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Sobota, 21. 11.

Naj vas očara!

ZIMSKA PRAVLJICA

Božični ogenj

Pojoči angeli 

Ledeni ples

Čarodej

Prižig luči
ob 15h

15h—19h

10h—19h

Razvajanje za ženske

14h—20h

Brezplačni koktajli

Popusti

ves
dan



Izkoristite 
ugodne cene!

20% 
na vso novo kolekcijo

20% 
na vse izdelke

35% 
na kolekcijo 

jesen/zima 2015/16.
Akcije se med seboj izključujejo, 

popusti se ne seštevajo.

25% 
na izdelke NICI

20-50%
na vse izdelke

20% 
na vse izdelke

50% 
na srebrnino s školjkovino  
in koralo, ter medenino.

Ob naročilu našega NOVEGA 
ARTIKLA - TIRAMISU CAPPUCCINO, 

vam podarimo 
OTROŠKI CAPPUCCINO 

GRATIS

25% 
na izbrane torbice

30-50% 
na določene 

parfume
20% 

na čevlje in torbice

25% 
na celotni asortiman, 

razen na pohištvo in posodo Best pan.

40% 
popusta na drugi 
cenejši artikel. 

Akcije in popusti se ne seštevajo.

30% 
na celotno novo kolekcijo 

Adidas, Reebok in Icepeak.

20% 
na vse  

(razen živih živali)

50-90% 
na dodatno opremo.

Vrečka Alverde 
ob nakupu nad 10 €

 Darilo ob nakupu nad 20 €

20% popust na vse lake za nohte

 Brezplačna manikira v prodajalni

20% 
na vse izdelke

25% 
na vse izdelke

20% 
na vso žensko konfekcijo

15% 
na celotno kolekcijo

Cel dan vas bomo razvajali s super 
popusti, ki se jih ne splača zamuditi. 

Privoščite si 
nekaj zase ali 
za vašo družino 
in uživajte v 
nakupovanju! 



November nam je res ustregel z lepimi dnevi, a najlepše šele pride. V Velenjki se že veselimo prazničnega časa, ki je 
pred nami. Košček tega vam bomo predstavili tudi v novem Velenjka magazinu.
Preberite vse o najnovejših modnih trendih za prihajajočo zimo, kjer smo se še posebej posvetili silvestrovanju in 
najdaljši noči v letu. V magazinu boste našli namige za popoln stajling za silvestrsko večerjo, zabavo in druženje ter 
celo nasvete za ličenje. Ja, bleščice in resice so 'in', prav tako priprave na zimske športe. Že razmišljate o smučanju in 
deskanju? Mi tudi. Še prej pa o božični večerji in obdarovanju. Preverite Ninin blog z idejami najboljših daril zanjo, 
zanj in za otroke. Ne spreglejte tudi napovednika dogodkov, saj vas bomo v novembru in decembru presenetili s 
super doživetji za vso družino, obiskal pa nas bo tudi prvi dobri mož, Miklavž.
Želim vam prijetno branje novega Velenjka magazina ter lepe praznike in srečno 2016! 
Naslednja številka izide v letu 2016, do takrat pa nas spremljajte na Facebook profilu in spletni strani www.velenjka.si,  
kjer boste našli najaktualnejšo ponudbo in dogajanje. 
Lepo vas pozdravljam,

Janez Korpič, 
center manager

Oblačila izbrana v prodajalnah 
New Yorker in Vögele. Ponedeljek–petek  09–21 h

Sobota  08–21 h
Nedelja  09–15 h

Delovni čas
24. 12. 2015 09–17 h
25. 12. 2015 ZAPRTO
26. 12. 2015 09–17 h
31. 12. 2015 09–17 h
1. 1. 2016 ZAPRTO

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

Informacije

Uvodnik

Glorija na naslovnici v oblačilih: top New Yorker 16,95 € / uhani Slowatch Soba 929 24,95 € / komplet dveh prstanov Spekter 36,90 €
Velenjka magazin, 30. izdaja, avgust 2015. Izdajatelj: WG projektiranje, d. o. o., Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana. Glavni in odgovorni urednik: Janez Korpič. Grafično oblikovanje in 
besedila: AV studio d.o.o. Fotografije: AV studio d.o.o., Shutterstock. Stilistka: Nina Štajner. Na naslovnici: Glorija Kotnik. Tisk: LEYKAM tiskarna d.o.o. Naklada: 50.000. Distribucija: 
Pošta Slovenije, brezplačen izvod. Opravičujemo se za morebitne napake v besedilih oziroma cene izdelkov ter morebitne spremembe napovedanih dogodkov in prireditev.  

Spoštovani obiskovalci,
 
vabljeni v zimsko pravljico, kjer bomo 
slavnostno prižgali praznično okrasitev Velenjke 
in se osvežili z vrhunskimi koktajli. 
Prvih 1000 v zameno za izrezan kupon, v 
soboto, 21. 11. 2015, prejme en brezplačen 
koktajl.
 
Kupon si lahko z Velenjka kartico zvestobe 
natisnete tudi na čitalcu kartic pri vhodu v 
NC Velenjka.



Obiščite praznično Velenjko!
Pred nami je čudovit praznični čas, poln barvitosti, 
svetlikajočih trenutkov in topline. Tudi v Velenjki, 
kjer vas bomo ponovno presenetili s čarobnim 
vzdušjem, v katerem bosta nakupovanje in 
druženje še prijetnejša. Pridite in doživite bogato 
okrašeno Velenjko, ki jo bomo skupaj osvetlili 
s slavnostnim prižigom novoletne okrasitve v 
soboto, 21. novembra 2015, ob 15. uri.

SOBOTA,  5. DECEMBRA 
2015, 10.–12. URE IN 16.–18. URE

PRIHAJA MIKLAVŽ
Otroci, ne zamudite prihoda prvega dobrega moža, 

Miklavža, ki vas bo v Velenjki razveselil v soboto, 
5. decembra 2015! Z vami se bo družil na ulicah 
nakupovalnega središča, po želji tudi fotografiral in vas 
prijazno obdaril. Če ste bili 
pridni, seveda. 

 Se vidimo!

AKTUALNO



Nova restavracija Popolna skleda stremi k temu, da svoje goste očara z domačnostjo. 
Goste razvajajo ter jim nudijo kvalitetno hrano po dostopnih cenah. V hrano vlivajo 

veliko ljubezni in energije, pri pripravi obrokov uporabljajo kvalitetne, sveže sestavine ter 
vse jedi kuhajo sproti. Meni obsega pestro ponudbo zajtrkov, jedi na žlico, pic iz krušne 
peči, solat, mesnih in vegetarijanskih jedi ter sladic. Posebnost restavracije je tudi koncept 
odprte kuhinje, kjer si lahko vsak ogleda postopek priprave jedi ter komunicira s kuharjem. 

