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drage obiskovalke, dragi obiskovalci,
pred nami je čudovita jesen in z njo bo Velenjka  dobi-
la svojo končno, novo podobo. Kmalu se boste lahko 
razvajali z novo kulinarično ponudbo. Konec avgusta 
je Velenjka že presenetila z novostjo – obstoječi po-
nudbi se je pridružila še nova prodajalna s čevlji.
Dovolite, da vas povabimo na veliko praznovanje nove 
Velenjkine podobe in 4. rojstnega dne, ki se bo odvija-
lo v petek, 20. septembra in v soboto, 21. septembra 
- z veliko Re-Opening zabavo. V petek, 20.09. bo na-
stopila legendarna pevska diva, gospa Neda Ukraden. 
Njene melodije bodo navdušile mlajšo, srednjo in 
starejšo generacijo. V soboto, 21.09. od 16.00 ure vas 
bosta v prijetno vzdušje popeljali priljubljena Natali-
ja Verboten in zmagovalka letošnjega šova ''Slovenija 
ima talent'', simpatična Alja Krušič. Natalija in Alja 
pripravljata tudi presenečenje - povabili vas bosta na 
oder, da se boste lahko sami preizkusili v petju. So-
delovali pa boste lahko tudi v animacijskih nagradnih 
igrah. Udeležite se animacij, saj smo za vas pripravili 
mikavne nagrade. V soboto popoldan bo sledilo final-
no žrebanje nagradne igre ''Moj Rio'', ki poteka že od 
25.07. Glavni/-a izžrebanec/-ka   bo postal/-a pono-
sen/-a lastnik/-ca novega avtomobila Kia Rio, drugo 
in tretje izžrebanega pa čakajo darilni boni Velenjke v 
vrednosti 300 € in 200 €. V petek in soboto bodo po-
polno glasbeno vzdušje v Velenjki  pričarali mladi, na-
debudni glasbeniki. Zvoki nežnega jazza, živahnih rit-
mov in posebnih ter neobičajnih zvokov (''Beat Box'') 
bodo v Velenjki ustvarili sproščeno in prijetno vzdušje.
Drage dame, v tej številki Velenjka magazina se spre-
hodite po modnih brveh in si oglejte modne smernice 
za jesen. Gotovo boste našle navdih in idejo. Tudi v tej 
številki smo poklepetali z znanimi slovenskimi ženska-
mi, tako boste lahko prebrale zgodbe o Rebeki Dre-
melj, Manci Špik, svoje vtise in občutke pa nam je zau-
pala tudi nagrajenka nagradne igre ''Sanjski dopust na 
Maldivih'', Ana Petkovšek.
Naj bodo jesenski dnevi prijazni z vami, želimo vam 
čarobno jesen in vas vabimo, da nas obiščete v preno-
vljeni Velenjki.

Impresum: Revija za stranke, 23. izdaja, September 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

Delovni čas

Ponedeljek – petek  09–21h
Sobota  08–21h
Nedelja  09–15h
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Legendarna pevska diva bo s svojimi največjimi 
hiti poskrbela za odlično zabavo in neverjetno 

razpoloženje. Njene melodije bodo navdušile 
mlajšo, srednjo in starejšo generacijo.

 simpatična zmagovalka letošnjega 
šova ‘’slovenija ima talent’priljubljena in karizmatična pevka

šarmanten in talentiran Beatboxer

V soboto popoldan bo sledilo finalno žrebanje nagradne 
igre ‘’Moj rio’’, ki poteka že od 25.07. Glavni/-a 
izžrebanec/-ka bo postal/-a ponosen/-a lastnik/-ca 
novega avtomobila Kia Rio, drugo in tretje izžrebanega pa 
čakajo darilni boni Velenjke v vrednosti 300 € in 200 €.

Vsi udeleženci iger bodo prejeli simbolične nagrade, zmagoval-
ko pa čaka celotna stilska preobrazba. V petek in soboto bodo 
popolno glasbeno vzdušje na petih različnih frekventnih mestih 
po Velenjki pričarali mladi nadebudni glasbeniki in glasbenice s 
saksofonom, čelom, violino in ostalimi instrumenti. Prepričani 
smo, da se bodo vsi obiskovalci ob zvokih nežnega jazza in ostalih 

zvrsti glasbe počutili sproščeno in prijetno.

V petek, 20.09. in v soboto, 21.09.

bo poskrbljeno tudi za prijetno, 

adrenalinsko vzdušje z animacijskimi 

igrami za obiskovalke in obiskovalce.

sodelujte v štirih različnih igrah in si
priigrajte celotno stilsko preobrazbo.

Prepoznavanje vonja parfuma
Odkrivanje pravega okusa

Tekmovanje v Wii plesu
Poimenovanje znanih osebnosti

20.09. − 21.09. 2013

4. ROJSTNI DAN

Najboljša zabava
v mestu

Neda Ukraden

Natalija Verboten

Ramon Erdemir

Alja Krušič
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tvegajte z zimsko belino!
Ko se temperature spustijo, vsi 

najraje posežemo po temnih tonih. 
Zakaj ne bi letos ubrali drugo ta-

ktiko in posegli po zimsko beli? 

