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Intervju:
David Razboršek

XS TOYS 
trgovina z igračami

»Pravi heroji imajo poslanstvo 
pomagati drugim.«



Ponudba je sestavljena iz mobilnih paketov MIO in fiksnih paketov A1 Net + TV in velja do 31. 12. 2022. Ponudba predstavlja 3 € popusta na mesečno naročnino paketov MIO, 28 € popusta na paket A1 Net + TV L za obdobje 12 mesecev 
za nove naročnike ter 1 € multiMIO popusta. Po izteku 12 mesecev se prične zaračunavati redna mesečna naročnina obeh paketov. Popust multiMIO lahko izkoristijo vsi zasebni naročniki paketov MIO in A1 Vajb, ki na skupnem 
mesečnem računu združijo zaračunavanje več mobilnih in/ali fiksnih storitev A1. multiMIO popust uporabnik obdrži dokler sta na skupnem računu povezana vsaj dva paketa. Več o multiMIO popustu je na voljo na A1.si/multimio-
popusti. Popusti se izključujejo. Popust ni prenosljiv in ga ni možno zamenjati za gotovino. Več o paketih MIO na A1.si. Vse cene vključujejo DDV. A1 Slovenija, d. d., Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana.

2898 €
na mesec

Prvo leto
60,98 €

52 % 
ceneje

Brez vezave

A1.si

Center A1 Celje Citycenter 
Mariborska cesta 100, Celje 
M 040 929 305

Paket za vaše

mobilne
internetneTV

storitve



AVTOCESTA
LJUBLJANA-MARIBOR  

CELJE CENTER
LAŠKO, ZIDANI MOST



ROGAŠKA SLATINA

CITYCENTER CELJE 
MARIBORSKA CESTA 100, 3000 CELJE
T: 03 425 12 50, M: 041 909 020
E: INFO@CITY-CENTER.SI
SPLETNA STRAN: WWW.CITY-CENTER.SI
FB: FACEBOOK.COM/CITYCENTER.CELJE
INSTAGRAM: CITYCENTER_CELJE
 
ODPIRALNI ČAS
PON. - PETEK 9:00 - 21:00
SOBOTA 8:00 - 21:00

PRAZNIČNI DELOVNI ČAS 
SOBOTA, 24. 12. 2022 (SVETI VEČER) 8:00 - 17:00
PONEDELJEK, 26. 12. 2022 (DAN SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI)  ZAPRTO
SOBOTA, 31. 12. 2022 (SILVESTROVO) 8:00 - 17:00
PONEDELJEK, 2. 1. 2023 ZAPRTO

TRGOVINA INTERSPAR/ DROGERIJA IN PARFUMERIJA 
MÜLLER/ DM DROGERIE MARKT
PON. - SOBOTA 8:00 - 21:00

CELJSKE LEKARNE
PON. - PETEK 9:00 - 19:00 
SOBOTA 8:00 - 19:00

AKTUALNE DELOVNE ČASE LAHKO SPREMLJATE NA NAŠI 
SPLETNI STRANI WWW.CITY-CENTER.SI.

NAKUPOVALNO SREDIŠČE CITYCENTER CELJE
• VEČ KOT 90 TRGOVIN • VEČ KOT 500 BLAGOVNIH ZNAMK 
• 1600 BREZPLAČNIH PARKIRNIH MEST 
• OTROŠKI PARK DŽUNGLA

DAN BREZ SMEHA JE 
IZGUBLJEN DAN 

VEČ SE BOM UKVARJAL/-A S ŠPORTOM, SHUJŠAL/-A BOM, IMEL/-A VEČ 
ČASA ZASE, ZA PRIJATELJE, ZA POTOVANJA, PREŽIVEL/-A MANJ ČASA NA 
SOCIALNIH OMREŽJIH ... NASLEDNJE LETO BO VSE DRUGAČE, NASLED-
NJE LETO BO MOJE LETO! V ZAČETKU FEBRUARJA, ČE NE ŽE PREJ, PA JE 
HLADILNIK SPET POLN »PREPOVEDANIH« DOBROT, V TELOVADNICI ČU-
DEŽNO IZGINEJO NOVI OBRAZI, KAVČ IN DALJINEC PA POSTANETA ZOPET 
ZNANA VEČERNA PRIJATELJA. HJA, V VEČINI PRIMEROV IMAJO ZAOB-
LJUBE PAČ KRATEK ROK TRAJANJA. VZEMITE S HUMORJEM, NASLEDNJE 
LETO JE ŠE ENO LETO. KO SMO RAVNO PRI HUMORJU. STE VEDELI, DA SO 
NORVEŠKI RAZISKOVALCI ZNANSTVENO DOKAZALI POVEZANOST MED 
SMISLOM ZA HUMOR IN DALJŠO PRIČAKOVANO ŽIVLJENJSKO DOBO?

Dva lovca lovita v gozdu, nenadoma se eden od njiju zruši. Zdi se, da ne diha več. 
V paniki drugi lovec s svojega mobilnega telefona pokliče 112 in razburjeno jeclja: 
»Mislim, da je moj prijatelj mrtev. Kaj naj naredim?« Glas iz klicnega centra pravi: 
»Umirite se in se nato najprej prepričajte, če je res mrtev.« Po trenutku tišine se 
sliši strel. Nazaj na telefonu lovec vpraša: »V redu. In kaj zdaj?« Šale so stvar oku-
sa. Toda veliko ljudem je bila ta šala še posebej všeč. Psiholog Richard J. Wiseman 
z univerze v Hertfordshireu v Angliji je dal 40.000 prispelih šal oceniti bralcem z 
vsega sveta. Prigoda o lovcih je dobila najboljše ocene in od takrat velja za najbolj 
smešno šalo na svetu.

V zadnjem času se povezano s prihodnostjo veliko govori o trajnostnem razvoju. 
Razvoju, ki zadovoljuje sedanje potrebe, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje 
potreb prihodnjih generacij. Ali bo človeštvo v 100 letih živelo bistveno drugače kot 
danes? Kako bo izgledal naš vsakdanjik v prihodnosti? Morda je veliko tistega, kar 
naj bi nam prinesla prihodnost, precenjenega. Kot hudomušno ugotavlja nemški 
kabaretist Vince Ebert, smo pred 300 leti potrebovali skoraj cel dan, da smo pre-
vozili razdaljo desetih kilometrov. Nato smo pred približno 100 leti razvili avto, s 
katerim smo lahko enako razdaljo z lahkoto prevozili v desetih minutah. In danes 
proizvedemo toliko avtomobilov, da potrebujemo zopet cel dan za deset kilometrov.

 Kot je dejal že Charlie Chaplin:«Dan brez smeha je izgubljen dan.« Dragi moji, 
želim vam duhovit in pozitiven pogled naprej!

Vse najboljše!

Darja Lesjak, center manager

XYZ 
bluza SILVIAN HEACH 145,90 €
PARFOIS 
uhani 7,99 €



telekom.si/neo

’MAM
  ZABAVO 
SAMO ZA 
NAJU.

VSI
PAKETI NEO

28 €*

*Akcijska mesečna naročnina 28 EUR z DDV za 1 leto velja za nove naročnike paketov NEO A, NEO B in NEO C ob vezavi za 24 mesecev. Ta akcijska ponudba velja za naročnike, ki so novi ali obstoječi naročniki izbranih mobilnih 
paketov. Po izteku veljavnosti akcijske mesečne naročnine se prične zaračunavati redna mesečna naročnina izbranega paketa po veljavnem ceniku. Za več informacij o ponudbi obiščite www.telekom.si, Telekomov center, 
pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

PREIZKUSITE NEO V TELEKOMOVEM CENTRU CELJE, CITYCENTER

LOSJON
AKNE SOS

 

KREMA 
z muškatno 

kaduljo

TONIK
z muškatno 

kaduljo

Dodatna nega
 problematičnih mest na koži 

Učinkovita vsakodnevna nega 
mastne, mešane in problematične kože z izbranimi sestavinami

LINIJA SKIN



Družina, 
na katero se 

lahko zaneseš
Z veseljem vas obveščamo, da smo Baby Center 
in Pikapolonica zdaj ena, velika družina. Ponosni 
smo, da smo vanjo prinesli zaupanja vredno 
tradicijo, strokovno znanje in popolno predanost. 
Še bolj pa smo ponosni na to, da nam bodoče 
mamice, starši in vsi drugi, katerih svet se vrti okoli 
najmlajših, zaupate že 30 let. S celovito ponudbo, 
ki zagotavlja varnost, prijetno udobje in sproščeno 
igrivost, želimo biti tudi v prihodnje prva izbira v 
otroškem svetu. Za vse družine, velike ali majhne.

Dobrodošli v družini. 
Dobrodošli v Baby Centru.

PRAZNIČNI 
KATALOG

Vse za izpolnitev 
najlepših želja

100
strani idej 

za celo 
družino

Poiščite ga 
v svojem 

Baby Centru!

Balea  
You're so CHAIming
darilni set
∙ losjon za telo, 200 ml
∙ krema za roke, 100 ml
∙ gel za prhanje, 200 ml

549 
€

  VEDNOUGODNO
od 06.2022 5,49 €

BIOBAZA  
Winter Magic
darilni set
∙ maslo za telo, 125 ml
∙ gel za prhanje, 250 ml
∙ pomada, 30 ml
∙ balzam za ustnice, 4,8 g

1999 
€

  VEDNOUGODNO
od 09.2022 19,99 €

AFRODITA  
Sweet Peach
darilni set
∙ gel za prhanje, 150 ml 
∙ parfumska meglica za telo, 100 ml
∙ krema za roke, 50 ml

1349 
€

  VEDNOUGODNO
od 09.2022 13,49 €

Kaj naj si 
zaželim?