Oštarija Popolna skleda
za kulinarična razvajanja

NOVA RESTAVRACIJA V VELENJKI

Ponedeljek 
- petek:  

9h - 21 h
Sobota: 9h - 21 h

Nedelja:  
9h - 15 h
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Zima in prazniki
MODNI SVET

GLORIJA V OBLAČILIH:
jakna C&A 59,00 €
superge Adidas Prva Liga 84,95 €
pulover New Yorker 19,95 €
hlače C&A 19,00 €
torbica Bags & More 79,99 €
očala Police Optika Clarus 129,00 €
rokavice C&A 15,00 €
cvetlična broška Spekter 305,00 €
broška s perlo Spekter 238,50 €
broška s cirkoni Spekter 286,70 € 

Prihajajoča zima bo s svojimi dolgimi 
nočmi in hladnimi temperaturami 

popolna za nošenje plaščev, ki so 
jim oblikovalci letos namenili veliko 
pozornosti. Lahko so dolgi ali kratki, 
strogo krojeni, narejeni iz volne ali 
(umetnega) krzna, okrašeni pa z 
zanimivimi pasovi, poudarjenimi 
ovratniki ter svetlečimi gumbi. Na 
ovratnik lahko pripnemo broške ter plašču 
s tem dodamo glamurozen pridih ali pa ga 
dopolnimo z ogromnim šalom in majhno 
torbico. Mešanje različnih slogov je letos 
zelo modno in tako so superge postale 
tisto modno obuvalo, ki ga je povsem 
sprejemljivo kombinirati tudi s poslovno 
modo. Glede na to, da so v enaki meri 
tople in udobne, so res odlično obuvalo za 
zimsko sezono, nosimo pa jih lahko tako 
s krilom kot hlačami. Za eleganten videz 
lahko superge uravnotežimo z izborom 
klasično krojenega plašča, damske torbice 
ter usnjenih rokavic.
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Sveže
V KORAKU S TRENDI

modne zapovedi

Trenutno je zelo modno mešanje elegantnega in športnega sloga, zato lahko brez slabe vesti v sicer sproščen stil vnesemo nepričakovane barve in 
svetleče materiale. Kombinirajmo jih 
z mehkimi pleteninami, majicami s potiskom in športnimi vrhnjimi oblačili, piko na i pa dodajmo z modnimi torbicami.

Zimske temperature od nas zahtevajo 
primerno topla oblačila, modne smernice 

pa so letos zelo raznolike. Zelo modne so 
debele pletenine, pa tudi usnje, umetno krzno 
ter sodobni tehnološko napredni materiali. 
Pri kombiniranju oblačil se lahko poigramo 
z volumni, teksturami, barvami in modnimi 
dodatki ter ustvarimo slog, prilagojen našemu 
osebnemu okusu in načinu življenja. 

MUST HAVE
Mehka tekstura (umetnega) 

krzna je eden izmed večjih 
modnih krikov letošnje zime. 
Pojavlja se tako v obliki vrhnjih 
oblačil kot torbic, čevljev, štol in 
kučm. Najbolj uporaben kos, ki 
ga bomo s pridom uporabljali, je 
brezrokavnik, ki ga jeseni lahko 
nosimo preko usnjene jakne, pozimi 
pa čez volneni plašč. Svetle lise 
poskrbijo za modno dinamiko, pas 
pa za elegantno preščipnjeno linijo.

ura NKD 
14,99 € 

torbica NKD 
19,99 € 

parka New Yorker 
49,95 € 

blazer Two Way 
18,99 € 

Brezrokavnik iz umetnega krzna 
New Yorker 39,95 € 

GLORIJA V OBLAČILIH:
pulover Charles Vögele 39,99 €
legice C&A 15,00 €
gležnjarji CCC 69,95 €
torbica Bags & More 22,99 €
bluza New Yorker 16,95 €
ura Michael Kors Slowatch 279,00 €
uhani Michael Kors Slowatch 69,00 €

top Olala 
19,99 € 
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“Življenje je modna revija in svet je tvoja pista.”

— modni oblikovalec Marc Jacobs jakna NKD 
39,99 € 

šal NKD 
8,99 € 

pulover New Yorker 
24,95 € 

kapa New Yorker 
9,95 € 

denarnica s.Oliver 
44,99 € 

trak za lase NKD 
5,99 € 

Ski boots Mass 
39,99 € 

pižama Triumph 
54,95 € 

obesek za ključe s.Oliver 
9,99 € 

copati Triumph 
19,95 €

TIM KEVIN V OBLAČILIH:
hlače Two way 28,99 €
Majica Adidas Prva Liga 34,95 €
pulover New Yorker 34,95 €
brezrokavnik New Yorker 29,95 €
očala Police Optika Clarus 52,50 €
superge Adidas Prva Liga 109,95 € 

Tudi 
moška moda dovoljuje mešanje strogih in sproščenih krojev. Bolj vročekrvni predstavniki močnejšega 

spola lahko bundo nadomestijo s puhastim brezrokavnikom, ki ga dopolnijo s toplim puloverjem. Glavno vlogo v izražanju osebnega sloga igrajo manjši dodatki, kot so šali in očala.
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Vsak trenutek popolne
ZA RAZLIČNE PRILOŽNOSTI

V najbolj veselem mesecu v letu se ponudi veliko priložnosti, za katere si lahko nadenemo ekstravagantne modne kose. Tako dame kot 
gospodje lahko posežejo po tistih kotičkih garderobe, ki v običajnem vsakdanu nimajo pravega prostora. Seveda pa lahko prazničen 

videz dosežemo tudi s kombiniranjem običajnejših kosov in dramatičnih dodatkov, ki dodajo glamurozen decembrski pridih. 

Magično moč novoletnega praznovanja poudarimo z 
zanimivo obleko, ki jo lahko kombiniramo z mogočno 
ogrlico, bleščečimi salonarji in zanimivo pisemsko torbico, 
čez rame pa si ogrnimo glamurozen pončo v globokem 
rdečem odtenku z obrobo iz umetnega krzna. 

S.OLIVER – VSE, KAR SI ŽELIM ZA BOŽIČ
Želite lepo presenetiti najdražje? Poglejte novo kolekcijo s.Oliver! Zanj kravata, 
usnjene rokavice ali svilen šal v lični darilni škatli. Zanjo verižica, ki je letos 
nepogrešljiv modni dodatek. Če se ne morete odločiti, izberite darilno kartico 
s.Oliver, ki je popolna rešitev. V vseh s.Oliver, otroških s.Oliver in s.Oliver 
PREMIUM trgovinah vam od 30. 11. do 24. 12. 2015 ob nakupu darilne 
kartice s.Oliver v vrednosti 50 €, podarijo darilni bon v vrednosti 10 €, ki ga 
lahko unovčite do 31. 3. 2016 ob nakupu nad 49 €. Vabljeni. 

