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selitev v prostore na
Kersnikovi 19 v Celju, kjer je
Zlatarna Celje še danes
pri izvozu je prvič
presežena magična meja
milijon dolarjev

1964

prvi zametki
zlatarstva v Celju

združeno podjetje je
dobilo naziv Zlatarna Celje

1844

1974

1950

Zlatarna Celje se prvič
predstavi na eni izmed
največjih zlatarskih razstav
na svetu v New Yorku

1982

Zlatarna Celje izdela
najtanjšo votlo platinasto
verižico za japonsko tržišče
(1100 členov na meter,
ročno pletenih,
debelina 0,29 mm)

1987
prisotni na največjem sejmu
nakita v Švici Baselworld in
v Nemčiji Inhorgenta.
nakup avstrijskega
podjetja Lencia

2004

nov začetek z
novim lastnikom

2000

izvoz verižic valis v ZDA:
10.000 kosov oz.
110.000 g zlata na mesec

največje število zaposlenih
– 1100 v skupnem podjetju
Zlatarne Celje

1989

1988

1999
Martina Kajfež postane
prepoznavni obraz za zlati nakit

2005
prvi
»Balet nakita«
otvoritev 100. prodajalne
na področju bivše skupne države

2007

začetek uspešnega
sodelovanja s Tino Maze;
izid prve številke revije Prestige

2008

širitev prodajne mreže na
Poljsko; prvi mednarodni izbor
za Obraz Lencia

2011

2010

2009

2014
Pridružite se nam in
nas spremljajte na
facebooku
facebook.com/
zlatarnacelje1844 ,
twitterju
twitter.com/ZlatarnaCelje
ter spletni strani
www.zlatarnacelje.si

širitev mreže na novo tržišče
– Bolgarija; prvi izbor
za Obraz Lencia

prenova podobe lastnih
prodajaln; otvoritev prodajnega
mesta v Dubrovniku;
prva številka revije Prestige v
hrvaškem jeziku

predstavitev prvega lastnega
numizmatičnega izdelka
– spominski srebrni kovanec
Tine Maze

pod okriljem Zlatarne Celje
se zgodi otvoritev hotela
Plaza Ljubljana

2013

2012

Zastopamo priznane blagovne znamke, ki nam zaupajo. Vse najdete v izbranih prodajalnah Zlatarne Celje.

Prestige News ZLATARNA CELJE
Številka 2, letnik 2, november 2014
Brezplačni časopis Zlatarne Celje, d. d.

Urednica
Nika Škoberne
urednistvo@zlatarnacelje.si

Informator
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Izda jatelj in založnik
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Uredništ vo
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Oblikovanje in prelom:
Marinšek & Marinšek
Distribucija
Delo, d. d., Zlatarna Celje, d. d.,
prodajna mesta Zlatarne Celje:
Celje, Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj, Portorož,
	Nova Gorica, Novo mesto, Murska Sobota,
	Slovenj Gradec, Ptuj, Velenje, Kamnik, Domžale,

Grosuplje, Jesenice, Ajdovščina, Idrija, Postojna, Krško,
Brežice, Kočevje, Rogaška Slatina.
Sodelavci
Borut Kohne, Desiree Kolarec, Jure Cekuta, Jure Jerič,
	Renata Videčnik, Janja Sternad, Zoran Domazet
Fotografije
Arhiv Zlatarne Celje, Matjaž Očko, Peter Marinšek,
Miro Majcen, arhiv Proplus, AV studio
Na naslovnici
Tina Maze, fotograf: Peter Marinšek
Jezikovni pregled
Klara Pavšer Stropnik

Naklada
70.000 izvodov
Tisk
Delo d.d.
Pridržujemo si pravico do napak pri navajanju podatkov
in do sprememb cen. Fotografije lahko odstopajo od
dejanskega videza izdelkov. Pridržujemo si pravico,
da objavljeni izdelki v reviji niso vedno na zalogi na
prodajnih mestih Zlatarne Celje. Revija Prestige News
– Zlatarna Celje je natisnjena v slovenskem jeziku.
Ponatis celote ali posameznih delov revije je prepovedan.
Razmnoževanje brez pisnega dovoljenja je prepovedano.
Mnenja, izražena v tej publikaciji, so zgolj mnenja avtorjev
ali intervjuvancev.

www.zlatarna
celje.si

ZaroKA
prvi korak na
poti skupnega
življenja.

Namig fantom:
sodobna dekleta se ne
branimo razvajanja
in romantike,
zapeljivo in
domiselno snubljenje
ter lep prstan pa nas
hitro prepričata,
da ste prava izbira
in z veseljem bomo
dahnile da.

zaročni
prstani
11014530
prstan iz zlata z briljantom 0,33 ct.
cena na povpraševanje

11014496
prstan iz zlata z briljantom 0,5 ct.
cena na povpraševanje, saj je odvisna od
barve in čistine briljanta

11014808
prstan iz zlata z briljantom 0,5 ct.
cena na povpraševanje, saj je odvisna od
barve in čistine briljanta

11014778
prstan iz zlata z briljantom 1,0 ct.
cena na povpraševanje, saj je odvisna od
barve in čistine briljanta

11014779
prstan iz zlata z briljantom 1,0 ct.
cena na povpraševanje, saj je odvisna od
barve in čistine briljanta

11014156
prstan iz zlata z briljantom 0,5 ct.
cena na povpraševanje, saj je odvisna od
barve in čistine briljanta

Nekaj nasvetov za lažjo odločitev
pri nakupu zaročnega prstana:
• določite proračun,
• določite barvo,
• določite čistino briljanta
(namig: izberite boljšo barvo in slabšo čistino),
• izberite model.

11014813
prstan iz zlata z briljantom 1,0 ct.
cena na povpraševanje, saj je odvisna od
barve in čistine briljanta

Ko veš,
kaj imaš!
Pri vsakem
nakupu
briljantnega
nakita
izdamo
certifikat,
ki potrjuje
pristnost
dragulja.
november 2014

11014858
prstan iz zlata z briljanti
cena na povpraševanje

11014163
prstan iz zlata z briljantom 1,0 ct.
cena na povpraševanje, saj je odvisna od
barve in čistine briljanta

Elegantna darilna
škatlica Zlatarne Celje ni
samo darilna embalaža,
ampak tudi dragocena
zaščita za vaš prstan,
kamor ga lahko spravite,
kadar ga ne nosite.

Z LATARNA C ELJE

11013753
prstan iz zlata z briljantom 0,33 ct.
cena na povpraševanje

Spremljajte
spletno
stran www.
zlatarnacelje.si
ter si oblikujte
svoj sanjski
prstan.
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Naroči katalog
poročnih
prstanov na
www.porocni-prstani.si

Od zaroke
k poroki …
»Poročni prstan,
edina prava
zaobljuba in edina
stvar, ki nam po
poroki ostane
za vedno in nas
spremlja vsako
minuto našega
življenja.«

11014874
prstan iz zlata z briljanti
cena: 560 €

11014871
prstan iz zlata z briljanti
cena: 784 €

11014875
prstan iz zlata
cena: 499 €

11014872
prstan iz zlata
cena: 730 €

11018762
prstan iz zlata z briljanti
cena: 1.536 €

11014682
prstan iz zlata z briljanti
cena: 531 €

11014555
prstan iz zlata z briljanti
cena: 1.181 €

11018761
prstan iz zlata
cena: 711 €

11014683
prstan iz zlata
cena: 434 €

11014556
prstan iz zlata
cena: 627 €

11014881
prstan iz zlata z briljanti
cena: 297 €

11014878
prstan iz zlata
cena: 254 €

11018774
prstan iz zlata z briljanti
cena: 3.610 €

11014880
prstan iz zlata
cena: 288 €

11014878
prstan iz zlata
cena: 254 €

11018773
prstan iz zlata
cena: 980 €

Sejmi 2014/2015
6. in 7. december 2014

»Poročni sejem«
na Ljubljanskem gradu.

Več podrobnosti si lahko ogledate na spletni strani
www.porocnisejem.si

od 23. do 25. januarja 2015

»Maturantski &
poročni utrinki«
v Grand hotelu Union
v Ljubljani.

