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»Če je revija dobra, naj ji čimprej sledi naslednja izda-
ja«, smo se odločili po prvi publikaciji in predvsem po 
tem, ko smo prejeli ogromno pozitivnih odzivov. Prispe-
vke za novo revijo smo začeli pripravljati že takrat, ko 
dnevi še niso bili tako kratki in hladni, zato je vsebina 
nekoliko bolj razigrana. Pa vendar je zimsko obdob-
je tudi toplo in prijetno, saj se v tem času posvetimo 
družini, prijateljem, najbližjim…in njihovemu obdaro-
vanju. Torej darila! Prestižna & razkošna! …ker razkošje 
ni stil življenja, je dojemanje samega sebe. Tako boste v 
tej številki našli kar nekaj idej za izbiro daril. Prav tako 
s ponosom objavljamo utrinke z našega dogodka Balet 
nakita 2009 na Ljubljanskem gradu, prežetega z gla-
murjem in pridihom dobrodelnosti. Zmagovalna kombi-
nacija! Pri izboru nakita smo se v tej številki posvetili 
biserom, saj če so diamanti najboljši prijatelji deklet, 
so biseri najlepši izbor k poslovnemu stilu, zato vse o 
biserih preberite na strani 6. Predstavljamo vam tudi 
nekaj novih oblik in barv, ki smo jih videli na september-
ski razstavi Zlatarne Celje na Ljubljanskem gradu-tokrat 
ekskluzivno: prestižna kolekcija v omejeni seriji »Limited 
Edition«. Ker zlato ni samo modni dodatek, ampak tudi 
zanesljiva naložba, preberite več o tem na strani 36. 
Kot vemo, ljudje od nekdaj verjamemo v veličastno moč 
kamnov, ki naj bi dajali navdih, svežino mislim in ščitili 
pred zlom. Poglejte barvo kamnov, če želite biti v tren-
du, mora biti letos vijolična! Da boste lažje izbrali pravi 
kamen, pa smo na strani 43. pripravili pregled izbora 
glede na astrološka znamenja. Strani naše revije bo v 
tokratni številki poleg obraza Zlatarne Celje, Martine 
Kajfež, popestrila tudi simpatična zimska kraljica Tina 
Maze, kot novi obraz srebrne linije Lencia. Upamo, da 
bo revija ugodila vašim pričakovanjem, saj smo bili 
pred težko nalogo, drugo številko narediti še bolj za-
nimivo & privlačno kot prvo. 

S I M P L I C I T Y  J E  T R E N D .
SIMPLICITY JE NAČIN ŽIVLJENJA. 
SIMPLICITY je odločitev za MANJ nepotrebnega odločanja in VEČ uživanja! Gorenje Simplicity so aparati, 
ki s svojo enostavnostjo delujejo popolno.

www.gorenje.si

NIGHT

oglas_simplicity_GTI SLO_ZC_240x300_night.indd   1 25.11.2009   8:54:38

Revija PRESTIGE
Informator Zlatarna Celje d.d.
Številka 2,  zima / pomlad 2009 / 2010 

Izdajatelj in založnik:
Zlatarna Celje d.d.
Kersnikova 19
3000 Celje
t: 03/ 42 67 100
f: 03/ 42 67 111
zc@zlatarnacelje.si
www.zlatarnacelje.si
 
Uredništvo: 
Zlatarna Celje d.d.
Urednica: 
Nika Škoberne, urednistvo@zlatarnacelje.si 

Sodelavci:
Jure Cekuta, Jure Jerič, Renata Videčnik, 
Mojmir Poharc, Vesna Zaleznik, Borut Kohne, 
Katja Grabler, Lidija Grobelšek, Gašper 
Virant

Oblikovanje in prelom:
Likar Grega, Jure Jerič, Borut Kohne (Zlatarna 
Celje) 

Distribucija:
Zlatarna Celje d.d.
Prodajna mesta Zlatarne Celje:

CELJE – Prešernova 2, 03 42 67 200
CELJE – Mercator Center, 03 42 67 208
LJUBLJANA – Mestni trg 20, 01 24 16 594
LJUBLJANA – Wolfova 4, 01 24 16 590
LJUBLJANA – Nazorjeva 1, 01 24 16 592
LJUBLJANA – Mercator Center, Ul. Ljubljan-
ske brigade 33, 01 51 06 550
LJUBLJANA – PTC Diamant, Letališka 5, 01 
54 74 880
LJUBLJANA – City Park, Šmartinska 152 g, 
01 54 74 882
LJUBLJANA – Maxi, Trg republike 1, 01 2416 
596
LJUBLJANA – Supernova, Jurčkova cesta 
223, 01 42 05 090; MARIBOR – Mercator 
center Pobrežje, Puhova 1, 02 48 03 650 
MARIBOR – Slovenska 3, 02 23 80 214
MARIBOR – Europark, Pobreška 18, 02 33 
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pisnega dovoljenja prepovedano. Mnenja 
izražena v tej publikaciji so zgolj menjanja 
avtorjev ali intervjuvancev.



»D&G and Breil annual meeting«
Septembra smo v Milanu prisostvovali predstavitvi najnovejših kolekcij D&G in Breil 
za naslednje leto. Kolekcija D&G nakita je ponovno nekaj res posebnega, težki ek-
stravagantni kosi s prepoznavnim logotipom, pri urah večja umirjenost in eleganca. 
Breil pa spet preseneča, od popolne preobrazbe ter selitve v segment dražjega 
prestižnega nakita, se vrača na svoje najbolj uspešno področje, izviren italijanski 
dizajn v jeklu. Prihaja  kolekcija »Bloom«, ki je avtorsko zaščitena. Pustite se prese-
netiti in obiščite naše prodajalne naslednjo pomlad.

»Stremljenja in dosežki v stomatologiji«
Zlatarna Celje  v sodelovanju s Stomatološko sekcijo Slovenije, Stomatološko fakulte-
to v Beogradu in Medicinsko fakulteto v Ljubljani vsako leto, ko se narava odene v 
pisane jesenske barve, priredi strokovno srečanje stomatologov in zobnih tehnikov. 
Letos so bila glavna tema dvodnevnega kongresa, ki se je odvijal 23. in 24. oktobra 
v kongresnem centru Olimje v Podčetrtku, »Stremljenja in dosežki v stomatologiji«. 
Zbralo se je veliko število stomatologov, zobnih asistentov, ustnih higienikov in zobnih 
tehnikov iz Slovenije in tujine, ki so z zanimanjem poslušali predavanja mednarodno 
priznanih strokovnjakov. Prvi dan so predavanja potekala o otroški in preventivni 
stomatologiji, drugi dan pa o restarativni stomatologiji. Hkrati z glavnimi predavanji 
so oba dneva v sosednji dvorani potekale predstavitve novosti v zobozdravstvu, 
proizvajalci pa so z veseljem odgovarjali na vprašanja in svetovali pri uporabi novih 
materialov.

Breil nakit in  Breil ure 

ekskluzivno v prodajalnah 

Zlatarne Celje
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Od nekdaj biser simbolizira ljubezen in srečo, blaginjo in bogastvo. Z biseri so bili 
od nekdaj povezani miti, prepričanja in tudi božanstva. V stari Grčiji so verjeli, da so 
biseri solze boginje ljubezni, v Mezopotamiji in Egiptu pa so jih imeli za reinkarnacijo 
Lune, tako da so bili kipi te boginje vedno okrašeni z njimi. V rimskem imperiju je bil 
biser simbol moči in modrosti, Indijci pa so jih uporabljali kot talismane. 
In tudi dandanes je biser še vedno edinstven dragulj, čudoviti dar školjke, ki ne 
zahteva posebne obdelave, s svojo naravno lepoto pa vsakemu kosu nakita prida 
poseben glamur, prestiž in čarobnost. 

