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Izšla je druga knjiga THE SLOVENIA 
RESTAURANTS, v kateri so po izboru THE 
SLOVENIA Restaurant Awards zbrane najboljše 
restavracije in gostilne v Sloveniji. Svoj izvod lahko 
naročite na spletni strani the-slovenia.com/shop.

CUCKOO CUPS so očarljivi lončki in kavne 
džezve, ki so od prvega do zadnjega koraka izdelani 
v Sloveniji. S premišljenimi in čudovitimi »cuckoo« 
dizajni bodo v nas prebudili nostalgijo, ker pa jih 
lahko personaliziramo, so tudi čudovito darilo. 
cuckoo.si

ZARA predstavlja svojo prvo kolekcijo ličil,  
izbor na citylife.si. 

V Milanu je konec novembra v organizaciji 
Mednarodnega inštituta za degustacijo kave 
(Iiac) potekalo tekmovanje, ki so se ga udeležili 
proizvajalci kave z vsega sveta. Sodelovala je 
tudi najprepoznavnejša znamka kave pri nas, 
BARCAFFÈ, ki se lahko pohvali z dvema zlatima 
medaljama za vrhunski mešanici kave espresso – 
Barcaffè prestigio in Barcaffè tradizione. Več na 
barcaffe.si.

PRIHAJAJO PREHLADI … Pri težavah zaradi 
zamašenega nosu in izcedka iz nosu potrebujemo 
hitro pomoč, ki je nežna do naše sluznice. Odlična 
izbira je pršilo Septanazal® z dvojnim učinkom, 
ki hitro odmaši nos, varuje in celi, hkrati pa pozitivno 
vpliva na kakovost življenja, saj se zaradi njegovih 
učinkov izboljšajo tudi vonj in okus ter spanec. Naš 
nos je dragocen inštrument, zato si zasluži učinkovito 
in varno zdravilo. Več informacij na septanazal.si.

»Posvoji punčko in reši življenje otroka« je 
nosilni slogan projekta UNICEF Slovenija. Obiskovalci 
dobrodelne razstave PUNČKE IZ CUNJ na 
Ljubljanskem gradu, ki bo potekala vse do 30. 
decembra 2018, bodo z donacijo 20 evrov punčko 
lahko posvojili in s tem omogočili cepljenje enega 
otroka v državah v razvoju. Več na unicef.si.

TAM-TAM je v sodelovanju z agencijo  
Luna\TBWA pripravil že šesto zaporedno družbeno 
odgovorno plakatno akcijo »Petarde? Ne, hvala!«,  
ki se ji lahko pridružimo tudi mi, da bodo prazniki 
lepši za vse, tudi za živali.

Inštitut za barve Pantone je za leto 2019  
izbral koralno barvo z zlatim podtonom  
PANTONE 16-1546 Living Coral.  
Več na CITYLIFE.SI.

IgrIvI 
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IZBOR
MESECA

Vsakič znova in znova si mislim, da je še daleč – in 
potem … Tukaj je! Včasih bi prav prišel osebni 
nakupovalec, ki bi naš celodnevni predpraznični 
nakupovalni dan omejil na zgolj dvajset minut. 
Velikim trgovinam in prazničnim stojnicam se v tem 
času raje kar malo izogibam, saj lahko postanejo 
velika skušnjava. No ja, je pa prav gotovo zanimivo 
opazovati druge pri nakupovanju daril. Eden okleva 
na oddelku »naredi sam«, spet drugi se sprašuje, s 
čim naj izvabi otroški nasmeh … So pa tudi starši, 
ki jim resnično ni mar, kaj kupiti, samo da nekaj 
je. Kakor koli že – čeprav obstaja kar nekaj teorij 
in nasvetov za nakupovanje igrač – se nagibam 
k nasvetu Masaruja Ibuke, avtorja knjige »V vrtcu 
bo morda že prepozno«, ki je bil med drugim 
tudi soustanovitelj velike korporacije Sony in ki 
pravi, da smo včasih nevede popolnoma prevzeti 
in izpraznimo denarnice do zadnjega »cekina« v 
prepričanju, da se bodo naši otroci stopili od sreče, 
ko jim bomo dali nove igrače. In to kljub temu, da 
imajo najbrž vsi starši podobno izkušnjo in vedo, 
da se bodo otroci v resnici s temi igračami igrali 
le nekaj minut, potem pa jih ne bodo niti pogledali 
več. Otroke redkokdaj zadovolji do konca izdelana 
igrača, saj nima prave zveze z njihovim domišljijskim 
svetom, in če je na pogled lepa in se premika, to 
otrokom še ni dovolj. Tudi knjige niso za to, da 
jih malčku beremo, in kocke ne za to, da jih otrok 
postavlja eno vrh druge. Kot pravi avtor, je knjiga 
odlična za graditev predorov, včasih se uporablja kot 
risalni papir, spet drugič je stvar za trganje. Majhen 
otrok mora sam spoznati, da so knjige najbolj 
zanimive, če jih bere. Naj povzamem, da otroci ne 
potrebujejo veliko igrač, temveč le nekaj izvirnih, s 
katerimi se lahko igrajo in uživajo v svoji igri … In 
četudi je to knjiga, je njen namen dosežen. Oblecite 
pleten pulover z božičnimi motivi, specite nekaj 
sladkega za majhno pozornost, imejte se radi – naša 
ekipa Vam želi veliko majhnih belih snežink in vse 
lepo v letu, ki prihaja. Več pa na cITylIfE.SI.

Helena Peterlin, odgovorna urednica
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08 napovednik
Besedilo: Denis Pucelj

Plakati
Miltona Glaserja

Do 3. marca 2019
Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana

Le kdo ne pozna kultnega logotipa »I love NY«? 
Potopimo se v svet enega najpomembnejših grafičnih 
oblikovalcev na svetu in mojstra plakatov Miltona 

Glaserja, ki je v svojem plodnem ustvarjalnem opusu 
ustvaril številne izvirne in revolucionarne oblikovalske 

rešitve – od reklam in celostnih podob do naslovnic 
knjig in glasbenih plošč. 

mglc-lj.si

Ana Mraz
Od 26. do 30. 
decembra 2018
Špica, Ljubljana

Ana Mraz, mlajša sestra Ane 
Desetnice, bo z atraktivnim 
in barvitim umetniškim 
programom svetovnega 
uličnega gledališča tudi tokrat 
ob koncu leta popestrila 
praznično vzdušje v Ljubljani. 
anamonro.si

ARTish
6., 15. in 22. 
decembra 2018
Kucha in Pionirski dom, Ljubljana

»ARTishani« nas vabijo k uživanju 
ob njihove bogato založene 
stojnice, kjer bomo lahko napasli 
oči, poklepetali s sodelujočimi, si 
privoščili katerega od unikatnih 
izdelkov sodelujočih ustvarjalcev 
in pod božično jelko pospravili 
prav posebna božična darila. 
artish.si

Sprevod Dedka Mraza
Sreda, 26. decembra 2018
Staro mestno jedro, Ljubljana

V zadnjih dneh letošnjega leta se bo izpod Triglava v svoji kočiji z vpreženimi 
lipicanci v Ljubljano pripeljal Dedek Mraz. 
visitljubljana.com

FAK – Festival alternativne kulture
Med 21. decembrom 2018 in 1. januarjem 2019
Različna kulturna prizorišča v Mariboru

Zaradi provokativnih glasov in alternativnih glasbenih izborov nekaterih najbolj 
prodornih glasbenikov bo tudi letos zaključek leta v Mariboru posebno drzen. 
f-ak.com

Silvestrovo
Ponedeljek, 31. decembra 2018 
Različna prizorišča po Sloveniji

Poslovite se od starega in pozdravite 
vse novo v stilu! V številnih slovenskih 
mestih obljubljajo pestro dogajanje, ob 
katerem bomo lahko iz rokavov svojih 
zimskih plaščev stresli 2018 in ob 
spremljavi izbranih glasbenikov, obdani 
s kuliso pravljičnih božičnih lučk, z 
veseljem zakorakali v leto 2019. Več 
informacij o dogajanju na mestnih trgih 
po Sloveniji na spletnih straneh občin.

7. Festival 
penin
Sreda, 26. decembra 
2018
Kristalna dvorana, Hotel 
Kempinski Portorož

Ob decembrskih praznovanjih 
ne sme manjkati dobra penina 
in v Portorožu so poskrbeli, da 
si lahko še tik pred silvestrovim 
izberemo svojo najljubšo. 
portoroz.si

Grajski 
december 

Do 6. januarja 2019
Ljubljanski grad, Ljubljana

Praznične stojnice, polne dišečih dobrot, 
in zvok adventnih melodij. Jaslice in 

praznične predstave, začinjene z grajskimi 
podobami in viteškimi zgodbami ter plesnim 

večerom. Doživimo praznični december 
z najvišjega kotička v mestu in uzrimo 

najlepši pogled na praznično 
okrašeno ljubljano.
ljubljanskigrad.si

© Luka Dakskobler
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Praznično odet 
Europark
Do konca decembra 2018
Europark Maribor

V prodajalnah kot tudi na Europarkovem 
božično-novoletnem sejmu bomo dobili številne 
ideje za nepozabna darila. Svoje najdražje pa 
seveda lahko razveselimo tudi z darilnimi boni 
Desetak. Ker so darila še bolj čarobna, če so 
lepo zavita, nam v Europarku Maribor vse do 
24. decembra darila, nakupljena pri njih, tudi 
brezplačno zavijejo. V petek, 28. decembra, 
ob 16.30 bo praznično vzdušje popestrila še 
predstava Babica Zima gre na jug, po kateri 
bo obiskovalce mariborskega nakupovalnega 
središča obiskal še sam Dedek Mraz.
europark.si
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»arobni prazniki s Skupino Pošta Slovenije

Na vseh poštah so na voljo tudi zvežËki z 12 samolepilnimi znamkami, za 
naslovnike v Sloveniji z oznako A (za vošËilnice) ali B (za razglednice) in za 
naslovnike v tujini z oznako C (za vošËilnice in razglednice). Svoje najbližje 
lahko presenetite tudi tako, da na vošËila nalepite svoje osebne poštne 
znamke z zimskimi spomini. Izkoristite 20-odstotni popust na izdelavo 
osebnih poštnih znamk za pošiljanje po Sloveniji (A in B) ali 10-odstotni 
popust na izdelavo osebnih poštnih znamk za pošiljanje v tujino (C in D). 
Na spletni strani osebnaznamka.posta.si poišËite akcijo ZIMA, v polje Geslo 
vpišite  besedo Zima, in z nekaj kliki oblikujte in naroËite svoje osebne poštne 
znamke. Popust velja za spletna naroËila in naroËila, oddana po e-pošti.

