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Alja Krušič – zmagovalka šova ''Slovenija ima talent'' 
Polona Požgan – znana radijska moderatorka 

Ajda Pori – Nagrajenka nagradne igre ''Moj Rio'' 

MODNA
ZGODBA
Novoletna obleka
Pletena nostalgija
Šminka na pohodu

ADVENTNI 
KOLEDAR
Posebne ugodnosti

BOŽIČNO
NOVOLETNA
DEKORACIJA

Naredite sami



Darilo
zadnji trenutek
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Darilni boni

Nimate ideje niti časa, božič pa je pred vrati. Ste v 
zagati, s čim obdariti najbližje, prijatelje, znance? 
Za vas imamo odličen predlog: darilo ''ZADNJA MINUTA''! 

Na voljo so vam darilni boni v vrednosti 10 € in 20 €.
Kupite jih lahko na info točki Velenjke.
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Drage obiskovalke, dragi obiskovalci,
tokrat imate pred seboj novo številko Velenjka magazi-
na na osemindvajsetih straneh. Da bo praznično vzdušje 
moč začutiti takoj na začetku, vam predstavljamo no-
vost — Velenjkin adventni koledar. Vsak dan med 1.12. in 
24.12. vas v eni izmed prodajaln nakupovalnega centra 
čaka posebno presenečenje — posebna akcija. Odkrijte 
jo in se pustite zapeljati čarobnemu mesecu, ki prihaja! 
Našli boste tudi nekaj namigov in koristnih napotkov, 
kako okrasiti dom in pričarati božično pravljico pri vas 
doma. 
Na klepet smo povabili zmagovalko šova ''Slovenija ima 
talent'', mlado in simpatično Aljo Krušič, ki je bila tudi 
posebna gostja našega praznovanja četrtega rojstnega 
dne, 21.9. V septembru smo tako zabeležili praznovanje 
nove podobe našega nakupovalnega centra, ki je odslej 
v vijoličnih odtenkih in se ponaša z novo restavracijo, 
novo prodajalno s čevlji in še z marsičem... Septembra je 
bilo tako dogajanje v Velenjki pestro, v čast nam je bilo 
gostiti pesnico in pisateljico Svetlano Makarovič, katere 
citat krasi eno izmed sten Velenjke. Natalija Verboten 
je mojstrsko vodila praznovanje četrtega rojstnega dne, 
kjer smo osrečili glavno nagrajenko gospo Ajdo Pori. In-
tervju z njo si lahko prav tako preberete v tej številki 
magazina. Postregli pa smo vam še z eno žensko zgod-
bo–tokrat s Polono Požgan, znano radijsko moderatorko.
Nikakor nismo mogli mimo modnih smernic za zimo.  
Upam, da boste bralke našle kak navdih zase. Razpisali 
smo se o letos tako modnih pleteninah, ker pa bo sil-
vestrska noč pred nami hitreje, kot bi si mislili, vam po-
nujamo nekaj nasvetov, kaj obleči na praznični večer in 
kako čimbolj zažareti na najdaljšo noč v letu.
Verjamemo in upamo, da bo vsaka bralka v tej pred-
praznični izdaji Velenjka magazina našla kakšno zani-
mivo vsebino zase. 
Želimo vam prijetno branje in se veselimo vašega obiska!

DelovNI čAs:
Ponedeljek–petek 09–21h
Sobota 08–21h
Nedelja 09–17h

24.12.2013 09–17h
25.12.2013 zaprto
26.12.2013 09–17h
31.12.2013 09–17h
01.01.2014 zaprto
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6 Janez Korpič
center manager

Impresum: Revija za stranke, 24. izdaja, November 2013. Izdajatelj WG projektiranje, d.o.o., 
Verovškova 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. 

www.velenjka.si
facebook.com/velenjka

info@velenjka.si 

Celjska cesta 40
3320 Velenje

Tel: 0590 71 360
Fax: 0590 71 361
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PRAZNICNIdecemberˇ

DAN
astrologije

Bozicekˇ

sobota, 14.12. 
Pet vedeževalk, jasnovidk, 
bo s pomočjo različnih 
metod (karte, numerologija, 
astrologija ...) napovedovalo 
vašo prihodnost za leto 2014.

Petek, 20.12. 
Ob 17.00 uri bo 
najmlajše obiskovalce 
pozdravil Božiček 
in jih presenetil z 
majhno pozornostjo.

ˇ

Nedelje v decembru—podaljšan delovni čas: 09.00—17.00h.
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Radovednost,
veselje, božic...

V izložbah v celotnem nakupovalnem centru Velenjka odkrijte štiriindvajset 
božično okrašenih in razkošnih vrat, ki bodo označena s številkami od 1 
do 24. Do 1. decembra bodo vsa vrata ostala zaprta, nato se bodo vsak 
dan določena vrata posamezne prodajalne odprla in pogled na posebej 
označeno ponudbo, ki bo na voljo le ta poseben dan, se bo razprl. 

Prodajalne so za vas pripravile 
posebne akcije in presenečenja za 
vsak posamezen dan v decembru.

Ne zamudite adventnega koledarja in ga 
odpirajte skupaj z nami dan za dnem ter 

preverite, katera božična ponudba vas bo 
razveselila med 1. in 24. decembrom.

Adventni
koledar

ˇ  
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Potrebujemo: 
• manjši storž velikosti 4 cm
 (naj ima raven spodnji del,
 da bo lahko samostojno stal)
• stiroporno kroglico
 (premer cca. 3cm)
 tanjši filc rdeče barve
 (lahko tudi debelejše
 blago ali mehkejši papir)
• škarje
• silikonsko pištolo
• rdeč in črn flomaster

Ustvarjala: Irena Breznik
Tekst in fotografija: Romina Breznik

Izdelava: 
Storž po vrhu poravnamo, zgornje štrleče dele upognemo navzdol ali 
jih malenkost pristrižemo. Na stiroporno kroglico, ki jo uporabimo za 
palčkovo glavo, narišemo oči, usta in nos. Iz filca izrežemo polkrog. 
Glavo s pomočjo silikonske pištole prilepimo na storž. Iz polkroga obli-
kujemo klobuček, ki ga najprej zlepimo ob strani in nato prilepimo na 
palčkovo glavo. Da palčka ne bo zeblo, mu lahko iz rdečega filca izre-
žemo še šal, ki ga prav tako prilepimo s silikonsko pištolo. Palčka lahko 
uporabimo kot samostoječ okrasek, lahko pa nanj prilepimo še nitko in 
ga obesimo na okno ali novoletno jelko. 

Izdelajmo sami:

PAlCek
stoRž

ˇ

Ozrimo se na opremo okolja, v katerega dekoracijo 
postavljamo. Ne pozabimo na oreščke, jabolka, šipek, storže, 
svežino naravnega zelenja smreke in bora ter nepogrešljiv 
vonj cimeta in pomaranč, ki nas popeljeta v resnično 
čarobnost prazničnih dni. Božično rdeča barva biskvitnega 
testa in čokolade naj bo vodilo za popolno domačnost. Ne 
pozabimo na okrasje v barvi zimske beline ter na piškote, 
ki smo jih v družinski delavnici izdelali skupaj z otroki. 
Živo rdeča, oranžna, ciklamna, lila in srebrna barva v nas 
vzbudijo pridih orienta in vpliv španskega temperamenta. 
Bodisi, da smo tradicionalisti, si želimo prazničnega miru 
ali razburljivih doživetij, za vsakogar izmed nas se najde 
praznično okrasje, ki nam bo pisano na kožo. Ne pozabimo 
pa na SLOVENSKO BOŽIČNO ZVEZDO, ki je neobhoden 
dodatek vsakršni praznični dekoraciji in predstavlja vnos 
svežine v prostor. Vabljeni v cvetličarno PUP.