Biser je slovenski izraz za besedo perla (pearl), ki označuje bisere v veliko jezikih. 
Beseda perla verjetno izhaja iz imena školjke perna ali pa iz latinskih besed perula 
(mala hruška) ali phearula (krogla).6

Martina Kajfež nosi niz Južnomorskih biserov v vrednosti 40.000 EUR



Biseri so edini dragulji, ki nastanejo v živih organizmih in sicer v nekaterih vrstah 
mehkužcev, ki živijo v morjih, jezerih in rekah. Bisere lahko proizvedejo vsi mehkužci, 
ki imajo biserno matico. Kar 90% bisera sestavljajo drobni kristali kalcijevega karbo-
nata, preostalih 10 % pa voda in organska snov.

Biseri se torej uvrščajo med okrasno kamenje organskega izvora, kot npr. korale, 
jantar in slonovina. 

Biseri se delijo na naravne in gojene. 

Naravni biseri so izjemno redki in jih ne najdemo v prosti prodaji. Prodajajo se na 
dražbah, kupci pa so predvsem zbiratelji. V školjki nastanejo tako, da v školjko po 
naravni poti zaide zrno peska, mali kamenček ali drug tujek, ki se zarine v mehko 
tkivo, kar školjko draži, zato začne izločati biserovino, da tujek izolira in tako nastane 
biser. Biseri, ki jih dandanes vidimo v draguljarnah, pa so gojeni biseri. Tudi gojeni 
biseri zrastejo v školjkah, vendar na njihov nastanek vpliva človek, tako da v školjko 
vstavi tujek in jo »prisili«, da začne nanj nalagati biserovino.

Biseri se delijo na morske in sladkovodne. 

Školjkam, v katerih rastejo morski gojeni biseri pravimo ostrige. Školjkam v katerih 
rastejo sladkovodni biseri pa školjke.

Med morskimi biseri poznamo:

● Akoya bisere: klasični beli biseri, njihova velikost je med 2 in 10 mm. Vel-
jajo za bisere z najlepšim sijajem.

● Tahiti bisere: pojavljajo se v temnejših barvah - črni, rjavi, zeleni, modri, 
sivi z odtenki  modre, zelene, vijolične in rumeno zelene. Poudariti je potrebno, da je 
temna barva naravna. Njihova velikost je med 9 in 16 mm. 

● Južnomorske bisere: v povprečju so dvakrat večji od akoya biserov in so 
nevtralnih barv - bele, krem, srebrne z odtenki rumene, oranžne in modre. Najbolj 
cenjena je rumenkasto zlata barva, ki je zelo redka in dragocena.

Glavna gojišča morskih biserov so:
- Japonska - Akoya biserov
- območje Francoske Polinezije - Tahiti biserov
- obale Avstralije, Indonezije in Filipinov - Južnomorskih biserov

Sladkovodni biseri so navadno veliki od 2 do 13 mm, večina od 4 do 7 mm, ter 
različnih barv: bele, krem, rumene, oranžne, roza, vijolične z odtenki roza, modre in 
zelene. Glavno gojišče sladkovodnih biserov je Kitajska, ki jih je ponudila na tržišče 
v začetku sedemdesetih. 

Prava moč biserov je v sijaju. To je najpomembnejši faktor vrednotenja biserov. Sijaj 
ni odvisen samo od debeline biserovine, temveč tudi od pogojev nastajanja. Hitreje 
kot je nastajala biserovina, manj je prosojna, čeprav je njen sloj debel in s tem manj 
občutljiv.

Koliko časa traja da biser »dozori«? Vse je odvisno od vrste školjke:
- sladkovodni biseri od 2 do 6 let
- Akoya biseri od 8 do 24 mesecev
- Tahiti biseri od 22 do 26 mesecev
- Južnomorski biseri približno 2 leti

Sijaj pa je seveda različen pri različnih vrstah biserov. Med vsemi biseri so najbolj 
cenjeni akoya biseri, ki imajo najmočnejši sijaj, skoraj kot ogledalo, pri ostalih biserih 
pa je sloj biserovine debelejši in so tako malo manj občutljivi. Strokovnjaki menijo, 
da je to zato, ker v hladnejših vodah biserovina počasneje nastaja in je zato njen 
sijaj lepši.

V realnosti je biser brez napak redek zaklad in njegova vrednost izjemna. Zato se 
moramo sprijazniti z določeno stopnjo napak kot so npr. izbokline, odkruški, luknje 7

ali gube. Prav tako je potrebno vedeti, da kot pri snežinkah ali jabolkih, niti dva bisera 
nista popolnoma enaka. Kljub tem razlikam jih je potrebno urediti v harmonično ce-
loto in izbrati pravi odtenek, npr.: uhane s prstanom ali obeskom, niz biserov… Včasih 
niti sto biserov iste barve ni dovolj, da bi našli tretjega enake barve in odtenka. To 
je dovolj zgovoren dokaz, zakaj je nakit z biseri drag in kako težko je nadomestiti 
izgubljen ali poškodovan biser.

Najdražji naravni biseri
Najdražji naravni  biseri so bili prodani leta 2007 za 7.1 mil. dolarjev. Ogrlica 
vključuje  dva niza  od originalnih sedmih nizov, ki so nekoč pripadali  zakladnici 
maharadže Barode, okrožja v severovzhodni Indiji. 
Najznamenitejši naravni biseri
Najslavnejši naravni biser z imenom »La Peregrina« ima razburljivo zgodovino. Ko 
so ga v 16. stoletju odkrili v Panamskem zalivu, ga je španski kralj Phillip II. podaril 
kraljici Mary I. Po tem je bil še v lasti španske monarhije, Bonapartovih v Franciji ter 
britanskih markizov.  Leta 1969 pa je igralec Richard Burton podaril ta naravni biser 
hruškaste oblike, težek kar 50 karatov ter vreden 37.000 dolarjev, svoji ženi Eliza-
beth Taylor, ki si ga je dala vdelati v razkošno ogrlico.
Najredkejši naravni biseri
Najredkejši naravni biseri poimenovani Conch biseri so redki predvsem zaradi svoje 
barve, njihova paleta se razteza od bele, roza, rumene do globokih rdečkastih tonov. 
Veljajo za zelo redke in eksotične, ker pa jih ni možno gojiti, so tudi zelo dragi. Naj-
demo jih v ostrigah v Karibskem morju.
Največji naravni biseri
Eden največjih biserov kar so jih kdajkoli našli je Imperial Hong Kong biser. Meri 26 
mm x 39 mm in tehta 25,5 gramov. Domneva se, da je nekoč pripadal kitajski cesa-
rici. Predvidoma je biser po poreklu iz morske ostrige Pinctada Maxima, vrste, ki jo 
najdemo v Južnem morju na jugu Kitajske.

Pri nakupu bisernega nakita bodite pozorni na sledeče lastnosti:
- velikost
- oblika
- barva
- sijaj
-kakovost površine
-kakovost ovojnice
-izenačenost biserov
V Zlatarni Celje dajemo velik poudarek pri izboru biserov najboljše kvalitete. Ko 
boste bisere kupovali v Zlatarni Celje, boste ob nakupu prejeli certifikat, ki potrjuje 
pristnost in kakovost biserov.

Prstan in obesek z Južnomorskim zlatim biserom

prstan šifra 11014509, cena: 530 EUR

 obesek šifra 11022149, cena: 391 EUR



Večerna obleka izdelana iz oranžne francoske 
svile se ponaša z zanimivim krojem, ročno pošitimi 
kristali swarovski, v zgornjem delu pa ima vgrajeno 
prsno oporo, ki daje prsim lepo obliko. Leto 2010 
naj bo za vas novo, modno, lepo in vznemirljivo, 
čisto posebno, v poročni, večerni ali maturantski 
obleki Maje Ferme.

Srebrni uhani, prstan in ovratnica s Swarovski 
kristali in cirkoni, nova kolekcija 
Lencia by Zlatarna Celje: 
uhani, šifra 52030267, cena: 84 EUR
prstan, šifra 52010337, cena: 98 EUR
ovratnica, šifra 52080451, cena: 139 EUR

Model: Tina Maze, obleka: Maja Ferme, nakit: Lencia by Zlatarna Celje, fotograf: Peter Marinšek



Kako to, da si se odločil posvetiti svetu blišča dragih kam-
nov  in plemenitih kovin?