Ogrejte srca vašim najdražjim z lepo mislijo in željo, ki jo zapišete na klasiËno vošËilnico in pošljete po pošti. Tudi letos 
lahko izberete prazniËne poštne znamke z božiËnimi in novoletnimi motivi.

Na Pošti Slovenije bodo poskrbeli, da bodo vaša vošËila pravoËasno prispela v 
prave roke. Zaradi poveËanega prometa v decembru pa priporoËajo pravoËasno 
oddajo božiËno-novoletnih razglednic in vošËilnic − za naslovnike v 
tujini do 7. decembra, za naslovnike v Sloveniji pa do 19. decembra 2018.

Ste že preizkusili PS Paketomat?
Nakupi iz naslonjaËa nam prihranijo dragoceni Ëas. PrazniËna darila, igraËe, 
knjige ali zimska garderoba so le nekaj klikov stran. Vi naroËite, Pošta 
Slovenije pa bo poskrbela za dostavo. 
Za priroËno, hitro in diskretno dostavo 
ob vašem naslednjem nakupu v spletni 
trgovini uporabite PS Paketomat. Za 
naslov izberite lokacijo vam najbližjega 
paketomata (in ne lastnega naslova), 
dodajte mobilno številko in prevzemite 
paket. Pakete lahko prevzamete ali 
oddajate na 24 lokacijah, 24 ur na dan,  
7 dni v tednu. VeË informacij na  
www.pspaketomat.si.

»as obdarovanja je spet pred vrati. ObišËite spletno trgovino  
www.mojpaket.si!
Nudijo vam nakup na daljavo, vkljuËno z dostavo 
naroËenega blaga na želeni naslov. V spletni trgovini 
boste  našli vse od kakovostnih igraË za otroke do 
izdelkov bele tehnike, raËunalnikov ter 
izdelkov za vaš dom. Za letošnjo prazniËno 
mizo ali lepo božiËno darilo priporoËajo 
komplet za odpiranje in hlajenje vina 
VACU VIN. VeË na www.mojpaket.si.

Disney on Ice – 
Dotakni se zvezd!
25., 26. in 27. januarja 
2019
Dvorana Stožice, Ljubljana

Prvič se bo v Ljubljani predstavil največji 
spektakel na ledu, ki vključuje Disneyjevo 
filmsko uspešnico Ledeno kraljestvo in 
druge priljubljene brezčasne zgodbe!
DisneyOnIce.si

12. BOFF
Med 28. in 30. 
decembrom 2018
Kulturni dom Bovec

Ljubitelji adrenalina, športa in narave se 
bodo razveselili drugačnega zaključka 
leta v družbi somišljenikov na dvanajsti 
izvedbi festivala Bovec Outdoor Film 
Festival. Poleg rednega filmskega 
programa v večernih urah bodo čez 
dan na omenjeno tematiko potekale 
razne delavnice in predavanja.
boff.si © Bojan Mihalič

VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI



10 trend
Pripravila: Eva Natlačen

10 ZA ČAROBNOST 
prazničnega udobja

V mestu so se prižgale praznične luči, mraz pa že naznanja prihod prave zime. Toplino bomo tako 
morali poiskati v udobju prijetnega doma in ujetih trenutkih z najdražjimi, ki bodo času primerno še 

čarobnejši. Nekaj namigov, kako si pričarati pravo zimsko pravljico, smo poiskali tudi mi.

Toplina in udobje doma
Da je naše domovanje udobno, je pomembno predvsem pozimi, ko v njem preživimo večji del dneva. Večni 
optimizem je veliko težje obdržati med štirimi stenami kot pa v sončnih dneh. In to zagotovo vedo predvsem 
prebivalci skandinavskih dežel in Danci, saj živijo v enem izmed najbolj hladnih in temnih predelov sveta. Zato so si 
izmislili »hygge«. Nekakšen skandinavski zen, ki izhaja iz nas samih in nas uči občutiti lepoto tudi v hladnih dneh, ko 
sonca morda nismo opazili že več tednov in zato močno pogrešamo njegovo toploto. Prijetno počutje si tako 
pričaramo z urejenim domom, dišečimi svečkami, udobnimi odejami, ne pozabimo pa tudi na sveže pečene piškote.
hm.com

1
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4
Praznična 

ponudba v Lekarni 
Ljubljana 

Pri pripravi letošnjih prazničnih izdelkov so se v Lekarni 
Ljubljana vrnili k tradiciji. Vzorec čipkastega jabolka je posebej 
za Lekarno Ljubljana izdelala oblikovalka Tina Koder Grajzar, v 
njem pa bomo prepoznali tipično slovensko oz. idrijsko čipko. 

Motiv čipke so uporabili na skodelici, izdelani v Steklarni 
Hrastnik, in na lični embalaži Prisrčnega čaja, dnevne in 
nočne kreme ter mazila za ustnice, ki so jih pripravili v 

Galenskem laboratoriju Lekarne Ljubljana. V prihajajočih 
prazničnih dneh razvajajmo sebe in svoje najbližje. 

Več ponudbe najdete v Spletni Lekarni 
Ljubljana na lekarnaljubljana.si.

trend

Lončki 
Cuckoo
Ni bolj prijetnega občutka, kot 
je skodelica vroče čokolade na 
mrzel zimski večer – še zlasti če 
je pripravljena v najljubši skodelici. 
Sladki napitki bodo tako še boljši 
iz lončkov Cuckoo. Posebnost 
emajliranih skodelic, ki pri nas 
nastajajo iz izključno slovenskih 
materialov, je njihova prikupnost, 
ker pa jih lahko personaliziramo, 
so tudi čudovito darilo.
cuckoo.si3

2
Šik planer za 2019
Ko se leto poslavlja, že načrtujemo 
potek novega. Prihajajoče leto naj 
prinese polno življenjske energije, 
novih projektov in potovanj, ki si jih 
lahko začrtamo v enem izmed šik 
planerjev. Začrtajmo si nove cilje in 
drzno zastavimo pričakovanja za 
leto, ki prihaja.
gud-shop.com
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Čudovito 
ovito
Trije dobri možje s seboj 
nosijo kup daril. Letos 
jih zavijmo še posebej 
inovativno, pri čemer 
vam bo pomagal lep 
darilni papir. Slednjemu 
lahko dodamo naravne 
materiale – vejice dišečih 
iglavcev ali pa cimetove 
paličice. Več namigov 
najdete na citylife.si!

8

trend

5
Igrivost na 

smrečici
Božično drevesce bo zažarelo v vsej svoji 
lepoti, sploh če bomo v okraševanje vnesli 

nekoliko domišljije in okraskom dodali 
osebno noto. Božičnim kroglam dodajmo 
igrive figure, a pozabimo na kič. Letos so 

v trendu minimalistične jelke z bogato, 
a premišljeno in ne tako svetlečo 

dekoracijo.
brostecopenhagen.com

6
7

Lesena smrečica
Naravna ali umetna? Na srečo 
letos nismo več soočeni z 
le dvema možnostma, saj je 
mogoče kupiti marsikatero šik 
alternativo. Nas je navdušila 
Yelka, slovenski projekt, ki je to 
jesen zaživel na Kickstarterju. S 
čudovito minimalistično obliko 
popestri prav vsak dom, zaradi 
naravnih materialov pa v prostor 
vnese toplino in domačnost.
helloyellowhouse.com

10
9

Novoletna 
ekstravaganca

Prihajajo božične večerje, zaključne zabave 
in najdaljša noč v letu, ki ponujajo tisoč 
in eno priložnost, da se lepo uredimo. 

Drznimo si biti drugačni, bleščeči, 
predvsem pa izstopajoči in preprosto 

navdušimo vse okoli sebe. Več 
modnih namigov na 

citylife.si

Zabaven božični pulover
Že imamo (ne)ljubek »božični« pulover? Pletenine z (ne)prikupnimi 
motivi in vzorci bodo zabavale in pričarale prav posebno vzdušje. 
Včasih so jih spletle naše babice, danes pa jih je mogoče kupiti v 
večini modnih trgovin, saj so izjemno zaželeni ne le čez lužo, kjer 
se je lov na najbolj »ugly sweater« začel že kar nekaj časa nazaj, 
temveč postajajo priljubljeni tudi pri nas. Edina dilema, ki jo moramo 
razrešiti, je, ali želimo nositi jelena, Božička ali kakšen drugi motiv.
newlook.com

Praznični mehurčki
Koncu leta in prihodu novega bomo kmalu nazdravili 
s kozarcem penečega vina. Naj bo le-to prav 
posebno, da bomo lahko uživali v skrbno proizvedenih 
mehurčkih, ki bodo zagotovo pustili pečat naši 
zabavi. Poznamo razliko med penino in šampanjcem? 
Med slednje se uvrščajo le peneča vina, ki izvirajo iz 
istoimenske francoske pokrajine, razliko pa bomo 
opazili tudi v okusu in mehurčkih. Mi bomo letos 
nazdravili s penino Moët & Chandon, ki je na voljo tudi 
v prazničnem pakiranju.
merit.si
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3, 2, 1 ... 
Cluse je znamka ročnih ur, ki je 

popolnoma obsedla svet. Tokrat smo 
navdušene nad novo kolekcijo ur s 

kvadratno številčnico in kovinskimi paščki 
v srebrni, zlati in rose gold različici.

slowatch.si

Torbica na kvadrat
Že res, da ženske rade nosimo s seboj pol 

stanovanja, toda male kvadratne torbice so tako 
presneto ljubke. Opazili smo jih tako na modnih 

revijah oblikovalcev, kot so Versace, Chloe in 
Oscar de la Renta, pa tudi pri vseh priljubljenih 

modnih znamkah, kot sta Mango in Zara.
mango.comLevja kraljica

Rebecca je predstavila kolekcijo nakita, 
navdahnjeno po močnih in samozavestnih ženskah, 

ki izžarevajo levjo moč. Gre za oživljanje vintage 
stila nakita, prenesenega v moderni čas.

