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Intervju:
Amaya - Maja Keuc NOVO»Med začudenostjo, 
vznemirjenostjo in paničnim 
napadom.«

trgovina 
s.Oliver Black Label





V ISKANJU SREČE 
NAJVEČJI STRAH ERNESTA HEMMINGWAYA JE BIL »PRAZEN LIST 

PAPIRJA«. KAR TEŽKO VERJETI, SAJ JE BIL EDEN NAJUSPEŠNEJŠIH IN 
NAJBOLJ ZNANIH AMERIŠKIH PISATELJEV 20. STOLETJA. LETA 1953 JE 
PREJEL PULITZERJEVO NAGRADO ZA SVOJ KRATKI ROMAN STAREC 
IN MORJE, LETA 1954 PA NOBELOVO NAGRADO ZA LITERATURO. DELAL 
JE KOT VOJNI POROČEVALEC, VELJAL JE ZA NEUSTRAŠNEGA PUSTO-
LOVCA IN NJEGOVA VELIKA STRAST JE BILA, POLEG PISANJA, LOV NA 
DIVJE ŽIVALI. KLJUB TEMU PA SE JE BAL ENE STVARI, KI JO VERJETNO 
POZNAMO VSI: MISELNE BLOKADE.

Stanje, v katerem možgani ne morejo več dojeti jasnih misli. Poznate? Stres, 
temne misli, preobremenjenost, težave … Tabu tema, o kateri nočemo govoriti. 
En drugemu kažemo vedno nasmejane obraze, police v knjigarnah se šibijo pod 
težo vodnikov za srečo in pozitivne psihologije. Oni dan sem imela priložnost 
poslovno srečati gospoda iz tujine, ki je po parih minutah sproščeno in iskreno 
govoril o svojih težavah in prigodah. Bilo je osvežujoče videti, s kakšno lahkoto 
se je odprl. Ni se spraševal, kaj si bom mislila o njem, ga morebiti celo obsojala. 
Ne. Enostavno je povedal svoje. In sem se zaradi njega počutila dobro. Pa ne zato, 
ker bi njemu šlo slabo in bi mu privoščila, ampak zaradi spoznanja, da imamo 
vsi svoje izzive in da sami odločamo, kako bomo šli skozi življenje – tragedija ali 
komedija.

Iti skozi življenje s humorjem ne pomeni, da se smejimo vsemu, kar se zgo-
di drugim ljudem. Prav tako ne pomeni, da vse zapletene situacije vzamemo 
zlahka. Tudi ne pomeni, da naša bolečina manj boli, ampak da imamo uporabno 
orodje za zadušitev le te: humor. Ker živeti s humorjem pomeni, da se ne vidimo 
kot žrtev, ampak da se upremo negativnemu razmišljanju. Pomeni, da se ne smi-
limo samim sebe. Namesto tega ukrepamo!

»Nočemo biti samo srečni, ampak srečnejši od drugih. In to je tako težko, ker 
mislimo, da so drugi srečnejši kot dejansko so.« Bistra izjava Montesquieuja, 
znanega francoskega filozofa.

Zagotovo smo se vsi že kdaj znašli v pasti, da slabe stvari, ki se nam zgodijo, 
poimenujemo »smola«. Sedimo in ne naredimo ničesar. Ja, dolga je pot, preden 
sprejmemo vse, kar nam pride naproti. Sprejeti tisto, česar ne moremo nadzoro-
vati, in hkrati ne zanemariti dela, nad katerim imamo nadzor.

Dragi moji, kot je dejal Demókrit, starogrški filozof in učenjak: »Pogum je na 
začetku vsakega dejanja, sreča pa na koncu.«

Vse najboljše!

Darja Lesjak, center manager

BROOKLYN 
bluza RINASCIMENTO 69,99 €
suknjič RINASCIMENTO 179,90 €
uhani 15,90 €

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

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

PONEDELJEK, 10. 4., VELIKONOČNI PONEDELJEK, ZAPRTO
ČETRTEK, 27. 4., DAN BOJA PROTI OKUPATORJU, ZAPRTO
PONEDELJEK, 1. 5., PRAZNIK DELA, ZAPRTO
TOREK, 2. 5., PRAZNIK DELA, ZAPRTO 

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



najboljše

vse
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Moč miru

Ker živimo v kaotičnem svetu, pogosto 
iščemo načine, kako doseči predvsem 
notranji mir. Kljub temu, da nas lahko 
neprestano skrbi, so večino časa naše 
skrbi popolnoma neutemeljene. Ljudje 
že od nekdaj živimo v nestabilnem svetu, 
zato ne smemo dovoliti, da notranji 
strahovi prevzamejo nadzor nad našim 
življenjem. Včasih je življenje povsem 
preprosto, sami pa ga velikokrat nepo-
trebno zapletamo. Globoko vdihnite 
– tako boste dvignili raven kisika v krvi 
in počutili se boste bolje. Ohranjajte stik 
z naravo. Prihaja pomlad in vsaj enkrat 
na teden si privoščite daljši sprehod. Za 
telo in dušo. Obkrožite se z ljudmi, ki jih 
imate radi. Povabite jih na praznovanje 
17. rojstnega dneva našega Citycentra. 
Imeli se bomo enkratno!

Barvno ujemanje

Letošnja pomlad bo v znamenju 
predvsem dveh barv – kraljevsko modre 
in klasične bele. Modne zapovedi so 
preproste, všeč bodo tudi tistim, ki ne 
marate kombiniranja. Klasični kroji, 
čiste linije in poudarek na dodatkih. To 
so lahko torbice, nakit, pa tudi obutev. 
Nikakor ne boste zgrešili s hlačnim kos-
timom, torej ujemajočo se kombinacijo 
hlač in suknjiča. Kosa skupaj delujeta 
kot odlična in urejena celota, ločeno pa 
prav tako prispevata k odličnim kombi-
nacijam. Tako lahko suknjič nadomesti-
te s preprosto bluzo, monotonost istega 
barvnega odtenka pa razbijete z zlatimi 
detajli. Tudi gospodom spomladi v omari 
ne sme manjkati modre. Za manj klasi-
čen videz poskrbijo materiali, na primer 
odlična imitacija jeansa, ki odvzame 
nekaj resnosti, a ohrani poslovnost.

STE VEDELI, DA IMA VSAKA ŠTEVILKA SIMBOLNI, SKRIVNI POMEN 
IN POTENCIAL MOČI, KI LAHKO V MNOGIH POGLEDIH VPLIVA 
NA NAŠE ŽIVLJENJE? POMEN ŠTEVILK JE RAZLIČEN, MI PA SMO 
VESELI, DA JE ŠTEVILKA 17 POVEZANA Z VSEM, KAR JE CITYCENTER 
V TOČNO TOLIKO LETIH OD OTVORITVE (P)OSTAL – VEDNO ZNOVA 
AMBICIOZEN. ŠTEVILKA 17 NAMREČ ODLIKUJE TISTE, KI SI 
POSTAVLJAJO VISOKE CILJE, TI PA JIH MOTIVIRAJO. VESELI SMO, DA 
BOMO TUDI LETOS PRAZNOVALI V VAŠI DRUŽBI, SAJ PRIPRAVLJAMO 
TRADICIONALNO VELIKO MODNO REVIJO, NA KATERI BOSTA 
PREVLADOVALI DVE SIMBOLNI BARVI – BELA IN MODRA. 



najboljše

vse
S.OLIVER BLACK LABEL

hlače 89,99 €
ORSAY 

majica 35,99 €
suknjič 49,99 €

plašč 69,99 €
MODIANA 
ruta 9,99 €

MASS 
torbica 29, 99 €

salonar UP COLLECTION 59,99 €
PARFOIS 

uhani 12,99 €
CCC SHOES&BAGS 

obroč 2,69 €

S.OLIVER BLACK LABEL
suknjič 179,99 €
hlače 79,99 €
majica 49,99 €
HUMANIC 
obutev PAT CALVIN 99,95 €
OPTIKA CLARUS 
očala KARL LAGERFELD 219,00 €
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V MODI JE PRILJUBLJENA, KER 
JE LAHKA IN NEVTRALNA. ZATO 
JO LAHKO KOMBINIRAMO Z 
NEKOLIKO BOLJ VPADLJIVIMI 
DODATKI, KOT SO PASOVI ALI 
SANDALI Z ULTRA VISOKO PETO. 
Z OBOJIM BOMO IZŽAREVALI 
ELEGANCO. SE BOJITE 
POTISKOV? ZAKAJ, KO PA JIH JE 
Z BELO (PA TUDI ČRNO) TAKO 
ENOSTAVNO KOMBINIRATI! 
LETOS POSKRBITE, DA SE V 
VAŠI OMARI ZNAJDEJO POTISKI 
V MODRIH ODTENKIH. NA 
MODNIH POLICAH OSTAJAJO 
TUDI HLAČNI KOMBINEZONI,  
KI LAHKO USTVARJAJO 
PRAVE OPTIČNE ČUDEŽE. 
Z NJIMI LAHKO NA PRIMER 
SKRIJETE NEKAJ ODVEČNIH 
CENTIMETROV OKROG PASU, 
HKRATI PRIDOBITE NEKAJ 
CENTIMETROV V VIŠINO.