SLOWATCH
Edinstvena oblika, čudoviti detajli, barvne kombinacije in  usnjeni 
paščki v videzu krokodilje kože so popolna kombinacija za glamurozen 
in eleganten videz na vsakem koraku. Z novimi modeli modnih ročnih 
ur iz kolekcije Michael Kors Sawyer si boste vsekakor popestrile sive in 
deževne jesenske dni! Že v poslovalnicah Slowatch! Cena posameznega 
modela je 279 €.

o
n
a

z
a
 
n
o
v
o
l
e
t
n
o

z
a
b
a
v
o

ogrinjalo Lisa&Lu 
32,90 € 

 torbica Two Way 
16,99 € 

obleka New Yorker 
24,95 € 

spodnje hlačke Lisca 
15,90 € 

ogrlica Two Way 
8,99 € 

nedrček Lisca 
33,90 € 

salonarji Mass 
49,99 € 
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Delovni dan se decembra velikokrat podaljša v druženje s 
sodelavci. Udobni čevlji s polno peto, hlače klasičnega kroja 
in plašč v letošnjem modnem odtenku bordo rdeče odražajo 
poslovno strogost, praznično energijo pa poudarimo s 
svetlečimi detajli. 

Klasičen suknjič se poda vsakemu pravemu gospodu, 
mladosten pridih pa mu lahko dodamo z nekoliko 
bolj sproščenim krojem hlač in drzno srajco. Svečanost 
poudarimo z zanimivimi detajli, kot so ura, manšetni 
gumbi in lakasti čevlji. 
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hlače s.Oliver 
69,99 € 

top Charles Vögele 
39,99 € 

suknjič Charles Vögele 
69,99 € 

hlače C&A 
25,00 € 

srajca New Yorker 
14,95 € 

torbica Mass 
39,99 € 

čevlji Mass 
99,99 € 

gležnjarji Lasocki CCC 
69,95 €

kravata Charles Vögele 
7,99 € 

jakna C&A 
49,00 € 

manšetni gumbi Spekter 
34,90 € 

uhani Spekter 
32,90 € 
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Priprava 
KOZMETIKA

          na praznovanje
Mesec december je s svojim veselim prazničnim pričakovanjem 
in številnimi zabavami čudovita priložnost, da si damo 
duška pri kreativni uporabi liči. Številne zabave, neprespane 
noči in mrzel zimski zrak pa lahko na naši koži pustijo tudi 
vidne posledice, zato je zelo pomembno, da zanjo tudi v tem 
živahnem obdobju dobro skrbimo tako z vlažilnimi kremami 
kot pitjem zadostnih količin vode ter uživanjem vitaminov.

DRAMATIČEN POGLED

Decembra si lahko privoščimo nekoliko bolj 
drzen izbor ličil kot v preostanku leta. Modna 
senčila za veke se letos ponašajo s kovinskim 
bleskom in sijajem, uporabimo pa lahko tudi 
bleščice. Zlata, srebrna in bronasta barva so 
najbolj aktualne, ton pa izberemo glede na ten 
kože in barvo oči. Obarvamo lahko celotne veke 
ali pa oči poudarimo samo s svetlečo črto nad 
ali pod očesom. Dodaten poudarek dosežemo 
s klasično črno obrobo. Lahko je tanka in 
prav po mačje zaobljena, lahko prekriva skoraj 
polovico veke ali pa prav pernato razpršena.  Za 
dramatičen učinek dodajmo še dolge in goste 
trepalnice, lahko tudi umetne. Običajno črno 
maskaro lahko dopolnimo še z bleščečim slojem.  

NAKIT ZA LASE

Posebno pozornost pri prazničnem urejanju 
namenjamo tudi pričeskam, osnova katerih so 
negovani lasje s sveže postriženimi konicami in 
brez narastka. Letošnja moda je zelo raznolika, 
tako lahko vsak najde popoln slog pričeske zase. 
V primeru, da se bomo odločili za spete lase, 
jih lahko okrasimo s svetlečimi dekorativnimi 
dodatki v obliki cvetlic, abstraktnih likov ali 
insektov, ki so letos zelo v trendu. Prosto padajoči 
lasje so lahko ravni ali neurejeno valoviti, 
vsekakor pa naj bodo sijoči in zdravi. 

PO ZABAVI

Ko se v zgodnjih jutranjih urah vrnemo z 
nepozabnega praznovanja, si verjetno ne želimo 
drugega kot spanca, kljub utrujenosti pa ne 
smemo pozabiti odstraniti ličil. Naša koža nam 
bo še kako hvaležna, če jo bomo poleg čiščenja 
tudi nahranili z dobro vlažilno kremo. V dnevih, 
ki niso rezervirani za zabave, lahko negi kože 
namenimo več časa ter poskrbimo za piling, si 
privoščimo nanos hranilne maske ter obilico 
spanja. 

GLORIJA V 
OBLAČILIH:
obleka Olala 
29,95 € 

MUST HAVE
Urejeni nohti so nujen modni 

dodatek vsake prave dame. 
Letošnji modni nohti so ovalno 
zaobljeni, krajše dolžine ter okrašeni 
z zanimivo manikiro. Najbolj 
zaželene barve so zlata, naravna, 
bordo rdeča in temno zelena, nujen 
pa je nanos sloja laka z bleščicami! 

bleščeč lak za nohte Depend 7 day 
dm drogerie markt 3,49 € 

parfumska voda Lancome La Nuit 50 ml 
Beauty World 85,99 € 

senčilo za veke Catrice 
Beauty World 4,29 € 

bleščeča maskara Alverde 
dm drogerie markt 4,79 € 

umetne trepalnice Catrice 
Beauty World 4,29 € 

kodralnik las s tremi nastavki 
Remington Spar 59,90 € 

šminka Loreal 
dm drogerie markt 13,99 € 
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Prihaja magični čas obdarovanja, čas, ko 
se poveselimo z bližnjimi in jim s pomočjo 
majhnih pozornosti izkažemo ljubezen. Ne 
glede na to kateri izmed dobrih mož je v 
družini zadolžen za obdarovanje, prav vsak 
s pisanimi darili v decembrski dom vnese 
prijetno pričakovanje in iskreno veselje.

IZBIRA DARIL

Pri izbiri daril bodimo iskreni, v mislih imejmo 
obdarovanca in njegove želje, hobije in življenjski 
slog. Vsi se namreč zavedamo, kako je težko hliniti 
veselje ob darilu, ki si ga nismo želeli. Vsekakor 
ni potrebno, da so darila ekstravagantna, ljudje 
se najbolj razveselimo malenkosti, ki prihajajo od 
srca. Lepo opravilo je tudi zavijanje daril, kjer lahko 
domišljiji prepustimo prosto pot ter obdarovance 
očaramo s praznično okrašenim paketom.