 Ne misliti, da lahko zimsko belo nosite 
le za večerni izhod. eleganten plašč se 

poda za v pisarno, denim pa je pri-
merna kombinacija za konec tedna.

Oblačila z volančki prihranite za 
pomlad. Izberite vremenu primerne 

osnovne kose, kot so grobe pletenine, 
kavbojke in jakne, primerne za jesen. 
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dA

NE

Ne

da

da

Ne

ne ustrašite se plastenja.
Vrednost jesenske garderobe po-

večajte z nekaj dodatnimi kosi. 

Uporabite teksture skupaj s hlačami, 
krili in topi. Obleka preko usnjenih 
hlač vam omogoča nošenje plasti, 
ne da bi bili pri tem videti zajetni. 

Ne pretiravajte z barvami ali vzorci, 
ko nosite več plasti. Oblačilo iz več 

delov mora padati čim bolj lahkotno.

investirajte v nakup vpadljivih vrhnjih 
oblačil. Vrhnja oblačila, ki naredijo velik 
vtis, se to sezono predstavljajo na mno-
go načinov. Pomislite na drzna krznena 

oblačila, prevelike parke in usnje.

Ne ustrašite se eksperimentiranja z raz-
ličnimi barvami, dolžinami in teksturami.

Upoštevajte pravilo manj je več, ko os-
tala oblačila nosite z vpadljivimi plašči.

dA

Ne

da

Pridružite se trendu uniformi-
rano navdihnjenih oblačil.
Modni oblikovalci so za letošnjo 
sezono postregli z vojaškim trendom, 
kar pomeni, da bo kaki zelena postala 
ena osnovnih barv vaše garderobe. 

Ne izogibajte se dekliških razli-
čic uniformiranih oblačil. Pomislite 
na ukrojen top ali ozke hlače. 

dodajte poudarke, kot sta čipka ali bro-
kat in tako ustvarite pridih šik razkošja.
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Ne

ne pozabite na super prikupno 
pokrivalo. Na skoraj vsaki 
modni reviji s trendi za jesen in 
zimo smo videli super kape.

Zapomnite si naslednje: ko ste v 
dvomih, si nadenite kapico!

Ne pozabite na druge vrste pokri-
val, ki so nosljive to sezono. Na 
voljo so vam fedore, ohlapne plete-
nine in celo baseballske čepice. 

Posvojite klasične potiske.
Ste siti pomladnih cvetličnih in kalej-
doskopskih potiskov? Potem za jesen 

pozdravite klasiko, kot je pepita. 

Ne bojte se obleči tega vzorca za v 
službo. Tkanine, namenjene za mo-
ška oblačila, naredijo vaša oblačila 

šik in jim dajo poslovni pridih. 

Ne pozabite, pepita se ujema z 
vsem! Gre za nevtralen vzorec, ki 

domišljiji pušča prosto pot.

dA

da

Ne

Ponovno premislite o svojih us-
njenih oblačilih. Usnje je lahko 

športno, drzno ali izjemno ženstve-
no. Vse je odvisno od nošenja. 

Vsake toliko časa si privoščite usnjeno 
oblačilo v barvah. Stilirajte in dopolnite 

ga, kot bi šlo za običajno pletenino.

Ne izberite celotnega videza v 
usnju, razen če želite ustvari-

ti videz »bajkerske bejbe«. 
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da

Ne

ne pospravite leopardjih vzorcev. 
Prav ste prebrali. Eden od najbolj 
vročih trendov je že v vaši omari. 

To jesen se poigravajte z leopardjim 
vzorcem v različnih barvah. Klasična 

rjava in črna bosta vedno moderni, 
zato se pozabavajte in namesto njiju 

izberite rožnato ali rdečo različico. 

Ne pretiravajte. Z malo leopardje-
ga vzorca boste daleč prišli.

Izberite oblačilo v smaragdno zeleni.
Smaragdno zelena letos diktira 

tempo. Gre za barvo leta, zato ne 
preseneča, da smo jo opazili na vseh 

modnih brveh za letošnjo jesen. 

Ne zanemarite dejstva, kako pri-
vlačna je lahko videti v kombinaciji 

z drugimi odtenki dragih kamnov, 
kot so granat, ametist in safir. 

 Ta odtenek vključite v svojo gardero-
bo na različne načine. Strukturirana 

torba ali visoke pete v tej živahni barvi 
bodo vaš videz izbrano zaokrožili. 

NE

da

Ne

ne odrecite se peplumu.
Ta naborek je trend, ki bo še tra-
jal, zato si ga kar privoščite, še 
posebej, če si ga še niste! 

Najdite primeren peplum zase. Mesto, 
kjer ga na obleki ali krilu najdemo, 
odloča o tem, kako dobro boste videti. 

