
nešteto 
božičnih 

idej

okraski

igrače

oblačila 

ideje  
za darila



Medvedek  
projektor 
z melodijami in zvokom 
utripajočega srca, 
v roza ali modri barvi, 
baterije so v kompletu

Obesek 
božični, 

severni jelen,  
višina: 20 cm

Glasbena igrača
božiček,
višina: 20 cm

Pes*
mops ali haski, 
višina: 45 cm

*  izdelek bo na voljo v trgovinah  
od 18. 11. 2021

Žirafa* 
ali dinozaver*
plišasta,
višina: 60 cm

12EUR

12EUR

5EUR

4EUR

15EUR
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Didaktični  
komplet 3 v 1 

z oblakom – piramido, 
stolpom z žogami 

in didaktično igračo

Smetarsko ali vlečno vozilo
z lučkami in zvokom, 
dolžina: 31 cm, baterije so priložene

Interaktivni volan 
s ključi, s svetlobo in zvokom, 
baterije so priložene

Rakovica ali žaba
igrača za kopel, 

proizvaja milne mehurčke, igra melodije,  
na baterije, baterije so naprodaj ločeno Vlakec 

lesen, 
z dodatki, 
45 elementov

25EUR

15EUR

20EUR

7EUR
20EUR
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Komplet kock 
Mali konstruktor 

5 v 1
kovinske, na voljo: 

bager ali gasilsko vozilo

Sestavljanka
1000 + 500 
kosov, 
različni motivi

Namizni nogomet 
lesen, s števcem in 
2 žogicama, velikost: 
58,5 x 34 x 20 cm

Svetleči keglji*  
z letečim diskom, 
na baterije, 
baterije so  
naprodaj ločeno

*   izdelek bo na voljo  
v trgovinah od 18. 11. 2021

12EUR

7EUR7EUR

20EUR

20EUR
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Kocke slamice
400 elementov

Škatla s kockami
na voljo 2 kompleta

Komplet  
penastih kock

80 elementov, lahke, 
različne oblike

Senzorične kocke
9 elementov, z različnimi strukturami, 
z izdolbljenimi geometričnimi oblikami, 
številkami in živalicami

12EUR

7EUR

10EUR

17EUR
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Punčka 
s 4 oblekicami  
za preoblačenje  
in z dodatki

Noseča punčka  
z otrokom,  
zibelko in 
pripomočki

Punčka  
Rainbow High
z dodatki,  
na voljo kompleti: 
Sunny Madison,  
Ruby Anderson, 
Skyler Bradshaw,  
Jade Hunter

Punčka Barbie 
Trgovina s salonom  
za živali
v kompletu: punčka, 
4 živalice, kozmetično točko 
lahko zamenjate za pult 
z blagajno in dodatki

Punčka Sparkle Girlz*  
z avtomobilom in razstavljivo 
počitniško prikolico

*  izdelek bo na voljo v trgovinah od 18. 11. 2021

7EUR

7EUR

33EUR

25EUR

38EUR
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Glava  
za friziranje 
z dodatki, 
višina: 20 cm

Punčka dojenček* 
z banjico in prho,  

iz katere teče voda, 
z dodatki, na baterije,  

baterije so naprodaj ločeno

Veterinarski voziček 
v kompletu: psiček, kovček s pripomočki, 

rentgen s svetlobo in zvokom, 
velikost vozička: 42 x 37 x 26 cm, 

baterije so priložene

Punčka  
dojenček*  
s košaro,  
dodatno oblekico 
in dodatki,  
z zvokom,  
baterije so priložene

Toaletna mizica* 
z magično palico, ki odpira ogledalce, 

s sušilcem za lase na baterije, stolom in dodatki, 
velikost: 67 x 42 cm, baterije so naprodaj ločeno

*  izdelek bo na voljo v trgovinah od 18. 11. 2021

33EUR

20EUR

33EUR

30EUR

20EUR

10EUR
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Avto morski pes  
z zvokom, 
2 modela, baterije 
so priložene