Najboljši 
darilni seti 

na 
dm.si

aplikacija Moj dm
dm.si

Slike so simbolične.
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COMMA 
ženska obleka 149,99 €
HUMANIC 
pas 29,95 €
CCC SHOES&BAGS
uhani 11,99 €
rokavice 19,99 €
MASS 
salonar STEVE MADDEN 130,00 €
torbica 29,99 €

GALILEO
moška obleka 358,00 €

srajca 52,96 €
metuljček 17,12 €

 robček 14,47 €
CCC SHOES&BAGS 

pas 34,99 €
obutev GINO ROSSI 109,99 €



eleganca

Luksuz v črni

Črna je ravno prav varna in ravno prav 
seksi. Ravno prav nočna in ravno prav 
sofisticirana. Včasih pa je veliko več kot 
le omenjeno, je barva, ki jo znamo čutiti. 
Čeprav letošnji zimi vladajo tudi bolj 
živahne barve, je praznični čas izjema. 
Če te dni iščete kaj črnega, je že skoraj 
tako, da ima novoletno noto. Ampak črna 
ostaja po svoje večna in zato je dobro, 
da v kolikor si omislite kaj v tej barvi, 
razmišljate prav o njeni večnosti. Črn 
blazer, črno plisirano krilo, črne usnje-
ne hlače, črna torbica, črni salonarji … 
Ali gredo kdaj iz mode? Seveda ne, zato 
lahko rečemo, da skupaj s črnim pasom 
sestavljajo bazični del naše garderobe. 

Pravijo, da je črna barva umetnikov in 
tistih, ki držijo stvari v sebi. Vseeno pa 
ima tudi veliko bolj pozitivno in ele-
gantno noto, saj črno povezujemo z gala 
dogodki in s tem, da je zelo sofisticirana. 
Če ne drugače, vedno pride prav takrat, 
ko potrebujemo dobro osnovo, v tem 
primeru je ni čez črno. Posuta z blešči-
cami je dokaz, da smo pripravljeni – na 
praznovanje in veliko pričakovanje.

PRIHAJA NAJBOLJ BLEŠČEČ DEL LETA. PO DVEH LETIH SE BOMO ZADNJI 
MESEC LETA SPROŠČENO DRUŽILI IN NADOKNADILI ZAMUJENO V 
PRETEKLOSTI. DECEMBER JE ČAS, KO POGLEDAMO NAZAJ, HKRATI PA 
DELAMO NAČRTE ZA NAPREJ. KAKŠNO JE BILO LETOŠNJE LETO, KAJ 
BOMO SPREMENILI V NASLEDNJEM? ZATO NI NOBENO PRESENEČENJE, 
DA V DECEMBRSKIH MODNIH ZAPOVEDIH VELJA PRAVILO, DA BOLJ KOT 
SE SVETI, BOLJ JE TRENDI. BLEŠČICE DELUJEJO KOT LUČ V TEMI, SAJ 
MED BARVAMI PREVLADUJE KLASIČNA ČRNA, PA TUDI SICER TEMNEJŠI 
IN BOLJ HLADNI ODTENKI. 

GALILEO
moška obleka 358,00 €

srajca 52,96 €
metuljček 17,12 €

 robček 14,47 €
CCC SHOES&BAGS 

pas 34,99 €
obutev GINO ROSSI 109,99 €
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XYZ 
plašč FRACOMINA 295,90 €

HUMANIC
torbica 49,95 €

RESERVED 
jakna 49,99 €

TEH V NASLEDNJIH TEDNIH 
NE BO MANJKALO. KER JE ZIMA 
ŽE PRITISNILA, JE PRAV, DA 
SVOJO GARDEROBO OBOGATITE 
Z ELEGANTNIM PLAŠČEM. 
LETOS NAJ BO VOLNEN ALI 
PLIŠAST. JE TOPEL, NE ZAHTEVA 
VELIKO NEGE, Z NJIM PA JE 
MOGOČA ŠIROKA KOMBINACIJA 
STAJLINGOV. ČRNINO 
PRESEKAMO Z BLEŠČEČIMI 
MODNIMI DODATKI, MED 
KATERIMI SO NA PRVEM MESTU 
KLASIČNE BLEŠČICE, TUDI NA 
SALONARJIH. 

SVEČANE  
PRILOŽNOSTI
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365 
torbica REPLAY 99,00 € 
-30 % 69,30 €

LISCA 
modrček FLAMENCO 
44,90 €, pas FLAMENCO
25,90 €, hlačke FLAMENCO
25,90 €

INTIMISSIMI 
bodi 49,90 € 

HUMANIC 
ženski čevlji LAZZARINI 
79,95 €

MODIANA 
suknjič RINASCIMENTO 
199,99 €

COMMA 
top 69,99 €

XYZ 
suknjič ANTONY MORATO
239,90 €

365 
čevlji LIU JO 179,00 € -30%
125,30 €

GALILEO 
moška obleka 398,04 € 

MODIANA 
obleka ONLY 36,99 €

HUMANIC 
moški čevlji LLOYD 119,95 €

MASS 
salonarji Guess 170,00 €



 TVOJA LETA,
TVOJ POPUST.

*Akcije se izključujejo, popusti se ne seštevajo. Akcija velja le za korekcijske okvirje, označene z oznako 
Clarus %. Pogoj za nakup so korekcijska očala s stekli. Akcija vključuje brezplačno izmero dioptrije. Akcija 

traja od 5. 12. 2022 do 31. 12. 2022. Višina popusta se določi glede na starost stranke ob predložitvi 
osebnega dokumenta. Stranka lahko v času trajanja akcije koristi popust le za nakup enega korekcijskega 

okvirja. Najvišji možen popust je 75 %. Akcija velja v vseh poslovalnicah Optike Clarus po Sloveniji.
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ČAS OBDAROVANJA JE TU!
Vaše zdravje je na prvem mestu. Podarite si nova korekcijska očala.
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ZAKAJ 
DARILNI BON

OPTIKE 
CLARUS?

• Bone prejmete takoj in so 
super rešitev v zadnjem trenutku,

• že vključen brezplačen pregled vida,

• izbirate lahko med boni za 20 € ali 
50 €,

  
• unovčite jih lahko v vseh 

poslovalnicah Optike Clarus po 
Sloveniji. 

DARILNI BONI
SUPER IDEJA ZA
OBDAROVANJE! 



50%
POPUST
ob nakupu ure

KOLEKCIJA BAGLIORI 
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ideje
IDEJE ZA NOVEMBER/DECEMBER/JANUAR
ZIMSKI DNEVI SO PREDVSEM MRZLI. OB TEM SO ŠE IZJEMNO 
KRATKI, ZATO NI ČUDNO, DA ŽELIMO POSEGATI PO TOPLIH 
NAPITKIH, MEHKIH OBLAČILIH IN PRIJAZNI HRANI ZA DUŠO. VSE 
TO LAHKO ZDRUŽITE V IZVIRNO DARILO, KI POČAKA POD BOŽIČNIM 
DREVESCEM, SEVEDA PA V MISIJI IZPOLNITI ČIM VEČ ŽELJA 
TISTIH, KI SO VAM BLIZU, NE POZABITE NASE. TUDI VI STE BILI VSE 
LETO PRIDNI, KAJNE? ZATO SI ZASLUŽITE TOPLO IN UDOBNO ZIMO. 
PRIPRAVILI SMO NEKAJ IDEJ, S KATERIMI BO LAŽJE.

Da nam bo toplo pri srcu! Če vas 
pestijo težave, kaj izbrati za svoje 

drage, imajo v Bags&More odlične 
predloge za srčna in uporabna darila, tudi 
z ugodnimi popusti. Pri njih celo Božiček 
izpolnjuje želje! Vaš otrok v trgovini dobi 
pismo Božičku, ga izpolni in odda v bo-
žični nabiralnik. Morda se mu nasmehne 
sreča in mu izpolnimo željo, prav vsa 
pisma pa bodo dostavljena čisto pravemu 
Božičku na Laponsko. Za več božičnih 
idej vabljeni na obisk v praznični Bags&-
More.

Pridružite se več kot 100.000 zadovoljnim uporabnikom in si zagotovite neskončno 
NEO trenutkov. Izberite najboljši NEO paket zase po super ceni 28 evrov za kar 

eno leto. Za več informacij o ponudbi obiščite www.telekom.si, Telekomov center, po-
oblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 8000. Vabljeni! Telekom Slovenije



Vsak dan nova sreča. Vznemirljivo 
praskanje za praznične dni – sreč-

ka v obliki adventnega koledarja in prav 
vsaka je dobitna. ADVENTKA skriva 
kar 5 glavnih dobitkov, vsak je vreden 
10.000 EUR. Srečka je drobna pozornost 
in trenutek zabave, ki ga podarite sebi ali 
z njo osrečite druge. Kot vedno, jo dobite 
na vam najbližjem prodajnem mestu 
Loterije Slovenije in na  
www.srecke.loterija.si. Cena: 7 EUR. 

V hladnih zimskih dneh naj vaše noge ogreje ponudba copatov iz OFFICE SHOES. 
V naši pestri ponudbi najdete copate priznanih znamk Polo Ralph Lauren, Napa-

pijri, Tommy Hilfiger, Birkenstock in Crocs.  Zakaj ne bi bili tudi doma modno obuti? 
Privoščite si par za vas ali vaše bližnje v OFFICE SHOES, kjer zagotovo poskrbimo za 
vsak okus.

Včlanite se v nov Humanic klub, ki 
prinaša odlične ugodnosti! Člani 

Humanic klub prijateljev Franza pri 
vsakem nakupu v Humanic trgovinah in 
spletni trgovini zbirate točke. 1 EUR = 1 
točka. Za 200 točk prejmete 20 % popust. 
Odkrijte še več odličnih prednosti v trgo-
vini Humanic. 

BIRKENSTOCK_A4.indd   1BIRKENSTOCK_A4.indd   1 2022-11-07   12:14:342022-11-07   12:14:34

Za pripravo odlične pojedine ni 
potrebno, da ste vrhunski kuhar. 

Trije kuharski mojstri, ki so si prislužili 
Michelinovo zvezdico, v sodelovanju s 
podjetjem Spar Slovenija pod blagovno 
znamko SPAR Premium za vas ustvarja-
jo ekskluzivne, zanimive in trendovske 
izdelke. Z njihovo pomočjo lahko vsako 
kosilo spremenite v vrhunsko kulina-
rično izkušnjo. Na Sparovih policah vas 
že čakajo nove specialitete Michelino-
vih chefov, ki bodo še posebej prijale v 
hladnih dneh. Marinirana svinjska krača 
chefa Uroša Štefelina, krvavice chefa 
Gregorja Vračka, ravioli s šparglji ali z 
lisičkami chefa Uroša Fakuča ter namaz 
s prekajeno postrvjo in z olivami chefa 
Uroša Fakuča. Poskusite vse! 