KAKO NAREDITI ADVENTNO DEKORACIJO?
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Božicna
vecerjaˇ

ˇ

Za 4 osebe potrebujemo:
• 600g izkoščičenega 
   govejega hrbta (roastbeef)
• 1 veliko žlica gorčice s celimi semeni
• 200ml rdečega vina

1. V kos mesa dobro vtremo sol 
in poper. V večji kozici segrejemo 
olje. Vanj položimo meso in pe-
čemo približno pet minut. Obrne-
mo, premažemo z gorčico in pe-
čemo še približno pet minut.
2. Meso zalijemo z rdečim vi-
nom, obrnemo in premažemo s 
preostalo gorčico. Pokrijemo s 
pokrovko in dušimo približno pet 
minut. Meso obrnemo in dušimo 
še približno pet minut. Kozico 
odstavimo in počakamo, približ-
no 5 minut.
3. Pripravljen goveji hrbet zreže-
mo na manjše rezine in serviramo 
na krožnik. Rezine prelijemo s 
omako od pečenke.

sestavine:
• krompir 
• sol 
• sončnično olje
• olivno olje
• peteršilj

Krompir olupimo, operemo in narežemo na krhlje. V slani 
vodi ga skuhamo skoraj do mehkega. Na ponvi segrejemo 
sončnično olje in na njem popečemo krompir. Proti kon-
cu prilijemo še olivno olje. Pečemo toliko časa, da krompir 
postane hrustljav. Potresemo še sesekljan peteršilj.

Pecen krompir s peteršiljemˇ

Roastbeef z gorcicoˇ
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»Pred ogledalom ne preživim toliko časa, kot bi ga morda 
morala pri svojih letih,« načne pogovor v udobnem naslo-
njaču Velenjke simpatična temnolaska. Polona je navihana 
ženska, ki priznava, da najbolj uživa v vlogi mame. »Oba s 
Primožem sinu dajeva tisto, kar je najbolj pomembno, lju-
bezen. Ne obremenjujem se s tem, kaj bi v zvezi z otrokom 
danes storila drugače in boljše. V vsakem trenutku sem na-
redila vse po najboljših močeh. Tudi če morda po ne vem 
kakšnih merilih ni bilo najbolj vzgojno ali najbolj priporo-
čljivo.« Ko govori o sinu Maksu, je ni moč ustaviti, sploh 
takrat, ko pove, da je njen kratkohlačnik čisto po možu. 
»Materinski občutki niso samo lepi. So tudi zaskrbljujoči. 
Kaj, če zboli? Kaj, če se mu v vrtcu kaj zgodi? Naenkrat 
imaš neprimerno več skrbi, kot si jih imel pred otrokom. 
Več skrbi, pa hkrati tudi več ljubezni, več sreče, več smeha. 
In manj časa.« (smeh) A ko ga družina ima? »Takrat potuje-
mo. Maks je prepotoval že dober del Evrope in to so dnevi, 
ko se lahko posvečamo le drug drugemu. Ko ni pomivanja 
posode, pospravljanja stanovanja, vrtčevskih ali službenih 
obveznosti.« In če izvzamemo vse trenutke, kaj najraje 
počne Polona, ko je preprosto samo ženska? »Sedim na 
kavi z najboljšima puncama pod soncem, Mojco in Nino. In 
se sprejemam takšno, kot sem. Seveda bi marsikaj spreme-
nila in popravila (smeh), vendar zaradi tega ne jadikujem. 
Tudi če se kdaj zgodi kaj takega, da imaš posledično 'mo-

ralnega mačka', je stvari, ki so se že zgodile in se jih ne da 
spremeniti, dobro pustiti za sabo in gledati naprej.« Polona 
je ženska, ki dobro ve, kaj z izkušnjami početi. »Nedolgo 
nazaj sem na srednji šoli predavala o komunikaciji. Ko sem 
dijake vprašala, kaj je njihova najbolj šibka točka, jih je ve-
čina odgovorila, da so leni. Na vseh področjih, ne samo v 
šoli. Kar se mi zdi presneta škoda. Po mojem mnenju šteje 
smo to, da človek v tisto, za kar se je odločil, vloži vso ener-
gijo in ves trud. Pa četudi zadani cilj ni dosežen. Če veš, 
da si se maksimalno potrudil, je tudi poraz lažje sprejeti.« 
In energijo usmeriti k novemu cilju. In njeni neizpolnjeni? 
»Seveda so cilji in želje, vendar jih ne upam povedati na 
glas, ker se potem menda ne uresničijo. (smeh) A z živ-
ljenjem sem zadovoljna. Pravkar smo zaživeli v novi hiši, 
rada kuham za družino in prijatelje, obožujem potovanja, 
knjige in govorjenje v mikrofon.« In povsem ženske stvari, 
kot vsaka predstavnica nežnega spola, ki zavije v Velenjko, 
kjer se počuti kot doma. »Kakšen kos oblačila že kupim za 
vsako sezono. Če ne drugega – čevlje, ki jih med vožnjo 
pridno uničujem. Nisem ravno velik zapravljivec kar se ob-
lek tiče, tako da tisto, kar kupim, kupim premišljeno. Imam 
to srečo, da si lahko za prireditve oblačila izposodim. Pri 
modi pa nisem nikoli marala zapovedi, kaj 'ja' in česa 'ne', 
kaj se sme in kaj se ne sme, kaj se 'nosi' in kaj ne.«

Besedilo: Helena Ajdnik
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velikokrat sodelujete v nagradnih 
igrah?
Moja zgodba z nagradnimi igrami se 
je končala na začetku srednje šole. Iz-
polnila sem veliko kuponov, a dobila 
nisem niti tolažilne nagrade. Skleni-
la sem, da v nagradnih igrah ne bom 
več sodelovala, ker preprosto nimam 
sreče. Tega sem se držala vse do 14. 
septembra letos, ko sem izpolnila prvi 
nagradni kupon za nagradno igro, v 
kateri je bil glavna nagrada avtomo-
bil Kia Rio. 
ste v času do žreba kdaj pomislili »kaj 
bi bilo, če bi …«?
Za nagradno igro sem izvedela teden 
pred žrebom, tako da časa za tovrstna 
razmišljanja ni bilo. Me je pa med ča-
kanjem na razglasitev prešinilo, da 
mora biti res fantastičen občutek, ko 
izvlečejo tvoj kupon in ti povedo, da si 
dobitnik avtomobila. In res – občutek 
je več kot fantastičen!
veselje je bilo zagotovo iskreno tudi pri 
družini in prijateljih.
Fant je po razglasitvi poklical mojo 
mamo in ji povedal veselo novico, in 
ta je rekla le »aha!«. Ko je odložila te-
lefon, je vprašala mojo sestro, če bi si 
upal tako šaliti z njo. Verjeli so šele, 
ko sva se pripeljala domov s fotoko-
pijo zmagovalnega kupona. Sledilo 
je neizmerno veselje in proslavljanje. 