Več podrobnosti si lahko ogledate na spletni strani
www.facebook.com/utrinki2014

od 13. do 15. marca 2015

»14. sejem Poroka«
na sejmišču v Celju

www.zlatarna
celje.si
LET

11014863
prstan iz zlata z briljanti
cena: 351 €

11014604
prstan iz zlata z briljanti
cena: 784 €

11014654
prstan iz zlata z briljanti
cena: 767 €

11014864
prstan iz zlata
cena:284 €

11014603
prstan iz zlata
cena: 458 €

11014653
prstan iz zlata
cena: 697 €

11014714
prstan iz zlata
cena: 385 €

11014828
prstan iz zlata z briljanti
cena: 761 €

11014714
prstan iz zlata
cena: 385 €

11014829
prstan iz zlata
cena: 709 €

11014825
prstan iz zlata
cena: 407 €

11014826
prstan iz zlata z briljanti
cena: 540 €

11018770
prstan iz zlata z briljanti
cena: 1.611 €

11014825
prstan iz zlata
cena: 407 €

11014827
prstan iz zlata
cena: 515 €

11018769
prstan iz zlata
cena: 848 €

52010370
prstan iz srebra
cena: 99 €

11014599
prstan iz zlata z briljanti
cena: 1.666 €

11014865
prstan iz zlata z briljanti
cena: 750 €

11014834
prstan iz zlata
cena: 1.016 €

52010370
prstan iz srebra
cena: 99 €

11014598
prstan iz zlata
cena: 1.138 €

11014866
prstan iz zlata
cena: 710 €

11014834
prstan iz zlata
cena: 1.016 €

Bodoči mladoporočenci,

rezervirajte si čas in nas obiščite
na enem od sejmov. Ekskluzivna
ponudba za vse obiskovalce sejma:
20-odstotni popust vsem, ki bodo
svoje poročne prstane naročili na
sejmu. Predpogoj je predplačilo 50 €.

Ponudba

izbirate lahko med več kot 500 modeli, med katerimi so
tudi najprestižnejši kosi poročnih prstanov – kolekciji
poročnih prstanov Zlatarne Celje in GERSTNER.

Poročni salon

Posebej vas vabimo v naš poročni center v trgovskoposlovnem centru Diamant (BTC) v Ljubljani na Letališki 5.
Lahko pa nas pokličete tudi po telefonu: 01/54 74 880.

Namig

Pri nakupu
poročnih prstanov
vam v Zlatarni
Celje podarimo
penino z delci
24-karatnega zlata.
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rojstvo
poroka
krst
rojstni dan
diploma
obletnica

prstan z
osebnim imenom

verižica z
osebnim imenom

USTVARi
si sam

I LIKE MY NAME –

I like my name je verižica z osebnim imenom iz plemenite
kovine, namenjena vsem ljubiteljem edinstvenega nakita.
Z njo lahko oplemenite svoje ime.
Osebno ime v zlatu ali srebru je unikatno darilo, primerno za
naše najdražje ob številnih posebnih priložnostih.

Cena od 93 €

Življenje sestavlja niz različnih trenutkov in
dogodkov, a le najlepše sestavljamo v mozaik
spominov, ki jih želimo ohraniti za vedno.

•
•
•
•
•
•
•
•

Z osebnimi darili boste posebnim
trenutkom v življenju pripisali dodaten
pomen. Zlata darila, ki jih podarite ob
različnih priložnostih:
rojstvo otroka,
rojstni dan,
praznovanje,
zaključek šolanja (diplome),
obletnica,
poroka,
krst,
lep spomin na dogodek
iz vašega življenja.

ZLATI GRAMI

Zlate grame z različnimi motivi (darilni gram, gram sreče, sveti
gram, poročni gram, prvi gram za rojstvo otroka, rojstnodnevni
gram, naložbeni gram, ljubezenski gram ter gram uspeha) smo
za vas skrbno izbrali in so na voljo na vseh prodajnih mestih
Zlatarne Celje.

Cena od 46 €
zlati
gram
presenečenja

Vsa personalizirana darila si lahko oblikujete
in naročite na spletni strani:

www.zlatarnacelje.si

CEKIN ZA SPOMIN

je domiselno darilo, saj nudi številne možnosti oblikovanja.
Zlati ali srebrni cekin oblikujete povsem sami, kar kovancu
doda osebno noto. Vaše sporočilo dopušča kreativnost, ki
jo z vgraviranjem na obeh straneh kovanca izrazite v obliki
besedila, imena ali fotografije.

MOJ ZLATI
GRAM PRESENEČENJA

Cena od 99 €

Z osebnim darilom MOJ ZLATI GRAM lahko ovekovečite
pomembne trenutke in jih pozlatite za vse življenje.
Izbirate lahko med 1, 2 in 5-gramsko kartico z naložbeno
zlato ploščico, ki jo oblikujete povsem sami in z
unikatnim darilom razveselite svoje najbližje. To bo
dragocen spomin, ki bo ostal za vedno.

moj zlati
gram
presenečenja

zlat cekin
za spomin

Z LATARNA C ELJE

november 2014

Cena od 63 €

srebrn cekin
za spomin
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Podarimo darilno embalažo

Vračilo izdelka

100 % zadovoljstvo

Možnost plačila: PayPal, po povzetju, plačilne kartice

novA
spletnA
trgovinA

Brezplačna dostava v Sloveniji nad 100 €

www.zlatarna
celje.si

zlatarnacelje.si
V Zlatarni Celje mrežo prodajaln
nadgrajujemo s spletno trgovino
v sveži in nadvse pregledni obliki,
ki vam omogoča enostavno
in hitro nakupovanje vseh
programov Zlatarne Celje.
Zlat in srebrn nakit, ure in nakit Lencia, Jacques Lemans ter nakit Tina Maze so vam sedaj na
voljo pod posebnimi plačilnimi pogoji, s hitro dostavo na dom ali v trgovino in možnostjo
vračila do 30 dni. Ob nakupu vsakega izdelka vam podarimo lično darilno embalažo, ki bo
čudovitim izbranim kosom nakita dodala še piko na i. Za naše zveste spremljevalce smo pripravili
tudi številne promocijske popuste in promocijske kode, s katerimi boste pri izbranem nakitu
prihranili. Obenem smo na spletni strani dodali zavihek »outlet«, kjer najdete izdelke naših
preteklih programov po še posebej ugodnih cenah. Želimo vam veselo nakupovanje.

ber Gifts To Remember Gifts To Reme

Spletni
kupon

Z LATARNA C ELJE

november 2014

Koda za popust: PRESTIGE
pri nakupu VPIŠITE kodo
in kupujte KOLEKCIJO TROPICAL
SUNSET s 30-odstotnim
POPUSTOM.
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lencia
in Tina
Maze

Tinina inspiracija
se je izrazila v
liniji prefinjenega
rodiranega
nakita, ki ga je
zasnovala izjemna
oblikovalka Olga
Košica. Zaznamuje
ga čudovita in
elegantna srebrna
praprot v kolekciji
»Silver Fern«
(srebrna praprot)
ter pravljična oblika
kristala Swarovski
v kolekciji »Russian
fairy tale« (ruska
pravljica).

Nekaj neskončno
vznemirljivega je v novih
pričetkih – so namreč
kot nepopisan list, ki nam
dovoli zapisati pravljico,
ali kot prebujanje
v čarobno jutro, ki
napoveduje začetek
najlepšega dne.
V sodelovanju z vrhunsko
smučarko Tino Maze vam
tako predstavljamo novi
kolekciji srebrnega nakita
Lencia, ki nosita njen
lastnoročni podpis.

SILVER
FERN
novo
Orlova praprot, stilizirana v sodobnejšo
različico, zaznamuje uhane, prstan
in ovratnico. Njena prefinjena oblika
je dovolj preprosta, a še vedno tako

RUSSIAN
FAIRY
TALE
novo
mogočna, da se bo podala vsem tistim, ki
si v svojem vsakdanu ne želijo le dejstev,
temveč hrepenijo po občutju nečesa
pravljičnega. ¶

Življenje samo je najlepša pravljica … pa
vendar je za navdih nove kolekcije »Ruska
pravljica« zaslužen Tinin izjemen uspeh na
olimpijskih igrah v Rusiji. ¶

52010430
prstan iz srebra s
Swarovski kristalom
cena: 129 €

november 2014

52010419
prstan iz srebra
cena: 78 €

52080574
ogrlica iz srebra s
Swarovski kristalom
cena: 190 €

Z LATARNA C ELJE

52030360
uhani iz srebra s
Swarovski kristalom
cena: 139 €

52080563
ogrlica iz srebra
cena: 165 €

8

52030351
uhani iz srebra
cena: 95 €

52030361
uhani iz srebra s
Swarovski kristalom
cena: 89 €

www.zlatarna
celje.si

52080527
ogrlica iz srebra
cena: 102 €
52080526
ogrlica iz srebra
cena: 161 €

LET

Tribe by Tina MazE

CARVING by Tina MazE

Ponazoritev timskega duha nadvse uspešne
Tinine ekipe in motivi iz narave, prežeti s
Tininim zmagovalnim duhom, strnjeno v
kolekciji Tribe. ¶

Izjemna kolekcija, ki v sebi skriva drznost
črnega oniksa. Navdih pri oblikovanju pa
predstavljata smučki, s katerima Tina drvi po
belih strminah. ¶

52010396
prstan iz srebra
cena: 79 €

52010335
prstan iz srebra z oniksom in cirkoni
cena: 111 €

52030325
uhani iz srebra
cena: 134 €

52080443
ogrlica iz srebra z oniksom in cirkoni
cena: 138 €

Nekaj utrinkov
iz zakulisja
snemanja s
Tino Maze

Tina se je takole predala
sončku med slikanjem
nove jesensko-zimske
kolekcije Lencia.