Nasveti
DARILA

za praznično obdarovanje

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. 

darilna vrečka Office&More 
velika 1,02 € 
mala 0,99 € 

okrasne pentlje Office&More 
črna 1,09 € 
zlata velika 0,45 € 
zlata mala 0,24 €

knjiga Učila 
Baby Center 14,99 € 

vrvica za sprehajanje psov 
Lishnu Zootic 39,95 € 

bakren vok 
Vitapur 99,90 € 

moške tekaške superge 
Adidas Prva liga 179,95 € 

Reebook trenirka 
Prva liga 85,00 € 

komplet gela za tuširanje in losjona za telo 
Olivia Beauty World 17,99 € 

barvice Jolly 
Office&More 34,59 € 

denarnica Lisa&Lu 
11,90 € 

lesena deska 
Hiša žganja in daril 25,00 € 

med s semeni Cesar 
Hiša žganja in daril 9,86 € 

parfumska voda za moške 
Valentino Beauty World 60,00 € 

uhani Soba 925 
12,99 € 
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SVEŽA PONUDBA

Najaktualnejše 
za vas

LISCA
LISCA SELECTION: 
PRESTIŽ ZAPELJEVANJA
Edinstvenost. Razkošje. Prestiž. Kolekcija Lisca 
Selection zapeljuje s prefinjeno čipko z nanosom 
bleščic in razkošnim vezenjem, ki se poigrava s 
prosojnostjo in modnim videzom tatooja, ki se 
skoraj nevidno zapeljivo zlije s kožo. Kraljevski 
pridih z lesketom kristalov Swarovski se prelije v 
drzno igro trakov na čutnih modelih, ki jih boste 
oblekle le za posebne priložnosti, takrat pa boste 
v njih nepremagljive. Ne spreglejte – ob nakupu 
vsakega modrčka serije Lyra vam Lisca podarja 
masko za spanje.
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OTVORITEV SMUČARSKE
SEZONE V HERVISU VELENJKA

HIŠA ŽGANJA IN DARIL
BOŽIČNI ČAS
Spet je med nas prišel najlepši čas v letu – božični 
čas. V Hiši žganja in daril so se za vas posebno 
potrudili in vam pripravili široko paleto božičnih 
daril, okraskov in dekoracije . Vsa darila vam 
tudi z veseljem zavijejo, seveda v božičnem duhu.  
Obiščite jih, veseli vas bomo!

HERVIS
VSE ZA BREZSKRBNO SMUKO
Vljudno vabljeni v prodajalno Hervis v centru 
Velenjka, kjer so vam to sezono pripravili pester 
izbor smuči, smučarskih čevljev, tekstila in 
ostale opreme. Vse, kar potrebujete za dobro in 
brezskrbno smuko.  V soboto, 21. 11. 2015,  
pa izkoristite tudi izjemne popuste na smučarsko 
opremo in ostale izdelke, ki jih potrebujete za 
zimske športne radosti!

SPEKTER
DEDEK MRAZ
V prihajajočem prazničnem decembru in 
izteku leta 2015, vam v akcijski ponudbi z  
10 % popustom ponujajo odlično izdelane 
figure Dedka Mraza, ki bo še polepšal vaš dom 
ter vaši družini približal pravljično vzdušje.  
Več tudi na Facebook strani – Božički. 

MOBTEL
iPHONE 6S IN iPHONE 6S PLUS
Novi predstavnik Applovega giganta z enako vizualno 
podobo presega predhodnika. iPhone 6s in veliki brat 
iPhone 6s Plus se ponašata z novostmi funkcije 3D 
Touch, poživita vaše slike z načinom Live Photos in 
približata tehnologijo na doseg roke, z naprednejšim 
čipom in hitrejšo brezžično povezavo.  
Cena od 24 x 21,61 €.* 
Ob nakupu mobilnega aparata iz ponudbe vas bodo v 
prodajalni Mobtel razveselili tudi z majico. 
*Podrobnosti in pogoji nakupa na www.telekom.si.

BAGS & MORE
DARILA ZA VAŠE NAJDRAŽJE
V prazničnem decembru, boste v trgovini 
Bags&More našli najlepše darilo za vaše 
najdražje. Za vas smo pripravili največjo 
izbiro novih kolekcij torbic in denarnic 
odličnih blagovnih znamk Desigual, Esprit, 
Benetton, Picard, Gabol, Fiorelli, David 
Jones, Agatha Ruiz de la Prada, Oilily, in 
mnoge druge. Za manjšo pozornost izbirajte 
med čudovitimi blokci in barvnimi flaškami 
za vodo, ki vas čakajo po odličnih cenah. Po 
darila v Bags&More!
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BABY CENTER
ŠIROK NABOR LEGO KOCK  
ZA VSE STAROSTI!
Baby Center se je pripravil na zimsko 
praznovanje! Na  policah že čakajo 
vse vrste Lego kock – pisanih barv, 
različnih tematik in oblik. Kocke so 
posebej oblikovane za zagotavljanje 
varne igre otrok. Prilagodljivost setov 
omogoča neskončne možnosti učenja, 
igre in kombiniranja, s čimer otrok 
razvija ustvarjalnost in domišljijo na 
najrazličnejše načine.  
Za deklice in dečke – vabljeni v trgovino 
Baby Center!

NEW YORKER 
ZA DOLGE PRAZNIČNE NOČI
Naj bo mala črna obleka, srajca ali bluza, krilo ali hlače – črna je nazaj! Zvezde večera 
bodo koktajl obleke iz šifona in čipke v kombinaciji s trendovskim umetnim krznom. 
Ženstvenost boste prebudile z žametnimi oblekami z bleščicami, rdečo barvo in ljubkimi 
pencil krili. Bleščeč nakit in torbe z resami bodo pika na i prazničnemu stilu. Tudi moški 
bodo posegli po brezčasni eleganci srajc, metuljčkov in kravat ali pa izbrali prefinjen 
športni videz sijočega usnja in glamuroznih črnih, temno modrih in sivih odtenkov oblačil.

VITAPUR
ZIMSKA ODEJA PLANICA ZA TOPEL IN 
UDOBEN OBJEM 
Ste vedeli, da ima volna naravno sposobnost, da vpije 
do 30 % lastne teže vlage. Tako zelo uspešno odvaja 
vlago proč od vaše kože. Volnena odeja je tako popolna 
izbira za najhladnejše spalnice in vse, ki jih rado zebe. 
Zbita cena: 48,34 €              Redna cena: 79,90 €
Cena velja za dimenzijo 140x200. Na voljo tudi 200x200.

PRVA LIGA
NOVOST V TRGOVINI PRVA LIGA VELENJE! 
Iz adidasa prihaja nova trening kolekcija Climaheat, 
ki vam bo pomagala ohranjati primerno telesno 
temperaturo tudi v najhladnejših dneh. Kolekcija, 
razvita v posebnem klimatskem laboratoriju in 
preizkušena v najbolj ekstremnih vremenskih 
razmerah, združuje najnaprednejše tehnologije za 
ohranjanje toplote, zagotavljanje maksimalne izolacije 
in optimalno hitrost sušenja. 
Kolekcijo adidas Climaheat najdete v trgovini  
Prva liga Velenje, v zgornjem nadstropju Velenjke.

LISA LU
MODNI  
V NOVO LETO! 
V Lisa & Lu se letošnjo zimo vračajo h klasiki. 
Črne hlače v kombinaciji s srajčkami, tunikami 
in suknjiči so trendi videz, v katerem boste 
čudovite za vsako priložnost! Da vam bo prijetno 
toplo, bodo poskrbele tople zimske jakne.  
Ponudbo so popestrili tudi z vedno aktualnimi 
baggy hlačami v športnem in elegantnem videzu. 
Ne spreglejte: od 21. 11., 20 % popusta  
na vso kolekcijo jesen/zima 2015!

