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Pridržujemo si pravico do napak pri navajanju podat-
kov in do sprememb cen. Fotografije lahko odstopajo 
od dejanskega videza izdelkov. Pridržujemo si pravi-
co, 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 dovolje-
nja je prepovedano. Mnenja, izražena v tej publikaci-
ji, so zgolj mnenja avtorjev ali intervjuvancev.
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LJubLJANA
PTC Diamant

Letališka 5, Ljubljana
01/ 54 74 880

Mercator center 

ul. Ljubljanske brigade 33 
01/ 51 06 550

Wolfova 4 
01/ 24 16 590

Nazorjeva 1 
01/ 24 16 592

Mestni trg 20 
01/ 24 16 594

Citypark 

Šmartinska 152/g 
01/ 54 74 882

Maxi

Trg republike 1
01/ 24 16 596

CELJE
Prešernova 2 
03/ 42 67 200

Mercator center

Opekarniška 9
03/ 42 67 208

City center

Mariborska 100
03/ 42 67 205

MARibOR
Slovenska 5
02/ 23 80 214

Europark

Pobreška 18
02/ 33 38 220

Mercator center

ulica Eve Lovše 1
02/ 33 38 225

MuRSkA SObOTA
Slovenska 37
02/ 52 14 262

BTC City

Nemčavci 1d
02/ 52 14 260

TC Maximus

Štefana Kovača 43
02/ 52 14 264

PTuJ
Miklošičeva 2
02/ 74 93 390

Mercator center Supermesto

Ormoška c. 30
02/ 74 93 392

NOvO MESTO
Hipermarket Bršljin

Ljubljanska 47
07/ 39 35 250

NC Qlandia

Otoška cesta 5
07/ 38 44 680 

NOvA gORiCA
Mercator center

industrijska 6
05/ 33 05 290

NC Qlandia

Cesta 25. junija 1a
05/ 33 05 292 

OSTALA MESTA
Hotel Palace

Obala 43, Portorož 
05/ 67 10 790

Župančičeva ul. 22, Koper
05/ 66 21 450

Mercator center

Spodnji Plavž 5, Jesenice
04/ 58 33 420

NC Qlandia

Domžalska cesta 3, Kamnik
01/ 83 08 699

Trg zbora odposlancev 20, Kočevje
01/ 89 50 870

Mercator center

Cesta Staneta Žagarja 69, Kranj
04/ 20 10 560

Mercator center

Ronkova 4/a, Slovenj gradec
02/ 88 50 230

Cankarjeva 1, velenje
03/ 89 85 280

Mercator center

Cesta talcev 4, Domžale
01/ 72 95 600

Prodajna mesta Zlatarne Celje v sloveniji

Mercator center

Vipavska cesta 6, Ajdovščina
05/ 36 64 570

Mercator center

Gregorčičeva ulica 47, Idrija
05/ 37 74 340

Mercator center

Tržaška 59, Postojna
05/ 72 12 310

NC Qlandia

Cesta krških žrtev 141, Krško
07/ 39 35 255

NC Intermarket

Tovarniška cesta 10/a, Brežice
07/ 49 94 350

Grand Hotel Donat

Zdraviliški trg 10, Rogaška Slatina
03/ 81 81 680

Franšizna prodajalna

C. svobode 7, bled
04/ 57 67 250

Uspešnost v Zlatarni Celje gradijo 
naslednje vrednote in vodila:
 tradicija, 
 vrhunska kakovost, 
 prepoznavnost blagovnih znamk 

(Zlatarna Celje, Lencia, Aurodent), 
 širjenje mreže prodajaln.

modeli Zlatarne Celje

www.facebook.com/zlatarnacelje1844/

Ponosni smo na dejstvo, da nakit Zlatarne Celje 
odlikuje ročna izdelava. Pridne roke zlatarskih moj-
strov vsak kos nakita izdelajo z ljubeznijo in mislijo 
na vas, dragi kupci, tako mu poleg čudovitega vide-
za podarijo še edinstveno vrednost. Saj veste, denar 
pride in gre, zlato in briljanti pa ostanejo za vedno!

Vse najdete v izbranih prodajalnah Zlatarne Celje.

Ena izmed prvih reklamnih fotografij, posnetih za Zlatarno Celje v 
sodelovanju z umetnikom Oskarjem Kogojem.
Modeli Zlatarne Celje: Martina Kajfež, Sara Jereb, Nataša Dobelšek, 
Iris Mulej, Tina Maze, Ula Furlan, Inja Zalta, Aida Muratović, Lana 
Mahnič Jekoš, Suzana Lelić, Antonija Mišura.

Pridružite se nam in 
nas spremljajte na 

www.instagram.com/zlatarnacelje/

https://twitter.com/zlatarnacelje

www.zlatarnacelje.si
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Kot obrtna dejavnost se v srednjeve-
ških cehovskih okvirih v Celju prvič 
pojavi v arhivskih dokumentih v sredini 
15. stoletja.

Sredi 19. stoletja so v mestu ob Savinji ugodne pogoje za 
vzpostavitev zlatarske obrti izkoristili priseljeni italijanski 
zlatarji. Najuspešnejši med njimi je bil rod Pacchiaffov, ki 
je leta 1844 osnoval družinsko podjetje.

Leta 1921 sta v Gosposki ulici odprla svojo zlatarsko de-
lavnico brata Alojz in Ivan Knez, ki sta se kmalu za tem 
odločila kovati skupno pot z Augustom Pacchiaffom.

Leta 1925 so podjetje vpisali v register pri okrožnem 
sodišču z imenom “Pacchiaffo, Knez in drug, tovarna 
zlatnine in srebrnine”.

Leta 1934 podjetje dobi novo ime “Knez & Pacchiaffo”. 
Po vojni so se pojavile spremembe v razvoju zlatar-
skega podjetja, zato je v letu 1950 več nacionaliziranih 
podjetij dobilo naziv Zlatarna Celje. Slednje predsta-
vlja temelj, iz katerega je kasneje zraslo mednarodno 
podjetje Zlatarna Celje, eden največjih proizvajalcev 
nakita v Evropi.

Leta 1968 zaznamuje selitev iz stare tovarne v Gaberjah 
v prostore na Kersnikovi ulici 19 v Celju, kjer je Zlatar-
na Celje stacionirana še danes.

Leta 1974 je pri izvozu v Skandinavijo, Nemčijo, Avstrijo, 
Švico, Italijo, Nizozemsko, Anglijo, Sovjetsko zvezo, 
ZDA, Kanado, Avstralijo, Japonsko in Saudsko Arabijo 
prvič presegla magično mejo milijon dolarjev.

Leta 1982 se Zlatarna Celje prvič predstavi na eni izmed 
največjih zlatarskih razstav na svetu v New Yorku.

Leta 1985 in 1986 v Zlatarni Celje organizirajo Mednaro-
dni zlatarski delavnici, ki sta v svetu zlatarjev in obli-
kovalcev naleteli na obsežen odmev.

Leta 1988 zabeležijo največje število zaposlenih - 1100 
zaposlenih v skupnem podjetju Zlatarna Celje.

Leto 1999 poimenuje prelomno leto na poti uspeha Zlatar-
ne Celje, ko je zabeležen nov začetek z novim lastnikom.

Leta 2005 najuspešnejši slovenski fotomodel Martina 
Kajfež postane prepoznavni obraz Zlatarne Celje.

Leta 2007 smo priča otvoritvi 100. prodajalne na  
območju bivše Jugoslavije.

Leta 2008 se zgodi prvi “Balet nakita”, ki poimenuje 
predstavo in razstavo unikatnih kosov nakita.

Leta 2009 zaznamuje začetek uspešnega sodelovanja 
z najboljšo smučarko na svetu Tino Maze; luč sveta 
ugleda tudi prva številka revije Prestige.

Leta 2010 se prodajna mreža uspešno širi na novo  
tržišče - Bolgarijo.

Leta 2011 obeležuje začetek prenove podobe lastnih 
prodajaln.

Leta 2012 se pod okriljem Zlatarne Celje zgodi otvoritev 
hotela Radisson Blu Plaza Hotel, Ljubljana.

Leta 2013 se zgodi predstavitev prvega lastnega numizma-
tičnega izdelka - spominski srebrni kovanec Tine Maze.

Leta 2014 zaznamuje širitev prodajne mreže na Poljsko.

Leta 2016 se nadaljuje uspešna zgodba z ambasadorka-
mi oz. športnicami, in sicer košarkarica Antonija Mi-
šura postane prepoznavni obraz Lencia na Hrvaškem.

Zgodovina zlatarstva sega daleč v antični čas, še pred začetkom  
bronaste in železne dobe, ko so že izdelovali nakit iz samorodnega zlata in srebra.  

tudi zlatarska obrt v Celju se ponaša z dolgo in bogato tradicijo.

LjubLjana
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Zaprositi za roko in srce ljube osebe je pomemben življenjski dogodek, zato ni presenetljivo, da se vedno 
več pozornosti posveča ravno izboru zaročnega prstana. naš nasvet je, bodite kar se da kreativni in 

izberite originalen ter edinstven prstan.
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	 Pri	nakupu	zaročnega	prstana	vam	 
	 prodajno	osebje	Zlatarne	Celje	nudi	pomoč	 
	 in	svetovanje,	zato	kar	pogumno.

Zaročni Prstani Z diamanti

Diamanti so tradicionalni simboli uspeha, sreče, ljubez-
ni, dobrega zdravja ter večnosti, zato predstavljajo od-
lično izbiro ob nepozabnih priložnostih, ki dajejo nakitu 
brezmejen in edinstven čar.
Diamant deluje kot prizma, zato oblikovan v idealnih 
proporcijah ustvarja prečudovit sijaj. Najlepši diaman-
ti nas očarajo s svojimi posebnimi značilnostmi, kot so 
brus, barva, čistina in teža diamanta, tako imenovani 4C 
(Cut ali brus, Color ali barva, Clarity ali čistina, Carat ali 
teža v karatih). Pri diamantih je čistina nadvse pomemb-
na, saj dva diamanta nikoli ne posedujeta enakih vključ-
kov. Ravno zato pravimo, da ima vsak kamen svoj “prstni 
odtis”. In še pravilo, ki velja pri ocenjevanju barve: manj-
ši kot je delež barve, večja je vrednost diamanta.

Zanimivost

ali ste vedeli, da maso diamantov merimo v specifični enoti imenovani karat?  
Karat izhaja iz mase semena roževca in je od leta 1875 dalje po pariški metrski konvenciji  

uveljavljen kot uradna mera za tehtanje dragega kamenja 1ct = 0,2 g=200mg.

Ko veš, Kaj imaš 

v Zlatarni Celje za vsak kos nakita z vdelanimi diamanti izdamo ustrezen 
certifikat, ki vsebuje podatke o diamantu in potrjuje njegovo kakovost.

Zaročni Prstani Z oKrasnimi Kamni

Topaz simbolizira moč in zvestobo, vašo izbranko pa bo 
navdušil tudi z nežno modrino in igrivim briljantnim de-
tajlom, ki prstanu iz kolekcije doda kanček navihanosti. 

Zaročni Prstani Z dragimi Kamni

Smaragd simbolizira večno ljubezen, vnovično rojstvo 
in mladost. Zaznamuje jih čarobni zelen odtenek, med 
najlepše in najdražje pa ravno zaradi svoje izrazite barve 
sodijo kolumbijski smaragdi.