Rebecca nakit, Miklošičeva ulica 1, Ljubljana
rebecca.it

Naj 
se blešči! 

Vstopili smo v najbolj 
prazničen čas v letu, v mesec, 

poln praznovanj in zabav do jutra. K 
temu brez dvoma sodi tudi slavnostna 
oprava, pri kateri ključno vlogo igrajo 
bleščeči materiali. Z oprijeto obleko, 

polno bleščic, res ne moremo 
zgrešiti, vse ostalo je 
stranskega pomena.

zara.com

Večerna zabava
Vsak izgovor, da se oblečemo 
nekoliko bolj glamurozno, je dovolj 
dober, decembra pa jih gotovo ne 
manjka. Pri nemški modni znamki 
NKD bomo našli posebno 
slavnostno kolekcijo, ki je kot 
nalašč za takšne trenutke.
nkd.si

Nova dimenzija v negi las
Ponavljajoči se kemični ali mehanski vplivi lahko na različne 
načine delujejo na integriteto las – notranja in zunanja 
struktura las je lahko oslabljena, kar ima za posledico lase, 
ki so porozni in pusti, nimajo moči ter so nagnjeni 
k lomljenju. Rešitev je tretma Bonacure Fiber Clinix, ki se 
ponaša z doslej najmočnejšo tehnologijo obnove las za 
popolno prenovo. Storitev nege je na voljo v partnerskih 
salonih Schwarzkopf Professional po Sloveniji.
hairbeauty.si

Dišeč kot češnja
Nova luksuzna dišava Tom Ford Lost 
Cherry razkriva vabljivo igrivost in kot 
bombon poželjivo strast. Gre za vonj, 
ki vas zaobjame s svojo klasičnostjo 
eksotične črne češnje, hkrati pa dodaja 
nekaj poznanega s kančkom grenkega 
mandlja. Medtem ko so sadeži 
dominantni, pa nežni vonji jasmina in 
divje vrtnice pihajo na dušo.
tomford.com
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Za tisti čas v letu …
Zamenjajmo pogled na uro na 

pametnih napravah za tisto pravo uro 
s kazalci. Klasičen dizajn ročne ure 

znamke Hugo Boss s črnim usnjenim 
paščkom je prepričal tudi nas. 

slowatch.si

Voščila
Kot pravi gentleman ne 
pozabimo letos voščila 
poslati po pošti, lepe 
želje pa zapisati v stilu, 
s sofisticiranim nalivnim 
peresom prestižne hiše 
Montblanc.
montblanc.com

Vonj noči
Samozavestni moški ne bodo pozabili na piš 
dišave, ki bo pustila pečat noči. Parfumska voda 
Givenchy Gentleman je karizmatična sadno-
lesna dišava, ki moškega obda z neustrašnim 
šarmom, gracioznostjo in eleganco. 
givenchy.comSofisticirano

Klasična bela srajca, manšetni 
gumbi in seveda ne pozabimo 

na najpomembnejši modni 
dodatek – metuljček, ki doda 
piko na i večerni odpravi. Naj 

bo letos v žametu.
tomford.com

Večne pike
Vsak predstavnik moškega spola 

vsaj nekajkrat v življenju okoli 
vratu zaveže kravato ali metuljčka. 
Naj bo ta za najdaljšo noč v letu v 
temni barvi, žametna ali s pikami.

arket.com

Monokromatsko
Slavnostne večerje, svečan ples ali klubska 

zabava … Bodimo letos drugačni in si 
omislimo smoking v umazano beli barvi s 
črnim satenastim ovratnikom Hugo Boss. 

Zagotovo bomo ukradli marsikateri pogled.
hugoboss.com

Žametni mokasini 
Bodimo drzni na plesišču, da pa bodo 
koraki lahkotni in udobni, letos obujmo 

žametne mokasinke in zablestimo s 
plesnimi koraki.

gucci.com

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Posebna 
priložnost

Naj bo konec leta poseben, 
posebni pa bodimo tudi mi. Ne 
pozabimo na klasično uglajeno 
eleganco, ki pa je z izbranimi 

dodatki lahko zelo 
mladostna. 
s.oliver.si
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Kako pravilno izbrati korekcijska očala, kaj je 
pomembno?
Pri izbiri korekcijskih očal moramo upoštevati več 
dejavnikov. Najpomembnejše je, za kateri namen 
nam bodo služila. Ali je to vožnja ali gledanje 
televizije, branje, delo z računalnikom ... Pri očalih 
za daljavo izberemo večje korekcijske okvirje, ker 
nam s tem omogočajo večje zorne kote. Slednje 
moramo upoštevati tudi pri nakupu korekcijskih očal 
s progresivnimi stekli, ker le-ta potrebujejo večjo 
površino za gledanje na blizu in daleč.

Kakšna očala izbrati glede na obliko obraza?
Korekcijska očala že dolgo niso samo medicinski 
pripomoček, ampak so modni dodatek in velik 
soustvarjalec naše celostne zunanje podobe, zato 
je obliko očal priporočljivo prilagoditi obliki obraza. 
Nekateri obrazi si želijo imeti okrogla očala ali vsaj 
nakazano okroglo obliko. Drugi naj izbirajo očala z 
elipsoidno obliko stekel. Velikokrat pozabimo na linijo 
obrvi. Zgornja linija očal naj sledi liniji naših obrvi, s 
sončnimi očali pa obrvi lahko prekrijemo. Zelo veliko 
pozornost moramo nameniti prileganju očal na nos. 
Pri tem upoštevajte nasvete očesnih optikov. Očala 
morajo biti predvsem udobna in nam všečna, da jih 
radi nosimo.

Katere napake so najpogostejše pri izbiri očal?
Največkrat se izbere napačna velikost okvirjev. 
Pogosto se izberejo preveliki okvirji glede na velikost 
obraza in neprimerna barva glede na barvo kože in 
las. Ne pozabite, da očala pomembno vplivajo na prvi 
vtis, ki ga daste okolici.  

Ne vidimo na blizu in ne na daleč ... Potrebujemo 
dvojna očala?
Sodobna tehnologija nam omogoča, da lahko dve 
dioptriji, potrebni za gledanje na daljavo in bližino, 

Optik MIha MalI
Tisti, ki nosimo očala, prav dobro vemo, kako težko je izbrati takšna, ki bodo prava. O tem smo se pogovarjali z 

optikom in lastnikom Optike Mali – družinskega podjetja z več kot četrtletje dolgo tradicijo in bogatimi izkušnjami 
na področju optike in zaščite vida. Sam se neprestano izobražuje tako doma kot v tujini in sledi modnim trendom 
na področju optike, pomaga reševati naše težave glede vida in nam svetovati pri izbiri korekcijskih in sončnih očal.

združimo v tako imenovano progresivno steklo. 
Je pa odvisno od našega življenjskega stila, kaj je 
najboljše za nas.

Kakšna naj bodo očala za športnike?
Športna očala so v prvi meri namenjena zaščiti oči 
pred zunanjimi vplivi, kot so UV-svetloba, veter, mraz, 
voda, prah … Ker so oči eden najpomembnejših 
senzoričnih organov, lahko z različnimi filtri v športnih 
očalih naredimo sliko bolj kontrastno.
V zadnjem času se pogosto uporabljajo 
samozatemnitvena oziroma  foto občutljiva stekla. To 
so stekla, ki so v osnovi prozorna in ob neposrednem 
stiku s sončno svetlobo (UV-svetlobo) potemnijo do 
zatemnitve, ki je primerljiva z zatemnitvijo pri običajnih 
sončnih očalih. Prednost teh stekel je predvsem v 
prilagodljivosti glede na moč sončne svetlobe.

Kako je z dioptrijo v športnih očalih?
Današnja tehnologija nam omogoča izdelati večino 
športnih očal z dioptrijo. Pred nakupom se je s 
strokovnjakom – očesnim optikom – priporočljivo 
posvetovati o možnosti vgradnje dioptrije. Možnosti 
sta dve: vgradnja s posebnim nastavkom, imenovanim 
clip on, ali pa direktna vgradnja v okvir športnih očal. 
Nova tehnologija izdelave dioptrijskih stekel nam sedaj 
omogoča vgradnjo tudi v bolj zavita oziroma okrivljena 
športna očala. Pri ljudeh, ki uporabljajo dioptrijska 
očala zgolj za branje, pa na trgu obstaja poseben 
samolepilni segment z vgrajeno dioptrijo za branje. To 
je zelo praktično tudi za potapljaške maske.

Kakšni so trenutni modni trendi pri izbiri 
korekcijskih očal?
Trenutne kolekcije priznanih oblikovalcev korekcijskih 
okvirjev so minimalistične, brez velikih napisov. Oblike 
so podobne očalom, ki so jih nosili naše babice in 
dedki. Močne acetatne okvirje počasi zamenjujejo 

Zadnja predstava, koncert, ki sem jo/ga obiskal … 
Tih vdih v Mestnem gledališču ljubljanskem, Klemen 
Slakonja v Cankarjevem domu.

Sončen dan najraje … prekolesarim poleti, pozimi pa 
presmučam.

Moj najljubši urbani kotiček … Optika Mali na 
Cankarjevi cesti.

Kavo najraje popijete v … Stanu v Medvodah.
Knjiga, ki sem jo nazadnje prebral … Duh česa – 

izbrane kolumne avtorja Mihe Šaleharja.
Moja najljubša razvada … požirek izbranega viskija.
Na potovanje ne morem … brez športne opreme.
Modna ikona … Paul Smith.
Oseba, ki jo občudujete vi … moja žena.
Urbano življenje je … kul.