MASS
ČEVLJI Z RESICAMI SO OBVEZEN KOS SEZONE
V Massu so navdušeni nad letošnjim trendom resic, zato pridite in preizkusite gležnjarje in škornje iz 
semiša, ki jih ob strani ali po celotnem čevlju krasijo resice. So pravi hit sezone in popestrijo tudi razne 
modne dodatke, še posebej torbice, ki jih prav tako v velikem izboru najdete v Massu. Trend obožujejo 
tudi mnoge zvezdnice, kot so Olivie Palermo, Kate Hudson in Kate Moss, z Massom pa boste v njih 
lahko navduševali tudi vi.

OFFICE & MORE
PESTRA IZBIRA DARIL
Papirnica Office&More razveseljuje z 
darilnim programom Nici, Top model in 
Legami za najmlajše, za poslovna in druga 
novoletna darila pa izbirajte med pestro 
izbiro koledarjev, poslovnikov, pisal, beležk 
in drugih darilnih setov.

CHARELS VOGELE
Majica z dolgimi rokavi 
z nežno čipko 19,99 € 
namesto 29,99 €.
Raztegljive hlače cevast 
kroj, s prazničnim svetlečim 
učinkom 49,99 €.
Ponudba velja od 23. 11. 
do 29. 11. 2015.
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Naročila so zaželena, ne pa obvezna. Obvezna je predložitev originalnega kupona. 
Veljavnost kupona 19. 11. - 22. 11. 2015. Zaradi zdravstvenih razlogov prosim prinesite 
svojo pilico ali jo kupite pri nas. Nega ne vsebuje lakiranja.

KUPON
GRATIS
NEGA NOHTOV

Izrežite ta kupon in ga predložite ob nakupu. 

Bubble      ledeni čaj

DOBIŠ 2
PLAČAŠ 1

CVETLIČARNA ORHIDEJA
NAJLEPŠI ADVENTNI VENČKI 
Prihajajo prazniki, ko domačnost 
popestrimo tudi z lepimi 
adventnimi venčki. Ne zamudite 
čudovite prodajne razstave 
Cvetličarne Orhideja, kjer vas bodo 
razveselili s predstavitvijo številnih 
ročno izdelanih adventnih venčkov 
in novoletnih aranžmajev. Vabljeni!

TWO WAY
IZPOPOLNITE SVOJ STIL
To jesen in zimo se bodo nosila 
ogrinjala, puliji in hlače z visokim 
pasom. Definitivno ne sme v vaši 
garderobi manjkati mini krilo, 
usnjena jakna, barvite pajkice 
in klasičen plašč. Pri barvah je 
zmagovalka vsekakor rdeča, manjkati 
ne smejo odtenki konjaka in sivin. 
Pridite v Two way in izpopolnite 
svoj stil! Več na www.twoway.si.

CCC
NAJNOVEJŠI TRENDI 
Zablestite v prihajajočem 
decembrskem dogajanju z 
najnovejšimi trendi prodajalne 
CCC, kjer najdete pestro 
ponudbo kakovostne obutve. 
V bleščeči kombinaciji 
semiša in laka boste zagotovo 
pritegnile marsikateri pogled.

ZOOTIC
VRHUNSKA LINIJA ŠAMPONOV ESPREE 
Linija šamponov za pse in mačke Espree 
združuje modrost narave z uporabo naravnih 
sestavin, ki zagotavljajo učinkovito nego in 
odlično počutje. Izdelki Espree so naravni in 
organski izdelki za nego vaših ljubljenčkov, ki so 
povsem varni in izjemno učinkoviti. Od drugih 
tovrstnih izdelkov se jasno razlikujejo po svoji 
vsebini – naravne in organske sestavine, ki so 
nežne, kakovostne in neškodljive.

CAFFE POSITANO
NOVOST –  TEKOČA SLADICA 
TIRAMISU CAPPUCCINO 
Naj vas zapelje okus priljubljene sladice tudi 
v obliki napitka. Ekskluzivno z Illy univerze 
kave – tekoča sladica Tiramusu Cappuccino! 
Obiščite Caffe Positano in se prepričajte, ali 
je okus specialne sladice takšen kot tiramisu, 
ki ste ga vajeni. Lepo vabljeni!

NKD
PO SVEČANA OBLAČILA  
V NKD!
Obiščite trgovino NKD v Velenjki in 
poiščite več kot čudovite priložnosti 
za ugoden nakup svečanih oblačil 
in daril, ki bodo razveselila vso 
družino. V njihovi novi ponudbi 
boste našli številna bolj ali manj 
bleščeča oblačila, ki bodo v vsej svoji 
lepoti zasijala na prav vsaki zabavi ob 
prihajajočih praznikih. 

SOBA 925
KOLEKCIJA EDINSTVENEGA DIZAJNA 
S hladnejšimi dnevi prihaja v Sobo 925 nova kolekcija 
rut edinstvenega dizajna in kakovostnih materialov. 
Ker se bliža čas praznovanj, so razširili ponudbo 
nakita na večno elegantno perlo, svečan nakit s kristali 
Swarovski, opalom, vedno večja pa je tudi izbira 
jeklenega in srebrnega nakita. Izberite pravega zase in 
zablestite, ali obdarite najbližje. Za tiste, ki si želite 
uhane, nudijo prebadanje ušes, prav tako pa popravijo 
in očistijo vaš zlat ali srebrn nakit. Obiščite Sobo 925.
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ZNANI OBRAZI O SEBI IN SVOJEM DELU

Glorija Kotnik

TRENUTNO OKREVATE PO POŠKODBI. KAKŠNI SO VAŠI 
NAČRTI ZA PRIHODNOST?
Vsekakor bi se rada tudi v prihodnje ukvarjala 
s športom, na takšen ali drugačen način. Morda 
niti ne toliko s športnim treniranjem, ampak 
športnim marketingom. V tej smeri poteka tudi 
moj študij, trenutno namreč opravljam drugo 
bolonjsko stopnjo na Fakulteti za management, 
kjer so zelo razumevajoči do moje športne kariere 
in mi pomagajo združevati šport in študij.

KOT ŠPORTNICA VELIKO ČASA PREŽIVITE OBLEČENI V 
ŠPORTNA OBLAČILA. KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO MODE IN 
NAKUPOVANJA? 
Modo rada spremljam in tudi nakupujem zelo 
rada, kljub temu, da večino časa preživim v 
trenerki. 

KAKŠEN JE VAŠ OSEBNI SLOG OBLAČENJA?
Oblačim se počutju primerno, med barvami 
pa imam najraje črno. Prav tako uživam, ko 
se elegantno uredim, zelo rada pa nosim tudi 
obleke in zanimive modne dodatke. 