Safir je razkošen kamen, ki ga pojmujemo kot dragulj 
resnice, modrosti in duše. Najbolj cenjeni modri safirji 
izvirajo iz Kašmirja, kjer so jih tudi prvič našli ob koncu 
19. stoletja. 

Rubin je nekoč veljal za kamen starodavnih kraljev in 
kraljic. Simbolizira ljubezen, pogum, strast in zaščito. 
Njegov izrazito rdeč odtenek ponazarja tudi strasten 
odnos med dvema osebama.

11014943
prstan iz zlata s smaragdom in diamanti
cena 3.250 €

11014985
prstan iz zlata s sredinskim diamantom 3,5x3,5
cena 1.220 €

11014821
prstan iz zlata z diamantom 0,02 ct.
cena 344 €

11014618
prstan iz zlata z modrim safirjem in diamantom
cena 592 €

11014589
prstan iz zlata z rubinom in diamanti
cena 1.710 €

11014844
prstan iz zlata z modrim topazom in diamanti
cena 1.155 €

11014632
prstan iz zlata s smaragdi in diamanti
cena 1.116 €

11014947
prstan iz zlata s sredinskim diamantom 1,0 ct.
cena*

*cena odvisna od barve, čistine in teže diamanta

11014282
prstan iz zlata z modrim safirjem in diamantom
cena 925 €

11014859
prstan iz zlata z rubini
cena 629 €

11014987
prstan iz zlata z modrim topazom in diamantom
cena 485 €

11014941
prstan iz zlata s sredinskim diamantom 0,3 ct.
cena 3.620 €

11014163
prstan iz zlata s sredinskim diamantom 1,0 ct.
cena*

11014949
prstan iz zlata s sredinskim diamantom 1,0 ct.
cena*

11014946
prstan iz zlata s sredinskim diamantom 0,5 ct.
cena*

11014550
prstan iz zlata s tremi diamanti 0,2 ct.
cena 2.195 €

11014945
prstan iz zlata s sredinskim diamantom 1,0 ct.
cena*

naKuP Zaročnega Prstana

Zaročnega prstana ne izbirajta skupaj, saj se čar zaroke skriva v elementu presenečenja. Vendar pa bodite 
pozorni, morda vam izbranka že namiguje, kakšen prstan si želi.
Nekaj nasvetov pri odločitvi za nakup zaročnega prstana:
 določite višino naložbe v prstan,
 oglejte si nakit, ki ga vaša izbranka že ima, pri čemer bodite še posebej pozorni na barvo zlata,
 nazadnje pa imejte v mislih tudi kamen, ki bo sijal na prstanu, 
 neopazno si sposodite njen prstan, da izmerite velikost notranjega obroča s trakcem ali nitko ter pazite, da 

boste ob tem izmerili pravi prstan.

11014992
prstan iz zlata s topazom
cena 350 €

11014788
prstan iz zlata z modrim topazom in diamanti
cena 970 €
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“Poročna prstana kupiva enkrat. izberiva ju z ljubeznijo. sta edino, kar po poroki vedno nosiva s seboj.”

V	 Zlatarni	 Celje	 se	 zavedamo	 po-
membnosti	 izbire	 pravih	 poročnih	
prstanov,	saj	bodo	le-ti	ponosno	krasili	
roke	zakoncev,	v	njih	pa	se	bodo	zrcalili	
spomini	 na	 vse	 čarobne	 trenutke	 nji-

hovega	skupnega	življenja.	Prav	zato	posvečamo	posebno	
pozornost	oblikovanju,	kakovosti	in	ročni	izdelavi,	hkrati	pa	
si	prizadevamo	za	široko	in	pestro	ponudbo,	v	kateri	lahko	
prav	vsak	par	odkrije	popoln	model	prstana,	 s	katerim	bo	
okronal	svojo	ljubezen.

Prstani v Zlatarni Celje so zaznamovani z večno elegan-
co in čistimi linijami ter tako primerni za vse, ki prisegajo 
na brezčasno klasiko s pridihom sodobnega trenda. 

Poročni salon
Kolekcije poročnih prstanov so na voljo v vseh prodajal-
nah Zlatarne Celje, še bolj bogata ponudba pa vas čaka 
v poročnem salonu, ki se nahaja v trgovsko poslovnem 
centru Diamant (bTC) v Ljubljani na Letališki cesti 5, 
kjer lahko izbirate med več kot 500 modeli, med katerimi 
so tudi najprestižnejši kosi poročnih prstanov. Lahko pa 
nas pokličete tudi po telefonu: 01/ 54 74 880.

sejmi 2016/2017
Bodoči mladoporočenci, rezervirajte si čas in nas obišči-
te na enem izmed poročnih sejmov. V času vseh sejmov 
vam nudimo ekskluzivne ugodnosti.
3. in 4. december 2016 - Poročni sejem na Ljubljanskem 
gradu. Več na www.porocnisejem.si.
18. in 19. februar 2017 - Poročni sejem v Hotelu City, Ma-
ribor. Več na www.porocnisejem.si. 
10.-12. marec 2017 - 16. sejem Poroka na celjskem sej-
mišču. Več na www.ce-sejem.si.

nasvet

darilo

Zahvaljujoč ročni izdelavi lahko v Zlatarni Celje uresniči-
te še tako posebne želje, saj se trudimo prilagoditi vsako 
podrobnost, za piko na i pa naredimo vaš obroček več-
no edinstven z graviranjem diskretnega, zapeljivega in 
očem skritega posvetila. Izbor možnih gravur:

V Zlatarni Celje vsakemu paru ob nakupu poročnih 
prstanov podarimo penino z zlatimi delci 23-karatnega 
zlata v vrednosti 39 evrov. Za užitek in sladko razvajanje. 

Tipi pisav
6

7

8

9

2

Simboli

Lastnoročni podpis

Prstni odtis

1 4

5 6 7

2 3

Poročni Katalog
Prelistaj katalog poročnih prstanov na 
www.porocni-prstani.si

Neveste in ženini. V Zlatarni Celje se zavedamo 
pomembnosti vajinega poročnega dne in v kolikor 
ga želite deliti tudi z nami, vaju vabimo k prijavi 
na izbor za najlepšo poročno foto zgodbico “Moj 
poročni dan”.
Prijavite se tako, da na elektronski naslov  
zc@zlatarnacelje.si s pripisom Nagradna igra 
“Moj poročni dan” pošljete dve do tri poročne 
fotografije. V kolikor bodo na kateri izmed njih 
vidni tudi vajini poročni prstani, bomo še toliko 
bolj navdušeni. Zmagovalni par bo prejel srebrnik 
- cekin za spomin, na katerega bomo vgravirali 
vašo fotografijo, in penino z zlatimi delci.
Vaše fotografije sprejemamo do dne 30.09.2017, 
ko bomo objavili tudi izbrana zmagovalca.
Najlepša poročna fotografija bo objavljena na 
naši spletni strani www.porocni-prstani.si ter na-
ših družbenih omrežjih. Naj zmaga ljubezen.

nagradna igra
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elegantna nevesta glamour nevesta Klasična nevesta

metroPolitan nevesta

11014963
prstan iz zlata  
z diamanti
cena 492 €

11014923
prstan iz zlata  
z diamanti
cena 1.298 €

11014978
prstan iz zlata  
z diamanti
cena 643 €

11014487
prstan iz zlata  
z diamanti
cena 894 €

11083249
ogrlica iz zlata s sladkovodnim biserom
cena 634 €

11033637
uhani iz zlata z diamanti
cena 1.301 €

11033763
uhani iz zlata s špineli
cena 218 €

11033796
uhani iz zlata z diamanti
cena 865 €

11083274
ogrlica iz zlata z diamanti 3,34 ct.
cena 9.490 €

11083261
ogrlica iz zlata s špineli
cena 685 €

11083278
ogrlica iz zlata z diamanti 2,27 ct.
cena 7.300 €

11014555
prstan iz zlata  
z diamanti
cena 1.181 €

11014685
prstan iz zlata  
z diamantom
cena 483 €

11014604
prstan iz zlata  
z diamanti
cena 784 €

11014967
prstan iz zlata  
z diamanti
cena 1.113 €

11014682
prstan iz zlata  
z diamanti
cena 531 €

11014964
prstan  
iz zlata
cena 440 €

11014924
prstan  
iz zlata
cena 983 €

11014926
prstan  
iz zlata
cena 159 €

11014232
prstan  
iz zlata
cena 611 €

11014556
prstan  
iz zlata
cena 627 €

11014500
prstan  
iz zlata
cena 348 €

52080534
ogrlica iz srebra s steklenimi biseri Swarovski
cena 145 €

52030326
uhani iz srebra s steklenimi biseri Swarovski
cena 101 €

11014603
prstan  
iz zlata
cena 458 €

11014968
prstan  
iz zlata
cena 641 €

11014683
prstan  
iz zlata
cena 434 €

namig

Pri izbiri poročnih prstanov razmišljajte dolgoročno in se odločite za 
takšne prstane, ki jih bosta lahko nosila do konca življenja. 

romantična nevesta retro & vintage nevesta
11014298
prstan  
iz zlata
cena 330 €

52080560
ogrlica iz srebra s steklenimi biseri Swarovski
cena 159 €

52030347
uhani iz srebra s steklenimi biseri Swarovski
cena 114 €

11033750
uhani iz zlata s sladkovodnim biserom
cena 367 €

11014654
prstan iz zlata  
z diamantom
cena 767 €

11014863
prstan iz zlata  
z diamanti
cena 351 €

11014928
prstan iz zlata  
z diamanti
cena 997 €

11014760
prstan iz zlata  
z diamanti
cena 461 €

11014971
prstan iz zlata  
z diamanti
cena 634 €

11014298
prstan  
iz zlata
cena 330 €

11014653
prstan  
iz zlata
cena 697 €

11014864
prstan  
iz zlata
cena 284 €

11014929
prstan  
iz zlata
cena 725 €

11014761
prstan  
iz zlata
cena 424 €

11014972
prstan  
iz zlata
cena 587 €

11014835
prstan iz zlata  
z diamanti
cena 479 €

11014918
prstan  
iz zlata  
cena 370 €

11014979
prstan iz zlata  
z diamanti
cena 979 €

11014500
prstan  
iz zlata
cena 348 €

11014913
prstan  
iz zlata
cena 355 €

11014926
prstan  
iz zlata
cena 159 €

11014980
prstan  
iz zlata
cena 271 €



8

Pages

Kolekcija Pages* je ustvarjena v tesnem sodelovanju s Tino. Primerna je za vse oboževalce pisane besede, ljubitelje 
knjig, dnevnikov, literature in lepopisja, saj navdih zanjo izhaja ravno iz besednih zakladov, papirnatih listov in močnih 
platnic. Srebrna kolekcija Pages predstavlja melodičen in eleganten nakit, ki odraža Tinino življenjsko zgodbo. 
Ob srebrni kreaciji je Tina Maze poudarila: “Zadnje	čase	se	veliko	ukvarjam	s	knjigami,	pravljicami	in	biografijo,	saj	načrtujem	
izid	lastne	v	letu	2017.	Zelo	rada	pišem	in	delim	svojo	zgodbo	v	različnih	oblikah,	pri	čemer	mi	je	všeč,	da	nepopisan	list	papirja	tiho	
in	potrpežljivo	sprejema	vsako	mojo	misel.”
Kolekcija Pages, ki prav tako nosi podpis Tine Maze, zajema dve različni ogrlici, dva različna prstana ter set uhanov.

dragon

Srebrna kolekcija Dragon* pooseblja moč in modrost, 
ujeto v obliki kitajskega zmaja, ki je vrsto let, zaradi 
svoje veličine in mogočnosti, veljal kot simbol kitajskih 
cesarjev. Drzen preplet linij, ki definirajo obliko zmaje-
vega telesa, odlično sovpada tudi z aktualnim modnim 
trendom nesimetričnih oblik nakita, ki jih krojijo števil-
ni svetovno priznani modni oblikovalci. 
Tina Maze ob prihodu svoje srebrne kolekcije Dragon 
dodaja, da je bilo rekordno leto 2013 v kitajskem ho-
roskopu pravzaprav zmajevo leto: “Moč	in	modrost,	ki	sta	
tedaj	vzporedno	rasli,	sta	bili	resnično	podobni	zmaju.	Menim,	
da	 je	 obujanje	uspešnih	 trenutkov	 v	 obliki	 prelepega	nakita	
čudovit	poklon	moji	najmočnejši	sezoni	v	Svetovnem	pokalu.”
Kolekcijo sestavljajo asimetrični uhani, dve ogrlici in 
prstan, ki nosijo podpis Tine Maze. Kolekcija Dragon je 
poklon najbolj zmagoslavnemu obdobju Tine.

v prihajajoči sezoni smo snežni kraljici tini maze posvetili dve novi kolekciji. obe prihajata izpod 
spretnih rok priznane oblikovalke olge Košica, ki je pri njunem ustvarjanju sledila sodobnim trendom 

na področju oblikovanja nakita. Prav obe pa so navdihnili presežki naše najboljše smučarke.