Športni avto Maserati* 
daljinsko voden, razmerje 1:16, 

baterije so naprodaj ločeno

vozi stransko,  
počez in se obrača  
okoli svoje osi  
za 360°

Terenski avto* 
na gumijastih kolesih, daljinsko voden, 
razmerje 1:10, 2 modela, baterije so priložene

Terenski avto*
daljinsko voden, 
razmerje 1:16, 2 modela, 
polnilec v kompletu, 
baterije za daljinec 
so naprodaj ločeno

Tovorno vozilo* 
daljinsko vodeno, z lučkami, 

2 modela, dolžina: 50 cm, polnilec  
v kompletu, baterije za daljinec 

so naprodaj ločeno

*  izdelek bo na voljo v trgovinah od 18. 11. 2021

15EUR

25EUR

25EUR

17EUR

33EUR

full function

full function

full function
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Hot Wheels Stunt Garage
prenosljiva garaža z dvigalom, 

4 nadstropja, v kompletu 1 avto

Hot Wheels Action  
Balance Breakout
v kompletu: metalec  
in 3 avtomobili

Vojaška baza*
s helikopterjem z zvokom, 

baterije so priložene

Delavnica z orodjem* 
z vrtalnikom na baterije, 

orodjem in dodatki, 
baterije so naprodaj ločeno

*  izdelek bo na voljo v trgovinah od 18. 11. 2021

25EUR

33EUR

33EUR

38EUR SAMO
V

PEPCO
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Komplet za dečke  
100 % bombaž 

božični, s potiskom, bodi,  
pajkice in kapa, 

velikosti:  
56-80 cm

Krilo
za deklice, božično, 
z brokatnim potiskom, 
rdeče ali belo, 
velikosti: 74-98 cm

Pulover  
100 % bombaž  
za deklice, božični, 
s potiskom,  
velikosti: 74-98 cm

Majica 100 % bombaž 
za deklice, božična,  
velikosti: 80-98 cm

Hlače trenirka  
100 % bombaž
za deklice, božične,  
velikosti: 74-98 cm

Trenirka 
 100 %  

bombaž  
za dečke,  

s 3D potiskom, 
rdeča ali zelena,  

velikosti:  
74-98 cm

7EUR

7EUR

2EUR

2 50 EUR

7EUR

4EUR
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Pulover 100 % bombaž 
za dečke, božičen, 

s cofi, velikosti: 74-98 cm

Telovnik 100 % bombaž 
za dečke, božičen,  
velikosti: 74-98 cm

Hlače trenirka  
100 % bombaž 
za dečke, božične,  

rjave ali rdeče, 
velikosti: 74-98 cm Copati živali 

za dečke, božični, 
velikosti: 18-21

Majica  
100 % bombaž 

za dečke,  
različni vzorci, 

velikosti:  
80-98 cm

Kavbojke 
z naramnicami,  

za dečke, 
velikosti:  

74-98 cm

Pulover  
100 % bombaž
za dečke, božičen, 
siv ali rdeč,  
velikosti: 74-98 cm

5EUR

7EUR

4EUR

2 50 EUR

2EUR

2 50 EUR

6EUR
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Copati živali 
za dečke, božični, 

velikosti: 22-33

Copati balerinke
za deklice, božični, 
velikosti: 22-31

Pižama  
100 % bombaž

za deklice,  
z brokatnim potiskom, 

božična,  
velikosti: 92-128 cm

Pižama 100 % bombaž 
za dečke, božična, 
velikosti: 92-128 cm

Pižama  
100 % bombaž
za deklice, božična, 
velikosti: 92-128 cm

Pižama 100 % bombaž  
za dečke, božična, 

velikosti: 92-128 cm

5EUR

5EUR

5EUR

5EUR

5EUR

5EUR
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Pulover 
za deklice, božičen, 

