgočasnih enobarvnih 
oblačil resnično nesprejemljivo! Z izbiro 
oblačil močnih barv in vpadljivih potiskov 
namreč pokažemo svojo osebnost, življenjsko 
energijo ter ljubezen do poletnih dni in sonca. 
Trgovine v Velenjki so že dodobra založene s 
pisanimi garderobnimi kosi in torej nimamo 
več nobenega izgovora za nošenje razvlečenih 
sivih majic! 

Velike modne hiše so za letošnje poletje 
napovedale pravo revolucijo potiskov, katerih 
spekter se razpenja od črno-belih grafik 
prek abstraktnih živalskih vzorcev, divjih 
interpretacij cvetlic in etno mešanic vse do 
zvezdnih motivov. Vsi ti potiski so bili na 
modnih pistah poudarjeni še z resastimi 
okraski in voluminoznimi kroji, za nošenje 
v vsakdanjem življenju pa bomo vpadljivost 
celotnega izgleda morda nekoliko omilili. 

Med letošnjimi vzorci je najbolj aktualen 
tako imenovani ˝gingham˝potisk. Inspiracija 
zanj izhaja iz glavne protagonistke iz zgodbe 
Čarovnik iz Oza, Doroteje. Nostalgično 
obarvan potisk, ki spominja na alpske 
prte, so nekateri oblikovalci interpretirali v 
minimalistični črno beli kombinaciji, drugi pa 
so se držali klasičnih rdečih in sinje modrih 
tonov. Z izbiro polnega krila A linije, kratkega 
topa, kopalk ali pentlje za v lase v kateri izmed 
verzij gingham potiska ne moremo zgrešiti, saj 
je enostaven za kombiniranje z vsakdanjimi 
garderobnimi kosi.

Cvetlični potiski letošnjega poletja so lahko 
eterično nežni ali divje pisani, vsekakor pa 
so zelo ekstremni. Zdi se, da so oblikovalci 
na blago različnih debelin, tekstur in 
prosojnosti natisnili prav vse rastline tega 
sveta. Cvetlične kose lahko kombiniramo z 
enobarvnimi oblačili, drzne gospodične pa 
si lahko privoščijo nošenje dveh različnih 
cvetličnih potiskov hkrati ali celo kombinacijo 
z grafičnimi vzorci! 
 
Poleg karirastega vzorca velja izpostaviti 
tudi črno-bele grafične potiske. Črte, pike, 
geometrijske like in amorfne etno linije smo 
lahko opazovali na revijah modnih gigantov, 
lepo pa se bodo podali tudi v naše omare! 

Blog
GINGHAM VZOREC

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 Perilo z nežnim cvetličnim vzorcem /Triumph/
2 Elegantna torba z motivom travniških cvetlic /Mass/ 
3  Ure z zanimivimi grafičnimi pasovi /Spekter/
4 Krilo s tako imenovanim ˝gingham˝potiskom /C&A/

Diane Von Furstenberg Victoria Bechkam Givenchy

1

4

2 3
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SVEŽA PONUDBA

Najaktualnejše 
za vas

SLOWATCH

Ste tudi vi opazili, da spomladi sonce zjutraj oddaja drugačno, bolj zlato in bleščečo 
svetlobo? Sončni vzhod  je bil navdih za novo kolekcijo ženskih kronografov Guess 
Sunrise. Ste navdušeni nad zlatimi in bakrenimi urami, ste drzni in si želite še korak dlje? 
Potem je nova kolekcija Sunrise z glamuroznimi detajli in barvitimi številčnicami prava 
izbira. Že v trgovinah Slowatch!

BAGS AND MORE

ODLIČEN PROGRAM TRAVEL&MORE
Blagovna znamka potovalnega programa Travel&More, 
ki je produkt slovenskih oblikovalcev, je vedno bolj 
priljubljena med kupci. Nove, sveže barve, odlična 
kakovost in ugodne cene predstavljajo vse, kar mora 
imeti dober kovček. Pohitite po svojega v trgovino 
Bags&More, saj ga dobite že od 19,99 € naprej.

NEW YORKER

NEW YORKER v poletje vstopa z boho 
kolekcijo, ustvarjeno za ležerne sprehode ob 
morju, poletne zabave in obiske glasbenih 
festivalov. Romantične obleke, vzorčaste 
kombinezone in veliko jeansa, resice, klobučki,  
obutev v naravnih odtenkih – tako kot poletna 
kolekcija uteleša duh 70-ih let, pa je kolekcija 
črtastih, etno in cvetlično potiskanih kopalk le še 
njeno nadaljevanje. Vabljeni v svet znamk Amisu, 
Smog, Censored, Fishbone in Fishbone Sister!

