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December. Pošiljka snega še ni prispela, a že je 
hladno ... Zunaj zima že barva s svojim velikim 
čopičem in našo okolico spreminja v enobarvno 
paleto sive barve. Medtem ko izginjajo črte jeseni, 
misli že uhajajo k čarobni odeji snega, hrustljavim 
ledenim kristalom in zmrzali ob somraku. Majhni 
koščki čarovnije, vonji prižganih sveč, cimeta in 
svežih borovih iglic, svetlikajoči se okraski, ki skozi 
temo rišejo svetlobo, in svetle zvezde tu in tam, 
narejene tako, da zadovoljijo ljubitelje prahu, pa tisti, 
iz pečice vzeti priboljški, ki vzbujajo sladke spomine 
na otroštvo in so nam v uteho … Za nas sicer božič 
nikoli ni bil predstava, bil je le tradicionalen občutek, 
razpoloženje, družina. A tudi najbolj čaroben čas leta 
se s časom spreminja, zato se nikar ne zadržujte 
ob klicu po enormnih količinah bleščic – spustite 
domišljijo med galaktična potovanja, robote, 
enoroge, ledene princeske in govoreče snežake. 
Pravljična fantazija, pingvini in polarni medvedi, ki 
puščajo čokoladni led, drveči vlakci mimo hišic, ki 
stojijo pod smrečico, ki je prav tako upravičena do 
svoje preobrazbe, pa norost na terasi, ki vzpostavi 
božično vzdušje zunaj hiše, še čut za humor, pulover 
z rdečenosim jelenčkom, smešne nogavice – in že 
smo na pravi poti k prazničnemu občutku zime. In 
zakaj ne bi napisali še pisma božičnemu čarovniku? 
Ena želja? Moja želja? Hm, med čakanjem na božič 
ostati pod odejo v družbi še dveh parov nog, gledati 
brezčasne klasike, strašljive grozljivke in neznane 
samonikle zmede po TV-ju v upanju, da drugo leto 
dobi nadaljevanje Levji kralj in ne Ledeno kraljestvo. 
Naredite si počitniške trenutke sladke ... Naša ekipa 
vam v prihajajočem letu želi toliko bleščic, kot jih 
ima Božičkova brada, med čakanjem na darila pa si 
vzemite čas tudi za klik na CITYLIFE.SI.

Helena Peterlin, odgovorna urednica

Tudi ko je TV izključen, je umetniško doživetje 
vključeno. SAMSUNG THE FRAME je dejansko več 
kot le TV, ponaša se s QLED-kakovostjo slike visoke 
ločljivosti s čudovitimi barvami, izjemnimi kontrasti in 
brezhibnimi podrobnostmi. Prizori preprosto oživijo, 
mi pa lahko vidimo vse, kar si je zamislil režiser. 
Polepšajmo svoj dom s čudovitim umetniškim TV-jem, 
ki odraža naš slog in se ujema z našim prostorom. Več 
na STRANI 19 in spletni strani SAMSUNG.SI.

Za praznike povežimo svoje naprave Galaxy 
in zbližajmo svoj tehnološki svet. Z brezhibno 
povezavo med napravama Galaxy Note 10 in S10 
ter brezžičnimi slušalkami Galaxy Buds, Watch 
Active2 in tabličnim računalnikom Tab S6, ki izboljšuje 
mobilno izkušnjo, bomo dobili največ od svoje glasbe, 
videoposnetkov in aplikacij – vse v eni brezhibni 
izkušnji. Nekaj namigov za praznična darila na 
STRANEH 24 in 26 ter na SAMSUNG.SI.

Optika Mali v središču Ljubljane ekskluzivno v 
Sloveniji ponuja kolekcijo očal MONCLER. Ime 
Moncler je skrajšano ime gorske vasice Monestier-de-
Clermont blizu Grenobla v Franciji. Znamka Moncler 
je sinonim za vrhunsko zimsko modo športnih oblačil, 
od leta 2015 pa imajo tudi svojo kolekcijo očal, ki 
eleganten videz združujejo s športnim stilom. Več na 
OPTIKAMALI.SI.

Vsak konec leta inštitut za barve Pantone določi 
barvo prihajajočega leta. Tokrat je ob vstopu v novo 
desetletje izbral brezčasen, eleganten in preprost 
modri odtenek PANTONE 19-4052, ki spominja na 
nebo ob mraku. Klik na spletno stran CITYLIFE.SI.

Avstrijski proizvajalec napolitank MANNER je v 
Sloveniji v kategoriji napolitank prejel nagrado BEST 
BUY AWARD in s tem potrdil, da izdelki in storitve 
izpolnjujejo najstrožja merila kakovosti, prav tako pa 
imajo pošteno razmerje med kakovostjo in ceno. Klik 
na MANNER.SI.

Toplina prazničnega doma se najbolje kaže v 
adventnem času, ki z razkošjem najlepših detajlov 
pričara pravo BOŽIČNO PRAVLJICO. Več o 
prazničnem dekorju bomo našli na STRANI 22.

Božič je za mnoge najlepši čas v letu. Kako so ga 
praznovali nekoč in kako ga praznujemo danes, bomo 
izvedeli na STRANI 10 in CITYLIFE.SI.

SREČA SE SKRIVA V MAJHNIH STVAREH. 
Naše življenje oblikujejo majhne pozornosti, ki 
nam jih namenijo dobri ljudje. Dovolj je že prijazen 
nasmeh. Za praznike zato podarimo nasmeh in 
ob tem pomislimo tudi na otroke v stiski, ki so pod 
okriljem programa Botrstvo v Sloveniji. Srečo jim 
lahko podarimo tudi v obliki NASMEŠKOTKA, 
dobrodelnega piškotka. Sredstva od prodaje 
piškotkov HOFER namenja prav njim. Nasmeškotke 
najdemo v trgovinah HOFER po ceni 1 evro. Več na 
NASMESKOTEK.SI.

božična 
predstava
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BOFF 2019
Med 28. in 30. decembrom 2019
Kulturni dom Bovec

Že trinajsti Bovec Outdoor Film Festival ljubiteljem 
adrenalina, lepote 
narave in gorskega 
pohajkovanja prinaša 
pester izbor približno 
tridesetih filmov s 
področja športa, 
avanture in varstva 
našega okolja. Filmskim 
projekcijam se s svojim 
obiskom pridružujejo 
tudi avtorji in akterji, 
v času festivala pa se 
bodo zvrstili tudi različna 
predavanja, okrogle 
mize, predstavitve in 
delavnice. 
boff.si
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Besedilo: Denis Pucelj

napovednik

21. decembra 
2019

Ljubljanski grad, 
Ljubljana

Za vse ljubitelje 
latinskoameriških 

in standardnih 
plesov ter praznične 

glasbe je tokratni 
plesni večer idealna 

priložnost za ponovni 
obisk Ljubljanskega 
gradu, sprehod med 

grajskimi stojnicami 
in pogled na čudovito 

okrašeno Ljubljano. 
ljubljanskigrad.si

Grajski praznični ples

Božični ARTish
Nedelja,  
22. decembra 2019
Vila Čira Čara (Pionirski dom), Ljubljana