Fantov oče mi je ob odhodu na žre-
banje »zagrozil«, da naj le gledam, da 
se domov pripeljem s svojim avtom. 
Prijatelji so bili nad novico presene-
čeni in iskreno navdušeni. Sedaj sli-
šim tudi kakšno pikro na svoj račun, 
češ da zdaj oni nimajo niti statistične 
možnosti, da zadenejo avto, ker poz-
najo mene. (smeh)
Po opisanem sodeč je avtomobil šel v 
prave roke?
To je moj prvi avtomobil. »Delila« si 
ga bova s fantom. In res je prišel ob 
pravem času. Bila sva v fazi nakupo-
vanja novega, prejšnjemu »desetle-
tniku« so že pojenjale moči. Poleg 
tega pa spet delam družbo mnogim 
sotrpinom, ki se sončijo na »sončni 
upravi« in upajo, da bodo zadeli na 
»loteriji življenja« in dobili službo. Si-
cer pa nisem najslabša voznica in tudi 
ne najboljša. Sem v zlati sredini. 
Kam vas je nova Kia Rio odpeljala na 
prvi izlet? ste ji namenili tudi kakšno 
varno popotnico?
Po razglasitvi sem si obljubila, da se 
bova, takoj ko avto dobiva, odpeljala 
na morje. Ta načrt se je sicer izjalovil, 
sva se pa odpeljala v hribe. Avta nis-
mo krstili, smo ga pa »zapili«. (smeh) 
Velenjka želi Ajdi srečno na cesti kot 
tudi na poti do glavnega dobitka na 
»loteriji življenja«.

Sreča Ajde Pori iz Raven na 
Koroškem ni le srečala, ampak 

tudi izbrala. 33-letno profesorico 
slovenščine in teologije so lju-
bezen, služba in izobraževanja 

»odpeljala« od doma, saj je zadnja 
leta večinoma »naokoli«. Več kot 

očitno je, da jo je sreča pripeljala v 
Nakupovalni center Velenjka, kjer 
je tik pred iztekom nagradne igre 
izpolnila nekaj kuponov in prvič v 
življenju zadela glavno nagrado.

AjDA
PoRI

Nagrajenka nagradne igre moj kia Rio

Besedilo: Helena Ajdnik
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Drage moje; ne glede na to ali smo gospe ali gospodične, 
mlade ali malo zrelejše, manjše ali večje – vsem nam 
je skupen cilj, dobro se počutiti v svoji koži. Izgledati 
lepo. Nam dodati lasten pečat, ki bo odražal bodisi naše 
počutje bodisi vtis, ki ga želimo ustvariti in zasidrati pri 
ljudeh. Da nas pomnijo in si nas zapomnijo. Morebiti si 
pa kak dan preprosto le zaželimo spremembe. Šminka je 
najenostavnejša pot do tja! 

kaj sploh je šminka? 
Korenine šminke segajo že daleč nazaj, že pred nekaj 

tisoč leti je bila uporabljena kot sredstvo lepotičenja. V 
osnovi je sestavljena iz zmesi voska (čebelji, rastlinski, 
mineralni, sintetični), lanolina, olja, antioksidantov, 
pigmentov in dišav. Ob današnji izbiri je odvisno od 
posameznice do posameznice, ali bo uporabila bolj 
mazljivo, bolj dišečo ali obstojnejšo šminko. Glede 
na potrebe posameznice so ponudniki že pred časom 

poskrbeli, da so danes na tržišču že nadvse obstojne 
šminke, ki ne puščajo madežev in se na ustnicah obdržijo 
precej dlje kot predhodnice. Ker pa obstojnost šminke za 
seboj povleče tudi izsušenost ustnic, jih moramo nenehno 
primerno negovati ter takšno šminko večkrat osvežiti z 
nanosom vazelina. 

kaj si je vredno zapomniti o sami šminki? 
Kakovostna šminka ima rok uporabe vsaj tri leta, 

se lahko nanaša in lepo oprime ustnic. V času roka 
uporabe se vonj in videz ne smeta spremeniti. Ne nabira 
se v kotičkih, prav tako je obstojnejša. V kolikor so vam 
ljubše mat šminke, si velja zapomniti, da vsebujejo več 
voska in tako preprečujejo zadostno vlaženje ustnic. Res 
je, da se lahko natančneje nanesejo in zadostuje že ena 
sama plast, vendar je ob uporabi mat šmink tako nujno 
poskrbeti za pravo nego. Sijoče šminke so za razliko 
od mat šmink bolj mastne, njihov nanos je lažji, vendar 
hitreje izginejo z ustnic.

Šminke so nam danes na voljo v neštetih odtenkih, vse-
kakor ima vsaka uporabnica možnost preizkusiti številne 
ter tako izbrati primerno zase. Največkrat so nam tukaj v 
ogromno pomoč lepotni svetovalci, ki z objektivnim oče-
som svetujejo glede na vaše želje, združene z izgledom. 
Kot zanimivost – ena šminka vsebuje v povprečju med 
5 in 20 pigmentov. To pomeni, da se razvijalci odten-
kov igrajo le z majhnimi odstotki spreminjanja vsebnosti 
le-teh in že nastane nov udarni odtenek šminke, ki nas, 
uporabnice, spet premami, da jo preizkusimo, ki seveda.

Glede izbora barve vam, drage moje, polagam 
na srce citat modne ikone Coco Chanel:

"Najboljša barva na svetu je 
tista, ki pristoji tebi."

ŠmINkA
na pohodu

Besedilo: Mojca Škof

12  •  Velenjka Magazin  •  www.velenjka.si



»Mislim, da vsaka ženska potrebuje nekaj novih kosov 
garderobe, ko se menja letni čas,« v smehu pove mla-
da pevka med ogledom mamljivih izložb v prenovljeni 
Velenjki. Nasmejana najstnica deluje zelo nežno in skro-
mno, kar malce sramežljivo. »Bo držalo. Če bi se mogla 
opisati, bi rekla, da sem trmasta, pozitivna, nasmejana, 
vztrajna in skromna.« Po garderobi sodeč bi ji dodali še 
en pridevnik. Precej športna. »Brez debate sem bolj špor-
tni tip človeka. Zato sta zame najbolj primerna Adidas in 
Nike. (smeh) Če bo zaradi te lastnosti moja prihodnost 
povezna s športom, še ne vem. Odvisno, kako se bo izšlo. 
A največja želja je študij na fakulteti za šport.« Kaj pa bli-
žnja prihodnost, mesec december, prazniki in zabave? »O 
tem še nisem razmišljala, a verjetno bo veliko stvari po-
vezanih z glasbo in nastopi. In tudi takrat bosta moji sti-
listki sestra in mama, ki sta pravi 'osebni asistentki'. Ves-
ta, kaj si najbolj želim. Udobje je na prvem mestu, seveda 
pa mi mora garderoba pristajati.« Udobje v modi, v življe-
nju pa, ko niso na prvem mestu ljudje, prisega na šport, 
petje, prijateljstvo, zaupanje in ljubezen. »To so najbolj 
pomembne stvari. Še posebej po šovu Slovenija ima ta-
lent, ki je moje življenje postavil na glavo. (smeh) Če sem 
čisto iskrena, še vedno se nisem navadila. S prepoznav-
nostjo se je spremenilo vse; preživljanje prostega časa, 