Za lepoto je
potrebno potrpeti.
Pod rokami izkušene
vizažistke.

Tina se z lahkoto prelevi v fotomodel
ter uživa med poziranjem. .

Srebrni spominski
kovanec Tine Maze

Ekskluzivno za Zlatarno Celje je centralna
banka Cookovih otokov izdala dve seriji
srebrnika Tina Maze. Na voljo set dveh
srebrnikov v leseni smuči s podpisom Tine.
Obe seriji srebrnika obeležujeta
izjemne dosežke Tine Maze, ki
so vpisani tudi v Guinnessovi
knjigi rekordov 2014, in sicer
svetovni rekord v številu zbranih
točk v sezoni 2012/2013
(2414 točk), skupno zmago v
skupnem seštevku svetovnega
pokala in osvojitev velikega
kristalnega globusa.

Srebrnik #1

sprednjo stran
1-unčnega srebrnika krasita barvna podoba
naše vrhunske smučarke in delček njenih
smuči,
s katerimi je zmagala na svetovnem prvenstvu
v veleslalomu leta 2011.

Srebrnik #2

sprednjo stran
1-unčnega srebrnika krasita barvna podoba
naše vrhunske smučarke in diamant
(0,01ct, barva G+, čistina VVS).

www.lencia-tinamaze.si
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4.

1.

SNOW QUEEN

3.

5.

1. Prstan iz srebra s topazom
52010414		
cena: 166 €

ROCKS

2. 	Ogrlica iz srebra s topazom
52080556		
cena: 155 €

4. Prstan iz srebra s cirkoni in kristali Swarovski
52010426		
cena: 149 €

3. Uhani iz srebra s topazom
52030346		
cena: 79 €

2.

5. 	Ogrlica iz srebra s cirkoni in kristali Swarovski
52080571		
cena: 139 €

6.

Katalog
Nakita
SREBRO

7.

BUBBLE
6. Prstan iz srebra z biserom Swarovski
52010425		
cena: 98 €
7. Uhani iz srebra z biseri Swarovski
52030356		
cena: 119 €

8.

8. 	Ogrlica iz srebra z biserom Swarovski
52080570		
cena: 139 €

12.

10.

O

13.

12. Prstan iz srebra s cirkoni Swarovski
52010428		
cena: 89 €
13. Uhani iz srebra s cirkoni Swarovski
52030358		
cena: 49 €
14. 	Ogrlica iz srebra s cirkoni Swarovski
52080573		
cena: 89 €

Z LATARNA C ELJE

november 2014

9.

11.
15.

TROPICAL SUNSET
9. Uhani iz srebra s kristalom Swarovski
52030352		
cena: 139 €

10

14.

SUMMER BREEZE

10. 	Ogrlica iz srebra s kristalom Swarovski
52080565		
cena: 159 €

15. Prstan iz srebra s kristalom Swarovski
52010422		
cena: 79 €

11. Prstan iz srebra s kristalom Swarovski
52010420		
cena: 110 €

16. 	Ogrlica iz srebra s kristalom Swarovski
52080567		
cena: 159 €

16.

www.zlatarna
celje.si

4.
5.

3.
1.

EVENING MIST

VICTORY

1. Uhani iz srebra z biseri Swarovski
52030347		
cena: 114 €

4. Uhani iz srebra s cirkoni
52030340		
cena: 65 €

2. Prstan iz srebra z biseri Swarovski
52010415		
cena: 99 €

5. 	Ogrlica iz srebra s kristalom Swarovski
52080553		
cena: 120 €

3. 	Ogrlica z biseri Swarovski
52080560		
cena: 159 €

6.

6. Prstan iz srebra s cirkoni
52010410		
cena: 96 €

2.

10.

11.

7.
9.

MORNING DROP

DREAMY HEART

7. Prstan iz srebra z biserom Swarovski in s cirkoni
52010417		
cena: 85 €

8.

8. 	Ogrlica z biserom Swarovski in s cirkoni
52080562		
cena: 129 €

10. 	Ogrlica iz srebra
52080557		

cena: 86 €

11. Ogrlica iz srebra s črnimi špineli 168 kom
52080549		
cena: 270 €

9. Uhani iz srebra z biserom Swarovski in s cirkoni
52030350		
cena: 85 €

12.

13.
15.
14.

AURORA

12. 	Ogrlica iz srebra s cirkoni
52080550		
cena: 219 €

15. Uhani iz srebra s kristalI Swarovski
52030357		
cena: 118 €

13. 	Ogrlica iz srebra z zelenimi topazi
52080552		
cena: 349 €

16. Prstan iz srebra s kristalI Swarovski
52010427		
cena: 119 €

14. 	Ogrlica iz srebra z vijoličnimi cirkoni
52080551		
cena: 219 €

17. 	Ogrlica iz srebra s kristali Swarovski
52080572		
cena: 198 €

16.

Z LATARNA C ELJE

17.

18.

MALEFICENT
18. Prstan iz srebra z oniksom
52010429		
cena: 125 €
19. 	Ogrlica iz srebra z oniksom
52080575		
cena: 169 €
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JOGGING GEMS

19.
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3.

4.

INFINITY

1.
3. 	Ogrlica iz zlata s cirkoni
11083260		
cena: 199 €

2.

1. 	Ogrlica iz zlata s cirkoni
11083254		
cena: 324 €

5.

4. Zapestnica iz zlata s cirkoni
11052680		
cena: 139 €
5. Zapestnica iz zlata
11052678		
cena: 98 €

2. Prstan iz zlata s cirkonI
11014891		
cena: 297 €

Verižica ni vključena v ceno izdelka

Katalog
Nakita
ZLATO

6.

7.

ROMANTIC
POMLAD 2015

Z LATARNA C ELJE
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11.

SWING
6. Obesek iz zlata s cirkoni
11022278		
cena: 120 €

12

7. Prstan iz zlata s cirkoni
11014889		
cena: 165 €

8.

10.

9.

VEZENIA

8. Prstan iz zlata s cirkoni in špineli
11014886		
cena: 199 €

10. Prstan iz zlata
11014737		

cena: 415 €

9. Uhan iz zlata cirkoni in špineli
11033757		
cena: 89 €

11. Uhani iz zlata
11033696		

cena: 230 €

Verižica ni vključena v ceno izdelka

2.

3.

4.

SUMMER SKY

1.

SWING

www.zlatarna
celje.si

3. Prstan iz zlata s cirkoni v beli, rdeči in modri
11014890		
cena: 179 €

1. 	Obesek iz zlata s črnimi špineli in cirkoni
11022277		
cena: 145 €

4. Uhani iz zlata s cirkoni v beli, rdeči in modri
11033756		
cena: 210 €

2. Prstan iz zlata s črnimi špineli in cirkoni
11014887		
cena: 210 €

5. Prstan iz zlata s cirkoni v rdeči in črni barvi
11014876		
cena: 178 €

5.

9.

7.

6.
10.

SIMPLICITY
6. 	Ogrlica iz zlata s cirkoni
11083176		
cena: 305 €

DAHLIA

7. Uhani iz zlata s cirkoni
11033663		
cena: 261 €

9. Prstan iz zlata s špineli ali topazi
11014708		
cena: 686 €

8.

10. 	Ogrlica iz zlata s špineli ali topazi
11083199		
cena: 534 €

11.
12.

ELEGANCE

Katalog
Nakita
ZLATO

Verižica ni vključena v ceno izdelka

8. Prstan iz zlata s cirkoni
11014692		
cena: 334 €

13.