MINIMALISTIČNA 
BELA
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. MODIANA 
suknjič RINASCIMENTO 204,99 €

BROOKLYN 
hlače RINASCIMENTO 89,90 €

MASS 
sandali BUFFALO 69,99 €

BROOKLYN 
torbica DENNI ROSE 79,90 €

zapestnica 12,90 €
pas-verižica 15,90 €

PARFOIS 
uhani 9,99 € 

S.OLIVER BLACK LABEL 
hlače 79,99 €
XYZ 
jakna ANTONY MORATO 155,90 €
majica ANTONY MORATO 44,90 €
MASS 
superge GUESS 110,00 €



MÜLLER 
parfumska voda ELIE SAAB 
Le Parfum Lumière 102,99 €

ORSAY 
krilo 35,99 €

RESERVED 
brezrokavnik 45,99 €

RESERVED 
torba 39,99 €

BROOKLYN 
kombinezon 
RINASCIMENTO 129,90 €

MODIANA
hlače GERRY WEBER 
99,99 €

S.OLIVER BLACK LABEL 
jakna 159,99 €

S.OLIVER BLACK LABEL
moška srajca 49,99 €

CCC SHOES&BAGS
espadrile DEEZEE 27,99 €

S.OLIVER 
torbica 49,99 € znižana 
cena 25,99 €

S.OLIVER BLACK LABEL
oblekica 99,99 €

SLOWATCH 
ura BOSS 329,00 € 
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ideje
IDEJE ZA MAREC/APRIL/MAJ
LETOS BREZ IZGOVOROV O SPOMLADANSKI UTRUJENOSTI. 
POSTAVITE SEBE IN SVOJE POTREBE NA PRVO MESTO, 
RAZVAJAJTE SE. NIMATE IDEJE, KAKO? PREHRANJUJTE SE 
REDNO, URAVNOTEŽENO IN ČIM BOLJ LOKALNO, V SVOJ JEDILNIK 
VKLJUČITE SVEŽE SADJE IN ZELENJAVO. NE POZABITE NA 
VSAKODNEVNO VSAJ POLURNO GIBANJE NA SVEŽEM ZRAKU IN OB 
KONCU DNEVA ODIDITE V POSTELJO PRAVOČASNO, DA SE NASPITE. 
ZELO POMEMBEN JE ČAS, PREŽIVET Z NAJBLIŽJIMI, NEGUJTE 
VARNE IN LJUBEČE ODNOSE, KI VAM BODO ZAGOTOVO DAJALI 
DNEVNI ZAGON ZA VSAKODNEVNE OBVEZNOSTI. NEGUJTE SVOJE 
TELO, ODKLOPITE OD VSAKDANA IN POLNITE NOTRANJE BATERIJE. 
TUDI NAKUPOVALNI POHOD S PRIJATELJICO JE ODLIČNA 
TERAPIJA!

V Bags&More vam vedno postre-
žejo z najbolj pestro ponudbo žen-

skih torbic. Pomladne so še posebno pri-
vlačne, saj so barvite in živahne, kot je ta 
letni čas že sam po sebi. Izberite si novo 
sopotnico med znamkami Guess, Liu Jo, 
Valentino, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, 
Desigual, David Jones in drugimi, ki vas 
že vabijo na pomladni modni potep.

Vse pakete Naj sedaj dobite po enotni ceni, že za 7,99 EUR na mesec. Ne zamu-
dite, akcija velja le še do 30. 4. 2023. Vabljeni v Telekomov center Celje, Ci-

tycenter, kjer vam na enem mestu zagotavljamo celovito in pregledno ponudbo mo-
bilnih in fiksnih storitev Telekoma Slovenije za zasebno in poslovno uporabo.  
Več na www.telekom.si ali 080 8000.



Znamka s.Oliver je v nakupovalnem 
središču Citycenter Celje že od sa-

mega začetka. Trgovini s.Oliver in otroški 
trgovini s.Oliver se je sedaj pridružila še tr-
govina s.Oliver Black Label. Njen interi-
er je minimalističen in eleganten ter nudi 
odlično kuliso za kolekcije, ki so namenje-
ne poslovnim ženskam in moškim. Znam-
ko s.Oliver Black Label odlikujejo odlični 
materiali in elegantni kroji. Oblačila so 
izdelana iz vrhunskih materialov, posebna 
pozornost pa je namenjena sami izdelavi 
in detajlom. Poleg oblačil za poslovni svet 
in svečane priložnosti najdete v trgovini 
tudi bolj ležerna, športno-elegantna obla-
čila. Kolekcije prehajajo ena v drugo, tako 
da ni nikakršnih težav z dopolnjevanjem 
garderobe. Ker smo v času maturantskih 
plesov in porok, ponujajo veliko izbiro kla-
sičnih in trendovskih moških oblek.

Nova CCC športna kolekcija: Šport 
v Čudežni Deželi. Za devetimi go-

rami in za devetimi vodami ... kjer je res-
ničnost spremeni v pravljico in kjer meje 
in domišljija mladostnikov nima konca ... 
To je začarana dežela, polna edinstvenih 
dogodivščin, stila in modnega navdiha. 
CCC SHOES&BAGS vabi vse ljubite-
lje športnega urbanega stila. Dobrodošli 
v Čudežni Deželi! V najboljši ponudbi 
artiklov imamo obutev, oblačila in moč-
ne dodatke vrhunskih blagovnih znamk: 
Reebok, Puma, Champion, New Balance, 
Sprandi, Kappa. Ponudba artiklov je na 
voljo v trgovinah CCC in na ccc.eu. 

Ste za barve pomladi? Seveda! Nova kolekcija Kate Gray v Humanicu navdušuje z 
obveznimi kosi sezone. Prepustite se živahnim barvam limete, magente ali modre. 

Elegantno obutev dopolnite z ujemajočo torbico za popoln vau učinek. Najljubše kose za 
veselo pomladno razpoloženje odkrijte v Humanicu.



10 CITYCENTERMAGAZIN

Inštitut za nutricionistiko je kar trem izdelkom SPAR podelil prestižno nagrado 
INOVACIJA LETA 2023. V devetem izboru najbolj inovativnih živil leta, ki poteka 

pod okriljem Inštituta za nutricionistiko, so si Sparovi izdelki to prestižno nagrado pri-
služili že osmič. V skupini pekovskih izdelkov je inovacija leta 2023 postal Droženi kruh 
s semeni z manj soli iz Pekarne SPAR. Ocenjevalce je navdušil s hrustljavo zapečeno in 
aromatično skorjo rustikalnega videza ter dolgotrajno svežo sredico z rahlo kiselkastim 
priokusom, ki je posledica droži. Vsebuje veliko prehranskih vlaknin, je vir beljakovin in 
ima 25 % manj soli od povprečne vsebnosti soli v običajnih vrstah kruha Pekarne SPAR. 
Nagrado za inovativnost v skupini predpripravljenih izdelkov pa sta prejeli tudi skodeli-
ca s piščancem SPAR TO GO MVP in veganska sadna skodelica SPAR TO GO TIME-O-
UT. Z njima si lahko pričarate okusen in hranljiv obrok.

V knjigarne prihaja chefova hitra 
kuhinja. Knjigo Hitro in slastno 

odlikujejo premišljena in jasna navodila 
za neverjetno okusne jedi, ki so na mizi 
hitreje, kot bi jih pripeljala dostava. Pa še 
bolj zdrave so! Gordon Ramsey, HIT-
RO IN SLASTNO 100 receptov za jedi, 
pripravljene v 30 minutah ali prej. Izdala 
Mladinska knjiga MKZ, cena: 37,99 
EUR.

Calzedonia predstavlja največjo 
ponudbo kvalitetnih modnih 

in klasičnih ženskih, moških, otroških 
nogavic ter kopalnega programa. Pri nas 
je moda način življenja, zato morajo to od-
ražati tudi naši poslovni prostori. Ponosni 
smo, da smo jih v Citycentru Celje lično 
prenovili in prepričani smo, da bo naku-
povanje pri nas odslej še prijetnejše. Va-
bimo vas, da preverite letošnje pomladne 
trende in se oblečete tako, da se boste v 
svoji koži dobro počutili. Na naših policah 
pa najdete spodnje perilo, nogavice, pajki-
ce, pižame in seveda kopalke. Pa ne samo 
za ženske. Na voljo so tudi nove, sveže 
kolekcije za dojenčke, otroke in moške. 
Ne prebuja pa se samo pomlad, tudi naši 
lokali dobivajo novo podobo. S sodobnimi, 
svetlimi in privlačnimi prostori vas bo 
navdušil tudi Intimissimi. Veselimo se 
vašega obiska.  



Obiščite nas! 
Največja izbira
najboljših igrač.

-20%

Kupon
za popustNovo.

Največja izbira igrač sedaj v 1. nadstropju  Citycentra Celje Pridite, nadvse
veseli bomo vašega obiska.



 Slike so simbolne.

20230430_AZ_Ostern_Magazin_CitycenterCelje_SI_215x141_Schrift in Pfade_01.indd   120230430_AZ_Ostern_Magazin_CitycenterCelje_SI_215x141_Schrift in Pfade_01.indd   1 20.02.2023   13:53:1020.02.2023   13:53:10

Po poteh 
svojih želja 
do čiste in 

sijoče kože...

 

Za vsakodnevno nego problematične 
kože z naravnimi sestavinami. 

Vlaži, pomirja, neguje in uravnoteži 
izločanje kožnih maščob.

Tudi za nego mešane in mastne kože 
brez izrazitih ogrcev in mozoljev.



PREDNOSTI APLIKACIJE HERVIS SPORTS

PRENESI APLIKACIJO IN SE REGISTRIRAJ

PLUS

Zbiraj točke
ob vsakem nakupu v 
trgovini in na spletu

Zbrane točke
kadarkoli pretvori v
bonus in tako znižaj 

znesek svojega računa 
(100 točk = 1 €)

Dostopaj do 
ekskluzivnih popustov 

in ugodnosti

Zagotovi si dodatne točke:
kot darilo dobrodošlice, 

za sodelovanje na dogodkih, 
za povabilo prijateljev in kot 

rojstnodnevno presenečenje

Pridobi kupon
za prvi nakup preko aplikacije

Bodi zmeraj na tekočem
glede stanja točk 
na svojem računu

Poskrbi za okolje
in potrdi prejem
digitalnega računa

Prelistaj digitalni letak 
in bodi zmeraj na tekočem 
o vseh akcijah

APLIKACIJA HERVIS SPORTS

ŠPORT 

NA DLANI

HERVIS Šport in moda d.o.o.

215x287_oglas CC Celje_marec.indd   1215x287_oglas CC Celje_marec.indd   1 27/02/2023   14:37:3127/02/2023   14:37:31
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To pomlad bomo navdih za 
svoje stajlinge iskale v 70-ih. 
In kaj bolj kriči sedemdeseta 
kot par hlač na zvon? Čeprav 
so med nami že več desetletij 
(in v omari zagotovo skrivaš 
kakšen par), pa jih ne znamo 
vedno dobro kombinirati. 
Letošnja pomlad obožuje 
over-sized kroje! A nekje 
potegnemo črto. Medtem ko 
smo prepričani, da bodo hlače 
na zvon osvojile tudi vas, pa 
bodite pozorni, da ne bodo 
preširoke in s čim jih boste 
kombinirali. Priporočamo 
bolj oprijet zgornji kos, da se v 
stajlingu ne izgubimo. Barve 
pa seveda niso vprašanje – naj 
izstopajo!