z žepom, velikosti: 104-134 cm

Pajkice 
95 % bombaž, 
za deklice, 
božične, podložene, 
velikosti: 104-134 cm

Pulover 
za deklice, božična, 
velikosti: 104-134 cm

Pulover 
za dečke,  
božična, 
velikosti:  
103-134 cm

Obleka 
za deklice, z bleščicami, 
rdeča ali bela,  
velikosti: 104-134 cm

Srajca 100 % bombaž 
z metuljčkom, za dečke, 

velikosti: 104-134 cm

5EUR 7EUR 7EUR

4EUR9EUR

7EUR

6EUR
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Pulover s kapuco
za deklice, s potiskom, 

velikosti: 134-170 cm

Obleka 
za deklice,  

iz velurja, 
velikosti:  

134-170 cm

Majica 100 % bombaž
za deklice, božična, 
različni vzorci, bela ali črna, 
velikosti: 134-170 cm

Pižama  
100 %  
bombaž 
za deklice,  
z brokatnim  
potiskom, 
božična,  
velikosti:  
134-176 cm

7EUR

7EUR

2 50 EUR

6EUR
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Majica  
100 % bombaž
za dečke,  
božična, s potiskom, 
velikosti: 134-170 cm

Majica 100 % bombaž 
za dečke, božična, 

s potiskom,  
velikosti: 134-170 cm

Pulover s kapuco  
100 % bombaž 
za dečke,  
božičen, s potiskom,  
velikosti: 134-170 cm

Majica  
100 % bombaž
za dečke, božična,  
rdeča ali zelena,  
velikosti: 134-170 cm

Majica  
100 % bombaž 

za dečke,  
božična,  
velikosti:  

134-170 cm

Pulover  
100 % bombaž
za dečke, božičen, 

velikosti: 134-170 cm

2 50 EUR

5EUR

2 50 EUR

5EUR

5EUR10EUR

6EUR
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Pulover 
za ženske,  
s cofom, 
božičen,  
velikosti:  
S-XXL

Majica  
100 % bombaž 

za ženske, božična, 
s potiskom,  

velikosti: S-XXL

Pulover 
za ženske, 
božičen,  
velikosti:  
S-XXL

6EUR

10EUR

10EUR
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Pulover 
za moške, božičen, 

velikosti: M-XXL

Majica
za moške, božična, 
rdeča, 100 % bombaž 
ali siva z viskozo, 
velikosti: M-XXL

Majica 100 % bombaž
za moške, božična, 
velikosti: M-XXL

12EUR

4EUR5EUR
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Komplet 2 skodelic 
iz porcelana, božična, 
različni vzorci, v darilni 

škatli, prostornina: 480 ml

Skodelica
iz porcelana,  

božična, 
v božični škatli 

prostornina: 380 ml

Termo skodelica
božična, različni vzorci, 
v darilni škatli, 
prostornina: 350 ml

Komplet skodelic 
božične, različni vzorci, v darilni škatli, 
termo skodelica, prostornina: 300 ml 

keramična skodelica, prostornina: 400 ml

7EUR

12EUR

6EUR

4EUR
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Kopalniški komplet 
keramičen, skodelica za ščetke, 
posodica za milo in  
dozirnik za tekoče milo

Komplet 2 brisač 
z žakardnim vzorcem, 
različne barve,  
velikost: 50 x 100 cm 
in 70 x 140 cm

Pižama 
za ženske, 

s 3D potiskom, 
velikosti: S-XXL

Pižama 
za moške,  

božična, 
velikosti:  

M-XXL

Copati 
za ženske, božični, 

s 3D potiskom, 
velikosti: 36-41

Komplet dišav
s palčkami in oljem,  
prostornina: 80 ml, 
različne barve in dišave