10 NA KRATKO

tanki kovinski okvirji, prevladujejo okrogle linije. V Optiki 
Mali dajemo prednost majhnim butičnim proizvajalcem 
pred velikimi multinacionalkami. Obožujemo ročno 
delo in naravne kakovostne materiale.

... in sončnih očal?
Pri sončnih očalih so trendi podobni kot pri 
korekcijskih okvirjih. V naši optiki izbiramo 
proizvajalce, ki vgrajujejo najbolj kakovostna sončna 
stekla. Pomagamo vam izbrati optimalno zatemnitev 
in filter za vaš življenjski stil.

Vaše najljubše modne znamke očal? 
Tod‘s, Oliver Peoples, Andy Wolf, Look, Tom Ford, 
Adidas, Ic Berlin! …
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Škoda scala vzbuja poglede
Škoda scala na novo opredeljuje razred 
kompaktnih avtomobilov in združuje emocionalen 
dizajn, visoko funkcionalnost in najsodobnejšo 
povezljivost. V ponudbi je pet motorjev z razponom 
moči od 66 kW (90 KM) do 110 kW (150 KM). 
Poleg tega scala nudi visoko raven aktivne in 
pasivne varnosti, žaromete in zadnje luči s celostno 
LED-tehnologijo, veliko prostora za prtljago in 
potnike ter številne enostavne in pametne rešitve. 
Model bo na trg prišel v prvi polovici leta 2019.
skoda.si

Range Rover Evoque – 
evolucija se nadaljuje 
Novi range rover evoque predstavlja prefinjeno evolucijo 
originalnega modela in združuje dediščino range roverja 
z najnaprednejšo tehnologijo. Oblikovan, projektiran in 
izdelan je v Veliki Britaniji, navdušuje pa z novostmi, kot 
sta tehnologija »prozornega prednjega dela« in vzvratno 
ogledalo, ki se spremeni v HD-zaslon s prikazom 
dogajanja za vozilom. Nova arhitektura je prilagojena 
pogonoma plug-in in mild-hibrid, z novo šasijo pa ima 
še čvrstejšo karoserijo. Programska oprema 
infozabavnega sistema je izpopolnjena in kupcu 
zagotavlja še bolj intuitivno upravljanje. 
landrover.si

Audi e-tron GT - resen konkurent
Audi bo električno kupejevsko limuzino začel serijsko izdelovati 
leta 2020. Koncept je nastal v sodelovanju s Porschejem, 
platformo in baterijo si namreč deli z njihovim taycanom. Audijev 
e-tron GT je oblikovno dovršen izdelek, ki je trenutno še v 
konceptni fazi, do različice serijske proizvodnje pa bo skoraj 
zagotovo nekoliko spremenjen. Poganjata ga dva elektromotorja, 
ki skupaj razvijeta 600 konjskih moči. Seveda ima tudi štirikolesni 
pogon. S pomočjo baterije z veliko kapaciteto in uporabo lahkih 
materialov bo lahko prevozil več kot 400 kilometrov. Do »stotice« 
bo pospešil v manj kot štirih sekundah, kazalec hitrosti pa se bo 
ustavil pri 240 kilometrih na uro.
audi.si

Trdoživi Mitsubishi L200
Mitsubishi je predstavil novi L200, pri razvoju katerega so želeli, 
tudi z zunanjim dizajnom, poudariti njegovo trdoživost. Na voljo 
je z dvema vrstama štirikolesnega pogona, in sicer super select 
4WD, ki bo namenjen intenzivni rabi na vseh terenih, medtem ko 
bo easy select 4WD vozniku olajšal preklapljanje med pogoni. 
Novi način off-road medsebojno usklajuje moč motorja, menjalnik 
in zavore, s čimer je zagotovljen čim večji oprijem na vseh 
podlagah. Obenem sistem tudi samodejno nadzoruje spust po 
klancu. Pohvali se lahko tudi z izboljšanimi voznimi lastnostmi, 
zmogljivejšimi zadnjimi blažilniki in šeststopenjskim samodejnim 
menjalnikom. Razširjen je tudi nabor asistenčnih sistemov.
mitsubishi-motors.si

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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trend

V Sloveniji približno vsaka enajsta prometna 
nesreča nastane kot posledica uporabe alkohola, 
pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom pa 
povprečno vsaka tretja. Do 24. novembra letos 
se je zaradi alkoholiziranih povzročiteljev pripetilo 
že 1.279 prometnih nesreč, v katerih je življenje 
izgubilo 20 oseb.

Bolj kot kazni se bojte posledic
V Sloveniji vas pri vožnji z več kot 0,5 promila 
alkohola doleti kazen 1.200 evrov in 18 kazenskih 
točk, obstaja pa tudi možnost pridržanja, odvzem 
vozniškega dovoljenja ali odložitev odvzema s 
kontrolnim zdravstvenim pregledom in udeležbo 
na ustreznem rehabilitacijskem programu. 
A kazen ni nič v primerjavi s posledicami! 
Verjetnost, da se voznik osebnega avtomobila 
z več kot 0,5 promila alkohola v krvi smrtno 
ponesreči ali hudo poškoduje, je kar štirikrat 
večja kot pri treznem vozniku.

AlkOhOl nA strAn, 
v nobeneM prIMeru pa ne za volan!

Bliža se prednovoletni čas, ki za vse nas pomeni več druženja in zabave. A naj brezskrbnemu času 
sledi tudi varen prevoz do doma. Že en kozarec alkohola namreč vpliva na zbranost, zmožnost 

presoje in reakcijski čas voznika, zato ne podcenjujte njegovega vpliva in za volan sedite vedno le 
trezni in povsem sposobni za vožnjo, opozarja Agencija za varnost prometa (AVP).

Poleg alkohola je na naših cestah vse opaznejša 
tudi uporaba drog in drugih psihoaktivnih snovi, 
med katere spadajo tudi nekatera zdravila. V kolikor 
ste uživali psihoaktivna zdravila, ki so označena z 
opozorilnim trikotnikom, nikar ne vozite v prometu 
in ne upravljajte s stroji, saj so takrat sposobnosti 
upravljanja vozil močno zmanjšane in predstavljajo 
tveganje za vse udeležence v prometu.

Ne odvzemimo življenja sebi ali 
drugim, raje poskrbimo za varen 
prevoz!
Vozniki se vnaprej dogovorite, kako boste prišli 
domov z zabave, še posebej v krajih zunaj urbanih 
naselij, kjer ni zagotovljenega javnega prevoza. 
V nobenem primeru pa ne vozite vinjeni in se 
tudi ne peljite z voznikom, ki je užival tovrstna 
sredstva. Raje ga opozorite na tveganje in skupaj 
poiščite drugo rešitev za varen prevoz do doma. 
Ne dovolite, da zaradi nespametne odločitve vest 
potrka na vaša vrata!

STE VEDELI?  
Na varno udeležbo v 
prometu lahko vplivajo tudi 
zdravila.



BAG'S Wolfova 1, Ljubljana
www.bags.si



Štipendije za mlade športnike  

Sanje se lahko uresničijo le, če vsi verjamemo 
vanje. Zato je pomembno, da tudi mi verjamemo 
v sanje naših mladih športnikov. OKS s 
športnimi štipendijami dijakom in študentom 
športnikom pomaga pri njihovem športnem 
razvoju na poti proti svetovnemu vrhu. Njihove 
sanje so naš ponos. Naj bo tvoj glas zanje glas 
ponosa, ki bo bučno navijal za njihove dosežke.

Dijaški sklad projekta Botrstvo 

Izbor želenega srednješolskega programa 
predstavlja ključno razpotje v življenju vsakega 
mladostnika. Marsikatera družina zaradi 
materialne stiske svojemu otroku ne zmore 
ustrezno kriti ≈poti« do želene izobrazbe. 
Zato so v okviru projekta Botrstvo v Sloveniji 
oblikovali poseben dijaški sklad, iz katerega 
financirajo bivanje v dijaških domovih in ostale 
stroške šolanja. Vsi mladi si zaslužijo enako 
priložnost. Naj tvoj glas mlade vodi do znanja in 
sanjskega poklica.

Mokrišče ob labodjem jezeru 

Zbiljsko jezero ni le prijetno zatočišče za izletnike 
in družine, temveč tudi za številne družine vodnih 
in obvodnih živali. Za le-te so pred 20 leti ob 
sanaciji jezera vzpostavili nadomestni habitat, 
ki pa je zaradi naravnih pojavov žal propadel. TD 
Zbilje želi urediti mokrišče, prijazno živalskim 
obiskovalcem od žab do labodov, ob mlaki pa 
postaviti učno pot z razgledno ploščadjo. Naj bo 
tvoj glas glas za prebujeno naravo.

V podjetju Coca-Cola verjamemo, da se vsaka zgodba o uspehu začne z dobrim namenom. S pomočjo 
spodbude, vključevanja in sodelovanja pa se tudi mnogo lažje uresniči. Zato smo skupaj z izbranimi 
slovenskimi partnerji zasnovali akcijo  #VEDNOPODPIRAJ DOBER NAMEN , v okviru katere bomo finančno 
podprli tri družbenoodgovorne slovenske projekte na področjih športa, okolja in skupnosti. 
Oddajte svoj glas za tistega, ki si po vašem mnenju najbolj zasluži našo podporo in ne pozabite povabiti 
k sodelovanju svojih prijateljev! Vsak glas šteje, saj bomo tri projekte z največ prejetimi glasovi 
pomagali uresničiti. Več na  vednopodpiraj.si !

SKUPAJ PODPIRAMO DOBER NAMEN

SKUPNOST ŠPORT OKOLJE

Štipendijski sklad projekta Botrstvo  
v Sloveniji 

Nadpovprečno 
sijajni rezultati 
na športnem, 
glasbenem, 
umetniškem ali 
izobraževalnem 
področju 
prinašajo ne tako 
sijajne visoke 
stroške za družine 
nadarjenih 
mladostnikov. 
Mnogi starši 
žal ne morejo 

finančno podpreti vsega. V ta namen so v 
sklopu projekta Botrstvo v Sloveniji oblikovali 
štipendijski sklad. Tvoj glas za mlade talente bo 
pomagal, da le-ti razprejo svoja krila in zasijejo 
v polni luči.