199,00 € 199,00 € 215,00 €

BEAUTY WORLD

LIMITED EDITION “NOMADIC 
TRACES” IZ CATRICE 
Eksotično in etno. Strastna želja po potovanjih 
vas popelje na nova ozemlja. Povabilo na 
potovanje v puščavo in odkrivanje lepot 
vzhoda. Prihajajoča etno moda je poletna, 
čutna in luksuzna. Moderna mešanica 
vzorcev in drznih barv. Živahno interpretacijo 
nomadskega stila predstavljajo tudi oblikovalci 
na pomladno poletnih revijah, kjer so 
predstavili orientalske vzorce s sproščenim 
videzom. Omejena kolekcija “Nomadic 
Traces” pripelje meseca Maja ta razburljiv nov 
modni trend tudi v svet lepote. Svetlo rdeča in 
modra v kombinaciji s sivo-rjavo, toplo zlato 
in sveže marelično barvo. Must-have izdelki 
vključujejo senčilo za oči in mat bronzer z 
edinstvenim reliefnim odtisom kot tudi tattoo 
svinčnik, ki odtisne simbol večnosti na kožo. 
Vzorci večnosti – iz CATRICE.
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SLADKOSTI POLNO POLETJE V KAVARNI GLOW CAFE 

Pridite v Glow Cafe in se posladkajte z vrhunskim sladoledom Rustika, ki navdušuje s široko 
paleto izjemnih okusov. Izdelan je iz svežih in naravnih sestavin, brez dodatnih arom, aditivov, 
umetnih barvil in konzervansov. Nosi oznako vrhunske kakovosti. Sadni sladoledi Rustika so 
veganski in zato primerni za ljudi, ki so občutljivi na gluten in laktozo. Ljubitelji tortic boste 
zagotovo uživali v okusnih presnih tortah priznane slaščičarne Lizin vrt iz Ljubljane, ki so prav 
tako brez glutena, mleka in mlečnih izdelkov, jajc, brez barvil, brez sladkorja in narejene iz 100 % 
naravnih sestavin. Tako se odslej se lahko sladkate popolnoma brez slabe vesti! Lepo vabljeni. 

CCC

NOVA SEZONA POMLAD/POLETJE 2015
Nova sezona obutve za pomlad in prihajajoče 
poletje2015 pri CCC navdušuje z velikim 
izborom izjemno modnih modelov čevljev in 
torbic, narejenih iz skrbno izbranih materialov. 
Pridite in izberite svoj par, ki vam bo polepšal 
sončne dni. 

TRIUMPH

KOLEKCIJA KOPALK TRIUMPH 2015
Preživite poletni dopust v kopalkah kolekcije pomlad/poletje 2015,  katere inspiracija sta 
seveda poletje in popoln poletni oddih. Značilnost nove kolekcije so inovacije na področju 
materialov in tehničnih izboljšav, za modni videz pa poskrbita barvna bogatost in kulturni 

vplivi. Počutile se boste popolnoma 
svobodne, ne glede na to, kje boste 
preživele počitnice. In izgledale boste 
čudovito – v safari vzorcu, vzorcu 
tropskih cvetlic ali pa vedno modnem 
mornarskem motivu. Ne samo, da 
vam bo kolekcija vzela sapo, ampak 
ima tudi veliko prednosti. Zato so 
kopalke Triumph obvezen del poletne 
garderobe vsake ženske. Kolekcija je 
oblikovana po zadnji modi, vključno s 
tehnologijo “spacer” košaric,  Sensitive 
materiali in inovativno silikonsko 
oporo Magic Wire, ki prsi podpira in 
jih privzdigne. 
Več na www.triumph.si.

BABY CENTER

CYBEX GOLD – AVTOSEDEŽI LINIJE M ZA ŠE VEČJO VARNOST IN UDOBJE!
Širok izbor čudovitih barv avtosedežev kolekcije 2015, ki prinašajo še večjo varnost in udobje 
za vaše otroke. Družino nagrajenih avtosedežev Pallas M, Pallas M-Fix, Soultion M in Soultion 
M-Fix odlikujejo popolnoma nova izstopajoča »V« oblika in dno, ojačana Isofix vodila ter 
številne izboljšave modela Gold. Več na www.babycenter.si.

MOBTEL

NOVO V PONUDBI: GALAXY S6 EDGE!
Galaxy S6 edge navdušuje z unikatnim in izjemnim 
izgledom, ki obenem omogoča trden oprijem in 
realistično izkušnjo gledanja na revolucionarno 
oblikovanem zaslonu, ki je – kot prvi na svetu –  
ukrivljen na obeh straneh. Izredno tanek (7 mm) in 
lahek (132 g) model Galaxy S6 edge poganja najnovejša 
in najbolj napredna jedrna Samsung tehnologija, ki je 
trenutno na voljo. Poleg tega 12,92 cm (5,1«)  
AMOLED-zaslon v Quad HD Super resoluciji prinaša 
najboljšo gostoto pik v višini 577 ppi. Cena brez vezave 
je 950 € (32 Gb), lahko ga pa izberete iz Telekomove 
akcijske ponudbe, kjer bo vaš že za 644 € oz. 24 x 21,61 €  
(ob 24-mesečni vezavi in akciji  BON P 2014).  
Več informacij lahko najdete na www.telekom.si.
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NOVO V HIŠI ŽGANJA IN DARIL!