KAKO STE SE ODLOČILI ZA RESNO UKVARJANJE Z DESKANJEM 
NA SNEGU, KI SICER VELJA ZA BOLJ FANTOVSKI ŠPORT?
Z družino smo vse zimske vikende preživeli na 
smučišču in ko sem bila stara pet let, sta si oba 
starša kupila deski. Po tako močnem vzoru si 
tudi sama nisem želela več smučati in sem jima 
postavila ultimat; ali mi kupita desko ali pa ne 
grem več z njima na smučanje. Tako se je vse 
skupaj začelo. Pri enajstih letih sem deskanje 
začela resno trenirati, nato sem kmalu začela tudi 
tekmovati in tako je deskanje zame postalo zelo 
resen šport.

SE MORDA LJUBITELJSKO UKVARJATE ŠE S KAKŠNIM 
ŠPORTOM?
Ker sem tudi v prostem času zelo aktivna, 
obožujem supanje, sploh na Velenjskem jezeru, 
rada pa zaidem tudi v hribe. 

ŽVILJENJE PROFESIONALNEGA ŠPORTNIKA JE ZELO 
NAPORNO. KAKŠEN JE VAŠ TIPIČEN DAN?
Poleti večinoma opravljamo kondicijske 
treninge, velikokrat odidemo tudi trenirat 
na sneg, na primer na švicarske in italijanske 
ledenike. Pozimi večino časa treniramo na Rogli. 
Dan se prične že zelo zgodaj, vstajam namreč 
že ob petih zjutraj, saj treniramo še preden se 
smučišče uradno odpre. Do devete ure tako mi 
že zaključimo s snežnim treningom. Nato sledijo 
še kondicijski treningi in druge obveznosti. 

PRI SVOJEM DELU SICER VELIKO POTUJETE, VSEENO PA 
SE VEDNO VRAČATE V VELENJE. KAJ VAS TAKO VEŽE  NA 
DOMAČE MESTO?
Odgovor se bo morda slišal klišejsko, vendar je 
popolnoma res, da me na domač kraj najbolj 
vežejo prijatelji in družina. Na splošno v Velenju 
premalo cenimo, kar imamo. Mesto je mirno, 
lepo, imamo čudovite možnosti za rekreacijo in 
lahko zelo aktivno preživljamo prosti čas. Res se 
zelo rada vračam domov. 

KAKO POGOSTO OBIŠČETE VELENJKO?
V bistvu zelo pogosto. Na mojih potovanjih  ne 
nakupujem, zato vedno, ko se vrnem domov, 
najprej obiščem Velenjko in pogledam, kaj 
novega nudijo prodajalne. 

KAKO SE SPROŠČATE PO NAPORNIH TRENINGIH?
Glede na to, da prostega časa nimam veliko, ga 
rada izkoristim za druženje z ljudmi, ki mi veliko 
pomenijo. Velikokrat gremo na kavico in si 
privoščimo sproščen klepet. 

POPULARNOST DESKANJA NA SNEGU ZADNJA LETA 
NEKOLIKO UPADA. MORDA VESTE ZAKAJ? KAKO TO VPLIVA 
NA VAS?
Res je, popularnost res upada, predvsem zato, ker 
je to drag šport. Danes si manj ljudi lahko privošči 
ukvarjanje z zimskimi športi, kot si je včasih. To 
se pozna tako na smučiščih kot na tekmovalni 
ravni, kjer je opaziti osip števila tekmovalcev. No, 
na ravni, na kateri tekmujem, se to ne pozna in 
konkurenca ostaja močna. Drug razlog pa je, da 
se ljudje vračajo k smučanju. Deskanje zahteva 
več vztrajnosti in časa, da osvojiš tehniko do 
te mere, da lahko v deskanju sproščeno uživaš. 
Smučanje je s tega vidika enostavnejše, pa tudi 
smučarska industrija je toliko močnejša, da 
popularnost tega športa ne upada.

DESKANJE SLOVI KOT MODNO OZAVEŠČEN ŠPORT IN 
DESKARJI IMAJO SPECIFIČEN SLOG OBLAČENJA. KAJ MENITE 
O TEM?
Drži, deskanje ni samo šport, ampak je tudi način 
življenja, ki ga spremlja posebna moda oblačenja 
alternativnega videza. Sama se sicer ukvarjam 
z alpskim slogom deskanja, ki je po oblačilih 
bližje smučanju – za razliko od prostega sloga, 
pri katerem so oblačila širša in bolj ohlapna. Pri 
mojem slogu deskanja bi bila takšna oblačila prej 
ovira, saj potrebujemo aerodinamične kroje. 

Velenjčanka Glorija Kotnik je profesionalna deskarka na snegu, ki je Slovenijo 
zastopala na Olimpijskih igrah leta 2010 v kanadskemVancouvru, in leta 2014 
v ruskem Sochiju. Simpatična mladenka je šport postavila v ospredje svojega 
življenja in upa, da bo v športnih vodah ostala tudi po koncu tekmovalne 
kariere. Zaradi treningov in tekem veliko potuje, vedno pa se rada vrača v 
Velenje, ki ji nudi sproščeno okolje, bližino ljubih ljudi in najljubši nakupovalni 
center Velenjko, kjer Glorija zelo rada osveži svojo garderobo. 

Glorija Kotnik

Razkrivamo  delček življenja  znanih in uspešnih  žensk z  najrazličnejših  področij.

DESKANJE NI SAMO ŠPORT  
AMPAK JE TUDI NAČIN ŽIVLJENJA.

OBLAČIM SE POČUTJU PRIMERNO,  
ZELO RADA PA NOSIM ČRNO BARVO.

INTERVJU



Iz pečice
AKTUALNO

Pojedina za hladne dni
Pozimi naše telo za ohranjanje telesne temperature potrebuje veliko energije, zato 

je v navadi, da v tem letnem času uživamo nekoliko močnejšo in toplejšo hrano. 
Ključno je, da poskrbimo za zadosten vnos vitaminov in mineralov, s katerimi so še 
posebej bogati sveži pridelki. Z njihovo pomočjo bomo namreč najlažje dvigovali 
odpornost imunskega sistema ter se ubranili pred številnimi okužbami, ki prežijo na 
nas v času grip in prehladov. 

PRAZNIČNE SLADKARIJE

V pečici pripravljamo tudi čudovite praznične 
posladke.  Napečemo lahko veliko različnih vrst 
piškotov, kot so medenjaki, beljakovi poljubčki, 
linške oči in janeževi upognjenci, otroci pa bodo 
navdušeni nad piškoti v obliki gozdnih živali. Na 
praznični mizi vsekakor ne sme manjkati potica,  
goste pa bo navdušil tudi sadni kruh. 

PREDNOSTI UPORABE PEČICE

Pri pripravi toplih in hranljivih obrokov nam je 
pečica v veliko pomoč. Namesto uporabe številnih 
posod lahko v enem pekaču pripravimo celoten 
obrok ter se tako izognemo dolgotrajnemu čiščenju 
po pojedini. Še ena velika prednost uporabe 
pečice je dejstvo, da hrano zgolj položimo v pekač, 
nastavimo temperaturo in čas pečenja ter se namesto 
dolgotrajnega kuhanja lotimo kakšnih drugih 
opravil. V pečici lahko pripravljamo tako mesne in 
zelenjavne jedi kot sladice, če pa ima pečica tudi 
parno funkcijo, je v njej mogoče celo kuhanje. 