Ne podcenjujte dejstva, da lahko 
naborek zares poudari dober vi-
dez. Definira lahko vaš pas ali po-
udari obline na deški postavi. 
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na

postanejo resnicnostˇ
Rebeka. Manca. Ana. Tri ženske, ki dokazujejo, da je 

vse mogoče. Treba je trdo delati, verjeti vase, v svojo 

zgodbo in svoj trud ter preprosto verjeti.

Zmagovalka nagradne igre 
"Sanjski dopust na Maldivih"

Triindvajsetletna Velenjčanka Ana Petkovšek, študentka med-
narodnih odnosov na ljubljanski Fakulteti za družbene vede, se 

nagradnih iger ne udeležuje pogosto. Nikoli je niso pritegnile tako, 
da bi jih redno igrala, saj se ji je vedno zdela premajhna možnost, 

da bi v resnici kaj dobila. A po finalnem žrebanju v Velenjki, je 
spremenila mnenje, zdaj pravi ”temu očitno ni tako”, saj bo prosti 

čas, ki ga sicer najraje preživlja z družino, fantom in prijatelji, v 
mesecu novembru prvič preživela na sanjskem dopustu na Maldivih. 

si nagradni kuponček ob oddaji v škatlo pospre-
mila s kako pozitivno mislijo?

Ko je fant videl, da v Velenjki poteka nagradna igra za sanjski dopust 
na Maldivih, je bil precej navdušen, in tako sva skoraj vsak dan v 

škatlo odvrgla vsak po en kuponček. Nisem ga opremila s kako ener-
gijo, saj sem bila prepričana, da ni mogoče, da me izžrebajo, zato 

nisem pričakovala ničesar, še na žrebanje sem prišla bolj za zabavo. 
si v času čakanja na žrebanje kdaj pomisli-

la »kaj bi bilo, če bi bila izžrebana«?
Sem pomislila, da bi bilo super, če bi osvojila sanjsko potova-

nje na Maldive, a so to bile le sanje. Potem pa sem se naenkrat 
znašla na odru v Velenjki, z glavno nagrado v roki. Zakaj sem ravno 

jaz prejela sanjski teden na Maldivih, se sprašujem še danes. 
Izžrebala te je Rebeka Dremelj, ki je Maldi-

ve že videla. Ti je dala kak dober namig?
Spomnim se, da mi ga je dala, a sem bila tako pre-
senečena, ker se je vse dogajalo tako hitro, da sem 

namig še v isti sekundi pozabila. (smeh)
kakšni so bili odzivi družine in najbližjih prijateljev?
Tako družina kot prijatelji so bili šokirani in zelo ve-

seli, tako da smo proslavljali še pozno v noč.
kakšen je zate sanjski dopust? Ga pričakuješ na Maldivih?

Maldivi mi definitivno predstavljajo sanjski dopust in upam, 
da bodo izpolnili moja pričakovanja. V to pa ne dvomim.

kako se na otočke v Indijskem oceanu priprav-
ljaš in kdaj boš nagrado izkoristila?

Priprave me seveda čakajo. Kako izgledajo tiste za sanjski dopust, 
še ne vem. (smeh) Dopust bom pa izkoristila konec novembra. 

Z agencijo sem že bila v pogovorih, tako da je vse okoli samega 
potovanja pripravljeno. Zdaj čakam le še na sanjski november.

A

Ko sanje

Petkovšek

Besedilo: Helena Ajdnik
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ebeka

anca

»Predana, delovna, poštena, ljubeča,« bo Rebekin odgovor, če 
jo boste vprašali, s katerimi pridevniki se najlažje opiše, »in da 
ne pozabim, samozavestna«. V tej njeni neposrednosti je toliko 
miline, da je neverjetno prikupna. Tudi, ko prizna, da se o njej 
marsičesa ne ve. »Moram priznati, da mi to godi, zato naj kar tako 
ostane. No, mogoče samo za pokušino − zelooo občutljivo bitje 
sem in zelo veliko znam jokati. Ne bi rekli, kajne? Zdaj pa srčno 
upam, da ne bo naslov intervjuja Veliko jočem«. (smeh) No, zdaj 
veste, o kateri prikupnosti sem govorila. Rebeka je zelo preprosta 
ženska, predana vlogi mame. »Ni besed, ko postaneš mama, so 
le nepopisni trenutki, občutki sreče, strahov, veselja, radosti. In 
podobno je, ko ti v življenju uspejo kakšni načrti. Edino, kar je po-
membno, vsaj po mojem, je, da to, kar delaš, delaš s srcem. Potem 
se ti stvari odpirajo same po sebi.« Njenemu vodilu smo bili priča 
tudi v Velenjki, ko je kot glasbena gostja nastopila konec mese-
ca junija na finalnem žrebanju nagradne igre ''Sanjski dopust na 
Maldivih''. Vsa Velenjka je rajala z njo. 
In kakšna bo njena delovna jesen? »Hm, pestra. Komaj čakam, da 
se začne. Toliko novih stvari se bo zgodilo, toliko planov imam, 
da se včasih kar malo zamislim, ali mi bo uspelo vse realizirati. 
Ampak na koncu tako ali tako vem, da JA! Ker drugače ne znam in 
nočem!« (smeh) Podjetnica, pevka, mama, prijateljica, žena in še 
kakšno vlogo ima postavna Sevničanka, ki pravi da so bile njene 
tri največje prelomnice v življenju podati se v showbiznis, postati 
mama in največja, ki jo še čaka »vzgojiti otroka v dobro, pošteno 
osebo.« Če bo črpala iz naukov svojega življenja, ji bo tudi to us-
pelo. »Veste, se zgodi tudi, da pridejo trenutki, ko bi najraje po-
begnila iz svoje kože. A to je nekaj povsem normalnega. Znanje je, 
kako te trenutke obrniti sebi v prid in na pozitivno stran. A z leti 
se ljudje naučimo. Bodite samosvoji v pozitivnem smislu, samo vi 
lahko naredite razliko, spremenite življenje na bolje. Minuta za 
jok je vredu, potem pa glavo pokonci in svojim izzivom naproti.«