V Hiši žganja in daril lahko sedaj 
najdete tudi čokoladno vino Chocolat 
Impérial iz čokoladnice Kunej. Temno 
rdeče vino iz unikatnega sortnega 
izbora, ki se odlično združuje s temno 
čokolado. Čokoladno vino je kot nalašč 
za darilo, prepričal bo prav vsakogar. 
Vabljeni, veseli bodo vašega obiska. 

PRVA LIGA IN STELLASPORT

KOLEKCIJA PRIZNANE MODNE 
OBLIKOVALKE STELLE MCCARTNEY IN 
ADIDASA ZA AKTIVNA DEKLETA
Priznana oblikovalka Stella McCartney in adidas 
sta v sezoni pomlad/poletje 2015 predstavila 
novo blagovno znamko športnih oblačil adidas 
StellaSport, ki je namenjena energičnim ter 
aktivnim dekletom. Neločljiv dvojec je v 
novem modnem podvigu združil zmogljivo 
športno tehnologijo in udarne modne trende 
ter predstavnicam mlajše generacije ponudil 
dizajnerska oblačila po dostopnejših cenah. Nova 
znamka izstopa zaradi eksplozivnih barv, svežih 
potiskov in drznih oblik, primerna pa je tako 
za najbolj intenzivne športne vadbe kot tudi za 
sproščene sprehode po mestu. Ob lansiranju nove 
blagovne znamke je Stella McCartney poudarila: 
»adidas StellaSport dekle je mlado, modno in 
živahno. Ne boji si izraziti svoje edinstvenosti in 
rado izstopa iz povprečja.«  Kolekcija StellaSport 
je na voljo v trgovini Prva liga Velenje.

OLALA DEKLE! 

Nova Olala kolekcija je namenjena predvsem  
pametni ženski, ki je rada lepa in urejena, 
za kar pa ne zapravi preveč denarja. Zaradi 
izjemno ugodnih cen si lahko izbere, kar ji 
srce poželi in še vedno prihrani denar za druge 
užitke. Olala – izjemna moda, izjemne cene!

Akcija velja na redne cene in ne velja na pohištvo in vodne postelje. 
Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo.

KUPON
25% popust

za izdelek po izbiri

CHARLES VÖGELE 

–30 % NA VAŠO NAJLJUBŠO POLETNO KOMBINACIJO
Pri nakupu enega spodnjega in enega zgornjega dela prejmete 
od 14. 5. do 30. 5. 2015 kar 30 % popusta na izbrani komplet. 
Akcija ne velja za jakne, moške obleke, obleke in športna oblačila. 
Komplet je mogoče kombinirati samo znotraj enega oddelka 
(ženski, moški ali otroški). Popust ni združljiv z drugimi akcijami.

TWO WAY

V trgovini Two Way so modne smernice v letu 2015 
brez resnih pravil in omejitev. Največji poudarek bo na 
osebnem stilu, s katerim oblikujete lasten modni presežek. 
Pogumno kombinirajte črte in pike, naj bodo v večji ali 
manjši izvedbi. Pri kombiniranju pa pustite domišljiji 
prosto pot in uživajte v izbranih kombinacijah udobja. 

MASS HAVE TRENDI POLETJA

Mass je na svoje police že postavil modno obutev po 
zadnjih svetovnih smernicah, med njimi so to sezono 
nepogrešljive slip-on superge v živalskih vzorcih, sandali 
z debelim podplatom, modne superge v različnih barvah, 
balerinke s špičasto konico, v modo pa so se vrnile tudi 
espadrile. Za več izbire poletne obutve se oglasite v Massu!