Predstavljamo vam nov raj za otro-
ke – svoja vrata bo kmalu odprla 

priznana trgovina z igračami XS Toys, ki 
ponuja izdelke vrhunske kakovosti, ki so 
predstavljeni v prijaznem in sodobnem 
okolju, zasnovanem in razvitem v pod-
jetju Anvol iz Estonije. Nova trgovina v 
Citycentru Celje je del velike družine, ki 
povezuje 50 trgovin v sedmih evropskih 
državah. Posebno pozornost namenjajo 
igračam, narejenim po licenčnih likih, 
TV in spletnih vsebinah, pri njih pa boste 
našli tudi ekskluzivno linijo izdelkov XS 
Toys.

NOVO V CITYCENTRU
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Juli in Lina

V novem romanu Elene 
Ferrante spremljamo 
ločenko srednjih let, 
ki na letovanju sreča 
mlado mamico Nino.

Slovenska kulinarična 
zvezda Urška Fartelj, 
avtorica kulinaričnega 
bloga 220 stopinj 
poševno, je v novi knjigi 
zbrala 120 receptov.

Mladi zdravnik David 
Zupančič o zmagah in 
porazih med epidemijo 
covida-19: humorno in 
zabavno – pa tudi 
z »vbodi« v živo.

Poiščite jih v Mladinski knjigi.

Mladinska knjiga Citycenter 
Celje, tel. 03 428 52 68.

VESELJE ZAŽARI, 
KO NAS POVEŽEJO 

LEPE STVARI
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Že res, da so kratke hlače 
tradicionalno rezervirane 
za toplejše vreme, a če so nare-
jene iz debelejših materialov, 
kot so tvid, usnje ali volna, in 
primerno stilirane, lahko krat-
ke hlače izgledajo neverjetno 
šik v zimskih stajlingih. 

Kratke hlače pa so tudi 
odlična popestritev med 
vsakdanjimi klasičnimi 
kombinacijami, ki ste jih tudi 
sami verjetno že pošteno na-
veličani. In kako nositi kratke 
hlače, pri tem pa poskrbeti, 
da nam bo toplo in udobno? 
Precej logičen odgovor se 
glasi, da jih je potrebno nositi 
na nogavice. Še en malo bolj 
poseben in opazen stajling 
pa lahko ustvarite, če zraven 
kratkih hlač obujete visoke 
škornje čez koleno. Škornji 
čez koleno ali čevlji te sezone 
bodo vaše noge odlično branili 
pred mrazom, tako da vam bo 
v njih super toplo. Pod škornji 
lahko za dodatno toplino 
obujete tudi debelejše volnene 
nogavice in nihče ne bo vedel 
za vaše skrivno orožje proti 
mrazu. In še en namig: plašč, 
ki sega vsaj do kolen ali še 
nižje, bo spodnji del telesa grel 
tudi v najhujšem mrazu, zato 
ni izgovorov, zakaj pozimi ne 
obleči kratkih hlač. 

Kaj pa barve? Kraljevsko 
modra ostaja tudi v decembru 
izbrana barva leta, ki se izteka. 
Če vam uspe stajling sestaviti 
iz istega odtenka modre barve, 
ste lahko v celoti odeti v mod-
ro. V tem primeru tudi modne 
dodatke odenite v modro. 
Sicer pa se ta barva izjemno 
kombinira z elegantno črno, 
po kateri posezite predvsem 
pri dodatkih – torbice, pasovi, 
čevlji. 

NOŠENJE KRATKIH 
HLAČ POZIMI SE MORDA 

MARSIKATERI ZDI 
NEPRIMERNO, VENDAR 

PA JE TUDI V KRATKIH 
HLAČAH SREDI NAJHUJŠE 

ZIME ZELO PREPROSTO 
IZGLEDATI MODNO IN 

POPOLNOMA NIČ NORO. 

SPORTINA
puli MORGAN 55,90 €
plašč VERO MODA 99,99 € -30 % 69,99 €
RESERVED 
hlače 25,99 €
PARFOIS 
klobuk 22,99 €
torbica 19,99 €
MASS 
škornji Steve Madden 150,00€
BROOKLYN 
uhani 19,90 €
CALZEDONIA 
nogavice 6,95 €

KRALJEVSKA
MODRA



OPTIKA CLARUS 
očala POLAROID 59,00 €

BROOKLYN
pulover DESIGUAL 119,00 € 

BROOKLYN
uhani 19,90 €

COMMA 
jakna 189,99 €

BAGS&MORE 
torbica VALENTINO 117,99 €

CCC SHOES&BAGS 
torbica JENNY FAIRY 34,99 €

365 
plašč Liu Jo 259,00 € -30 %
181,30 €

BROOKLYN 
obleka DESIGUAL 175,95 €

MASS 
škornji UP COLLECTION 69,99 €

SPORTINA 
puli MORGAN 29,90 €

RESERVED
obleka 35,99 €
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XYZ 
obutev KARL LAGERFELD 344,95 €

hlače ANTONY MORATO 119,90 €
RESERVED 

kapa 12,99 €
šal 22,99 €

SPORTINA 
pulover JACK&JONES 59,99 € -30 % 41,99 €

GALILEO
plašč 185,68 €

CCC SHOES&BAGS
torba 60,99 €

ZA RESNEJŠE PRILOŽNOSTI 
IZBERIMO MOŠKE ČEVLJE, KI SO 
TEMNEJŠI OD HLAČ. TEMNEJŠA 
KOT JE OBLEKA, TEMNEJŠI NAJ 
BODO TUDI ČEVLJI. TO PREPROSTO 
PRAVILO BO POSKRBELO, DA BO NAŠA 
IZBIRA PRIMERNA ZA FORMALNE, 
POSLOVNE IN PRILOŽNOSTNE 
OBLEKE. PAR ELEGANTNIH MOŠKIH 
ČEVLJEV, IZDELANIH IZ RJAVEGA 
ALI ČRNEGA USNJA, NIKAKOR NE BO 
ODVEČ. 

IZSTOPAJOČI 
ČEVLJI



GEOX TRGOVINA 
čevlji 191,00 €

RESERVED 
rokavice 25,99 €

S.OLIVER 
suknjič 139,99 €

365 
nahrbtnik REPLAY 139,00 €
 -30 % 97,30 €

GALILEO 
puli 50,30 € 

365 
superge REPLAY 140,00 €
-30 % 98,00 €

STEN TIME
ura PAUL HEWITT 199,90 €
zapestnica 45,00 €/kom

BAGS&MORE 
poslovna torba AVIATOR 
229,99 €

MÜLLER 
darilni set GUERLAIN 
L`Homme Ideal 112,99 €

Letos si sicer lahko privošči-
mo več drznosti, ki jo klasično 
krojena moška volnena obleka 
umiri do te mere, da so tudi 
bulerji sprejemljivi v poslov-
nem svetu. Še vedno ostajajo 
v ospredju športni gležnjarji 
različnih barv in materialov, ki 
jih lahko nosite tako za prosti 
čas ali k lepi poslovni oble-
ki. Zelo moderni so klasični 
usnjeni čevlji s svetlejšim 
podplatom, ki na moški obleki 
deluje zelo prefinjeno in hkrati 
tudi nekoliko frajersko. 

Pri izbiri moških čevljev, ki 
jih bomo nosili, pa ne smemo 
pozabiti na pomen nogavic. 
Le-te morajo biti usklaje-
ne s čevlji. Ponujati morajo 
lep prehod med obutvijo in 
hlačami, zato se velja izogniti 
nogavicam izrazitih barv.

Zraven čevljev v moški 
modi letos izstopajo klasični 
puliji, ki poskrbijo, da nas 
ne zebe. Klasičen črn puli iz 
kakovostnega materiala, ki se 
ne bo zmuckal in raztegnil že 
po nekaj pranjih, je investi-
cija, ki je nihče ne obžaluje. 
Kombinirate ga lahko s svojim 
najljubšim parom kavbojk 
ali klasičnih hlač. Črn puli je 
odlična izbira za sprehod po 
mestu, za poslovni sestanek 
ali večerni dogodek. Možnosti 
je veliko, kombinacij, kako črn 
puli nositi, pa je neskončno. 
Izberite model, ki bo gladko 
tkan iz volne ali v kombinaciji 
volne in viskoze ali bombaža. 
Volna in pliš sta to sezono 
nepogrešljivi tudi v moški 
modi, zato pogumno. Tako kot 
puli so volnene hlače ne samo 
praktične in vsestranske, 
ampak se tudi odlično ujemajo 
z vsemi oblačili in čevlji v vaši 
omari.



NAJEMI IN
PRIHRANI!

NA DAN14, 99
NAJEM 

TURNIH SMUČI 
ŽE OD

NAJEM LAVINSKE 
OPREME

ŽE OD 11, 99
NA DAN

NA DAN

14, 99
ŽE OD

SMUČI 1 dan  
 

Vikend
(pet-pon)

Teden 
(9 dni)

Sezona  
(max. 6 mesecev)

Otroške smuči € 9,99 € 14,99 € 29,99 € 69,99

Comfort € 14,99 € 34,99 € 59,99 € 179,99

Premium € 19,99 € 49,99 € 99,99 € 279,99

HERVIS Šport in moda d.o.o.

215x287_oglas CC Celje_december II.indd   1215x287_oglas CC Celje_december II.indd   1 18/11/2022   13:01:0818/11/2022   13:01:08
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HERVIS
smučarski set
HEADXR TI + PR11 GW
699,99 € znižano 349,99 €

HERVIS
m. smučarska jakna DESC-
ENTE RUSSEL 799,99 €

HERVIS
ž. smučarska jakna
COLMAR 499,99 €

HERVIS
smučarska čelada 
HEADRADAR BLACK 199,99 €

HERVIS
smučarske rokavice 
HENRIK KRISTOFFERSEN
189,99 €

HERVIS
smučarske rokavice 
COLMAR SKI ICE
99,99 €

HERVIS
ž. smučarski čevlji 
SALOMONSELECT 90 W 
CRUISE 349,99 € znižano
219,99 €

HERVIS
m. smučarski čevlji HEAD
EDGE LYT 115 XR 399,99 € 
znižano 279,99 €

HERVIS
m. smučarske hlače 
DESCENTE ROSCOE
449,99 €

HERVIS
smučarska čelada ATOMIC
FOUR AMID PINK 129,99 €

HERVIS
ž. smučarske hlače 
COLMAR 249,99 €

HERVIS
smučarski set ROSSIGNOL 
NOVA 8 CA + XP11 
579,99 €

S HERVISOM 
NA BELE STRMINE
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Mala črna oblekica je stara že kakšno stoletje. Čeprav so se obleke 
v črni barvi začele pojavljati že v začetku 20. let, pa za modni me-
jnik šteje črna obleka Coco Chanel, ki so jo leta 1926 prvič objavili v 
oktobrski številki ameriškega Vogua. Bila naj bi iz črne svile, segala 
je do kolen, imela je dolge rokave in okrasne robove, pošite po sre-
dini obleke in v obliki črke V. Z manjšimi modifikacijami je postala 
kulten kos oblačila, ki ga mora imeti v svoji garderobi vsaka ženska. 