Podpora športnikom iz socialno 
šibkih okolij 

Mladi talentirani športniki lahko le z vztrajnostjo 
in napornimi treningi dokazujejo svoje 
sposobnosti ter premikajo lastne meje. Ob tem 
mnogi naletijo na oviro. Precejšnji stroški opreme 
in treningov precej bremenijo njihove žepe. 
Zato OKS s Fundacijo za športnike iz socialno 
ogroženih okolij le-te podpira pri razvoju njihove 
kariere. Naj bo tvoj glas njihov privilegij, da lahko 
še naprej zasledujejo svojo športno vizijo.

Podpora projektu za raziskovanje 
delfinov 

Ali veš, da v slovenskem morju živi približno 
150 delfinov? Te nadvse inteligentne in 
družabne živali so pomemben pokazatelj 
stanja morskega okolja. V društvu Morigenos 
s svojimi raziskavami pomembno prispevajo 
k razumevanju in varstvu delfinov ter 
ohranjanju morskih ekosistemov. Naj bo tvoj 
glas ključna kaplja v zdravo slovensko morje.

Spodbudimo sijaj mladih 
talentov.

Varujmo delfine, ohranimo morje.

Pravila in pogoji sodelovanja vednopodpiraj.siOglasno sporočilo

Vsak mladostnik naj izbere svojo pot.

Naj šport ne bo privilegij.

Prebudimo naravo za vse.Podprimo športne sanje, ohranimo naš ponos.

BAG'S Wolfova 1, Ljubljana
www.bags.si
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SaMo zAnjO!

Ne glede na to, ali je sanjava kofetkarica ali pa 
ima v svojem stanovanju pravo urbano džunglo 
ali obsežno zakladnico ličil, s seznama čudovitih 
prazničnih daril izberimo tisto, za kar smo 
prepričani, da ji bo na obraz narisalo nasmeh ... 
Ker bo od nas.

Eleganca 
v zlatem

Ogrlica z obeskom 
Massimo Dutti. 

Cena: 25,95 evra.
massimodutti.com

Vedno mladostna
Obnovitveni eliksir s čistimi 
eteričnimi olji Kiehl`s.
Cena: 65,10 evra.
Pritličje Maxi, Ljubljana 
kiehls.com

Sodobna kraljična
Prikupen glavniček v zlati barvi COS. 
Cena: 25 evrov.
cosstores.com

Lepota doma
Lonček za sobne 

rastline Bloomingville. 
Cena: 25,90 evra.

bloomingville.com

Blišč noči
Top z raznobarvnimi 
bleščicami QS by s.Oliver. 
Cena: 39,99 evra.
soliver.si

Večna klasika
The Starry Night kolekcija 
nakita FREYWILLE, posvečena 
Vincentu van Goghu. 
Cena po povpraševanju.
Mestni trg 8, Ljubljana 
freywille.com

Zapeljivost pogleda
Maskara Charlotte Tilbury. 
Cena: 36 evrov.
charlottetilbury.com

Minimalistično
Steklenička za vodo 
Mismatch Blush, Equa. 
Cena: 22 evrov.
myequa.com

Vonj po kavi
Kavni aparat Y3.2., Illy. 

Cena: 119,99 evra.
espresso.si

Bleščeč pogled
Paleta senčil Glitter Storm Dazzle Metal ponuja 
različne učinke: mat, sijoče in bleščeče.  
Cena: 7,39 evra.
catrice.eu

Nežen kot svila
Zlato olje za obraz Loori, 

ki mu bo hvaležno tudi telo.
Cena (50 ml): 16,80 evra.

arganovoolje.si
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SaMo zAnj!

Nič ni lepšega od toplih objemov, neskončnih nasmehov 
in še slajših presenečenj. Izberimo nekaj izvirnega, nekaj 
uporabnega, nekaj nepozabnega ... Nekaj čarobnega.

Tik tak
Ročna ura Diesel. 
Cena: 219 evrov.
slowatch.si

Udobje doma
Copati The North Face. 
Cena: 50 evrov.
thenorthface.eu

Zimska idila
Pulover Acne Studios. 

Cena: 390 evrov.
acnestudios.com

Ritem
Slušalke Beats EP. 

Cena: 99 evrov.
epl.si

Karo
Srajca QS by s.Oliver. 

Cena: 39,99 evra.
soliver.si

Gremo na počitnice
Zaščitna prevleka za kovček Hey 
Ho Let’s Go. Cena: 24,49 evra.
rocketdesign.it

Ujeti čarobni trenutki
Polaroidni fotoaparat Leica Sofort. 
Cena: 279 evrov.
fotograd.si

Po mestu
Nahrbtnik iz vodoodpornih materialov 
Brooks England. Cena: 175 evrov.
brooksengland.com

Praznična glasba
Sodobni radio Revo Super 
Signal. Cena: 299,95 evra.
revo.co.uk

Za gurmana
100-odstotno ekstra deviško oljčno 
olje Monte Rosso Premium najvišje 

kakovosti je skrbno izdelano iz izbranih 
sort oljk. Cena: po povpraševanju.

monterosso.si

Barve
Kapa iz merino volne Norse 
Projects. Cena: 65 evrov.
mrporter.com

Za vsak žep
Nožek Victorinox. Cena: 37 evrov.
BAG’S, Wolfova 1, Ljubljana
bags.si

© s.Oliver

Reciklirano
Zobna ščetka Jordan Green Clean je 
narejena z namenom – za dobrobit 
našega planeta in ljudi. Izdelana iz 
skrbno izbranih recikliranih in bio 
materialov navdušuje z minimalističnim 
skandinavskim dizajnom. Cena: 3,99 evra.
zdrav-nasmeh.com

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI





28 otroški svet

Zimska 
pravljica

Hoo hoo hoo …, december je tu in 
z njim prihajajo bradati možje, ki s 
svojimi pomočniki radi obdarujejo 
pridne otroke. Mesta se spremenijo 
v pravljične dežele, pečejo se piškoti, 
odpirajo darila, prvi sneg pa nas 
zvabi na spust po bližnji strmini.

Drsališče 
Lumpi park

KDAJ: od decembra  
do konca zimske sezone

KJE: Hala Tivoli, ljubljana
KAJ: lumparije na 

drsalkah, kjer lumpi 
drsa v lumpi šoli.

lumpipark.si

Po strmini
Sanke nemškega proizvajalca Sirch so 
tradicionalno zasnovane in idealne za 
spust po beli strmini. Cena: 88 evrov.

en.smallable.com

Moj snežak
Vse, kar potrebujete, da ustvarite 
snežno družino. Cena: 32,53 evra.
llbean.com

Živalski svet
Živalski motivi danske blagovne 
znamke Bloomingville nas bodo 
popeljali v pravljični svet. 
gud-shop.com

Čas za zabavo
Kolekcije oblačil in dodatkov 
Zara za popolno decembrsko 
zabavo.
zara.com

Sladka ustvarjalnost
Pečemo piškote in dobrote – kuharski pripomočki 

H & M za pomoč v kuhinji in praznično vzdušje. 
hm.com

Jelenčki, 
snežaki, Dedek 

Mraz …
Rudolf in njegovi prijatelji 
že čakajo, da popestrijo 

belo zimo. Cena: 9,99 evra.
hm.com Čeveljci za 

princesko
Čeveljci za 

princeskino najdaljšo 
noč. Cena: 14,99 evra.

hm.com

Toplo
Grelne blazine Zazu z motivom prikupnih 
živalic so popoln spremljevalec za 
hladne noči. Cena: 24,99 evra.
pikepoke.si

Zabavno potovanje
Za potovanje okoli sveta ali na počitnice 

k babici in dedku. Cena: 69,90 evra.
jeunepremier.be

Snežna krogla
Nočna lučka je hkrati tudi 
snežna krogla. Ples snežink 
poganja mehanizem, zato je ni 
treba stresati. Cena: 35,99 evra.
kakadu.si

Svetilka kot čarobno darilo!
Prenosna namizna LED-svetilka Mickey 

Mouse s polnjenjem prek USB je na voljo v 
salonu ButikSvetil, ki ponuja izbor priznanih 
znamk svetovnih proizvajalcev. Te dni so se 
preselili v večje prostore na Zvezno ulico 2b 

v Ljubljani, obenem pa prenovili spletno 
trgovino. Cena: 43,62 evra.

ButikSvetil.si
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Majhna pozornost za velik učinek
Nasmeškotki se na police trgovin HOFER vračajo že 
petič. Sredstva od prodaje bodo tokrat namenjena za 
akcijo Čarobna zima, s čimer bodo otrokom v stiski 
pod okriljem projekta Botrstvo v Sloveniji omogočena 
nepozabna zimska doživetja ter tako polepšani praznični 
dnevi. Nasmeškotki so že na voljo v HOFER trgovinah po 
vsej Sloveniji po ceni 1 evro. 

ČArObni prAzniki  
S čarobnIMI naSMeškotkI

Najbolj čaroben del leta je tukaj. To je čas, ko se družimo in veselimo. Lepo je, da z drobnimi darili izkažemo pozornost 
tistim, ki so nam blizu. Še lepše pa je, ko ob tem lahko pomagamo tistim, ki tudi v prazničnih dneh potrebujejo našo pomoč. 
Zato so tu spet Nasmeškotki, čarobni piškotki, ki narišejo nasmeh na obraz tistemu, ki ga podari, tistemu, ki ga prejme, in 

tudi otrokom pod okriljem projekta Botrstvo v Sloveniji, saj so prav njim namenjena sredstva od prodaje Nasmeškotkov.

Anita Ogulin, ZPMS, Marko Potrč, ambasador Nasmeškotkov, 
in Bor Trček, HOFER.