Po božična darila se lahko odpravimo tudi na čarobni sejem ARTishanov, kjer 
si bomo lahko napasli oči, poklepetali s sodelujočimi, si privoščili katerega od 
unikatnih izdelkov sodelujočih ustvarjalcev in tako podprli njihov trud. 
artish.si

VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Najdaljša 
noč

Torek, 31. decembra 2019
Različna prizorišča po Sloveniji

Kje pa bomo mi nazdravili novemu začetku leta 
in se poslovili od starega? V številnih slovenskih 

mestih obljubljajo pestro dogajanje, s katerim bomo 
lahko 2019 stresli iz rokavov svojih zimskih plaščev 

in ob spremljavi izbranih glasbenikov, obdani 
s kuliso pravljičnih božičnih lučk, z veseljem 

zakorakali v leto 2020 in novo, urbanih 
doživetij in uspeha polno desetletje. Več 

informacij o dogajanju na mestnih 
trgih po Sloveniji na spletnih 

mestih občin.
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Velikanska snežna krogla sredi Ljubljane
Od 6. decembra 2019 do 6. januarja 2020
Praznična okrasitev Ljubljane je letos bogatejša za atraktivno velikansko 
snežno kroglo, kjer je Peugeot na ogled postavil svojo idejo prihodnosti, 
novi Peugeot 208, ki prihaja v Slovenijo že takoj v začetku leta 2020. 
Prihodnost je že tukaj in ni dolgočasna!
Vabljeni na ogled te velikanske snežne krogle, v kateri je novi  
Peugeot 208 odet v poseben prazničen ambient, na ploščadi  
Ajdovščina in pred halo A v BTCju v Ljubljani.
oddolgocasi2020.si

8. festival penin
Četrtek, 26. decembra 2019
Kempinski Palace Portorož

Že vemo, s katero penino bomo nazdravili novemu letu? Svojo najljubšo 
lahko ljubitelji mehurčkov izberemo na 8. festivalu penin, na katerem se 
bodo predstavljali peničarji iz Slovenije in sosednjih držav. 
kempinski.com/sl

Muzikal Simply the Best, the Tina 
Turner Story
Torek, 4. februarja 2020
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Energična glasba, vrhunska zasedba, atraktivna kostumografija, plesni vložki in 
še mnogo več so razlog, da nas bo muzikal z zgodbo o Tini Turner in njenimi 
energičnimi uspešnicami dobesedno »odtrgal« od sedeža. 
gr-sejem.si

Grajski december
Od 29. novembra 2019 do 6. januarja 2020
Ljubljanski grad, Ljubljana

Najbolj pravljičen mesec vsako leto tudi na Ljubljanskem gradu v sklopu 
Grajskega decembra olepšajo številni dogodki. Čarobne melodije, praznična 
okrasitev Grajskega dvorišča, jaslice in praznične predstave za otroke, 
začinjene z grajskimi podobami in viteškimi zgodbami ... še bolj pričarajo 
praznično decembrsko vzdušje v prestolnici.
ljubljanskigrad.si



V katoliški in pravoslavni veri je božič praznik 
rojstva Jezusa Kristusa, ki ga katoliki praznujejo 
25. decembra, pravoslavni pa s 6. na 7. januar. 
Sveto pismo namreč pravi, da sta Jožef in Marija 
potovala v Betlehem, kjer je cesar Avgust opravljal 
popis vsega prebivalstva, a ker je bila Marija visoko 
noseča, nista pa našla prenočišča, je ta rodila kar v 
hlevu. V spomin na ta dogodek se danes postavljajo 
jaslice. Sicer pa praznovanje božiča sega še dlje 
... Mnoga predkrščanska ljudstva so praznovala 
nastop zimskega solsticija, ko se dan ponovno 
začne daljšati, ko temo premaga svetloba in ko 
dobro premaga zlo. Ta čaščenja izvirajo predvsem 
iz skandinavskih držav, kjer solsticij praznujejo od 
21. decembra do konca januarja. Na tem delu sveta 
so zime še posebej mrzle in temne, zato je dan, ko se 
noči ponovno začnejo krajšati, na njihovem koledarju 
izredno pomemben. Nekoč so v ta namen kurili drva, 
praznovali pa so toliko časa, kolikor je gorel ogenj. 
Vsak plamen je namreč pomenil boljšo letino. To je bil 

BOžIČ nekoč in danes
Za mnoge najlepši čas v letu – božič je praznik, ki nagovarja k iskanju notranjega miru, 

preživljanju časa z družino in proslavljanju vsega dobrega, po drugi strani pa je amerikanizacija 
tega čarobnega praznika k nam prinesla darila, okraševanje jelke in Božička.

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

tudi edini dan v letu, ko je vsa družina spala skupaj, 
saj so verjeli, da se na ta dan mrtvi vrnejo na Zemljo. 
Iz Skandinavije izvira tudi božično drevo, katerega 
deblo so postavili v ognjišče, medtem ko je vrh 
smrečice štrlel v prostor. Kolikor dolgo je drevo gorelo, 
tako dolgo so praznovali in se veselili. 

Stare božične tradicije
Praznovali pa so tudi v drugih delih Evrope, saj je bil 
december idealen čas za koline in tudi vina je bilo na 
pretek. Iz poganskega časa je pri nas in na Hrvaškem 
poznana tradicija žganja velikega kosa lesa, 
imenovanega čoka, kasneje se je to preoblikovalo v 
kurjenje kresov. Božič pri južnih Slovanih pomeni 
tisto, kar prihaja ali »mali bog«, medtem ko pri 
vzhodnih in zahodnih Slovanih poznamo ime 
koleda. Ta prihaja iz osnove kroga, letnega cikla, 
koleda pa je tudi voščilna pesem, ki se poje okrog 
božiča. Na podeželju na primer poznajo šego, ko so 
od hiše do hiše hodili koledniki, ki so peli voščilne 

© Profimedia
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Besedilo: Katja Kozlevčar, fotografije: Unsplash

pesmi. Ta običaj se je na Primorskem obdržal vse do 
prve svetovne vojne. Tudi okraševanje prostora z 
zelenjem je zelo stara navada, ki pa je dobila moderno 
preobleko v 16. stoletju, ko se je v protestantskem 
okolju začelo postavljati božično drevo, kmalu pa se 
je ta običaj razširil tudi drugod po Evropi. Pri nas so 
se smrečice obešale z vrhom navzdol in okrasile 
s tistim, kar je bilo pri roki – s fižolom in različnimi 
semeni. Drugod po prostoru so se postavila jabolka, 
hruške in orehi, kar je prikazovalo veselje nad 
pridelki. Jaslice so se pri nas pojavile pred začetkom 
19. stoletja, danes pa gre za pomembno dediščino, 
ki izkazuje narodno ustvarjalnost. Krščanstvo je šele 
v 4. stoletju praznovanje Kristusovega rojstva 
postavilo na 25. december, takrat pa se začnejo 
spreminjati tudi običaji. 

