
NAVADNO
Z Nino Štajner

V KORAKU 
S TRENDI

JESEN 2014

SUP?

3JESENSKI STYLINGI
ZA RAZLIČNE 
PRILOŽNOSTI

VELENJKA

Tanja Skaza
Zakaj pa ne!

Das Logo.

Das Logo 4-farbig.
Standarddarstellung in Print und 
Online-Medien.

Das Logo 1-farbig.
Darstellung für Strichumsetzung. 
Wird bei negativer Darstellung 
weiß gezeigt.

OČISTIMO TELO



3

Poletje, ki je za nami, je tudi v Velenjki minilo delovno in 
kreativno. Zaključili smo z gradbenimi deli in prenovo, da se 
boste ob obisku nakupovalnega središča počutili še bolj prijetno 
in dobrodošlo. Pred vami je prenovljen Velenjka magazin, ki s 
svežimi idejami in vsebino ponuja še več užitkov ob branju. Ne 
spreglejte jesenskega dogajanja, še posebej praznovanja našega 5. 
rojstnega dne, 18. oktobra, ko vas bomo presenetili z odličnimi 
in zabavnimi gosti, torto velikanko in nagradno igro. Lepo 
vabljeni! Tudi po nakupih, saj boste v Velenjki našli vse, kar 
potrebujete za šolo in obšolske dejavnosti. Z novimi kolekcijami 
za jesen in zimo boste razveselili sebe, prijateljice ali bližnje. 
Z Velenjka kartico ugodnosti si boste zagotovili še ugodnejše 
nakupe. Jo že imate? Potem lahko izkoristite raznolike 
ugodnosti, ki vam jih nudi. 

Lepo, barvito in veselja polno jesen vam želim!

Janez Korpič, center manager

Vsebina

Velenjka magazin, 27. izdaja, september 2014. Izdajatelj: WG projektiranje, d. o. o., Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana. Glavni in odgovorni urednik: Janez 
Korpič. Grafično oblikovanje in besedila: AV studio. Fotografije: AV studio, Shutterstock. Stilistka: Ana iz MOS. Na naslovnici: Loretta Dominkovič. Nakla-
da: 50.000. Distribucija: Pošta Slovenije, brezplačen izvod. Opravičujemo se za morebitne napake v besedilih oziroma cene izdelkov ter morebitne spremembe 
napovedanih dogodkov in prireditev.  
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

SOBOTA, 18. OKTOBER 

5. ROJSTNI DAN
Odličnih 5 let Velenjke!
 
Spektakularno bomo proslavili 5. rojstni dan 
Velenjke s celodnevnim programom za vse generacije 
in okuse. Dopoldan vabljeni na družinsko zabavo 
s plesno šolo M-Dance, nagradami in popusti. 
Popoldansko vročico pa bosta stopnjevala najbolj 
vroč voditelj in komik ta hip Denis Avdič ter veliki 
koncert Tanje Žagar. Nismo pozabili niti na torto 
velikanko in glavno nagrado 500 €. Več pa na veliki 
rojstnodnevni zabavi v živo v Velenjki.

Odlično 5 za Velenjko!
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MODA & LEPOTA

V barvah jeseni

Kljub dejstvu, da nas je jesen letos 
presenetila že nekoliko zgodaj, 

je sedaj popoln čas za osvežitev naših 
garderob v skladu z aktualnimi modnimi 
trendi. Jesen je modno zelo zanimiv 
letni čas, saj nam dopušča ustvarjanje 
zanimivih kombinacij s plastenjem oblačil 
ter kombiniranjem različnih vzorcev in 
tekstur. Barvna paleta letošnje sezone 
izpostavlja nevtralne tone, poživi pa jih z 
močnimi barvami draguljev. V modo se 
vračajo naravni materiali, mehke tkanine 
in enostavni kroji, ki v naša življenja 
vnašajo sproščenost. Prvo obarvano listje 
nas kar vabi k temu, da s svojo garderobo 
sledimo spremembam narave in uživamo 
v njenem najbolj barvitem obdobju.

MODNI SVET

LORETTA V OBLAČILIH: 
Jopa C&A 15,00 € 
Brezrokavnik C&A 29,00 €
Srajca C&A 15,00 €
Jeans hlače C&A 19,00 € 
Pas C&A 7,00 € 
Torba C&A 15,00 € 
Usnjeni škornji CCC 69,95 €

Napovednik
dogodkov

OKTOBER

5. ROJSTNI DAN
SOBOTA, 18. OKTOBER

TANJA 
ZAGAR ZREB

500€DENIS 
AVDIC

500€
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MODA & LEPOTA

Nova modna sezona nas preseneča z barvno lestvico, ki 
spominja na jesenski gozd. Tako ženska kot moška moda 

sta prežeti z zemeljskimi barvami, oplemenitenimi z zamolklo 
rdečino. Barve in teksture lahko medsebojno poljubno 
kombiniramo ter s tem ustvarjamo zanimive tople in prijetne 
kombinacije. 

Jesenske
modne zapovedi
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“Ne oblikujem oblačil, oblikujem sanje.”

— Ralph Lauren

MODA & LEPOTA

MUST HAVE

LORETTA V OBLAČILIH: 
Jopa Charles Vögele 24,99 € 
Top Charles Vögele 19,99 € 
Krilo Charles Vögele 29,99 € 
Pas Charles Vögele 9,99 € 
Šal Beauty World 11,76 € 
Torba CCC 24,95 € 
Usnjena obutev CCC 49,95 €

DAVID V OBLAČILIH: 
Jopa S.Oliver 59,99 € 

Srajca S.Oliver 35,99 €
Jeans hlače S.Oliver 79,99 € 
Pas S.Oliver 11,99 € 

Obutev New Yorker 14,95 €
Šal New Yorker 7,95 €

V KORAKU S TRENDI

Osnova garderobe vsake prave 
dame je kakovostno spodnje 

perilo, ki se pod oblačili ne guba in 
prikrije morebitne pomanjkljivosti. 
Preproste hlačke z zanimivim detajlom 
robnega šiva so popolna izbira, saj 
se nežno oprimejo telesa, hkrati pa 
delujejo zelo mladostno. 