TRADICIJA 

Pečenka je ena izmed tistih jedi, ki se pripravlja v 
pečici in jo tradicionalno povezujemo s hladnimi 
meseci ter prazničnim vzdušjem. Je izvrstna jed, 
ki jo lahko uživamo še cel vikend po praznovanju 
ter jo uporabimo kot dodatek k drugim jedem. 
Odlično se poda h krompirju, solati, kot sestavina 
v sendvičih ali joti. Še ena tipična zimska jed, ki se 
pripravlja v pečici, so krvavice, ki jih najpogosteje 
postrežemo s pečenim krompirjem in kislim zeljem 
ali repo, da poskrbimo za vnos vitamina C v telo. 
Odlična zimska začimba, ki se poda k skoraj vsem 
zimskim jedem, je česen. Velja za naravni antibiotik 
ter učinkuje protibakterijsko. 

GLORIJA V OBLAČILIH:
majica s.Oliver 39,99 €
jopa Charles Vogele 49,99 €
prstan Michael Kors Slowatch 129,00 €

DE
SK

A K
MEČKIH DOBROT ZA DVA 20,90 € OŠTARIJA POPOLNA SKLEDA

NOVA OŠTARIJAPreizkusite dobrote iz  oštarije Popolna skleda.
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Iz pečice

JABOLKA
Stara ljudska modrost pravi, da jabolko na dan odžene zdravnika stran. V tem je 
zagotovo nekaj resnice, saj ima številne pozitivne učinke na zdravje. Jabolka zorijo še 
v pozni jeseni in jih uživamo sveža, dobra pa so tudi v zavitkih, pitah in kompotih. 

AKTUALNO NARAVNO

Kaj ta čas ponuja narava?

BOŽIČNI MAFINI
Sestavine za 10 oseb:
• bela moka 200 g
• lešniki 30 g
• mandlji 30 g
• orehi 30 g
• rozine 50 g
• jabolko 3 kosi
• limonin sok 1 žlica
• pomarančna lupina 1 kos
• pecilni prašek 3 žličke
• vaniljev sladkor 1 kos
• jogurt 150 g
• cimet 3 žličke
• sladkor 100 g
• sladka smetana 1 dl
• olje 5 žlic
• jajca 2 kosa
• sol 1 ščepec

Priprava:
Rozine nekaj časa namakamo v vroči vodi. 
Medtem olupimo jabolka in jih na grobo 
sesekljamo. Orehe, mandlje ter lešnike 
zmeljemo v sekljalniku. V prvi posodi zmešamo 
moko, sladkor, pecilni prašek, vaniljev sladkor, 
zmlete oreščke, cimet ter ščepec soli. V drugi 
posodi pa zmešamo vse mokre sestavine: 
jabolka, rozine, jogurt, jajca, limonin sok, 
olje, pomarančno lupinico ter sladko smetano. 
Sestavine iz obeh posod dobro premešamo. Z 
dobljeno maso napolnimo modelčke za mafine 
in pečemo 25 minut pri 180 stopinjah.

RECEPT  RECEPT  RECEPT  RECEPT  RECEPT  RECE
PT

  R
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ECEPT

Več okusnih receptov na našem 
kulinaričnem portalu:

Cimet je začimba, ki nam s svojim vonjem v spomin prikliče decembrske praznike. Poda se v zavitke, medenjake in kuhano vino, znan pa je tudi po svojih zdravilnih učinkih. Je odlično preventivno sredstvo proti nahodu in prehladu ter močan antioksidant.

VONJ PRAZIKOV

NOVO V VELENJKI! 
Restavracija Popolna skleda vas bo očarala z domačnostjo. Razvajali vas bodo 
z odličnimi jedmi po dostopnih cenah. Kuhajo z veliko ljubezni in energije, 

pri pripravi obrokov pa uporabljajo kakovostne in sveže sestavine ter 
vse jedi kuhajo sproti. Meni obsega pestro ponudbo zajtrkov, jedi 

na žlico, pic iz krušne peči, solat, mesnih in vegetarijanskih 
jedi ter sladic. Posebnost restavracije je tudi koncept odprte 

kuhinje, kjer si lahko vsak ogleda postopek priprave jedi 
ter komunicira s kuharjem. 

 
Lepo vabljeni! 

polnozrnata moka 
dm drogerie markt 1,49 €

sladkor Billington's 
Spar 2,35 € 

mandlji v lističih 
dm drogerie markt 3,19 € 

mešanica za peko medenjakov 
Dr. Ötker Spar 2,05 € 

pomarančna lupinica 
dm drogerie markt 0,69 € 

OKUSNO & ZDRAVO



V stilu
ŠPORT ZA VSE

Deskanje na snegu

Tako deskanje kot 
smučanje postajata 

vedno bolj modno ozaveščena 
športa, pri katerih je oprema 
premišljeno oblikovana, 
okrašena z napisi in potiski 
ter dodano osebno noto. 
Oblačila za deskanje prostega 
sloga so nekoliko bolj 
ohlapnih krojev kot oblačila 
za smučanje in deskanje 
alpinskega sloga, vsem pa 
je skupno to, da morajo 
biti predvsem odporna na 
mraz in vlago. Smučarji 
potrebujejo še palice, sicer pa 
je oprema precej podobna. 
Za spust po strmini so 
ključni še smučarski oziroma 
deskarski čevlji, vezi, čelada 
in očala, tisti posebej drzni pa 
naj razmislijo tudi o nakupu 
ščitnika za hrbet. 

GLORIJA V OBLAČILIH:
smučarski komplet Hervis 
hlače 79,99 €/jakna 69,99 €

TIM KEVIN V SPONZORSKIH OBLAČILIH
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V stilu

ALI STE VEDELI

Deskanje na snegu se je prvič pojavilo leta 1960, šele leta 1998 je bilo 
razglašeno za olimpijski šport, vrh popularnosti pa je doseglo leta 2007. 

VZTRAJNOST SE SPLAČA

Deskarji in smučarji morajo biti v dobri splošni fizični kondiciji, saj 
je tovrstno športno udejstvovanje zelo naporno za mišice, predvsem 
stegenske. Na snežno sezono se zato velja dobro pripraviti z vajami za 
izgradnjo mišic ter vajami za ravnotežje, ki jih dopolnimo z raztegovanjem 
in primerno športno prehrano. Za pridobivanje osnovnega smučarskega 
oziroma deskarskega znanja je dobro, če se udeležimo začetniškega 
tečaja, na katerem se bomo spoznali s pravilno držo, načinom gibanja ter 
pridobili temelje za razvoj veščin. Za osvojitev višjega nivoja spretnosti pa je 
potrebno predvsem veliko vaje, vztrajnosti in trme. 