v času šole in nastopanja najdem zelo malo 
možnosti za ostale dejavnosti. Stara sem 
s e d e m n a j s t let in nekako je treba usklajevat 
šolo, nastope in zabavo. Prikrajšan si za kakšne 
zabave, saj moraš paziti na svoj glas, ljudje te 
poznajo, po- zoren moraš biti na stil oblačenja, 
biti priprav- ljen na nastope, zato je potrebno veli-
ko vaje. A pri petju sem s srcem.« V to so se lahko prep-
ričali tudi obiskovalci Velenjkinih rojstnodnevnih zabav, 
na katerih je Alja nastopila kot glasbena gostja. Pa so se 
v vsem tem času vseeno kdaj prikradli trenutki, ko bi pre-
poznavnost najraje brisala s seznama vsakdana? »Pridejo 
trenutki, a takrat moraš potrpeti in iti naprej. Zato pa 
imam družino in prijatelje, ki mi stojijo ob strani.« Spop-
rijemanje s prepoznavnostjo za tako mladega človeka ni 
zavidanja vredno, čeprav navzven izgleda drugače. Poleg 
podpore najbližjih pa je Alja našla še dodatne 'pomaga-
če'. »Ko najdem še kaj prostega časa, se najraje posvetim 
športu. Daje mi dodatno moč in zagon na vseh področ-
jih. Poleg tega je tukaj tudi želja po odkrivanju sveta, 
saj rada potujem in spoznavam nove stvari. A doma je 
vseeno najlepše,« pritrdi rjavolasa pevka in se odločno 
odpravi po nov kos zimske garderobe.

»Pridejo trenutki, a takrat 

moraš potrpeti in iti 

naprej. Zato pa imam 

družino in prijatelje, ki 

mi stojijo ob strani.«

Besedilo: Helena Ajdnik
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V najbolj norem mesecu si privoščimo več kot le eno zabavo. 
Ker se takšna in drugačna družabna srečanje odvijajo iz 
vikenda v vikend, zaključijo pa z najdaljšo nočjo (ali najkrajšo), 
je dobro, da prevetrimo zalogo v omari. Za konec leta se lahko 
»nagradimo« in obstoječi garderobi dodamo kakšno novost. 
Če ne v obliki samostojnega kosa, pa vsaj kot modni dodatek. 

Že samo vabilo na zabavo te vrste vam 
bo povedalo, kaj obleči. Organizatorji 
gala novoletnih zabav sami velevajo 
pravila oblačenja in tako imenovani 
»dress code« reši vse dileme. Se 
pa zgodi, da vas lahko spravi tudi v 
slabo voljo. Če se prvič znajdete v tej 
situaciji, je dobro, da poiščete pomoč 
stilista. Dogodek z etiketo »gala« ima 
pravila, ki jih je treba spoštovati. A 
prostora, da sledite modnim trendom, 
je vseeno dovolj. Naj vam bosta 
vodilo eleganca in udobje.

Če boste odštevali na prostem, je ogled vremenske 
napovedi nujen. Dežniki lahko rešijo mokro ali sneženo 
zagato, a še boljši predlog pa so pelerine. Zakaj? Ker vas 
čaka dolga noč zdravic in voščil in vaše roke morajo biti 
čim bolj svobodne. Od praktičnosti pa k idejam. Zima bo 
bela. Dobesedno. Če ne zaradi snega, pa zaradi mode. 
»Več je več« ali ne morete biti preveč beli. Za praznovanje 
si omislite plašč, ki je letos moško krojen. A brez skrbi, 
iz vas ne bo naredil možače, saj kroji poskrbijo za pravo 
mero elegance. Novoletnemu videzu dajte piko na i s 
pokrivalom. Eksperimentirajte!

Najbolj udobna in praktična zamisel. A to naj 
ne pomeni praznovanje v vsakdanjih oblačilih. 
Zaključek leta si zasluži kanček modnega pridiha, 
mar ne? Posezite po pletenini v zeleni, ki je barva 
iztekajočega se leta, zraven pa oblecite tako 
imenovane 'Marlene' hlače; gre za ohlapen kroj, 
izredno udoben, ki bodisi pade na čevlje ali pa 
ima rahlo obliko korenčka. Izdelane so lahko iz 
svile, flanela ali grobega bombaža. Za ljubiteljice 
kril so na voljo različni kroji.

Gala

Ko je streha nebo Na domači ali gostujoči zabavi  

Besedilo: Helena Ajdnik
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večNA KlAsIKA
Je mala črna obleka. V bistvu ni 
mala (ne gre za mini krilo), je pa 

nujni kos vsake ženske, ker jo lahko 
oblečemo na (skoraj) vsak dogodek. 

V njej boste videti prefinjeno in 
elegantno. Novoletno praznovanje 
lahko preživite v njej, četudi boste 
samo med domačimi stenami. Še 
posebej modni so letos modeli

brez naramnic. 

H&M
19,95 €

H&M
49,95 €

H&M
29,95 €

H&M
9,95 €

H&M
2,95 €

H&M
59,95 €

New Yorker
19,95 €

H&M
14,95 €

New Yorker
29,95 €

New Yorker
24,95 €

H&M
19,95 €

H&M
34,95 €

H&M
39,95 €

NKD
19,99 €
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Ple
te
NA

Pletenine nas popeljejo v brezskrbno 
otroštvo, ko je te "grelce" za garderobo 
ustvarjala skrbna roka. Se je spomnite, 
kako je "štrikala" v dnevni sobi, v 
čakalnici, na avtobusu, poleti celo na 
plaži? Boste letos poskusili sami ali 
bolj zaupate modni industriji? 

Pleteno pokrivalo
To sezono v ospredje prihajajo naglavne 
pletenine različnih stilov, od tradicionalnih 
do retro. Pletene kape bodo popolno 
zaključile poslovno-eleganten videz, 
saj bodo dodale noto romantike in 
senzualnosti. A ne posezite le po kosih, ki 
odražajo karakteristike pridnega dekliča, 
v garderobo dodajte tudi »naglavno 
pletenko« za prosti čas, ko boste lahko 
grunge upornica ali preprosto vi, ki ne 
želite zmrzovati. Barve? Poleg klasične 
črnine posezite po roza, modri, beli, sivi ali 
smaragdni. Izberite barvo, ki vas navdihuje 
in obogatite garderobo s pokrivalom, ki 
ne bo zagotavljalo le toplote, marveč bo 
videti zelo modno. Ste za potiske? Letos 
vam jih nihče ne bo zameril.