Krilo NKD
12,99 €

Pas C&A
7,00 €

Modrček C&A
15,00 €

Obutev Lisa&Lu
34,90 €

Torba NKD
9,99 €

Spodnje perilo tangice Triumph 
10,95 €

Spodnje perilo hlačke Triumph 
12,95 € 

Trendovska obutev Prva Liga 74,95 € 

Škornji C&A 29,00 €

Gležnjarji Mass 150,00 € 

Salonarji CCC 24,95 € 

Gležnjarji CCC 69,95 € 

Klasične kose lahko poživimo z izbiro živahnih modnih dodatkov v tonih zorečih jabolk. Popoln jesenski modni dodatek je topel šal, ki ga lahko zavežemo na veliko različnih načinov. 

Barvna paleta moške mode ostaja nekoliko bolj hladna, veliko je modrih in sivih tonov, nevtralnost pa razbijajo divji rdeči poudarki. Kroji so športno sproščeni, poudarek pa je na detajlih. Ročna ura je tisti pravi modni dodatek, s katerim moški sporoča svojo moč. 

Blazer Lisa&Lu
49,90 €  

Jopa Charles Vögele
29,99 € 

Ura Rodania Specter 
99,50 € 

Torba Bags&more 
69,99 € 
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MODA & LEPOTA

Vaš popoln videz
Obilica možnosti izbire med različnimi trendi nove sezone nam dopušča, da za prav vsako 

priložnost najdemo popolna oblačila in brezskrbno uživamo v jesenskih dogodivščinah.

Top C&A
15,00 € 

Ženski suknjič C&A 
39,90 € 

Balerinke C&A 
15,50 € 

Ženska ura 
Pierra la manier 
Specter179,00 € 

Poslovna torba Roncato 
Bags&more 

95,90 €

Karirasta obleka je popolna izbira za jesensko zabavo. 
Za divji izgled jo dopolnimo z gležnarji z vrtoglavo 
visokimi petami, čez rame pa si nonšalantno 
ogrnimo usnjeno jakno. 

Za poslovno okolje je klasični hlačni kostim 
vedno prava izbira. Njegovo strogost omilimo s 
kombiniranjem s potiskano bombažno majico in 
zanimivimi balerinkami v nežnih ženstvenih tonih. 

ZA RAZLIČNE PRILOŽNOSTI
Bleščice so dobrodošle na vsakem posebnem 
dogodku. Svetleč pulover čudovito poudari klasične 
črne hlače in salonarje, majhna torbica in sončna 
očala pa kombinaciji dodata glamur. 

Hlače Lisa&Lu
26,90 € 

Tunika Lisa&Lu
22,90 € 

Bluza Lisca
42,90 €

Salonarji Lisa&Lu
30,90 €

Denarnica 
Lisa&Lu
11,90 €

Sončna očala Escada 
Optika Clarus

195,00 €

C&A

Oh, Jesen. In se spet srečava. Poskrbiš za konec 
sončnih počitnic in nas popelješ zopet nazaj na 
delo ali v šolo. Nič nenavadnega, da se te nas 
tako malo razveseli. A kljub temu jesen toplo 
pozdravljamo. To je čas sprememb, ko gozdovi 
zažarijo v oranžni barvi in se mesta zableščijo. 
Ko se s prijatelji zberemo nekje na toplem, z 
neskončno mnogimi skodelicami toplega čaja. 
Na svidenje, sončne opekline. In pozdravljene 
prijetno tople noči.

Ženske hlače C&A
29,00 €

CCC

Stil New York-a , ki je razkošen, s pridihom 
nonšalantnosti, je bil prava inspiracija za novo 
kolekcijo CCC za jesen in zimo 2014/2015.
Za ženske bodo modeli super modnih Oxford čevljev  
pritegnili mnoge oboževalce globalnih trendov. Absolutni 
hit pa so zagotovo različni modeli usnjenih gležnjarjev 
linije Lasocki. V ponudbi ne boste našli samo casual 
gležnjarjev, ampak tudi gležnjarje v rok stilu, modele z 
dodanim krznom, kot tudi klasično obutev − visoke pete 
in platforme.  

Jesen v urbanem stilu s CCC!

Usnjena jakna S.Oliver
259,00 €

Korekcijska očala Blumarine 
Optika Clarus

139,00 €

Salonarji CCC
24,95 € 

Obleka S.Oliver
89,99 € 

Torba S.Oliver
39,00 €
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BLOG

Blog
NAVADNO

Ljudje, naveličani hitro 
menjajočih se trendov in 
kričečih modnih etiket, so 
končno dobili trend, ki jim je 
pisan na kožo! 

Po premnogih sezonah divje potiskanih, 
z bleščicami oplemenitenih in drugače 
načičkanih oblačil je eden izmed glavnih 
trendov prihajajoče modne jeseni 
nošenje enostavnih kosov. Največje 
svetovne blagovne znamke, kot so Hugo 
Boss, Victoria Beckham, Hermes, The 
Row, Max Mara in AcneStudios, so 
nam za letošnjo jesen ponudile koncept 
oblačenja, pri katerem zažari oseba, ki 
oblačila nosi in ne obratno. 

Trenda se je prijel naziv ‘normcore’, 
ki so ga s povezavo besed ‘normal’ in 
‘hardcore’ skovali v njujorški agenciji 
za napovedovanje trendov. Ker izraz še 
nima slovenskega prevoda lahko zgolj 
povzamemo, da gre pri ‘normcore’ 
trendu za nošenje skromnih, preprostih 
kosov oblačil, ki zavračajo nujo po 
izstopanju. Jedro trenda predstavljajo 
navadne bombažne majice, srajce, 
kavbojke, jakne ter hlačni kostimi, vse 
v klasičnih, uniseks krojih in umirjeni 
barvni paleti črne, sive in bele. Takšna 
oblačila so dostopna prav vsem in tako je 
trend v rekordnem času preplavil svet, od 
naslovnic svetovnih modnih publikacij 
pa vse do trgovin v Velenjki. Še ena dobra 
lastnost novega trenda je, da je v rutino 
oblačenja vnesel nekoliko miru. Lahko si 
oddahnemo, saj nam ob divjih urnikih 
ni treba izgubljati časa z neskončnim 
kombiniranjem oblačil. Raje nadenimo 
prvi kos, ki nam pride pod roko in 
zasijmo s svojo pozitivno energijo! 