»Moje življenje je šele z nastopanjem dobilo smisel, pred tem eno-
stavno nisem vedela, kaj bi v življenju rada počela in kakšno je moje 
poslanstvo. Moj poklic mi je prinesel same lepe stvari, dragocene 
izkušnje in ogromno poznanstev, ki bogatijo moje življenje.« Poča-
si nastajajo nove skladbe in postavna Gorenjka komaj čaka, da se 
spet zapre v studio in posname kaj novega. In spet bo delala to, kar 
najraje in zelo dobro počne. »Ja, petje je moja ljubezen, poleg moje 
družine, prijateljev in kuhanja. Veliko je stvari, ki jih obožujem!« 
Za Manco je dan prekratek, da bi se lahko posvetila vsem svojim 
simpatijam, a ker je zelo vestna in trmasta, sledi željam na vseh 
področjih. »Zelo rada se ukvarjam s sabo, rada telovadim, pazim, 
da jem čim bolj zdravo, zelo rada pa se tudi razvajam. Svoji koži na 
obrazu in telesu rada privoščim najboljše stvari! Plešem na drogu, 
hodim na fitnes, treniram s TRX-om in tečem. V telovadnici sem 
najmanj 5 ur na teden, če pa prištejem še nastope, meseca maja 
sem nastopila tudi v Velenjki, ki so fizično zelo naporni, saj trajajo 
tudi do 6 ur, potem sem stalno aktivna.« Šport ji ogromno pomeni. 
»Brez njega si ne predstavljam življenja! Ker sem velika gurmanka 
zdrave hrane v velikih količinah, pazim, da telovadim od tri do pet-
krat na teden, tako da se potem lahko vedno tudi dobro najem in 
poizkušam nove jedi.« (smeh) Poleg kulinarike pa so pri Manci na 
dnevnem redu teme, mimo katerih ženske ne moremo. »Rada imam 
modo. In zadovoljno življenje. srečna sem, da imam krasno ekipo 
ljudi, ki stoji za mano. Življenje je lahko tako zelo preprosto. Če se 
obdamo s pravo energijo. A spremembe, ki se v življenju dogajajo, 
so največja stalnica pri vsakem človeku. Ko to sprejmeš, ti je lažje. 
Verjamem, da je vsaka sprememba sprememba na bolje in da si vse 
prikličemo sami, da se premaknemo naprej, proti svojemu cilju, ki je 
zagotovo biti srečen in izpolniti si vse želje«.

R

M

dremelj

Špik
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ania Przybylska in Piotr adamczyk oglašujeta 
novo jesensko-zimsko kolekcijo CCC!

Tokrat je fotografiranje igralcev potekalo v 
Londonu. Več kot sto petdeset let star zvonik 
Big Ben, značilne rdeče telefonske govorilnice in 
znameniti dvonadstropni avtobusi Routemaster 
so popolna ozadja za letošnjo jesensko-zimsko 
kolekcijo čevljev in torbic znamke CCC.

To jesen bodo v trgovini CCC v Velenjki ženske 
našle obsežno ponudbo tako motorističnih 
čevljev (»biker boots«) z debelim, robustnim 
podplatom, z zaponkami, zakovicami in 
verižicami kot tudi nagubanih čevljev v 
kavbojskem slogu.
V prihajajoči jesensko-zimski sezoni bo posebna 
pozornost namenjena čevljem z ravnim, 
prilagodljivim in ozkim zgornjim delom. Višina 
pete ni več pomembna, tako da je daljši in višji 
zgornji del čevlja bolj v skladu s trenutnimi 
modnimi trendi.
Torbice so pomemben dodatek kreacij za 
ženske. Prešite s svetlečimi, zlatimi, črnimi ali 
modrimi plavičinimi vlakni pričarajo resnično 
enkratni jesensko-zimski modni slog. Ženske, ki 
rade izstopajo, bodo zagotovo navdušene nad 
torbicami v živo rdečih barvah, ki jih nudi CCC.