52080612
ogrlica iz srebra
cena 149 €

52010464
prstan iz srebra
cena 139 €

52010465
prstan iz srebra
cena 110 €

52030397
uhani iz srebra
cena 89 €

52080611
ogrlica iz srebra s kristali Swarovski
cena 159 €

52010460
prstan iz srebra s kristali Swarovski
cena 129 €

*na voljo v prodajalnah decembra 2016

DragOn
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Antonija,	ki	trenutno	igra	v	turškem	prvoligaškem	košar-
karskem	klubu,	je	sodelovanje	z	Zlatarno	Celje	navdušeno	
sprejela,	saj	lahko,	kot	pravi,	svojo	naravno	lepoto	poudari	
ravno	s	posebno	linijo	nakita.	S	pomočjo	oblikovalke	naki-
ta	Lencia	v	Zlatarni	Celje	Olgo	Košica	je	nastala	kolekcija	
z	imenom	Lilac,	ki	nosi	Antonijin	podpis.

 Kako si se odločila za sodelovanje z Zlatarno Celje?
Zlatarna Celje je zame že iz otroštva sinonim za izjemen 
nakit, tako da o sodelovanju nisem imela nikakršnih 
dvomov. Na Hrvaškem sem s tem postala predstavni-
ca vrhunskih srebrnih kolekcij, ena izmed njih, kolekcija 
Lilac, pa nosi tudi moj lastnoročni podpis. Glavne črte 
kolekcij Lencia so mladosten duh in igrivost z edinstve-
nim dizajnom in dobro poznano tradicijo. Vesela sem, da 
lahko predstavljam nakit, ki popolnoma ustreza mojemu 
značaju. Je drzen, inovativen nakit, ki je vedno opažen, 
poleg vsega pa tudi eleganten. Kolekcije Lencia so že 
pridale dodatno iskrico mojemu modnemu slogu, saj jih 
lahko nosim tako v dnevnih kot večernih kombinacijah.

 kolekcija Lencia Lilac nosi tvoj podpis. kaj po-
oseblja njen navdih in kako bi opisala nastanek 
svoje prve kolekcije?

Kolekcija je nastala povsem spontano in ravno zato mi je 
tako pri srcu. Ime Lilac je dobila po španskem bezgu, ki 
je nežne vijoličaste barve s posebno aromo. Naravnost 
obožujem cvetje! Moja najlepša asociacija s cvetom 
španskega bezga je izjemna naravna lepota z značilnim 
vonjem. Sodelovanje z oblikovalci Zlatarne Celje je zame 
nova, a čudovita izkušnja, ki jo pooseblja korak v svet 
mode in prenos lastne osebnosti v izdelavo nakita. Iz-
redno sem ponosna, da kolekcija Lilac nosi moj podpis.
 Poleg uspehov v športu nosiš tudi naziv ene izmed 

najlepših Hrvatic. kako se je tvoj modni stil spremi-
njal skozi pretekla leta in kako bi ga opisala danes?

Moj modni stil se je z leti vsekakor spreminjal. Še pred 
kratkim se je v moji omari skrivalo veliko različnih stilov 
in kombinacij. Zadnje čase pa se raje držim preprostosti 
in elegance. Stil se namreč spreminja in gradi več let. 
Lahko rečem, da danes veliko bolj cenim brezčasne kose, 

ki bodo obstali ne glede na modne spremembe. Tako kot 
nakit Lencia s prepoznavnim podpisom Zlatarne Celje, 
ki je sodoben in inovativen, vendar večno nosljiv.
 Kaj je zate ključnega pomena pri izbiri nakita?
Ljubim nakit, ki je preprost, a kljub temu razigran in ve-
sel, tako kot jaz. Nakit odseva osebnost posameznika, ki 
ga nosi, zato pri nakupu nakita zase ali za drago osebo 
skrbno izbiram in primerjam osebnost ter sporočilo, ki 
ga nakit izraža. Enostavnost in eleganca nakita Lencia 
ter na drugi strani prepoznavno sporočilo vsake kolekci-
je zagotavljajo nezamenljiv izbor.
 katere kolekcije Lencia Zlatarne Celje bi izpostavi-

la kot tebi najlepše?
Moram priznati, da trenutno zelo uživam v kolekciji 
Lilac, ki nosi moj podpis. Vendar pa so mi vse kolekci-
je Tine Maze, ki je že nekaj časa zaščitni obraz Lencia 
kolekcij, udarne in hkrati očarljive. Njeni uspehi in trud, 
ki ga je vložila v doseganje vrhunskih rezultatov, se pre-
tvorijo v nakit, ki ne more ostati neopažen in dejansko 
predstavlja spodbudo za tiste, ki ga nosijo.

ena izmed najlepših športnic sveta, hrvaška košarkarica antonija mišura,  
je v letošnjem letu postala nov obraz vrhunske srebrne kolekcije lencia Zlatarne Celje za Hrvaško. 

52080599
ogrlica iz srebra s steklenimi biseri Swarovski
cena 169 €

52030385
uhani iz srebra s steklenimi biseri Swarovski
cena 159 €

52010449
prstan iz srebra s steklenimi biseri Swarovski
cena 114 €

LILaC
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52080600
ogrlica iz srebra s kristali in steklenimi biseri Swarovski
cena 190 €

52080605
ogrlica iz srebra z biserno matico in cirkoni
cena 179 €52010458

prstan iz srebra s kristalom Swarovski *  
kolekcija kristalov Jean Paul Gaultier
cena 180 €

52030377Kb
uhani iz srebra s kristalom Swarovski
cena 130 €

52080602
ogrlica iz srebra s cirkoni in kristali Swarovski
cena 220 €

52010358KP
prstan iz srebra s kristalom Swarovski
cena 113 €

52030271KP
uhani iz srebra s kristalom Swarovski
cena 125 €

52080456KP
ogrlica iz srebra s kristalom Swarovski
cena 175 €

52010452
prstan iz srebra s cirkoni in kristali Swarovski
cena 150 €

52030388
uhani iz srebra s cirkoni in kristali Swarovski
cena 175 €

52080610
ogrlica iz srebra s kristalom Swarovski  
* kolekcija kristalov Jean Paul Gaultier
cena 189 €

52010459
prstan iz srebra s kristalom Swarovski  
* kolekcija kristalov Jean Paul Gaultier
cena 149 €

52080609
ogrlica iz srebra s kristalom Swarovski *  
kolekcija kristalov Jean Paul Gaultier
cena 240 €

52080593Kb
ogrlica iz srebra s kristalom Swarovski
cena 115 €

52010454
prstan iz srebra z biserno matico in cirkoni
cena 129 €

CuShIOn

MOThEr Of PEarL

DEEP jungLE

nOVO 2017

frOZEn fLOWEr

nOVO 2017

naTuraL affaIrS

bErMuDa fLaME

bOWE

nOVO 2017

52030386
uhani iz srebra s kristali in steklenimi biseri Swarovski
cena 98 €

52010450
prstan iz srebra s kristali in steklenimi biseri Swarovski
cena 135 €
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52080601
ogrlica iz srebra
cena 99 €

52080603
ogrlica iz srebra s kristali Swarovski
cena 220 €

52030389
uhani iz srebra s kristali Swarovski
cena 39 €

52080606
ogrlica iz srebra
cena 99 €

52080614
ogrlica iz srebra s cirkoni
cena 179 €

52080616
ogrlica iz srebra s steklenimi biseri Swarovski
cena 129 €

52030396
uhani iz srebra
cena 79 €

52010461
prstan iz srebra
cena 99 €

52010463
prstan iz srebra
cena 79 €

52030395
uhani iz srebra
cena 89 €

52030398
uhani iz srebra s cirkoni
cena 99 €

52010466
prstan iz srebra s cirkoni
cena 149 €

52010467
prstan iz srebra s cirkoni
cena 99 €

52010455
prstan iz srebra
cena 89 €

52010456
prstan iz srebra
cena 69 €

52010453
prstan iz srebra s kristali Swarovski
cena 119 €

52010451
prstan iz srebra
cena 69 €

nEVEr hIDE yOur WIngS MInIMaL

X

STar nIghT

nOVO 2017

WInTEr TaLES

nOVO 2017
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Atlantidski prstan je oblikovan po vzoru prstana, ki so ga v začetku prejšnjega stoletja našli 
med arheološkimi izkopavanji v Egiptu. Prstan natančno povzema reliefne oblike znanega 
atlantidskega prstana, ki ga je arheolog Howard Carter našel leta 1922 v znameniti Dolini kra-
ljev med odkritjem grobnice Tutankamona, njegov izvor pa naj bi segal v davno Atlantido. Za-
ščitno delovanje prstana se pripisuje usklajenim in ezoterično dognanim reliefno vtisnjenim 
črtam in kvadratom oziroma piramidam in enakostraničnim trikotnikom. Poznavalci razla-
gajo, da oblike oddajajo valove, ki delujejo zelo zaščitno in nevtralizirajo sile, ki lahko zmotijo 
vibracije bivalnega okolja in porušijo ravnotežje. Njegova ezoterična oblika oddaja posebna 
mikrovalovanja, ki imajo pozitiven vpliv na področju zaščite, zdravja in intuicije.
Učinek prstana je odvisen od funkcije, ki jo imajo posamezni prsti v povezavi s telesnimi 
organi in njihovim delovanjem, zato je pomembno, da se že ob nakupu odločimo, kje ga 
želimo nositi. 
unikatni Atlantidski prstani so izdelani iz srebra čistine 925/000 v Zlatarni Celje, v sode-
lovanju s POZNik TP pa se energijsko očistijo in napolnijo s pozitivnimi informacijami. Po 
naročilu se lahko Atlantidski prstan izdela tudi iz zlata čistine 585/000.