Povsem naključno. Oblikovanje ter umetnost sta moja strast. Preplet obeh se v obliko-
vanju nakita neverjetno spoji in tako ne nastanejo samo dizajnersko dovršeni izdelki, 
ampak, rahlo škandalozno, prave male umetniške stvaritve. Veliko oblikovalske svo-
bode in reševanje produktnih problemov sta razloga, da tako zelo obožujem obliko-
vanje nakita.

Kaj te navdihuje pri oblikovanju novih kolekcij?

Seveda so najpomembnejši trenutni aktualni trendi, ki te neizogibno utirijo in dizajne 
delno opredelijo. Zelo pomemben je tudi notranji navdih, ki predstavlja pomemben 
delež linij na produktu. Seveda pa je, kot skoraj povsod, tudi pri dizajniranju, obliko-
vanju pomembno timsko delo, tako da kar nekaj kosov nakita nastane kot interpret-
acija skupinske ideje.
 
Opaža se, da vnašaš sveže ideje v kombinaciji dragih 
kamnov z modernimi oblikami. Kakšni so nasploh trendi 
in novosti na področju oblikovanja, materialov in dragih 
kamnov?

Novi trendi prav gotovo vplivajo na barvo kovine, od že uveljavljenih rumene in bele, 
do novih razburljivih rjave ter črne, ki dopolnjujejo nabor in povečujejo možnosti 
izbire. Kar se tiče kamnov, so še vedno v uporabi klasični in barvni dragi kamni v 
kombinaciji z naravnimi in steklenimi biseri, predvsem pa vse, kar je drugačno in 
nepredvidljivo. Moj dizajn je popolnoma usmerjen k ljudem, ki si želijo izstopati, biti 
individualni, skratka na nek način posebni.

Lahko poveš kaj več o tehnologiji, ki jo uporabljaš pri 
izdelavi novih modelov?

Oblikovalec ne more več samo risati in čakati na inženirje, da projekt speljejo do 
konca, potrebno je biti direktno vključen v proces nastajanja produkta. Zatorej 
je moj pristop do nastajanja novih produktov zelo „inženirski“, kar pomeni, da se 
poslužujem najrazličnejših pripomočkov in tehnologij. Tehnološki proces oblikovanja 
se začne za računalnikom in sicer s 3D programom Rhinoceros s katerim pridobim 
3D model produkta. Ko sem z modelom zadovoljen, ga pripravim za stereolitografijo 
-  3D tiskanje. To pomeni, da izvozim model v jezik, ki ga 3D tiskalnik prepozna in 
s tem se začne fizično ustvarjanje modela, ki je tako pripravljen za ulivanje ter na-
daljnjo obdelavo.

Razmišljaš kaj o novi moški liniji v kolekciji Zlatarne Celje? 
Kaj moškim sploh pomeni nakit?

Moški smo zelo specifična skupina potrošnikov. Naše potrebe so navidez enostavne, 
a velikokrat zelo specifične. Zatorej se težko zadovoljimo s stvarjo, ki nam je le delno 
všeč. Pripravljamo novo linijo produktov, ki bodo všečni, lepi a hkrati moških linij in 
zelo moderni. 9



Ali lahko znova podarim stari zaročni 
prstan?
Medtem ko si želimo, da bi ljubezen in predanost part-
nerju trajala večno in da bi naš izbranec nosil zaročni 
prstan do konca življenja, je v realnosti lahko drugače. 
Že podarjeni zaročni prstan je stvar odločitve pos-
ameznika. Novemu dekletu je stari prstan lahko všeč in 
ne vidi potrebe po novem, spet druge si želijo svežega 
začetka nepovezanega s preteklimi zvezami.

Ali je res, da mora vrednost zaročnega 
prstana presegati dvomesečno 
plačo?
Tega pravila se poslužujejo v drugih državah, pred-
vsem v Ameriki, pri nas pa to ne drži kot pravilo. Dejstvo 
pa je, da mora biti prstan poseben, saj naj bi ga ženska 
nosila do konca življenja. 
Nasvet: če imata lep in nepozaben spomin na zaroko, 
lahko na naslednji strani  sodelujeta v razpisu za 
najlepšo zgodbico. Najbolj romantično in izvirno 
bomo objavili v prihodnji številki, avtorja pa seveda 
nagradili!

prstan iz belega zlata z modrim safirjem  in diamanti 0,10 

ct.-2 x, šifra 11014279, cena: 1.176 EUR

prstan iz belega zlata z briljantom 1,00 ct., šifra 

11014163, cena: po dogovoru

prstan iz belega zlata z briljantom 0,25 ct.-

1x; 0.01 ct.-9x, šifra 11014281, cena: 1.562 

EUR

Izvor vseh diamantov vdelanih v nakit Zla-
tarne Celje je preverjen in neoporečen.
Vsi diamanti v izdelkih Zlatarne Celje 
so “conflict free”, kar pomeni, da so pri-
dobljeni iz območij oz. rudnikov, kjer ne 
izkoriščajo otroške delovne sile. Prav tako 
so vsi diamanti, ki jih uporabljamo v Zla-
tarni Celje visoke čistine VVS ter barve G. 
Pri vsakem nakupu izdamo lasten certi-
fikat, ki potrjuje pristnost dragulja.
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Ob misli na zaroko, prvem koraku na poti skupnega 
življenja, nas prevzame veliko toplih, lepih misli, pa tudi 
dilem in vprašanj. Preberite nekaj nenapisanih pravil in 
nasvetov, ki vam bodo pomagali pri tem pomembnem 
dogodku. 
Ali naj moški nosi zaročni prstan?
Medtem ko večina moških nosi samo poročni prstan, 
si nekateri želijo zaročnega kot simbol njihove pov-
ezanosti s partnerjem. Ker pa to ni običajno, bodite 
pripravljeni na vprašanja bolj konservativnih družinskih 
članov in prijateljev, ki bodo morda pomislili, da ste v 
zakonski jarem skočili brez njihove prisotnosti.
Na kateri roki naj nosim zaročni prstan?
Sodobna tradicija in bonton sicer narekujeta, da se 
zaročni prstan nosi na levi roki, vendar je odvisno od 
posameznika. Po poroki se zaročni prstan prestavi na 
desno roko, lahko pa nosite oba skupaj na levi roki. 
Če nosim prstana skupaj, kateri 
prstan gre prej na roko?
Ko ženska istočasno nosi poročni in zaročni prstan, gre 
poročni prstan prvi na roko, saj je tako bližje srcu, za-
tem sledi še zaročni. 
Kaj če mi zaročni prstan ni všeč?
To je lahko težka dilema, še posebej, ker je verjetno 
vaš izbranec porabil veliko časa pri izbiri pravega 
prstana. Vendar se tako kot v odnosu, tudi tukaj držite 
načela poštenosti. Svojemu izbrancu jasno povejte, da 
ne dvomite o občutkih povezanih s tem darilom, vendar 
da vam stil prstana preprosto ne ugaja. Morda se pos-
vetujta z draguljarjem ali se da na prstanu kaj spremiti 
ali pa ga vrnita in skupaj izberita takšnega, ki vama 
bo všeč.
Ali mora biti zaročni prstan z diaman-
tom?
Sodobna tradicija sicer narekuje, da so zaročni prstani 
z diamanti, saj so le ti simbol večnosti  in dragocenosti, 
vendar je najbolj pomembno, da se vaša izbranka 
počuti udobno s podarjenim prstanom. Tako je lahko 
zaročni prstan tudi z drugimi dragocenimi kamni.
Ali lahko nosim zaročni prstan, ko 
sem še v ločitvenem postopku?
Zakonska razveza je pravni postopek, medtem ko je 
zaroka čustvena zaobljuba. Težavne razveze lahko 
včasih trajajo mesece ali leta, zato je sprejemljivo, da 
se na novo zaljubljeni partner odloči in zaobljubi še 
med ločitvenim postopkom.
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obesek iz belega zlata s cirkoni, šifra 11012126, cena: 194 EUR

verižica iz belega zlata, šifra 71115143, cena: 83 EUR

prstan iz belega zlata s cirkoni, šifra 11014568, cena: 199 EUR
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Če se odločite za nakup poročnih prstanov v Zla-

tarni Celje, imate naslednje ugodnosti:
gotovinski popust;

podarimo vam presenečenje Zlatarne Celje – 
šampanjec, polnjen z delci iz 23-karatnega zlata, da 
boste nazdravili enemu najpomembnejših dogodkov 

v življenju;
prav vsi kupci poročnih prstanov v Zlatarni Celje 

pa sodelujejo v nagradni igri »Diamantno poročno 
potovanje«.