Klasična

Kombinacija male črne oble-
kice in plašča je najbolj klasič-
na modna kombinacija. Pa 
vendar ji privoščite nekaj 
barve. Pri tem upoštevajte 
nenapisano modno pravilo, da 
vedno kombiniramo največ 
3 različne barve. Torej črna 
obleka, smetanasto bež plašč 
in elegantni salonarji v istem 
slastnem odtenku. S klobukom 
dodamo še malce ekstrava-
gance, ki je dobrodošla ob vsa-
ki praznični priložnosti.

XYZ 
obleka SILVIAN HEACH 179,90 €
kapa KARL LAGERFELD 99,00 €
rokavice KARL LAGERFELD 129,00 €
BROOKLYN 
plašč GAUDI 279,90 €
torba DANNY ROSE 129,90 €
365
pas LIU JO 69,00 € -30 % 48,30 €
CCC SHOES&BAGS
Škornji DEE ZEE 64,99 €

IZ 1 V 3, 
TRIK ZA ZIMSKE DNI

CCC SHOES&BAGS 
torbica 109,99 € - 32 % 
74,99 €

S.OLIVER 
jakna 189,99 €

CCC SHOES&BAGS 
klobuk 22,99 €

CCC SHOES&BAGS 
obutev GINO ROSSI 94,99 €

XYZ 
obleka SILVIAN HEACH
179,90 €



Poslovna

Kakor koli obračamo, mala 
črna oblekica je sinonim za el-
eganco. Če jo kombiniramo z 
belim suknjičem, ki mu lahko 
privoščimo črne obrobe, saj 
ga poživijo, dobimo popolno 
oblečeno poslovno damo, ki 
pusti vtis na klasičen način. 
Pri višini pet ne pretiravamo, 
našo sofisticiranost izraža sta-
jling, obutev je le še pika na i.

Nočna ptica

Must have modni kos leta  je 
zagotovo suknjič iz usnja, ki 
bo nadgradil vsako še tako pre-
prosto modno kombinacijo in 
ji dodal pridih drznosti in el-
egance. Tudi v kombinaciji s 
klasično malo črno oblekico. 
A pozor. Da bo kombinacija 
delovala, naj bodo tudi dru-
gi modni dodatki, vključno s 
čevlji, usnjeni. Ja, eleganco še 
vedno najbolje izrazijo usnjeni 
gležnjarji s tanko visoko peto. 

CCC SHOES&BAGS 
šal, ovratnik 16,99 €

BROOKLYN
suknjič RINASCIMENTO
209,90 €

RESERVED
jakna 69,99 €

PARFOIS 
torbica 29,99 €

HUMANIC 
obutev LAZZARINI 59,95 €

XYZ 
čevlji MICHAEL KORS
250,00 €

SPORTINA 
jopica MORGAN 89,90 €

365 
pas LIU JO 69,00 € 
-30 % 48,30 €

XYZ 
torbica KARL LAGERFELD 
249,00 €

XYZ
obleka SILVIAN HEACH 
179,90 €

OPTIKA CLARUS 
očala MEXX 119 €

XYZ 
obleka SILVIAN HEACH 
179,90 €
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RESERVED
hlače 29,99 €
srajčka 17,99 €
OKAIDI 
jopica 22,99 €
S.OLIVER 
jakna 59,99 €
GEOX TRGOVINA
obutev od 93,00 € do 98,00 €
GALILEO 
metuljček 17,12 €

RESERVED 
otroška jakna 34,99 €

oblekica 24,99 €
CALZEDONIA

nogavice 7,95 €
CCC SHOES&BAGS

torbica 34,99 €
obutev NELLI BLU 39,99 €

VESELO 
PRIČAKOVANJE
OBISKI MIKLAVŽA, BOŽIČKA IN 
DEDKA MRAZA ZAZNAMUJEJO 
ZADNJI MESEC V LETU. DA BO 
OTROKOM OB SREČANJU Z DOBRIMI 
MOŽMI UDOBNO, IZBEREMO TOPLE 
MATERIALE, KOT STA VOLNA IN PLIŠ. 
TUDI OTROCI SO RADI ELEGANTNI, 
ZATO NE SKOPARIMO Z BLEŠČICAMI 
PRI MALIH DAMICAH, FANTJE PA 
BODO NAVDUŠILI Z VOLNENIMI 
HLAČAMI, JOPICO IN OBVEZNIM 
METULJČKOM. SEVEDA V TEMNEJŠIH, 
A NE ENAKIH ODTENKIH. 



Da je bistvo praznikov druženje in ne 
darila oz. materialne stvari, se je treba z 
otrokom že zgodaj in ne zgolj enkrat letno 
pogovarjati in nenazadnje tako tudi živeti. 
Že tri ali štiri leta stari otroci si zapomnijo 
skupni čas, ki smo ga kakovostno prežive-
li z njimi in jim hkrati razložili, da ni nič 
narobe, če si človek marsikaj želi, da pa 
seveda v resničnem svetu vsega tega ne 
more dobiti. Če otroci zgodaj spoznajo, da 
zgolj materialne dobrine niso pogoj za sre-
čo, bodo svoj seznam velikega števila želja 
zožili na eno ali morda dve želji. Izbirajmo 
darila, ki so praktična in bodo otroku kori-
stila pri njegovem razvoju.

Otroci bodo veseli, če si bodo odrasli, 
zlasti starši, v mesecu decembru vzeli ne-
kaj več časa, ki ga bodo preživeli skupaj z 
njimi. Druženje v družini, ob novoletni jel-
ki, prijetnem pogovoru, skupnem branju, 
igranju družabnih iger, skupnem gledanju 
otroških oddaj na televiziji, sankanju, obi-
sku lutkovne predstave ali ogledu lučk jim 
bo pričaralo veselje in umirjenost, ki jo ne-
nazadnje tudi oni ob hitrem tempu življe-
nja potrebujejo. 

Strokovnjaki se strinjajo, da naj se otroci 
do resnice o Božičku oziroma Dedku Mra-
zu dokopljejo sami oziroma naj v dobre 
decembrske može verjamejo toliko časa, 
kot želijo. Razvojno-psihološko bi otroci 
okoli šestega leta starosti lahko razumeli, 
da gre za domišljijska bitja, pa vendar na 
njihovo razumevanje močno vplivajo tudi 
prijetna čustva, ki so povezana z dobrimi 
možmi. 

BABY CENTER
igrača BATMAN z motorjem 79,99 €

MLADINSKA KNJIGA 
nosorog 29,95 €

CCC SHOES&BAGS
škornji 39,99 €
torbica 34,99 € -23 % = 26,99 €

MLADINSKA KNJIGA 
knjiga ZLATE ANDERSENOVE 
PRAVLJICE  39,99 €

MLADINSKA KNJIGA
sestavljanka 39,95 €

MÜLLER 
adventni koledar LINDT 19,99 € 

TRGOVINA INTERSPAR 
avto - igrača  59,90 €
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David
Razboršek

DAVID RAZBORŠEK SE JE PRED PETNAJSTIMI LETI POŠ-
KODOVAL PRI DESKANJU NA SNEGU IN OHROMEL OD 
PASU NAVZDOL. JE DOKAZ, DA V ŽIVLJENJU NE SMEŠ 
NIKOLI OBUPAT. NJEGOVA IZKUŠNJA JE ZAČELA PISATI 
USPEŠNO ZGODBO ZAVODA VOZIM. JE PREDAN SVOJE-
MU POSLANSTVU, KI GA S SVOJO NEOMAJNO VOLJO ŠIRI 
MED LJUDI IN SKRBI, DA JE NAŠA DRUŽBA BOLJ PRIJAZ-
NA, SOLIDARNA IN SOČUTNA. JE ČLOVEK Z VELIKO ZA-
ČETNICO.

Za vami je izjemna življenjska preizkušnja. Kako ste se 
motivirali, kaj vam je bilo v najtežjih trenutkih najpo-
membnejše?
»Družina, prijatelji in ožji socialni krog, pa tudi takratni delodaja-
lec, so mi pomagali, da sem našel motivacijo in novo pot po svoji 
nesreči. Prav tako sem spoznal precej oseb z različnimi ovira-
nostmi, ki so pisali velike in uspešne zgodbe na področju športa, 
kulture ... in so mi služile kot zgled, ko sem ga najbolj potreboval.« 
 
Ste avtor akcije Heroji furajo v pižamah. S to akcijo opo-
zarjate na varnost v prometu. Kdo pa so v življenju za vas 
heroji?
»Za mene so heroji vsi tisti, ki si za poslanstvo svojega življenja 
vzamejo pomoč drugim – od psihologov, zdravnikov, reševalcev, 
medicinskih sester in bratov, ljudi, ki delajo v domovih za starej-
še, v bolnišnicah. Pa tudi učitelji. Mislim, da so to pravi heroji, ki 
delajo družbo boljšo. Če pa govorimo o akciji Heroji furajo v pi-
žamah, ki jo izvajamo v Zavodu VOZIM, je pa heroj vsakdo, ki če-
tudi sredi noči in četudi v pižami poskrbi za varen prevoz sebe in 
svojih bližnjih ter nikoli ne vozi pod vplivom alkohola ali drugih 
substanc.«
 
Stiske v družbi so velike. Ker imate za seboj takšno ži-
vljenjsko preizkušnjo, iz katere ste črpali navdih za svoje 
nove projekte, kaj bi svetovali ljudem, ki iščejo luč na kon-
cu tunela?
»Vsaka tema, pa naj bo še tako trda, se enkrat razblini in prikaže 
se vsaj kanček svetlobe, ki se ga je treba oprijeti. Velik del osebno-
stne rasti se zgodi ravno v takšnih ‘temnejših’ trenutkih. Ljudem, 
ki iščejo luč, bi svetoval, da se odprejo in zaupajo svoja občutja 
tistim najbližjim. Ljudje okoli nas – naj bodo to prijatelji, starši, 
partnerji oz. tisti, ki so nam najbližje – so vedno pripravljeni po-
magati, čeprav to v težjih trenutkih marsikdaj ne vidimo. In tega 
se je treba oprijeti.«
 