Vzporedno z modo se je tudi na področju 
notranjega oblikovanja pojavil podoben 
trend, ki zajema svetle interierje, ki so 
opremljeni z enostavnimi pohištvenimi 
kosi. Talne in stenske obloge so 
mnogokrat preproste, v tej vlogi se 
pojavljajo bele keramične ploščice 
industrijskega videza, starinski parket 
in barva za šolske table. Barvna paleta 
je preprosta in se preko sivin razprostira 
od bele do črnih poudarkov. Prostore 
otoplijo pohištveni kosi iz naravnega 
lesa, sobne rastline in mehke teksture 
tkanin. Če se vam zdi popolna prenova 
stanovanja prevelik zalogaj lahko v 
Velenjkinih trgovinah najdete enostavne 
dodatke, ki bodo osvežili vaš dom. 

Najlepše je, ko se s poletnega dopusta vračamo sproščeni, 
polni energije in lepih spominov. Na žalost pa tudi z 
lasmi, kožo in nohti, uničenimi od sonca ter slane vode. 
Da poletni spomini ne bodo zbledeli, lahko s pomočjo 
primerne nege kožo dlje časa ohranimo zagorelo, za 
nov delovni zagon pa krepaste lase povrnemo v svilnato 
stanje. 

KOZMETIKA

MUST HAVE

Lip gloss Eva Garden Beauty World 
18,99 €

Regeneracija 
  

Krema za roke Beauty World 
9,99 € 

Olje za nego nohtov Beauty World 
6,49 € 

Vlažilna krema Bio 
Droga Beauty World

26,29 € 

Gel za čiščenje obraza DM
2,69 € 

Tonik DM 
0,79 €

Maska za obraz DM 
0,79 € 

BLOG

Torba, CCC  

Ura Guess, trgovina Slowatch

Jopica, Charles Vögele

Majica, New Yorker

Torba, Bags & More  

Plašč, New Yorker

Jesensko obdobje, ki je pred nami, je čas, 
ko kožo obnovimo, nahranimo in celo 

‘prelevimo’. Zelo pomembno je, da za nego 
izberemo ustrezne izdelke in postopke, saj 
lahko le tako zagotovimo najboljše rezultate. 

KORAK ZA KORAKOM DO LEPE KOŽE
Prvi korak pri regeneraciji kože je hranjenje 
kože od znotraj. Poskrbeti moramo, da 
zaužijemo zadostne količine vode, vitaminov 
in mineralov, saj se koža tako regenerira 
veliko hitreje. Drugi korak je brez dvoma 
piling, s katerim odstranimo odmrle celice 
in razkrijemo zdravo plast kože. Sestavine 
za domači piling lahko poiščemo kar v 
kuhinjski omarici. Zmešamo sladkor in med, 
dodamo malce olivnega olja ter cimeta in 
že smo pripravljeni na odstranjevanje stare 
kože. Tretji  korak, ki je izjemnega pomena 
za sijoč in zdrav videz kože, je kakovostno 
vlaženje kože. Izsušena kože se namreč stara 
veliko hitreje! Na trgu je na voljo veliko 
različnih vlažilnih krem za vse vrste polti, 
kožo pa lahko dodatno navlažimo z uporabo 
kakovostnega vlažilnega seruma.  

KAKO DO SIJOČIH LAS?
Lase lahko z nanosom kokosovega olja že na 
plaži zaščitimo pred sončnim sevanjem, če 
pa smo na to pozabili, se lahko regeneracije 
lotimo doma. Navlažimo jih z uporabo mask 
za lase in vlažilnih šamponov, predvsem 
pa ne skoparimo pri nanosu balzama. 
Lase dodatno nahranimo z nanosom olja, 
nujno pa se izogibajmo sušenju las z vročim 
zrakom.

Šminka in bleščilo v enem ponuja popolno 
rešitev za dame, ki želijo biti cel dan 

urejene.  Zaradi posebnih elastičnih sestavin 
je šminka Evagarden zelo obstojna, njena 
močna pigmentacije pa čudovito poudari 
ustnice. 

po poletnih mesecih
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. 

Škornji, CCC
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NOVICE & NOVOSTI

Najaktualnejše 

ZA IZBRANE
SLOGGI
IZDELKE
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ZA IZBRANE
SLOGGI IZDELKE

LISCA

Cheek by Lisca – igrivo spogledovanje
Spogledovanje z modnimi trendi, spogledovanje s 
popotovanji, spogledovanje s simpatičnim serviserjem. 
Spogledovanje kar tako – ker je zabavno, igrivo in 
sproščeno; ker življenje obarva v rožnato in mu vdihne 
kanček humorja. Takšno energijo prinaša tudi kolekcija 
Cheek by Lisca za jesen in zimo 2014 – navihano, 
hudomušno, spogledljivo, pa tudi seksi. Trendovski modeli 
se igrajo z nežno prosojno čipko, mehkim modalom in 
žametnim flokom v igrivih jesenskih barvah, kot so zelena, 
modra in barva fuksije. Da bo življenje resnično rožnato, 
pa bodo poleg modnega perila poskrbele udobne pižame in 
vsestransko uporabne majice iz modala.

TRIUMPH

Čarobna opora – inovacija Triumph jesen 2014! 
Vam nedrček, ki ga nosite, povzroča rdečico, se vam zarezuje 
v kožo, opora nedrčka ni udobna? Preizkusite model iz nove 
kolekcije Triumph s »čarobno oporo«, ki namesto kovine 
uporablja izjemno prožen silikon za popolno udobje. Hkrati 
nudi popolno oporo vse do velikosti košaric D, saj ima 
vgrajen tudi mrežast stabilizator, ki naravno sledi vašemu 
gibanju. Novost bo na voljo v Triumph kolekcijah Body 
Make-Up in Contouring Sensation!
Vabljene v prodajalno Triumph, kjer vam bomo z veseljem 
strokovno svetovali pri izbiri pravega nedrčka za vas. Oglejte 
si spletno stran www.triumph.com/si #Stand Up For Fit. 