11. Prstan iz zlata z briljanti in topazi
11014885		
cena: 514 €
12. 	Obesek iz zlata z briljanti in topazi
11022276		
cena: 511 €
13. Prstan iz zlata z briljanti in topazi
11014895		
cena: 655 €

Z LATARNA C ELJE
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15.

14.

RAINBOW
14. Prstan iz zlata s cirkoni v beli, črni, vijolični, rjavi barvi
11014674		
cena: 275 €
15. Prstan iz zlata s cirkoni v beli, črni, vijolični, rjavi barvi
11014602		
cena: 637 €
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NEWS

1.

3.

BLUE

BLUE DROP

2.

1. Prstan iz zlata z modrimi in belimi safirji
11014893		
cena: 595 €

3. 	Ogrlica iz zlata z modrimi safirji
11083248		
cena: 758 €

2. 	Ogrlica iz zlata z modrimi in belimi safirji
11083253		
cena: 522 €

4.

5.

LADY
4. 	Ogrlica iz zlata s vijoličnimi, modrimi, rdečimi ali rumenimi topazi
11083257		
cena: 1.190 €
5. Prstan iz zlata s vijoličnimi, modrimi, rdečimi ali rumenimi topazi
11014892		
cena: 2.279 €

6.

Katalog
Nakita
ZLATO

BLUE TOPAZ

6. Uhani iz zlata z modrim topazom in briljanti
11033733		
cena: 1.208 €
7. 	Ogrlica iz zlata z modrim topazom in brijanti
11083240		
cena: 1.260 €
8. Prstan iz zlata z modrim topazom in briljanti
11014844		
cena: 1.155 €

november 2014
Z LATARNA C ELJE
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9.
7.

REMEMBER ME
9. Prstan iz zlata z modrimi safirji ali rubini
11014859		
cena: 629 €
10. Prstan iz zlata z briljanti 0,91 ct
11014858		
cena: 2.880 €

8.

10.

www.zlatarna
celje.si

4.
3.
2.

U - YOU

1.

CLASSIC

5.

3. Prstan iz zlata z briljanti
11014894		
cena: 328 €

1. Uhani iz zlata z briljanti 1,12 ct
11033754		
cena: 2.944 €

4. 	Ogrlica iz zlata z briljanti
11083258		
cena: 379 €

2. Prstan iz zlata z briljanti 0,84 ct
11014884		
cena: 2.520 €

5. Uhani iz zlata z briljanti
11033761		
cena: 354 €

9.

6.

7.

DAYDREAM PRINCESS

BOUQUET

8.

8. 	Ogrlica iz zlata z briljanti
11083244		
cena: 519 €

6. Prstan iz zlata z briljanti
11014822		
cena: 398 €

9. Uhani iz zlata z briljanti
11033746		
cena: 730 €

7. Prstan iz zlata z briljanti
11014846		
cena: 622 €

10. Prstan iz zlata z briljanti
11014856		
cena: 496 €

10.

15.

12.
11.

ETERNAL
11. Prstan iz zlata z briljanti
11014440		
cena: 524 €
12. Prstan iz zlata
11014441		

cena: 185 €

13. 	Ogrlica iz zlata z briljanti
11083090		
cena: 795 €

13.

14. Ogrlica iz zlata z briljantom 0,25 ct
11083220		
cena: 1.573 €

Z LATARNA C ELJE

14.

Katalog
Nakita
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15. Prstan iz zlata z briljantom 0,25 ct
11014748		
cena: 1.500 €

15

1.

2.

PRSTAN ZA BARBARO
1. Prstan iz zlata z belim in črnim ahatom ter briljanti,
v seriji 10 prstanov
11014841		
cena: 3.990 €
2. Prstan iz zlata z belim in črnim ahatom ter briljanti,
v seriji 10 prstanov
11014842		
cena: 3.780 €
3. Prstan iz zlata z belim ali črnim ahatom
v seriji 30 prstanov
11014840		
cena: 1.995 €

3.

4.

BLACK&WHITE
5.

4. Uhani iz zlata z briljanti 0,61 ct,
v seriji 99 uhanov
11033758		
cena: 1.590 €
5. Ogrlica z briljanti 0,59 ct,
v seriji 99 ogrlic
11083256		
cena: 1.690 €

Katalog
limited
edition

6.

METROPOLIS

Z LATARNA C ELJE
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6. Prstan iz zlata z briljanti 1,72 ct,
v seriji 99 prstanov
11014883		
cena: 3.364 €
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7.

VIENNA VIBRATION
7. Prstan iz zlata z modrimi safirji, roza safirji ali zelenimi topazi,
v seriji 99 prstanov
11014852		
cena: 1.890 €
8. Prstan iz zlata z briljanti 0,99 ct,
v seriji 99 prstanov
11014850		
cena: 2.625 €

8.

LET

www.zlatarna
celje.si

Intervju z
ANO
KLAŠNJA
Graciozna balerina
Ana Klašnja, ki jo letos
ponovno spremljamo na
TV-ekranih kot žirantko v
šovu Slovenija ima talent,
je septembra upihnila svojo
34. svečko. Karizmatična,
včasih nekoliko
skrivnostna, a vselej
nasmejana plesalka pa nas
vsakič znova preseneča s
svojim popolnim videzom
in prefinjenim slogom.
Kaj je torej Anin recept za
popoln videz?
1.	Ana, kdaj si ugotovila, da želiš postati
balerina? Kaj te je najbolj pritegnilo v
tem poklicu? So bile to otroške sanje, ki
so postale resničnost?
V mladosti sem trenirala ritmično gimnastiko (na bradlji), kar pa se je mojim staršem zdel prenevaren šport, zato
so me poskušali usmeriti v kakšen drug hobi. Spomnim se
trenutka, ko sem v glasbeni šoli opazovala sliko balerin, ki
so izgledale kot princeske iz pravljic. V tistem trenutku sem
vedela, da si želim plesati. Gnala me je želja po nastopanju,
biti vsak dan boljša, plesati v novih projektih in sodelovati z
različnimi koreografi ter plesalci.

4.	Na kateri dosežek v svojem življenju si
najbolj ponosna?
Srečna sem, da je kar nekaj takih trenutkov v mojem življenju, ko sem presenetila samo sebe in seveda tudi druge
s kakšno stvarjo, za katero niti v sanjah nisem verjela, da jo
zmorem. Zelo sem ponosna na lansko leto, ko sem plesala
vse glavne vloge v Operi in sem ob vsem tem uspela še
sodelovati v oddaji SIT, kar je bila zame čudovita izkušnja.

5. Preizkusila si se kot žirantka. Kaj meniš o TV-karieri?
Biti žirantka in se pojaviti na televiziji v popolnoma drugačni vlogi, kot sem je bila vajena z odra, je bil zame velik
izziv. Delo na televiziji me je resnično navdušilo in veliko
naučilo, tako da bi se z veseljem še kdaj preizkusila v čem
podobnem, videli pa bomo, kaj bo prinesla prihodnost.

6.	Ali se je zaradi večje medijske prepoznavnosti v tvojem življenju kaj
spremenilo?
Niti ne. V času oddaje so se povsod ljudje želeli z mano
o tem pogovarjati, sedaj pa se je vse skupaj malo umirilo.
Vesela pa sem, da je zaradi oddaje zanimanje za balet zelo
naraslo in se že pozna tudi pri razprodanosti predstav.

7. Zaupaj nam, kaj je skrivnost tvoje
gracioznosti in vselej popolnega
videza?
Hvala, vendar nihče ne izgleda vedno popolno. V času
intenzivnih priprav na nove projekte vedno postavim na
prvo mesto udobje. Gracioznost in ženstvenost pa mislim,
da prideta s poklicem balerine, občutek, da obvladuješ
svoje telo, je čudovit in pri plesu zelo pomemben. ¶

8. Kateri je tvoj najljubši modni dodatek?
Najraje imam uhane in teh je tudi največ v mojih predalih z nakitom.

9.	Rada nosiš nakit? Kaj je tisto, kar vpliva na odločitev o tem, kateri kos nakita si
boš nadela?
Odvisno od priložnosti, obleke, ki jo nosim, in frizure.
Seveda pa tudi od počutja, kako zelo si želim biti opažena
ali pa kaj si želim poudariti.

10.	Ali je zate nakit obvezen kos garderobe
ali zgolj razkošje?
Za večerne priložnosti definitivno obvezen kos, poleti,
ko je bolj opazen, pa ga rada nosim tudi čez dan. Uro pa
imam vedno.