Ste bolj za športno ele-
ganco? Potem brž po prešit 
brezrokavnik, ki je že zdavnaj 
zapustil športni svet in postal 
stalnica modnih outfitov. Če 
ste ravno pravšnje volje ali 
pa potrebujete udoben stil, 
vzemite ohlapne kavbojke, vaš 
najljubši pulover in dodajte 
prešit brezrokavnik. Navse-
zadnje je lahko tudi športen 
videz eleganten! 

Pa še nekaj o kultnem kosu,  
ki poskrbi, da nam spomladi 
ni prehladno. Čeprav si, ko 
slišimo besedo jopa, v spomin 
običajno prikličemo podobo 
babice in imamo občutek, 
da gre za pletenino, ki zna 
pošteno postarati, v resnici 
to drži le takrat, ko pleteno 
jopo nosite s kosi, ki so zelo 
oziroma preveč klasični. Kako 
jo nosimo, da bomo trendi? 
Zlato pravilo je, da na jopi 
nikoli ne zapenjamo gumbov. 
Jopa mora ostati odpeta, dolga 
ali kratka, vedno bolje deluje, 
če so gumbi le okras.

COMMA 
hlače 99,99 €
suknjič 149,99 €
BROOKLYN 
bluza RINASCIMENTO 69,90 €
MASS 
obutev TAMARIS 69,99 €
XYZ 
torbica MICHAEL KORS 325,00 €
SWAROVSKI 
ogrlica 450,00 €

ZNANILKA  
POMLADI

ODKAR SE JE V MODI POJAVILO 
KOMBINIRANJE ŽIVIH BARVNIH 

KONTRASTOV – COLOUR BLOCKING, 
JE TUDI MODA NA ŠIROKO ODPRLA 

VRATA MODNEMU USTVARJANJU 
IN ISKANJU IZVIRNIH BARVNIH 

KOMBINACIJ TER NOVOSTI. 
LETOŠNJE KOMBINACIJE SO PRAVA 

PAŠA ZA OČI, NOBENA PA NI TAKO IN 
KOT KOMBINACIJA MOČNE ZELENE 

IN FUKSIJA BARVE. 
DRZNEJŠE LAHKO Z ZELENO 

KOMBINIRATE GEOMETRIČNE 
VZORCE, ČE PA ŽELITE USTVARITI 

ROMANTIČNE STIL, POTEM ZELENI 
BARVNI KOS KOMBINIRAJTE S 

ČIPKO. TA OSTAJA VEČNA KLASIKA 
PRI IZBIRI (SEKSI) SPODNJEGA 

PERILA.



CCC SHOES&BAGS 
obutev DEEZEE 49,99 €

RESERVED 
obutev 39,99 €

MASS 
obutev UP COLLECTION
59,99 €

BAGS&MORE
nahrbtnik DAVID JONES
46,99 €

ORSAY 
jopica 35,99 €

MODIANA 
jakna BETTY BARCLAY 189,99 €

LISCA 
nedrček 37,90 €
hlačke 16,90 €

SPORTINA 
brezrokavnik ONLY 59,99 €BROOKLYN 

obleka GAUDI 199,90 €

RESERVED
krilo 29,99 €

PARFOIS 
torbica 19,99 €
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TOM TAILOR DENIM 
hlače 59,99 €

RESERVED 
majica 17,99 €
jakna 39,99 €

S.OLIVER 
jeans jakna 109,99 €

MASS 
superge LIU JO 170,00 €

OPTIKA CLARUS 
očala DIOR 370,00 €

KAVBOJKE NIKOLI NE GREDO IZ 
MODE, PRED NAMI PA JE LETO, KO 
BODO PONOVNO NEPOGREŠLJIVE. 
V OSPREDJE STOPA NEOBDELAN 
JEANS, KRALJICA MOŠKE CASUAL 
MODE PA JE KLASIČNA JEANS 
JAKNA. NAJPOMEMBNEJŠA 
ZAPOVED JE, DA JEANS JAKNA 
NE SME BITI ISTE BARVE KOT 
KAVBOJKE. TAKŠNA ENOBARVNA JE 
LASTNA SAMO ŽENSKI GARDEROBI, 
NA MOŠKI PODOBI NAJ BODO 
KAVBOJKE IN JAKNA RAZLIČNIH 
ODTENKOV.

NEOBDELAN 
JEANS



MODIANA 
majica BRAX 69,95 €

SLOWATCH 
ura MVMT 190,00 €

TOM TAILOR DENIM
pulover 35,99 €

XYZ 
pulover KARL LAGERFELD
165,90 €

SPORTINA 
srajca JACK&JONES 
49,99 €

OPTIKA CLARUS 
očala KARL LAGERFELD
219,00 €

HUMANIC 
obutev PAT CALVIN 59,95 €

MÜLLER 
toaletna voda ZADIG & 
VOLTAIRE This is Love!
30,00 €

SPORTINA 
kratke hlače JACK&JONES
29,99 €

Gotovo jakna iz jeansa, 
priljubljena desetletja, ne 
bi mogla imeti samo enega 
standardnega modela. Fan-
tazije in spretnosti svetovnih 
oblikovalcev so opredelile 
več priljubljenih vrst - kratke, 
podolgovate, z zadrgo, kolesar 
in s kapuco. Model s kapuco 
ustreza športnemu slogu, 
še posebej v kombinaciji s 
supergami in športnimi ali 
bombažnimi hlačami. Kratki, 
standardni modeli so skoraj 
univerzalni in dobro gredo 
s strogimi majicami,klasič-
nimi hlačami in puloverjem. 
Mimogrede, jeans jakno lahko 
zamenja tudi jeans srajca, pod 
njo pa klasična T-shirt majica 
s potiskom. Če boste izbrali 
jeans jakno z zadrgo, ki je sicer 
novost v sodobni modi, ste 
si pripisali podobo posebne 
elegance in izvirnosti. 

Kako pa je z dolžino? Kav-
bojke, pa tudi druge hlače, 
morajo biti tako dolge, da je na 
čevljih spredaj dovolj mate-
riala za eno gubo, na zadnjem 
delu pa bi morale prekrivati 
peto čevlja in se zaključiti pri 
zgornjem delu podplata čevlja 
ali pa malce nad tlemi. Pri 
ozkem kroju si lahko privošči-
te tudi krajše. Vse je odvisno 
od vaše postave in splošnega 
stila oblačenja. Če ne marate 
kompliciranja, imamo za vas 
enostavnejši nasvet - obujte si 
čevlje, h katerim boste kavboj-
ke najpogosteje nosili, in temu 
prilagodite tudi njihovo dolži-
no. Pa ne pozabite na masivno 
ročno uro, ki mora obvezno 
biti … seveda, v katerem koli 
odtenku modre. 
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 V trgovinah odkrijte novo in drzno kolekcijo 
kakovostnih oblačil, ki so ustvarjena za udobje 

skozi ves dan in ujemite pozornost.  Letošnjo 
kolekcijo, And by Andraž pomlad 2023, je 

navdihnila ustvarjalnost in energičnost. Barviti 
kolekciji smo, poleg klasičnih živih odtenkov, 
dodali nove vijolične, roza in zelene odtenke. 

Celje - Citycenter / Ljubljana - Aleja / www.andraz.si



17.3. in 18.3.2023
dobrodošla pomlad

-20%
*Popust ne velja na že znižane izdelke in se ne sešteva z drugimi akcijami.

Popust se obračuna pri blagajni. Akcija velja 17.3. in 18.3.2023.

na vse*

EXTERN_Advertisement_cw10_welcome-spring_magazin_215x141_Print.indd   1EXTERN_Advertisement_cw10_welcome-spring_magazin_215x141_Print.indd   1 06.03.23   12:4006.03.23   12:40
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Tokrat gremo po sledeh »chic, simple et élégant« oz. v prevodu »šik, 
preprosto in elegantno«. Takšen stil je klasičen francoski in redko 
kateri kos oblačil ustvari točno to. Francozi so prvi med tistimi, 
ki bodo vedno poudarjali, kako pomembno je, da se nam oblačilo 
izredno lepo prilega in da na pravi način nakaže postavo. In točno 
to nam ponuja krilo na A s širokimi gubami v pasu. 

KLASIČNA PARIŽANKA 

Enobarvno krilo na A, naše 
je iz posebnega materiala, 
brušene svile, je idealno za 
kombinacijo s pleteno majico 
s potiskom, čez katero spomla-
di še oblečemo blazer, da nam 
ni prehladno. Veliki uhani in 
elegantna baretka kot modna 
dodatka pristavita piko na i 
naši Parižanki, ki izbere ne-
koliko netradicionalno obutev 
- natikače brez pete, na katerih 
izberemo vzorec enake barve 
kot ga nosimo na majici. Če ne 
marate potiskov ali vzorcev, 
posezite po klasični beli.

MODIANA 
krilo RINASCIMENTO 129,99 
RESERVED 
majica 25,99 €
COMMA jakna 129,99 €
HUMANIC 
obutev KATE GRAY 59,95 €
CCC SHOES&BAGS 
torbica GINO ROSSI 65,98 €
PARFOIS 
baretka 12,99 €
uhani 12,99 €

IZ 1 V 3, 
TRIK ZA POMLADNE DNI

RESERVED 
majica 22,99 €

COMMA 
jakna 169,99 €

HUMANIC 
obutev PAT CALVIN 
109,95 €

HUMANIC 
torbica KATE GRAY 69,95 €

MODIANA 
krilo RINASCIMENTO 
129,99 €



KOPITARNA SEVNICA 
obutev 84,95 €

BAGS&MORE 
torbica DAVID JONES 
49,99 €

ŠPORTNA ELEGANCA

Kos, ki je multifunkcionalen in 
si ga lahko privoščimo zdaj, ko 
postajajo zunanje temperature 
prijaznejše, zaradi česar pride 
tudi jeans jakna bolj do izraza. 
V kombinaciji s krilom na A 
in klasičnimi supergami, ust-
varite nekoliko bolj eleganten, 
a še zmeraj v prvi vrsti športen 
videz. Za vitke postave z manj 
oblike so primerna krila na A 
z več volumna. voluminozna 
krila, ki imajo prave proporce, 
pa lahko tudi na oblinah delajo 
čudeže. 