4EUR

6EUR

5EUR

10EUR

10EUR

10EUR
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Obesek  
hrestač

različni vzorci, 
višina: 13,5 cm

Stoječ okrasek  
hrestač
različni vzorci,  
višina: 28 cm

2-stranska  
odeja sherpa
različni vzorci, 
velikost: 150 x 200 cm

Prevleka 
božična, različni vzorci, 

velikost: 40 x 40 cm

Okrasna laterna 
lesena, na voljo velikosti: 

17,5 x 17,5 x 38,5 cm – 10 EUR, 
23 x 23 x 52 cm – 17 EUR

Okrasek 
božični, lesen, 

na voljo v naravni različici 
in iz volne sherpa, na palčki, višina: 25 cm

2 50 EUR

3EUR

1 50 EUR

5EUR

10EUR

 od

12EUR
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Sveča v steklu
zvezdica, različne barve, 
velikost: 14 x 14 cm

Sveča v steklu
bunkica, dišeča,

različne barve in vonji, 
premer: 11 cm, višina: 11 cm

Komplet  
bunkic  
12 kosov
različne barve, 
mešane: odprte, 
metalno  
bleščeče in mat, 
premer: 6 cm

Obeski  
16 kosov

slamnati, 
različni vzorci, 
premer: 6 cm

Sveča v steklu 
s pokrovčkom, dišeča, 
različne barve in vonji, 

premer: 13,5 cm, višina: 8 cm

10EUR

 od

2 50 EUR

2 50 EUR

5EUR

5EUR

4 50 EUR
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Okras severni jelen  
ali škrat

na teleskopskih nogah, 
višina: 98 cm

Komplet  
obeskov  

3 kosi  
škrati

Okras škrat
na voljo: 

višina: 27-30 cm – 3 EUR, 
višina: 40 cm – 5 EUR

Posoda
iz velurja, božična, 
različne barve, na voljo: 
premer: 14,5 cm, višina: 14 cm – 2,50 EUR, 
premer: 17,5 cm, višina: 16 cm  – 3 EUR

Škatla
zložljiva, božična, 
različni vzorci,  
velikost: 30 x 30 x 30 cm

Dekorativna laterna
kovinska, na voljo: 
10 x 11 x 19,5 cm – 5 EUR, 
14 x 15 x 27 cm – 7 EUR, 
17 x 18 x 36,5 cm – 12 EUR

5EUR

 od

2EUR

2 50 EUR

 od

3EUR

 od

2 50 EUR

10EUR
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LED-veriga 
24 svetlečih ledenih sveč, 

dolžina: 230 cm, na baterije

LED-božično  
drevesce
v vreči iz jutovine, 
na baterije

Stoječ okrasek  
LED-avtomobil
dolžina: 14 cm

Svečnik
keramičen, na voljo: 
Božiček, velikost: 
10,4 x 7 cm, severni jelen, 
velikost: 6 x 15,3 cm

Svečnik  
keramičen,  
s čajno svečko, 
višina: 21 cm

Okrasek 3  
LED-božična drevesca 

velikost: 19 x 6 x 19 cm

Hiška
s čajno svečko,  
keramična, 
z mat obrobo, 
velikost: 
10 x 7,5 x 20 cm

Hiška 
s čajno svečko,  

keramična, 
z mat obrobo, 
črna ali bela, 

velikost: 
8 x 6,5 x 15 cm 

4EUR

4EUR

10EUR

2 50 EUR

5EUR

3EUR

2 50 EUR

5EUR
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Predstavljena ponudba bo na voljo v trgovinah PEPCO že od 4. novembra 2021 do razprodaje zalog.  
Ponudba v posameznih trgovinah se lahko razlikuje glede na količino in dostopnost izdelkov.  

Izbrani izdelki bodo na voljo konec novembra oziroma začetek decembra 2021.

Prikazane fotografije so vzorčne narave in se lahko nekoliko razlikujejo od realnih izdelkov.

še več idej najdeš na  
www.pepco.si