12012803
prstan iz srebra
cena 79€

Spomin
52020105
obesek iz srebra
cena 59€

55050028bVI
zapestnica iz usnja in jekla
cena 29€

Prijateljstvo
52020099
obesek iz srebra
cena 59€

Privlačnost
52020101
obesek iz srebra
cena 59€

Uspeh
52020100
obesek iz srebra
cena 59€

Zdravje
52020102
obesek iz srebra
cena 59€

Ljubezen
52020103
obesek iz srebra
cena 59€

Sreča
52020104
obesek iz srebra
cena 59€

Vilinski simboli so ključi energij, ki potencirajo delovanje zakona privlačnosti in so namenje-
ni vsem, ki razumejo (ali želijo razumeti) energijo ter stvari ne prepuščajo naključju, temveč 
prevzemajo odgovornost za svoje življenje in aktivno krojijo lastno usodo.
Delo z vilinskimi simboli nam pomaga, da najdemo pot do sebe in se povežemo s svojim 
višjim jazom ter tako dosežemo vse, kar je v skladu z našim najvišjim namenom.
Z njimi začnemo zavestno živeti, hkrati pa z njihovo pomočjo spodbudimo svoj energijski 
sistem, ki nas vodi točno tja, kjer moramo biti.
Projekt Vilinskih simbolov je nastal v sodelovanju z Mayo Peron, ki se je tudi sama nekoč 
znašla v težki situaciji. “Moj	svet	se	je	takrat	drobil	na	tisoče	koščkov	in	počasi	mi	je	zmanjkovalo	
moči	za	vsakdanjo	borbo.	Ob	naključnem	obisku	knjigarne	pa	me	je	močno	pritegnila	knjiga,	v	kateri	
so	bili	opisani	vilinski	simboli.	Nisem	točno	vedela,	zakaj	moram	knjigo	kupiti,	po	vsem	telesu	pa	sem	
čutila	mravljince,	naježena	polt	se	nikakor	ni	polegla	in	moj	srčni	utrip	je	podivjal.	Po	nakupu	knjige	
sem	vilinske	simbole	precej	časa	risala	in	tako	počasi	spoznavala	njihovo	moč.”
Maya je avtorica knjige “Vilinski simboli, Začni? Včeraj!” in lastnica avtorskih pravic vilin-
skih simbolov. V kolekcijo Zlatarne Celje smo jih vključili naslednjih sedem: sreča, zdravje, 
uspeh, privlačnost, ljubezen, prijateljstvo in spomin.. 

Če želimo, da so nam resnično v pomoč, 
moramo jasno izraziti svojo željo in pro-
siti za podporo. Pri simbolu za srečo 
moramo sprva vedeti, kako sami pojmu-
jemo srečo in radost. Obesek iz kolekcije 
Vilinski simboli moramo vzeti v roke in ga 
prositi za pomoč; prevečkrat namreč po-
zabljamo, da imamo ljudje svobodno vo-
ljo in življenje, v katerega se brez našega 
dovoljenja nihče nima pravice vmešavati.

atlantidska prstana  
kot poročna…  
zakaj pa ne?

nasvet

namig

vilinsKi simboli

atlantidsKi Prstan

vilinski simboli so ključi energij, ki na preprost način prebujajo naše sposobnosti  
in spodbujajo zmožnost oblikovanja življenja po lastni volji. so eno izmed najpreprostejših,  

a hkrati najučinkovitejših orodij za delo z zakonom privlačnosti.

“Amuleti	 Zlatarne	Celje	 so	 čudovito	 darilo,	
saj	 z	 njimi	 jasno	 povemo,	 kaj	 obdarovancu	
želimo,	 hkrati	 pa	 ga	 na	 tovrsten	 način	 še	
energijsko	podpremo.	Ne	ozirajoč	 se	na	 to,	
ali	obdarovanec	verjame	v	njegovo	delova-
nje	ali	ne,	vilinski	simbol	vibrira	na	svoji	fre-
kvenci	 in	s	 tem	pritegne	določeno	energijo.	
Zagotovo	 pa	 pomembno	 vpliva,	 če	 nosilec	
obeska	 spremembe	 zazna	 ter	 posledično	
začne	ukrepati	tudi	sam.”
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11052688
zapestnica iz zlata z diamanti
cena 3.390 €

11083285
ogrlica iz zlata z diamanti
cena 2.880 €

11083279
ogrlica iz zlata z diamanti
cena 590 €

11083286
ogrlica iz zlata
cena 919 €

11083294
ogrlica iz zlata
cena 1.750 €

11033796
uhani iz zlata z diamanti
cena 865 €

11015000
prstan iz zlata z diamanti
cena 1.513 €

11014952
prstan iz zlata z diamanti
cena 3.839 €

11033786
uhani iz zlata z diamanti
cena 620 €

11014996
prstan iz zlata
cena 986 €

11033797
uhani iz zlata z diamanti
cena 1.255 €

11014999
prstan iz zlata z diamanti
cena 2.100 €

11033794
uhani iz zlata z diamanti
cena 1.370 € 

11014993
prstan iz zlata z diamanti
cena 645 €

11033795
uhani iz zlata
cena 580 €

11083277
ogrlica iz zlata z diamanti
cena 3.100 €

11015006
prstan iz zlata z diamanti
cena 990 €

11033801
uhani iz zlata z diamanti
cena 1.230 €

11083278
ogrlica iz zlata z diamanti
cena 7.300 €

nOVO 2017

DIaMOnD ISLETS

VOguE

O13

OVEr brIDgES

nOVO 2017

11014936
prstan iz zlata
cena 1.190 €

11014937
prstan iz zlata z diamanti
cena 1.460 €

11014950
prstan iz zlata z diamanti
cena 2.382 €
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11014323
prstan iz zlata z raznobarvnimi diamanti
cena 1.318 €

11083022
ogrlica iz zlata z raznobarvnimi diamanti
cena 820 €

11033534
uhani iz zlata z raznobarvnimi diamanti
cena 2.231 €

raInbOW DIaMOnDS

Kolekcija je na voljo v dveh kombinacijah barvnih 
diamantov.

CharME

11052682
zapestnica iz zlata z diamanti
cena 1.330 €

11014984
prstan iz zlata z diamanti
cena 599 €

11033780
uhani iz zlata z diamanti
cena 937 €

11083300
ogrlica iz zlata z modrimi safirji
cena 1.761 €

11033798
uhani iz zlata z modrimi safirji
cena 1.994 €

11015013
prstan iz zlata z modrimi safirji
cena 1.485 €

PrEbujEnjE

nOVO 2017

LIMITED EDITIOn

11014850
prstan iz zlata z diamanti
cena 2.625 €

11014852
prstan iz zlata z zelenimi topazi, roza safirji ali modrimi safirji
cena 1.890 €

VIEnna VIbraTIOnS

11014892
prstan iz zlata s topazi in diamanti
cena 2.279 €

LaDy

Kolekcija je na voljo v dveh 
barvah zlata.
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11014962
prstan iz zlata s smaragdom ali  
modrim safirjem ali rubinom in diamanti
cena 2.850 €

11083281
ogrlica iz zlata s smaragdom ali  
modrim safirjem ali rubinom in diamanti
cena 2.840 €

rOyaL

11033733
uhani iz zlata s topazom in diamanti
cena 1.208 €

11033567
uhani iz zlata s topazom
cena 305 €

11033783
uhani iz zlata s topazom 
cena 310 €

11014844
prstan iz zlata s topazom in diamanti
cena 1.155 €

11014992
prstan iz zlata s topazom
cena 350 €

11014987
prstan iz zlata s topazom 
in diamantom
cena 485 €

11083240
ogrlica iz zlata s topazom in diamanti
cena 1.260 €

11083301
ogrlica iz zlata z diamanti in modrimi safirji
cena 1.769 €

11033787
uhani iz zlata z diamanti in modrimi safirji
cena 1.350 €

11015014
prstan iz zlata z diamanti in modrimi safirji
cena 2.990 €

11014995
prstan iz zlata z diamanti in modrimi safirji
cena 889 €

STarry SKy

11083304
ogrlica iz zlata z diamanti
cena 2.500 €

11014994
prstan iz zlata z diamanti
cena 2.400 € 

bOW

11015012
prstan iz zlata z diamanti
cena 3.596 €

11083305
ogrlica iz zlata z diamanti
cena 3.470 € 

IMPErIaL
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11083288
ogrlica iz zlata s cirkoni
cena 274 €

11083280
ogrlica iz zlata z oniksom ali opalom
cena 500 €

11033789
uhani iz zlata s cirkoni
cena: 199 €

11014986
prstan iz zlata z oniksom ali opalom
cena 472 €

11033782
uhani iz zlata z oniksom ali opalom
cena 277 €

K3

OrIfLOWEr

11014960
prstan iz zlata z opali
cena 500 €

unIquE

11052683
zapestnica iz zlata z opali
cena 1.590 €

11033788
uhani iz zlata s cirkoni
cena 199 €

11014997
prstan iz zlata s cirkoni
cena 494 €

MagnOLIja

11022281
obesek iz zlata  
cena 559 €
*verižica ni vključena v ceno izdelka

rOZETa abSTraCTa

11033762
uhani iz zlata
cena 295 €

11014989
prstan iz zlata
cena 450 €

11083287
ogrlica iz zlata s cirkoni
cena 382 €
Kolekcija je na voljo v dveh 
barvah zlata.

11014932
prstan iz zlata z diamanti
cena 1.927 €

11033775
uhani iz zlata z diamanti
cena 1.350 €

11083275
ogrlica iz zlata z diamanti
cena 890 €

STarDuST

Kolekcija je na voljo v dveh barvah zlata.

Kolekcija je na voljo v dveh 
barvah zlata.



Zdi se, kot da v dobi mobilnih aplikacij in hitrega življenjskega sloga vse bolj 
pozabljamo na stare obrti in čudovite izdelke, ki so produkt dolgoletnih izkušenj, 

predanega dela in izjemne preciznosti.
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Pod	budnim	očesom	največjih	mojstrov	so	se	izučili	tudi	nji-
hovi	nasledniki.	Erika,	Blaž	in	Anja	bodo	tradicijo	izjemnega	
izdelovanja	zlatega	nakita	nadaljevali.	Njihov	svež	in	stro-
kovni	pristop	k	tradiciji	izdelave	nakita	ter	ustvarjalnost	pa	
nam	bo	pomagala	zadovoljiti	še	tako	zahtevne	kupce.

 Kako to, da ste se odločili za poklic zlatarskega 
mojstra? Kdaj se je pojavila vaša fascinacija nad 
nakitom in njegovo izdelavo?

BLAŽ  Že kot otroka me je navduševal medaljon okoli 
babičinega vratu. In že takrat sem v sebi zaznal zani-
manje za to, kako je narejen in od kod je prišel. Ko sem 
kot otrok hodil po mestu, me je najbolj pritegnila izložba 
Zlatarne Celje, ki še danes stoji na istem mestu. Pripo-
vedi o zlatarjih in njihovem delu so me vedno zanimale, 
tako sem že v osnovni šoli vedel, da želim tudi sam pos-
tati del te prelepe zgodbe.