UDOBEN CASUAL

Ker imamo za osnovni kos 
enobarvno krilo na A, si lahko 
privoščimo malce več pisano-
sti, ko izbiramo top. Letošn-
ji modni trendi ponovno na 
široko odpirajo vrata rožnatim 
vzorcem. Visoka peta je simbol 
elegance in je tista, ki naredi 
ključno razliko med športnim 
in casual videzom. Ne pozabite 
še na minimalističen modni 
dodatek, kot je ogrlica, ki naj se 
barvno ujema s krilom.

TOM TAILOR DENIM 
jakna 59,99 € COMMA 

plašč 199,99 €

RESERVED 
majica 9,99 €

STEN TIME 
ura JACQUES LEMANS
159,90 €

CCC SHOES&BAGS 
obutev JENNY FAIRY 
44,99 €

CCC SHOES&BAGS 
torbica JENNY FAIRY 
34,99 €

TOM TAILOR
bluza 49,99 €

MODIANA 
krilo RINASCIMENTO 
129,99 €

PARFOIS 
ogrlica 19,99 €

MODIANA 
krilo RINASCIMENTO 
129,99 €
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BABY CENTER 
zajček MIFFY 54,99 €
krilo 19,99 €
OKAIDI 
majica 14,99 €
jopica 25,99 €
čevlji 24,99 €
komplet elastik za lase 5,99 € 
RESERVED 
bunda 24,99 €
SOCKS 
dokolenke 4,99 €

S.OLIVER 
hlače 29,99 €
srajca 27,99 €
jopica 35,99 €

GALILEO 
metuljček 17,12 € -30 % = 11,98 €

GEOX TRGOVINA 
superge 77,00 € - 82,00 €

OPTIKA CLARUS 
očala CARRERA 119,00 €

CITYCENTER CELJE
sladkorna pena 3,00 €

BARVE  
POMLADI

MINI MODNI TRENDI SO V LETOŠNJI POMLADI ODETI 
V PASTELNE TONE. NEŽNA VIJOLIČNA IN NEKOLIKO 

BOLJ ŽIVAHNA ROZA BARVA BOSTA DEKLICE 
NAREDILI MALCE BOLJ PUNČKASTE, MEDTEM KO 

DEČKI OSTAJAJO, NE GLEDE NA LETNI ČAS, MINI 
GOSPODJE, KJER V OSPREDJE STOPA ELEGANCA V 
KOMBINACIJI S SPROŠČENOSTJO, KI JO NAMESTO 

SUKNJIČA PRIKLIČE KLASIČNA JOPICA. 



Pomembna velikost
Če so fantje predani supergam, je spom-
ladi čas, da pustimo stopalom, da malce 
zadihajo in deklicam nadenemo ljubke 
balerinke. Ne glede na to, kakšno obutev 
boste izbrali za svojega otroka, v obdobju 
rasti je še posebej pomembno, da dajemo 
udobju vedno prednost pred videzom. 
Stopala vašega otroka rastejo zelo hitro 
in skokovito. Med drugim in šestim let-
om starosti zrastejo otrokova stopala 
povprečno za dve do tri številke na leto. 
Tudi ko gredo otroci v šolo, jim stopa-
la povprečno zrastejo za številko do dve 
na leto. Zato vam svetujemo, da otroku v 
zgodnji starosti merite stopala vsakih 6 
do 8 tednov, kasneje pa na 4 do 6 mesecev. 
Primernost in velikost čevljev zato pre-
verjamo na 2 do 3 mesece.
Izbirajte obutev iz naravnih in kakovost-
nih materialov, da bodo nogice dihale.

Mini poslovnež
Vsi fantje, ki želijo biti nekoliko bolj ure-
jeni in elegantni, naj oblečejo klasične 
hlače in seveda suknjič. Da eleganca le ne 
bo pretirana, posegajte po bolj športnih 
materialih, namesto suknjiča pa lahko iz-
beremo tudi lepo pleteno jopo. Kaj obleči 
pod njo? Izberete lahko T-shirt ali srajco z 
odpetim ovratnikom. Nadenete lahko tudi 
metuljčka, ki izvrstno dopolni celoten 
mini poslovni videz. Kljub vsej resnosti pa 
ne pozabimo, da je glavna naloga otrok, da 
se zabavajo in igrajo. Puzzle so neverjet-
no zabavne! Dobrodejno vplivajo tako na 
razvijajoče se otroške možgane, starejšim 
pa povečujejo mentalno hitrost in krat-
koročni spomin s spominjanjem barv, ob-
lik in drugih podrobnosti. Zato se, ne glede 
na starost, igrajmo!

BABY CENTER
avtomešalec za beton BRUDER 71,99 €

MÜLLER
morska deklica MERMAZE MERMAIDZ
Fashion Fins 35,99 € 

XS IGRAČE 
lutka Hannah GÖTZ 129,99 €

BABY CENTER
puzzle NEBULOUS STARS 12,99 € 

XS IGRAČE 
šivalni stroj STITCH'N STYLE 49,99 €

BABY CENTER 
roboto Agent 22 UNIKA 34,99 €

XS IGRAČE 
naprava KUMIKREATOR 39,99 €



»ODLOČITEV NI BILA 
ENOSTAVNA, A JE V MENI 
TAKŠEN MIR KOT ŽE DOLGO NE.«
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MAJA KEUC, ZNANA TUDI POD UMETNIŠKIM IMENOM 
AMAYA, JE POSTALA ENO BOLJ PREPOZNAVNIH IMEN 
SLOVENSKE GLASBENE SCENE POTEM, KO JE LETA 2010 
V ŠOVU SLOVENIJA IMA TALENT ZASEDLA ODLIČNO 
DRUGO MESTO, ŽE LETO KASNEJE PA JE NAŠO DRŽAVO 
ZASTOPALA NA IZBORU ZA PESEM EVROVIZIJE. 
OD TAKRAT NAPREJ SE NJENI GLASBENI DOSEŽKI 
MERIJO V SUPERLATIVIH. MAJA JE OD NEKDAJ RADA 
POTOVALA, SLOVENIJO PA JE KAR MALCE ŠOKIRALA 
S SVOJO ODLOČITVIJO, DA SE PRESELI NA ŠVEDSKO. 
SO SKANDINAVSKE DRŽAVE RES TAKO DRUGAČNE OD 
SLOVENIJE IN KAM SI ŽELI, DA JO ŽIVLJENJE ŠE PONESE, 
NAM JE MAJA RAZKRILA V ZANIMIVEM POGOVORU.  

Kaj vam zdaj, po petih letih življenja v Stockholmu,  
pomeni dom? Je bila odločitev za vrnitev enostavna in kje 
zdaj pravzaprav živite – pri Mariboru ali vas je prepričala 
prestolnica?
»Domov sem se vrnila na začetku korone, misleč, da bom doma 
preživela 3 tedne v karanteni, nato pa se vrnila nazaj na sever. 
No, nič ni bilo tako kot sem si predstavljala, haha! V tem času 
sem ugotovila, da prihajam v leta, ko si v življenju želim neke 
stabilne celice in predvsem miru, dobila pa sem tudi veliko časa, 
da razmislim, kaj mi v življenju resnično pomeni in kako si želim 
živeti. Začutila sem, da si želim to bazo zgraditi na domačih tleh ter 
ostati povezana s tujino, kolikor bo le šlo. Sedaj živim v Ljubljani, 

saj imam tam navsezadnje največ dela. Odločitev ni bila enostavna 
in sem potrebovala tudi precej časa, da sem predelala vseh 8 let 
življenja v tujini, a je v meni takšen mir kot že dolgo ne. Sedaj se 
počutim odlično!«
Kako poteka selitev za več let in kako vrnitev? Je tujina bolj 
naklonjena vam glasbenikom v primerjavi z domačo sceno?
»Selitev na Nizozemsko, kjer sem prvotno študirala, zame ni bila 
tako stresna kot potem selitev na Švedsko. Na Švedskem sem 
vseeno želela ostati za vedno. Veliko sem bila sama, ker je bil 
moj fant večinoma po turnejah, zato je bilo grajenje socialnega 
kroga na začetku kar mučno. Vseeno moram reči, da so me tujci 
zelo hitro sprejeli in začela sem biti zelo dejavna tudi kot avtorica 
glasbe pri različnih švedskih založbah, kar je pomenilo, da sem 
veliko potovala. Čez čas sem začela nastopati tudi s svojo glasbo. 
Če si dober, te v tujini zelo hitro sprejmejo in lahko tudi zelo 
hitro napreduješ, sem se pa globoko v sebi ves čas, kljub njihovi 
prijaznosti in odprtosti, počutila kot tujka in vse se je vrtelo 
večinoma okoli dela. Velikokrat sem se počutila zelo samo in 
kmalu sem svojo vrednost začela meriti samo še s tem, koliko 
sem glasbeno uspešna in koristna. Upam si trditi, da me je tujina 