11. Kaj ti osebno pomenita prestiž in razkošje?
Prav vsi imamo radi lepe stvari in udobje. Vse to pa je le
začasno zadovoljstvo, ki ti v primerjavi z zdravjem, prijateljstvom in ljubeznijo nikoli ne bo dalo resnične sreče in miru.

12.	Ali tudi podarjaš nakit?
Skrbno izbran kos nakita je vedno zelo lepo darilo, ki ga
je vsak vesel, še posebej ženske.

13.	Ali kupuješ nakit Zlatarne Celje?
Doma imam žal le nekaj kosov vašega nakita, sem ga pa
z velikim zadovoljstvom nosila v lanski oddaji Slovenija ima
talent.

3.	Govori se, da je tvoja velika želja
odpreti svojo plesno šolo. Kdaj lahko
pričakujemo slavnostno otvoritev?
Če bi bilo tako enostavno, bi bilo super. Zelo si želim
delati z otroki in jim predati znanje, ki ga imam. Nočem
pa se tega lotiti polovičarsko. Pedagoško delo je ogromna
odgovornost. Resno razmišljam o odprtju šole, vendar za
projekt, ki sem si ga zamislila, še nimam časa, saj imam
trenutno preveč dela s plesanjem v Operi.

Z LATARNA C ELJE

Balet poleg talenta zahteva ogromno discipline in
trdega dela. Je čudovita umetnost, hkrati pa profesionalen
šport, kjer moramo biti vedno v odlični fizični formi. Kot
otrok sem tako imela zelo malo prostega časa. Dobro pa
je, da sem se naučila tisti čas, ki sem ga imela, resnično
ceniti in ga kvalitetno porabiti. Tudi sedaj je odrekanj veliko,
predvsem kar se tiče hrane, različnih športov, odlašanje z
materinstvom ...

november 2014

2.	Je bilo težko uresničiti željo, si se morala odpovedati veliko stvarem, da si
uspela?
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NOVO - Lencia ceramic

Tokrat predstavljamo novo linijo ur Lencia Ceramic, izdelanih iz
visokokakovostne keramike po tehnološko izjemno dovršenih postopkih,
kar daje uram Lencia Ceramic čudovit izgled in izjemno odpornost na
praske. Kljub temu pa so ure Lencia Ceramic cenovno zelo ugodne. ¶

L035-SSI, ura Lencia, cena: 93 €

L049-RSI, ura Lencia, cena: 99 €
L313-BLB, ura Lencia, cena: 14,90 €

L036-SSI, ura Lencia, cena: 83 €
L047-RBL, ura Lencia, cena: 69 €

L312-BDB, ura Lencia, cena: 26 €

L050-WSI, ura Lencia, cena: 89 €
L045-BRO, ura Lencia, cena: 59 €

NOVO
L051-WRO, ura Lencia, cena: 119 €

NOVO

L050-WRO, ura Lencia, cena: 89 €

MODNE URE

Ročne ure so prav tako kot vsak
kos nakita ali oblačila pod močnim
vplivom modnih smernic. Pri Zlatarni
Celje v vsakem trenutku sledimo
zadnjim novostim iz sveta mode ter
s svojo ponudbo zrcalimo najnovejše
trende iz priznanih modnih revij. ¶

LENCIA

Vrhunski dizajn, visoka kakovost in dostopne cene
najbolje opisujejo ročne ure Lencia.
V pestri izbiri ženskih ur se prepletata klasika in eleganca. Na
izbiro so ure za vsakodnevno uporabo in za posebne priložnosti.
Moške ure Lencia so opazen modni dodatek za vsakega
moškega, ki sledi modnim trendom. Imajo atraktiven dizajn,
velikost in ugodno ceno. Ure že dolgo niso več samo časomer,
ampak predvsem atraktiven in obvezen kos garderobe. ¶

Nekaj nasvetov pri
nakupu ure


Ura mora biti v skladu z vašim življenjskim slogom.
Vprašajte se, ob kakšnih priložnostih jo boste nosili.
Ko odgovorite na to vprašanje, ste že na dobri poti
k izbiri ročne ure.
 Popolnoma se zavedamo, da vam točen čas pove
tudi mobilni telefon, ki ga imate v žepu. Toda

vseeno menimo, da bi na zapestju morala biti tudi
ročna ura. Ura je kos nakita, s katerim se lahko
popolnoma poistovetimo. Z uro lahko dopolnimo
slog oblačenja in izražamo svojo osebnost.
 Z uro vnesite barve v vašo garderobo. Vam je kdaj
bil všeč kakšen kos oblačila, vendar niste vedeli,
s čim bi ga kombinirali? Izberite uro enake barve in
problem je rešen.
 Če ste oseba, ki skrbi za svoj slog, zagotovo imate ali
si želite imeti nekaj ur za različne priložnosti.

NOVO

E069-L234, ura Elixa, cena: 89 €

E063-L194, ura Elixa, cena: 89 €

E079-L288, ura Elixa, cena: 209 €

E074-L268, ura Elixa, cena: 119 €
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Elixa je modna znamka ročnih ur, ki je aktivno vpeta
v življenje modne industrije. Široka paleta ur Elixa
zagotavlja možnost izbire ure za vsak slog.

E069-L231, ura Elixa, cena: 119 €

Z LATARNA C ELJE
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v zlatarni
celje

Giorgio
Armani

Nekatera imena
govorijo sama o sebi.
Armani pooseblja
slog in razkošje.

DZ7307, ura Diesel, cena: 249 €
ES3255, ura Fosil, cena: 119 €
ADH2959, ura Adidas, cena: 89 €
AR1808, ura Armani, cena: 279 €

1-1645C, ura Jacques Lemans, cena: 149 €
1-1779A, ura Jacques Lemans, cena: 149 €
A032.G113, ura Aztorin, cena: 269 €
A044.G181, ura Aztorin, cena: 259 €

Adidas

z oblačili in
tudi z urami vedno
bolj posega v urbano
modo za mlade in
mlade po srcu.

november 2013

1-1801I, ura Jacques Lemans, cena: 179 €
1-1840F, ura Jacques Lemans, cena: 99 €

704GQ07-SS11I-SS-K1, ura Albert Riele, cena: 1.039 €

Albert Riele predstavlja povsem nov standard. Ure so
na trgu v svojem razredu močno zasidrane. Ponujajo
izjemno kakovost sestavnih delov ter neverjetno
zaključno obdelavo po neprekosljivih cenah. Podpis
SWISS MADE zagotavlja švicarsko poreklo ur.

A031.G186, ura Aztorin, cena: 329 €

NOVO

v zlatarni
celje

A035.G127, ura Aztorin, cena: 229 €

A039.G144, ura Aztorin, cena: 229 €

A038.G160, ura Aztorin, cena: 219 €

AZTORIN združuje sodobno obliko in visoko kakovost.
Ure so namenjene predvsem tistim, ki cenijo jasno izražen
in drzen slog. Ure AZTORIN so oblikovane tako, da
vedno zagotavljajo udobje. Predstavljena je ponudba
ur, primernih za najrazličnejše priložnosti.

207GQ10-SS33I-LB, ura Albert Riele, cena: 499 €

NOVO

v zlatarni
celje

FOSSIL

že 30 let ponuja
unikatne in privlačne
izdelke. Tudi letos s
svojimi urami
sooblikuje modne
smernice.

Z LATARNA C ELJE

1-1769H, ura Jacques Lemans, cena: 99 €
1-1797C, ura Jacques Lemans, cena: 249 €

1-1841H, ura Jacques Lemans, cena: 159 €

1-1117AN, ura Jacques Lemans, cena: 179 €

Jacques Lemans velja za enega pomembnejših proizvajalcev
ročnih ur v svojem cenovnem razredu. Ure prodajajo v več kot
120 državah po vsem svetu. Ves čas sledijo filozofiji podjetja,
ki na trgu ponuja izdelke visoke kakovosti po sprejemljivih cenah.

DIESEL

velja za ikono v
svetu mode, ki že
desetletja preseneča
s svojo drznostjo in
izvirnostjo. Vedno
originalne ure Diesel
nam omogočajo
pobeg iz dolgočasnega
vsakdana.

DKNY

Modna hiša iz
New Yorka,
specializirana za
žensko in moško
modo, ki deluje
že od leta 1984.

NY2217, ura DKNY, cena: 159 €

1-1634A, ura Jacques Lemans, cena: 249 €

www.zlatarna
celje.si
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ZLATA
INVESTICIJA
– DA ALI NE?