s v e T o v A l K A
za celostno podobo in stilistka 
Pletenine so v hladnem delu leta 
tako rekoč nepogrešljive, seveda 
pa je dobro vedeti, kakšne plete-
nine izbrati glede na priložnost in 
postavo. Lahko so namreč tanke in 
fine ali pa debelejše in bolj kom-
paktne. Če govorimo o izboru ple-
tenin, ki so primerne za službeno 
okolje, ženske lahko izberejo tanjše 
bombažno-volnene mešanice eno-
stavnih krojev. Preprost enobarven 
pulover z okroglim izrezom ali iz-
rezom na V lahko kombiniramo na 
strogo krojene hlače ali krilo, pod 
njega pa oblečemo bluzo, srajco ali 
lepšo majico. Enako velja za tanj-
še pletene jopice. Moški za službo 
prav tako izberejo tanjši material 
pletenine, dodatna plast puloverja 
ali brezrokavnika pod suknjičem pa 
bo v zimskem mrazu prijetno gre-
la. Če govorimo o popoldanskih, 
'casual' pleteninah, ki jih nosimo 
za sproščena druženja z družino, 
prijatelji in za sprehode v naravi, si 
lahko damo duška tudi z bolj zani-
mivimi, nenavadnimi, asimetrični-
mi kroji. Tudi sama pletenina je za 
sproščene priložnosti lahko debe-
lejša in vsebuje različne vzorce ali 
razgibano teksturo, npr. kitke, reb-
ra, vzorec, ki spominja na čipko in 
podobno. Na kaj pa moramo paziti 
pri izboru pletenin glede na našo 
postavo? Močnejša kot je postava, 
tanjše naj bodo pletenine zanjo in 
obratno, drobne postave si lahko 
privoščijo tudi debelejše pletene 
materiale. Razlog je v dodatnem 
volumnu, ki ga ustvarja debelejša 
pletenina, le-ta pa optično doda 
kilograme močnejši postavi. Take 
postave naj zato izbirajo gladke, 
lepo padajoče pletenine enostav-
nih krojev. Izredno vitki ljudje, ki 
si želijo ustvariti videz oblin ali 
kakšnega dodatnega kilograma, pa 
naj se le igrajo z volumni in plastmi. 

nostalgija

Svetuje: Tina Martinec Selan
Besedilo: Helena Ajdnik
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Za vsako žensko
Črnega boste lažje kombinirali, 

a bo videz povprečen. Zato 
ga izberite v svetlih tonih, saj 
bo bolj opazen. Gre za kos, ki 
z luknjo za roko deluje zelo 

izvirno in brezčasno. Nosite ga z 
udobnimi gležnjarji in ga okrasite 

z broško ali dolgimi verižicami.

Ohlapne so lahko z rokavi ali brez 
njih. Dovolj so dolge, da jih lahko 

nosimo s pajkicami, oprijetimi 
hlačami, kavbojkami, čez obleko 
in krilo. Pri daljših bodite pozorni 
na tiste s pasom, saj optično širijo 

boke. Jope nakupujte z ostrim 
očesom ali z dobro pomočjo.

Pulover z »oversize« ovratnikom
Letos je »must have«. A previdno, 
takšen pulover pod zimsko jakno 
ali plaščem ne deluje najbolje. 

Ovratnik ne bo prišel do izraza, kar 
pa je osnovna naloga tovrstnega 
kosa. Poleg tega je prisoten tudi 

občutek preobilnosti, ki v tem primeru 
res ni varljiv. Zato se kot čebulica 

oblecite pod pulover. V tem primeru 
ste lahko brez plašča. Seveda, če 

dan boža dovolj toplo sonce.

večni kos za mrzle dni
Pristaja vsem. Pri izbiri 
pazite le na dolžino. Ko 
ga izbiramo, je dobro 
merilo sedeč položaj. 
Črnega zagotovo že 
imate, zato si za to 

sezono omislite enega 
v modri, smaragdno 

zeleni, rumeni ali 
barvi fuksije. Zima bo 

tako hitreje mimo. 

PoNCoˇ

PUloVeR

joPe

DoBeR
NAsVet

PUlI

Če ne spadate med najbolj 
pogumne, se pri pleteninah 
držite osnovnih barv (črna, 
rjava, bež in bela) ter se raje 
igrajte z modnimi dodatki v 
obliki barvitih kamnov. Če pa 
ste bolj za jope, lahko izberete 
tudi bisere. Ne pozabite 
na uhane, velike prstane, 
zapestnice in broške. Pletenine 
imajo rade bogate dodatke.

New Yorker
29,95 €

New Yorker
19,95 €

New Yorker
24,95 €

New Yorker
14,95 €

New Yorker
16,95 €

New Yorker
14,95 €

C&A
25.00 €

H&M
39,95 €
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Praznicno razvajanjeˇ

Spalno srajco zložite, 
valovito lepenko pa 

ovijte okoli nje in na vrhu 
pri ovratniku izrežite 
odprtino, dekorativno 

vijugasto vrvico na 
spodnjem delu dvakrat 
ovijte, izdelajte majhna 

cofka iz volne in ju 
ovijte okoli lepenke ter 
zavežite s pentljico, za 

tem prilepite še okrasno 
gobico, ki jo lahko 

kupite v prodajalnah 
z umetniškimi in 

okrasnimi materiali.

Škatlo z boksaricami ovijte v darilni papir, 
za tem pa še v enega, krajšega in v drugem 

barvnem vzorcu. Dodajte satenast trak in prek 
njega zavežite vrvico v kontrastni barvi. 

Iz valovite lepenke izdelajte škatlo in jo 
ovijte z dekorativnim rdečim papirjem, tega 

pa z okrasno čipko iz blaga, izdelajte majhna 
cofka iz volne in ju ovijte okoli čipke, za 

tem prilepite še dekorativno gobico.

Modrček Witty
Cheek by Lisca
26,90 €

Spalna srajca Sleepy
Cheek by Lisca
39,90 €

Boksarice Lisca Men 
13,90 €

Ne pozabite obleči 
rdečega perila na 
silvestrovo! Rdeča 

je barva sreče, 
strasti in energije.

Prazniki in obdarovanje pričarajo veselje in radost, saj še tako drobna pozornost in lepa 
ali zabavno-simpatična misel postaneta dragoceno darilo in spomin. Pustite pri tem še 
svoj unikatni pečat ustvarjalnosti. Ste prepričani, da nimate ustvarjalne žilice? Nikar 
tako, s praktičnimi nasveti, potrebščinami, ki jih imate doma ali jih kupite, lahko z malo 
denarja in truda ustvarite privlačno darilo.

Ni časa za zavijanje?
Izberite hlačke italijanke Bliss, ki so že 

pakirane v ljubko darilno škatlico.

Hlačke v škatlici Bliss
Cheek by Lisca
7,90 €
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ChARles vögele
Mednarodni modni trgovec Charles 
Vögele ponuja modo za vso družino. 
Aktualna jesensko/zimska kolekcija 
2013/2014 obsega tri smernice: Retro 
Prep, New York City Autumn Spirit 
in Opulent Darks. Te tri tematike 
vsebujejo najpomembnejše smernice 
prihajajoče sezone.

Retro Prep
Nova kolekcija Charles Vögele 
prinaša nazaj v garderobo pridih 
šestdesetih. ''Svinčnik'' krilo, 
telirane srajce in lahki materiali 
vas ponesejo na modno potovanje. 
Modni poudarek pri liniji ''Retro 
Prep'' je kombinacija rdeče in 
rožnate pri srajcah in suknjičih.

New York City Autumn Spirit
Oblikovalska ekipa Charles Vögele je pri 
osnovnih oblačilih in pri klasičnih kostimih 
uporabila hladne antracitne tone ter črno in 
snežno belo barvo. Enostavni kroji se odlično 
kombinirajo z vpadljivimi odtenki "gorčično-
zlate" in barve "jajčevca-vijolične". Vsebina 
prepriča z raznolikostjo materialov: tweed, 
viskoza, svila, usnje. Elastični materiali ponujajo 
veliko udobje nošenja. Glavni kosi so puhovke, 
pletene obleke in ''svinčnik'' krila. Absoluten 
''Must-Have'' so črne hlače z usnjenimi detajli.