Amaya
INTERVJU



naredila boljšega in bolj odprtega človeka, predvsem pa na svojo 
domovino sedaj gledam s precej drugačnimi očmi. Res je, da imamo 
pri nas izjemno majhen glasbeni trg, a vseeno živimo bolje kot 
velika večina ljudi na tem svetu. Velika mesta rada obiščem, v njih 
pa nerada živim. Všeč mi je naša majhnost, domačnost, varnost, 
podnebje, skratka pogoji za življenje so v resnici vrhunski.«
Vam je v spominu ostala kakšna prigoda iz tega obdobja? 
Kako se človek navadi ne razumeti vsega, kar sliši? :) 
»Uf, prigod je najbrž malo morje, saj je že narava mojega dela 
takšna, da so se dnevno dogajale stvari, za katere si tudi v svojih 
najbolj bizarnih sanjah ne bi upala predstavljati, da so možne. 
Najbolj mi bo v spominu ostal rojstni dan enega in edinega Quincy 
Jonesa pri njem doma v Bel Airu, kjer sem mu pela vse najboljše, 
potem, ko sva jedla neke čudne barvne makarone kar na tleh s 
pogledom na vse grammyje in oskarje ter glasbila in predmete 
njegovih legendarnih glasbenih prijateljev. Pa to, da sem spoznala 
kup svojih idolov in celo soustvarjala na albumu svoje pevske 
vzornice Anastacie, ki je v mojem bloku prala perilo, ko je bila pri 
nas v studiu. Na obisk je prišla tudi Carola, ki je nekakšna švedska 
Madonna, za katero sem morala napisati pesem v švedščini. Ves 
ta čas se mi je zdelo, da to ni moje življenje, nisem dohajala vsega. 
Večino časa sem živela med začudenostjo, vznemirjenostjo in 
paničnim napadom. Švedščina mi je bila na začetku španska vas, 
nato pa me je študij prisilil, da sem se je začela bolj intenzivno 
učiti. Sedaj jo obožujem. Mi je pa bilo na začetku izjemno težko 
govoriti, ker sem se počutila kot pribežnica, a so bili Švedi zmeraj 
zelo prijazni.«
Do mode imate prav poseben odnos, konec lanskega leta ste 
predstavili tudi svojo kolekcijo Rdeče. Kako ste zapluli v te 
vode?
»To se je zgodilo nekako samo po sebi. Zdi se mi, da gresta moda 
in glasba precej z roko v roki in moda je še en zelo nazoren način 
izražanja posameznika. Z Davidom Hojnikom sodelujeva že skoraj 
10 let, napočila pa sta trenutek in priložnost, da skupaj ustvariva 
še celo kolekcijo, ki je bila inspirirana z mojo pesmijo Rdeče.«
Kaj najraje oblečete?
»Hlače z visokim pasom in oversize suknjič. Sicer pa obožujem 
trenirke. Starejša kot sem, bolj cenim 'komot' stvari.« 
Veselimo se vašega nastopa na naši modni reviji, ki je 
najbolj odmeven modni dogodek v Sloveniji. Nam tudi vi 
pripravljate kaj takšnega, o čemer se bomo pogovarjali še 
mesece? 
»Mislim, bo to pravi glasbeno vizualni spektakel. Pridite!!!«
Za konec bi se vrnili h glasbi. V Citycentru Celje s 
tradicionalnim natečajem City Band spodbujamo mlade, 
še neuveljavljene glasbenike. Kakšen nasvet glede na vaše 
bogate izkušnje, tudi iz tujine, bi dali mladim? 
»Predvsem naj sledijo samim sebi in poslušajo svojo intuicijo. 
Naj bodo pogumni, si začrtajo jasne cilje in začnejo delati v želeni 
smeri. Naj poskusijo vse, kar jih zanima in se pozanimajo o čim 
več detajlih glasbenega sveta. Naj se jim ne mudi. To je pot mnogih 
vzponov in padcev - vzponi ne smejo prevzeti, zaradi padcev ne 
smejo obupati. Glasba je po mojem mnenju najbližja stvar magiji 
in mi smo samo njeni prevodniki.«

Amaya
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Ponudbo »Fiksni paketi A1 Net + TV po polovični ceni za 1 leto« lahko izkoristijo vsi novi naročniki, ki v času trajanja ponudbe sklenejo novo naročniško razmerje za paket A1 Net + TV. Ponudba velja za fizične 
in pravne osebe do 31. 3. 2023. Promocija vključuje 50 % popusta na osnovno mesečno naročnino. Po izteku 12-mesečnega obdobja promocijske cene se uporabniku prične zaračunavati redna cena 
naročniškega paketa. Vse cene vključujejo DDV. Popust ne more biti izplačan v gotovini ali se prenesti na tretjo osebo. Za ponudbo veljajo Posebni pogoji A1 fiksnih paketov ter drugi posebni in splošni 
pogoji, ki so skupaj s cenami ostalih storitev na voljo na A1.si. A1 Slovenija, d. d.

20 50 €
na mesec

Prvo leto samo

50 %  
popusta

A1 Net + TV M

Vsi paketi  
TV + internet 
zdaj po 
polovični 
ceni!

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

 aplikacija Moj dm
 dm.si 

do 27. 3. 2023

5X TOČKE 

NA CELOTEN NAKUP!

AKTIVIRAJ ZDAJ

Kupon vas čaka  
v aplikaciji Moj dm

Ekskluzivno ob prenosu 
aplikacije Moj dm!

Aktivnost poteka od 28. 2. do 27. 3. 2023. Aktivnosti ni mogoče uveljaviti v 
kombinaciji z ostalimi popusti in promocijskimi aktivnostmi. Ne velja v dm Studiu.



pomlad / poletje
OBLAČIL

KOLEKCIJA

V trgovini in na geox.com

Odkrijte Spherica™ Actif, novo obutev Geox, ki blaži udarce med 
hojo in vam daje dodatno energijo pri vsakem koraku, zahvaljujoč 
inovativnemu sistemu Zero Shock Systems mit Energy Effect.
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3.TRI STVARI, KI JIH ŠE LAHKO 
POČNETE V CENTRU 
VESELI SMO, DA NAS TAKO 
RADI OBIŠČETE, ZATO SI 
PRIZADEVAMO PRISLUHNITI 
VAŠIM POTREBAM IN NAREDITI 
CITYCENTER CELJE ŠE BOLJ PO 
VAŠI MERI. ZRAVEN ŠTEVILNIH 
ZANIMIVIH IN ZABAVNIH 
AKTIVNOSTI ZA OTROKE PONUDBO 
DOPOLNJUJEMO TUDI Z OSTALIMI 
STORITVAMI, ZARADI KATERIH 
SMO PREPRIČANI, DA PRI NAS 
ZARES DOBITE VSE POD ENO 
STREHO. 

Poznate tisti občutek, ko morate po-
jesti nekaj sladkega? Pa se vam za 

to ne ljubi v trgovino, ampak bi nekaj »kar 
po poti«. Zdaj lahko. Sladkorno peno po-
nujamo v 1. nadstropju, nasproti otroške-
ga parka Džungla. Izbirate lahko med 20 
različnimi oblikami, uporaba avtomata pa 
je povsem enostavna. Vstavite denar, izbe-
rete svoj okus in že uživate v svoji sladki 
razvadi. Prepričani smo, da vas ne bodo 
navdušili le okusi, ki so povezani z mavri-
čno barvo paleto sladkorne pene, ki si jo 
privoščite, ampak tudi oblika in predvsem 
velikost. Ta namreč zadovolji tudi največ-
je sladokusce. 

Pri nas poskrbimo enostavno za vse. 
Tudi za tiste, ki vam je skrb za oko-

lje zelo blizu in zato vaš jekleni konjiček že 
vozi na elektriko. Vse več raziskav potrju-
je, da so električni avtomobili odlična in 
okolju prijaznejša alternativa kot avtomo-
bili na klasična pogonska sredstva. Tež-
ko najdete mesta, kjer je baterijo mogoče 
napolniti na način, da ne gledate na uro? V 
Citycentru Celje vam omogočamo prav to. 
Za razliko od drugih točk bo čas polnjenja 
pri nas minil veliko hitreje, saj se, medtem 
ko vi nakupujete, baterija pridno polni in 
ko zaključite, ste vi in vaš avto pripravlje-
na na nove dogodivščine. Nove polnilne 
postaje najdete v I. nadstropju garažne 
hiše.

ELEKTRO POLNILNE POSTAJE

SLADKORNA PENA

Džungla je prav na vsakem koraku 
prilagojena najmlajšim obiskoval-

cem. Praznujte rojstni dan v Otroškem 
parku Džungla z različnimi tematskimi 
doživetji s športnim, eksperimentalnim, 
ustvarjalnim ali lepotno-pravljičnim pri-
dihom s slastno pogostitvijo ob zaključku 
praznovanja. Pokličite, pišite ali pa se 
oglasite na naši Info točki, kjer boste do-
bili vse potrebne informacije, rezervirali 
datum in se dogovorili o podrobnostih. 
Prav tako lahko pri nas prevzamete že 
izdelana vabila na zabavo, ki jih lahko 
slavljenec pošlje vsem prijateljem.

DŽUNGLA



NAJDI PREDMETE
Pomagaj zajčku, da najde 21 jajčk.

POVEŽI PARE

Reši nagradne igre, izreži celo 
stran in z izpolnjenim kuponom 
prinesli k Info točki Citycen-
tra do 10. aprila 2023. Izžrebali 
bomo tri nagrajence, ki jih bo 
obdaril CCC SHOES&BAGS.

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
Okroglo je in belo,
brez oken in brez vrat;
razbiti mora steno,
kdor ven prišel bi rad.

(napiši rešitev)

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

NAJDI 10 RAZLIK
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ŽENSKA
TORBICA
KAJ JE TISTO, KAR VSAKA ŽENSKA NOSI TESNO OB SEBI, 
ČETUDI SE ODPRAVI VEN LE ZA KRATEK ČAS IN V RESNICI 
PRI SEBI NE BI POTREBOVALA PRAV NIČESAR NUJNEGA? 
TO JE ŽENSKA TORBICA, KI JE VSEKAKOR EDEN OD 
NAJPOMEMBNEJŠIH DODATKOV VSAKE PREDSTAVNICE 
NEŽNEJŠEGA SPOLA, NE GLEDE NA TO, KAKŠEN STIL 
OBLAČENJA JI JE BLIZU. 



Majhne torbice so absolutno 
prikupne in se jim je težko 
upreti, vendar so bolj primer-
ne za posebne priložnosti, 
proslave in druženja. Če pa 
želite vsestransko torbico, ki 
vas bo spremljala vsak dan, se 
odločite za srednje veliko tor-
bico, ki se bo prefinjeno uje-
mala z večino modnih kosov 
v vaši garderobi. Velike torbe 
imajo poseben čar, vendar so 
pogosto tudi kar močno mo-
dno sporočilo in lahko opazno 
spremenijo vašo modno kom-
binacijo. Naj vas kljub temu 
ne bo strah velikih torbic, saj 
so fantastično modno orodje 
in boste z njimi tudi ustvarili 
nepozabne modne videze, ki 
navdušujejo. 