Kako praznujemo danes?
Večino božičnih tradicij, kot jih poznamo danes, smo 
prevzeli od drugih – bodisi od Skandinavcev, Nemcev 
ali Američanov. Omenili smo že jelko, ki so jo prvič 
postavili v 16. stoletju v Nemčiji, pri čemer naj bi imel 
prste vmes sam Martin Luther. Božično drevo, kot 
ga poznamo danes, pa se prvič pojavi leta 1785 v 
Berlinu. Medenjaki so prvič omenjeni v pravljici bratov 
Grimm Janko in Metka, po izidu knjige pa se je ta 
tradicija začela v Nemčiji. Prav tako od tam izvirajo 
adventni sejmi, ki so danes pomembna turistična veja, 
mesta pa naravnost tekmujejo med seboj, katero bo 

lepše okrašeno in katero 
bo privabilo večje število 
turistov. Adventni koledar 
naj bi prvič natisnili leta 
1900 v Hamburgu, in 
sicer so s 1. decembrom 
želeli odštevati dneve do 
božiča. Pred tem so s 
kredo risali črtice, danes pa 
se v koledarju najpogosteje 
skrivajo čokoladice. Ena 
najlepših božičnih pesmi, 
»Sveta noč«, izhaja iz 
Avstrije in je tudi ena 
najbolj razširjenih, saj je 
prevedena kar v 300 
jezikov.

Božič po Evropi
Medtem ko naši sosedje Hrvati in Avstrijci praznujejo 
zelo podobno kot mi, so v Italiji središče praznovanja 
jaslice in darila, ki se med sorodniki razdelijo v obliki 
tombole. Na Madžarskem otroci pišejo Jezuščku, na 
božični večer pa pojejo božične pesmi in uprizarjajo 
igre. Na Slovaškem je tradicija, da glava družine pred 
božično večerjo do stropa vrže žlico tradicionalne 
jedi lokse, narejene iz kruha, vode in makovih semen. 
Več zmesi se prilepi na strop, boljša bo letina. Poljaki 
praznujejo nekoliko drugače: dan pred božičem se 

namreč postijo vse do večerje, katere vrhunec so 
sladkarije in božični oblati, ki si jih družina nujno deli 
med seboj. Pravoslavne države božič praznujejo 
7. januarja, tradicionalno pa je, da ta dan pričakajo s 
postom, ki se začne 25. novembra. V Rusiji je večerja 
brezmesna, družino obišče duhovnik, ki blagoslovi 
hišo, otroci pa na silvestrski večer od dedka Mraza 
dobijo darila. V Grčiji še danes pojejo kolednice, za 
katere dobijo v dar sladkarije in suho sadje. 



12

Na vseh poštah so na voljo tudi zvežčki z 12 
samolepilnimi znamkami – za naslovnike v 
Sloveniji z oznako A (za voščilnice) ali B (za 
razglednice) in za naslovnike v tujini z oznako 
C (za voščilnice in razglednice). Svoje najbližje 
lahko presenetimo tudi tako, da na voščila 
nalepimo svoje osebne poštne znamke z 
motivom po svojem izboru. Z nekaj kliki jih lahko 
oblikujemo na osebnaznamka.posta.si.

Čarobni prazniki s Skupino Pošta Slovenije
Ogrejmo srca svojih najdražjih z lepo mislijo in željo, ki jo zapišemo na klasično voščilnico in pošljemo  

po pošti. Tudi letos lahko izberemo praznične poštne znamke z božičnimi in novoletnimi motivi.

Čas obdarovanja je spet pred vrati in v zraku je že 
čutiti vznemirljivo pričakovanje. Če radi podarjamo 
lepo zavita darila, na pošti izberimo čudovit ovojni 
papir ali darilno vrečko s prazničnim motivom. 
Za praznične spletne nakupe iz naslanjača je 

tu dostava našega paketa v PS Paketomat! Paket 
lahko diskretno, hitro in priročno prevzamemo na 24 
lokacijah – 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Tako bo naš 
nakup ostal diskreten in presenečenje popolno! Več 
na www.posta.si/paketomat.

Na Pošti Slovenije bodo poskrbeli, da bodo naša 
voščila pravočasno prispela v prave roke. Zaradi 
povečanega prometa v decembru priporočajo 
pravočasno oddajo božično-novoletnih 
razglednic in voščilnic – za naslovnike v 
Sloveniji do 18. decembra 2019. Vsem, ki bomo 
voščila pošiljali prijateljem in sorodnikom v tujino, 
priporočajo izbiro storitve Prednostno.

Amerikanizacija
Pomen božiča je bolj ali manj povsod po Evropi 
enak – v ospredju je preživljanje kakovostnega 
časa z družino in poglabljanje vase, kar pa vedno 
bolj pozabljamo, saj je potrošništvo »ukradlo« tudi 
ta čudoviti praznik. Božiček, ki je izmišljotina 
Coca-Cole, namreč tudi pri nas pridobiva svojo 
pomembnost. Američani so v zgodnjih letih po 1800 
ta praznik začeli spreminjati, saj so stare tradicije 
združevali z novimi praksami. Med temi so na primer 

dekoriranje hiše z lučkami, obešanje nogavic 
na kaminu, izdelovanje hišic iz medenjakov, 
prepevanje božičnih pesmi in kolednice, puščanje 
mleka in piškotov Božičku ter seveda vsa darila, 
ki spadajo zraven. Med naštetimi jih čedalje več 
najdemo tudi v naši družbi, za kar so zagotovo krivi 
številni romantični hollywoodski filmi.
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Božični rekordi
•	Najdražji adventni koledar je stal kar 2,5 

milijona evrov, vseboval pa je 24 diamantov.
•	V Mariboru so sešili največjo božično kapo.
•	Največje srečanje Božičkov se je zgodilo na 

Irskem – zbralo se jih je kar 13.000.
•	Najvišje božično drevo s skoraj 85 metri je stalo v 

Riu de Janeiro, največ lučk na drevesu pa so našteli 
v Universal Studios v Osaki, in sicer kar 580.806.

•	Najdaljši seznam želja za Božička obsega 
124.969 želja, Božičku pa je bil predan v 
njegovi vasi v Mohi na Kitajskem.
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Izbor: Pika Zrim, The 50th Avenue

BLIšČ 
novoletnih 

zabav
Leto se počasi približuje koncu, prihaja čas prazničnih zabav, z 
njim pa tudi čas, ko lahko naša modna garderoba končno zasije 
v polni luči. Pokažimo svojo samozavest, ženstvenost in eleganco.