NKD

FANTOVSKI ALI DEKLIŠKI PREŠIT BREZROKAVNIK 12,99 €
FANTOVSKA ALI DEKLIŠKA SOFTSHELL JAKNA 14,99 €
FANTOVSKE ALI DEKLIŠKE HLAČE 9,99 €

PRVA LIGA

NOVO v trgovini PRVA LIGA Velenje 
Adidas Energy Boost za dinamičen stil in neprimerljiv 
povratek energije

Adidas predstavlja nov model znamenitih tekaških 
copatov Energy Boost, ki zaradi edinstvene BOOST™ 
tehnologije prinašajo največji povratek energije znotraj 
celotne tekaške industrije.  Copati so po celotnem 
podplatu opremljeni z revolucionarno tehnologijo 
blaženja BOOST™, ki shranjuje vloženo energijo in 
omogoča njen maksimalen povratek. Tisoč majhnih 
energetskih kapsul, ki sestavljajo BOOST™ peno, ohranja 
mehko oblazinjenje copata sezono za sezono. Nova 
kolekcija navdušuje z atraktivnim videzom ter izboljšanim 
prilagajanjem in občutkom na nogi, hkrati pa tekačem 
omogoča, da kilometre premagujejo še bolj samozavestno 
in dinamično. Na voljo je v več odtenkih, najbolj pa 
izstopata opazno rožnata in energično rdeča barva. 

BAGS&MORE

Jesen je pred vrati in z njo nove kolekcije torbic, drobne 
galanterije in ostalih modnih dodatkov.
Na voljo so kolekcije priznanih blagovnih znamk, kot so 
Desigual, Picard, Fiorelli, Nike, Adidas in druge.
Za vse tiste, ki  se še odpravljate na potovanje, lahko izbirate 
znotraj pestrega asortimana potovalnega programa Roncato, 
Travel&More, Benzi, ...
Vabljeni v trgovino 
Bags&More, v 1. 
nadstropje Velenjke.

za vas
MASS

MASS ZA MODNI ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA
Mass je z novo kolekcijo trendi obutve že pripravljen na 
novo šolsko leto in prihajajočo jesen. Šolarjem vseh starosti 
ponujajo raznoliko izbiro usnjenih in platnenih superg, ki 
so udobni in modni v čisto vsakem obdobju leta. Dekleta 
lahko popestrijo svojo garderobo 
tudi z novimi šik balerinkami. 
Z modnimi detajli, kot so 
neti in kamenčki ali pa 
pleteni dodatki, bo 
jesen zares modna in 
trendi. 

SVEŽA PONUDBA
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Velenjka

NEW YORKER

JESEN BO PONOVNO V ZNAMENJU GRUNGEA!
V jesenski kolekciji znamke NEW YORKER najdemo 
trendovsko mešanico materialov in krojev, kjer se surovo usnje 
spaja z mogočnimi pleteninami, sijoči materiali z matiranimi, 
preširoki kroji pa z oprijetimi oblačili. Karo, pepita in cvetlični 
vzorci bodo za piko na i pripomogli k oživitvi mode iz 90-ih, 
kraljevsko modra bo prava barvna osvežitev, črn in temno moder 
jeans ter kovinski sijaj pa bodo v kolekcijah Fishbone in Amisu 
nepogrešljiva stalnica za vse ljubitelje glamuroznega grungea.

MOBTEL

ATRAKTIVNA NOVOST V PONUDBI: GALAXY S5 MINI
Samsung Galaxy S5 mini ima spektakularni Super AMOLED 
display, ki v vaše življenje prinaša živahne barve. Je izredno tanek 
in kompakten pametni telefon, ki  ponuja paleto inovativnih 
funkcij. Od starejšega brata gotovo poznate certifikat IP67, 
zaradi katerega je Galaxy S5 mini odporen na vodo in prah. 
To še ni vse: funkcije, kot so ultra power saving mode, finger 
scanner za zaščito ter otroški in osebni način, vas bodo zagotovo 
navdušile. Vse novosti so združene v ličnem ohišju, ravno prave 
velikosti. Na voljo je v črni, beli, modri in zlati barvi.
V Telekomovi akcijski ponudbi bo vaš že za 24 x 6,16 €. Več o 
pogojih nakupa si preberite na www.telekom.si.

LEKARNA

Včasih je bil nakup termometra zelo enostavna stvar. Poznali smo 
le živosrebrni termometer, ki ga danes ni več. Zato moramo pred 
izbiro novejših termometrov vedeti, kje in kako bomo merili telesno 
temperaturo. Pri majhnih otrocih merimo temperaturo rektalno in 
ti rezultati so zelo zanesljivi. So pa vrednosti nekoliko višje, glede na 
rezultate merjenja na drugih predelih. Da boste izbrali pravega, vam 
bomo v naši poslovalnici z veseljem svetovali in pomagali. 

Digitalni termometri za otroke v obliki živali.

Lastnosti:
-  Čas merjenja: 30 sekund
-  LDC zaslon 
-  Digitalen, vodoodporen, z gibljivo konico
-  Zapomni si zadnjo izmerjeno   
 temperaturo
-  Zvočni signal, ki opozori na začetek   
 ter konec merjenja
-  Alarm povišane telesne temperature,  
 ko ta preseže 37,8 C°
-  Avtomatski izklop po 1 minuti
-  1 leto garancije

FOTOKOPIRNICA BINNA

Smo mlada fotokopirnica, imenovana 
Binna, ki se ukvarja s tiskom A4 in 
A3 formatov. Naš cilj je strankam 
nuditi izdelke vrhunske kvalitete po 
konkurenčnih cenah in prisluhniti 
njihovim željam. 
Ponujamo A4 in A3 črno/belo 
kopiranje, barvno kopiranje, možnost 
printanja iz maila, interneta ali 
USB ključa, plastificiranje, vezave, 
pretipkavanja besedil in ostale 
fotokopirniške storitve.
Skrbimo za redno nabavo materiala in 
z visoko zmogljivimi fotokopirnimi 
stroji in usposobljenim osebjem, ki 
ima potrebno znanje opravimo delo 
kvalitetno in hitro. 