Tako kot pri ostalih modnih 
dodatkih je tudi pri torbi-
cah kakovost materialov in 
izdelave izjemno pomembna 
za končni modni vtis. Kakovo-
stna torbica vas lahko sprem-
lja več let in bo z leti samo 
pridobivala na šarmu in prefi-
njenosti. Lahko postane celo 
vaš statement kos, po katerem 
vas bodo hitro prepoznali, saj 
boste z njo pošiljali močno 
modno sporočilo samozavesti, 
stila in odločnosti. V široki 
izbiri se zato splača nekaj 
potrpežljivosti, s katero poi-
ščemo kakovostne torbice, s 
katerimi se boste družili dolgo 
časa. Če vaša moška družba še 
vedno ne razume vaše obsesije 
s torbicami, spomnite vašega 
gospoda na njegovo … priljub-
ljeno moško denarnico, ki je 
tudi prefinjen in pomemben 
modni dodatek.

HUMANIC 
torbica KATE GRAY 69,95 €
BIG BANG 
krtača REMINGTON 47,99 €

PARFOIS 
torbica 35,99 €
MÜLLER 
set za oblikovanje las 
REMINGTON 39,99 €

365 
torbica GUESS 125,00 €
TRGOVINA INTERSPAR
ravnalnik REMINGTON
65,90 €

BAGS&MORE 
torbica LIU JO 189,00 €
TRGOVINA INTERSPAR
krtača REMINGTON 87,90 €

BAGS&MORE 
torbica LIU JO 159,00 €
BIG BANG 
sušilnik REMINGTON 89,99 €

365 
nahrbtnik LIU JO 169,00 € 
MÜLLER 
kodralnik REMINGTON 31,99 €
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STILSKA 
PREOBRAZBA

27-letna Nina je na začetku svoje po-
klicne poti in se še kako dobro zave-

da, da outfit močno vpliva na prvi vtis, ki 
ga pustimo. Zato si je zaželela stilske pre-
obrazbe, iz katere smo ustvarili popotova-
nje po letošnjih modnih zapovedih – Nini 
pristoji enostavno vse, od pastelnih tonov 
do klasične bele bluze z navpičnimi črni-
mi črtami. 

Obleka na V izrez v zemeljskih bar-
vah, ki je stisnjena pod prsi, lepo 

pade po Ninini postavi, namesto ele-
gantnih čevljev z visoko peto, pa bi lahko 
obula tudi superge in stil bi bil takoj bolj 
športen.

TOM TAILOR DENIM
hlače 59,99 €

pulover 29,99 €
jakna 79,99 €

PARFOIS 
ogrlica 15,99 €

uhani 15,99 €
torbica 35,99 €

MASS 
obutev TAMARIS 89,99 €

PRIJAVI SE TUDI TI!
Do 10. 4. 2023 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.



Dejana Božič, DOK, je takoj dobila 
pravo idejo. Zravnati Ninine lase, 

jih skrajšati in preliti z malce poživljajo-
čim odtenkom. Zagotovo pa se strinjate z 
nami, da se je najbolj drastična spremem-
ba zgodila z drzno skrajšavo sprednjih las 
na fru-fru. Bravo, Dejana! Mojstrica liče-
nja, ki je tokrat izbrala zemeljske tone, je 
bila Lea iz Drogerije in parfumerije 
Müller. 

Letošnje leto se bo nadaljevalo z než-
nejšimi odtenki, čeprav najdemo na 

policah Manikire Urban Spa kar nekaj 
čudovitih močnih odtenkov, kot so pariško 
modra, rumena, ciklama, rdeča in zelena. 
Nudijo tudi pedikuro, pri njih pa lahko 
kupite kozmetiko linije Afrodita Professi-
onal.

Stilistka Sonja Rigler elegance ne 
prepušča naključjem in pri njej ne 

eksperimentira. Zato je za elegantno Nino 
izbrala 7/8 hlače in klasično bluzo, ki je s 
svojimi navpičnimi črnimi črtami kot na-
rejena za Ninino postavo. Visoke pete do-
datno optično povišajo Nino, monotonost 
pa smo razbili z nadvse modno zlato, a mi-
nimalistično verižico.

MODIANA 
hlače ONLY 39,99 €

srajca BETTY BARCLAY 89,99 €
MASS 

nahrbtnik GUESS 130,00 €
obutev UP COLLECTION 59,99 €

STEN TIME 
ura JACQUES LEMANS 159,90 €

uhani SIF JAKOBS 487,00 €
ogrlica BROSWAY 96,00 €



HERVIS 
kapa NEW ERA 27,99 €

ADIDAS 
hlače 85,00 €

pulover 55,00 €
BUZZ 

superge NIKE 119,99 €
BIG BANG 

slušalke JBL 129,99 €
OPTIKA CLARUS 

očala POLICE 229,00 € 

XYZ 
kratke hlače KARL LAGERFELD 165,90 €
HERVIS 
bunda CHAMPION 79,99 €
kapica NEW ERA 29,99 €
žoga WILLSON 24,58 €
superge ADIDAS 159,99 €
superge ANTA 179,99 €
ADIDAS 
majica 30,00 €
nahrbtnik 30,40 €
SLOWATCH 
ura PHILLIP PLEIN 450,00 €
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KRALJEVSKO MODRA IN NEŽNA 
BELA NISTA ZAOBŠLI NITI ŠPORTNIH 
KOSOV OBLAČIL. PRIZNAJTE, DA OBE 

SIMBOLIZIRATA ZMAGO IN PRVAKE. 
TAKO SE BOSTE TUDI SAMI POČUTILI, 

ČE BOSTE ŽE PRVE POMLADNE DNI 
NAREDILI NEKAJ ZA SVOJE BOLJŠE 

POČUTJE. TRENIRKE SO LETOS 
KLASIČNIH KROJEV, ŠILT KAPA PA 

OBVEZNO OBRNJENA NAROBE. 

MI, PRVAKI!



BUZZ 
kapa ADIDAS 19,99 €

HERVIS 
pulover CHAMPION 54,99 €

HERVIS 
žoga 19,99 €
vadbena elastika 19,99 €

BUZZ 
obutev NIKE AIR MAX 
149,99 €

BIG BANG 
slušalke JBL 29,99 €

BIG BANG 
zvočna postaja HARMAN
KARDON Onyx 7
299,99 €

BUZZ 
anorak NIKE 139,99 € -30 % 97,98 €

SLOWATCH 
ura PHILIPP PLEIN 450,00 €

BUZZ 
hlače NIKE 44,99 €

ADIDAS 
superge 130,00 €

HERVIS 
pulover 
CHAMPION 64,99 €



STEN TIME 
ura JAGUAR 390,00 €

COMMA 
srajca 79,99 €

PARFOIS 
torba 29,99 €
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Pomlad je zanimiv letni čas. Narava se prebuja, postaja topleje, 
kljub temu pa nas še zmeraj lahko presenetijo hladna jutra in ve-
čeri. Zato nikar prehitro ne odvrzite toplejših oblačil oz. razmiš-
ljajte, kako se lahko oblečete v stilu čebule – da odvečne plasti, ko 
je potrebno slečete. Idealen za ta letni čas je seveda blazer.

Plisirano krilo 
Ne glede na to, katero barvo blazerja boste izbrale, kombinirate 
ga lahko praktično z vsemi modnimi kosi, ki se že skrivajo v vaši 
omari. Nosite ga lahko s puloverjem s kapuco in vašim najljub-
šim parom kavbojk, z elegantnimi hlačami in to sezono ponovno 
nepogrešljivimi mokasini, s kavbojkami, klasično kratko majico 
in supergami, ali pa z njim ustvarite glamuroznejšo opravo in ga 
kombinirate z obleko ali s plisiranim krilom. 

In tudi slednje je letos top modni hit. Pogosto je edina umet-
nost najti takega, ki pristaja določeni postavi. Plisirana krila 
iz trših materialov stojijo bolj togo, zato nas zagotovo optično 
razširijo. Torej volnene pliseje ali trde bombažne pliseje pripo-
ročamo tistim, ki ste zelo vitke oz. si morda celo želite optično 
razširiti spodnji del telesa. Trdi pliseji zelo lepo pristajajo tudi 
tistim ženskam, ki imajo zelo plosko zadnjico brez oblin. Za vse, 
ki imate normalno do širšo zadnjico, pa priporočamo mehke, 
fluidne pliseje, ki se lepo uležejo po oblinah, zaradi česar subtil-
no poudarijo silhueto in ne dodajajo kilogramov.

Svetle barve 
Kar je za ženske blazer, je za moške parka plašč. Svetlejše barve 
plašča nekoliko bolj poudarijo vašo postavo, medtem ko so te-
mnejše primernejše za bolj svečane priložnosti. Seveda si lahko 
omislite tudi takšnega bolj odštekane barve, toda bež, tvidasto, 
kamelno, svetlo sivo in črno barvo je najlažje kombinirati s pre-
ostalimi kosi iz garderobe. Nepogrešljiva v moški omari je letos 
tudi polo majica, ki je hvaležna za vse možne modne ali tradicio-
nalne kombinacije.

PLAŠČ IN
BLAZER

SPORTINA
obleka ONLY 39,99 €

MODIANA 
majica BRAX 59,95 €

RESERVED 
torba 39,99 €

S.OLIVER 
jakna 129,99 €

MODIANA 
hlače BRAX 109,95 €

KOPITARNA SEVNICA 
obutev 84,95 €

MASS 
obutev MUSTANG 69,99 €



S.OLIVER BLACK LABEL 
bluza 49,99 €
COMMA 
suknjič 159,99 € znižana cena 79,99 €
BROOKLYN 
krilo 149,90 €
MASS 
čevlji NINE WEST 120,00 €
KOPITARNA SEVNICA 
torbica 25,90 €

GALILEO 
obleka 239,90 €

MODIANA 
majica BRAX 59,95 €

SPORTINA 
jeans hlače JACK&JONES 69,99 €

RESERVED 
parka plašč 79,99 €

CCC SHOES&BAGS 
nahrbtnik GINO ROSSI 34,99 €

MASS 
čevlji BUGATTI 89,99 €
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RITUAL 
SPANJA

Naučite se, kako naravnati svojo 
biološko uro, da boste ponoči mirno 
spali in jutro dočakali sveži in spočiti. 
Kot pri dojenčkih, je tudi pri odraslih 
zelo pomembna spalna rutina. Telo bi 
tako ob točno določeni uri vedelo, kdaj 
mora v posteljo, sprožil bi se melatonin 
– spalni hormon in kar sami od sebe bi 
se zazibali v sanje. Tudi za vikend ne 
prestavite rutine za več kot eno uro, 
saj boste povsem porušili svoj pravilni 
ritem. Zvečer si prevetrite in spraznite 
glavo. Berite kakšno lahkotno knjigo, 
poslušajte lahkotno glasbo, igrajte 
družabne igre z otroki, privoščite si 
kopel ... Umirite se in počakajte noč 
povsem mirni in sproščeni. 