ANJA  Nad zlatarskim poklicem me je navdušil oče, ki 
je tudi sam zlatarski mojster. Že od majhnih nog sem 
opazovala, kako s srcem opravlja svoje delo in v njem 
resnično uživa. On je bil tisti, ki mi je poklic podrobneje 
predstavil in pokazal, da vključuje veliko ustvarjalnosti 
in izdelavo prelepih kosov. Takrat mi je postalo jasno, da 
nakit ni le kos, ki krasi, temveč ima poseben čar. S tem se 
je v meni prebudilo še večje zanimanje in spoštovanje, ki 
me je posledično vodilo do zlatarske poti.
 Ali se bojite za svoj poklic, ste mnenja, da stroka 

izumira?
ERikA  Strahu ravno nimam. Res pa je, da mladih zlatar-
jev danes žal primanjkuje. A menim, da je sedaj še čas, da 
se izučijo za ta redek in cenjen poklic. Čez deset let se na-
mreč lahko zgodi, da bo stroka v veliki krizi, v kolikor se ne 
bo nič spremenilo na področju izobraževanja mladih. Pot-
rebno je veliko ročnih spretnosti, potrpljenja, vztrajnosti 
in veliko let prakse za prelevitev v zlatarskega mojstra.

 kaj menite o sodobni tehnologiji, vam je pri vašem 
delu v pomoč?

ANJA  Pri našem delu nam je sodobna tehnologija v veliko 
pomoč. Še posebej si lahko z njo pomagamo pri manjših 
detajlih in kosih, ki jih je na tradicionalen način izjemno 
težko ali skoraj nemogoče izdelati.
ERikA  Sodobna tehnologija dopolnjuje naše delo, saj z 
njeno pomočjo mnogo postopkov poenostavimo. Imej-
mo pa v mislih, da sodobna tehnologija težko shaja brez 
zlatarskega mojstra, medtem ko zlatarski mojster zmore 
tudi brez nje. Podaljša se le čas izdelave, kar pa je pri na-
kitu serijske in maloserijske proizvodnje vsekakor ključne-
ga pomena. S pomočjo 3D tiskalnika in laserskega spaj-
kanja lahko tako posamezni kos nakita izdelamo v nekaj 
urah namesto v dneh, kar pa vpliva tudi na ceno izdelka. 
Končna obdelava vsakega izdelka pa še vedno ostaja 
stvar ročnih spretnosti.

 Kaj je bil povod za osvojeno pot do zlatarskega poklica? 
DuŠAN  Moja mama je bila zlatarka, zato sem imel že v osnovni šoli priložnost spoznati 
lepoto poklica, ki mi je bil tako všeč, da sem se nato odločil za šolanje za zlatarja. V po-
nos in veselje mi je, da je prejšnje leto v svet zlatarstva vstopila tudi moja najmlajša hči 
Anja, ki bo družinsko tradicijo še naprej negovala.
 Kako so izgledala vaša prva vajeniška leta? (šola, vajeniška doba, odnos do 

nadrejenih mojstrov ...) 
SREČKO  Leta 1975, ko sem svojo vajeniško pot šele začel, smo imeli zelo strogega učite-
lja praktičnega dela - zlatarskega mojstra Ivana Leskovška. Naučili pa smo se res veliko, 
saj smo morali obvladati vse faze izdelave, torej od začetka do konca. Seveda pa se je 
takrat vse delalo le ročno. Za mesto v razvojnem oddelku je bilo potrebno več let doka-
zovanja in trdega dela. To je imelo poseben status.
 Na kateri zlatarski izdelek ste najbolj ponosni? Kateri je vaš najljubši projekt v 

zgodovini vašega delovanja? 
DuŠAN  V obdobju 37 let je bilo ogromno projektov. Sodeloval sem tudi na različnih raz-
stavah. Najbolj mi je v spominu ostala ogrlica, za katero sem leta 1992 na mednarodni 
razstavi dobil prvo mesto v kategoriji art design. Najljubši projekt v zgodovini mojega 
delovanja pa je bila diamantna ogrlica, sestavljena iz mnogih okroglih členov in izdelana 
s pomočjo tedaj nove tehnologije 3D načrtovanja nakita in spajkanja z laserjem.
 Pa če lahko še malo podrobneje; katera vrsta (faza ali postopek) v izdelavi nakita 

vam predstavlja največji izziv in na koncu največje zadovoljstvo in s tem uspeh? 
DuŠAN  Vsak kos ima določene faze obdelovanja. Lepo je biti priča rasti iz zlate palice 
do končnega izdelka. Poseben uspeh zame pomeni odlično izpeljan končni izdelek, ki 
ga na podlagi predhodne skice in načrta s strani oblikovalca nakita izdelam od začetka 
do konca, skozi zahteven proces pa mu dodam svojo zlatarsko noto. S tem zadovoljim 
svoja strokovna merila izdelave, vizijo oblikovalca in na koncu kupca. Na takšne izdelke 
sem zares ponosen.
 Koliko vam nakit pomeni? 
DuŠAN  Nakit ima veliko vrednost, vendar mi kot zlatarskemu mojstru seveda največ 
pomeni izdelek, pri katerem je jasno vidna visoka težavnostna stopnja izdelave.

 Kako vpletate nove tehnologije, kot je na primer 3D tisk, v svoje delo?  
Predstavljajo za vas le prednost ali tudi oviro? 

SREČKO  Nova tehnologija je zelo dobrodošla v zlatarstvu. A le pod pogojem, da vsi vpleteni 
poznajo vse faze dela, torej od začetka do konca. Čeprav je ročno delo pomembno, so sodob-
ne tehnologije zlatarju v veliko pomoč, saj mu lajšajo težavnost dela in skrajšajo čas izdelave.
 Kako izgleda sodelovanje z drugimi člani znotraj ekipe strokovnjakov Zlatarne 

Celje, kot so na primer oblikovalci nakita, tehnologi, vkovalci? 
SREČKO  Vsi morajo biti povezani.
DuŠAN  Sodelovanje je korektno. Skupaj se učimo na novih projektih in skupinsko rešu-
jemo težave pri izdelovanju izdelkov.
 Kakšen je občutek, ko veste, da toliko ljudi nosi nakit, ki vsebuje vašo energi-

jo? Prepričana sem, da ljudje še danes nosijo nakit, ki ste ga s trudom in srcem 
ustvarili pred mnogimi leti, v času pomembnih prelomnic vašega življenja, ko 
ste se poročili, imeli otroke. Vsa ta energija, ujeta v kosih zlata in srebra, je še 
vedno z ljudmi.

DuŠAN  Prijeten je občutek, ko ljudje prepoznajo tvoj trud in so zadovoljni z izdelkom, 
ki si ga zanje ustvaril.
 Kako gledate na mlajšo generacijo vaših naslednikov? Vas za stroko skrbi ali je 

vaše videnje prihodnosti pozitivno?
DuŠAN  Za bodočnost zlatarstva me zaenkrat ne skrbi. Menim pa, da bi moral biti večji 
poudarek na učenju in vzgajanju novih zlatarjev.
 Vaše znanje in izkušnje so se brusile ob mnogih odličnih starih zlatarskih moj-

strih. Ste takrat od njih dobili kakšen “zlati nauk”, ki vam je za vedno ostal v 
spominu in se ga držite še danes? 

SREČKO  Svoje znanje sem dobil od izkušenih starih mojstrov, ki so znali veliko, vendar 
ti včasih niso vsega povedali in pokazali. Pustili so te, da si se pošteno namučil. Verja-
mem pa v tale nauk: “Več kot znaš, več veljaš! Lahko ti vzamejo denar, službo, dopust in 
še kaj, znanja pa ti ne more vzeti nihče!”
DuŠAN  Odlični mojstri iz moje preteklosti so mi vedno govorili, da moraš svoj poklic 
opravljati s srcem.
 Lahko na kratko opišete vzdušje nekoč in danes?
SREČKO  Vzdušje se je zelo spremenilo. Včasih je bil zlatarski mojster zelo spoštovan, nad-
rejeni pa so predstavljali strah in trepet. Lahko si bil pošteno okregan že samo, če nisi koga 
dovolj glasno pozdravil. Ja, tako je bilo včasih. Danes pa so odnosi na bolj prijateljski ravni.

V	Zlatarni	Celje	se	zavedamo,	da	je	poleg	nenehne	nadgradnje	na	področju	sodobnih	tehnologij	in	spremljanja	modnih	trendov	pomembno	ceniti	zlatar-
sko	znanje,	ki	potuje	iz	roda	v	rod.	V	čast	nam	je,	da	vam	lahko	predstavimo	del	naše	strokovne	ekipe	-	naša	zlatarska	mojstra	Srečka Ocvirka in Dušana 
Gradišnika,	ki	sta	z	nami	že	več	kot	30	let	in	sta	v	Zlatarni	Celje	odgovorna	za	izdelavo	marsikaterih	izjemnih	kosov	nakita,	ter	njune	naslednike,	mlajšo	
generacijo	zlatarjev,	Anjo,	Eriko in Blaža.
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Da so tako fizične kot tudi pravne osebe 
ob nakupu in prodaji naložbenega zlata 

oproščene plačila davka na dodano vrednost.

Da so fizične osebe oproščene tudi plačila 
davka na kapitalski dobiček.

Da vam v Zlatarni Celje omogočamo nakup 
naložbenega zlata tudi preko manjših 

mesečnih  vplačil (najmanjše vplačilo že od 
40 EUR naprej), s čimer je storitev dostopna 

vsakomur.

Da lahko nakup ali prodajo opravite v vseh 
prodajalnah Zlatarne Celje po vsej Sloveniji.

Da lahko nakup opravite tudi preko spletnega 
ali telefonskega povpraševanja.

največje sKladišče Zlata
Največje zaloge zlata niso locirane v znameniti ameriški 
trdnjavi Fort Knox, ampak v newyorški zvezni rezervi, 
kjer je varno skladiščenih 5.890 ton zlata, 93 % katerega 
pripada različnim vladam po svetu. Podobno tudi 
angleška banka The Bank of England v Londonu hrani 
kar 5.130 ton zlata, od katerega jih samo 6 % pripada 
vladi Velike Britanije.

Zlato bogastvo Pod morjem*
V bližini Kolumbije, natančneje na dnu Karibskega 
morja, že vse od leta 1708 leži potopljena španska galeja 
San José. Slednja naj bi takrat nosila zlato, srebro in 
smaragde, ki so prišli iz perujskih rudnikov, njihova 
vrednost pa naj bi znašala med 4 in 17 milijardami evrov. 

osnova denarnega sistema
Zlato je bilo do leta 1971 osnova denarnega sistema, na 
njem so namreč temeljile valute. Zaradi primanjkljaja 
žlahtne kovine za kritje novo natisnjenega denarja 
so Združene države Amerike 15. avgusta istega leta 
opustile menjalno razmerje dolar = 1/35 unče zlata 
(cca. 0,9 g).

Kaj naredimo Z letno  
Količino Zlata?
V letu 2015 smo zlato porabili:
 60 % za nakit,
 20 % kot naložba v zlate palice in kovance,
 10 % za tehnološke izdelke,
 10 % centralne banke.

KoliKšen delež olimPijsKe medalje 
PravZaPrav Predstavlja Zlato?
Olimpijske zlate medalje so bile do leta 1912 ustvarjene 
izključno iz zlata. Danes vsebujejo samo 1,34 % zlata, 
kar je okoli 6 gramov.

Zaradi visoKe vrednosti Zlata 
raste e-reCiKlaža
Visoke cene zlata vplivajo na hitro rast e-odpadkov, 
segmenta reciklažne industrije. Ena tona pametnih 
telefonov vsebuje približno 310 gramov zlata, medtem ko 
iz 200 prenosnikov pridobijo približno 155 gramov zlata.