Barvi, 
kot sta zlata 

in srebrna, bleščice in 
metalik barve že zdavnaj niso 

več rezervirane le za večerne izhode, 
temveč jih lahko nosimo tudi čez 

dan, v službi in ob različnih večernih 
priložnostih. Obleko, ki si jo bomo 

izbrale za prihajajoče praznične dni, 
bomo lahko nosile za različne 

priložnosti, na poroki, 
rojstnodnevni ali vrtni 

zabavi.

Še 
vedno se lahko 

odločimo za večno črno 
barvo ali pa svojo najljubšo, saj 

nas letošnji modni trendi pri izbiri 
barve ne omejujejo. Velikokrat se 
pri obutvi zaradi slabega vremena 
odločimo za klasično črno. Zakaj 

se letos torej ne bi opogumile 
in jo zamenjale za barvito 

kombinacijo?

H&M

Zara

Zara

Self portrait

Twin Set

s.Oliver Rixo

Comma

Attico

Attico

HVN

Halpern

Zara

Zara

Mango

Uterque
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Pripravila: Katja Kozlevčar
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Klasika
Dobro krojen suknjič 
klasične silhuete in 

sofisticirane izdelave bo nosljiv 
skozi vse leto in ga najdemo 

tudi v praznični kolekciji 
priljubljene urbane modne 

znamke s.Oliver.
s.oliver.si

Bodimo drzni
Naj izpod suknjiča 

diskretno pokuka nekaj bolj 
svečanega – predlagamo 

top s puli ovratnikom in 
kovinskim sijajem ali srajco 

z drznimi potiski. Trendi, 
urbano in drzno!

zara.com

Kot Hugh Hefner
Playboyev veliki gospod je vedel tudi, 
kako se streže stvarem, ko gre za stil. 
Njegovi značilni mokasini so lahko 
zanimivo nadomestilo običajnim 
čevljem za praznični styling. 
hm.com

Vonj privlačnosti
Oblikovalec Tom Ford je eden tistih 

moških, ki izžareva čar pravega 
gentlemana. Ne dvomimo, da bo 
nekaj te prezence v nas vzbudila 

tudi njegova zapeljiva moška 
dišava Neroli Portofino. 

tomford.com

Avtomobilski nostalgik
Če se navdušujemo nad zaobljenimi 

oblikami športnih avtomobilov, potem 
moramo v svojo kopalniško omarico 

vseliti brivnik Bolin Webb R1, ki je 
osnovan na cobri iz leta 1960.

bolinwebb.com

Metuljček
Bi radi svoj videz dvignili na 
višjo, bolj sofisticirano raven? 
Nič lažjega – svoji obleki 
dodajmo metuljček v bogati 
barvi ali z zanimivim vzorcem.
topman.com

Prava toplina
Ko pritisne mraz, se zavijmo v 
eleganten šal linije Black Label 
znamke s.Oliver. Naj bo nevtralne 
barve, da ga bomo zlahka kombinirali.
s.oliver.si

Luksuz v žepu
Naj bo skriti košček luksuza tisto, kar nas 
bo razlikovalo od drugih. Usnjeni ovitek 
za kartice Saint Laurent je minimalističen, 
a izredno pedanten dodatek.
ysl.com

žakardni ali 
žametni glamur
V času novoletnih zabav 
si privoščite nekaj več 
drznosti. Svečan suknjič, 
ki sega izven klasičnih 
okvirjev, je v modni 
garderobi moškega nuja 
vse leto, decembra pa 
naj bo posut z bleščicami 
ali okrašen z žakardom.
zara.com

© s.Oliver
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pionirji na področju 
digitalnega bančništva

Intesa Sanpaolo Bank, ki jo javnost pozna kot eno od tehnološko 
najnaprednejših bank na področju kartičnega plačevanja in spletnega ter 

mobilnega bančništva, je tudi prva slovenska banka, ki imetnikom kartic Visa 
omogoča uporabo storitve Apple Pay.

Kot predstavnica Vise pogosto izpostavljate, da je Visa 
zavezana zagotavljanju najpreprostejše in najvarnejše 
oblike plačevanja. Kaj konkretno mislite s tem?
Najvišja prioriteta družbe Visa je varnost. To, da 
poslovanje postaja čedalje bolj digitalizirano, nam daje še 
večji zagon pri inoviranju in zagotavljanju varnosti našega 
sistema. 

To velja tudi za Apple Pay?
Plačila prek Apple Pay so zavarovana z naprednimi 
tehnologijami, kot je tokenizacija. Ob uporabi kreditne ali 
debetne kartice z Apple Pay se številka kartice ne shrani 
ne na napravi niti ne na Applovih strežnikih, temveč 
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Ivan Ivičić,  
član uprave,  
Intesa Sanpaolo 
Bank
Gospod Ivičić, Intesa Sanpaolo Bank 
na mednarodni ravni velja za eno 
najnaprednejših bank pri rešitvah 
za elektronska plačila. Je to tudi 
razlog, da kot prva slovenska banka  
svojim komitentom nudite možnost 
plačevanja z Apple Pay?
Naš cilj in poslanstvo banke sta, da 
komitenti Intese Sanpaolo Bank rastejo 
z nami in da jim omogočimo, da 
uživajo v najboljših rešitvah na področju 
digitalnega bančništva na svetu.
Intesa Sanpaolo Bank je prva banka v 
Sloveniji, ki je uvedla mobilno denarnico 
s plačilno kartico, integrirano v mobilni 
telefon – Wave2Pay. In je tudi prva 
banka, ki je uvedla rešitve za takojšnje 
plačevanje. Sedaj smo postali tudi prva 
slovenska banka, ki skupaj z družbo Visa 
svojim komitentom nudimo plačevanje z 
Apple Pay. 

Pionirji, torej?
V Intesi Sanpaolo Bank sledimo 
ambiciji biti vodilna banka na področju 
digitalnega bančništva v Sloveniji in 
to, da lahko svojim komitentom kot 
prva in edina banka v državi nudimo 
možnost plačevanja z Apple Pay, eno 
najpriročnejših, varnih in hitrih metod 
plačevanja, je zelo pomemben korak pri 
doseganju te ambicije.

Kakšni so potem načrti za prihodnost?
Letos decembra načrtujemo uvedbo 
najbolj inovativnega in naprednega 
mobilnega bančništva v državi. Zato 
bodite z nami.

Alenka Mejač Krassnig, direktorica Vise za Slovenijo
sistem napravi dodeli unikatno namensko številko 
(Device Account Number), ki se šifrira in varno shrani v 
elektronskem čipu kartice.

Kaj je Visa tokenizacija? Kako deluje?
Z Visa tehnologijo tokenizacije so plačila, ki jih 
opravimo kot del e-poslovanja in m-poslovanja, varna 
in enostavna. Uporabnikov račun se tako zamenja 
z unikatnim digitalnim identifikatorjem ali tokenom, 
ki je posebej dodeljen vsaki napravi. Podatki računa 
in številka kartice niso nikoli vidni oz. se ne delijo 
z nikomer, kar še dodatno zagotavlja dodaten sloj 
varnosti digitalnih plačil.