Vonji spodbudijo naše živce, ki 
posredujejo določene impulze in v nas 
povzročajo reakcije, zazibajo pa nas 
tudi v spanec. Kraljica mediteranskih 
zdravilnih rastlin sivka je idealna za 
umiritev telesa in uma pred odhodom v 
posteljo. Sivka pomaga pri sproščanju, 
olajša spanec osebam, ki jih muči 
nespečnost. Najdite svoj idealen ritual, 
pri tem pa prisluhnite svojemu telesu – 
navsezadnje vas prav vaše telo najbolje 
pozna. 



dm 
darilni set HOME DECOR 
s kopalnimi kroglicami
Relaxation 16,99 €

MÜLLER 
darilni set kopalne soli
BODY&SOUL 9,99 €

dm 
gel za prhanje AFRODITA
FROZEN DREAMS 3,09 €
dišeča sveča GLADE 8,99 €

BIG BANG 
difuzor arome 
CECOTEC 55O 46,99 €

MÜLLER 
aroma kopel KNEIPP 5,39 €
sol za kopel MURNAUERS
2,25 €

MÜLLER 
zeliščni čaj PUKKA 5,89 €
losjon za telo AVEO 1,49 €

dm 
losjon za suho kožo 
NEUTROGENA Deep 
Moisture 5,69 €

MÜLLER 
BODY & SOUL Inner Love
kopalna krogla 2,49 €
piling za telo 3,99 €
pena za prhanje 2,49 €

L'OCCITANE 
karitejeva peneča kopel
29,50 €
karitejev bogati piling za
telo 25,40 €
karitejeva ultrabogata
krema za telo 39,70 €

dm 
naravna krtača za lase 
PARSA 9,99 €
piling za telo ORGANIC
SHOP Organic Coconut 
& Sugar 3,79 €

L'OCCITANE 
serum krema za mladostne
roke 27,50 €
balzam za pomlajeno kožo 
telesa 59,90 €

dm 
darilni set THE LUXURY 
BATHING kopalne kroglice
9,09 € 
nočni serum proti gubam
NIVEA Q10 Power 17,99 €
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SLADKE 
PREGREHE 
STE VEDELI, DA IMAMO OKOLI 10.000 BRBONČIC, KI SE ODZIVAJO NA RAZLIČNE 
OKUSE? A NEKATERI SO BOLJ NAGNJENI K TEMU, DA RAJE POSEŽEJO PO 
SLADKARIJAH, DRUGI PA SLANIH PREGREHAH. ZNANSTVENIKI PRAVIJO, 
DA NA TO VEČINOMA VPLIVAJO NAŠI GENI – NAŠA DNA NAJ BI DOLOČALA, 
KOLIKO SMO OBČUTLJIVI NA DOLOČENE OKUSE. TISTI, KI RAJE POSEGAJO PO 
SLADKARIJAH, IMAJO VIŠJI PRAG ZA SLADEK OKUS, ZATO POTREBUJEJO VEČ 
SLADKEGA, DA ZADOSTIJO SVOJE BRBONČICE. 
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Vsi vemo, kako je s sladicami … Običajno potrebujemo veliko 
časa, da jih pripravimo, zapackamo ogromno posode, pojemo 
pa jih ena, dva, tri. Verjetno zato tudi pri nas postajajo vse bolj 
priljubljene sladice v kozarčkih. Zakaj? Zato, ker so preproste, 
poleg tega pa ne umažemo posode po nepotrebnem – sladico 
postrežemo v istem kozarčku kot smo jo pripravili. 

ČE BOSTE V KOZARČKIH PEKLI, SE JE NAJBOLJE 
DRŽATI RECEPTOV ZA MAFINE OZIROMA MINI 
TORTICE. KOZARČKA S TESTOM NIKOLI NE 
NAPOLNITE PREVISOKO, DA BOSTE NA VRH LAHKO 
DODALI ŠE KREMO, SMETANO, SADJE, ALI PA GA 
TUDI ZAPRLI S POKROVOM. VISOKE KOKTEJL 
KOZARCE LAHKO UPORABITE ZA SERVIRANJE 
SLADKIH PREGREH OKROGLE OBLIKE, S PODSTAVKI 
NA PECLJIH PA BO VELIČASTNO VIDETI TUDI 
ROJSTNODNEVNA TORTA.

Za 2 osebi potrebujemo:
2 jajci
25 g sladkorja v prahu
20 g moke
80 g 70 % čokolade
70 g masla

Priprava
Pečico vklopimo na 180 stopinj. Na kuhalnik postavimo 
nekoliko večji lonec, v katerega nalijemo malo vode (prib-
ližno 2 dl). Na lonec postavimo manjšo skledo, v katero 
nadrobimo čokolado in narežemo maslo. Pustimo kuhati 
na zmernem ognju, da se maslo in čokolada stopita. Ko je 
čokolada stopljena, jo dobro premešamo, da dobimo glad-
ko zmes, in pustimo, da se nekoliko ohladi.

V skledi z mešalnikom penasto umešamo jajci in sladkor 
v prahu. Dodamo moko, ki jo z metlico počasi umešamo v 
zmes. Na koncu v zmes umešamo še ohlajeno čokolado.

Modelčke, v katerih bomo pekli sufle, dobro namažemo z 
maslom in posujemo s kakavom v prahu. V pripravljene 
modelčke vlijemo maso do približno pet milimetrov pod 
robom modelčkov. Sufle pečemo 8–15 minut (čas pečenja 
je odvisen od pečice in modelčkov). Pravilno pečen sufle je 
v notranjosti še tekoč.

Pečeni sufle vzamemo iz pečice in še vročega zvrnemo na 
krožnik. Zraven lahko ponudimo kepico vanilijevega sla-
doleda ali posujemo s sladkorjem v prahu.

ČOKOLADNI 
SUFLE

TRGOVINA INTERSPAR 
torta KOKONELA 8,64 €
bonbonjera FERRERO ROCHER 9,98 €
čokoladne kroglice LINDOR 5,48 €
tortne svečke 1,99 €
1001 DAR 
kozarca za penino 2 kom 27,95 €
MÜLLER 
zbirka čokoladnic MERCI 4,39 €
piškoti OREO 2,99 €
mlečna čokolada LINDT 1,89 €



Kakšne kozarčke potrebujemo?
Za sladice v kozarčkih se uporabljajo manjši kozarci, ki mora-
jo biti široki, sicer je lahko tako priprava kot uživanje sladice 
ovirana – z običajno žličko je težko doseči do dna ozkega in 
visokega kozarca. Ja, sladice v kozarčkih bi lahko poimenova-
li tudi »sladice na žlico«. Če boste postregli s presno sladico, 
lahko uporabite običajen kozarček, če boste v kozarcu pekli (na 
primer mafine ali mini tortice), pa mora biti kozarec namenjen 
prav temu. Biti mora odporen na visoke temperature, kar po-
meni, da bo potrebno kupiti kozarce za peko, ki jih dobite tudi v 
naših prodajalnah izdelkov za gospodinjstvo oziroma peko.

Za presne oziroma hladne sladice pa lahko uporabite še nekaj, 
kar bo izboljšalo videz sladice: mini kozarčke za vlaganje. Torej 
tiste, s steklenim pokrovčkom in »gumico«. Tudi te boste pose-
bej za pripravo sladic našli v prodajalnah s pripomočki za peko.

Če boste v kozarčkih pekli, se je najbolje držati receptov za 
mafine oziroma mini tortice. Kozarčka s testom nikoli ne napol-
nite previsoko, da boste na vrh lahko dodali še kremo, smetano, 
sadje, ali pa ga tudi zaprli s pokrovom.

Za hladne sladice je v kozarčke po plasteh najbolje naložiti 
sadje (na primer koščke breskev, ananasa ali jagodičevje), zdro-
bljene piškote, jogurt in razne kreme ter pudinge. Kreme lahko 
pripravljate z želatino oziroma agarjem (na primer iz svežega 
sirčka ali smetane ter želeje iz sadnih sokov), lahko pa skuhate 
tudi kreme s čokolado ali jajci, ki se strdijo same (na primer 
čokoladna pena ali ganache). Odločite se lahko za mini verzije 
klasičnih tort v kozarčkih - na primer višnjeve, kjer nadevate 
plasti čokoladnega biskvita (pečenega in narezanega vnaprej), 
smetane in višenj.

Četudi ne boste ustvarjali sami, lahko prav kozarčki, pa tudi 
stekleni podstavki poskrbijo, da bo vaša miza elegantna. Visoke 
koktejl kozarce lahko uporabite za serviranje sladkih pregreh 
okrogle oblike, s podstavki na pecljih pa bo veličastno videti 
tudi rojstnodnevna torta.