moški prstan, šifra 11018521, cena: 476 EUR
ženki prstan z briljanti, šifra 11018520, cena: 705 EUR

moški prstan, šifra 11018525, cena: 641 EUR
ženski prstan z briljantom, šifra 11018524, cena: 962 EUR

moški prstan, šifra 11014232, cena: 348 EUR
ženki prstan z briljanti, šifra 11014487, cena: 529 EUR

moški prstan, šifra 11014499, cena: 342 EUR
ženski prstan z briljanti, šifra 11014490, cena: 726 EUR

Za mladoporočence je izbira poročnih prstanov posebno doživetje. Poročni prstani vežejo nase mnogo čustev, 
so predstava življenja v prihodnosti. Za nevesto je poročni dan eden izmed najpomembnejših, zato želi izgledati 
brezhibno in biti za en dan princesa. Torej kaj izbrati?
Prodajalec se postavi v vlogo tihega svetovalca. Kakšno obleko bo nosila nevesta? Kaj najbolj pristoji tenu kože, 
lasem, barvi oči? Se oblačita klasično, lahkotno, moderno?

Izbira v ponudbi je zelo velika. Potrebno si je postaviti neke cilje in omejitve in s tem skrčiti izbiro, saj vas bo prev-
elika ponudba sicer zmedla. 

Kolekciji poročnih prstanov v Zlatarni Celje dajemo velik pomen. Neprestano razvijanje idej, iskanje novih 
tehnoloških rešitev, prepoznavnih dizajnov in kvaliteta so motivacije, ki nas ženejo iskati vedno nove poti s ciljem, 
da zadovoljimo vse potrebe naših strank.

Vodilo naše linije poročnih prstanov je brezčasen dizajn. Večino prstanov je mogoče poljubno kombinirati, jih 
izbrati z diamanti ali brez v eni od treh aktualnih barv zlata – hladni beli, topli rumeni ali trendovski rdeči, mogoča 
pa je tudi kombinacija vseh treh.

Poseben efekt daje prstanom obdelava v mat in svetleči izvedbi. Prstani so izdelani zelo natančno, tako da tudi 
modeli brez kamnov delujejo harmonično in dragoceno.
Izberete lahko enega od osmih osnovnih profilov v različnih širinah, veliko pozornosti pa posvečamo tudi udobju 
pri nošenju nakita, kar omogoča mehko zaobljen notranji del prstana.

Diamanti in briljanti postajajo vedno pomembnejši detajl v ženskem prstanu. Drobni briljanti natančno vkovani v 
žleb delujejo izredno subtilno. Lahko pa so vdelani tudi od strani, kar deluje nenavadno in prefinjeno. Vkovani tako 
ali drugače, eden ali več, diamanti ostajajo simbol neminljive ljubezni.

Nova kolekcija poročnih prstanov Zlatarne Celje 2010 bo prvič predstavljena 
na Maturantskih in poročnih utrinkih 2010 in sicer 15.,16. in 17. januarja v 
Grand hotelu Union v Ljubljani. Ob tej priložnosti vas prisrčno vabimo, da 
nas obiščete. Vsem bodočim mladoporočencem bomo podarili darilni bon, ob 
nakupu poročnih prstanov pa tudi zlato penino Zlatarne Celje in sodelovanje 
v nagradnem žrebanju za sanjsko poročno potovanje.  Vse, ki se ne boste 
uspeli udeležiti prireditve, vabimo v naše prodajalne, še posebej v proda-
jalno v Diamantu v Ljubljani, kjer bo predstavljena celotna kolekcija poročnih 
prstanov Zlatarne Celje. 
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Zlatarna Celje, kot največji in najstarejši slovenski proizvajalec nakita s tradicijo od leta 1844 in vrhunsko ekipo zlatarskih mojstrov, najavlja za leto 2010  najnovejšo linijo 
prestižnega zlatega nakita, s ciljem zadovoljiti tudi najbolj zahtevne stranke.  Ekskluzivna dovršenost in izjemna oblika bo na voljo samo v omejenih serijah v draguljarnah 
Zlatarne Celje. Prvi kosi nakita iz te prestižne serije so bili razstavljeni na razstavi Zlatarne Celje septembra na Ljubljanskem gradu.

Kolekcija nakita »Limited edition« ponuja omejene serije prestižnih, posebnih kosov 
kot tudi možnost izdelave nakita po merah in željah strank s pomočjo našega strok-
ovnega oblikovalskega tima, tako da je končni izdelek popolnoma v skladu z željami 
strank. Gre za prestižne kose nakita, v katere so vložene ure in ure skrbnega ročnega 
dela priznanih mojstrov Zlatarne Celje. Vsak kos nakita ima posebno gravuro z logo-
tipom podjetja in številko kosa nakita v določeni seriji (npr. ZLATARNA CELJE 1844, 
05/50). Prve kolekcije bodo na voljo spomladi 2010  v naši draguljarni na Mestnem 
trgu v Ljubljani.

Obesek iz belega zlata z barvnimi diamanti, 

šifra 11022116, cena: 2.035 EUR

prstan iz zlata z briljanti in tahiti biserom, šifra 11014632, cena: 2.144 EUR
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Tina Maze; Lencia 2009

Tinka Milinović; Zlatarna Celje 2006

Martina Kajfež; Zlatarna Celje 2009

Grega Straus; Lencia 2004

Katarina Magajne; Lencia 2004

Nataša Dobelšek; Lencia 2004

Iris Mulej; Lencia 2006

Ivana Leković; Zlatarna Celje 2005
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D&G ure in D&G 
nakit 

ekskluzivno v 
prodajalnah 

Zlatarna Celje 



Lencia by Zlatarna Celje je srebrna kolekcija, ki prenaša svetovne trende na naše 
tržišče in diktira nove modne zapovedi nakita. V skladu s to vizijo poskušamo 
zadovoljiti potrebe modno ozaveščenih uporabnikov in neprestano skrbimo za 
nadgradnjo in dopolnjevanje kolekcije Lencia, ki jo ponujamo svojim kupcem tako 
v prefinjenih in vrhunsko dodelanih designih kot tudi v izpopolnitvah tehnologije 
izdelave. V povezavi s svetovnimi trendi smo tudi mi razširili svojo znamko in v 
prodajni asortiment dodali kolekcijo dinamičnih, zanimivih in mladostnih Lencia 
Charms obeskov, ki dodobra popestrijo našo ponudbo nakita. 
Zapestnice na katere se poljubno pripenjajo razni obeski in tako tvorijo svojevrsten 
in unikaten nakit, so postale pravi modni hit. Ponujamo vam izdelke za vsak okus, 
za vsako priložnost in namenjene vsem generacijam. Obeski so lahko barvni, 
veliki, manjši in vseh različnih oblik in simbolov. Kupujete jih lahko posamično ali v 
kompletu z zapestnico. Predstavljajo lepo darilo, spomin na različne dogodke in 
stvari, ki vam v življenju pomenijo veliko. Vsakdo si lahko sestavi svoj unikaten nakit, 