Jasno je, da so porast uporabe interneta, 
razpršenost mobilnih naprav in eksplozija 

mobilne povezljivosti preoblikovali izkušnjo 
nakupovanja in prodaje. Plačila danes ne 

omejuje več infrastruktura, ki je povezana z žico; 
dandanes imamo tudi v najbolj oddaljenih krajih 

sveta dostop do digitalne ekonomije.
Zato ni presenetljivo, da se je tudi Slovenija 

postavila na zemljevid držav, kjer uporabniki 
pametnih telefonov iPhone plačujejo 

z mobilno denarnico Apple Pay.

Visa in Intesa Sanpaolo Bank sta leta 2017 
javnosti predstavili takrat novo storitev 
znotraj mobilne denarnice Wave2Pay – 
debetno kartico Activa Visa Inspire. Sedaj 
Intesa Sanpaolo Bank imetnikom kartic Visa 
omogoča tudi uporabo storitve Apple Pay.
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Rolls-royce cullinan black badge  
Ravno ko smo mislili, da rolls-royce cullinan ne more biti 
veličastnejši, je podjetje predstavilo še različico black badge. 
Pohvali se s še bolj strupenim izgledom in večjo motorno močjo. 
6,8-litrski motor V12 zdaj iz sebe iztisne 447 kW in 900 Nm navora, 
medtem ko se morajo kupci serijske različice zadovoljiti z »zgolj« 
420 kW in 850 Nm navora. Osnovni rolls-royce cullinan stane okoli 
300 tisočakov, omenjena različica pa okoli 350 evrskih tisočakov. 
rolls-roycemotorcars.com
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GLS z luksuzom 

limuzine vrhunskega 
razreda

Mercedes-maybach GLS 600 4MATIC 
predstavlja novo poglavje luksuza v 

segmentu SUV. Karoserijska zasnova 
in tehnične lastnosti modela GLS 

nudijo razkošje vrhunske limuzine. 
Prostorna notranjost, izdelana iz 
najkakovostnejših materialov, in 

izredno učinkovita zvočna izolacija 
ustvarjata odlično počutje med vožnjo. 

Štirilitrski motor V8 s 410 kW 
in 730 Nm navora je bil razvit izključno 
za maybach, poskrbi pa, da se vozilo 

premika diskretno in zmogljivo.
mercedes-benz.si

Audi e-tron sportback 
Audi s predstavitvijo drugega modela serije e-tron sistematično 
nadaljuje svojo strateško usmeritev. Ta dinamičen SUV-coupé 
z močjo motorja do 300 kW in dosegom do 446 km pospeši 
do 100 km/h v 6,6 sekunde, največja hitrost pa je elektronsko 
omejena na 200 km/h. Na hitrih polnilnih postajah napolnjenost 
baterije že po slabih 30 minutah doseže 80-odstotno 
kapaciteto. Na evropski trg prihaja spomladi leta 2020.
audi.si

Ford mustang udaril še kot »strela«
Prvič v 55 letih so pri Fordu razširili mustangovo čredo in vstopili tudi 
v električno dobo. Mustang mach-E je popolnoma električni SUV, 
ki prinaša živahno vožnjo in vodenje ter najsodobnejše tehnologije 
povezanega vozila. Na voljo bo z baterijo za standardni ali podaljšani 
doseg in z zadnjim ali štirikolesnim pogonom. Najmočnejša različica se 
lahko pohvali z 248 kW moči in 565 Nm navora. Predviden maksimalen 
doseg bo do 600 km. Na voljo bo v drugi polovici leta 2020.
ford.si

Polaris 
indy evo

Za vse navdušence 
nad motorno gnanimi 

zimskimi radostmi 
je Polaris predstavil 

model indy evo, 
namenjen tistim, ki 
se v svet motornih 
sani šele podajajo. 

Kompaktne mere in 
začetnikom prilagojene 

zmogljivosti pa so le 
še dodaten razlog, da 
se morda preizkusimo 

tudi v tem športu. 
polaris.com
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Polepšajmo svoj dom s čudovitim umetniškim TV-
jem, ki odraža naš stil in se ujema z našim prostorom. 
Samsung The Frame je dejansko več kot le TV. 
Ponaša se s QLED-kakovostjo slike visoke ločljivosti, 
hkrati pa polepša vsak trenutek v našem prostoru. 
Neverjeten TV, ko je vklopljen, in osupljiva umetnina, 
ko je izklopljen.

SamSung The Frame:
Tudi ko je TV izključen,  
je umetniško doživetje vključeno

Svetovno znane galerije 
v našem domu
Vsakdo lahko najde umetnino zase. Doživimo 
moderni način prikaza svoje osebne umetniške 
zbirke. Od barve do teme in še več – z enostavnimi 
in jasnimi kategorijami umetniških del v Samsung 
umetniški trgovini je odkrivanje širokega nabora 
umetnin za vsako priložnost zabavno in preprosto. 

Popoln način za celodnevno 
uživanje v umetnosti
Ko smo v bližini, nas senzor gibanja zazna in spremeni 
TV-zaslon v umetnino, da lahko preprosto uživamo 
v svojih najljubših umetniških delih. Ko odidemo, se 
izklopi in tako varčuje z energijo. Senzor svetlosti 
zaznava svetlobo v okolju ter samodejno uravnoteži 
svetlost in barvne tone zaslona za zagotavljanje 
naravne osvetlitve. Tako si lahko podnevi in ponoči 
ogledamo umetniška dela, kakor so bila zamišljena. 

En daljinski upravljalnik 
in mobilna aplikacija
Preprosto upravljajmo vse povezane naprave in 
vsebine z enim daljinskim upravljalnikom in svojim 
mobilnim telefonom. Prilagodimo nastavitve ali 
najdimo novo umetniško delo za prikaz. Enostavno 
iskanje in enostavna uporaba.