Opulent Darks
Črna barva se vrača: ob črni in 
zimskih temnih barvah prihajajo 
v ospredje tudi nevtralne barve: 
kremasta, barva kože kakor tudi 
svetlejši sivi toni. Črno-bele 
grafike, pepita vzorci in zimske 
rože krasijo puhovke, srajce in 
stretch hlače. Materiali kot žamet, 
kašmir in svila se kombinirajo s 
pravimi kamni in perlami.

Praznujmo skupaj!
Mesec zabav in najdaljša noč v letu je pred nami, zato 

pridite in se pridružite zabavi! S.Oliver je pripravil 
odlične outfite za vsako priložnost. Kaj pravite na črtasto 
majico s čipko v kombinaciji z ozkimi črnimi hlačami ali 

morda obleko? Vsekakor ne boste ostali neopaženi.
Prav tako nismo pozabili na darila. Zanj šal v lični 

darilni škatli ali morda rokavice? Svojo boljšo polovi-
co pa lahko razveselite z novo torbico ali denarnico.

Pridite v s.Oliver in zabava se lahko prične! 
Da bo letošnje praznovanje nepozabno.

Majica
59,99 €

Šal
29,99 €

Rokavice
49,99 €

Obleka
59,99 €

Torbica/denarnica
35,99 €
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KoleKCIJA ZA lIčeNJe 

CATRICE “ThRILLING 

Me sofTly” 
Lepe upornice. Upornice na misiji za 

ustvarjanja novih poti in več strasti v 

svetu mode. Modne brvi so prekrite z 

usnjem in čipko. Oči, ustnice in nohti 

so poudarjeni z delno metalik in delno 

mat učinki kot tudi mehkimi teksturami. 

Ta lepotni “must-have” dekorativne 

kozmetike Catrice najdete v kolekciji 

“Thrilling me softly” v Beauty World.

Nanesite najtemnejši 
odtenek senčila za 
oči trio Soft Thrill 
na premično veko s 
čopičem SmokeyEyes. 
Uporabite ga, da osenčite 
veko ter zabrišite tudi 
navzven in navzgor.

Najtemnejši odtenek 
trojčka nanesite tudi 
na spodnjo veko, 
nežno zabrišite 
navznoter in navzdol. 
Nato nanesite 
kremni svinčnik 
za oči Kajal 010 
Ultra Black vzdolž 
spodnjih trepalnic.

Zunanji kotiček oči poudarite 
z najsvetlejšim odtenkom 
senčila za oči senčilo za 
oči trio Soft Thrill.

Uporabite eyeliner v svinčniku 
cat eyes Deep Black, da zarišete 
široko črto vzdolž zgornje 
veke in nato nanesite Maskara 
Better Than False Lashes 
Ultra Black na trepalnice.

Kot zaključek nanesite še 
šminko wet shine stain 
Fatal. Ustnice nagubajte 
in jih pritisnite ob papirnat 
robček, da matirate.

Za svilnato matirano 
polt brez učinka 

maske, s prstnimi 
blazinicami nanesite 

tekoči puder All 
Matt Plus - Shine 
Control 010 Light 
Beige od sredine 

obraza nazven.

}

Predlogi za DARIlA

TOpLE ODEJE
ZA hDlADNe NočI
Hladne noči so že tu, zato je potrebno primerno 
opremiti tudi spalnico in tanjše odeje zamenjati 
z debelejšimi, ki vas bodo v hladnih nočeh 
primerno grele. Če je vaša spalnica res mrzla, so 
najprimernejše puhaste ali svilene odeje. Odlična 
izbira pa so tudi volnene odeje, ki vas bodo prav 
gotovo pogrele in vas obdale s toplino in udobjem. 
Preverite Vitapurjevo ponudbo nežnih in toplih 
odej v trgovini v drugem nadstropju Velenjke.

sIMPle
Možnost nakupa cenejših
storitev v frizerskem salonu
SIMPLE v mesecu decembru:
• Moško striženje 10 €
• Fen frizura 15 €
• Žensko striženje 20 €
• Barvanje + striženje 50 €
• Pramena + striženje 60 €
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Božič je lepši, če ga 
praznujemo skupaj.

Ob božiču je najlepše 
druženje z ljudmi, 
ki jih imamo radi. 

Uživajte božič z novo 
C&A kolekcijo. Zdaj 
na voljo pri C&A! 

MOBTEL
Samsung Galaxy Note 3 
je zmogljivejši, višji in tanjši od 
svojega predhodnika. Za po-
ganjanje skrbi 2,3 GHz 4-jedrni 
procesor, aparat pa ima na voljo 
kar 3 GB delovnega pomnilnika. 
Prednaložen je najnovejši ope-
racijski sistem Android 4.3 Jelly 
Bean, slike lahko zajemate s 13 
MP kamero, snemate lahko v 
resoluciji 4K, še več učinkovito-
sti pa vam nudijo nove funkcije 
pisala S pen. Po akcijski ceni, 
ga lahko kupite v prodajalni 
Mobtel Velenjka.

NA J PosTANe 
NAKUpOVANJE 

sPRosTITev
Razvajajte sebe in svoje najdražje z darili 
iz zakladnice Svilanit, kjer lahko izberete 
vedno uporabne, brezčasne in kakovostne 

izdelke za vse starosti in okuse.
Vabljeni v prvo nadstropje v 

prodajalno Svilanit.sloWATCh
Ure in nakit priznanih 
blagovnih znamk
 
V podjetju Slowatch vam 
ponujamo pestro izbiro ur in 
nakita priznanih blagovnih 
znamk, kot so Michael Kors, 
Guess, Calvin Klein, Tissot, 
Emporio Armani, Morellato, 
Police in mnoge druge po do-
stopnih cenah ter za različne 
življenjske priložnosti. Obiš-
čite nas v trgovskem centru 
Velenjka in se oplemenitite z 
odličnim novim kosom. Vese-
li bomo vaše izbire.

ZlATARNA IN URARNA sPeKTeR
Dragi Miklavži, Božički, Dedki Mrazi!
Obdarite svoje najbližje z dragocenim darilom. 
V zlatarni in urarni Spekter vam nudijo bogato izbiro
srebrnega, jeklenega in zlatega nakita ter ročnih ur
priznanih proizvajalcev. Vljudno vabljeni!
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hIšA žgANJA IN DARIl
V Hiši žganja in daril lahko najdete izdelke dru-
žine Renčelj s Krasa. Ukvarjajo se s proizvodnjo 

sivkinih izdelkov. Njihov cilj je s posluhom do 
narave proizvajati naravne izdelke iz sivke in 

jih približati strankam ter kupce seznaniti s 
prednostmi, ki jih prinaša kraška sivka. 

Vabimo Vas, da nas obiščete in se sami prepri-
čate o kakovosti naših izdelkov.

ZOOTIC
Proper Fort&Temper popolna hrana za vašega 

psa, ki upošteva njegovo obliko in tempera-

ment. Psi se izjemno razlikujejo glede na ener-

gijske potrebe, obliko gobčka in stil življenja. 

Naj bo hrana primerna vsakemu posamezniku! 

Ponudite Proper Form&Temper, v mesecu de-

cembru po promocijskih cenah!

hIšA MoJsTRovIN 
PeRgeR 1757

Ste vedeli?
Kakovost zmesi za medeno 
testo preverjamo po metodi 
naših prednikov iz leta 1757.