VSE ZA NAJMLAJŠE V  
TRGOVINI NKD

Majica ali kratke hlače za malčka 2,99 €
Dekliški kombinezon  7,99 €
Dekliška majica  3,99 €
Dekliške kapri hlače  3,99 €
Fantovska majica  3,99 €
Fantovske kapri hlače  7,99 €

NOVICE & NOVOSTI



ZNANI OBRAZI O SEBI IN SVOJEM DELU

Urša Radanovič

VODITE NAJNOVEJŠI IN NAJSODOBNEJŠI HOTEL V 
LJUBLJANI. KAJ VAS PRI VAŠEM DELU NAJBOLJ VESELI OZ. 
VAM VEDNO ZNOVA PREDSTAVLJA IZZIV? 
Uspešno vodenje enega izmed najlepših hotelov 
v Ljubljani mi je vsekakor v velik ponos. Za 
popolno zadovoljstvo gosta je treba združiti 
veliko dejavnikov, kar pomeni, da je delo vsakega 
posameznika v hotelu velikega pomena. Večino 
delovnega časa preživim s svojimi zaposlenimi –  
od tržnikov, receptorjev, kuharjev in natakarjev do 
sobaric, saj lahko le tako zagotavljam eno najboljših 
hotelskih storitev v Ljubljani in Sloveniji. Da sem 
s svojo ekipo na pravi poti, mi povedo številni 
pozitivni komentarji gostov in gostje, ki se v vedno 
večjem številu radi vračajo k nam.

KOT IZVRŠNA DIREKTORICA PLAZA HOTELA LJUBLJANA STE 
VES ČAS SKRBNO UREJENI. VAM KDO POMAGA PRI IZBIRI 
GARDEROBE?
Sem pristaš klasičnega poslovnega stila s pridihom 
ženstvenosti. Najti pravo nit mi pomaga izbrani 
hišni krojač ter svetovalci v številnih trgovinah v 
BTC-ju, s katerimi odlično poslovno sodelujemo 
in ponujamo njihove posebne popuste tudi 
našim gostom. Klasične kostime popestrim s 
skrbno izbranim nakitom Zlatarne Celje.

ŠTUDIRALI STE V LAS VEGASU, MAGISTERIJ ZAKLJUČILI V 
ŠVICI IN SI NABIRALI DELOVNE IZKUŠNJE V TUJINI. ALI SO 
RAZLIKE MED TURIZMOM PRI NAS IN V TUJINI PRECEJŠNJE? 
LAHKO UPORABLJATE ZNANJE, KI STE GA PRIDOBILI V 
TUJINI, TUDI DOMA? 
Študij v tujini na eni izmed najboljših hotelirskih 
šol na svetu mi je zagotovo dal veliko znanja, 
ki sem ga predvsem na začetku svoje poslovne 
kariere odlično unovčila. Najpomembnejše je 
bilo začeti kot receptor in podrobno spoznati 
vse skrivnosti hotelirstva. Seveda pa brez 
ljubezni do hotelirstva in kasneje preživljanja 
dolgih ur po vseh oddelkih hotela ne bi uspela 
združiti teoretičnih in praktičnih izkušenj, ki 
so me pripeljale do izvršne direktorice enega 
najuspešnejših hotelov v Sloveniji.

V PROSTEM ČASU IGRATE GOLF, KOT OTROK PA STE 
TRENIRALI TENIS. STE LOPAR ZAMENJALI ZA GOLF PALICO 
ALI SE ŠE KDAJ POSVETITE IGRI TENISA?
Golf me sprošča in je moj najboljši »polnilec 
baterij«, ravno zato svoj prosti čas čez teden in 
tudi na počitnicah najraje preživljam na golf 
igrišču. Motivacijo in energijo za soočanje z 
napornim delovnikom pa občasno črpam tudi z 
igranjem tenisa, plavanjem in smučanjem.

ŽIVITE V OKOLICI LJUBLJANE, VAŠI STARŠI V VELENJU. SE 
RADI VRAČATE V KRAJ, KJER STE ODRAŠČALI? KAJ VAM JE 
NAJBOLJ PRI SRCU?
Mesto, ki daje odlične možnosti za rekreacijo, 
druženje s prijatelji ter kakovostno življenje z 
družino.

POT DOMOV VAS VSELEJ VODI MIMO NC VELENJKA. SE KDAJ 
ODPRAVITE VANJ PO NAKUPIH, NA KAVICO, KOSILO ALI 
KLEPET? 
Ker si časovno težko privoščim nakupovanje, 
mi je Velenjka odlična točka na poti, kjer 
lahko opravim nakup v zadnjem trenutku ter z 
darilcem presenetim svojo družino ali prijatelje. 
Prav tako z veseljem pogledam, kakšne novosti so 
pripravili trgovci.

KAJ VAM JE V NC VELENJKA NAJBOLJ VŠEČ? 
Glede na to, da se v Ljubljani ves čas srečujem 
z izzivom pri iskanju parkirnega prostora, me 
zagotovljeno prosto parkirno mesto v Velenjki 
resnično razveseli in mi olajša nakup. Prav tako 
se po končanih nakupih z veseljem dogovorim za 
klepet ob kavici s prijateljico.  