Ena skoraj nevidna povezava
Bolje izkoristimo svoj prostor. Tanka, ena skoraj 
nevidna povezava, brez navlake ali zapletanja, 
poveže vse naprave s TV-jem prek One Connect 
Box. Tako lahko povezane naprave namestimo 
na želenem mestu v stanovanju in izkoristimo 
prostor za polepšanje naše notranje opreme. 
Povežimo se skoraj nevidno. The Frame se brez 
težav tudi poveže s pametnimi zvočniki in mobilnimi 
napravami, tudi s tistimi drugih blagovnih znamk.
samsung.si

Naj 
podrobnosti 

oživijo pred našimi 
očmi

Čudovite barve, izjemni kontrasti, brezhibne 
podrobnosti. Prizori preprosto oživijo, mi pa 
lahko vidimo vse, kar si je zamislil režiser. 
Vse podrobnosti bomo tako doživeli kot 

še nikoli doslej, tudi v najsvetlejših in 
najtemnejših prizorih.
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Za volanom – 
»ne« aLKoHoLu, »ne« droGaM

Zakorakali smo v tradicionalno veseli december. 
Zadnji mesec v letu zaznamujejo številna 
praznovanja in zabave, kjer je prisotnost alkohola 
prej pravilo kot izjema. A vpliv alkohola na naše 
sposobnosti, predvsem za varno udeležbo 
v prometu, je prepogosto podcenjen. Dokler 
se ne pokažejo vidni in vedenjski znaki močne 
alkoholiziranosti, kot na primer zanašanje, dvojni 
vid, zapletanje v govoru, so mnogi prepričani, da 
lahko sodelujejo v prometu. Nekaterih posameznikov 
pa žal tudi takšno stanje alkoholiziranosti ne odvrne 
od udeležbe v prometu. Že brez škodljivih substanc 
je v prometu za nastanek tragičnih dogodkov dovolj 
le trenutek neprevidnosti, alkohol, droge in druge 
psihoaktivne snovi pa tveganja za takšne situacije 
še dodatno povečujejo, opozarja Agencija za 
varnost prometa. 
Agencija v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje 
RS, policijo in nevladnimi organizacijami 
ves december vodi letošnjo zadnjo 
nacionalno preventivno akcijo 
za preprečevanje vožnje pod 
vplivom alkohola, drog 
in drugih psihoaktivnih 
snovi v prometu. Javnost 
želijo s skupno akcijo 
spodbuditi k ničelni 
toleranci do uporabe 
teh snovi, ki imajo v 

Zaradi 
alkoholiziranih 

povzročiteljev prometnih 
nesreč je letos umrlo že 32 oseb, 

kar je v primerjavi z lanskim letom 55 % 
več. Agencija za varnost prometa opozarja, 

da je zaskrbljujoče, da se povprečna stopnja 
alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih 

nesreč s smrtnim izidom zvišuje. V letošnjem 
letu znaša kar 1,55 promila in se je v 

primerjavi z lanskim letom zvišala za 0,22 
promila. Letošnji neslavni rekorder je 

imel kar 3,7 promila. 
avp-rs.si

Agencija za varnost prometa zato svetuje: »Ničelna toleranca do 
vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi 
mora postati osnova prometne kulture, da bodo naše ceste varnejše 
za vse udeležence. Bodite odgovoren udeleženec v prometu, poskrbite 
za varen prevoz z zabave ali praznovanja, vozite pametno!«

prometu tragične in 
usodne posledice. V tem 

času bodo policisti vse do 
31. decembra poostreno 

nadzirali psihofizično stanje 
voznikov na slovenskih cestah. 

Tisti udeleženci v prometu, ki 
bodo do 20. decembra pri preizkusu 

Alkohol in droge močno vplivajo na psihofizične 
sposobnosti in ne sodijo v promet.

alkoholiziranosti napihali 0,0, bodo imeli 
možnost sodelovati pri žrebu vstopnic za zdaj 
že tradicionalni koncert Policijskega orkestra z 
gostoma Tomislavom Jovanovićem - Tokcem 
(Dan D) in Neisho. Koncert bo 15. januarja 2020 v 
Kinu Šiška v Ljubljani. Med decembrskimi treznimi 
vozniki bo izžrebanih 250 prejemnikov dveh vstopnic 
za koncert.
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topLina 
praZničnega doma

interier
Besedilo: Valentina Jarc

Tukaj je adventni čas, ki z 
razkošjem najlepših detajlov 
pričara pravo božično pravljico. 
Tako v mestu, kjer migeta na 
tisoče čarobnih luči, kot doma, 
kjer okrašena smrečica v družbi 
dišečih sveč, bogato obložene mize 
in prazničnega dekorja govori 
zgodbo o toplini in domačnosti.

Božična dekadenca
Ni skrivnost, da je lahko praznično okrasje kar 
se da dramatično. In to z dobrim razlogom. 
Njegova močna prezenca ustvari vabeč pristan, 
v katerega se v temačni sezoni rada zateče 
celotna družina. Najbolj sofisticiran božični trend 
ne pretirava z živobarvnimi okraski, a je kljub 
temu vse prej kot monoton. Z bogatimi barvami 
draguljev, mehkimi odejami, žametnimi okraski, 
dekorativnimi šatuljami, ekstravagantnimi 
dišečimi svečami in zlatimi leščerbami v našem 
domu ustvarja videz luksuzne gorske koče, ki v 
mrzlih decembrskih dneh postane naš najljubši 
vir toplote in sproščanja.

Udobje »hygge«
Skandinavci verjamejo, da se ključ do srečnega 
življenja in udobnega doma skriva v majhnih 
stvareh. Najmanjši detajli so tisti, s pomočjo 
katerih v domu ustvarimo resnično prijetno 
ozračje, ki je v hladnih mesecih še kako 
dobrodošlo. Severnjaški praznični trend je 
nadvse preprost. Kombinaciji zbledelega lesa, 
toplih kožuščkov, nežne razsvetljave, retro 
silhuet in DIY božičnih drevesc iz naplavljenega 
vejevja naj se pridružijo keramika, okraski, 
zavijalni papir ali pa zgolj mrvice za piškote v 
tradicionalnih rdečih odtenkih.

Pom pom … 
Igriv božični trend
Najbolj zabaven božični trend je navdihnil 
tradicionalni božič Južne Amerike. 
Raznobarvnim girlandam, venčkom in okraskom 
iz mehkih cofov pom pom se pridružujejo 
prisrčne lame z bleščečimi kožuščki, izvezene 
božične nogavice in okraski, posuti z nešteto 
kovinskimi bleščicami.

Ta božič naj se praznična miza šibi pod težo eksotičnih dobrot, ki bodo 
poskrbele za eksplozijo okusov. V mislih imejmo granatna jabolka, fige, orehe, 

kapre, dateljne, grozdje, francoske sire in temno čokolado.
hm.com

S svečami ustvarimo motno svetlobo, ki nudi topel 
občutek ob hladnih zimskih večerih. Dišeča sveča 

Arket z vonjem po geraniji. Cena: 15 evrov. 
arket.com

Dišeča sveča v obliki zlatega jabolka 
H & M Home. Cena: 7,99 evra.
hm.com

Okrasek v obliki 
lame Anthropologie. 
Cena: okoli 14 evrov. 
anthropologie.com

Žametna okrasna blazina H & M 
Home. Cena: 14,99 evra. 

hm.com
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Venček iz božičnih kraguljčkov H & M Home v tradicionalni 
rdeče-zlati kombinaciji. Cena: 29,99 evra.

hm.com

Manj je več ali ko maksimalizem dramatičnosti zamenja skandinavska 
preprostost: božično vzdušje pričarajte z enim samim pljuskom rdeče 

barve v obliki okrasne blazine, dišeče sveče ali kosa pohištva.
ikea.com

Okrasna nogavica s pom 
pomi Anthropologie. 
Cena: okoli 75 evrov. 
anthropologie.com