ki bo igriv, moden in v trendu. Trend, ki je prisoten po vsem svetu ponujamo sedaj 
tudi na našem trgu z lastno blagovno znamko Lencia Charms. Nudimo vam bogato 
ponudbo raznih amuletov, ki simbolizirajo različne karakterje. Tako v naši ponudbi 
najdete nabor različnih živalskih ljubljenčkov, razne prinašalce sreče, modno orien-
tirane in ljubezensko navdahnjene Charme. V prihajajočem prazničnem decembru 
bomo obstoječi ponudbi Charmov dodali novo, praznično obarvano kolekcijo. Za 
zahtevnejše kupce pa smo pripravili Charme izdelane v zlatu in posute z briljanti.
Tako lahko v prihajajočih decembrskih praznikih razveselite sebe ali svoje 
najdražje z obeski Charms, ki so vam na voljo v naših prodajalnah in tudi na spletni 
strani www.lenciacharms.com. Spletno nakupovanje vam vsak mesec ponuja 
različne akcije v smislu cenovno ugodnejših nakupov, z včlanitvijo v Charms klub pa 
si zagotovite zanesljivo obveščanje o vseh novostih in ugodnostih spletne trgovine.
Charmomanija se je torej pri nas že začela, potrebno je samo, da postanete del nje 
tudi vi. 
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Tina povej, kdo te je navdušil za smučanje?
Za smučanje so me navdušili starši in vzdušje v smučarskem klubu, ter vsa potovanja, 
ki so bila del športa. Uspehi so prišli sami od sebe in so me vedno privlačili, da os-
tanem v tem lepem športu.

Veliko stvarem si se morala odpovedati, da si prišla tako 
visoko. Ali je bilo težko?
Težki trenutki se pozabijo, ostanejo pa lepi. Sigurno je pot do vrhunskih uspehov 
težka in trnova, ter zahteva veliko potrpežljivosti in vztrajnosti. Ampak, ko dosežeš 
željeno, se trud poplača. Manjka mi še nekaj uspehov, tako da bom lahko rekla: 
“Splačalo se je.” Za dosego teh se pošteno trudim in v tem sem našla svoj smisel.

Na kateri športni dosežek v tvojem življenju si najbolj 
ponosna?
Najbolj sem ponosna na medaljo s svetovnega prvenstva lani v Francoskem Val d’ 
Iseru in na to, da sem še vedno konkurenčna najboljšim puncam svetovnega pokala 
in to v skoraj vseh disciplinah. Veliko mi pomenijo vse zmage v svetovnem pokalu od 
katerih je bila najlepša letošnja v Mariboru.

Kako poudarjaš svojo lepoto  na snežnih strminah? Bila si 
tudi izbrana za najlepšo smučarko? Kaj ti to pomeni?
Lepote ne poudarjam preveč, saj mislim, da sem lepa takšna, kot sem. Predvsem jo 
cenim. Negujem predvsem obraz, ki je zaradi zimskih temperatur in vetra ali sonca, 
vedno izpostavljen. Največ dela  imam sicer  z lasmi, saj imam zelo dolge in goste, 
ampak hočem imeti zdrave. Seveda se ob priložnostih naličim, a tega na smučeh, na 
tekmah ne prakticiram. 

Verjetno kot predstavnica nežnejšega spola občuduješ 
nakit? Kakšen je tvoj odnos do nakita? 
To je vedno odvisno od priložnosti. Najbolj mi koristi nakit, ki ga lahko nosim ne 
glede na to kaj počnem. Raje majhno, kot da bi me to oviralo pri športu. V vsakem 
primeru mora biti nekaj  posebnega. 

Ali nam lahko zaupaš, če imaš kakšen kos nakita, ki ti 
največ pomeni in zakaj?
Ker do ne dolgo nazaj, nisem imela luknjic v ušesih, sem se najbolj navezala ravno na 
uhane. Sprva sem si čudovite in predvsem unikatne kupila sama, a sem  zaradi svoje 
nepazljivosti enega izgubila. Sedaj pa skoraj ne morem brez Andrejevega darila, ki  
krasi moje uho.

Ali tudi sama podarjaš nakit?
Ne prav pogosto, saj nikoli ne vem ali bo nekomu všeč. Nazadnje sem verižico 
podarila kot botra.

Kako si se počutila na slikanju za novo srebrno kolekcijo 
Lencia by Zlatarna Celje? 
Neverjetno profesionalno se je odvijalo vse skupaj. Bila je super ekipa in 
vzdušje je bilo tako sproščeno. Imela sem super fotografa, vizažista, krasne 
obleke, najvažnejše pa je, da mi nakit pristoji in se zliva z mojo osebnostjo.  

Ali kupuješ nakit Zlatarne Celje? 
Da.  27

Tina Maze ni samo najboljša slovenska smučarka, ki sodi v najožji svetovni smučarski 
vrh, ampak tudi simpatična punca, ki se je profesionalno izkazala pri slikanju, ki smo 
ga z njo opravili za novo kolekcijo Lencia by Tina Maze. Poudariti moram, da smo 
v Zlatarni Celje izjemno zadovoljni z njenim profesionalizmom, navdušeni nad njeno 
lepoto ter očarani nad njeno prisrčnostjo. Nove image slike s Tino Maze smo posneli v 
Celju, pri stylingu nam je pomagala Maja Ferme, fotografiral pa je Peter Marinšek. Na 
naslednji strani vam predstavljamo nekaj utrinkov s slikanja.







Kako izbrati pravo darilo? Nakit v 
obliki srca, oplemeniten z zlatom in 
briljanti, bo zagotovo prebudil strast 
v mrzlih zimskih dneh. Ali razigrani 
in prikupni charmi, ki bodo 
prižgali nasmeh v očeh… Naj vaše 
darilo vzbuja pozornost.



Diamanti in zlato so najboljši prijatelji žensk, vendar zakaj 
ne bi s posebnimi darili razveselile tudi svojih dragih? 
Malo zlatega razvajanja, pa četudi samo s šampanjcem 
Zlatarne Celje polnjenim z zlatimi delci 23-karatnega 
zlata, jih bo zagotovo razveselilo!

.





Kolekcija Lencia by Tina Maze

ovratnica iz srebra z oniksom in cirkoni, šifra 52080443, cena: 98 EUR

prstan iz srebra z oniksom in cirkoni, šifra 52010335, cena: 79 EUR



Zlate kariere
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Večina finančnih strokovnjakov je še vedno prepričana, da je zlato trdna in dobra 
naložba, ki se upira recesiji in inflaciji, v prid višanju cene zlata na svetovnih borzah 
pa govorijo tudi naslednji vzroki:
- letna proizvodnja je precej manjša od potrošnje
- novih nahajališč zlata že dolgo niso odkrili nikjer
- vrednost je zagotovo pridobilo tudi s pospešenim prehodom Vzhodne Evrope, Indije 
in Kitajske v potrošniško družbo, kjer je pojem »naložbenega zlata« nekaj novega
- z zelo nizkimi obrestnimi merami, veliko rastjo cen energentov in drugih surovin in
- z velikimi nihanji med glavnimi svetovnimi valutami. 
Poleg tega se je tudi zgodovinsko gledano zlato izkazalo kot najbolj gotova in varna 
naložba, v Sloveniji pa je to tudi edina naložba, ki je neobdavčena, tako da vla-
gatelji ne plačajo davka na dodano vrednost. Še bolj ugodno je, da za fizične os-
ebe ne velja niti davek na kapitalski dobiček, ki ga je treba plačati pri vseh drugih 
naložbah in zaenkrat je dostopno še vsakomur, predvsem pa že zelo majhna masa 
predstavlja veliko vrednost.

Na kaj moram biti kot vlagatelj pozoren?

Vlagatelji morajo biti pozorni na to, da kupijo ploščice pri proizvajalcih ali posredni-
kih, ki jim zaupajo, da dobijo zraven potrebne certifikate in potrdila in ne nazadnje 
tudi tam, kjer vedo, da bodo ploščice lahko zanesljivo prodali, ko bodo to želeli.