Drži, da na mladih svet stoji? 
»Fuu ... Verjamem v mlade, da dosegajo velike spremembe in ima-
jo na marsikaterem področju širši pogled na določeno tematiko v 
primerjavi z ostalimi. Na nas ‘starejših’ pa je, da jim zagotovimo 
dobre pogoje, da jim damo možnost, da se njihov glas sliši – do od-
ločevalcev, do tistih, ki imajo moč odločanja tako na lokalni kot 
nacionalni ravni. Na nas je, da jih bistveno bolj aktivno vključimo. 
Bolj bi rekel, da bo na mladih svet stal, če jih bomo čim prej in v 
čim več stvari znali vključiti, da jih sokreirajo in jim dali to mož-
nost. To pa je bistvo, kar počnemo s programi Zavoda VOZIM.«



David
Razboršek

INTERVJU

FO
TO

 N
ad

ica Petrova

»ZA MENE SO HEROJI VSI TISTI, 
KI SI ZA POSLANSTVO SVOJEGA 
ŽIVLJENJA VZAMEJO POMOČ 
DRUGIM.«

Projekt Najdi.se je namenjen mladim. Kako jim stojite ob 
strani v obdobju, ko se iščejo? 
»Poskušamo s tem, da destigmatiziramo duševne, življenjske sti-
ske, da jim pokažemo, da so težja oz. težka obdobja sestavni del 
življenja in odlična odskočna deska za naprej. In s tem, da se mi, 
poškodovanci ter znani športniki z njimi pogovarjamo, kako na-
rediti korake naprej, kako preseči prve ovire in stopiti na višjo 
stopnico. Da jim predstavimo, da za uspešnimi zgodbami stojijo 
tudi padci, precej neuspehov ter takšnih in drugačnih težav – po-
membno je le, da se jih zavemo, da se o njih pravočasno pogovar-
jamo in jih poskušamo reševati z malimi koraki. Ustvarili smo 
digitalno spletno platformo www.Najdi.se, ki mladim s pomočjo 
igrifikacije omogoča, da se najdejo, spoznajo svoje občutke, jih 
ubesedijo in če je potrebno o duševni stiski, ki jo doživljajo, na va-
ren in anonimen način spregovorijo s strokovnjakom.«

 
S Citycentrom Celje ste sodelovali v različnih aktivnos-
tih, npr. Na kolo, Celje se pelje s kolesom, trajnostno. Zakaj 
vam je delo z družinami in mladimi takšna motivacija?
»Zato, ker v zadnjih 15. letih dela z mladimi resnično opazimo 
velike spremembe pri mladih, ki se na koncu odražajo tudi v sta-
tistiki. Mladi so naredili največji korak na področju varnosti v 
prometu v zadnjih 15. letih, so bistveno bolj okoljsko in trajnostno 
ozaveščeni ... In verjamem, da če bomo delali na ta način naprej, 
bomo vsi živeli v boljši, solidarnejši, varnejši in trajnejši družbi.«
 
Prihaja praznični čas. Kako ga doživljate vi, vaša družina? 
Tudi z družino ste športno aktivni…
»Ja, z družino smo precej aktivni – največ časa poskušamo preži-
veti v naravi, poleti predvsem na kolesu, v prihajajočem času pa 
upam tudi kaj na smučišču oz. prilagojeni opremi za tek na smu-
čeh. Doma si poskušamo ustvariti prijetno vzdušje tudi s pripravo 
kakšne dobre večerje, pa druženjem s prijatelji in širšo družino.«
 
Kaj si želite v prihodnjem letu?
»Predvsem si želim, da bi še naprej imel ob sebi tako dobro ekipo 
v Zavodu VOZIM in družino, ki mi vedno stoji ob strani. Pa seveda 
zdravja, da bom lahko še naprej tako aktiven. Vsem ostalim pa že-
lim, da tudi če se vedno ne najdejo, da se zavedo(mo) hvaležnosti, 
da živimo v družbi, ki je razvita, socialna ... obdaja pa nas čudovita 
narava, ki nam omogoča marsikaj, kar je vsekakor potrebno izko-
ristiti.«
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3.TRI STVARI, KI JIH ŠE LAHKO 
POČNETE V CENTRU 
NAŠE NAKUPOVALNO SREDIŠČE 
JE TOČKA DRUŽENJA, ZABAVE IN 
NAKUPOVANJA. ZAVEDAMO SE, 
DA OBISKOVALCI POTREBUJETE 
ŠIROKO PALETO STORITEV, 
KI PRESEGA NAKUPOVANJE 
IN PRIZADEVAMO SI, DA JIH 
URESNIČIMO ŠE PREDEN 
JIH IZGOVORITE NA GLAS. 
UPRAVIČENO TRDIMO, DA JE ZA 
VAS, CENJENE STRANKE, DOVOLJ 
DOBRO LE NAJBOLJŠE.

Ob hitenju po opravkih kaj hitro po-
zabimo na pomen kakovostnega in 

uravnoteženega obroka. Takrat na pomoč 
priskoči linija izdelkov SPAR TO-GO iz 
skrbno izbranih, dnevno svežih in kako-
vostnih sestavin, ki jo najdete v trgovini 
Interspar. Prihranite si dragoceni čas in 
odkrijte široko izbiro pripravljenih in 
polpripravljenih jedi, ki jih odlikujeta pre-
verjena kakovost in ugodna cena. Kadar 
vas pograbi lakota in si zaželite domačega 
okusa, izbirajte med pestrim naborom to-
plih jedi, kot so enolončnice, raznovrstno 
sveže pečeno meso, jedi z žara in številne 
druge kulinarične stvaritve, ki jih lahko 
dopolnite z raznoliko prilogo. Za hitro 
kosilo ali malico poskrbijo dnevno sveži 
sendviči in solate iz najrazličnejših sesta-
vin primarno slovenskega porekla. Ob tem 
pa ne gre pozabiti na sladkosnede užitke, 
ki vam jih obljubljajo slastne palačinke, 
peciva, sadne košarice ali sveže stisnjeni 
sokovi, s katerimi boste popestrili zajtrk 
ali vaš glavni obrok.  

Bubble Tea je popularna azijska pi-
jača, pripravljena na osnovi črnega 

čaja oziroma čaja Oolong. Čaj, ki mu med 
pripravo dodamo mleko, sladke sirupe in 
barvite želatinaste kroglice, se med po-
sebnim postopkom mešanja spremeni v 
penasto mešanico. Zdaj lahko Bubble Tea 
poskusite v baru Gala To Go, kjer vam 
postrežejo tudi s klasiko - kavo, čajem, 
osvežilnimi alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami ter toplimi napitki, pa tudi 
toplimi sendviči. 

GALA TO GO

 SPAR TO GO 

Želimo, da se v našem nakupoval-
nem središču odlično počutijo tudi 

otroci. Ker je nakupovanje zanje lahko 
zelo naporno, smo razširili ponudbo 
otroških igral, na katerih se zamotijo, 
hkrati pa naredijo nekaj za svojo kondici-
jo in zdravje. Starši lahko medtem v miru 
popijete kavo, poklepetate in pregledate, 
ali v nakupovalnih vrečkah še kaj manjka. 
Po aktivnem obisku Citycentra Celje bo 
vaš otrok doma zaspal kot dojenček.

OTROŠKA IGRALA



POMAGAJ BOŽIČKU
Pomagaj Božičku, da odnese darila v hišo. Pomikaš se lahko samo 
preko polj z darili.

POIŠČI 10 RAZLIK!

KAKŠEN JE REZULTAT?
Rešitev napiši na črto.

............................................................

............................................................

Reši nagradne igre, izreži celo 
stran in z izpolnjenim kuponom 
prinesli k Info točki Citycentra 
do 20. decembra 2022. Izžreba-
li bomo tri nagrajence, ki jih bo 
obdarila Turistična agencija 
Sonček.

NAGRADNA  
IGRA

IME IN PRIIMEK: .............................................................................................................................

NASLOV: ...............................................................................................................................................

TELEFON: ............................................................................................................................................

E-MAIL: ................................................................................................................................................
Z navedbo osebnih podatkov vsak sodelujoči v nagradni igri privoli v njihovo objavo. Osebni podatki bodo uporabljeni izključno za nagradno 
igro in v skladu z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RE št.88/04 in 113/05, uredba EU 2016/679) ter po Evropski splošni 
uredbi o varstvu podatkov – Uredba GDPR z dne 25/5/18).

UGANKA
Včasih moker, včasih 
suh,
včasih rahel kakor 
puh,
včasih trd in zaledenel,
sprva vedno čisto bel.
(napiši rešitev)

......................................................
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RADOST 
OBDAROVANJA
OBDAROVANJE JE ČUDOVITA STVAR, A JE HKRATI TUDI 
ENO NAJBOLJ STRESNIH OPRAVIL. IZBIRANJE DARIL 
JE LAHKO PRAVA MUKA, KO NIMAMO POJMA, KAJ SI 
OBDAROVANEC ŽELI OZIROMA KAJ BI MU BILO VŠEČ. 



L'OCCITANE 
darilni paket zeleni kostanj:
krema za prhanje 15,30 €, 
piling za telo 25,40 €, sijoče
olje za telo 34,60 €
darilna škatla 3,00 €

BAGS&MORE
gel za tuširanje 13,49 €
paket BODY luxury 19,49 €

MÜLLER 
prisrčnica 11,99 €
maska za spanje 9,29 €

STEN TIME 
ura Jaguar 525,00 €

1001 DAR 
testenine FARFALLE 8,50 €
BAGS&MORE
sveča LA NATALIE agila 
wood 10,99 €

ATELIER REBUL 
darilni set za dom APPLE 
& CINNAMON 71,00 €

Še vedno pa se lahko s 
pomočjo naših nasvetov iz 
zmedenega nakupovalca brez 
idej prelevite v tistega, ki 
vedno prinese najboljše darilo. 
Vsakdo ima kakšno razvado 
oziroma šibkost, ki se ji ne 
more upreti, pa naj gre za slad-
karije, masaže ali steklenico 
dobrega vina. Bodite pozorni 
na to, kaj si vaš obdarovanec 
rad privošči ne glede na to, ali 
je sicer precej varčna oseba. 
To so lahko odlični namigi za 
darilo.