Dišeča sveča H & M 
Home z vonjem po 

cimetu. Cena: 14,99 evra.
hm.com

K vintage božičnim vibracijam se poda 
starinska glasba, ki najbolje zveni na 
gramofonu. Gramofon Crosley. Cena: 
okoli 100 evrov. 
urbanoutfitters.com

Papirnate kaplje Arket v pudrasto rožnatem 
odtenku. Cena: 8 evrov. 
arket.com

Žametni okraski v vinsko rdeči barvi 
H & M Home. Cena: 5,99 evra.

hm.com
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Besedilo: Anja Mrevlje

trend

11 Zanjo
Majhne pozornosti za veliko veselja ...

Cvetlični 
glamur

Uhani Uterqüe.
Cena: 59 evrov.
uterque.com

Za veliki pok ob koncu leta
Paleta senčil v ujemajočih se barvah 

Glitterholic, Catrice.
Cena: 7,29 evra.

dm-drogeriemarkt.si
S cofom vedno 
v trendu
Zimska kapa s.Oliver.
Cena: 20 evrov.
soliver.si

Zimski šik
Jakna Comma.
Cena: 149,99 evra.
comma-store.eu

Mehek 
kot žamet

Obroč za lase Uterqüe.
Cena: 59 evrov.
uterque.com

Pika na i
Lak za nohte 

Christian Louboutin.
Cena: 44,46 evra.

christianlouboutin.com

Zvesta spremljevalka
Samsung Galaxy Watch Active2 pametna ura bo 
spremljala zdravje in poskrbela za dobro počutje. 
Ura s pomočjo sledilnika stresa nadzoruje raven 
stresa, spremlja srčni utrip, njeno elegantno ohišje 
z robom na dotik pa omogoča hitro upravljanje. 
Na voljo s številnimi paščki. Cena: 299,99 evra.
samsung.si

Igra s kontrasti
Dišava Libre, Yves Saint Laurent.
Cena: 87 evrov.
notino.si

Sladek prestiž
Novoletne čokolade Gorenjka.
gorenjka.si

Modni detajl
Rokavice Jones.
Cena: 29,95 evra.
jones-fashion.com

Brezčasna 
klasika

Parfum za lase Herra.
Cena: 29,40 evra.

trgovina.hairbeauty.si
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Pripravila: Katja Kozlevčar

8 popoLniH Zanj
Nekaj namigov in sladkih presenečenj samo zanj.

Ko prizori oživijo ...
Tudi, ko je TV izključen, je umetniško doživetje 
vključeno z novim televizorjem Samsung The 

Frame. Cena: od 879,99 evra naprej.
samsung.si

Samsung Galaxy Note10
Najzmogljivejši Samsung Galaxy Note, 
ki je zdaj na voljo v dveh velikostih, 
izboljšuje produktivnost in ustvarjalnost z 
izboljšanim S Pen pisalom in nadgrajeno 
kamero. Cena: od 949,99 evra.
samsung.si

Ikona za 
urbana popotovanja
Sodobna preobleka ikoničnega 

nahrbtnika iz leta 1978 Fjällräven – 
Kånken No. 2. Cena: 159,95 evra.

fjallraven.eu

Za nostalgika
Za vse, ki so priljubljene računalniške 
igrice igrali že v 80. letih, bo igralna 
konzola Nintendo NES Classic 
Edition posebno presenečenje. 
Cena: 54,44 evra.
nintendo.com

Za pametne 
igrače

Kabel »lightning« 
za polnjenje 

naprav iOS. Cena: 
29,99 evra.

nativeunion.eu

Penina z odliko
Iz Goriških brd prihaja prva 
slovenska bela penina Blanc 
de Noir, narejena izključno iz 
grozdja sorte modri pinot. 
bjana.si

Božični pulover
Pravo praznično atmosfero naj 
pričara pleten pulover z božično 
tematiko. Cena: 14,99 evra.
hm.com
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Pendleton. Cena: 38,32 evra.
nordstrom.com
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Nekaj si zaželi ... 
Praznični december je tu!

Sladki in veselja poln mesec je že tu in pod smrečico je 
vedno kakšno presenečenje, lahko pa dobrim možem tudi 

namignemo, kaj si pravzaprav močno želimo.
Vitez, 

zmaj in 
praznični direndaj

KDAJ: od 7. do 22. decembra

KJE: Grajsko gledališče, Ljubljanski grad

KAJ: Na vrhu Grajskega griča še vedno 
živi navihani zmajček Franci, ki vsako leto 

na Ljubljanski grad povabi pogumnega 
viteza Jurija, a letos se dogaja nekaj 

prav nenavadnega … Le kam je 
izginilo vse praznično vzdušje? 

Cena vstopnice: 5 evrov.
ljubljanskigrad.si

Čarobni 
gozd

KDAJ: od 2. do 22. decembra 
2019, med 16.30 in 19.00

KJE: Zvezda park Paviljon, Kongresni 
trg, Ljubljana

KAJ: V čarobnem gozdu pod zvezdnatim 
nebom bomo vsak dan skupaj ustvarjali 
izdelke, ki nam bodo polepšali praznične 

dni. Ob petkih, sobotah in nedeljah pa 
se bodo poleg delavnic zvrstile tudi 

pravljične gledališke predstave.
visitljubljana.com

V Božičkovi deželi
Bleščice, motivi jelenčkov 
in rdeči tartan za popolno 
božično zabavo.
hm.com Ho ho ho ...

Nekatere stvari trajajo večno, kot 
so tesna prijateljstva in tradicionalni 

praznični puloverji. Združimo to 
dvoje in ustvarili bomo čarovnijo!

next.si

Severni jeleni
Naredimo počitniške trenutke še 
bolj sladke z bleščečimi oblekami 
iz tila, čudovitimi obroči in zares 

ljubkimi severnimi jeleni.
hm.com

Po zasneženi strmini
Zakaj se ne bi spustili po zasneženih 

sivih cestah s sanmi, ki jih je 
Božiček pozabil pred našimi vrati.

sirch.de

Za pokrita ušesa
Mraz že trka na vrata in hladno vreme 

je odličen izgovor, da si na glavo 
poveznemo očarljivo toplo kapo.

zara.com

Moja punčka
Ikonične lutke 

Minikane, oblečene 
v oblačila iz recikliranih 

tkanin, so prisrčno darilo 
za male princeske.

minikane.com

Darilo zanj
Avtopark, leseni avtomobil ali mehanična 
delavnica bo prava izbira za malega 
nadobudneža in bodočega šoferja.
plantoys.com

Zvezdne steze
Naj bo sneg ali mraz – v toplih 
obuvalih nas ne bo nikoli zeblo.
en.smallable.com
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KO ZADIšI PO KRUHU  
in buhteljnih ...