Kakšna naj bo varčevalna shema?

Varčevalna shema je stvar vsakega posameznika, njegovih finančnih zmožnosti in 
želja, predvsem je potrebno vedeti, da naložba v zlato ni namenjena kratkoročnim 
špekulacijam, temveč je to naložba na dolgi rok. Večina finančnih strokovnjakov 
priporoča »razmerje« 30% naložb v fizično zlato, 70% razpršeno v ostale naložbe.

Kje dobim dodatne informacije?

V Zlatarni Celje imamo  v svoji ponudbi ploščice lastne proizvodnje in ploščice du-
najske kovnice Ögussa, članice belgijskega združenja Umicore, v apoenih 10g, 
20g, 50g, 100g, 250g, 500g in 1000g. Ploščice so iz 24 karatnega zlata, čistine 
999,9/1000, označene z žigom kovnice in žigom čistine kovine. Dodatne informaci-
je lahko vlagatelji dobijo na naši brezplačni modri številki 080 74 77,  v katerikoli 
od naših triintridesetih prodajaln po vsej Sloveniji ali pa na naši spletni strani www.
zlatarnacelje.si, podstran investicijsko zlato, kjer je možno oddati tudi povpraševanje 
na katero z veseljem odgovorimo.

Kakšne so napovedi?

Napovedi in teorije, prav tako pa tudi aktualno stanje na borzi, napovedujejo zlatu 
svetlo prihodnost in prav táko si v imenu vseh naših vlagateljev želimo tudi v Zlatarni 
Celje, sijočo kot je njegova barva.

Zakaj kupiti zlato?
- Ker je edini naložbeni kapital, ki je oproščen 
plačila davka na dodano vrednost ob nakupu in 
prodaji po 118. in 119. členu ZDDV. 
- Ker zlato predstavlja zaščito proti inflaciji
- Ker je svetovno konvertibilna valuta
- Ker je naložba je namenjena vaši prihodnosti
- Ker je zlato visoko likvidno
- Ker že majhna količina predstavlja veliko 
vrednost
- Ker je prenos na vaše dediče v primerjavi z 
nepremičnino veliko lažji
- Ker je zlato še vedno podcenjeno glede na 
inflacijo in nafto
- In ne nazadnje, ker je lepo darilo.

Aktualne nakupne in prodajne cene zlatih ploščic so 
objavljene na naši spletni strani www.zlatarnacelje.si, 
podstran investicijsko zlato, za vsa vprašanja pa smo 
vam na voljo na brezplačni modri številki 080 74 77 ali  
na e-pošti: zlato@zlatarnacelje.si 

Kakšen je ‘ugled’ zlata 
v današnjem času?

Zlato spada med kovine, ki so lju-
dem že od nekdaj ugajale, tako 
iz političnih in gospodarskih, kot 
iz estetskih razlogov, zato je bilo 
vedno zelo visoko cenjeno in še 
danes predstavlja prestiž in »vir 
moči«.

Zakaj je zlato ‘pamet-
na’ naložba?
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Podariti zlato je že od nekdaj tradicija, ki izžareva pripadnost, spoštovanje in 

željo po uspehu. S simboličnimi 1g in 5g borznimi ploščicami lahko presene-

tite in obdarite ljudi, ki jih imate radi oziroma jim želite izkazati spoštovanje 

in naklonjenost. Zadnja stran kartice je namenjena vašemu osebnemu pos-

vetilu.

spletna trgovina: 

www.zlatarnacelje.si/zlatigrami 

in vse poslovalnice Zlatarne Celje po Sloveniji
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Želja po lepoti in popolnosti je v današnjem svetu prisotna skorajda na vsakem koraku in sem 
sodijo tudi lepi in zdravi zobje. Velikokrat se zalotimo, da sogovorniku pogledamo v zobe, 
saj mnogi verjamejo, da se zdravje in higiena človeka pozna po kvaliteti in negovanosti 
njegovih zob. Hiter tempo življenja, stres, pomanjkanje časa in nestalna prehrana 
izredno vplivajo na naša življenja in posledično tudi na naše zobe. Težnja 
modernega človeka k popolnosti, estetiki, mladostnemu videzu in počasnemu 
staranju je pripomogla k bliskovitemu razvoju  stomatološke znanosti, zato so 
izrednega pomena strokovni nasveti in storitve zobozdravnika, ki natančno ve 
kaj posameznik v določenem trenutku potrebuje, kaj mu lahko nudi in svetuje 
ter kako pomaga. V Zlatarni Celje d.d. se trudimo slediti sodobnim trendom v 
zobozdravstvu, saj se zavedamo, da lahko le dobro sodelovanje stomatologov, 
zobnih tehnikov, proizvajalcev in raziskovalne stroke obrodi sadove in 
posledično odlično oskrbo pacientov. Veliko si lahko pomagamo sami z 
rednim ščetkanjem, uporabo zobne nitke, z zdravo prehrano, izogibanjem 
sladkorju, ipd. Zapomnimo si, da je  lep in zdrav nasmeh z zdravimi in trdnimi 
dlesnimi znak dobrega zdravja in posledično dobrega počutja!

Kratek vodnik za nego zob
Popolna nega zob in ustne votline vsebuje vsakodnevno uporabo ščetke, 
zobne nitke in ustne vodice. Marsičigav dan ne vsebuje vseh teh procesov, 
zato je pomembno, da se pravilno izvršijo vsaj tiste oblike negovanja iz 
seznama, za katere se posameznik odloči. 

Ščetkanje 
Zobe je mogoče razdeliti na šest ločenih sekcij. Čiščenje je potrebno začeti 
pri zgornjih kočnikih, saj je tam najmanj sline, ki preprečuje zobno gnilobo. 
Temeljito ščetkanje naj bi potekalo od zadaj preko ličnikov in podočnikov
proti sprednjim sekalcem. Ob tem ščetko držimo pod kotom 45 stopinj, 
ščetkamo pa od dlesni proti konici zob. Po tem postopku očistimo še notranjo
stran zob, postopek pa večkrat ponovimo, tako zgoraj kot spodaj. Časov-
ne omejitve so nesmiselne, saj je učinek ščetkanja odvisen od tehnike 
ščetkanja in ne od časa, ki ga namenimo le-temu.

Zobna nitka
Zobna nitka je izredno pomembna sestavina popolne zobne higiene. Na videz
 zgleda neuporabna in človek nanjo zelo hitro pozabi ali pa jo razume kot 
del občasnega čiščenja zob. Zaradi svoje preprostosti lahko zobna nitka brez 
težav očisti različne obloge med zobmi do katerih je z drugimi orodji praktično
nemogoče priti. Še posebej pomembno pa je to ob dejstvu, da medzobni prostori 
predstavljajo kar 40% celotne zobne površine. Zobna nitka pa ne odstranjuje samo 
ostankov hrane, kot misli večina ljudi, ampak tudi nevidno plast bakterij tik ob in pod 
dlesnijo. Vsak, ki ga skrbi zdravje in podoba zob in ustne votline, bi moral resno razmisliti 
o vsakodnevni uporabi zobne nitke. Glede na razmerje med učinkovitostjo in ceno se zdi 
odločitev zanjo samoumevna.

Ustna vodica
Ustna vodica je končni »hladen tuš« za preostale bakterije in obloge, ki jih prej nista odstranili 
zobna ščetka in zobna nitka. Približno deciliter ustne vodice porazdelimo po ustni votlini in z njo 
grgramo z namenom, da dosežemo vse skrite kotičke. Po grgranju ustno votlino običajno izplaknemo 
z vodo. Ne glede na to, katerega izmed izbranih pristopov k negovanju zob izberemo, je
ključnega pomena pri higieni zob temeljitost in redno čiščenje (povzeto po  www.floss.com).
Želimo vam veliko zdravih nasmehov!

e-mail: zc.aurodent@zlatarnacelje.si
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Vkovanje kamnov je ena izmed zadnjih faz pri izdelavi nakita. Pri vkovanju si vk-
ovalec pomaga s številnimi pripomočki kot so pile, posebna držala za vpenjanje 
posameznega kosa nakita, razni rezkarji, katere vpne v zlatarski ročnik, posebni 
noži za ročno rezanje kovine (štihel), katere brusi na oljnem kamnu in še mnogi drugi 
pripomočki, ki si jih v  veliki meri naredi sam. Skoraj vsak način vkovanja potrebuje 
kakšno “svoje” posebno orodje. 