V zmes potopimo mlado 
kokošje jajce, ki je bilo 

zneseno istega dne.
Če jajce ostane na površini zmesi 

in se ne potopi, je to znak, da 
je osnova za izdelavo pravih 
Pergerjevih BIO medenjakov 

vrhunske kakovosti.
Pergerjevi BIO medenjaki so 

narejeni po originalnih družinskih 
receptih, ki se iz roda v rod 
prenašajo že od leta 1757.

Dovolite si sladke užitke 
in si privoščite vrhunsko 

tortico RUSTIKA.

Bi želeli poskusiti izbrane, 
odlične sladice? Potem je Glow 

Café prava izbira.
Glow Café svoje obiskovalke 

in obiskovalce v predbožičnem 
času razvaja s svojimi
posebnimi akcijami:

Torta Rustika in kava 3,20 €
Premium Rustika in kava 3,70 €
Lonček Rustika in kava 3,00 €

VELENJKA KOKTA JL
V nežnih odtenkih vijolične se staplja z 
barvami nakupovalnega centra Velenjka 
tudi edinstveni okus napitka, ki prija prav 
ob vseh priložnostih. Njegov sladko-
sadni okus, osvežilna aroma in prijeten 
videz pomirjajo in delujejo sproščujoče. 
Vodka Puschkin in okus bele čokolade 
mu dajeta pridih prefinjenosti, zato bo 
nežnejši spol gotovo rad posegal po njem.
Razvajajte se z Velenjka koktajlom, 
na udobnih počivalnih otokih ali v 
kavarni Glow Café in se prepustite 
lahkotnemu razpoloženju.
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ADIDAs PohoDNI čevlJI
GORE-TEX membrana, ki je lahka, 

zračna in nepropustna, ohranja vaša 
stopala suha tudi v najbolj ekstremnih 

vremenskih razmerah. EVA blaženje 
zagotavlja udobnost med hojo, 

TRAXION podplat iz zelo trpežne 
gume pa vam nudi optimalni oprijem 
na mokrih in neenakomernih terenih. 

Na voljo v prodajalni Prva liga.

KUPIš 1 DoBIš 2
Izkoristite veliko akcijo korekcijskih 

očal v Optiki Clarus PE Velenjka, 
KUPIŠ 1, DOBIŠ 2 do konca meseca 

novembra. Ob nakupu očal (korekcijski 
okvir + stekla) v skupni vrednosti nad 
95 €, vam druga očala iz določenega 

prodajnega programa podarimo. 
Več informacij o splošnih pogojih 

akcije dobite v Optiki Clarus.

Priljubljeni gležnarji, ki smo jih za svoje vzeli 
pod imenom piščanci, so kot modni trend 

postali obvezen kos garderobe. Piščanci so 
zavzeli ulice in jih prebarvali v rumeno. No, ne 

le rumeno, saj je izbor barv letos še širši, od 
belih, do modrih in roza, pa vseh odtenkov od 
oranžne do rjave. Gre za modni kos obutve, ki 
je izredno topel, udoben in na sploh trpežen. 

Zato piščanci lahko zakorakajo iz ulice 
naravnost na »offroad« poti.  

Na voljo pa so seveda tudi za male piščančke.

PIščANCI že NA PohoDU

CCC podjetje predstavlja na slovenskem tržišču 
novo in večjo izbiro v svetu modne obutve in torbic. 
Na več kot 400 m2 vam nudimo bogat in raznolik izbor 
čevljev in torbic v trendnih ali klasičnih barvah za vso 
družino. Najprepoznavnejša znamka podjetja CCC je 
Lasocki z več kot 50-letno tradicijo. Zanimivi modeli 
iz najkakovostnejšega usnja tudi to sezono privabljajo 
številne kupce vseh generacij. Vzemite si trenutek in se 
sprehodite po naši trgovini. Atraktivnost naših proizvodov, 
ki je rezultat velike izbire, zanimivih modnih dizajnov, 
visoke kakovosti in nizkih cen, bo prepričala tudi Vas.

V prodajalni MASS
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TWo WAy
Globoko smo zakorakali 

v jesen, še predno pa 
udarno zakorakamo v 
zimo, vam ponujamo 
nekaj jesenskih stilov. 

Pri kombiniranju 
je dovoljeno vse! 

Jesensko-zimski trendi 
so praktični, nosljivi in 

trendovski. Bodite izvirni.

heRvIs
Sestavi svojo najljubšo

barvno kombinacijo
Kul kombinacije za kul otroke! S Hervisovo 
ponudbo Mix & Match si lahko vaši otroci 
poljubno sestavijo svojo najljubšo barvno 
kombinacijo smučarskih oblačil – jaken in 

hlač priznane blagovne znamke Snoxx. Cena 
vseh smučarskih hlač, zajetih v ponudbo Mix 
& Match, je 49.99 €, jaken pa 79.99 €. Modra, 
rumena, roza, zelena – se ne morete odločiti? 
Obiščite najbližjo Hervisovo poslovalnico in 

naj se zabava s kombiniranjem začne!

Mrzla jesen napoveduje še bolj mrzlo zimo. V New 
Yorkerju smo poskrbeli, da bo zima topla in v trendu. 

Moda naredkuje debele in pletene puloverje z različnimi 
potiski. Kombinirati pa jih je dovoljeno prav povsod, saj 
jih lahko oblečemo na jeans hlače ali elegantno krilo. 

Poleg puloverjev so tukaj še pletenine, ki so nepogreš-
ljive že celo jesen. Čas pa je ravno pravšnji za nakup 
novega plašča, ki vas bo grel v mrzlih dneh. Kolekcija 
New Yorkerja ponuja vse od elegantnih plaščev različ-
nih modnih barv, z dodatki umetnega krzna, do debelih 
športnih plaščev. Ko vam pri oblačenju zmanjka krea-

tivnosti, popestrite enostaven stil z modnim dodatkom, 
kot je pleteni šal, kapa in rokavice. 

ZIMsKA MoDNA PRAvlJICA v NeW yoRKeRJU

Jakna
79,99 €

Hlače
49,99 €

Plašč
59,95 €

Jopa
29,95 €

Jakna
49,95 €

Rokavice
2,95 €

Kapa
5,95 €

Kapa
7,95 € }
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oKRAsITe vAš DoM
V sedeminpetdesetih poslovalnicah NKD po 
Sloveniji vas pričakujemo s širokim izborom cenovno 
ugodne aktualne kolekcije za vso družino. Po lastni 
domišljiji si okrasite vaš dom z dekorativnimi artikli, 
ki bodo pričarali praznično vzdušje v vaš dom. 
Prelistajte aktualni katalog, ki izide 28. novembra, 
in izvedeli boste, kakšno akcijo smo pripravili za 
prav vsak adventni dan meseca decembra.

BAgs&MoReVam nudi pestro izbiro torbic, drobne galanterije ter ostalih dodatkov. Za stranke, ki želijo nekaj več, so na voljo blagovne znamke, kot so Picard, Desigual, Roncato, Sisley, Benetton, Agatha Ruiz de la Prada, Nike, Adidas in druge.Na voljo je tudi pester izbor potovalnega programa, kozmetičnih kovčkov ter ostalih dodatkov za potovanja.Niso pa pozabili na naše najmlajše, za katere so na voljoNICI igračke in dodatki.