Številni investitorji so v dvomih glede
naložbe v zlato v tem trenutku. Kljub
nekaterim ugibanjem, da je za nakup
morda že prepozno, je ključno, da
ostanemo potrpežljivi.

sicer zabeležili tudi kakšno leto negativne
Dejstvo je, da se gospodarska in
fiskalna kriza ne moreta končati rasti, je pozitivna povprečna letna rast cene
od danes do jutri in brez neprije- zlata znašala 15 %.
tnih posledic. Prav ob koncu krize
pa bo zlato zopet odigralo svojo
Kako zavarovati svoje premozaupanja vredno in stabilizacijženje
sko vlogo.
Tako kot zmeraj se vsi individualni vlagaČeprav je splošno mnenje
telji sprašujemo, katero naložbeno strategijo
trenutno ravno obratno, menimo, izbrati, da bi svoje premoženje zaščitili pred
da zlata zgodba še zdaleč ni kon- razvrednotenjem denarja.
čana. Razlogi za to, da imamo v
Ena izmed možnih rešitev je, da del prelasti zlato, in za tovrstno invemoženja razpršimo v investicijsko zlato ter se
sticijo so sedaj prav tako močni,
tako zaščitimo pred zniževanjem vrednosti
kot so bili kadarkoli od začetka
papirnatega denarja. Dodatna prednost
bikovskega trenda leta 2001.
Zlato namreč že od nekdaj velja za varno
naložbo v času negotovosti in nestabilnih
gospodarskih razmer. Če pogledamo samo
obdobje zadnjih desetih let, v katerih smo

tovrstne investicije je, da zlato za zdaj še ni
podvrženo niti davku na dodano vrednost
niti kapitalskim dobičkom.
Glede na pretekle slabe izkušnje s kapitalskih trgov v Zlatarni Celje vsekakor toplo

priporočamo razpršenost kapitala. Četudi je
neka naložba glede na trenutne svetovne
trende videti optimistično, vam svetujemo,
da ravnate premišljeno ter vlagajte dolgoročno, nešpekulativno in modro. S presežkom
denarja in nikakor ne s krediti. Dolgoročno
gledano se je zlato vsakič znova pokazalo
kot izjemno stabilno in zaupanja vredno
premoženje, še posebej v času inflacijskih
obdobij.
Z nakupom zlata si obenem zagotovite
tudi likvidnost, saj ga lahko vedno prodate
po trenutni ceni na svetovni borzi.
Navsezadnje pa ne smemo prezreti pomembnosti psihološkega vidika – dobro se
počutimo, če imamo pri sebi nekaj vrednega
in dejansko oprijemljivega.

Z mislijo na prihodnost
Zadnjih nekaj let se nenehno vrtimo
okoli vprašanja pokojnin. Jih bomo še
imeli ali ne? Verjetno se večina strinja, da bo
odgovornost zagotavljanja varne starosti
skrb vsakega posameznika. O tem moramo
razmišljati v aktivni dobi, ko lahko nekaj sredstev prihranimo. Varčevanje v zlatu predstavlja eno izmed alternativnih oblik.
Zato smo v Zlatarni Celje pripravili
storitev Zlati korak, ki omogoča postopno
varčevanje oz. investiranje v zlato na podlagi
mesečnega vplačevanja. Storitev je široko
dostopna, saj najmanjše možno vplačilo znaša že 40 EUR. Obvestilo o stanju na vašem
računu prejmete ob vsakem vplačilu oziroma prodaji, naložbene ploščice pa lahko kadarkoli prevzamete ali prodate neposredno
v Zlatarni Celje. Zelo pomembno dodatno
ugodnost storitve Zlati korak predstavlja možnost, da zlata fizično ne prevzamete, ampak
ga na vaše ime varno hranimo v naših varovanih skladiščih. Naložbo lahko v celoti ali po
posameznih apoenih prevzamete kadarkoli.
Pristop k storitvi Zlati korak je možen v vseh
poslovalnicah Zlatarne Celje ali preko spleta
na www.nalozbenozlato.com.

ZauPanja vreDen

oDKuP Zlata in srebra

Z LATARNA C ELJE

november 2014

Zlatarna Celje, d. d. – več kot 160
let znanja, tradicije in zaupanja
v proizvodnji, prodaji in odkupu
plemenitih kovin – vam ponuja varen
in hiter odkup zlata in srebra po
najugodnejših cenah.
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oDKuPujemo
•
•
•
•
•

Zlate in srebrne iZDelKe

star naKit,
lomljeno Zlato,
naložbene PaliCe,
KovanCe,
Zobno Zlato itD.

Zlitine iZ Plemenitih Kovin

• inDustrijsKe oDPaDKe, ostanKe.

v raZmisleK in oPoZorilo naj
vam bo nasleDnja ZgoDba.
starejša gospa je nesla v odkup svoj
11-gramski prstan čistine 585/000 (14-karatno
zlato), in sicer na mesto, ki so ga oglaševali na
letaku.
Ko je odkupovalec stehtal prstan, je tehtnica
pokazala manjšo maso od dejanske. tako je
odkupovalec ponudil odkupno maso 10 gramov.
torej 10 odstotkov manj od resnične teže.

Prvo oPoZorilo: tehtnico mora overiti
državna institucija. Pri nas je to urad za
meroslovje.
v nadaljevanju je odkupovalec ponudil
plačilo za 9 gramov zlata, s pojasnilom, da je
odbitek 1 gram zaradi nečistoče in kamnov v
prstanu. torej še 10 % manj.

Druga možnost, ki jo ponujamo v Zlatarni Celje, je nakup investicijskega zlata
in srebra. Primerna je za večja vlaganja, saj
je možen nakup od 10 g do 1000 g. Izbirate
lahko med domačimi ploščicami Zlatarne
Celje, ploščicami švicarske kovnice Argor
Heraeus s standardom Good Delivery,
ploščicami dunajske kovnice Ogussa in
ploščicami belgijske kovnice Umicor.
Zaradi zgodovinsko izjemno ugodne cene
grama zlata je priložnost za nakup izjemna.

Odkup zlata in srebra
V Zlatarni Celje smo specializirani tudi
za odkup zlata in srebra. Neodvisna raziskava časnika Delo je ugotovila, da je
Zlatarna Celje najbolj zaupanja vreden
partner pri odkupu zlata (vir: Delo, marec
2013). Morda se vam poraja vprašanje,
zakaj sploh prodajati zlato, če ga vseskozi
poudarjamo kot odlično nakupno možnost.
Pri prodaji zlata govorimo predvsem o
starem nakitu iz plemenitih kovin. Gre za
tisti nakit, ki za vas ne nosi več sentimentalne vrednosti, ki ste se ga naveličali in že dlje
časa samo leži v predalu.
Zatorej: razmislite o možnosti, da
prodate tovrstno zlato ali srebro ter sredstva
namenite nakupu zlatih ali srebrnih ploščic.
Cene so namreč zelo nizke, kar predstavlja
odlično priložnost za varčevalno obliko, ki jo
boste lahko izkoristili, kadarkoli boste želeli.
Lahko pa ploščice namenite tudi za darilo
ob rojstnih dnevih, ob krstu, birmi, diplomi
ali pa kot poročno darilo.

Zlata prihodnost
Vsekakor ne moremo z gotovostjo
trditi, da se cena zlata v prihodnje ne bo
spreminjala še navzdol, zagotovo pa smo
lahko povsem prepričani, da se bo vrednost
postopoma okrepila in zlatim vlagateljem
v nekaj letih privabila nasmeške na obraz.
Zato se naš odgovor na naslovno vprašanje
glasi: DA investiciji v zlato! ¶

www.odkup-zlata.si

Dejanska masa kamnov je bila približno 0,1
grama. (20 x CZ- 1,5 mm)

Drugo oPoZorilo
nakit pred prodajo očistite in odstranite kamne.
Potem je odkupovalec korektno ocenil čistino
zlata – kot 14-karatno.

tretje oPoZorilo
Pred prodajo preverite žige, tako da veste,
kakšne izdelke nesete v odkup.
čistina Zlata
Karat
999,9/000
24-karatno au
750/000
18-karatno au
585/000
14-karatno au
Potem je gospe z računanjem na pamet za
ta prstan ponudil 110 € brez pojasnila, koliko
je to za gram. Kar je dejansko v tistem trenutku
pomenilo samo 50 % takratne borzne cene
zlata in hkrati tudi oglaševane cene na letaku.