Poznamo več vrst vkovanja, med katerimi se pretežno uporabljajo sledeči načini: 
juvel, krapne, kanalno, vkovanje v okov, na notranjo fazeto in predjuvel, katerega 
bom podrobneje opisal. 

Predjuvel pomeni, da ima “odlit” izdelek že v naprej narejen izrez in delno priprav-
ljen “sedež” za kamen. Vkovalec prejme obdelan in delno poliran izdelek (v tem 
primeru prstan), ki ga vpne v ročni primež.    

Z rezkarjem naredi sedež za posamezen kamen, kamor vstavi vsakega  posebej. 
Šele, ko je kamen poravnan in v pravi višini, s “štihlom” nanj zagrne material ter 
naredi gladko “kroglico”. Na koncu, ko so vsi kamni  vkovani,  s ploščatim “štihlom” 
poreže vse stene “fazete” predjuvela, da dobijo sijaj. 

          
Po končanem vkovanju je potrebno še vsak končan izdelek spolirati, izdelke iz bel-
ega zlata pa še naknadno rodinirati. Po vseh teh fazah je izdelek pripravljen za 
prodajo.    

www.lisca.si

Prestige_MILANO_dim_240X300+3mm.pdf   1   23.11.2009   12:58:03
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vsebujejo amoniak. Ne smete jih čistiti s paro ali v ul-
trazvoku.
4.Občasno je potrebno bisere ponovno nanizati. 
Priporočljivo je enkrat do dvakrat letno, odvisno ko-
liko jih nosimo. Priporočljivo je nizanje na vozle, ker 
preprečuje drgnjenje biserov med seboj, v primeru, da 
se svilena nit strga, pa vozli zagotavljajo, da se biseri 
ne razletijo.
5.Izogibajte se shranjevanju biserov v zelo suhih prosto-
rih. Biseri imajo radi vodo, ne nazadnje so v njej zrasli, 
izjemno suh zrak lahko namreč povzroči pokanje bi-
serovine. Zato biserom, ki jih hranite v trezorjih (hišni, 
poštni, bančni) namenite posebno skrb. Ker so trezorji 
običajno zelo suhi, je priporočljivo k biserom položiti 
navlaženo (ne mokro) krpico in jo občasno zamenjati. 
Paziti pa morate, da ne ustvarite preveč vlažnega okol-
ja, ker bi se tvorila plesen.

Nega nakita z dragimi kamni

Dragi kamni so lahko občutljivi na temperaturne spre-
membe, razne kemikalije in udarce, zato je za ohran-
itev njihove fine obdelave in dragocenosti potrebno 
pravilno vzdrževanje in skrbna nega.

1.Najboljši nasvet, ki vam ga lahko damo je, da po 
nošenju nakit z dragimi kamni obrišete s čisto in mehko 
vlažno krpo. Ta preprosta navada zagotavlja, da vaš 
nakit ohrani svoj sijaj.
2.Priporočamo vam, da ga hranite v vrečici iz mehkega 
materiala, ločenega od ostalega nakita.

NEKAJ NASVETOV ZA VZDRŽEVANJE 
VAŠEGA NAKITA

1. Navadite se sneti vaš nakit, še posebej tiste-
ga z dragocenimi kamni, ko pridete domov. Še 
posebej se izogibajte nošenju nakita pri hišnih 
opravilih, delu na vrtu in pri podobnih opravi-
lih ali vsaj nadenite zaščitne rokavice.
2. Najbolje je, da nakit hranite v skrinjici za 
nakit, v predalčkih, kjer se kosi ne dotikajo 
drug drugega.
3. Slikajte ves nakit, ki ga imate. Ob kraji ali 
izgubi boste imeli dokumentacijo, ki vam bo 
pomagala, da se boste spomnili in dokazali, 
kaj ste imeli.
4. Vsaj enkrat letno obiščite svojega zlatarja, 
da vam profesionalno pregleda in očisti vaš 
nakit ter vam svetuje pri vsakodnevni negi in 
vzdrževanju.
5. Hranite certifikat in garancijo vašega nakita, 
saj boste le tako lahko hitro dokazali njegovo 
pristnost.
6. V Zlatarni Celje so na voljo posebne čistilne 
krpice za srebrni, zlati in za biserni nakit. Tako 
ga lahko vsakodnevno ohranjate v najlepši ob-
liki.

Ker želimo, da boste svoj nakit, s katerim se počutite 
lepše in posebne, čim dlje nosile, vam svetujemo kako 
ga vzdrževati. V naših prodajalnah so vam na voljo 
posebni čistilni seti za srebrn, zlat in biserni nakit, s kat-
erimi ga boste lahko vsakodnevno vzdrževale in ohran-
jale njegov sijaj. Poleg upoštevanja nasvetov pa svetu-
jemo, da enkrat letno obiščete tudi svojega zlatarja, da 
pregleda in profesionalno očisti vaše dragocenosti.

Nega bisernega nakita

Biseri so zaradi kompaktne kristalne strukture zelo 
obstojni, vendar ne smemo spregledati, da so mehki. 
Pravilna nega je pogoj, da ohranimo njihov sijaj in 
lepoto.

1.Bisere »oblecite« zadnje in prve »slecite«. Biseri 
obdržijo svoj izvirni blesk, če jih takoj po nošenju nežno 
obrišete z mlačno navlaženo krpo, še posebej v polet-
nih dneh, ko se bolj znojimo. Priporoča se občasno 
umivanje biserov z mehko krpo v mlačni milnici, lahko 
uporabite tudi mehko krtačko. Po umivanju jih sperete s 
čisto vodo in nežno obrišete z mehko bombažno krpo.
2.Hraniti jih je potrebno v posebni vrečici ali škatli, za-
vite v mehko tkanino, ločeno od ostalega nakita. Tako 
so zaščiteni, da jih kovina in drugi kamni ne opraskajo. 
3.Preprečujte stik s kemikalijami (kis, klor, amoniak, beli-
la, črnilo, lak za lase, parfumi in kozmetika), ki nažirajo 
površino, še večji vpliv pa imajo, če pridejo v notranjost 
bisera, zato jih nikoli ne smete nositi pri pomivanju po-
sode, urejanju frizure (barvanje las) ali v bazenih. Tudi 
čistila za nakit niso primerna za bisere, ker pogosto 

3.Izogibajte se slani in klorirani vodi ter močnim kemi-
kalijam, ki uničujejo površino dragih kamnov in tako le-ti 
izgubijo svoj lesk.







Spletna trgovina Zlatarne 
Celje
Ne pozabite obiskati internetne strani 
www.lenciacharms.com, če ne želite 
zamuditi ugodnih akcij in včlanite se v 
Lencia Charms klub. 