HOFERjevi zaposleni so piškotkom narisali nasmehe. Da je pozornost še bolj osebna, lahko v škatlico dopišete 
svoje posvetilo, kot so to storili Karmen Ravnikar, HOFER, 
Anita Ogulin, ZPMS, in Bor Trček, HOFER.

#Nasmeškotek
#DelimoNasmehe

Uigrana in nasmejana ekipa.

Prvo serijo Nasmeškotkov spekli 
skupaj 
Prvo serijo prazničnih Nasmeškotkov so spekli 
HOFERjevi zaposleni pod budnim očesom pekovskih 
mojstrov keksarne Delakorda, njihovega dolgoletnega 
partnerja. Pridružila sta se jim tudi Anita Ogulin, 
predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje, in ambasador 
Nasmeškotkov, Marko Potrč. Skupaj so narisali široke 
nasmehe prvim piškotkom v praznični sezoni. 

Praznične nasmehe delimo tudi 
na družbenih omrežjih 
Smejalo pa se bo tudi na družbenih omrežjih, saj 
bo HOFER ob delitvi nasmejane vsebine z označbo 
#Nasmeškotek ali #DelimoNasmehe za otroke v stiski 
namenil 1 evro.

Marko Potrč, ambasador Nasmeškotkov: »Z veseljem 
sem ambasador Nasmeškotkov, saj gre za srčen projekt, s 
katerim polepšamo tudi dneve otrokom projekta Botrstvo. 
Tokratnim prazničnim Nasmeškotkom pa smo kar sami 
narisali nasmehe in tako tudi v praksi poskrbeli za pričetek 
tokratne akcije, da bodo prazniki lep čas za vse.«







citylife.si

Sladki december
Praznična miza naj se šibi pod takšnimi ali drugačnimi 

dobrotami, nekaj namigov kako, narediti december še slajši, 
smo izbrali tudi mi.

TORTA TRIOLADA 

»Za 
eno noč«

16. decembra 2018
Kucha galerija, Ljubljana

V prestolnico sredi decembra prihaja prvi 
v nizu pop-up urbanih kulinarično-glasbenih 
druženj »One-Night Stand«, ki se bo zgodil 
vsakič na drugi lokaciji, z drugim kuharskim 

mojstrom in vinarjem ter drugim 
didžejem. cena z vinsko spremljavo: 

75 evrov, rezervacija obvezna 
na telefon: 031 209 516.

Sestavine za biskvit: 40 g posebne bele 
moke Žito, 150 g temne čokolade Gorenjka Chef 
(45 % kakava), 3 jajca, 80 g sladkorja v prahu, 
60 g masla.

Priprava: Maslo in čokolado stopimo v 
mikrovalovni pečici in ohladimo. Rumenjake in 
sladkor penasto umešamo. V rumenjakovo zmes 
umešamo stopljeno maslo in čokolado ter eno 
žlico moke. Na koncu zmesi dodamo še sneg iz 
beljakov. Testo enakomerno vlijemo v namaščen 
pekač premera 24 cm in pečemo v ventilacijski 
pečici približno 20 minut na 130 °C. Medtem ko 
se biskvit peče, pripravimo vse tri kreme. Pečeni 
biskvit ohladimo.

Sestavine za kreme: 600 ml sladke 
smetane, 400 g mascarponeja, 100 g temne 
čokolade Gorenjka Chef (70 % kakava), 100 g 
mlečne čokolade Gorenjka, 100 g bele čokolade, 
nastrgana lupinica polovice limone, 1 zavitek 
vaniljevega sladkorja Dolcela.

Priprava: Čokolado vsako posebej stopimo. 
V belo čokolado vmešamo vaniljev sladkor 
in nastrgano limonino lupinico. Mascarpone 
premešamo, da postane kremast. Vanj umešamo 
na pol stepeno smetano. Zmes razdelimo na 
tri dele in v vsako čokolado damo po tretjino 
zmesi. Nežno premešamo vsako zmes. Medtem 
se je biskvit že ohladil. Nanj vlijemo prvo zmes 
iz temne čokolade, nato sledi mlečna plast in 
na koncu bela. Torto postavimo v hladilnik, da 
se strdi. Preden postrežemo, torto posujemo s 
čokoladnimi mrvicami.

Za čokoladno doživetje bomo 
potrebovali dve uri.
recept Za torto je primeren Za 
pekač premera 24 cm.
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NOVOLETNA LINIJA GORENJKA
Začetki čokolade Gorenjka segajo v leto 1922, ko je bilo v Lescah ustanovljeno družinsko 
podjetje za proizvodnjo čokolade. Že od samega začetka so orali ledino na slovenskem trgu 
s čokoladnimi izdelki, ki so jih izdelovali po lastni recepturi. Dandanes je Gorenjka moderna in 
edina prava slovenska tovarna čokolade, od koder prihajajo izdelki, polni vrhunskih sestavin 
in izbranih okusov. V tem letu so pripravili ekskluzivno linijo čokolade in biskvitnega peciva, 
odeto v ekskluzivno zlato barvo, s posebnimi prazničnimi motivi, med katere je vpleten tudi 
tradicionalni gorenjski nagelj, simbol regije, od koder izvira prava Gorenjka. Delimo košček 
dobrega s svojimi najdražjimi in jih razveselimo s praznično podobo Gorenjke.
gorenjka.si

kulinarika

BOŽIČNI KRUH S ČOKOLADO
Božični kruh s cimetom in čokolado je nepogrešljiva mešanica 
okusov, ki naj krasi praznično mizo.
Sestavine za testo: 350 g gladke moke, 35 g sladkorja, 
200 ml mleka, 50 g masla, 1 vaniljev sladkor, ščepec soli, 2 
žlici kakava, 1 pecilni prašek.
Sestavine za kremo: 100 g čokolade za kuhanje, 35 g masla.
Sestavine za testo združimo in mesimo, dokler ne dobimo 
elastičnega testa, nato ga prekrijemo s krpo in pustimo 
na toplem približno 60 minut. Dokler testo vzhaja, na pari 
raztopimo čokolado, dodamo cimet in maslo ter premešamo. 
Testo razdelimo na dva enakomerna dela in razvaljamo. 
Polovico premažemo s čokoladno kremo in nanjo položimo 
preostanek razvaljanega testa. Kruh položimo na pekač, 
obložen s papirjem za peko. Medtem ko pečico segrevamo 
na 180 °C, kruh pustimo vzhajati. Po 30 minutah ga 
postavimo v pečico in pečemo 35 minut. Postrežemo ga 
lahko toplega ali hladnega. 

MINI PITE
Božični čas je poln druženja in veselja, lahko pa se zgodi, da nas zaradi 
številnih gostov v zadrego spravi prazna miza. Vešči v peki se lahko 
hitro znajdemo, če le imamo v hladilniku listnato testo, ki je kot nalašč 
za ustvarjanje tradicionalnih mini pit. Listnato testo narežemo na manjše 
kvadratke ali krogce, ki jih obložimo z različnimi nadevi. Ponudimo sladke, 
slane, vedno okusne in slastne. Več pa na citylife.si.

KOKTAJL Z GRANATNIM JABOLKOM
Poživimo si mrzle zimske dni z okusnimi koktajli. Zakaj bi obiskom vedno ponujali 
samo vino, kratke žgane pijače ali pivo? Naučimo se narediti koktajl iz granatnega 
jabolka! 

Sestavine (za 1 koktajl): 60 ml gina, 15 ml likerja iz granatnega jabolka, sok 
½ limone ali limete, 1 čajna žlička sivkinega sirupa, 60 ml sode ali vode, če želimo 
dodati več, potrebujemo še 1 jajčni beljak.
Vse skupaj, razen vode, vlijemo v mešalec za koktajle. Če smo dodali beljak, 
močno pretresemo, da zagotovimo, da bo dobro premešan z drugimi sestavinami. 
Vlijmo v kozarec in dodajmo vodo. Osvežujoč koktajl nas bo navdihnil z vonjem 
po granatnem jabolku, ginu in sivki. Čeprav je jajčni beljak neobvezen in je pijača 
dobra tudi brez njega, le-ta doda lepo teksturo, ki koktajl naredi bogatejši.

© Unsplash

© Unsplash

© Depositphotos

VEČ 
RECEPTOV 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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potovanje

Gozdne vile, Bled
Prvič naj bi se beseda glamping pojavila leta 2005, pri nas 
pa prvi pravi glamping pet let kasneje na Bledu. Takrat so 
Sava Hotels & Resorts v blejskem kampu poleg klasičnega 
kampiranja začeli ponujati tudi Glamping Gozdne vile, 
namenjene parom, kasneje pa še glamping za družine. 
Ideja o glampingu se je porodila na podlagi povpraševanja 
po klasičnih plastičnih mobilnih hišicah, a se jim ta vrsta 
namestitev ni zdela primerna za okolje. Zato so se odločili, da 
izdelajo hišice iz naravnih materialov, pri čemer so bili omejeni 
z zakonskimi predpisi glede velikosti. Pri prebiranju podatkov 
o avtohtonih oblikah namestitev in gradbenih materialih so 
naleteli na kožarice, ki so jih v gozdovih v okolici Bleda za 
zavetje pred dežjem nekoč uporabljali oglarji. Iz oblike kožaric 
so s pomočjo arhitektov razvili podobo hišk za glamping. 
Gozdne vile oziroma ljubke, majhne, lesene hišice so izdelane 
iz ekološkega neobdelanega macesnovega lesa in krite z 
macesnovimi skodlami. Postavljene so v odmaknjenem 
delu kampa, so izolirane in ogrevane, tako da omogočajo 
bivanje tudi pozimi, ko še posebej dobro dene kopel v leseni 
zunanji kadi, ogrevani na drva.
sava-camping.com

rAzkOšje v objemu zime
»Glamping« – luksuz hotelske sobe v osrčju narave – je skovanka glamurja in kampiranja in tako pri nas kot 
v tujini postaja vedno bolj priljubljena oblika počitnikovanja ne le poleti, temveč tudi pozimi. Včasih so to 
leseni šotori, arhitekturno dovršene hiške s steklenimi strehami, šotori, vpeti med drevesne krošnje, ali pa kar 
odštekane hiške na drevesih ... Skupno jim je to, da jim ne manjka zasebnosti in udobja, kot so savne, vodne 
kopeli, ponudba masaž in vrhunske kulinarike – za tiste, ki so radi v stiku z naravo, a ne na račun prestiža.