Odkup zlata in srebra:
 zlate in srebrne izdelke,
 star nakit,
 lomljeno zlato,
 naložbene palice,
 kovance,
 zobno zlato,
 zlitine iz plemenitih kovin.
Več informacij na: www.odkup-zlata.si

ali ste vedeli?

Kot	plemenito	kovino	zlato	zaznamujejo	samo	presežki;	je	namreč	prva	kovina,	ki	jo	je	človek	poznal	in	
uporabljal	in	ena	izmed	najdragocenejših	in	hkrati	najredkejših	na	Zemlji.	Sodi	med	najbolj	priljubljene	
elemente	vseh	časov,	saj	je	praktično	neuničljivo	in	hkrati	dovolj	mehko	in	primerno	za	oblikovanje.	
Kemijski	znak	za	zlato	zapišemo	s	simbolom	Au,	ki	prihaja	iz	latinske	besede	aurum	in	pomeni	svetiti	se,	bleščati.

Vse dodatne informacije dobite na spletni strani
www.zlatikorak.si in www.nalozbenozlato.com
Ali na brezplačni št. 080 74 77; Fax: +386 /0/3 
42 67 179; e-mail: zlato@zlatarnacelje.si

Zlato, ki je v vseh kulturah izredno cenjeno, je prav zaradi svoje barve, leska in obstojnosti  
postalo simbol moči, bogastva in vpliva.

Kje iZKoPljejo največ Zlata?
Skoraj 40 % celotnega izkopanega zlata na svetu je 
v zadnjih 130 letih prišlo iz Republike Južne Afrike, 
ki še vedno ostaja tretja država na svetu po količini 
neizkopanega zlata. Večjo zalogo zlata imata v svojih 
rudnikih le Avstralija in Rusija.

najgloblji rudniK
Najgloblji rudnik na svetu, globok 3,9 kilometrov 
rudnik zlata Mponeng, se nahaja jugozahodno od 
Johannesburga v Republiki Južni Afriki.

najdražje Prodani ZlatniKi
 20-dolarski dvojni orel iz kraja St. Gaudens je zlatnik, 

ki izhaja iz leta 1933 in so ga v letu 2002 prodali za 7,4 
milijona evrov.

 Starodavni grški zlatnik z imenom stater, ki so ga v 
letu 2015 prodali za 3,5 milijona evrov.

 Umayyadski dinar iz osmega stoletja so leta 2011 
prodali za 3,4 milijone evrov.

 Zlati florin Edvarda III. so leta 2006 prodali za 0,5 
milijona evrov.

največji objeKt iZ trdega Zlata
Največji objekt iz trdega zlata je pettonski zlati kip Bude, 
ki ga najdemo v templju Wat Traimit v Bangkoku na 
Tajskem. V višino meri 3,9 metrov in v širino 3,1 metra.

Zlato v morsKi vodi
En liter morske vode vsebuje okoli 13 milijardink grama 
zlata, kar pomeni, da se v oceanih skriva skupno 
kar 8 milijon ton zlata. Mediteransko morje bi lahko 
vsebovalo do 288 ton zlata.

največja najdba v moderni dobi
Največjo arheološko najdbo zlata v moderni dobi 
predstavlja zaklad v Środi, katerega so med projektom 
rušenja v Środi Ślasku na jugozahodnem delu Poljske 
našli med letoma 1985 in 1988. Njegova vrednost je 
ocenjena med 50 in 100 milijoni evri. Zaklad je vseboval 
številne dragocenosti, kot so vaza s 3.000 srebrniki iz 
Prage iz 12. stoletja, zlatnike, broške, prstane in kraljevo 
krono. Za krono predvidevajo, da je v 14. stoletju krasila 
Blanche iz Valoisa, prvo ženo vladarja Charlesa IV. 
Vir: www.siol.net, VisualCapitalist, www.gold.org
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Kdo ima največje skladišče zlata? (v tonah) Katere države so leta 2015 izkopale največ zlata? (v tonah)
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subtilnost in graCioZnost

Manjše ročne ure, ki so prej modni dodatek kot 
časomer. Trend, ki še vedno ostaja zelo priljubljen, saj 
so takšne ure primerne za skorajda vsak stil. Barve in 
oblike tovrstnih ur morajo biti zato dokaj diskretne.

v Zlatarni Celje se trudimo strankam ponuditi čim bolj široko, raznoliko in aktualno izbiro 
modnih ročnih ur. naša prioriteta je zadovoljstvo vsake stranke.

trendi 2017

Modni	dodatek,	ki	pričara	šarm	in	doda	piko	na	i.	To	je	ročna	ura.	
Modne	smernice	se	pri	ženskih	ročnih	urah	spreminjajo	veliko	hitreje	kot	pri	moških.	Vsaka	sezona	prinaša	nove	stile	in	oblike	ženskih	modnih	ur.	

veliKa oHišja

Še vedno ostajajo v trendu velike ure, ki s svojo veliko-
stjo posebej poudarijo eleganco ženskega zapestja.

minimaliZem in barve

Čiste oblike in barve brez nepotrebnih dodatkov bodo 
tudi letošnje leto zaznamovale trend ročnih ur.

Kamni in Kristali

Med najbolj moderne ure v letu 2017 sodijo tiste, ki 
bodo vsebovale drage kamne ali kristale, ki so vdelani 

na številčnico, ohišje ali pas ure.

večne KlasiKe

Najbolj priljubljeni modeli ženskih ročnih ur so bili 
vedno klasično enostavni in nič več.

L312
ura Lencia Zlatarna Celje
cena 29 €

L065-rrO
ura Lencia Zlatarna Celje
cena 49 €

aP-E081-L298
ura Elixa
cena 119 €

L054-SbL
ura Lencia Zlatarna Celje
cena 49 €

L075-SSI
ura Lencia Zlatarna Celje
cena 49 €

L057-SgO
ura Lencia Zlatarna Celje
cena 119 €

Nove 
modNe 
barve
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am:Pm

AM:PM ure so ustvarjene za mlade in tiste, ki so mladi po srcu. Za vse, ki 
jim je pomemben ta trenutek, in tiste, ki cenijo spontanost in svobodo, 
hkrati pa imajo občutek za kakovost in detajle. 
Disney kolekcija AM:PM ur je namenjena našim najmlajšim z upodobitvijo 
slavnih risanih junakov. 

albert riele

Albert Riele predstavlja povsem nov standard. Ure zavze-
majo močno pozicijo v svojem segmentu na trgu. Ponujajo 
izjemno kakovost sestavnih delov in neverjetno zaključno 
obdelavo po neprekosljivih cenah, medtem ko podpis SWISS 
MADE priča o njihovem švicarskem poreklu.

aZtorin

Ure AZTORIN so oblikovane na način, da zagotavlja-
jo udobje v vsaki situaciji in modni stil, primeren za 
najrazličnejše priložnosti. Ročne ure so namenjene 
predvsem tistim, ki cenijo jasno izražen in drzen slog.

elixa

Elixa je modna znamka ročnih ur, ki je aktivno vpeta 
v življenje modne industrije. Široka paleta zagotavlja 
možnost izbire ročne ure, ki je primerna za vsak slog. 
Modne ure, svojevrsten dizajn, pristna prefinjenost 
in stil. To so ure Elixa.

L053-ggO
cena 49 €

L074-ggO
cena 49 €

L072-SSI
cena 49 €

L066-WSI
cena 39 €

aP-E098-L381
cena 129 €

aP-a038-g159
cena 219 €

aP-PC124-u114
cena 49 €

L062-rrD
cena 39 €

L068-TTr
cena 39 €

L059-rrO
cena 89 €

L070-SSI
cena 99 €

aP-E099-L389
cena 129 €

aP-a044-g182
cena 249 €

aP-DP140-K237
cena 39 €

aP-DP140-K269
cena 39 €

aP-302gq05SS13ILbK1
cena 739 €

L067-bbg
cena 39 €

L063-bVI
cena 49 €

L071-ggO
cena 59 €

L058-WgO
cena 49 €

L069-brO
cena 99 €

aP-E096-L371-K1
cena 189 €

L052-WCZ
cena 49 €

L060-SSI
cena 59 €

aP-E092-L352
cena 99 €

aP-a045-g190
cena 199 €

aP-PC165-g401
cena 79 €

aP-PC129-g127
cena 49 €

aP-PC168-g409
cena 69 €

lenCia

Lencia je priljubljena blagovna znamka evropskega dizajna Zlatarne Celje, 
ki zagotavlja sodobnost brezhibnega proizvoda. Ročne ure Lencia najbolje 
opisujejo besede: vrhunski dizajn, visoka kakovost in prijazne cene. Klasika 
in eleganca se prepletata v pestri izbiri ženskih ur. Izbirajte med urami za 
vsakodnevno uporabo in tistimi, ki so namenjene za posebne priložnosti.
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surovi Kamni
Če se je tipična kristalna manija malo umirila, pa v tej sezoni 
stopajo v ospredje zanimivi kamni asimetričnih oblik, ki kri-
čijo po pozornosti. Tudi, če niso surovi, so kamni obdelani 
na nenavaden način, ki jim daje edinstveno noto.

asimetrični uHani 
Asimetrični uhani so v tej sezoni in. Nosili boste lahko 
le en uhan ali dva povsem različna. Prepustite se krea-
tivnemu navdihu.

Cvetni motivi
Nova dimenzija za cvetne motive in več. Kosi nakita so 
kot nalašč za konec poletja, še lepše pa bodo pospremi-
li jesensko počutje ter nas v času zime odeli v poseben 
občutek topline.

KaPljičasti uHani
Klasični drop ali kapljičasti uhani tudi naslednje leto ne 
bodo iz mode, primerni bodo namreč tudi za poslovni videz.

biserne ogrliCe
Biserne ogrlice so v zadnjem času doživele številne pre-
porode. Zadnji trend so t. i. vintage ogrlice s pariškimi 
koreninami, nosljive v kombinaciji z jeansom, vojaškimi 
jaknami in športnimi puloverji.

večji in drZni Kosi
Večji kosi, ki pritegnejo pogled opazovalca ter izražajo 
individualnost in udarnost.

taKo ali drugače
Zanimiv je nakit, ki ga je mogoče nositi obojestransko - 
ravno to je B&W. 

smaragd
Smaragdi s klasično eleganco naredijo kose nakita še 
posebej privlačne in zaželene. Njihova popularnost iz 
leta v leto narašča.

Podvodni svet
Motivi izpod morskih gladin in modrina. V čudovitih 
modrih topazih je ujet nov trend. Topaz, ki sodi med zelo 
popularne kamne v osrednji Evropi, deluje čisto in sveže, 
njegova barva pa se navezuje na mnoge pozitivne last-
nosti kot so umirjenost, harmonija in zadovoljstvo.

Trendi	bodo	v	naslednjem	letu	še	posebej	zaznamovani	z	individualnostjo,	
drugačnostjo.	Izpostavili	bodo	moč	in	celo	pomanjkljivosti	posameznika.	Ker	bo	
videz	brez	dodatkov	v	obliki	nakita	v	letu	2017	zelo	dolgočasen,	vam	v	Zlatarni	

Celje	poleg	serijskega	nakita	nudimo	tudi	izdelavo	nakita	po	naročilu.	

ne pozabite: “večplastnost nakita je in.”