HIŠA MOJSTROVIN PERGER

OB NAKUPU KOMPLETA ZA SVETI 
KRST ali OBHAJILO NUDIMO 10 % 
popust!
Tokrat smo za vas pripravili odlično 
ponudbo, ki bo razveselila vse vas, ki boste 
prisostvovali dogodku Svetega krsta in 
Obhajila. V Hiši mojstrovin Perger 1757 
nudimo prave voščene sveče, prav tako 
pa tudi blago oz. prtičke, lectove izdelke 
ter vse ostale izdelke, ki so narejeni prav 
posebej za omenjena dogodka.
V mesecu septembru našim cenjenim 
strankam ob nakupu kompleta (krstna 
sveča, prtiček in napis na krstno svečo) 
nudimo 10 % popust na celoten nakup. 

VITAPUR – HITEX 

PREPUSTITE SE MEHKOBNEMU OBJEMU
Si želite nežnosti in razvajanja ob prijetnem poležavanju v udobju 
domačega fotelja? Nova dekorativna odeja in vzglavnik Amelia vam nudita 
prav to, popolno mehkobo za popolno razvajanje. Gosto tkana odeja iz 
najkakovostnejših UltraSoft mikrovlaken in udoben vzglavnik vas z izjemno 
mehkobo zazibata v prijeten počitek in navdata z občutkom nežnosti ter 
topline. Pisana paleta živahnih, nežnih barv polepša tudi vaš dom. www.
vitapur.si
Cena odeje: 14,90 €
Cena vzglavnika: 9,90 €

HIŠA ŽGANJA IN DARIL

V Hiši žganja in daril ponujamo pestro 
izbiro daril za vaše najdražje. Darila 
z veseljem tudi skrbno in ugodno 
aranžiramo. V trgovini lahko najdete 
tudi že pripravljena darila. 
Vljudno vabljeni! 

BABY CENTER

NOVO V BABY CENTRU - LEGO ARCTIC EXPEDITION! 
Podaj se na nepozabno polarno dogodivščino z 
LEGO® City Arctic Explorers! 
Raziskovalci so na Arktiki našli 
sledi skrivnostnega kristala. Da 
bi odkrili skrivnost zaklada, 
potrebujejo tvojo pomoč! Na 
arktičnih snežnih saneh se 
odpelji v arktično oporišče, 
opremi se s  posebno opremo 
za večni led in sneg ter pomagaj 
raziskovalni ekspediciji pri 
odkrivanju Arktike! Na voljo 
različni seti in figure.

SPEKTER

Naša akcija na vse 
ure Pierre Lannier 
10 % gotovinski 
popust.

Ponudba:
• Sveže rezano cvetje
• Pestra izbira lončkov ter lončnic
• Aranžiranje daril
• Šopki za vse priložnosti
• Žalna floristika
• Poročna floristika
• Ikebane ter žalni venci
• Nagrobne sveče
• Tedenske ter mesečne akcije

Po najlepše in 
najbolj dišeče 
v Cvetličarno

Orhideja! 
OTVORITVENI POPUST* −15 % NA VSE ARTIKLE IN 
STORITVE S KUPONOM ALI KARTICO VELENJKA 
* Velja samo za gotovino
Cvetličarna Orhideja, Nadja Brezovnik s.p., Glavni trg 13, 2380 Slovenj Gradec

Cvetličarna Orhideja Novo
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INTERVJU

Tanja Skaza

V MESECU MAJU STE V VELENJU ODPRLI SODOBEN 
IN ATRAKTIVEN PRODAJNO-RAZSTAVNI SALON Z 
VAŠIMI IZDELKI ORGANKO IN CUISINE. BLAGOVNA 
ZNAMKA GOVORI ZELO ZANIMIVO ZGODBO. JO 
LAHKO DELITE Z NAMI? 
Ideji o Organku in Cuisine segata kar 
nekaj let nazaj. Zelo močna vizija, 
podpora ekipe in drznost so bili glavni 
razlogi, da danes branding postavljamo 
na noge, ga živimo ter gradimo za 100 
let in naprej. Nič ne delamo na kratek 
rok, vse gradimo počasi, stabilno in 
dolgoročno.

OD KOD ČRPATE NAVDIH ZA VAŠE DELO?
Od povsod. Na vsakem koraku lahko 
najdem nekaj, kar ima potencial za 
dobro podjetniško idejo. Sem vizionar 
in ideje so kot pogosti zvezdni utrinki. 
Kar padajo. Velikokrat izhajam tudi iz 
sebe, saj si moje življenje delita design 
in estetika, ki ju vpletem v vsako idejo, 
preden jo uresničim. 

KATERI IZMED IZDELKOV CUISINE VAM JE NAJBOLJ 
VŠEČ IN V KATERI BARVI?
Celotna linija VIVA je izraz mojega načina 
razmišljanja. Barvitost, raznolikost, 
estetika in funkcionalnost so glavni 
atributi izdelkov in vse kombinacije so 
mi ljube ter ustrezajo mojemu načinu 
življenja.

Mlada, ambiciozna, uspešna, sproščena in vedno nasmejana 
direktorica podjetja Plastika Skaza, ki z lastnim razvojem trendi 
blagovnih znamk osvaja Slovenijo in Evropo. S svojim delovanjem 
so si pridobili številne laskave naslove: Managerkam prijazno 
podjetje, po izboru časnika Finance nagrada za naj podjetniško idejo 
Organko, nagrada Zlata nit za najboljšega zaposlovalca, letos tudi v 
izboru za Gazelo 2014. Zanjo velja, da prepozna dobre priložnosti, 
zna sanjati in še kako dobro zna dobre stvari tudi udejanjiti.

ČEZ DAN OPRAVLJATE VEČ RAZLIČNIH VLOG. STE 
USPEŠNA POSLOVNA ŽENSKA, MAMA, ŽENA, …  
VAM OSTANE ŠE KAJ ČASA ZASE? 
Kreiranje vizije in zgodbe o uspehu je 
moje poslanstvo, ki me osrečuje. Vsega 
tega danes ne bi bilo, če ne bi imela 
najbolj pomembne podpore – moža, 
generalnega direktorja podjetja, in 
celotne družine. Družina mi daje varnost 
in stabilnost. Včasih še ostane nekaj časa 
za Zumbo in druženje s prijateljicami.