Panorama Glamping Visole, Visole
Na bistriškem Pohorju se nahaja romantična glamping hiška, ki letos prvič predstavlja 
tudi svojo zimsko ponudbo. Hiška stoji v samoti na vrhu hriba in ponuja čudovite 
razglede, predvsem pa mir in zasebnost. Narejena je iz pohorskega lesa in je dobro 
izolirana, pozimi jo ogreva električna kaminska peč. Ko zapade sneg, se gostje lahko 
sprostijo v vroči kopeli na prostem, ki je ogrevana na drva, ali pa si privoščijo piknik v 
postelji, zakurijo lasten ogenj in na njem pečejo različne dobrote. Mnogi se odpravijo 
tudi na jutranji ali večerni pohod po Visolah z baklami ali na adrenalinsko sankanje »na 
način naših dedkov in babic«, in sicer s sanmi, imenovanimi »pležuh«. Prav tako so 
možni izleti v okoliške kraje, ki vključujejo oglede vinskih kleti in degustacije, lončarjenje, 
spoznavanje ptujske kulturne dediščine in obisk dvorca Štatenberg.
panorama-glamping.com
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The tree hotel, Švedska 
Zgodba za odštekanimi bivališči v drevesnih krošnjah švedskega Treehotela 
ni nič manj nenavadna kot hiške same. V vasici Harads s 600 prebivalci na 
severu Švedske sta Kent in Britta, poklicni svetovalec in medicinska sestra, 
odprla majhno gostišče, kjer je nekega dne gostovala filmska ekipa, ki je v bližini 
snemala film z naslovom Ljubitelji dreves. Za namene produkcije so zgradili 
drevesno hiško in lastnikoma gostišča se je zdelo škoda, da bi lepa hiška 
samevala sredi gozda. Tako se je rodila ideja o hotelu v drevesih. Vsako izmed 
sedmih hišk je zasnoval drugi arhitekt, najbolj prepoznavne pa so NLP, ptičje 
gnezdo in zrcalna kocka. Vse hiške imajo talno ogrevanje in WC s kopalnico, le 
dve pa tudi tuš. A brez skrbi, tuši za ostale goste so na voljo v neposredni bližini 
– tako kot savne in fina restavracija.
treehotel.se/en/

Chateau Ramšak Glamping Resort, 
Maribor
Verjetno še najbližje klasičnemu šotorjenju je čarobna 
glamping izkušnja v Chateau Ramšak, v enem 
najčudovitejših in neokrnjenih delov Slovenije. Goste od 
zimskega mraza loči le tanka plast šotora. Premišljeno 
oblikovani šotori z razkošno notranjostjo so pozimi 
ogreti na prijetnih 24 stopinj Celzija, največje »zmrzljivce« 
pa grejeta poseben ogrevalni sistem, vgrajen v stranice 
postelj, in zasebni jacuzzi s 40 stopinjami. Na voljo je 
tudi hiška v lipovi krošnji, ki ima prav tako svoj jacuzzi 
in omogoča še lepše razglede na zasneženo vinorodno 
okolico v bližini Maribora. Vse nastanitve so skrbno 
umeščene v naravo, med njimi žubori potok, ki se steka 
v naravni ribnik. V neposredni bližini so vinogradi, dvorec 
Ramšak pa se ponaša z lastno vinsko kletjo in največjo 
vinsko prešo v Evropi. Vhod dvorca krasi potomka 
najstarejše trte na svetu. Poleg vina in lokalnih dobrot 
ponujajo tudi vinsko masažo z oljem iz grozdnih pečk. 
Prav gotovo bomo v čarobni atmosferi z edinstvenim 
pogledom doživeli popolno zimsko pravljico.
chateauramsak.com/si

Glamping v gorski pravljici 
»Mountain Fairy Tale«, Tržič
Letos poleti odprt glamping po načelu feng shuija ponuja šest hišk, narejenih in 
opremljenih iz naravnih materialov. Hiške so ogrevane in izolirane ter primerne za 
bivanje v vseh letnih časih. Se pa lahko gostje še dodatno ogrejejo in razvajajo 
v leseni kadi ali finski savni. Zajtrk goste vsako jutro pričaka v košari na terasi. 
Poleti pa so na voljo tudi sveža zelenjava, zelišča in plodovi različnih sadnih 
dreves in jagodičevja s samooskrbnega vrta. Zaradi svoje lokacije v bližini 
Tržiča so gostom glampinga na voljo različna športna, kulturna in zgodovinska 
doživetja. Lokacija je odlično izhodišče za gorsko kolesarstvo, pohodništvo, 
sankanje, plezanje in turno smuko. Ogledate si lahko tudi Dovžanovo sotesko, 
Šentanski rudnik, Stegovniški slap, Bornove tunele, Zelenico in Tržiški muzej.
mountainfairytale.com

© MevZup

© Chateau Ramšak Glamping resort

© MevZup

© Johan Jansson

© Johan Jansson
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Whitepod Hotel, Švica
Južno od Ženevskega jezera, nad mestecem Les 
Cerniers, stojijo kupole geometričnih oblik – pozimi 
so odete v belo, poleti v zelenkaste odtenke okoliške 
narave. Ti posebni bivaki stojijo med smrekami na 
1.400 metrov nadmorske višine in so namenjeni okolju 
prijaznemu turizmu. To pomeni, da je velika francoska 
postelja, ki se skriva pod kupolo, postlana z ekološko 
posteljnino, oprema je iz naravnih materialov, predvsem 
lesa, vsi odpadki se reciklirajo in tudi sestavine okusnega 
zajtrka, postreženega kar v kupoli, so lokalnega izvora. 
Gostje sami poskrbijo za ogrevanje, in sicer s pečjo na 
drva ali pelete. Čeprav je notranjost nadvse udobna in 
stilsko dovršena, pa okoliška narava vabi s številnimi 
aktivnostmi – od smučanja na manjšem smučišču, 
namenjenem samo gostom hotela, do teka na smučeh, 
sankanja, sprehodov po 25 kilometrov dolgih označenih 
gozdnih ali gorskih stezah in izleta s pasjo vprego.
whitepod.com

Levin Iglut – 
Golden Crown, Finska
Iz nekoč majhne ideje in družinskega 
posla je na Laponskem nastal luksuzni 
hotel s 24 steklenimi igluji. Vsak izmed 
njih ima posebno ogrevano steklo, ki se 
ne rosi, klimo, majhno kuhinjo, kopalnico 
in motorizirane postelje, ki jih je mogoče 
premikati v želeni položaj za najboljši 
ogled zvezdnatega neba in severnega 
sija. Glavna sezona je tako od konca 
novembra do aprila, ko so noči 
najtemnejše in ko zapade sneg, saj hotel 
nudi številne zimske aktivnosti. Na voljo 
so izposoja snežnih sani, safari s haskiji, 
vožnja s sankami, ki jih vlečejo severni 
jeleni, in krpljanje, najbližje smučišče pa 
je oddaljeno le pet kilometrov stran.
leviniglut.net/igloos

The 5 Million Star Hotel, 
Islandija
Pravzaprav sploh ne gre za hotel z 
verjetno največjim številom zvezdic 
na svetu, temveč za posebne 
ture islandske agencije Buubble, 
kjer se med drugim spi tudi v t. i. 
mehurčkih. Izleti v skrivnostno 
islandsko pokrajino vključujejo 
oglede gejzirjev, slapov, vročih 
vrelcev, plaž z vulkanskim peskom in 
zanimivimi kamnitimi formacijami ter 
seveda spanje pod zvezdami. Pozimi 
lahko gostje iz postelje opazujemo 
zvezdnato nebo in severni sij, poleti 
polnočno sonce. Mehurčki so ogreti 
in namenjeni parom. V celoti so 
prozorni, tako da je edina možnost, 
da si gostje zagotovimo zasebnost, 

© Buubble Tours

ta, da ugasnemo luči in se prepustimo čarobnosti noči. 
Pozimi sta na voljo dve turi – Zlati krog, ki poteka vzhodno 
od Reykjavika, in Južna obala. Mehurčki so v bližini mestec 
Fludir in Selfoss.
buubble.com

© Buubble Tours

© Levin Iglut - Golden Crown © @ Levin Iglut - Golden Crown

© Whitepod Hotel

© Whitepod Hotel

© Bernhard Limberger



ČOKOLADNICA CUKRČEK
Nova jesenska kolekcija čokoladnih tablic iz Čokoladnice Cukrček nas bo 
razvajala z okusi cimeta in arancinov, kokosa in jagode, mandljev, hruške, 
čilija in pomaranče … Odkrijte nove božanske okuse, tako da bo vaša jesen 
sladka, lepša in zabavnejša. V Čokoladnici Cukrček so vse čokolade brez 
glutena in brez konzervansov ter izdelane iz naravnih in kakovostnih surovin.