Vodilna smernica moške jesensko-zimske 
kolekcije CCC so tradicionalni polškornji z 
dodatki v rokovskem slogu. Gube, zaponke in 
vezalke v živih barvah niso samo za polepšanje 
izgleda, temveč poudarijo vaš drugačen, 
moderen in nekonvencionalen slog.

V prihajajoči jesensko-zimski sezoni bosta tako 
moška kot ženska kolekcija uporabljali zastavo 
Združenega kraljestva in barvi, ki sta s tem 
povezani – modro in živo rdečo. Kolekcija bo 
vsebovala tudi razkošne odtenke rjave in sive, 
kljub temu pa je uspešnica te sezone črna v 
rokovskem slogu.

CCC je v Velenjki pripravil tudi ponudbo za 
najmlajše. Kljub krajšim dnevom in deževnemu 
jesenskemu vremenu bodo v otroški kolekciji 
prevladovale barve, kot so roza, vijoličasta 
in topli odtenki rjave. Prisotni bodo tudi 
otroški najljubši Disneyjevi junaki. Mali modni 
navdušenci pa bodo lahko našli elemente 
rokovske mode tudi v svoji kolekciji.
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Zapeljiv pogled
ze navsezgodaj

Zazvoni budilka. Še napol v snu pretegnete svoje 

telo, zadovoljni s par uricami konkretnega spanca ... 

Novim izzivom naproti!

Besedilo: MOJCA ŠKOF

Oddrvite v kopalnico, odprete pipo, povzdigne-
te pogled … Dobro počutje tega jutra zmotijo 
vaše utrujene oči. Treba se bo urediti, da bo 
tudi pogled izražal vaše današnje počutje. Ste 
se kdaj vprašale, kako bi se bilo prebuditi, se 
pogledati v ogledalo in se navduševati nad po-
dobo odprtih oči, ampak tokrat brez maskare?

Po vsem svetu je rešitev znana že lep čas. Po-
daljševanje trepalnic. Pred nekaj leti je postala 
dosegljiva tudi v Sloveniji. Izurjene oblikovalke 
vaše naravne trepalnice podaljšajo s sintetični-
mi vlakni, ki so vsaka posebej že v osnovi obli-
kovane kot naravne. Le da so daljše in debelej-
še. Naše naravne trepalnice je moč podaljšati 
za eno tretjino! Izbrati je moč tudi barvo in se 
odločiti med končnim videzom – naravni, gla-
mur, odprtje oči, igra z barvami … Trajajo in tra-
jajo – dokler ne izpade naša naravna trepalnica 
in z njo pritrjen podaljšek. Da pa boste zmeraj 
videti brezhibno, se izvajajo korekture, kjer se 
izpadle nadomestijo s podaljšanjem novih tre-
palnic. 

Tretma prvega podaljševanja traja okrog dve 
uri, ponovna vstavljanja se izvajajo na 2−3 te-
dne in trajajo slabo uro. Sam postopek je ne-
boleč, udobno nameščene ležite na postelji z 
zaprtimi očmi. Čas, idealno izkoriščen za lepo-
tni spanec. 

Kako pa je z nego podaljšanih trepalnic? Prvih 
48 ur je treba paziti, da ne pridejo v neposreden 
stik z vodo. Izogibamo se tudi savni in solariju. 
Po pretečenih dveh dneh se normalno umiva-
mo, razlika je le-ta, da podaljšanih trepalnic ne 
drgnemo. Z njimi ravnamo nežno in z občut-
kom, da ne poškodujemo lepila, ki drži sintetič-
no trepalnico na naši naravni.

Jutra bodo tako bolj sproščena, nanos maskare 
ne bo več potreben in boste zjutraj prihranile 
minutko ali dve. Oči bodo odprte in pogled bo 
vedno znova jemal dih. Verjemite, zlezejo vam 
pod kožo.

ˇ

PODALJŠEVANJE

TREPALNIC
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Velja pri nakupu izdelkov 
Lisca in Cheek by Lisca 

nad 10 € in je unovčljiv do 
30. 09. 2013 v prodajalni 

Lisca v NC Velenjka

5€

Hiša žganja in daril
V Hiši žganja in daril sedaj najdete izdelke treh priznanih 
kakovostnih slovenskih proizvajalcev: Medeni butik Vogler, 
Piranske soline ter zeliščne kmetije Grilc, ki ponuja čaje, pri-
delane na ekološki način.
Vabimo Vas, da nas obiščete in se sami prepričate o kakovo-
sti naših izdelkov.

Zootic
Lastnikom psarne ali mačkarne omogočamo nakup vzredi-
teljskih pakiranj hrane Hill's in Dr. Clauders ter drugih paki-
ranj hrane in opreme po 20 % nižjih cenah.*
*Opredeljeno v splošnih pogojih Kluba vzrediteljev Zootic.