VEDNO STE LEPO UREJENI. SPREMLJATE MODNE 
TRENDE? 
Estetika in dizajn me spremljata povsod, 
kar se odraža že z našimi izdelki ter 
vstopom v podjetje in razstavni prostor. 
Modne trende spremljam, ampak si 
ustvarjam svoj edinstven slog. Biti danes 
drugačen, je redkost. Večinoma so ženske 
obremenjene z lepotnimi ideali iz medijev 
in uporabljajo zelo malo kreativnosti pri 
lastnem slogu. Ne želim živeti življenja 
drugih, ampak svoje, z lastnim stilom 
oblačenja in pojavnostjo. Nekoč boste še 
veliko slišali o »Skaza fashion«. Ostalo naj 
ostane skrivnost.

IMATE NAJLJUBŠO BLAGOVNO ZNAMKO, KI SE JI NE 
MORETE UPRETI?
Imam, to je Cuisine. Moja zgodba, ki 
jo živim in vanjo vlagam veliko sebe. 
Brez nje nisem to, kar sem. Je enostavno 
tako lepa, da imam v kuhinji vse možne 
barvne različice in kombinacije.

STE TUDI DOMA IN V PROSTEM ČASU TAKO 
UREJENI? 
Mogoče kdo misli, da potrebujem za 
ureditev ogromno časa in oblačil. To 
preprosto ni res. Je pa res, da znam v 
nekaj sekundah  združiti pike in črte 
na način, da pašejo skupaj in to je moja 
glavna skrivnost pri drugačnosti. Tudi 
doma. 

GRESTE PO NAKUPIH TUDI V VELENJKO?
Ja, Velenjko dostikrat obiščem. Lokacija 
je zelo priročna. Ko se vračam iz 
celodnevnih sestankov, samo zavijem s 
ceste v garažo. Nakup je res enostaven 
in hiter. Ponudba je velika, tako da vselej 
najdem kaj zame ali najbližje. 

ZA KONEC PA ŠE DROBEN UTRINEK IZ VAŠEGA 
OSEBNEGA ŽIVLJENJA. IMATE TUDI VI KAKŠNO 
RAZVADO, V KATERI UŽIVATE IN SE TU IN TAM 
PREGREŠITE? 
Sem velika ljubiteljica dobre hrane in 
kuhanja. Temu se preprosto ne morem 
upreti in veliko razgovorov z mojo ekipo 
je že potekalo na daljšem hitrem sprehodu 
okoli jezera, da poskrbim za vse kalorije, 
ki jih pridobim s svojim hobijem.

NOVICE & NOVOSTI

ZNANI OBRAZI O SEBI IN SVOJEM DELU

”
NA VSAKEM KORAKU 

LAHKO NAJDEM NEKAJ, 
KAR IMA POTENCIAL ZA 
DOBRO PODJETNIŠKO 

IDEJO. 

Razkrivamo delček življenja znanih in uspešnih žensk z najrazličnejših področij.

OFFICE&MORE

Šolsko leto se je že pričelo, kljub temu 
v papirnici Office&More ponujajo 
vse za šolo in pisarno ter bogat darilni 
program.
Za vas so izbrali širok, predvsem pa 
ugoden asortiman izdelkov priznanih 
blagovnih znamk kot so Pilot, Edding.
Vabljeni v papirnico Office&More, v 1. 
nadstropje Velenjke.

ZOOTIC

Ob nakupu 12 kg pakiranja hrane za pse 
Hill’s Science Plan vam podarimo praktično 
posodo za shranjevanje.
Opomba: Velja do porabe zalog.

GLOW CAFE

SMOOTHIE
1.  TWIG & BERRIES
∞  sestavine (jagode, banane, jogurt, jabolčni sok, led) rdeči
2.  FRUIT SURF
∞  sestavine (banane, ananas, kivi, melona, jabolčni sok,  
 led) rumeni
Za vse smoothije velja
∞  cena 2,20 €
∞  pri naročilu treh smoothijev četrti gratis
∞  za zaposlene v Velenjki in na določene dni v mesecu (na  
 kuponček pred vhodom) dajemo 20 % popusta
∞  imamo kartico, na kateri se zbirajo štampiljke in ko jo  
 napolniš (8 štampiljk), je naslednji smoothie gratis

TWO WAY

Poletje je šlo hitro mimo, vaše misli pa so uzrte v 
prihodnost − kaj se bo nosilo jeseni? TWO WAY je 
že preplavila nova kolekcija jesen/zima 2014/15, ki 
bo definitivno popestrila vašo garderobo s toplimi 
jesenskimi barvami, za vsako priložnost − od fashion 
“must have” kosov, “oversize-ov” do oblačil za šport in 
prosti čas. To sezono smo v TWO WAY-u poskrbeli, da 
boste modni v vsakem delu dneva, karkoli boste počeli.

DM

SEPTEMBER BO V DM-U POSVEČEN NARAVI
Naravno svilnata in mehka koža ter sijoči 
lasje so želje vsake ženske. Uresničite jih z 
naravno kozmetiko in s pravilno prehrano 
iz ekološke pridelave, ki jo septembra 
kupite ugodneje. Kar 15 različnih 
izdelkov naravne kozmetike, ekološko 
pridelane in predelane hrane ter eko 
čistil s 50 % popustom ter 10 % popust 
na celoten nakup vas čaka v ekskluzivni 
knjižici bonov za 100 dm active beauty točk. Aktivnost traja od 1. 9. do 
30. 9. 2014.
Ob nakupu nad 30 € prejmete brezplačno bambus vrečko. V izbranih 
prodajalnah potekajo tudi promocije ekoloških izdelkov ter 15 % popust 
na predstavljene izdelke. 
Seznam promocij najdete na www.dm-drogeriemarkt.si.

Kupon velja v Glow Caffeju do 31. 10. 2014.

KUPON

0,99 EUR
za jagodni smoothie

LISA&LU

Lisa & Lu je nova butična prodajalna malo drugačnega 
videza, kjer želimo z dobrim vzdušjem približati aktualne 
italijanske modne trende po dostopnih cenah. Z majhnimi 
zalogami skrbimo, da je ponudba unikatna, a pestra. 
Izbirate lahko od bolj klasičnih in elegantnih modelov 
do popolnoma urbane mode za vsak dan. Za piko na 
i poskrbimo z obutvijo, torbico in drugimi dodatki. 
Strankam z veseljem svetujemo  in se potrudimo, da vsak 
najde nekaj zase. Obiščite nas tudi na Facebooku, kjer 
objavljamo novosti, popuste, nagradne igre in sprejemamo 
naročila.   