Preden kupite darilo, raz-
mislite o tem, kakšen slog je 
vašemu obdarovancu najbližje 
– katere barve izbira za svoja 
oblačila ali stanovanje, ali ima 
rad minimalizem ali bogato 
okrašene stvari in podobno. 
Tako boste imeli več možnos-
ti, da boste zadeli obdarovan-
čev okus in se izognili popol-
noma zgrešenemu nakupu. 
Kaj vaš obdarovanec počne v 
prostem času? Če rad potuje, 
razmislite o kakšni priročni 
potovalni potrebščini, če rad 
kuha, mu bosta zagotovo všeč 
vrhunsko oljčno olje ali dober 
nož. Razmislite o njegovih 
hobijih in stvareh, ki so zanje 
potrebne.

Darilni bon za večerjo v 
vrhunski restavraciji, razvaja-
nje v wellnessu, izlet za konec 
tedna ali brezskrbno naku-
povanje v Citycentru Celje so 
izjemna darila, če so to stvari, 
v katerih obdarovanec najbolj 
uživa. Zato se pri izbiri daril 
ne omejujte le na predmete, na 
voljo so vam tudi naši Dese-
taki. 
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STILSKA 
PREOBRAZBA

Tik pred prazniki smo razveselili  
Emino, mlado mamico in medi-

cinsko sestro, ki sebe nikoli ne postavi na 
prvo mesto. Tokrat je bilo drugače, saj smo 
v stilski preobrazbi v središče postavili 
prav Emino in iz nje naredili damo, ki je 
pripravljena na praznična nakupovanja, 
pa tudi na novoletno zabavo.

Bistvo dnevnega make-upa so pudri, 
ki naj bodo iz naravnih sestavin. Za 

sijoč videz je vizažistka iz dm-a uporabi-
la highlighter, na lička pa na rahlo nanes-
la rdečilo. Pri senčenju oči je uporabila 
zemeljske, rjavkaste tone, za piko na i pa 
trepalnice namazala z maskaro. Za barvo 
ustnic je izbrala kožno barvo, ki Emini 
lepo pristaja. 

MODIANA 
obleka RINASCIMENTO 216,99 €

MASS 
gležnjarji ALMA EN PENA 210,00 €

torbica GUESS 170,00 €
SLOWATCH

uhani 69,00 €
zapestnica 149,00 €

ogrlica 139,00 €

PRIJAVI SE TUDI TI!
Do 20. 12.  2022 na naslov: 
Euromarkt Center, d.o.o.,  
Mariborska cesta 100, 3000 
Celje ali na elektronski naslov 
 nena.horvat@city-center.si. 
Prijavi priložite svojo sliko. 

Srečnega izbranca bomo 
obvestili po telefonu.



Nekaj pramenčkov, monotonost fri-
zure pa smo razbili tudi z rahlimi 

kodrčki. Priznajte, kako fantastično raz-
gibajo Eminin videz in kako jo poživijo! 
Mateja Jazbinšek Zeme, vodja frizerske-
ga salona Dok, je uporabila tudi sprej, ki 
ga je nanesla tik ob lasišču, nato pa lase 
skuštrala in dodatno povečala njihov vo-
lumen. 

Zlati nohti so zadetek v polno! Lahko 
se poigrate z zlato barvo – na noh-

te dajte zlate bleščice ali z zlatim lakom 
obarvajte le konice v stilu francoske ma-
nikire, lahko pa jih v celoti nalakirate v 
zlati kovinski barvi, kot so tokrat naredili 
v Manikiri Urban Spa, kjer poskrbijo 
tudi za sprostitveno masažo vaših utruje-
nih stopal.

Emino smo odeli v modne trende le-
tošnje zime – plise krilo z visokim 

pasom, ki zmeraj poskrbi za lepo figuro, 
izrez klasičnega črnega topa pa doda ele-
ganco. Tudi v zadnjih izdihljajih letošnje-
ga leta naj ne manjka vzorcev, predvsem 
karo, poigrajte pa se tudi z različnimi od-
tenki iste barve. Deluje mehko in razgiba-
no, kajne?

TOM TAILOR DENIM
jakna 89,99 €

šal 39,99 €
hlače 59,99 €

srajca 49,99 €
brezrokavnik 39,99 €

MASS 
gležnjarji ALMA EN PENA 210,00 €



ADIDAS 
jakna 280,00 €

BUZZ 
obutev NIKE 169,99 €

  zgornji del trenirke NIKE 129,99 €
spodnji del trenirke NIKE 109,99 €

AND BY ANDRAŽ 
kapa 29,00 €
TOM TAILOR 

šal 29,99 €
OPTIKA CLARUS 

očala TOM FORD 370,00 €AND BY ANDRAŽ 
plašč 599,00 €
kapa 38,00 €
šal 39,00 €
ADIDAS
zgornji del 75,00 €
spodnji del 75,00 €
OFFICE SHOES 
obutev TOMMY HILFIGER 179,95 €
OPTIKA CLARUS 
očala MEXX 119 €
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DRŽI, MRAZ NI VSEM PISAN NA KOŽO, 
ZATO POZIMI POGOSTO OBIŠČEMO 

DRSALIŠČE ALI SMUČIŠČE, KI GA 
OPAZUJEMO IZ VARNE RAZDALJE. ČE 

SE NAJDETE V OPISANEM, POSKRBITE, 
DA VAM BO TOPLO. JAKNA, KI JO 

POPESTRI UMETNO KRZNO, JOPICE, 
BREZROKAVNIKI IN SEVEDA ROKAVICE 

– VSE V KLASIČNI ČRNI, ZLATI OZ. 
BELI, ŠTEJEJO PA TUDI NJIHOVE 

KOMBINACIJE.

ŠPORTNA 
ELEGANCA



TOM TAILOR
obleka 69,99 €

BUZZ 
ženska obutev Adidas
119,99 €

BUZZ 
nahrbtnik 129,99 €

HERVIS 
obutev KILIMANJARO 59,99 €

HERVIS
rokavice COLMAR 99,99 €

HERVIS
moška obutev SOREL
129,99 €

HERVIS
bunda COLMAR 499,99 €

OFFICE SHOES 
obutev TOMMY JEANS 
119,95 €

AND BY ANDRAŽ 
jopica 138,90 €

ADIDAS
superge 220,00 €

RESERVED 
brezrokavnik 39,99 €



TOM TAILOR
plašč 149,99 € 

TOM TAILOR
jakna 139,99 €
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Zahvaljujoč modni ikoni Coco Chanel je pepita vzorec postal 
pravi modni hit. Gre za vzorec, ki je pravzaprav postal svojevrstna 
klasika, še posebej, ko gre za poslovne kombinacije. Nikar se mu 
ne odpovejmo v zimskem času, saj pepita vzorec vsakemu outfi-
tu doda poseben pečat. Lahko ga nosite tudi na modnih dodatkih, 
kot so torbice, kape, klobuki, šali ipd. 

Pepita vzorec

Črno-bela kombinacija še vedno navdušuje! Edino, kar si velja 
zapomniti, je to, da je pepitin vzorec sam po sebi precej močen in 
ne potrebuje pretiranih modnih dodatkov in ostalih barv. Dovolj 
je že pepita krilo in črna srajca, saj je črno-bela kombinacija zelo 
drzna in opazna. V kolikor pa oblečete pepita kostim, ga lahko 
kombinirate tudi z rdečo barvo, ki pepita vzorcu zelo pristaja. 

V kolikor iščemo najbolj bogat in super prefinjen kos, potem 
moramo v svoj nabor tudi letošnjo hladno sezono vključiti sate-
nasto bluzo s pentljo okoli vratu ter širokimi rokavi. Njihova pa-
leta se razteza vse od tistih izredno prosojnih in zelo zapeljivih, 
pa vse do tistih, ki jih z lahkoto nadenejo tako mlajše kot starej-
še generacije. Letos prevladujejo enobarvni primerki v zeleni, 
črni, rdeči, modri in beli barvi. Bluza je sicer osnovni element pri 
ustvarjanju različnih stajlingov - od strogih pisarniških komple-
tov do sproščenih priložnostnih videzov. Lahko se kombinira s 
krili, hlačami, kavbojkami in kratkimi hlačami, zato je modna sa-
tenasta bluza nepogrešljiv atribut elegantne garderobe.

Dolgo ali srednje dolgo?

Kupite plašč, ki vam ustreza zdaj. Izmerite obseg prsi, širino 
ramen in dolžino od rame do stegen, da boste vedeli, kakšna je 
idealna dolžina vašega plašča. Če boste spodaj nosili pulover, ga 
oblecite medtem ko boste poizkusili plašč. Plašč do pasu je ide-
alen za dejavnosti v prostem času. Če želite univerzalnega, tako 
za prosti čas kot tudi za k obleki in kravati, se odločite za srednjo 
dolžino. Plašč, ki sega do kolen, je zelo eleganten in primeren za 
formalne dogodke.

PRAZNUJMO!

GEOX TRGOVINA 
superge 127,00 €

HUMANIC 
čevlji PAT CALVIN 99,95 €

SPORTINA 
plašč MORGAN 189,90 €

S.OLIVER
puli 29,99 €

TOM TAILOR
pulover 49,99 €

BAGS&MORE
torbica LIU JO 119,00 €
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TOM TAILOR 
hlače 59,99 €
GALILEO 
srajca 50,30 €
XYZ 
plašč KARL LAGERFELD 699,90 €
pulover ANTONY MORATO 99,90 €
CCC SHOES&BAGS
obutev GINO ROSSI 94,99 €

COMMA
suknjič 129,99 €

krilo 89,99 €
pas 59,99 €

BROOKLYN 
srajca RINASCIMENTO 89,90 €

šal 99,90 €
MASS

torbica 25,99 €
obutev LES AUTRES 120,00 € -20 % 96,00 €

CALZEDONIA 
nogavice 6,00 €

RESERVED 
rokavice 25,99 €

PARFOIS 
uhani 2,99 €
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PRAVI
MOŠKI

Moška koža ima posebne zahteve 
do izdelkov za nego in njihovega 
delovanja. Zato prste stran od kreme 
vaše partnerke! Ne le, da najverjetneje 
za vašo kožo ne bo učinkovita, temveč je 
pogosto tudi premastna.