GLEDE NA TO, DA JE PRED NAMI POLETNI ČAS, KI PRINAŠA 
SVEŽE MODNE TRENDE – SLEDITE MODNIM ZAPOVEDIM ALI 
PRISEGATE NA SVOJ STIL?
Žal v poslovnem svetu ni dosti prostora za modne 
trende, zato se pretežno držim svojega stila, ki ga 
občasno popestrim s kakšno poletno oblekico 
ter modnim trendom, ki se nanaša  predvsem na 
materiale in barvne smernice.

POTOVANJA SO VAŠA STRAST, KAJNE? KAM SE BOSTE PODALI 
TO POLETJE? ŽE IMATE KAKŠNE NAČRTE?
Zaradi narave dela glavni dopust izkoristim v 
zimskem času, zato so golf destinacije v toplih 
krajih odlična rešitev za aktivne počitnice in 
polnjenje baterij. To poletje se bom s skupino 
golfistov odpravila na enotedensko popotovanje 
po Irskem. Seveda se skokom na bližnja golf 
igrišča ob kakšnem podaljšanem vikendu tudi ne 
morem upreti. 

Urša Radanovič, izvršna direktorica Plaza Hotela Ljubljana, prihaja iz Velenja, 
kjer je preživela otroška in najstniška leta, preden se je podala v svet. Daleč čez 
lužo, saj je študirala turizem v Las Vegasu, nato pa magistrirala v Švici. Ljubiteljica 
eksotičnih potovanj, vedno lepo urejena, vendar po duhu športnica, ki svoj prosti 
čas najraje preživlja na zelenicah golf igrišč v Sloveniji in tujini. Kot otrok je 
profesionalno igrala tenis, danes pa upravlja najsodobnejši in najnovejši hotel v 
Ljubljani. Pogovarjali smo se z njo o izzivih poslovnega sveta, modi, Velenju in 
Velenjki ter drugih zanimivostih. Preberite, kaj nam je zaupala. 

Urša Radanovič

DA SEM S SVOJO EKIPO NA PRAVI POTI, 
MI POVEDO ŠTEVILNI POZITIVNI  

KOMENTARJI GOSTOV.

Razkrivamo  delček življenja  znanih in uspešnih  žensk z  najrazličnejših  področij.

GLEDE NA TO, DA SE V LJUBLJANI  
VES ČAS SREČUJEM Z IZZIVOM PRI  
ISKANJU PARKIRNEGA PROSTORA,  

ME ZAGOTOVLJENO PROSTO PARKIRNO 
MESTO V VELENJKI RESNIČNO RAZVESELI.

INTERVJU



Sezona  
 piknikov

AKTUALNO

Zdrava pojedina. 
Poletna vročina na nas vpliva utrujajoče in nam lahko vzame apetit. Povsem 

sprejemljivo je, da se čez dan prehranjujemo z lahkimi jedmi, ob hladnejših večerih 
pa si privoščimo bolj poln obrok. Poletje je tudi čas obilja sveže zelenjave in sadja, ki 
naj bosta glavni sestavini poletnega jedilnika. Pravi čas za selitev kuhinje na prosto, 
v naravo! Odlična priložnost za druženje s prijatelji in preživljanje prostega časa na 
soncu so poletni pikniki, za katere potrebujete zgolj žar in nekoliko dobre volje. 

SVEŽE SESTAVINE, ODLIČEN OKUS

Pri izbiri hrane za piknik moramo paziti na to, 
da so sestavine v dobrem stanju. Meso, ribe 
in mlečni izdelki se na soncu hitro pokvarijo, 
zato je pomembno, da jih hranimo v hladilni 
torbi ali prostoru s prižgano klimatsko napravo. 
Hrana, pečena na žaru, velja za zdravo in 
okusno, saj jo pripravljamo brez dodatnih 
maščob in uživamo takoj po pripravi. Tudi 
vegetarijanci ob žaru pridejo na svoj račun. 
Popečene bučke, jajčevci, gobe, koruza in 
paprike so odlična alternativa mesnim jedem. 

OKUSI MEDITERANA

Priprava hrane na žaru ne zahteva velikega 
kulinaričnega predznanja, poseben okus pa 
lahko mesu in drugim sestavinam dodamo 
z marinado in pravilno izbiro zelišč. Meso 
omehčamo in ga naredimo okusnejšega, 
če ga nekaj ur pred pečenjem namakamo v 
marinadi. Nekateri meso pred pečenjem za 
boljši okus premažejo z omako za žar ali gorčico 
in mu s tem dodajo hrustljavo teksturo. Tudi 
mediteranske začimbe, kot so lovor, rožmarin, 
bazilika, česen in peteršilj, dodatno obogatijo 
okus pečenega mesa, sira in zelenjave. 