četrto oPoZorilo
Preračunajte si, koliko je odkupna cena za

posamezno čistino, če je oglaševana cena
samo za čisto zlato. odkupovalec vam mora
pokazati cenik odkupa za posamezne čistine
in transparentno izračunati, koliko je odkupna
cena zlata za določeno čistino.
Da se izognete zgoraj opisanemu položaju,
prodajajte zlato na zaupanja vrednih odkupnih
mestih. takšna so prodajna mesta Zlatarne
Celje. najboljša objavljena odkupna cena še
ne pomeni najugodnejše kupčije. v Zlatarni
Celje redno sledimo in spreminjamo odkupne
cene zlata in verjetno boste pri nas sklenili
najugodnejšo kupčijo.
ne odkupujemo ukradenega nakita in nakita,
ki ni iz zlata ali srebra.

Pogoj Za ProDajo
Polnoletnost in osebni dokument.
Za več informacij in aktualne cene nas
pokličite na brezplačno telefonsko številko ali
obiščite eno izmed naših številnih prodajaln.
Zato je treba biti pri prodaji starega zlata in
nakita pozoren na več dejavnikov.

LET

www.zlatarna
celje.si

expressnovičke

Miss Hrvaške in krona
Zlatarne Celje



Wishing bell

Italijanska lepotica in igralka Caterina
Murino, ki je zaslovela v vlogi Bondovega
dekleta v kultnem filmu Casino Royale, nas
je očarala z izbiro nakita. Njeno zapestje je
na mednarodnem filmskem festivalu na
Bledu namreč krasila zapestnica Wishing
Bell, ki smo jo izdelali v Zlatarni Celje. Nastala
je kot del ekskluzivne festivalske kolekcije. ¶


Freya Lupo v
Zlatarni Celje


Mednarodni izbor za
Obraz Lencia
Letos je izbor za Obraz Lencia dobil
mednarodne razsežnosti, saj smo k
sodelovanju pozvali dekleta iz Slovenije,
Hrvaške, BiH, Srbije in Bolgarije. Tako se
edinstveni zmagovalki obeta priložnost
za več mednarodnih sodelovanj in širšo
prepoznavnost. ¶



Lencia navdušuje

Ogrlica Lencia Reflection of the dark,
predstavljena na World Jewelry Facets. Nosi
jo priznana azijska igralka Michelle. ¶


Graciozne primabalerine
zablestele v prestižnem nakitu
Nežne vratove svetovnih baletk so med
njihovim obiskom naše prestolnice krasili
izbrani kosi nakita Zlatarne Celje. ¶

POSLOVNA DARILA

poslovna darila

OBDAROVANJE je eden prijetnejših
načinov izkazovanja pozornosti,
zaupanja in spoštovanja med
ljudmi.
V ta namen smo za vas v Zlatarni Celje pripravili navdihujoč
izbor daril, namenjenih poslovnemu, protokolarnemu in
osebnemu obdarovanju. Za lažjo izbiro primernega darila vam
podajamo nekaj predlogov daril, ki so še posebej zanimiva:

•
•
•
•

Bogata ponudba, možnost izdelave po naročilu
in personalizacija daril nam dopuščajo zadovoljiti
tudi najzahtevnejše potrebe in želje naših strank. ¶

Vabimo vas,

da si ponudbo ogledate
v katalogu ali na naši
spletni strani:
www.zlatarnacelje.si

Poleg lastnih blagovnih znamk smo pripravili tudi
izbor daril svetovno priznanih blagovnih znamk

ATLANTIDSKI
PRSTAN
Cena: 79 €

Jacques Lemans, S. T. Dupont, A. T.
Cross, Swarovski in Franklin Covey.

personalizirani zlati 		
grami presenečenja,
zlati ali srebrni
personalizirani kovanci,
penina z zlatimi lističi,
ure in nakit lastne 			
blagovne znamke
Zlatarna Celje in Lencia.

KUPON UGODNOSTI KUPON UGODNOSTI KUPON UGODN

10 eur

popust na penino z
zlatimi delci

Ime in priimek
Naslov

ZLATARNA CELJE V
SODELOVANJU S TP POZNIK
PREDSTAVLJA MISTIČNI
ATLANTIDSKI PRSTAN

Pošta in kraj
Telefon
E-pošta

Zaščitno delovanje atlantidskega prstana je zaslužno, da je ta kos nakita tako
oboževan po vsem svetu. Vsi prstani so, v sodelovanju s podjetjem POZNIK TP,
energijsko očiščeni in napolnjeni s pozitivnimi informacijami. Ezoterično skladje
reliefnih oblik najbolj znanemu prstanu na svetu zagotavlja neizpodbitne
energetske moči. Poznavalci in posamezniki že vrsto let prisegajo na
dobrodejne učinke atlantidskega prstana. Atlantidski prstani so na voljo v
prodajalnah Zlatarne Celje ali spletni prodajalni www.zlatarnacelje.si.

Podpis
En kupon ugodnosti nudi popust za nakup
največ enega kosa. Popusti se ne seštevajo z
drugimi akcijami Zlatarne Celje.

Velja za
steklenico 0,75 l.

Kupon je unovčljiv, ko je v celoti izpolnjen, v prodajalnah
Zlatarne Celje. Popust velja do 31.12.2015.
Dovoljujem, da podjetje Zlatarna Celje d.d. moje osebne podatke
vpiše v bazo in jih uporablja v različne marketinške namene.
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Intervju z
oblikovalko
Olgo Košica

Z LATARNA C ELJE
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Vrhunska
slovenska
oblikovalka nakita
Olga Košica je svojo
bogato ustvarjalno
pot pričela v letu
1999. Njene
stvaritve so bile
takoj opazne v
slovenskih galerijah
in v tujini. Osvojila
je številne prestižne
mednarodne
nagrade,
razstavljala v
svetovno znanih
galerijah, na
domačih tleh pa
lahko njene kreacije
občudujemo na
slovenskih tednih
mode in drugod.
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7. Pri oblikovanju te navdihujejo trendi iz tujine, ki jih vpletaš v kolekcije Lencia. Katero
bi še posebej izpostavila?
Moje najljubše inspiracije prihajajo iz
narave. To je večna in neizčrpna tema za
oblikovanje. Od rastlinskih do živalskih
motivov. Zgodbe in zgodovina so drugi
takšen neprecenljiv in neusahljiv vir idej.
Arhitektura in tehnologija pa pogojujeta
bolj izzivalne kose.

Pri določanju smernic in pripravi novih kolekcij se naslanja na svet modnega in industrijskega oblikovanja ter arhitekturo. Magistrirala
je na priznanem londonskem kolidžu Royal
College of Art. Neprestano sledi novostim na
področju razvoja in tehnologije v zlatarstvu,
sveže ideje pa se ji porajajo tudi ob obiskih
raznih zlatarskih sejmov in galerij s sodobnim
nakitom, ki ji dajejo navdih za nadaljnje projekte. Njen osebni moto se glasi: »Popolnost
je tesno povezana z monotonijo in uniformiranostjo. Na meji med napako in popolnostjo
se pričnejo pojavljati zanimivosti.«
S prepoznavnih slogom, ki se združuje v
motivih iz narave s kristali Swarovski, že vrsto
let sodeluje z Zlatarno Celje. Njene umetniško dovršene kose srebrnega nakita kolekcij
Lencia lahko spremljamo že od leta 2005.

8. Kako se bodo po tvojem
mnenju smernice pri nakitu
razvijale v prihodnje?
V prihodnosti bo velik del trenda nosila
nova tehnologija.

9. Pri ustvarjanju za kolekcijo
Lencia sodeluješ tudi s Tino
Maze. Kakšni so vtisi in kako
poteka vajino sodelovanje?

1. Kdaj si se prvič srečala z
oblikovanjem nakita in kdaj
si se odločila, da temu posvetiš kariero?
3. Kje si pridobila največ
Nakit me je privlačil že ves čas, zagon
izkušenj pri oblikovanju in
za njegovo oblikovanje pa sem dobila na
izdelavi nakita?
tečaju vlivanja žlahtnih kovin, kjer sem prvič
dobila možnost narediti svoj lastni srebrni
izdelek. To me je tako prevzelo, da sem se
odločila tudi diplomsko nalogo posvetiti
oblikovanju srebrnega nakita. Na fakulteti
(Naravoslovnotehniška, oddelek za tekstil,
smer oblikovanje tekstilij in oblačil, op. p.)
so mi dali proste roke, saj razumejo, da je
tudi nakit del oblačenja. Ljudem so bile
stvari všeč, zato sem dobila nov zagon.
Vedela sem, da več tehnik in materialov, kot
poznaš, bolj se lahko izražaš. Ker v Sloveniji
ni šole za oblikovanje žlahtnih kovin – pri
posameznih zlatarjih sem se sicer naučila
osnov, nadaljnje delo in ustvarjanje pri njih
pa ni bilo mogoče –, sem se odločila oditi
v London. Royal College of Art se mi je zdel
primeren zato, ker sprejema tudi ljudi, ki
nimajo veliko predznanja, a vseeno sem
se v dveh letih naučila toliko, kot bi se tu v
desetih letih. Študij temelji na konkretnem
delu, na voljo imaš vse stroje in materiale.
Omogoča tudi delo drugje in povezovanje z
drugimi študijskimi smermi – s kiparstvom,
oblikovanjem keramike in oblačil.