Moška koža je za okoli 15 do 20 
odstotkov debelejša od ženske in precej 
bogatejša z žlezami lojnicami. Zato 
morajo izdelki za nego obraza kožo 
oskrbeti z vlago, vsebovati pa morajo 
manj olja, saj tako da ne obremenjujejo 
por še dodatno. Z vsakodnevnim 
čiščenjem obraza boste s kože odstranili 
umazanijo, odmrle celice in odvečno 
maščobo ter koži omogočili, da znova 
zadiha. Nato na kožo nanesite primeren 
izdelek za nego obraza, ki bo oskrbel 
kožo z bogatimi hranili in ji podaril 
dovolj vlažnosti. Posebne vlažilne kreme 
moško kožo ščitijo pred izsušitvijo. 

Poživljajoča nega obraza za moške 
odgovarja teksturi moške kože in je 
prilagojena učinkom britja. Moška koža 
vsebuje sicer večjo količino kolagena 
kot ženska, a ne zanemarite anti age 
sestavin, saj poskrbijo za sprostitev in 
dobro počutje.



ATELIER REBUL 
parfumska voda 
J.C. REBOUL 100 ml 75,00 €

dm
gel za intimno nego 
BIOBAZA 5,29 €

dm
darilni set BIOBAZA 5,99 €

L'OCCITANE 
čopič za britje 30,50 € 
gel za prhanje divji brin 
14,70 €

MÜLLER 
darilni set K by Dolce 
& Gabbana 108,99 €

MÜLLER
SHISEIDO Men:
krema proti gubam 126,89 €
Ultimune koncentrat 75,49 €

L'OCCITANE 
poživljajoča krema za obraz 
divji brin 45,80 €
toaletna vodica EAU DES
BAUX 54,90 €

MÜLLER 
set za britje MAD MEN
39,99 €

dm
toaletna voda PACO 
RABANNE 82,99 €

dm
L'ELBORISTICA šampon in
gel za tuširanje 4,99 €
serum za obraz 15,59 €

ATELIER REBUL 
kolonjska voda ISTANBUL
250 ml 32,00 €

dm 
darilni set GRACE COLE
21,99 €
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ZIMSKI
NAPITKI
PRAZNIČNI TRENUTKI SO KOT USTVARJENI ZA DRUŽENJE S 
PRIJATELJI. MRZLO VREME, PRVE SNEŽINKE, DOBRA DRUŽBA, 
V ROKAH PA SKODELICA VROČEGA NAPITKA. ZVENI KOT PRAVA 
ZIMSKA PRAVLJICA, KAJNE? POZIMI POTREBUJEMO NAPITKE, 
KI NAS POGREJEJO IN POŽENEJO KRI PO ŽILAH. DODATEN 
BONUS ZIMSKIH NAPITKOV SO OMAMNI VONJI PO PRAZNIČNIH 
ZAČIMBAH, KI V AROMATIČNIH TOPLIH NAPITKIH NE SMEJO 
MANJKATI. VSI ZELO DOBRO POZNAMO PRIJETEN OKUS 
VROČE ČOKOLADE S SMETANO, GROGA IN KUHANEGA VINA. 
V TEH TRADICIONALNIH PIJAČAH VSAKO LETO UŽIVAMO NA 
BOŽIČNIH STOJNICAH IN TUDI V UDOBJU DOMA. MI VAM POLEG 
TRADICIONALNIH RECEPTOV ZA OKUSNE VROČE NAPITKE 
PRINAŠAMO PREDVSEM MODERNEJŠE, KI JIH BOSTE PRAV TAKO 
VZLJUBILI.
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Sladico in pijačo v enem predstavlja sladka vroča čokolada, ki 
jo obožujejo vsi, ne glede na starost. Mi vam prinašamo naj-
enostavnejši recept na svetu, pa brez skrbi, od redke vroče čo-
kolade iz praška je zelo daleč. V kombinaciji s stepeno smetano 
je to preprosto najbolj priljubljena vroča pijača malih in velikih. 
V kozici segrejte smetano, ji dodajte kocke nalomljene čokolade 
in mešajte, dokler se čokolada ne razpusti. Ko je pijača dovolj 
vroča jo prelijte v skodelice, okrasite s stepeno smetano ali 
penicami in servirajte.

Če niste ljubitelj sladkega, poskusite z odličnim zimskim čajem. 
Vroče zimske čaje na pari lahko pripravimo z aromatičnimi 
okusi, primernimi za brbončice. Obvezne sestavine zimskega 

čaja so ingver, klinčki in cimetove palčke. Če jim dodamo še 
seme pimentov in korenino galangala ter pustimo pet minut 
vreti v 1,5 litra vode, dobimo super zimski čaj, ki prija tudi na-
šemu imunskemu sistemu. Dodatni bonus so še prijetni vonji, 
ki nas obkrožajo med pripravo in kuhanjem tega aromatičnega 
zimskega napitka. 

Decembra ni brez penine. Pa veste, kako jo postreči? Penino 
zmeraj postrežemo hladno, priporočljiva temperatura je 6 °C. 
Tako bodo prišle do izraza njene pozitivne lastnosti. Zato si 
vzemite vsaj nekaj ur za hlajenje v hladilniku – nikar zamrzo-
valniku, saj je vino zelo občutljivo na temperaturna nihanja. 
Kozarec naj bo takšen, da omogoča opazovanje moziranja 

MNENJA GLEDE TRKANJA S KOZARCI PENINE SO 
SICER DELJENA OZ. VELJA, DA NAJ BI SE S PENINO 
NE TRKALO. ZATOREJ LE PRIVZDIGNEMO KOZAREC, 
POGLEDAMO SOGOVORNIKA V OČI IN IZPIJEMO 
POŽIREK. SO IZJEME DOVOLJENE? SEVEDA.

TRGOVINA INTERSPAR
keksi AMARETI 2,99 €
dekor deklica 19,99 €
SPAR PREMIUM čaj gorska zelišča 3,99 €
1001 DAR
instant čaj DREAMTIME 9,95 €
MLADINSKA KNJIGA 
set čajev 22,95 €
MÜLLER
sladkor paličice za čaj 3 kom 1,89 €
prijemalka za čaj 2,69 €
zeleni čaj TEESTUBE 3,19 €
darilni set TEESTUBE 7,00 €
posoda za shranjevanje 19,99 €
3-delni set posod za pecivo 14,99 €
obesek storž 6,99 €
vejica z bleščicami 5,99 €
TOP SHOP
grelnik za vodo DELIMANO 29,99 € znižano 19,99 €
BAGS&MORE
set 2 skodelic v darilni škatli 14,49 €
set čajnik s skodelico 23,49 €

1001 DAR
čokoladni fondi 22,95 €
mini penice 8,95 €
vroča čokolada 9,95 €
MLADINSKA KNJIGA
vroča čokolada LUXURY HOT CHOCOLATE 19,95 €
2x čokoladne kroglice LUCIFER 5,37 €
krožnik list 22,95 €
knjiga Božična peka 22,95 €
TRGOVINA INTERSPAR
čokoladna krogla FERRERO ROCHER 5,49 €
vroča čokolada, bela z vanilijo in temna 5,79 €/kom
MÜLLER
čokoladni izbor
BAILEYS Original 19,99 €
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– iskrenja penine. Najboljši so kozarci tulipanaste oblike. 
Vsekakor morajo imeti raskavo dno, ki pospešuje sproščanje 
mehurčkov. Boljša kot je penina, bolj drobni so mehurčki in dlje 
časa se ohrani pena. Penino vedno postrežemo kot aperitiv, saj 
pripravi brbončice na okušanje hrane intenzivnejših okusov. 
Penino lahko postrežemo samo ali pa v spremljavi s prigrizki, 
ne strežemo pa je ob sladici, razen če gre za sladko penino. 
Čeprav so mnenja glede trkanja s kozarci deljena, naj bi se s 
penino ne trkalo. Zatorej le privzdignemo kozarec, pogledamo 
sogovornika v oči in izpijemo požirek. So izjeme dovoljene? 
Seveda.

Kar koli od naštetega boste izbrali, pomembno je, da v napitku 
uživate. Doma s knjigo v roki, v hiši, polni obiskov ali pa kje 
zunaj, kjer se srečate s prijatelji, s katerimi se že predolgo niste 
videli. December je čas za druženje, obnavljanje vezi in pri-
jateljstev, nenazadnje pa tudi odlična priložnost, da spoznate 
nove ljudi, ki bodo bogatili vaše življenje v prihodnjih letih. 

Za 12 komadov potrebujemo
250 g masla
250 g navadne temne čokolade
2 cl ruma
250 g rjavega sladkorja
10 g vanilijevega sladkorja
180 g moke
50 g kakava v prahu
5 jajc
20 g masla za pekač

Priprava
V kozici stopimo maslo in jedilno čokolado, da nastane gladka 
zmes. Odstavimo, vmešamo rum in nekoliko ohladimo. V večji 
skledi zmešamo rjavi sladkor, vanilijev sladkor, moko in kakav 
v prahu. Prilijemo čokoladno zmes in dodamo jajca. Vse skupaj 
dobro premešamo z mešalnikom, da dobimo enotno in gladko 
zmes. Pečico ogrejemo na 180 °C. Pekač dobro namažemo z mas-
lom in vanj vlijemo čokoladno zmes. Potisnemo ga v ogreto pečico 
in pečemo 15 minut. Pečene brownieje dobro ohladimo. Ohlajene 
narežemo na kvadratke in postrežemo. 

Če želimo, da je sredica še tekoča, biskvit pečemo manj kot 20 mi-
nut. Tako se zmes pod skorjo ne zapeče. 

BROWNIE

MÜLLER
adventni koledar LINDT 19,99 €
stekleno zlato drevo 14,99 €
žametni jelen 4,99 €
1001 DAR
posoda za penino 31,95 €
stojalo za vino 25,95 €
kozarec za penino 4,95/kom
TRGOVINA INTERSPAR
dišeča sveča v kozarcu sivka 9,99 €
peneče vino BJANA BRUT 0,75L 23,88 €
penina ZLATA RADGONSKA PENINA polsuha 0,75 L 16,99 €
mala svečka 2,59/kom
kaviar iz morskih alg 4,85 €
fileti inčunov 4,88 €
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Se kdaj vprašate, kateri modni kosi najlepše poudarijo vaše 
atribute in vašo osebnost? V katerih oblačilih se počutite 

dobro, so modna in hkrati ustrezajo vašemu stilu? S tovrstnimi 
nasveti pomagamo svojim obiskovalcem skozi modne zgodbe 
#citystyle. Pri iskanju modnega navdiha za osebni stil jim svetuje 
stilistka Sonja Rigler, s katero v Citycentrovih prodajalnah 
skupaj poiščejo modne kose, ki odražajo njihovo osebnost 
in življenjski slog. Letošnjo jesen so se nam v modni zgodbi 
pridružili znani posamezniki s Celjskega, in sicer zakonca Dejan 
in Urška Tamše, Tina Trstenjak, Goran Bojčevski in Marjanca 
Polutnik. Foto: Dejan Nikolić, frizura: frizerski salon DOK, 
ličenje: dm drogerie markt.