IZKORISTITE IZJEMNO AKCIJO
Ob nakupu dveh izdelkov Lisa&Lu iz kolekcije 
jesen/zima* vam zagotovimo 30 % popusta za 
cenejši izdelek. 

* Popust velja za neznižane izdelke.
 Popusti se ne seštevajo.TWING&BERRIES
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Kaj bi poletje brez piknikov, zabav s prijatelji in druženj 
pozno v noč? Ravno ta doživetja dajejo poletnim mesecem 
nepozaben čar, ampak pomenijo tudi pravo kalorično bombo. 

Mastna in težka hrana, s kalorijami bogate pijače, sladke dobrote, 
... Čas je, da se telo spočije. Poglejte nekaj preprostih in učinkovitih 
nasvetov, ki vam bodo pomagali pri čiščenju telesa. Naj od poletja 
ostanejo samo lepi spomini, kajne?!

Očistimo
telo po počitnicah

T
O
P 5

LORETTA V OBLAČILIH: 
Tunika Lisa&Lu 39,90 €
Ogrlica Lisa&Lu 12,90 €

AKTUALNO 

Čaj za čiščenje 30 g 
Hiša žganja in daril 
4,89 €

Jabolčni kis 1l Hiša 
žganja in daril 

1,59 €

Prašek z minerali 
DM 3,59 €  

Aktivna brezova kura 
DM 9,99 €

Naravni zeliščni čaj 
DM 1,79 € 

PRIVOŠČITE SI KRATKOTRAJNO 
ČISTILNO DIETO

Se kar zgrozite ob misli na dieto? 
Brez skrbi, tale je kratka in sladka. 
Vzemite si tri dni časa in iz prehrane 
izločite vsa predelana živila, ki najbolj 
obremenjujejo prebavni sistem. Uživate 
lahko vse sadje in zelenjavo – sveže 
seveda. Taka prehrana vam bo pomagala 
iz telesa izločiti strupe in odpadne snovi. 
Se sliši težko? Verjemite, splača se. 

EKSPERIMENTIRAJTE! 
SADNO-ZELENJAVNI SMUTIJI

Je dieta prevelik zalogaj? Poskusite 
s sokovi sveže stisnjenega sadja in 
zelenjave. Če vas skrbi zelenjavni 
okus napitka, ga lahko z dobrimi 
kombinacijami sadja spremenite 
v okusno pijačo. Sveže stisnjenim 
sokovom iz jabolk, hrušk, ananasa ali 
pomaranče dodajte malo špinačnih 
listov, peteršilja, korenja ali korena 
zelene in presenečeni boste, 
kako dobro je. 

SE VAM PRILEŽE TOPEL ČAJ?

Zeliščni čaji so zakladnica dobrih 
učinkov, ki so jih poznale že naše pra pra 
prababice. Bezgov, koprivin in šipkov 
čaj so odlično sredstvo za očiščevanje 
telesa, saj pospešujejo izločanje seča, 
kar posledično pomaga k odvajanju 
strupenih snovi. Za razstrupljanje jeter 
pa posezite po čaju iz njivske preslice, 
pegastega badlja in kijastega lisičjaka.  

 

Sestavine za 2 osebi:

∞ 80 dag  paradižnika 
∞ 7 dag starega kruha 
∞ 3 dl vode
∞ 12 g česna 
∞ 4 žlice oljčnega olja
∞ 3 žlice kisa
∞ 1 žlička soli
∞ ščepec kumine
∞ 10 dag zelene paprike
∞ 10 dag kumare
∞ 1 kos čebule
∞ 1 kos paradižnika
 

Kaj ta čas ponuja narava?

Priprava:

Kruh narežemo na kocke in namočimo 
v malo hladne vode (približno 10 
minut). V električnem mešalniku 
zmešamo odcejen kruh, olupljene 
paradižnike in  česen. Postopoma 
dodajamo olje in na koncu kis. Solimo 
in dodamo kumino. Maso stresemo v 
skledo, dodamo vodo in premešamo. 
Ohladimo v hladilniku. Sesekljamo 
čebulo, fino narežemo papriko, kumaro 
in paradižnik. Mešanico damo v manjšo 
skledico in postrežemo k juhi. 

AKTUALNO NARAVNO

GOBE
Okusna hrana, tudi začimba. Ko 
združite prijetno s koristnim – sprehod 
po gozdu in pričakovanje odličnega 
obroka.

VITAL SOLATNI KROŽNIK 3,80 evra

RECEPT  RECEPT  RECEPT  RECEPT  RECEPT  R
EC
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T  
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SPAR - GASPAČO – osvežilen in poln zdravju prijaznih snovi

Več okusnih receptov na našem 
kulinaričnem portalu:

Nasvet, ki ga nenehno slišimo. Ker drži. Voda je vir življenja in vitalnosti, saj pomaga iz telesa odplakniti škodljive in nepotrebne snovi. Potrudite se, da je na dan zaužijete vsaj 2 litra. Še posebej priporočljivo je, da jo popijete na tešče – še preden si umijete zobe. 

PIJ

TE VELIKO VODE

BUČE 
Na domačem vrtu in na tržnicah se že bohotijo okusne buče 
najrazličnejših vrst. Odlična izbira za juhe, rižote, testenine, 
njoke in še veliko veliko domačih dobrot.  
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SUP?
Zakaj pa ne?
Jesen ni ovira. 
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MUST HAVELORETTA V OBLAČILIH: 
Top Adidas Prva Liga 24,95 €

Legice Adidas Prva Liga 39,95 €  

ŠPORT ZA VSE

Top Nike Hervis 29,99 € 

Pajkice Nike Hervis 54,99 €

Kapa Nike Hervis 14,99 €

Ščitniki C&A 7,00 €

Brisača Interspar 11,99 €

KJERKOLI IN KADARKOLI

Supanje je mogoče na vseh vodnih površinah, odvisno 
od vaših želja in pričakovanj adrenalina. Supate lahko 
na jezerih, na morju ali rekah. Tam, kamor najraje 
zahajate. Kjer narava ponuja najlepše razglede. Ker niste v 
neposrednem stiku z vodo, ki je lahko v jesenskih mesecih 
že hladnejša, lahko lep jesenski dan izkoristite za tovrstno 
rekreacijo in sprostitev.  