Zlati grami presenečenja
Zlati grami presenečenja – po velikem uspehu na vseh naših prodajnih mestih in kot 
LX DARILO preko Pošte Slovenije, še prodor na tuja tržišča, začetek uspešne prodaje 
na Češkem in Slovaškem. Zlatarna Celje in Miss Slovenije

V Zlatarni Celje imamo z oblikovanjem in izdelavo kron za najlepše veliko izkušenj, 
saj smo jih v svoji zgodovini izdelali že ogromno. Vsa pomembnejša lepotna tekmo-
vanja na območju bivše skupne države smo oplemenitili  z različnimi kronami, tiarami 
in diademi. Krona, simbol vladarjev in s tem zaščitni znak uspeha, prestiža in moči, 
tudi dandanes krasi glavo najlepših zmagovalk. 
Letošnja Miss Slovenije, 23-letna Mariborčanka, Tina Petelin je svojo krono prejela 
tik pred odhodom v Johannesburg. Tako smo v Zlatarni Celje podarili unikatno krono 
lepotici z zavidljivimi 180 cm višine, ki končuje magistrski študij ekonomije. 
Tako kot se lepotice dolgo pripravljajo na tekmovanje, tudi izdelava krone vzame 
veliko ur dela, saj je potrebno natačno zediniti funkcionalnost z dovršeno obliko. 
Krona, ki jo je za Tino oblikovala Helena Umberger, je izdelana v simbolični obliki 
krošnje drevesa ter nosi posebno sporočilo: ohranimo naravo in krošnje dreves, brez 
katerih ni življenja. 
Krona je izdelana iz srebra čistine 925/000 in z ročno vkovanimi cirkoni modre in 
bele barve. Kombinacija plemenite kovine in bleščečih kamnov ji daje pečat mod-
ernega in izvirnega oblikovanja.
Vrednost krone je 6.000 EUR.

Miss Alpe Adria
Letošnje leto je na izboru za Miss Alpe 
Adria slavila celjanka Gea Erjavec. V 
Zlatarni Celje smo tekmovalkam podarili 
lepe nagrade, ter posodili nakit in krono 
za predstavitev na prireditvi. 

Akcija Celjan-naj 
prodajalec
Tednik Celjan je izvedel akcijo »Naj 
prodajalec« v kateri je Zlatarna Celje 
zmagovalki podarila privlačno nagrado 
– zlato ogrlico z modrim safirjem. 

Zlatarna Celje skupina na 
Facebook-u
Na spletnem portalu Facebook ima Zla-
tarna Celje že lepo število članov, ki lah-
ko spremljajo dogodke in novosti v svetu 
nakita. Pridružite se nam!
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Manšetni gumbi by Bill Clinton
V Cankarjevem domu je na ekskluzivnem dogodku v organizaciji Diners Cluba Slo-
venije, časnika Finance in Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji predaval nek-
danji ameriški predsednik Bill Clinton. Na dogodku polnem presežkov, je v napeti  
dobrodelni dražbi osebnih predmetov Bill Clintona, Zlatarna Celje kupila manšetne 
gumbe, ki jih je nosil med svojim predsednikovanjem. Manšetni gumbi so od 1. de-
cembra na ogled v prodajalni Zlatarne Celje na Mestnem trgu v Ljubljani. 

Beli obroč in Zlatarna Celje
Baletna prireditev ter praznik umetnosti in lepote nakita, ki ga že tradicionalno orga-
nizira Zlatarna Celje, je letos vključeval tudi kanček dobrodelnosti. V soorganizaciji z 
revijo Ona, je potekal natečaj oblikovanja nakita. Zmagovalni kos nakita iz rumenega 
zlata z briljanti je na javni dražbi na prireditvi kupil župan mestne občine Ljubljana 
g. Zoran Jankovič. Izkupiček dobrodelne dražbe  je prejela organizacija Beli obroč 
Slovenije. Le-ta velja za mednarodni simbol povezovanja in pomoči žrtvam kaznivih 
dejanj. Zmagovalni nakit, prstan (šifra 52010343) in ovratnico (šifra 52080449), so 
mojstri Zlatarne Celje izdelali tudi v srebru v omejeni količini, Zlatarna Celje pa od 
vsakega prodanega kosa 20 odstotkov nameni Belemu obroču Slovenije. Komplet 
Beli Obroč v srebru je na voljo v vseh prodajalnah Zlatarne Celje po Sloveniji. 
Zahvaljujemo se vam za pomoč.



-V kolekciji Zlatarne Celje sem vide-
la nove barve zlata in srebra, rjavo 
in črno? Ali gre kljub temu za pravo 
zlato in srebro?

Seveda, saj gre na osnovni material (zlato pri zlatem 
nakitu in srebro pri srebrnem) pozlata oz. galvanski 
nanos barve. Ker so v zadnjem obdobju barvne pozlate 
postale aktualne, smo v Zlatarni Celje sledili trendu in 
tako pri Lencia nakitu uporabljamo več vrst pozlate in 
sicer, klasično rumeno, rdečkasto ter čokoladno po-
zlato. Recept za izdelavo določene barvne pozlate je 
skrivnost vsakega proizvajalca, zato lahko pričakujete 
tudi druge barvne nianse. V kolekciji Metropolitan 

Dream priznane draguljarske hiše Damiani, ki jo zas-
topamo na slovenskem tržišču, pa imamo predstavljene 
komplete iz zlata čistine 750/000 v rjavi in črni barvi.

-Kupila sem srebrno ovratnico Lencia, 
ki je bila pozlačena,  zanima me, ali 
se bo barva obrabila?

Pozlata je površinska obdelava nakita in sicer nanos 
dodatnega materiala na osnovo, v tem primeru srebro. 
Tako kot ostale površinske obdelave je tudi ta občutljiva 
za vse mehanske poškodbe. Še posebej občutljivi so 
prstani in zapestnice. Zavedati se moramo, da pozlata 
ni večna in da s časom pride do obrabe in/ali krušenja, 

luščenja. Ker gre za mikronske nanose lahko pride do 
bledenja barve, v primeru debelejših nanosov pa do 
luščenja pozlate. Ker je tovrstna obdelava površinska, 
je tudi njena trajnost omejena. Zaščitimo jo lahko samo 
tako, da nakit pri delu, kjer bi bil bolj izpostavljen me-
hanskim stikom s tršimi predmeti, odložimo in pospra-
vimo. 

-Zasledil sem, da imate v Zlatarni 
Celje kolekcijo narejeno z elektrofor-
mingom. Kaj pa pomeni elektroform-
ing?

Elektroforming je  posebna tehnologija izdelave nakita. 
Tehnologija obstaja že kar nekaj časa, je pa zaradi 
kompleksnosti in težavnega načina obdelave manj v 
uporabi kot bi si mogoče želeli. V praksi je to način 
nanašanja plemenite kovine na željeno formo narejeno 
iz voska. Na tak način dosežemo večje, bolj zakom-
plicirane in atraktivnejše linije brez teže, kar v praksi 
pomeni cenovno dosegljiv produkt iz žlahtne kovine. 
Značilnost izdelkov narejenih s pomočjo elektroform-
inga je, da imajo skrito luknjico iz katere pri postopku 
odteče vosek iz katerega je narejen model in tako do-
bimo izdelek iz žlahtne kovine votle oblike.

Postavite nam svoje vprašanje in odgovorili vam bomo. 
Naš naslov: urednistvo@zlatarnacelje.si

ZLATA KARTICA 
ZLATARNE CELJE
Zlatarna Celje svojim zvestim kupcem podarja 
“Zlato kartico” – kartico ugodnih nakupov.
Veseli smo, da pogosto obiščete naše prodajalne 
in si ogledate kolekcije nakita. Prizadevamo si za 
najboljšo in najkakovostnejšo ponudbo nakita, prav 
zato se veselimo vsakega Vašega obiska, mnenja 
in pohvale. Tradicija in kakovost sta naši vodili; 
želimo si, da boste kot imetnik Zlate kartice Zla-
tarne Celje zadovoljni z nakitom in nakupi v naših 
prodajalnah. 

Ugodnosti Zlate kartice Zlatarne Celje: 
• 7-odstotni popust pri nakupu nakita Zlatarne 
Celje;
• brezplačno čiščenje nakita 4-krat letno;
• možnost izdelave in oblikovanja nakita po Vaših 
željah;
• povabila na razstave in modne dogodke;
• obveščanje o novih modelih, kolekcijah in akcijah 
(na Vašo željo);
• dnevi odprtih vrat Zlatarne Celje.
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Pokličite takoj! 

080 1345    www.dinersclub.si     info@dinersclub.si

NI VSE ZLATO, KAR SE SVETI. 

Videz lahko vara, naše ugodnosti pa nikoli:

zlatarna celje 240x300mm.indd   2 24.11.2009   14:10:10
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