TRIUMph
postavlja ikono

v središče pozornosti
Od leta 1886 dalje Triumph dosle-
dno skrbi za razvoj nedrčkov in s 

svojimi revolucionarnimi rešitvami 
omogoča ženskam, da se počutijo 
samozavestne in lepe ves dan. Za 

sezono jesen/zima 2013 predstavlja 
novo različico serije Amourette, ka-
teri je svojo naklonjenost pokazalo 
na milijone žensk po vsem svetu.

To je Amourette Spotlight.
1966 je bila prvič predstavljena 
klasična serija Amourette 300, 
ki je ena izmed prvih na trži-

šču vsebovala nedrček, izdelan 
iz raztegljivega materiala. 

Nova različica Amourette Spotlight 
je jedro kolekcije jesen/zima 2013. 

Posodobljena odličnost, razte-
gljiva čipka v cvetličnem vzorcu 
in sodoben kroj poudarijo žensko 
postavo. Model, ki nudi optimal-
no oporo, zagotavlja enkratno 

udobje skozi ves dan. Zahvaljujoč 
gladkemu in elastičnemu mate-
rialu je serija Amourette izredno 
udobna tudi v velikih košaricah.

}
V modni prodajalni 

OLALA lahko najdete 
tudi blagovno znamko 

DESIGUAL, ki vas bo 
razveselila s pestrimi 

barvami in ženstvenimi 
kroji. Bodite najlepše 

oblečeni v mestu, 
pridite v OLALA!
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Odslej v naših trgovinah nudimo modna oblačila in 
obutev danske blagovne znamke Color Kids. Oblačila 
in obutev so izdelana z mislijo na igro - primerna so 
za vsak dan, športne aktivnosti, poletje in zimo. Odli-
kuje jih izredna kakovost, izbor barv in materialov ter 
cenovna dostopnost. V tokratni zimski kolekciji boste 
lahko izbirali v široki paleti zimskih smučarskih kom-
pletov, pajacev, hlač in bund, toplih softshellov, poho-
dnih čevljev in takih za v vodo ali za na sneg. Izdelki so 
primerni za aktivno preživljanje prostega časa-ne glede 
na vreme!

MoDNo & UgoDNo
v BABy CeNTRU!

Vaš malček praznuje rojstni dan, vi pa mu želite 
pričarati nepozabno zabavo, a ne veste, kje?
NC Velenjka organizira rojstnodnevno zabavo 
vaših otrok, vi pa lahko vaš čas, ki bi ga sicer 
porabili za pripravo otrokovega praznovanja, 
izkoristite za brezskrben potep po trgovinah 
Velenjke in si ogledate njihovo aktualno 
ponudbo.
Igre, zabave in otroškega veselja ne bo 
manjkalo, prav tako bo poskrbljeno za hrano 
in pijačo. Vaš otrok bo užival v družbi svojih 
vrstnikov in se prepuščal brezskrbnemu 
otroškemu svetu, medtem ko boste vi lahko 
mirno in sproščeno nakupovali ali pa preprosto 
uživali ob kavi in klepetu v Velenjki.

Za več informacij:
Tel: 0590 71 360
info@velenjka.si

Rojstnodnevno otroško praznovanje
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V prihajajočih zimskih mesecih bomo tudi teraso prila-
godili razmeram in gostom ponudili maksimalno udobje. 
V Rufri poskrbimo tudi za naše najmlajše goste. Poleg 
sedežev za otroke imamo tudi otroški kotiček. Nudimo 
pa tudi menije, prilagojene otroškim preferencam. 
Rufra je kraj za vse ljudi. Je kraj, kjer vam nudimo tistih 
prepotrebnih petnajst minut razvajanja, ki je v duhu na-
šega časa postalo že skoraj nujna potreba. Poskrbimo 
za mlade družine ali za gospoda, ki bi rad v miru preb-
ral časopis ob kozarcu hladnega piva ali odličnega vina. 
Poskrbimo tudi za dame, željne počitka in klepeta med 
dnevnimi nakupi ob skodelici dišeče kave. Seveda je v 
lokalu prisoten tudi brezžični internet. 

Restavracija in picerija Rufra je svetla in dišeča točka na 
kulinaričnem zemljevidu Velenjke, kjer se lahko sredi na-
kupovanja nastavljate sončnim žarkom velike terase in 
uživate v prijetnem ambientu restavracije. Med nakupova-
njem si lahko privoščite dišečo kavico ali uživate v naši 
pestri ponudbi kulinaričnih dobrot. 
Naša ponudba obsega širok spekter jedi. Specializirani pa 
smo za italijanske dobrote. Dnevno nudimo sveže malice, 
kosila in sladice. Vsak dan so na voljo štiri različne malice, 
med katerimi lahko vsak najde nekaj za svoje brbončice. 
Ker se zavedamo pomena sveže hrane, se trudimo prila-
gajati jedilnik sezoni in okusu naših gostov. Rufra poskrbi 
tudi za pestro nedeljsko ponudbo kosil in tako omogoča 
gostom centra brezskrbno nedeljsko nakupovanje. 

Odlikuje nas mlada in ambiciozna ekipa z enotno vizi-
jo. Naše goste razvajamo z okusno hrano, pripravljeno z 
osebnim pristopom in pozitivno energijo. Našo ponudbo 
dopolnjujemo s široko ponudbo vrhunskih vin, ki so plod 
večletnega dela in izkušenj enologov Zlatega griča. Naša 
ekipa se lahko pohvali s prilagodljivostjo in ustrežljivostjo. 
Naše večletne izkušnje s cateringom nam omogočajo pri-
pravo menijev po želji in meri gostov. Sprejemamo naroči-
la za novoletne zaključke, kosila in rojstnodnevne zabave 
ter cateringe, prav tako pa hrano in pijačo pripeljemo na 
lokacijo po izbiri stranke. 

Rezervacije in naročila 
sprejemamo na telefonski 
številki 059 033 126 ter 
na elektronski pošti info@
medilkin.si.

svetla in dišeca

Razvajanje gostov

Dober tek!

26  •  Velenjka Magazin  •  www.velenjka.si Velenjka Magazin  •  www.velenjka.si  •  27



Vrednostni boni

5€
Varčujmo skupaj.

Ekskluzivno pri nas!

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

Z nakupi v Sparu

za gorivo na Petrolu.

KAKO DELUJE?
Ob nakupu v trgovinah SPAR in INTERSPAR prejmete 
za vsak nakup nad 10€ posebne točke. Z izpolnjen-
im zbirnim kuponom si zagotovite vrednostni bon za 
nakup goriva na bencinskih servisih Petrol.

Za 30 točk 
prejmete 15€skupna 

vrednost 

3 x 
vrednostni bon 5 €

Za 23 točk 
prejmete 10€skupna 

vrednost 

2 x 
vrednostni bon 5 €

Za 14 točk 
prejmete 5€skupna 

vrednost 

1 x 
vrednostni bon 5 €

Z nakupom v trgovinah SPAR in INTERSPAR 
pridobite vrednostni bon za nakup goriva 
na bencinskih servisih PETROL.

Akcija zbiranja točk za pridobitev vrednostnega 
bona za gorivo traja do 24. novembra 2013. 

Vrednostne bone lahko unovčite do 3. decembra 2013.

Več informacij na www.spar.si in na prodajnih mestih v trgovinah Spar in Interspar.