ZA VSO DRUŽINO

Za supanje ne potrebujete posebnih spretnosti in 
predhodnega znanja. Je odlična in zabavna rekreacija za 
vso družino. Šteje le ravnotežje, zato enostavno veslajo 
tudi otroci. Če so še majhni, jim nadenite rešilni jopič, 
posadite na SUP pred vaše noge, in verjemite, da bodo 
uživali v doživetju.    

SUP je okrajšava angleškega poimenovanja 
Stand up paddling in predstavlja atraktiven 
šport, kjer stojiš na veliki deski in se poganjaš 

z veslom. Ko enkrat poskusiš, ti osvoji srce, zato 
ni nič čudnega, da njegova popularnost bliskovito 
narašča tudi v Sloveniji. Njegova prednost: starost 
in izkušenost sta nepomembni. Šteje le občutek 
svobode.

ALI STE VEDELI?

SUP izvira iz deskanja in ima svoje 
korenine na Havajih, kjer je deskanje že 
od nekdaj veliko več kot samo šport. Je 
kultura, tradicija, del vsakdanjega življenja 
in celo verskih običajev. Z uporabo vesla 
so deskarji izvajali treninge tehnike in 
stabilnosti ter si pomagali pri lovljenju 
ravnotežja na valu. Prvo tekmovanje s 
supanju so organizirali leta 2007 na jezeru 
Tahoe v severni Kaliforniji, kjer so se 
tekmovalci pomerili na desetkilometrski 
progi. 

Preizkusite 

se v supanju na 

Velenjskem jezeru, 

kjer se je letošnje poletje 

odprl Zoo station. Tam si 

lahko izposodite SUP in veslo, 

izveste vse o supanju, potem 

pa se podate v znane vode 

lepega širnega jezera.     

LO
KA

LNI NAMIG

Sončna očala Bolle unisex Hervis 
109,99 €

Bollé velja za enega izmed vodilnih 
svetovnih proizvajalcev športnih 

in sončnih očal. Namenjena so tako 
profesionalcem kot običajnim uporabnikom 
in izdelana po najnovejših tehnologijah na 
področju izdelave okvirjev in stekel za očala.

OPTIKA CLARUS

ALI STE PRIPRAVLJENI NA RAČUN NIZKE CENE TVEGATI TRAJNE POŠKODBE 
VIDA?
Vsaka kakovostna sončna očala, ki imajo optično 
obdelano steklo in okvir iz kakovostnih materialov, 
so bistveno dražja od tistih, ki jih vidite na stojalih 
lokalne trafike. Razlog se skriva ravno v zahtevnosti 
načina obdelave stekel in uporabljenih materialih. S 
cenenimi sončnimi očali največjo škodo povzročate 
prav sebi, saj takšna očala nimajo pravilno optično 
obdelanih stekel. Kaj to pomeni? Svetloba se pri 
kakovostnih sončnih očalih lomi pod pravilnimi 
koti, pri cenenih pa ne. Uporabniki »očal za par 
evrov« pogosto tožijo o glavobolih, omotici, slabosti 
in drugih simptomih, lahko pride celo do poškodbe 
vida. Da boste svojim očem zagotovili le najboljše, 
smo v Optiki Clarus že v avgustu začeli z velikim 
posezonskim znižanjem sončnih očal priznanih 
blagovnih znamk s popusti do 50 %. Akcija bo trajala 
do konca septembra. Se vidimo v Optiki Clarus, kjer 
z ljubeznijo skrbimo za vaš vid.
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OTROŠKO & IGRIVO

Jesenski modni trendi prinašajo čudovite novosti tudi za otroke 
in najmlajše. V pričakovanju meglenih juter in hladnejših 

večerov bo objem prave toplote okoli otrokovega telesa še kako 
dobrodošel. Pletenine tudi tokrat ne bodo razočarale.

Vesela
in topla jesen  

KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE

BARVE DOMIŠLJIJE

Čeprav letos v svetu mode kraljujejo 
temnejši in zemeljski toni, je čarobna 
mavrica še vedno nepogrešljiva sopotnica 
igrivega otroškega sveta. Tako lahko 
temne tone brez slabe vesti kombinirate 
z barvitimi odtenki in detajli, ki bodo 
ujeli razigrano razpoloženje otrok. 

Dekliška jopa Baby center 
22,99 € 

Fantovska softshell jakna Baby center
39,99 €

Legice Baby center
9,99 €

Fantovski brezrokavnik Vögele
17,99 €

Dekliška obutev C&A
15,00 €

Fantovski gležnjarji C&A 
19,00 €

Fantovski škornji Baby center 
12,99 €

MUST HAVE

Spalni pajac C&A 
9,90 €

70 plesalcev je ob zaključku showa podelilo M-Dance nagrade v vrednosti 120 €.

Največja dopoldanska množica za Ribičem Pepetom.

Ekskluzivni prvi nastop top pevcev iz oddaje Znan obraz ima 

svoj glas – stand up komičarka Ana Marija, drugouvrščeni 

Vogel, tretjeuvrščeni Pilja in prvouvrščena dama Daša.

Dobitnica Velenjkinega bona za 500 €.

VELIKI PREDPOLETNI POPUSTI V VELENJKI – SOBOTA, 21. 6. 2014

Pestro poletje 
v Velenjki

UTRINKI & DOGAJANJE

Ko gre za spanje, 
je udobje še kako 
pomembno. Mehak 
in topel otroški spalni 
pajac bo poskrbel za 
brezskrben in miren 
spanec vašega sončka.

KAJ SE JE DOGAJALO?

PREPLETENI Z UDOBJEM

Jeseni brez pletenin pač ne gre. Še 
sreča, saj so otroške jopice in puloverji 
prava izbira za ukrotitev mraza in 
simpatičen, moden videz. Različni vzorci 
in načini pletenja popestrijo garderobo, 
kakovostni materiali pa poskrbijo za 
pravo mero udobja. 

RA

ZVIJAMO MOŽGANČKE

Naj bo igra ne samo zabavna, temveč tudi poučna. Presenetite malčka z atraktivno didaktično igračo, ki spodbuja razvoj njegovih motoričnih 
spretnosti, pomaga izostriti njegove 

čute in razvija miselne funkcije. Naj bo igra izziv!

JUNIJ
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