Rogla

Golte

V 

okolici Velenja se 

nahajajo odlično urejena 

smučišča, na katerih se lahko 

preizkusite tudi v smučanju in 

deskanju. Po strminah se lahko 

poženete na Golteh, Celjski koči in 

Kopah, adrenalinski zapriseženci 

pa na Rogli preizkusijo tudi 

poligon s skakalnicami.

LOKALNI NAMIG MUST HAVE
Najbolj nujna oprema za spust po smučišču 

so brez dvoma smuči. Pri izboru 
popolnega modela moramo upoštevati svojo 
stopnjo znanja in telesne zmogljivosti. Tako 
bomo najlažje določili popolno dolžino, trdoto, 
radij in druge specifike. 

smučarski čevlji Salomon 
Hervis 299,99 € 

smučarske rokavice 
Hervis 49,99 € 

komplet čelade in očal 
Salomon Hervis 99,99 € 

 moški smučarski komplet Salomon 
Hervis jakna 199,99 € + hlače 149,99 € 

smučarske palice Elan 
Hervis 29,99 € 

komplet smuči in vezi Elan 
Hervis 479,99 €
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Zimske
KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE 

vragolije
Pozimi so vremenske razmere človeku morda res nekoliko manj naklonjene, za 

zdravje pa je zelo pomembno, da vseeno dovolj časa preživimo na prostem. Še 
posebno otroci naj svoj imunski sistem krepijo na svežem zraku. Pomembno pa je, 
da so pri tem oblečeni v nepremočljiva in topla oblačila, ki jih ne bodo omejevala pri 
gibanju in jim hkrati omogočala nemoteno izvajanje zimskih vragolij. 

ZDRAVJE NA PROSTEM

Kepanje, sankanje, drsanje in smučanje so samo 
nekatere od aktivnosti, ki jih otroci pozimi 
obožujejo.  Nedavne raziskave so pokazale, da 
vse te na prvi pogled nevarne aktivnosti krepijo 
samostojnost in zdravje, pomagajo pri spancu in 
povečujejo samozavest, hkrati pa otroci razvijajo 
razumevanje okolja in fizično kondicijo.  

MODA ZA DEKLICE IN ZA FANTE

Najbolj pomembni kosi otroške zimske 
garderobe so vsekakor topli plašči, puhovke, 
mehke kapice in rokavice, nikakor pa ne smemo 
pozabiti na podloženo nepremočljivo obutev. 
Spodaj lahko plastimo pajkice, bombažne 
majice in puloverje, ki naj bodo prijetni na 
dotik in potiskani z ljubkimi motivi.  Za 
praznike bodo tudi otroci veseli oblačil z 
bleščečimi potiski in sezonskimi poslikavami!

Družabna 

igra Brainbox 

je ustvarjena za igro 

otrok in odraslih, hkrati pa 

krepi spomin ter sposobnost 

opazovanja podrobnosti. 

Informativna vsebina igralce 

ob zabavi izobražuje o 

različnih temah. 

RA
ZVIJA

JMO MOŽGANČKE

MUST HAVE
Otroško telo veliko toplote oddaja preko 

glave, zato je nošenje pokrivala zelo 
pomembno. Kapa naj prekriva tudi ušesa in 
naj bo narejena iz toplega materiala! kapa C&A 

8,00 € 

hlače Charles Vögele 
9,99 € 

jopa C&A 
15,00 € 

čevlji CCC 
34,95 € 

kombinezon Baby Center 
29,99 € 

jopa z bleščicami C&A 
19,99 € 

jakna C&A 
49,00 € 

majica Charles Vögele 
9,99 € 

legice C&A 
15,00 €  

Brain Box Baby Center 
16,99 € 

srajca Charles Vögele 
12,99 € 
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Že imate svojo 

VELENJKA KARTICO?

KAKO DO  
KARTICE?
Preprosto. Dobite jo na  

info točki v  

drugem nadstropju 

nakupovalnega centra  

Velenjka. 

Velenjka kartica zvestobe 

vam prinaša dodatne 

ugodnosti ob nakupu! 

Prvo presenečenje vas 

čaka že ob naslednjem 

obisku – kupon za 

brezplačno kavico v 

nakupovalnem centru 

Velenjka. 

Uresničite skrite želje 

DARILNI BONI 
VELENJKE
Osrečite najbližje in prijatelje z 

darilnimi boni Velenjke, ki jih lahko 

po svojih željah izkoristijo v trgovinah in 

gostinskih lokalih nakupovalnega centra. 
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699 
EUR

NA MESEC

SPAR MOBIL je predplačniški paket z enostavno tarifo na enoto in možnostjo zakupa 30-dnevnih paketov. Cena tarife je 6,6 centa na enoto. Ena enota storitve je enaka 1 minuti klica v vsa slovenska omrežja (mobilna in stacionarna) 
ali 1 SMS/MMS ali 1 MB prenosa podatkov v omrežju Telekoma Slovenije. Paket SPAR 1500 je 30-dnevni paket, ki vsebuje 1500 enot za ceno 6,99 EUR. Paket SPAR 3 GB je 30-dnevni paket, ki vsebuje 3 GB prenosa podatkov za 
ceno 5,99 EUR. Vključene količine veljajo v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Pogoj za vklop/nakup paketa je, da je stanje na računu SPAR MOBIL vsaj enako ceni opcije, za katero je poslana zahteva za vklop in ni preteklo 
več kot 90 dni od zadnje polnitve. Za obračun pogovorov velja interval 60/60, kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna minuta pogovora. Za obračun prenosa podatkov velja interval 1 kB. Paket vključuje dostop do omrežij 
3G (UMTS) in 2G (GSM). Najvišja hitrost prenosa podatkov je do 4 Mb/s v smeri k uporabniku in do 1 Mb/s v smeri od uporabnika. Nakup paketa s SIM kartico in vrednotnic za SPAR MOBIL račun je mogoč v vseh trgovinah SPAR 
in INTERSPAR. Akcijska ponudba paketa SPAR 1500 velja v obdobju od 18.11.2015 do 31.12.2015 za vse uporabnike, ki v tem obdobju vklopijo paket SPAR 1500 preko poslanega SMS sporočila. V akcijskem obdobju uporabnik ob 
vklopu opcije prejme dodatnih 500 enot v paketu SPAR 1500 za obdobje 30 dni. Za več informacij o ponudbi obiščite www.spar-mobil.si, www.spar.si, prodajna mesta Spar ali pokličite 041 500 500. Spar Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

SPAR SLOVENIJA d.o.o., Letališka 26, 1000  LJUBLJANA
Izvajalec storitve: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000  LJUBLJANA

NAPOLNITE 
PRAZNIKE 
S PRIJAZNIMI 
POGOVORI

Več informacij na www.spar-mobil.si in www.spar.si
omrežje zagotavlja TELEKOM SLOVENIJE

1500 ENOTkLICI | SMS | SPLET

PAkET SPAR 1500

DODATNIH 

+500 
ENOT

dO 31. 12. 2015