TRGOVINA INTERSPAR 
krožnik 2,00 €
bele čokoladne lizike 0,99 €/kom
MÜLLER
sveča BE HAPPY bela 3,79 €/kom
RAFFAELLO 4,39 €
TETA FRIDA 
jagodni tiramisu 4,00 €
rozafa 4,40 €
CVETLIČARNA GARDENIA
strelicija 8,00 €/kom
1001 DAR 
mala vazica 12,95 €

CVETLIČARNA GARDENIA
orhideja 27,50 €
1001 DAR 
martini kozarci 14,95 €
visoka bela vaza 34,95 €
instant čaj 9,95 €
TRGOVINA INTERSPAR 
servietki PAP STAR 2,59 €
penasti desert SPAR 1,59 €
darilna pentlja 0,99 €/kom
vetrci SIMONA 2,98 €
MÜLLER
praline LINDT 15,99 €
marshmallows SUPER BARBEQUE 2,39 €
čokoladne ploščice LINDT 3,79 €
praline BACI 5,89 €
hranilnik ANGEL pujs 8,99 €
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Tokrat sta se v Citystyle izzivu naši 
stilistki Sonji Rigler prepustila 

Eva Kramer in Jaka Majcen, za katera je 
Sonja izbrala dva različna stajlinga. Od 
tukaj naprej ste imeli besedo naši sledilci 
na Instagramu, saj ste v začetku marca 
glasovali za vam najbolj všečen stajling, 
med vsemi, ki ste oddali svoj glas, pa smo 
izžrebali dva srečneža in ju nagradili z 
Desetaki v vrednosti 40 evrov. 

#CITYSTYLE

citystyle

PEPE JEANS 
hlače, pulover, majica, jakna

BAGS & MORE 
torba TOMMY HILFIGER

OFFICE SHOES 
čevlji GUESS
SLOWATCH 

ura

MODIANA 
kostim in srajca RINASCIMENTO

MASS 
čevlji in torbica

SLOWATCH 
nakit GUESS



GALILEO 
srajca, hlače, suknjič, kravata, pas in čevlji

7CAMICIE 
šal

SOCKS 
nogavice

ZLATARNA CELJE 
ura

S.OLIVER 
hlače, hoodie, kapa, jakna

OFFICE SHOES 
čevlji KARL LAGERFELD

STEN TIME 
ura
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Pomlad je v naše nakupovalno 
središče potrkala že sredi 

februarja, ko ste se obiskovalci lahko 
sprehajali ob bujno cvetoči preprogi. 
Rdeča nit modernega vrta in tudi 
letošnje pomladne razstave cvetja 
je prikaz različnih višin zasaditve, 
zaradi česar lahko imamo na majhnem 
prostoru vse. Prevladovale so zelene 
trajne rastline, gredice cvetočih 
rastlin in zelišča v posodah. Tudi pri 
materialih letos velja, da je manj več. 

Gostili smo razstavo slik izjemne 
italijanske umetnice Annarite 

Serra, ki je združila svoji dve največji 
strasti - umetnost in reševanje morja. 
Tako iz odpadnih materialov ustvarja 
umetniška dela, ki izžarevajo realno 
situacijo življenja pod morjem, ki jo 
je poklicalo na pomoč. Prisluhnila 
mu je, zato pri svojem delu uporablja 
plastične dele in s soljo prepojene 
predmete, ki jih brezbrižno mečemo v 
morja. 

Po odličnem odzivu naših 
najmlajših obiskovalcev lani smo 

jih letos ponovno povabili na kreativno 
glasbeno Inštrumentalnico »Na glas«. V 
senzorični glasbeni sobi na osrednjem 
prostoru Citycentra Celje so otroci 
vseh starosti spoznavali glasbo v vseh 
njenih razsežnostih. Dogodek »Na glas« 
je bil doživetje za številne družine, 
saj so pogosto tudi starši preizkusili 
vse inštrumente in skupaj ustvarjali 
nepozabne glasbene spomine. 

NA GLAS

DOGAJALO 
SE JE

 POMLAD

ANNARITA SERRA



V Citycenteru Celje so nas 
na letošnji pust obiskali in 

okupirali gusarji! Najboljše maske 
smo seveda nagradili, prav vse 
obiskovalce pa posladkali s slastnimi 
krofi. Gusar Val je na veliko veselje 
najmlajših mask poskrbel za norčave 
igre in plesno zabavo, piko na i pa je 
letošnjemu pustovanju seveda dala 
Skupina korantov 311 Ptuj, saj so 
kurenti z bučnim zvonjenjem s svojimi 
številnimi zvonci kot vsako leto 
pregnali zimo. 

Če ste Citycenter Celje obiskali 
na Valentinovo in niste imeli 

ideje, kako izraziti naklonjenost vaši 
Valentinčici ali Valentinčku, ste na 
našem sejmu zagotovo našli idealno 
darilo. Raznolika ponudba je zajemala 
izdelke s posvetili in motivi, ki izražajo 
ljubezen, kulinarične dobrote, dišave za 
dom in nakit. 

PUSTOVANJE

VALENTINOV SEJEM





TVOJA LETA,
TVOJ POPUST

www.clarus.si

   
NA

ČAS JE ZA NOVA 
SONČNA OČALA

*Akcija velja le za sončna očala, označena z oznako Clarus %. Akcija traja od 6. 3. 2023 do 6. 5. 2023. Višina popusta se določi glede na starost stranke ob predložitvi 
osebnega dokumenta. Stranka lahko v času trajanja akcije koristi popust le za nakup enih sončnih očal. Najvišji možen popust je 75 %. Akcija velja v poslovalnicah 
Optike Clarus po Sloveniji. Akcije se izključujejo, popusti se ne seštevajo.

• Z VEČ KOT 100 PRIZNANIMI
   BLAGOVNIMI ZNAMKAMI,

• S 100 % UV ZAŠČITO IN               
   KAKOVOSTNIMI MATERIALI,

• Z MOŽNOSTJO SONČNIH    
   OČAL Z DIOPTRIJO,

• S PRILOŽENIM CERTIFIKATOM
   O IZVORU IN PRISTNOSTI IZDELKA.

V OPTIKI CLARUS
VAS PRIČAKUJEMO:

REDNA CENA 129,00 €
- % TVOJA LETA

*

% %

REDNA CENA 169,00 €
- % TVOJA LETA

*
REDNA CENA 199,00 €

- % TVOJA LETA

*

%



srečna
17.

POIŠČI SVOJO 

SREČNO 17-KO

MED 15. IN 18.

MARCEM

1700 € Desetakov 
in več kot 1.100 daril.
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PRAZNUJTE Z NAMI. V SODELOVANJU Z VAŠIMI 
NAJLJUBŠIMI LOKALI IN STORITVAMI BOMO VSAK 
DAN OB TOČNO DOLOČENI URI PODARILI 17 IZDELKOV, 
STORITEV IN OSTALIH PRESENEČENJ, TUDI DESETAKOV 
ZA 1700 €. KJE? TO BOSTE MORALI UGOTOVITI SAMI – 
POIŠČITE TOČKO, OZNAČENO S SREČNO 17-KO.

 DARILNI 

BON 

DESETAK

10 €
DARILNI BON V VREDNOSTI DESETIH EVROV

Darilni bon lahko unovčite v vseh prodajalnah ter gos-

tinskih in storitvenih 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 manager

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

  VIKEND norih avantur
 17. – 18. MAREC

NagradnI SKLAD2.500 €

www.city-center.si



NAPOVED DOGODKOV

PETEK IN SOBOTA

17. in 18. 3.
VIKEND NORIH AVANTUR

Nori popusti, nora zabava in nora nagradna igra! Bodite z nami v 
vikendu, v katerem vas lahko za vaše nakupe lepo nagradimo. Če 
boste imeli srečo v naši nagradni igri Jack, boste postavljeni pred 
izziv, kako zapraviti podarjene Desetake.

OD

26. 5. - 11. 6.
RAZSTAVA »BIVANJE Z LESOM«

Vabimo vas na nacionalno razstavo Bivanje z lesom, ki združu-
je najbolj kakovostne slovenske ponudnike lesene gradnje in 
opreme doma iz lesa. Seznanja z eno od oblik okolju prijazne grad-
nje ter predstavlja kamenček v mozaiku ozaveščanja o pomemb-
nosti vpeljave trajnostnih konceptov na čim več področjih živl-
jenja in družbenega delovanja.

OD SREDE DO SOBOTE

15. -18. 3.
SREČNA 17-KA
POIŠČI TOČKO, KJER TI CITYCENTER PODARI VESELJE

Pri nas se vse vrti okoli številke 17. V sodelovanju z vašimi najl-
jubšimi trgovinami v našem nakupovalnem središču bomo vsak 
dan podarili 17 izdelkov/storitev. Kje? To boste morali ugotoviti 
sami, zato bodite pozorni, ko se sprehajate po naših nakupovalnih 
ulicah.

21. 4.
MODNA REVIJA MOČ MIRU
OB 18. IN 19. URI POSEBNA GOSTJA AMAYA - MAJA KEUC

22. 4.
OTROŠKA MODNA REVIJA
OB 11. URI

Praznujte z nami. Navdušili bomo s ključnim motivom, ki smo 
ga poimenovali Moč miru, naša gostja pa bo Maja Keuc – Amaya. 
Pripravljamo tudi modno doživetje z mini modeli.

Izdajatelj: Euromarkt Center, d.o.o., urednik: Darja Lesjak, pomočnica urednika: Nena Horvat, fotografije: Dejan B. Nikolić, Egidij Rodica, iStock, shutterstock, fotografije dogodkov: mediaspeed, 
Bernarda Plavšič, stilistka: Sonja Rigler, make up: Mojca Škof Ekart, modeli: Maša Savodnik, Luka Pehnec, Alen Kermac, Rebeka Maticevič, Neli, Aljaž, na naslovnici: Maša Savodnik, nosi suknjič 
MARCI 219,00 € in krilo MARCI 129,90 € iz Brooklyna, SWAROVSKI uhane 230,00 €, očala GUCCI 370,00 € iz Optike Clarus, koncept in oblikovanje: Magenta plus d.o.o., VBG, tisk: Salomon 
d.o.o., naklada: 80.000, 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 lastnostih izdelkov se pred nakupom pozanimajte pri označenem prodajalcu. Za morebitne napake ter kasnejše spremembe napovedanih dogodkov in prireditev se vam opravičujemo.

  VIKEND norih avantur
 17. – 18. MAREC

NagradnI SKLAD2.500 €

www.city-center.si
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MODNA REVIJA 
21.4.2023 OB 18. IN 19. URI.

Posebna gostja Amaya (Maja Keuc).
OTROŠKA MODNA REVIJA 

22.4.2023 OB 11. URI.