Perger
NAKUP V NEDELJO SE SPLAČA!
Sedaj že vsi dobro vemo, da imajo v Velenjki glavno besedo 
ženske!
Zato smo v Hiši mojstrovin Perger 1757 pripravili posebno 
nedeljsko akcijo, ki velja za vse predstavnice nežnejšega 
spola. Ob nakupu kateregakoli izdelka iz naše ponudbe Vam 
priznamo takojšnji 10 % popust.
Akcija velja za vse nedelje v mesecu septembru! 

Lisca – popolna podpora do G košarice
Ženske, ki nosijo modrčke v večjih velikostih, se zavedajo, 
kako pomembno je prileganje. Modrček mora biti tako lep 
kot funkcionalen. Ker so večje prsi tudi težje, morata biti 
temu prilagojena kroj in material. Z novo kolekcijo Lisca 
predstavlja sodoben nedrček, ki zagotavlja popolno oporo 
do G košarice.

Vitapur Hitex
Ležišče z esenco sivke za miren spanec.
Ležišče Lavender Comfort omogoča sproščujoč in zdrav spa-
nec. Udobno, 16 cm visoko 7-consko jedro zagotovi pravilno 
lego telesa in pomaga odpravljati bolečine.

Stara cena: 174,90 € | Nova: 139,92 €

Ob nedeljah -10 %

Kljub vzrediteljev Zootic
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olala
Po zelo vročem poletju nam je vreme že postreglo z nižjimi 
temperaturami in v svojih omarah že brskamo po toplejših 
artiklih.
A ne skrbite, v modnih prodajalnah Olala Vas že čakata novi 
kolekciji Olala in Desigual, ki bosta Vašo jesensko garderobo 
obarvali z živimi barvami in zapeljivimi modeli.

Baby center
Da bodo vaši otroci pripravljeni za prihajajoče hladnejše 
jesenske dni in začetek šole, obiščite trgovine Baby Cen-
ter. Pričakujemo Vas s široko ponudbo kakovostnih oblačil 
in obutve iz jesensko-zimske kolekcije. Izbirate lahko med 
prehodnimi jaknami, jopami, hlačami, trenirkami, majica-
mi in drugimi otroškimi oblačili do velikosti 128, pri izbiri 
ustrezne obutve pa so vam na voljo udobni čevlji ter športna 
obutev do velikosti 30. Starši in otroci vabljeni v trgovino 
Baby Center!

Hervis
V Hervisu bi Vas pa radi spomnili, da je prišel čas, ko se 
številni otroci v šolo podajo s kolesom. Ste preverili stanje 
kolesa svojega otroka in ga po potrebi odpeljali na servis? 
Je vaš otrok na kolesu primerno zaščiten – ima čelado, 
vzvratno ogledalo, sprednjo in zadnjo luč ter odsevnike na 
kolesu? Z dobro pripravo kolesa za vašega šolarja in s pri-
merno opremo je mogoče tveganje za morebitne nesreče in 
nastanek poškodb znatno zmanjšati ter otrokom omogočiti 
varno, brezskrbno in prijetno pot v šolo. Ne pozabite tudi, 
da je uporaba kolesarske čelade obvezna za otroke do 14. 
leta starosti.

Mobtel
Galaxy s4 mini je zaradi Super 
AMOLED zaslona s 4,3-palčno 
(10,9 cm) diagonalo, kompak-
tne oblike in zgolj 107 g teže 
lahko prenosljiv, upravljati se 
ga da z eno roko. Kljub kom-
paktnosti pa je izjemno zmo-
gljiv, saj je opremljen z dvoje-
drnim procesorjem frekvence 
1,7 GHz, zato je kos vsem zah-
tevnejšim nalogam. Ima veliko 
inovativnih in priročnih funk-
cij, ki so namenjene uporabi v 
najrazličnejših okoliščinah in 
za najrazličnejše potrebe.

Galaxy S4 mini lahko v okviru 
Mobitelove prodajno naročni-
ške akcije kupite v prodajalni 
Mobtel na obročno odplačilo 
24x16 € (vezava 24 mesecev). 
Ostali pogoji nakupa se naha-
jajo na www.mobitel.si.
 
Ob 4. rojstnem dnevu prenovljene Velenjke (20.09. in 
21.09.2013) Vam bodo v prodajalni Mobtel, Samsungovi 
strokovnjaki predstavili vse funkcije Galaxy S4 mini in osta-
lih Samsungovih najnovejših mobilnih telefonov. Prvih 10 
kupcev Galaxy S4 mini pa dobi posebno darilo, čaka pa Vas 
tudi 20 % popust na originalno Samsung dodatno opremo.

Varnost je
na prvem
mestu!