2. Prejela si vrsto priznanih
mednarodnih nagrad. Kako
bi opisala svoj prvi stik s
tujino?
Ob pričeteku študija v tujini nisem
vedela, kako veliko in obširno področje je
oblikovanje nakita. Zato sem se v vse skupaj
podala bolj sproščeno in z veliko mero
naivnosti, a brez zadržkov. To v kombinaciji z
željo po ustvarjanju in pridnim delom se je
pokazalo kot dobro izhodišče.

Izkušnje pridobivam še sedaj. Pričelo
se je s šolo, z izmenjevanjem znanja s profesorji in sošolci ter zunanjimi sodelavci.
Nato pa postopoma z delom ... poskušanji, s ponesečenimi izdelki in z uspešnimi.
S spremljanjem, kaj se dogaja novega
na področju nakita po sejmih, časopisih,
internetu, razstavah ... S sodelovanjem
z vsemi sodelavci v Zlatarni Celje in
sodelavci pri drugih projektih. Izmenjava
mnenj in izkušenj je nujna pri vsakem
razvoju.

4. Kaj te pri nakitu najbolj 		
navdušuje?
Da ni nujen za preživetje, a si vseeno ne
predstavljamo življenja brez njega. Pomen,
ki ga nosi, presega zgolj pojem telesnega
okrasa, ima predvsem veliko sentimentalno
vrednost.

5.	Na kateri svoj dosežek si
najbolj ponosna?
Na vse, tudi tiste, ki niso uspeli. Uživam
v delu in dobri končni rezultati so samo
potrditev tega, v kaj verjameš, slabi pa spodbuda, da se izboljšaš.

6. Kakšni so tvoji izzivi in cilji
za prihodnost?
Izziv mi je ostati v koraku s časom in
tehnologijo, ki zelo hitro spreminja proces
oblikovanja in izdelave nakita. A obenem še
vedno uporabljati staro tehnologijo, ki se ni
zelo spremenila že tisoče let. Iskati ravnotežje med njima. Iz tega izluščiti najboljše, kar
te pripelje do želenega rezultata.

Tina ima svoj ženstveni slog, ki ne izgine niti med tekmovanji, kjer ima prednost
fizična pripravljenost. Kljub temu ji uspeva
v ta zelo tekmovalni šport vnesti lepo žensko energijo in pojavnost. Vse to se kaže
tudi v njenem nakitu. Eleganca in prefinjena ženstvenost, ki se prepletata z aktivno,
dinamično in uspešno mlado športnico.
Iz najinih pogovorov in njenih predlogov
sem želela to esenco prenesti v nakit.

10.	Olga, poleg oblikovanja za
Zlatarno Celje sodeluješ tudi
pri drugih projektih. Nam
lahko poveš kaj več?
Oblikujem nakit pod znamko olgafacesrok v sodelovanju z Rokom Marinškom,
ki je diplomiral iz vizualnih komunikacij na
Fakulteti za likovno umetnost in oblikovanje. Pri delu naju navdihujejo sodobna umetnost, kiparstvo, slikarstvo, motivi poulične
umetnosti, pa tudi prestolnice in narava.
Sodobni nakit snujeva z uporabo najrazličnejših materialov, od akrilnega stekla do
kovine in keramike, pa tudi različnih tehnik
izdelave. Za projekt, ki je bil predstavljen
tudi v okviru uradnega programa pariškega tedna mode v
V letošnjem
sodelovanju s kitajsko
letu je
oblikovalko Masho
Zlatarna
Ma, sva raziskala nove
Celje skupaj
tehnologije, posebej
z Olgo
3D-tisk.
Košico bila
nominirana
Nakit sva
ustvarila s tehnis strani Elle
ko 3D-tiskanja, ki
Style Awards
nama je omogočilo
v kategoriji
izdelavo organskih,
modno
realističnih rastlinskih
sodelovanje
in živalskih motivov.
med
Nakit je izdelan iz poslovenskimi
liamida, ki je trpežen,
podjetji z
močan, predvsem pa
dolgo tradicijo
lahek in tako ustreza
in oblikovalci,
zgodbi nežnih,
katerega
organskih, romanrezultati
tičnih kolekcij, ki jo
so izdelki
sestavljajo predvsem
s posebno
veliki uhani. ¶
vrednostjo.

Zanimivost:

www.zlatarna
celje.si

SPA PAKET

od 105 eur
na osebo/paket

Paket 3 dni (2 noči) vsebuje:














2 nočitvi v superior dvoposteljni sobi z bogatim
samopostrežnim zajtrkom,
vstop v Vodno mesto Atlantis (na bazene in v savne
Svet doživetij in Svet savn),
posebna, 30-minutna Plaza masaža v Masažnem
salonu Vodnega mesta Atlantis*,
30-odstotni popust na določene masaže in kozmetične storitve v Vodnem mestu Atlantis,
posebne popuste za nakupovanje v trgovinah nakupovalnega centra BTC City in v centru Ljubljane
(Zlatarna Celje, Emporium in Galerija Emporium, Sportina XYZ, Hugo Boss, Hervis)**,
brezplačno uporabo hotelskega fitnesa,
brezplačni Wi-Fi v hotelu in v hotelskih sobah,
brezplačno parkiranje v varovani hotelski garaži.

*Rezervacija termina masaže je nujna ob rezervaciji paketa in se uskladi z
razpoložljivimi mesti in termini za masažo v Vodnem mestu Atlantis .
**Popusti v trgovinah se ne seštevajo.
POSEBNI POGOJI: v ceno paketa ni vključena turistična taksa, ki
znaša 1,01 € na osebo na dan. Paket je veljaven za minimalno 2 nočitvi
in velja za rezervacije do 31. 3. 2015 oz. do zapolnitve kapacitet.
Možna doplačila: enoposteljna soba – 60 EUR / doplačilo za
večerjo – 15 EUR / dodatna nočitev z zajtrkom – 45 EUR na osebo
v dvoposteljni sobi / doplačilo za nastanitev v Junior apartmaju – 50
EUR na osebo za paket / tretja odrasla oseba v dvoposteljni sobi na
dodatnem ležišču – 105 EUR na paket / otroci do 6 leta v sobi s
staršema – gratis / otroci od 6 do 12 let v sobi s staršema – 35 EUR za
paket (brez vključene masaže) / hišni ljubljenčki – 20 EUR na noč /
doplačilo za visoko sezono: 5. 5.–23. 06 in 26. 08.–15. 10. 2014:
20 EUR na posameznika na paket.

PLAZA HOTEL LJUBLJANA
BRATISLAVSKA CESTA 8, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
TEL.: +386 1 243 00 00, FAX: +386 1 243 00 99
E-MAIL: INFO@PLAZAHOTEL.SI

WWW.PLAZAHOTEL.SI

Plaza Hotel
Ljubljana osvojil dve
prestižni nagradi
Plaza Hotel je prejel dve svetovno priznani
nagradi na področju hotelirstva. TripAdvisor
je hotel na podlagi izjemnih ocen nagradil
s certifikatom odličnosti, med najbolje
ocenjene hotele na svetu pa so ga uvrstili
tudi na lestvici HolidayCheck.com.
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Kolekcija Reflection of the dark (Odsev teme)
je del svetovne platforme World Jevellery Facets in bo v letu 2014 v razsežnosti temé
vabila v Las Vegasu, Tokiu, Pekingu, Parizu in tudi drugje.
Poleg veličastnega kompleta v
draguljarni Zlatarne Celje na
M e s t n e m t rg u v L j u b l j a n i , k i

sta ga oblikovali Olga Košica
i n D é s i r é e K o l a re c , b o n a v o l j o
tudi enostavnejša različica,

ki mogočnost bistva »Odseva
t e m e « p re n a š a v o b l i k o ,
primernejšo za vsak dan.