DRUŽABNA DOGODIVŠČINA

Žar zabava naj bo vesela družabna dogodivščina 
brez skrbi glede pomivanja posode. Gostje 
bodo povsem zadovoljni, če jim bomo dobrote 
postregli na krožnikih za enkratno uporabo. 
Papirnati krožniki, prtički, kozarci in slamice so 
danes na voljo v nešteto barvnih kombinacijah 
za privlačno postrežbo. Tudi pri izbiri pribora se 
raje odločite za takšnega iz recikliranega papirja 
namesto klasičnega plastičnega. 

TINA V OBLAČILIH:
majica NKD 9,99 €
hlače Lisa&Lu 24,90 €
čevlji Mass 29,99 € 

NEJC V OBLAČILIH:
majica NKD 12,99 € 
hlače Charles Vogele 29,99 €
pas Charles Vogele 9,99 €
čevlji New Yorker 4,95 €
očala New Yorker 7,95 € 

Postrv
in krožnik 6,00 € Restavracija Rufra
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RIBE

Hrana, ki nas najbolj spomni na poletje, so brez dvoma sveže ribe. Bogate so 
z beljakovinami, omega-3 nenasičenimi maščobnimi kislinami, vitamini in 
rudninskimi snovmi ter tako popolna izbira za vse ljubitelje morskih okusov.

ROŽMARIN

Vonj rožmarina je znanilec poletja, kot začimba pa je v mediteranski kuhinji nepogrešljiv. 
Svež je zelo okusen in aromatičen, lahko pa ga uporabljamo tudi sušenega. Pospešuje 
prebavo maščob, zato ga dodajamo mastnim jedem, učinkovit pa je tudi proti raku. 

AKTUALNO NARAVNO

Kaj ta čas ponuja narava?

RIBA S KOKOSOM NA ŽARU
Sestavine za 4 osebi:
• krap 1,5 kg
• kokosova moka 150 g
• čebula 2 kosa
• strok česna 2 kosa
• ingver 1 kos
• čili paprika 2 kosa
• sol 1 ščepec
• olje 2 žlici
• limonina trava 1 vejica
• koriander 0,5 žličke

Priprava:
Plod čilija prepolovimo in odstranimo semena, 
operemo limonino travo. Na fino sesekljamo 
čili, limonino travo in česen. Čebulo 
narežemo na kockice in ingver na tanke 
trakove. Vse skupaj zdrobimo v možnarju in 
dodamo koriander. Na koncu začinimo s soljo 
in nekaj paste tamarinde ter dodamo kokosove 
kosmiče. Vse skupaj premešamo. Aluminijevo 
folijo namažemo z oljem in nanjo položimo 
krape. Ribo napolnimo s kokosovo maso in 
na koncu namažemo še kožo. Ribo ovijemo 
v aluminijasto folijo in na žaru pečemo 
približno 30 minut.
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Več okusnih receptov na našem 
kulinaričnem portalu:

Hrano na žaru lahko pripravljamo povsem brez maščob, osnovni okus pa ji izboljšamo s posipom mešanice soli in mediteranskih začimb. Ljubitelji pekoče hrane lahko dodate še nekoliko popra ali ajvarja, sicer pa je prednost hrane z žara ravno minimalen vnos maščob v telo. 

PO
SIP

 IZ MORJA

začimbna sol Piranske Soline Spar 
3,99 €

posip za solato iz semen DM 
2,39 €

olivno olje DM 
5,49 €

solnica Hiša žganja in daril 
9,80 €

ajvar Spar 
2,39 € 

CAFFE POSITANO

To poletje vas bodo v Caffe Positano razvajali z unikatnimi ledenimi koktajli in odličnim sladoledom Carte D'or, 
sladolednimi kupami in ostalimi dobrotami. Za vas so pripravili tudi nagradno igro, zato vabljeni v Caffe Positano.

OKUSNO & ZDRAVO



Plavanje
ŠPORT ZA VSE

Poletna osvežitev. 

Plavanje je zagotovo eden 
izmed najboljših športov, 

saj aktivira vse mišice, 
ne obremenjuje sklepov, 
poglablja dihanje, krepi srce 
in žilni sistem, poleti pa je tudi 
odlična osvežitev. Plavanje 
je primerna rekreacija za 
različne starostne skupine, 
vse, kar potrebujete, pa so 
kopalke in pogum za prvi 
skok v vodo. 

TINA V OBLAČILIH:
enodelne kopalke Speedo Hervis 39,99 €
kratke hlače Adidas Prva Liga 39,95 € 

NEJC V OBLAČILIH:
kopalke Reebok Prva Liga 20,00 €
brisača Adidas Prva Liga 29,95€
natikači Nike Hervis 29,99€  
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OROŽJE PROTI STRESU

Ob plavanju se sproščajo hormoni sreče, naše dihanje se umiri ter 
postane bolj globoko in ritmično. V kombinaciji s stegovanjem telesa 
med plavanjem to povzroči sproščanje tako telesa kot uma.  
K umirjenemu občutku dodatno doprinese zvok čofotanja, prijeten pa je 
tudi občutek vode, ki nas obdaja. 