Pripravite svoje
otroke na jesen!
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Perger
Kljub temu da živimo v času, kjer je življenjski tempo vedno 
hitrejši, se zavedanje o tem, kako pomembna je kakovostna 
in zdrava prehrana veča. 
Tudi v družinskem podjetju PERGER 1757 se zavedamo zgo-
raj omenjenih dejstev, zato je danes že deveta generacija 
tega podjetja razvila popolnoma novo linijo Pergerjevih BIO 
medenjakov.
Izdelani so iz skrbno izbranih, kontroliranih ekološko pri-
delanih naravnih sestavin najvišje kakovosti. Z medom kot 
glavno sestavino vplivajo na ohranitev uravnotežene ravni 
sladkorja v krvi, hormoni poskrbijo za regeneracijo telesa, 
maščobe pa izgorevajo. Vsebujejo tudi pomembne vitamine 
B, A, D in E, ki so v določenih količinah nujno potrebni za 
normalno delovanje človeškega telesa.
Kot prvi jih boste lahko brezplačno poskusili prav obiskoval-
ci Velenjke. Spremljajte Velenjko magazin, da boste obveš-
čeni o datumih brezplačnih degustacij!

dM
V new York na nepozabno doživetje …
Si predstavljate, da vi, vaše tri prijateljice, Denis Avdić in še 
šestinsedemdeset drugih zabave željnih modnih navdušenk 
za nekaj dni odpotuje na sanjski šoping v New York?
S svojimi prijateljicami se lahko pridružite sanjski ekipi in 
se konec novembra skupaj z njimi podate na petdnevno po-
tovanje v New York, kjer boste lahko nakupovale do one-
moglosti na najbolj znani aveniji in v največjih nakupovalnih 
središčih ter doživele utrip praznično okrašenega mesta ter 
se zabavale z Denisom Avdićem in jutranjo ekipo Radia 1.   
Izbrali bodo tudi štiri srečne potnice, ki jih bodo preobrazili 
v prestižnem frizerskem salonu John Frieda. Odpotovalo bo 
le osemdeset oseb, zato pohitite in si zagotovite svoje mes-
to na potovanju. 
Več o pravilih aktivnosti najdete na dm-ovi spletni strani 
www.dm-drogeriemarkt.si in na Radiu 1.
Pripravite kovčke! new York, prihajamo!

optika Clarus
S strani strank smo velikokrat deležni vprašanj, kakšna je 
razlika med cenenimi sončnimi očali in sončnimi očali, ki 
stanejo 100 in več EUR. 

Glavna in najpomembnejša razlika med cenenimi in kakovo-
stnimi sončnimi očali se skriva v steklih. kakovostna sončna 
očala imajo pravilno brušena in optično obdelana stekla, 
ki zagotavljajo pravilen lom svetlobe in s tem preprečuje-
jo trajne poškodbe očesa. Cenena sončna očala so narejena 
po sistemu "brizganja plastike", kar v praksi ne zagotavlja 
pravilne zaščite oči. Prav zaradi tega uporabniki pogosto to-
žijo po glavobolih, omotici in drugih neprijetnih stranskih 
pojavih. 
Razlika je tudi v okvirjih. Pogosto se dogaja, da pri cenenih 
sončnih očalih, ko so ta dlje časa izpostavljena močnemu 
soncu, barva na okvirjih enostavno odstopi. Teh skrbi pri ka-
kovostnih sončnih očalih ni, saj so pri izdelavi uporabljeni 
kakovostni, trpežni in obstojni materiali.
Dodajmo temu še dejstvo, da pri sončnih očalih priznanih 
blagovnih znamk (ki jih zdaj najdete praktično že za vsak 
žep) zraven dobite še certifikat o skladnosti in pa seveda 
tudi polno podporo, ko se srečate s popravili in rezervnimi 
deli.
So pa sončna očala seveda vedno popularen modni dodatek. 
A še pred tem so hkrati tudi izredno uporaben pripomoček 
za vožnjo ob močnem soncu, snegu ali difuzni svetlobi. 

Vabimo Vas, da nas obiščete v optiki Clarus nC Velenjka, 
kjer izbirate med široko ponudbo posezonskega znižanja ka-
kovostnih sončnih očal do -50 %. Akcija velja do 30.09.2013 
in se izključuje z ostalimi akcijami in popusti.

Prva Liga
Temu se reče super začetek!
Trenirka + superge + šolska torba odlična kombinacija za vse 
šolarje. Začni novo šolsko leto v zmagovalnem stilu. Vrni se 
v šolske klopi v novi adidas trenirki, supergah in šolski torbi, 
ki jih v kompletu dobiš po ugodni ceni 89,95 EUR.
Stara cena: 115,85 €. Prihranek 25,90 €
Akcija traja od 19.08. do 30.09.2013 oziroma do razprodaje zalog.

trenirka + superge + torba : 89,85 € 
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Zlatarna in urarna spekter
Cenjene stranke, pozor! Samo za Vas smo v Zlatarni Spek-
ter pripravili novo kolekcijo ročnih ur Q&Q. Ure japonskega 
proizvajalca odlikujejo kakovostni mehanizmi in izdelava, 
pestrost ponudbe (analogne, digitalne, klasične, športne, 
modne) ter zelo ugodne cene.

Pup
Cvetje nas razveseli in prikliče nasmeh. Ali veste, da s šop-
kom gerber sporočate, da osebo globoko spoštujete? 
Akcija traja do razprodaje zalog.