11033543
uhani iz zlata z biseri in diamanti
cena 711 €

52030394
uhani iz srebra s kristali Swarovski
cena 139 €

11014788
prstan iz zlata z modrim topazom in 
diamanti 0,12 ct.
cena 970 €

11033744
uhani iz zlata s cirkoni
cena 110 €

11014883
prstan iz zlata z diamanti 1,72 ct.
cena 3.364 €

11083198
ogrlica iz zlata z biseri
cena 1.897 €

11083280
ogrlica iz zlata z opalom
cena 500 €

11014997
prstan iz zlata s cirkoni
cena 494 €

11033758
uhani iz zlata z diamanti 0,61 ct.
cena 1.590 €

11014630
prstan iz zlata s smaragdom
cena 967 €

11083302
ogrlica iz zlata s cirkoni
cena 310 €

11083293
ogrlica iz zlata s cirkoni
cena 255 €11014815

prstan iz zlata z ametistom
cena 419 €

11033723
uhani iz zlata z ametistom
cena 574 €

11014951
prstan iz zlata z diamanti 0,64 ct.
cena 2.990 €

11014840
prstan iz zlata z ahatom
cena 1.995 €

1 Majica JIJIL 169,00€   |   2 Ovitek za telefon CHIARA FERRAGNI 35,00€   |   3 Jakna JIJIL 326,00€   |   4 Nahrbtnik CHIARA FERRAGNI 380,00€   |   5 Obutev CHIARA FERRAGNI 216,00€   |   6 Majica RELIGION 87,10€   |   7 Pulover NUDE 317,20€   |   8 Majica RELIGION 58,50€   |   9 Obutev STEVE MADDEN 83,40€

1

2

3

4

5

6
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geo minimal
Geometrija je prisotna v absolutno vseh kosih nakita. Ikon-
ska oblika, kot je na primer krog z vdelanimi kamni, se zgledu-
je po lepoti in moči v ozadju ezoteričnih in minimalnih oblik.

mini broše
Od bronaste dobe pa vse do danes se broše ponašajo z 
močno vlogo v svetu mode. Nič drugače ne pričakujemo 
v letu 2017.

talismani
Talismani za srečo in simboli, ki varujejo, so polni klju-
čev in objektov fetiša za življenjsko filozofijo “Živi sedaj, 
umri kasneje.”

obročasti uHani
Ponovno se v modo vrača klasika iz 90. let – obročasti uhani.

črna in Zlato
Barvne kombinacije ne izstopajo samo na modnih revi-
jah oblačil, temveč vladajo tudi v trendih nakita. Kom-
binacija črnega odtenka in modnega rumenega zlata je 
večplastna, prisotna je znotraj samega nakita, kot tudi v 
kombinaciji nakita in obleke.

rumeno Zlato
Je in bo prisotno.

voZlanje in Pletenje
Vozli in različni prepleti oblik v čistih formah bodo zaz-
namovali leto 2017.

surova PreFinjenost
Popularni asimetrični rezi, ki jih narekuje kakovost kam-
na. Ideja asimetričnih rezov izhaja iz klasičnega indij-
skega nakita; ključnega pomena so surovi rezi kamnov, 
rezi, ki dragim kamnom dovoljujejo izraz izvirne lepote 
in zemeljskih barv, kot so rumena, rjava bež in črna.

evoluCija volumna
S pomočjo sodobne tehnologije so perforirani volumino-
zni kosi večjih dimenzij vedno bolj v modi.

beloW Zero
Grozdi kamnov še nikoli niso izgledali tako šik. Asimetrija je 
v modi. Diamanti manjših dimenzij so postali privoščljivi. Po-
pularna je mešanica različnih dimenzij in rezov diamantov.

Trendi	bodo	v	naslednjem	letu	še	posebej	zaznamovani	z	individualnostjo,	
drugačnostjo.	Izpostavili	bodo	moč	in	celo	pomanjkljivosti	posameznika.	Ker	bo	
videz	brez	dodatkov	v	obliki	nakita	v	letu	2017	zelo	dolgočasen,	vam	v	Zlatarni	

Celje	poleg	serijskega	nakita	nudimo	tudi	izdelavo	nakita	po	naročilu.	

ne pozabite: “večplastnost nakita je in.”

vilinski simboli
obesek iz srebra
cena 59 €

11022286
obesek iz zlata
cena 111 €

11014892
prstan iz zlata s topazi in diamanti
cena 2.279 €

11014891
prstan iz zlata s cirkoni
cena 297 €

11033786
uhani iz zlata z diamanti
cena 620 €

11033315
uhani iz zlata z diamanti
cena 319 €

11014952
prstan iz zlata z diamanti
cena 3.839 €

11013975
prstan iz zlata z diamantom
cena 338 €

11052493
zapestnica iz zlata
cena 1.170 €

11083263
ogrlica iz zlata z diamanti
cena 990 €

11014894
prstan iz zlata z diamanti
cena 328 €

11031551
uhani iz zlata
cena 164 €

11041082
broša iz zlata z biseri in cirkonom
cena 313 €

7

8

9

10

12

13

11

14

10 Hlače NUDE 319,80€   |   11 Parfum AMOUAGE GOLD 50 ml moški 240,00€   |   12 Parfum AMOUAGE GOLD 100 ml ženski 280,00€   |   13 Torba STEVE MADDEN 72,90 €   |   14 Kapa CHIARA FERRAGNI 130,00€   |   Oblačila in modni dodatki so na voljo v prodajalni IKONA, Mestni trg 24, 1000 Ljubljana.
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Pred	več	kot	sto	leti	so	pravila	bontona	strogo	regulirala,	kakšen	nakit	lahko	posameznik	
nosi	in	tudi	vrsto	nakita,	ki	ga	je	dovoljeno	podariti.	Ob	prvem	vstopu	v	svet	so	mlademu	
dekletu	podarili	biserno	ogrlico,	medtem	ko	je	prvo	diamantno	ogrlico	smela	nadeti	šele	po	
poroki.	Dandanes	k	sreči	temu	ni	več	tako,	zato	je	dragoceno	darilo	iz	plemenite	kovine	pri-

darilo ZaročenKi
Prefinjeni uhani ali ogrlica, ki dopolnjujeta njen zaročni prstan.

darilo deKletu
Ogrlica kot popolno darilo 
za dekle, saj izraža edin-
stven, a hkrati nevtralen 
pomen. 
Izbirajte med ogrlicami iz 
plemenitih kovin kot sta
zlato in srebro ali iz mo-
dnega jekla.

darilo mami
Vaša najdražja oseba bo za-
gotovo vesela čudovite ročno 
ustvarjene zapestnice.
Zanimivost: zapestnica pred-
stavlja ponos zlatarskih moj-
strov, saj je za njeno izdelavo 
potrebno veliko časa. V celoti 
je namreč ročno izdelana, kar 
vključuje tudi zelo posebno 
gravuro, ki zahteva mojstrsko 
znanje in spretnost.

darilo očetu
Oblikujte unikatno kartico z zlatim gramom, kateri do-
dajte fotografijo in osebno posvetilo. Dragocen spomin, 
ki bo ostal za vedno.

darilo sestri
Oseben poklon v obliki verižice z njenim imenom. Oseb-
no ime v zlatu ali srebru je unikatno darilo, saj je ustvar-
jeno po vaših željah. Po želji lahko verižici dodate tudi 
diamant ali cirkon.

darilo novorojenčKu
V spomin podarite zlatnik, na katerem so zapisani podat-
ki o teži, velikosti in uri rojstva, na drugi strani pa vgra-
virana dojenčkova prva slika.  Izbirajte med srebrnim, 
zlatim cekinom za spomin ali gramom čistega zlata. 

darilo HčerKi
Podarite ji priložnost, da si nadene nakit. V Zlatarni Celje 
ponujamo luknjanje ušes s sistemom STUDEX, ki je na 
voljo že od 10 evrov naprej, in uhančkov SENSITIVE za 
deklice iz kirurškega jekla.

darilo maturantu
Za življenjski dosežek podarite gram uspeha v obliki čis-
tega zlata. Lahko pa oblikujete unikatno kartico, kateri 
dodate vašo fotografijo in posvetilo. Dragocen spomin, 
ki bo ostal za vedno.

darilo Fantu
Popolna izbira zanj - modna zapestnica iz jekla blagovne 
znamke Aztorin.

darilo KrščenCu ali KrščenKi

darilni bon
Tudi darilni bon je čudovit dar. Obdarite svoje bližnje z 
darilnim bonom Zlatarne Celje v apoenih 20 €, 50 € ali 
100 €. Boni so na voljo na vseh prodajnih mestih Zlatarne 
Celje ali v spletni prodajalni.

naKit Kot darilo vašim najbližjim

najlepši spomin na čustva do vaših najbližjih so dragoceni kosi nakita,  
ki jih bodo vaši obdarovanci želeli nositi ves čas.

darilo bratu
Zapestnica Sailbrace v črnem 
odtenku z brezčasnim črnim 
sidrom.

merno	za	vsakogar,	ob	vsaki	priložnosti	in	tudi	brez	razloga.	Če	dobro	pomislimo,	resnično	
ne	potrebujemo	posebne	pobude,	da	bi	ljubljeno	osebo	obdarili,	darilo	iz	plemenitih	kovin	
je	namreč	dragoceno	in	brezčasno.
Podariti	zlato	je	že	od	nekdaj	tradicija,	ki	izžareva	predanost	in	spoštovanje.	

Zelo Posebno darilo
Darilo, ki je primerno zanjo ali zanj. Domiselno in s 
povsem drugačnim sporočilom. Izbirajte med sedmi-
mi vilinskimi simboli, ki izražajo srečo, zdravje, uspeh, 
privlačnost, ljubezen, prijateljstvo ali spomin. Skupaj z 
obeskom podarite moč, s katero bo ljubljena oseba še 
lažje premagovala vsakodnevne ovire. 

11033727
uhani iz zlata z diamanti
cena 401 €

77STX014
cena 19 €

11100271
zlati gram 2 g
cena 110 €

11100220
zlati gram 5 g
cena 259 €

11100217
zlati gram 1g
cena 59 €

penina z zlatimi delci 23 karatnega zlata
cena 39 €

11100263
moj zlati gram 1g
cena 78 €

11100272
moj zlati gram 2 g
cena 128 €

11100264
moj zlati gram 5 g
cena 282 €

52080572
ogrlica iz srebra s kristali Swarovski
cena 198 €

11050455
zapestnica iz zlata
cena 2.570 €

77SEn021
cena 29 €

77SEn007
cena 15 €

11100256
cekin za spomin iz zlata 585/000 s sliko
cena 326 €

12100259
cekin za spomin iz srebra 925/000 s sliko
cena 156 €

11100257
cekin za spomin iz zlata 585/000 brez slike
cena 252 €

12100258
cekin za spomin iz srebra 925/000 brez slike
cena 99 €

vilinski simboli
obesek iz srebra
cena 59 €

Darilna embalaža

aP-aZ126-3646
zapestnica iz jekla Aztorin
cena 50 €

Zapestnica Sailbrace
cena od 15 €

11082940
ogrlica iz zlata z diamanti
cena 774 €

i like my name 
ogrlica z osebnim imenom iz srebra
cena od 93 €

i like my name 
ogrlica z osebnim imenom iz zlata
cena od 282 €

nasvet

Na www.gifts-to-remember.si oblikujte 
edinstvena darila za vaše najdražje:  
 osebno ime v zlatu ali srebru,
 zlate grame presenečenja ali 
 cekin za spomin.

Obesek lahko kot amu-
let nosite skrit očem - v 
žepu, denarnici ali na 
verižici.