ALI STE VEDELI?

Raziskava Univerze v Pittsburgu iz leta 2009 je dokazala, da je plavanje 
najbolj učinkovit šport pri zdravljenju depresije in motenj nervoze. 

POPOLNA VADBA OB HUJŠANJU

Med plavanjem uporabljamo prav vse mišice našega telesa, hkrati pa je 
plavanje v vadbi raztezanja primerljivo z jogo. Zaradi omenjenih lastnosti 
je plavanje zelo učinkovita vadba pri kurjenju maščob. Pri počasnem 
plavanju bomo v desetih minutah porabili od 60 do 150 kalorij, pri tem 
pa ne bomo prav nič obremenjevali okostja. Voda odlično podpira telo 
in razbremeni sklepe, zato je plavanje posebej primerna vadba za ljudi s 
prekomerno telesno težo. 

Novo 

urejena plaža 

na Velenjskem jezeru je 

kot nalašč za poletne plavalne 

vragolije, kadar pa vreme ni 

naklonjeno plavanju v jezeru, lahko 

obiščete bazen v Velenju. Za tiste, 

ki se poleg športnega plavanja radi 

razvajate tudi v toplejši vodi, 

je obisk Term Topolšica 

popolna izbira. 

LOKALNI NAMIG

MUST HAVE
Oči pred škodljivimi vplivi umazane vode 

najlažje zaščitimo z uporabo plavalnih 
očal, ki morajo dobro tesniti ter se prilegati 
obrazu. Očala tudi odlično izboljšajo vidljivost 
med plavanjem. 

brisača Lisca 
19,80 €

natikači Crocs Hervis 
24,99 € 

plavalna kapa Speedo Hervis 
6,99 € 

torba Office&More 
16,99 € 

gel za tuširanje Petit Marseillais Spar 
2,49 € 

HERVIS

ČUTITE POMLADNO ZALJUBLJENOST?  
SKOČITE VANJO S CROCSI NA NOGAH!
V trgovini Hervisov vas že pričakujejo najnovejši modeli 
obutve popularne blagovne znamke Crocs. To poletje boste 
preživeli v novih barvah, ki ponovno razveseljujejo z izjemnim 
udobjem, kakovostjo in čudovitimi modeli za vsakogar. 
Vabljeni v trgovino Hervis po svoj najljubši par, v katerega se 
boste enostavno zaljubili. 

plavalna očala Hervis 
20,99 € 
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Počitnice
KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE 

v otroški garderobi

MUST HAVE
Neoprenski čevlji so odlična izbira za 

poletje, saj jih lahko otroci nosijo na 
plaži, v morju, na bazenu …  
Zaradi gumijastega podplata ne drsijo, zaradi 
neoprena pa se hitro sušijo. 

Poletje je čas dolgih šolskih počitnic, med katerimi lahko šolarji težke torbe postavijo 
v kot in kavbojke zamenjajo z udobnimi trenirkami. Vroči dnevi bodo zahtevali 

nošenje lahkotnih naravnih tkanin in ohlapnejših krojev. Pisana oblačila bodo otrokom 
omogočala neovirano gibanje in sproščeno uživanje v poletnih dogodivščinah. 

OTROŠKA RAZIGRANOST

Otroci bodo počitnice najverjetneje preživljali 
na prostem; pri babicah in dedkih, na otroških 
igriščih in travnikih. Najverjetneje bodo 
oblačila zato trpela posledice v obliki lukenj in 
najrazličnejših madežev. Najbolje je, da se na 
to vnaprej pripravimo in se naučimo osnovnih 
veščin šivanja ter izberemo popolno pralno 
sredstvo, ki bo kos vsem vrstam umazanije. 

MODA ZA DEKLICE IN ZA FANTE

Otroška poletja so čas, ko se lahko popolnoma 
prepustijo svoji kreativnosti in izživijo odvečno 
energijo. Oblačila naj bodo zato udobna, 
prilagodljiva in trpežna. Zelo pomembna 
je izbira obutve, ki naj bo poleti tudi 
vodoodporna. Otroška moda je tudi letos zelo 
živahna, opaziti je mogoče zanimive barve in 
potiske, kroji pa ostajajo dokaj klasični. Deklice 
bodo vesele širokih oblek in krilc, ki se bodo 
med piruetami lepo vrtele, dečki pa bodo nosili 
polo majice, povsem podobne očkovim. Ne 
pozabimo na pokrivala, ki bodo otroške glavice 
zaščitila pred sočnim sevanjem! 