Beauty World
Blomdahl medical lepotno prebadanje ušes, nosu ali popka 
v parfumeriji Beauty Word in kozmetičnem salonu Beauty 
World exclusive že od 9,99 €. Zanimivost – otrokom preba-
damo obe ušesi hkrati

slowatch
Slowatch v Velenjki Vas vabi, da izberete uro in nakit, ki bos-
ta vašemu videzu dodala piko na i. Izbirate lahko med raz-
ličnimi prestižnimi znamkami, kot so Calvin Klein, Michael 
Kors, Hugo Boss in še mnogimi.

svilanit
… interaktivni govoreči liki: Talking Tom, Angela in Ginger 
sedaj tudi na Svilanitovih izdelkih: brisačah, otroških kopal-
nih plaščih, posteljnini in dekorativnih blazinicah.

nkD
V poslovalnicah NKD Vam od četrtka, 5. septembra, nudimo 
otroške majice ali majice za dojenčke po 3,99 € za kos.

Ura je lahko vaša za samo: 59,90 €

Šopek 10-tih mini gerber od 2,99 € dalje

Novost talking friends …
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Jesen v gibanju

Stara cena: 69,99 € | Nova: 49,99 €

C&a
Jesen je za večino od nas najbolj zaposleno obdobje v letu. 
Po prijetnem poletnem odmoru se zopet navadimo na živa-
hen vsakodnevni ritem mnogih opravil. V tem letnem času 
se počutimo sveži in močnejši. Z zanosom uživamo vsakda-
nje življenje v gibanju. Jeans je najbolj poznan, raznovrsten 
in prilagodljiv del garderobe, ki nas spremlja v vsaki situaciji 
in v vsakem trenutku.

Charles Vögele
Motoristična jakna
Velja od 09.09. do 15.09.2013

triumph
Triumphova nova kolekcija Beauty-Full je praznovanje le-
pote v vsej njeni popolnosti. To sezono kolekcija Beauty-
Full izžareva žensko samozavest in vzpodbuja domišljijo. 
Triumph kolekcija za večje košarice Beautify-Full (do veli-
kosti H) z enkratnimi kroji in modnimi dizajni nudi udobje in 
oporo ter elegantno poudari prsi.

s.oliver
Čas je, da popestrite svojo garderobo z nepogrešljivimi 
jesenskimi kosi. Za sezono, ki je pred vrati, Vam trgovini 
s.Oliver in s.Oliver Junior že ponujata nove ženske, moške in 
otroške kolekcije, v katerih ne boste ostali neopaženi.

two Way
Nova kolekcija Two Way že v naših prodajalnah. Stopite v 
jesen pripravljeni na modno popotovanje, ki smo ga za Vas 
pripravili to sezono.

Bags&More
V trgovini Bags&More so že na voljo nove jesenske kolekcije 
torbic, potovalnega programa in ostalih modnih dodatkov.
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Na voljo so vam darilni boni v vrednosti 10 € (vijolične 
barve) in 20 € (zelene barve). Kupite jih lahko na info 
točki Velenjke (v pritličju).

Bi želeli presenetiti svoje najbližje, jih osrečiti 

ali jim samo polepšati dan? Novi darilni boni 

VELENJKA so odslej v še lepši, privlačnejši

in v atraktivnejši preobleki.

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

velenjka.si facebook.com/velenjka
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Nakupovalni center Velenjka je mese-
ca julija spet pripravil presenečenje za 
obiskovalke in obiskovalce − nagradno 
igro. V četrtek, 25. julija, so tiste in 
tisti najbolj radovedni že izpolnjevali 
kupone za nagradno igro. Nagrada je 
namreč več kot mikavna. Glavno izžre-
banko čaka privlačna nagrada – posta-
la bo ponosna lastnica novega avto-

mobila Kia Rio. Svojega moškega bo 
lahko tako odpeljala z novim Kia Riom. 
Avtomobil krasi prostore nakupoval-
nega centra že od pričetka nagradne 
igre. Napetost nagradne igre se iz 
dneva v dan stopnjuje, izpolnjene ku-
pone obiskovalci odlagajo v avtomo-
bil, le-ta se vedno bolj polni. Zaključno 
žrebanje nagradne igre bo potekalo v 

soboto, 21. septembra. Takrat bo Ve-
lenjka najprej podelila nagrado tretje 
izžrebanemu - darilne bone Velenjka v 
vrednosti 200 €, medtem ko bo drugo 
izžrebani prejel darilne bone v vred-
nosti 300 €. Zatorej, pohitite, čas imate 
še vse do 21. septembra. Izpolnite ku-
pon in ga odvrzite v avtomobil. Morda 
se sreča nasmehne prav vam!

Zaključno žrebanje nagradne igre bo 

potekalo v soboto, 21. septembra. Čaka vas 

glavna nagrada - avtomobil Kia Rio. 

NAGRADNA

igrA

Moj Rio
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