Trgovine v Ljubljani 
najdete:
• pri Robbovem 
vodnjaku  
(Ciril Metodov trg 19),
• na Miklošičevi 4,
• v Mercator centru 
Šiška
• na Trubarjevi 20

TOP DOSTAVA 
HRANE V LJUBLJANI

NAROČANJE
030 611 633 
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SLASH 
Nedelja, 10. februarja 2019 
Gasometer, Dunaj, Avstrija

Pevec in pisec pesmi ter obenem tudi glavni kitarist pri eni najbolj znanih rock skupin 
Guns N’ Roses bo prihodnje leto nastopil na Dunaju. Cena vstopnic: od 39 evrov.
slashonline.com

VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Besedilo: Klavdija Rupar
glasbena scena

MENT praznuje 
5. rojstni dan
Od 30. januarja do 1. 
februarja 2019
Ljubljana, različna prizorišča

Na peti ediciji zimskega festivala 
glasbene kreativnosti, ki se bo odvil 
na različnih prizoriščih v Ljubljani, 
bo nastopilo kar 24 izvajalcev iz 
sedemnajstih držav. Na začetku 
letošnjega leta je bil izbran za 
najboljši manjši in klubski festival 
v Evropi. Drugo leto bomo lahko 
slišali vse od post-punka do 
zasanjanega popa. Cena vstopnic: 
od 25 do 39 evrov.
ment.si

Decembrski KURZSCHLUSS 
20., 21. in 22. decembra 2018
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Dan pred Umekom bodo na Kurzschlussu nastopili Hamo 
&Tribute 2 Love, ki so v goste povabili tudi mlade upe 
slovenske indie scene Koala Voice, »klepalca« rim in poznavalca 
življenjskih tematik Klemna Klemna ter kantavtorja Rudija 
Bučarja. Dan kasneje bo serijo techno dogodkov zaključil 
Umek, ki letos praznuje 25 let glasbenega delovanja. Naslednji 
dan bomo lahko 6. obletnico Kurzschlussa praznovali na že 
tradicionalnem decembrskem house partyju v družbi Todda 
Terryja in The Shapeshifters. Cena vstopnic: od 10 do 35 evrov.
kurzschluss.si

MAGNIFICO
Torek, 25. 
decembra 2018 
Dvorana Stožice, Ljubljana

Magnifico, ki je lani razprodal 
Areno Stožice, tudi letos vabi 
na božični koncert. Glasbenik 
in komponist, balkanski 
šarlatan in mojster za balkan-
disko šlager letos obljublja 
razširjeno glasbeno zasedbo, 
novo muziko in osveženo 
vizualno preobleko. Cena 
vstopnic: od 29 do 135 evrov.
magnifico.si

TOM ODELL 
Sobota, 9. februarja 2019
Hala Tivoli, Ljubljana

Tom Odell je z nagradami ovenčani 
kantavtor, ki namesto s kitaro začara 
z zvoki klavirja. Prodal je že okoli dva 
milijona plošč. Kako novi album in 
ostale njegove otožne in milo zveneče 
ljubezenske pesmi zvenijo v živo, 
bomo slišali na koncertu le malo pred 
valentinovim. Cena vstopnic: 39 evrov.
tomodell.com

Ritem 
mladosti

Petek, 14. decembra 
2018

Dvorana Stožice, Ljubljana

Spektakel, ki ga že 12 let organizirata vodilna 
potovalna agencija za mlade, collegium 

Mondial Travel, in najbolj mladosten radio 
v prestolnici, velja za največjo zabavno 

prireditev za mlade. letos bodo nastopili 
Dubioza kolektiv, S.A.R.S., Zablujena 
generacija in Tabu. cena vstopnic: 

od 15 do 60 evrov.
ritemmladosti.si

Volkswagen se že več let na različne načine povezuje s slovenskimi glasbeniki, 
letos pa so pripravili posebno presenečenje. Na sceno prihaja narodnozabavni 
natečaj Volkswagen Špila, na katerem se bodo ansambli pomerili pod sloganom 
»Po domače mal’ drugače«. S pomočjo priznanih mentorjev, ki so vsak na svoj 
način povezani z narodno-zabavno glasbo – Raaya, Primoža Grašiča in dodatnega 
mentorja, ki ga bomo še razkrili – bodo ansambli izpilili enega od svojih že obstoječih 
aranžmajev. Vlogo voditeljice bo prevzela energična Natalija Verboten, ki bo 
povezovala program na koncertih. Več o natečaju in prijavah najdete na špila.si.

Natalija Verboten obraz Volkswagnove kampanje
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citylife.si

Vse, kar smo izgubili, 
medtem ko smo živeli
Petek, 21. decembra 2018
Stara mestna elektrarna Ljubljana

V kaj smo se rodili in med čim odrasli? Kaj bi 
morali narediti, pa nis(m)o? O čem bi morali 
premišljevati, pa nis(m)o? V predstavi nastopajo 
Primož Bezjak, Branko Jordan in Katarina 
Stegnar. Cena vstopnic: 10 evrov.
bunker.si

Besedilo: Denis Pucelj
teater

Silvestrovo 
v Drami

Ponedeljek, 31. 
decembra 2018

SNG Drama Ljubljana

V Drami se bodo od 
starega leta poslovili s 

predstavami Prekleti kadilci 
in Ta veseli dan ali Matiček 
se ženi. Cena vstopnic: od 

13 do 22 evrov.
drama.si

Najdaljša umetniška noč v Operi
Ponedeljek, 31. decembra 2018 
SNG Opera in balet Ljubljana

V Operi za silvestrovo obljubljajo najdaljšo umetniško noč, ki se bo 
začela s pravo silvestrsko večerjo, nadaljevala pa z Rossinijevo opero 
Pepelka. Po polnoči bo s svojo glasbeno skupino občinstvo zabavala 
Nuška Drašček. Oder v novem letu, to je v petek, 4. januarja 2019, 
odpira velika baletna uspešnica Hrestač, ki se od premierne sezone 
ponaša z več kot 60 ponovitvami. Cena vstopnic: od 40 do 240 evrov.
opera.si

Silvestrovo v MGL
Ponedeljek, 31. decembra 2018
Mestno gledališče ljubljansko

V Mestnem gledališču ljubljanskem za silvestrovo 
napovedujejo Molièrovo predstavo Žlahtni meščan, v kateri v 
osrednji vlogi povzpetniškega gospoda Jourdaina nastopa 
Primož Pirnat. Cena vstopnic: od 18 do 22 evrov.
mgl.si

CIRCA: 
Ta čudovita bitja

Od 28. do 31. decembra 
2018

Cankarjev dom, Ljubljana

Drzni akrobati avstralske skupine cIRcA sodijo 
v sam vrh t. i. sodobnega cirkusa, v katerem 

namesto številnih rekvizitov, bleščeče scenografije 
in živali glavno in edino vlogo igrajo ljudje, 

njihova vrhunsko pripravljena telesa, prignana 
do točke, na kateri se združujejo tako ples, 

akrobacija kot cirkuški elementi. cena 
vstopnic: od 17 do 36 evrov.

cd-cc.si

Rožnati trikotnik (Bent)
Do 27. januarja 2019
Cankarjev dom, Ljubljana

V ganljivi ljubezenski zgodbi je izpostavljena zgodovina 
homokavsta, v katerem je bilo tisoče LGBT-oseb 
označenih z rožnatim trikotnikom in poslanih v taborišča 
smrti. Rožnati trikotnik (Bent) je brezčasna igra o ljubezni, 
človečnosti, nemoči in upanju ter nas opominja, da je 
sprejemanje samega sebe pogoj za boj proti vsem 
oblikam zatiranja. Cena vstopnic: 
od 7,50 do 10 evrov.
cd-cc.si

© Nada Žgank & Domen Pal

© Peter Uhan

© SNG Opera in balet Ljubljana / Darja Stravs Tisu

© Peter Uhan
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Besedilo: Klavdija Rupar

kino

Zgodovinska drama

MARIJA ŠKOTSKA 
(Mary Queen of Scots, Velika Britanija)

17. januarja 2019
Kolosej, Cineplexx, Kino Bežigrad

Zgodba se odvija v 16. stoletju in spremlja poskus Marije Škotske, da bi s 
prestola izrinila svojo sestrično, angleško kraljico Elizabeto, za kar je bila več let 
obsojena na zapor, preden so jo usmrtili.
kolosej.si

kAj bOmO gledAli ob koncu leta?

Akcijska domišljijska pustolovščina

AQUAMAN 
(Aquaman, ZDA)

13. decembra 2018
Kolosej, Cineplexx, Kino Bežigrad

Režiser James Wan ponuja z obilo akcije prepojeno 
pustolovščino, odvijajočo se v podvodnem svetu 
sinjega morja, ki v svoji lepoti in brezmejnosti jemlje 
sapo. Aquaman z Jasonom Momoo v naslovni 
vlogi razkriva zgodbo o izvoru pol človeka in pol 
potomca Atlantide Arthurja Curryja.
kino-bezigrad.si

Animirna domišljijska pustolovščina

SPIDER-MAN: NOVI 
SVET 
(Spider-Man: Into the Spider-Verse, ZDA)

13. decembra 2018
Kolosej, Cineplexx, Kino Bežigrad

Spider-Manov svet bomo spoznali v popolnoma 
drugačni luči in tokratna dogodivščina nas bo 
prisilila, da postavimo pod vprašaj vse, kar se nam 
je doslej zdelo, da vemo o najslavnejšem človeku-
pajku na svetu. 
kino-bezigrad.si

Družinski film

MARY POPPINS SE 
VRAČA 
(Mary Poppins Returns, ZDA)

27. decembra 2018
Kolosej, Cineplexx, Kino Bežigrad

V Disneyjevem filmu Mary Poppins se vrača 
Emily Blunt igra popolno varuško z edinstvenimi 
čarobnimi veščinami, saj lahko rutinsko nalogo 
spremeni v nepozabno, fantastično avanturo.
cineplexx.si

Noč 
kratkih 

filmov na zimski 
solsticij

21. decembra 2018
Slovenska kinoteka in ostale lokacije

Na zimski solsticij, v petek, 21. decembra, bo v 
Slovenski kinoteki in dvoranah Art kino mreže 

po vsej Sloveniji že petič zapored potekala 
noč kratkih filmov, dogodku pa se pridružuje 

tudi nacionalna televizija. Izbrane filme 
bomo lahko spremljali v raznovrstnih 

tematskih sklopih.
kinoteka.si

31. decembra 2018
Kinodvor, Ljubljana

Vse ljubitelje filmov v Kinodvoru na zadnji dan 
v letu vabijo kar na tri predpremiere. Ob 15. uri 
bo na sporedu Kinobalonova silvestrska 
predpremiera Neverjetna zgodba o velikanski 
hruški, ob 18. uri Starec in pištola in ob 21. 
uri silvestrska predpremiera Zelena knjiga. Po 
koncu bomo lahko prihajajočemu letu v toplem 
objemu kina nazdravili s kozarcem penine. 
kinodvor.org

VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Silvestrski Kinodvor