HIGH WAY BABY IN BUDDY V PRODAJALNI BABY CENTER

Skiro in poganjalec v enem je odlična kombinacija preprostosti, 
inovativnosti in uporabnosti. S preprostim pritiskom na gumb ga 
spremenimo iz poganjalca v skiro. Model Highwaybaby je primeren za 
otroke do 3. Leta starosti, Highwaybuddy pa za otroke v starosti 3 leta+.
Redna cena: od 69,99 €;  
akcijska cena: od 59,99 € + 5 eur bonusa na Baby Center kartico.

plavalna očala Hervis 
22,99 € 

dekliške kopalke Baby Center 
12,99 €

obleka C&A 
15,00 € 

kopalni plašč C&A 
19,00 € 

čevlji CCC 
7,95 € 

kopalke C&A 
9,00 € 

majica C&A 
9,00 €

kapa Charles Vogele 
4,99 €

vodoodporni čevlji Nike Baby Center 
29,99 €kratke hlače Charles Vogele 

14,99 € 
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Ugodnosti se tiskajo po naključnem 
vrstnem redu in veljajo do 19. junija 2015.
 
Natisnjeni bon lahko podarite tudi 
prijateljem in bližnjim.

300 x darilni bon Velenjke 
v vrednosti 10 €

100 x bon za brezplačno 
urejanje obrvi v Drogeriji in 
parfumeriji 
Beauty World

50 x bon za brezplačno 
kavo v lokalu Glow Caffe

50 x bon trgovine Olala za
»Vsi izdelki iz džinsa za 15 €«

20 x bon trgovine Mass v 
vrednosti 10 €

20 x bon trgovine Prva liga-
ADIDAS v vrednosti 5 €

20 x bon trgovine Triumph v 
vrednosti 5 € 

Optika Clarus vam podarja  
20 € popusta za nakup 
sončnih očal.  

300 x 
10 € 

100 x 
bon 

50 x 
bon 

20 € 
popusta 

20 x 
5 € 

50 x 
bon 

20 x 
5 € 

20 x 
10 €  

Akcije se izključujejo, popusti se ne seštevajo. Velja le v PE Velenjka.

Od 16. 5. do 19. 6. 2015 vas na 

terminalu na vhodu NC Velenjka 

čakajo številna presenečenja.

Pridite po svojo 

ugodnost! 

Poskenirajte svojo 

Velenjka kartico in 

ena izmed spodnjih 

super ugodnosti bo 

lahko vaša.

Že imate svojo 

Velenjka kartico?

Pridite ponjo v Velenjko in si 

zagotovite dodatne ugodnosti 

pri nakupih in prijetna 

presenečenja. 



SPAR SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana, Letališka cesta 26

Širina ponudbe izdelkov SPAR TO GO se razlikuje glede na trgovino in letni čas. 

Seznam ponudbe po posamezni trgovini najdete na www.spar.si.

Sendviči
mesni in brezmesni, tudi BIO; v žemlji, 
kajzerici, bagueti ali drugem pekovskem 
izdelku – za vsak okus

Pice in bureki
pice vseh vrst – od običajne margherite 
do napolitane, mexicane, pice 4 letni 
časi, … in treh vrst burekov: mesni, 
skutin in skutin burek s špinačo

Tople jedi
pečeno meso vseh vrst: pečena 
svinjska rebra, svinjska krača, pečen 
ali ocvrt piščanec, dunajski in cordon 
blue zrezek, enolončnice, kaneloni in 
lazanja, razne priloge, …

Zelenjavne solate
širok izbor sestavljenih solat z različnimi 
dodatki – z jajcem, s piščančjim 
zrezkom, s tuno, z mozzarelo, šobska 
in francoska solata, …

Sadne solate
širok izbor različnega rezanega sadja 
v različnih kombinacijah: ananas, kivi, 
melona, jagode, borovnice, mango, …

Sladice
sladke kreme, rogljički različnih vrst, 
zavitki, palačinke, prosena pogača 
s suhimi slivami, …

Sveže iztisnjeni sokovi
ananas, pomaranča, grenivka

Kava in drugi 
topli napitki

Skeniraj QR kodo in si oglej več o SPAR TO GO ponudbi.

Široka ponudba sveže pripravljenih 
izdelkov SPAR TO GO:

175

Sendvič s kuhanim 
pršutom
ajdova copatka, kuhan pršut, 
sir in solata, 1 kos

Sadna solata
ananas - kivi - melona, 
pakirano cca 340 g; 
cena za 1 kg = 4,00

od 140
dalje

Tiramisu
200 g

130

Pizza štirje letni časi
pelati, sir, šunka, šampinjoni, olive 
in origano, 1 kos

159

Pečena svinjska rebra
cena za 1 kg = 8,90

Kaneloni s šunko in sirom
cena za 1 kg = 10,00

1,-
100 g

089
100 g

Vzemi me
s seboj...
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