Dejan Tamše je mož stoterih talentov in zanimanj, med 
katerimi središčno mesto zavzema glasba, žena Urška pa 

ima že več kot 20 let svoj uspešen salon lepote. Dejanov in Urškin 
»citystyle« odraža njuno samozavest in se prilega njunemu 
profesionalnemu kot tudi priložnostnemu videzu. 

Tina Trstenjak, slovenska olimpijka v judu, zase pravi, 
da je vztrajna, delovna in vedno točna. Če jo srečate, je 

po navadi oblečena v trenirko, se pa rada za posebne priložnosti 
obleče tudi bolj elegantno in obuje visoke pete ter s tem pokaže 
tisto drugo plat, bolj ženstveno.

Marjanca Polutnik, zmagovalka prve sezone Exatlon 
Slovenija, se ukvarja z osebnim trenerstvom. Pri njenem 

delu ji je zelo pomembno, da nosi kvalitetna športna oblačila, saj 
je v njih cel dan.  

Goran Bojčevski, klarinetist in skladatelj, virtuoz 
makedonskih korenin že 15 let živi in ustvarja v Celju. 

Pravi, da je vsaka človeška duša unikatna simfonija, kateri je 
treba iskreno prisluhniti, včasih tudi večkrat, da si zapomnimo 
njene najlepše melodije. Goranov ležeren in preprost »citystyle« 
odraža njegov slog in način življenja. 

#CITYSTYLE

citystyle

DEJAN IN URŠKA TAMŠE



GORAN BOJČEVSKI

TINA TRSTENJAK

MARJANCA POLUTNIK



Ponudba velja za komplet Warm Hug dimenzije 130x190 cm. Ponudba velja do 9.1.2023 oz. do razprodaje zalog.

že od 29,99 €
Redna cena: že od 59,99 €

KOMPLET WARM HUG
•  Visokokakovostna odeja in vzglavnik.
•  Higieničen in pralen pri 30 °C.
•  Mehak, topel in udoben.
•  Obračljiv dizajn.
•  4 barve.  

O B I Š Č I T E   T R G O V I N O
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Priznajte, da ste jo čakali tako 
nestrpno kot mi. V naše 

nakupovalno središče se je vrnila 
tradicionalna Polna noč popustov 
oziroma »Late Night Shopping«, ki je 
prinesla številne popuste, nagrade in 
zabavo. Poleg številnih popustov, ki so 
začeli veljati ob 20. uri in segali tudi do 
50 odstotkov, ni manjkalo priložnosti 
za zabavo in druženje s prijatelji, za 
vzdušje pa je do 23. ure skrbel DJ. 
Vsem, ki ste nakupovali, smo omogočili 
sodelovanje v nagradni igri in z 
veseljem našim zvestim obiskovalcem 
razdelili kar 1.500 evrov v bonih 
Desetak.

Podarili smo kar 1 tono jabolk 
lokalnih pridelovalcev, ki so 

jih pred glavnim vhodom Citycentra 
Celje delili naši promotorji dobrega 
počutja in zdravja. Saj veste – eno 
jabolko na dan odžene zdravnika stran. 
Tako smo se vključili v promocijo 
slovenskega sadjarstva in kmetijstva, 
ki ga organizira Ministrstvo za 
kmetijstvo oz. slovenskega sadjarstva 
in kmetijstva. Tudi sami spodbujamo 
lokalno pridelavo in skrbimo, da 
imate obiskovalci zmeraj stik z 
lokalnimi izdelki, ki jih lahko kupite 
tako v trgovinah kot na priložnostnih 
stojnicah našega nakupovalnega 
središča. 

RAZDELILI SMO TONO JABOLK

DOGAJALO 
SE JE

POLNA NOČ POPUSTOV 



Blagovna znamka Pubec – 
Štajersko mlado vino je bila 

osnovana s ciljem predstavitve odličnih 
štajerskih vinarjev na slovenskem 
trgu skozi produkt mladega vina. 
Veseli smo, da smo Pubeca ponovno 
pozdravili tudi pri nas. Na osrednjem 
prostoru se je predstavilo 15 vinarjev, 
ki so nam postregli z najboljšimi 
mladimi štajerskimi vini. Za nami 
je še en odličen vinski dogodek, ki je 
obiskovalce popeljal v vinsko letino 
nove sezone.

V Citycentru Celje se zavedamo, da lahko boljšo in bolj pravično družbo 
ustvarjamo samo skupaj. Verjamemo, da je z družbeno odgovornostjo 

mogoče pomagati pri premagovanju socialnih posledic krize, na daljši rok pa 
ustvarjamo nabor vrednot, na katerih bomo gradili bolj povezano družbo. Zato 
se vsako leto z veseljem odzovemo dobrodelnim pobudam, s katerimi narišemo 
nasmeh na obraz tistim, ki se kakor koli znajdejo v stiski. Verjamemo, da je 
pomembno deliti, zato vas vabimo, da v teh prazničnih časih sledite našemu zgledu 
in pomagate po svojih močeh. 

CCC ZA POMOČ OTROKOM

PUBEC



 

DARILNI 

BON 

DESETAK

10 €
DARILNI BON V VREDNOSTI DESETIH EVROV

Dariln
i bon lahko unovčite v vseh prodajalnah ter gos-

tinskih in storitv
enih lokalih nakupovalnih središč, ki so 

navedeni na hrbtni strani bona, za nakup blaga ali stori-

tev v vrednosti najmanj 10
 EUR.* Bon je unovčljiv v ce-

lotnem znesku in ni izplačljiv v gotovini.

Darja Lesjak

center m
anager

desetak.si

Christoph Andexlinger

direktor SES Center 

Management d.o.o.

CITYCENTER CELJE

Euromarkt Center d.o.o.

Moskovska ulica 4

1000 Ljubljana

www.city-center.si

22.03.22   12:23

Nakup pri
CITYCENTER CELJE
ali na desetak.si

Podarite
veselje.

novo v Citycentru Celje
Prvo nadstropje



NAPOVED
DOGODKOV

PONEDELJEK

5. 12.
MIKLAVŽEVANJE

Svoj obisk je že napovedal prvi od treh dobrih decembrskih mož. 
In obljubil je tudi, da bo prav za vsakega otroka prinesel tudi 
ustvarjalno darilo. Zato vabljeni na naše Miklavževanje, kjer se 
začne izpolnjevanje decembrskih želja.

BREZPLAČNO ZAVIJANJE DARIL

Vemo, da vsi nismo isto spretni, zato vam priskočimo na pomoč. V 
decembru bomo na osrednjem prostoru brezplačno zavijali vaša 
darila. Med 11. in 13. ter med 16. in 19. uro vam bodo ob izbranih 
decembrskih dnevih na voljo aranžerke, ki bodo opravile delo pri-
dnih palčkov pomagalčkov. Na božični večer, 24. 12., vam bodo na 
voljo med 10. in 14. uro. 

25.11.-31.12.
BOŽIČNI SEJEM

Od 25. novembra do 31. decembra se sprehodite po božičnem 
sejmu in obiščite praznične stojnice, na katerih najdete prim-
erna darila za vse, ki so ali še bodo letos pisali Božičku in Dedku 
Mrazu! Dogajanje bomo popestrili z bogatim prazničnim pro-
gramom, ki vam bo letošnje praznike naredil prav posebne. In ne 
pozabite, prazniki so zmeraj takšni, kot si jih naredimo sami.

Izdajatelj: Euromarkt Center, d.o.o., urednik: Darja Lesjak, pomočnica urednika: Nena Horvat, fotografije: Dejan B. Nikolić, Egidij Rodica, iStock, shutterstock, fotografije dogodkov: mediaspeed, 
stilistka: Sonja Rigler, make up: Mojca Škof Ekart, modeli: Sofia Aykaeva, Marko Šobot, Anja Paravinja, Gregor Jankovič, Ema, Taj, na naslovnici: Sofia Aykaeva, S.OLIVER bluzo 89,99 €, BROOKLYN 
hlače DESIGUAL 119,00 €, torbico 69,90 €, ogrlico 99,90 €, SPORTINA plašč 129,99 €, PARFOIS prstan 6,99 €, zapestnico 9,99 €, zapestnico dvojno 12,99 €, uhane 6,99 €, koncept in oblikovanje: 
Magenta plus d.o.o., VBG, tisk: Salomon d.o.o., naklada: 70.000, distribucija: Media Terra, d.o.o., e-pošta: info@city-center.si, splet: www.city-center.si. Cene, navedene v Citycenter magazinu, so zgolj 
okvirno informacijske narave. Lahko se razlikujejo ob upoštevanju znižanj blaga posameznega prodajalca. Pravilnost navedenih cen preverite pred nakupom pri posameznem prodajalcu. Fotografije 
izdelkov so simbolne. Na straneh z izborom izdelkov nekateri izdelki zaradi povečane velikosti niso v sorazmerni velikosti. Barvni odtenki in videz izdelkov lahko odstopajo od dejanskega stanja 
izdelkov. Dekoracija na fotografijah ni vključena v ceno izdelkov.  
O lastnostnih izdelkov se pred nakupom pozanimajte pri označenem prodajalcu. Za morebitne napake ter kasnejše spremembe napovedanih dogodkov in prireditev se vam opravičujemo.

božični
sejem

avž
obdari prav vse otroke...
Mikl

SREDA

21. 12.
BOŽIČKOVANJE 
OD 16. URE DALJE

Seznam je pripravljen, Rudolf zdrav, otroci pa … Božiček pravi, 
da so bili letos tako zelo pridni, da komaj čaka, da jih sreča in jih 
pohvali. Za vsakega otroka bo s seboj prinesel tudi ustvarjalno 
darilo. Z Božičkom se bodo otroci lahko tudi fotografirali in mu 
prišepnili, če so na svoj seznam, ki so ga poslali na severni tečaj, 
pozabili zapisati kakšno željo. 

Božiček
obdari prav vse otroke...