* ** 



Sistem Studex omogoča higiensko, varno ter skorajda neboleče luknjanje ušes. Izbirajte med 
več kot dvajsetimi modeli uhanov, najmlajši pa bodo nagrajeni s posrečeno diplomo za pogum 
ter vitaminskimi bomboni.
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30 % popust pri nakupu zlate kolekcije “GEA”. Popus-
ti, akcije in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Po-
pust velja za obstoječo zalogo in za sledeče artikle: 
11014792, 11022249, 11033716. 

*Blagovnih znamke Jacques Lemans, DKNY, Fossil, Adidas in Diesel.

ZaKaj Zlata KartiCa?
Zlata kartica je bila ustanovljena z namenom nagrajeva-
nja zvestobe in osebnega zadovoljstva kupcev, ki pred-
stavljajo temelj poslanstva Zlatarne Celje. S ponudbo 
edinstvenega nakita želimo ohranjati preplet dolgo-
letne tradicije in priznane kakovosti, navsezadnje pa z 
Zlatimi karticami poskrbeti za enkratno izkušnjo z naku-
pi v naših prodajalnah. Vaša Zlata kartica vam tudi brez 
nakupa omogoča takojšnje koriščenje rednih ugodnosti, 
kot so 10 % popust pri nakupu penine z zlatimi lističi, 
brezplačno prejemanje revije Prestige NEWS in povabila 
na razstave ter modne dogodke.

KaKo Pridobiti Zlato KartiCo? 
Zlato kartico lahko pridobite na katerem koli prodajnem 
mestu Zlatarne Celje z izpolnitvijo pristopne izjave, pri 
čemer nakup ni pogoj za njeno pridobitev. Zlata kartica 
je ob pridobitvi že aktivna, zato lahko imetniki njene re-
dne ugodnosti koristite takoj.

KaKo deluje Zlata KartiCa? 
Na Zlati kartici se vsak nakup sešteva in obenem vnaša v 
računalniški sistem. Ta imetnike kartice na podlagi sku-
pnega zneska samodejno razvršča v bonitetne razrede, 
ki omogočajo različne popuste pri nadaljnjih nakupih. 

Kje laHKo uPorabljam svojo Zlato 
KartiCo? 
Zlato kartico lahko uporabljate ob vsakem nakupu na-
kita Zlatarne Celje in Lencia ter ur Lencia ne glede na 
način plačila. Za pridobitev popustov se seštevajo naku-
pi zlatega in srebrnega nakita, ur, cekinov za spomin in 
nakita iz poročnega programa Zlatarne Celje.  

KaKo dolgo se Zbirajo PoPusti? 
Na Zlati kartici se vsak vaš nakup sešteva in obenem 
sproti evidentira v računalniški sistem, ki vas na podlagi 
skupnega zneska nakupov zadnjih dveh let dnevno sa-
modejno razvršča v bonitetne razrede, ki vam omogoča-
jo različne popuste.

KaKo Priti do inFormaCije, KoliKo 
PoPusta sem Pridobil? 
Stanje na vaši Zlati kartici in višino popusta lahko preve-
rite na vseh prodajnih mestih Zlatarne Celje. Ugodnosti 
Zlate kartice so namreč razvrščene v tri bonitetne razre-
de: razred 0,  razred 7, ki vam omogoča 7 % popusta in 
razred 10 z 10 % popustom. Ko dosežete višji bonitetni 
razred, se vam ob naslednjem nakupu prizna nova višina 
popusta. 

Kaj narediti, če iZgubim KartiCo?  
V kolikor Zlato kartico izgubite, lahko na enem od pro-
dajnih mest Zlatarne Celje zaprosite za izdelavo nove, ki 
jo brezplačno prejmete na vaš naslov. Izgubljena kartica 
bo tako preklicana, za uporabo nove pa ne bodo zaraču-
nani stroški članarine ali poslovanja.

Pri Zlatarni Celje smo za vas pripravili poseben program zvestobe, Zlato kartico, ki deluje po načelu 
seštevanja vrednosti vaših nakupov na naših prodajnih mestih.  

Zlatarna Celje d.o.o., Kersnikova 19, 3000 Celje, Slovenija 

tel: +386/9/3/42 67 100

www.zlatarna-celje.com

e-pošta: zc@zlatarnacelje.si 

KuPoni ugodnosti

IME In PrIIMEK

naSLOV

POšTa In Kraj

TELEfOn

E-POšTa

PODPIS

En kupon ugodnosti nudi popust za nakup največ enega kosa. Popusti se ne seštevajo z drugimi akcijami Zlatarne 
Celje. V celoti izpolnjen kupon je unovčljiv v prodajalnah Zlatarne Celje. Popust velja do 31. 12. 2017. Dovoljujem, da 
podjetje Zlatarna Celje d. 0.0. moje osebne podatke vpiše v bazo in jih uporablja v različne marketinške namene.

PoPust na Penino 
Z Zlatimi delCi*

PoPust Pri naKuPu Zlate 
KoleKCije ‘gea’

PoPust Pri 
naKuPu ur*

PoPust Pri naKuPu ZlatiH 
in srebrniH uHanov* 25% 

30% 

25% 

10% 

*Popust velja na dan luknjanja in pri plačilu z gotovino na vseh maloprodajnih mestih Zlatarne Celje. Kupon velja do 31. 12. 2017.

Popust se ne sešteva z drugimi akcijami Zlatarne Celje. Popust velja v izbranih prodajalnah, kjer so omenjene ure na voljo, in za obstoječo zalogo.

Popust velja pri nakupu celotnega kompleta in sicer za 
sledeče artikle: 52010428, 52030358, 52080573.

Kupon ugodnosti pri spletnem nakupu ur blagovne znamke Lencia.

PoPust Pri naKuPu  
srebrne KoleKCije ‘o’

PoPust s  
Kodo lenciaura

20% 

10% 
Popust se ne sešteva z drugimi akcijami Zlatarne Celje. Popust velja do 31. 12. 2016.

Popusti, akcije in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. 



Ustvarjamo najlepše trenutke.

www.radgonske-gorice.si

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!
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soFia FasHion WeeK

Zlatarna Celje se je tudi letošnje leto 
v družbi najboljših predstavila na So-
fia Fashion week, ki se je odvijal v pre-
stolnici Bolgarije. Na tednu mode so se 
predstavili vsi, ki narekujejo oblikoval-
ske trende prihajajoče sezone. Zlatarna 
Celje je na bolgarskem trgu prisotna z 
lastno maloprodajno mrežo treh proda-
jaln, ki se nahajajo na najboljših lokaci-
jah v glavnem mestu Sofija.

Z	novo	kolekcijo	jeklenega	nakita	v	Zlatarni	Celje	sledimo	inovativne-
mu	trendu,	ki	vsem	ljubiteljicam	modnih	dodatkov	omogoča	drzne,	a	
hkrati	elegantne	kombinacije.	Svetel	in	sijoč	jekleni	nakit	danes	pred-
stavlja	vse	bolj	priljubljeno	izbiro,	saj	lahko	z	njim	odlično	dopolnjujete	
še	tako	raznolike	stilske	okuse.	
V	kolekciji	jeklenega	nakita	tako	odkrijte	40	izbranih	kosov,	oblikova-
nih	po	najnovejših	modnih	smernicah	in	združenih	pod	imenom	Lencia	
S.	Bogata	paleta	zapestnic,	uhanov,	ogrlic	in	prstanov	vas	bo	navdušila	
z	mladostnim	utripom,	preprostim	dizajnom	in	prijazno	ceno.

merCedes-benZ FasHion WeeK v ljubljani

Mercedes-Benz Fashion Week ima kot ugledna globalna znamka izjemen razvojni po-
tencial za industrijo mode in oblikovanja v Sloveniji. In nakit je pomemben del mode, saj 
navkljub svoji večnosti odraža spreminjajoče se modne trende. Zlatarna Celje se je tako 
na Ljubljanskem tednu mode predstavila z inovativno in navdihujočo razstavo nakita v 
umetniško zasnovani vitrini v obliki embalaže. Prestižni kosi nakita pa so bili tudi sprem-
ljajoči dodatek na modnem izhodu priznane slovenske oblikovalke Nataše Peršuh. 

tina maZe v sodelovanju Z Zlatarno Celje

Tina Maze bo še v naslednjem letu delovala kot ambasadorka blagovne znamke Lencia. 
Na fotografiranju novih srebrnih kolekcij se je popolnoma prepustila občutkom in nav-
dihom, ki se skrivajo v zgodbah njenega nakita. Snemalni dan smo preživeli na Primor-
skem, v prelepi kulisi Sečoveljskih solin, kjer so nastale čudovite fotografije.
Kot skupno pot opisuje Tina: “Vedno	mi	je	v	veselje!	Ste	super	ekipa	in	vzdušje	je	vedno	the	
best.	Hvala	vam	za	dolgoletno	sodelovanje	in	seveda	upam,	da	skupaj‚	ušpičimo	še	kakšno	vra-
golijo	v	prihodnosti‘.”

elle style aWards 2016

Ustvarjalne in nadarjene osebe so naš vzor in navdih na vseh področjih življenja. Zla-
tarna Celje je letošnje leto v sodelovanju z blagovno znamko Elixa prisostvovala gala 
prireditvi Elle Style Awards za posebne kreativne dosežke, in sicer v kategoriji nominacij 
za Elle ženska 2016. Priznanje in nagrado je tokrat osvojila Lorella Flego, očarljiva in ka-
rizmatična televizijska moderatorka in voditeljica.
Dobitnica priznanja v nominaciji za Medijski obraz 2016 pa je nadarjena igralka Inja Zal-
ta, ki je med drugim tudi prepoznavni obraz srebrne linije nakita Lencia Zlatarna Celje.

55010001M
prstan iz jekla Lencia S
cena 19 €

55080014M
ogrlica iz jekla Lencia S
cena 39 €

55030004M
uhani iz jekla Lencia S
cena 19 €

Zlatarna Celje je v letošnjem letu predstavila svojo prvo kolekcijo 
jeklenega nakita lencia s, odeto v mladosten pridih, a ustvarjeno za 

modni stil sodobnih žensk vseh generacij. 
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nagradna igra 'tina maZe Podarja'

V nagradni igri lahko sodelujete tako, da se prijavite s prijavnico, ki jo lahko od-
date v katerikoli poslovalnici Zlatarne Celje ali preslikano pošljete po elektronski 
pošti zc@zlatarnacelje.si s pripisom nagradna igra 'Tina Maze podarja'.
Med vsemi prijavljenimi bomo dne 30. 1. 2017 izžrebali tri nagrajence. Nagrajence 
bomo objavili na spletni strani www.zlatarnacelje.si in na Facebook profilu Zla-
tarne Celje, dne 30. 01. 2017.

Izžrebani nagrajenci bodo prejeli sledeče nagrade:
1. nagrada
 1 x smuči Stöckli s podpisom Tine Maze,  1 x kapa Milka
2. nagrada
 1 x ženska jakna Team to aMaze, 1 x kapa Milka
3. nagrada
 1x ženski brezrokavnik Team to aMaze, 1 x kapa Milka

Organizator nagradne igre je Zlatarna Celje d.o.o.  
Splošne pogoje najdete na spletni strani www.zlatarnacelje.si
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Prijavnica je veljavna, če je v celoti izpolnjena. Dovoljujem, da podjetje Zlatarna Celje d.o.o., moje osebne podatke vpiše v bazo in jih uporablja v 
različne marketinške namene. 

PrIjaVnICa Za nagraDnO IgrO ‘TIna MaZE PODarja’