Slasten svet peke kruha in peciva z drožmi, poznane tudi kot 
peke s kislim testom, postaja čedalje bolj priljubljen, ena za 

drugo pa se odpirajo tudi male pekarnice.

Lansko sezono je kuhinja Ane Roš iz Hiše Franko 
dosegla nove višave tudi s pomočjo Nataše Đurić, 
mojstrice za peko kruha z drožmi, ki se je priključila 
ekipi v Kobaridu. Julija je Anita Šumer na svetovnem 
knjižnem kulinaričnem izboru Gourmand World 
Cookbooks Awards v Macau osvojila nagrado za 
najboljšo knjigo o kruhu na svetu. Prav tako poleti se 
je v Ljubljani na Gornjem trgu odprla Ménagerie, pekarna 
in slaščičarna, ki je korenito okrepila pekarniško sceno v 
prestolnici. Z Ménagerie, Art Breadom, Pekarno malo 
drugače, Pri divjem kvasu in že stalnico Osem imamo 
v prestolnici zdaj precej večji nabor možnosti, kam zaviti 
po zanimive pekovske izdelke s poudarkom na kruhu 
z drožmi, t. i. »sourdoughu« ali tudi kruhu s kislim 
kvasnim nastavkom.
V tujini je tovrstni kruh nepogrešljiva stalnica vseh 
boljših restavracij, bistrojev in pekarn, še posebej 
v prestolnicah, kjer so s trendi vedno korak (ali več) 
pred nami – Pariz, London, Köbenhavn … Kruh z 
drožmi sicer ni neka moderna pogruntavščina – v 

taki ali drugačni obliki so ga pekle že naše babice, ko 
niso imele kvasa, nato pa smo nanj pozabili. Gre za 
preprosto zmes moke (običajno ržene polnozrnate), 
vode in kisle matice (droži), kruh pa vzhaja zaradi 
mikroorganizmov, mlečnokislinskih bakterij in divjih 
kvasovk. Ponekod za matico uporabijo na primer 
jabolčne olupke, drugje rabarbaro, skratka nekaj, 
kar ima dovolj naravnih kvasovk, da deluje kot 
katalizator. Cilj je speči kruh s hrustljavo skorjo in 
mehko sredico, torej kruh, ki se bo manj drobil od 
industrijskega in ki bo obstojnejši ter bo imel več 
hranilnih snovi in bo brez škodljivih pekovskih dodatkov.     

Zvezde družabnih omrežij ...
Peka najrazličnejših pekovskih izdelkov s pomočjo 
kislega nastavka – od kruha do panettoneja, od 
mafinov do francoskih rogljičkov – se je v zadnjih 
letih močno razmahnila do te mere, da govorimo že kar 
o »sekti sourdough«. Izraz je bolj šaljiv kot žaljiv, dejstvo 
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kruharne
Besedilo: Kaja Ignjatovič, fotografije: Unsplash in promocijsko gradivo

pa je, da je krog ljudi, ki se ukvarjajo s peko s kislim 
nastavkom izredno povezan in močan. Odlikuje jih tudi 
filozofija, da se med seboj vse deli – vse skrivnosti, 
vsa dognanja, vse recepture. Tudi zato imajo peki 
izdelkov z drožmi ogromno sledilcev na Instagramu, 
pogosto več od največjih kuharskih mojstrov v državi. 
Pri nas sta največji »zvezdi« zagotovo Anita Šumer 
in Nataša Đurić. Obe sta si bazo privržencev zgradili 
na Instagramu, kjer redno objavljata svoje stvaritve, 
karieri pa sta nadaljevali v zelo drugačnih smereh. 

D(r)oživetje
D(r)oživetje je šola peke z naravnim 
kvasom, ki sta jo ustanovila Polona 

Klančnik, mojstrica peke s kislim testom, in Erik 
Bačar, tudi sam velik ljubitelj peke z drožmi. D(r)

oživetje uči, snuje in oblikuje nove trende, njegova 
skupnost pa je iz dneva v dan večja. V šoli gostijo 
različne ljudi – tako domače kot tuje predavatelje, 

ki znanje delijo in ga širijo. Njuna želja je, da bi 
se nekega dne govorilo o kruhu, ne da bi bilo 
zraven treba dopisati, da je narejen z drožmi 

brez industrijskega kvasa. Da se govori o 
kruhu, kot so ga pekli naši predniki. 

drozivetje.si

Knjiga Drožomanija 
anite Šumer vsebuje poglavje o žitih in moki ter 

celoten postopek od priprave droži do peke. na 

304 straneh najdemo tudi 45 receptov, vprašanja 

in odgovore, diagram in urnik peke ter beležko 

za lastne recepte.

Recept
KRUH Z DROžMI ANITE šUMER (Iz knjige Drožomanija)
Kruh iz polbele moke je pripravljen iz enega dela aktivnih droži, dveh delov vode in treh delov moke. 
Uporabimo ga lahko tudi za kombinacije drugih vrst moke (najbolje se obnese s polbelo, belo pšenično 
moko, pri pirini zmanjšajmo količino vode za deset odstotkov, pri rženi in polnozrnatih pa povišajmo za 
približno pet odstotkov). Zaradi večje količine droži bo kruh tudi prej vzhajal.

Sestavine:
•	100	g	aktivnih matičnih	droži (33	%)
•	200	g	vode	(66	%)
•	300	g	pšenične	polbele	moke	T	850	(100	%)
•	6	g	soli	(2	%)

Priprava:
Moko in vodo zmešamo v homogeno maso. 
Počiva naj vsaj 20 minut, nato dodamo droži in sol. 
Dobro pregnetemo, da se vse sestavine povežejo 
v testo. Dvakrat ali trikrat gnetemo po dve ali tri 
minute. V naslednjih dveh urah naredimo vsaj štiri 
serije potegov in prepogibov, in sicer vsakih 20, 
30 minut. Počakamo, da testo naraste za 80, 90 
odstotkov. Preoblikujemo hlebec, ki naj nato počiva 

na pultu, nato ga dokončno oblikujemo in damo v 
pomokano košarico na vzhajanje. Ko prostornina 
naraste na 80, 90 odstotkov, ga spečemo v prej 
segreti pečici.

Aniti Šumer je uspelo z Drožomanijo, prvo slovensko 
knjigo o peki z drožmi – obsežnim delom, ki je bilo, kot 
rečeno, letos na največjem mednarodnem tekmovanju 
razglašeno za najboljšo knjigo o kruhu na svetu. Sama 
dobrote z drožmi pripravlja in okrašuje že od leta 2013. 
Njene fotografije kruha in peciva so delili celo slavna 
Martha Stewart, Tina Maze, številna slovenska 
veleposlaništva po svetu in tuji mediji. Poleg tega 
svoje recepte in nasvete deli na raznih delavnicah in v 
skupini na Facebooku. Pomembno je poudariti, da so 
pekovski izdelki z drožmi ne le lepi na izgled, temveč 
so tudi zdravi in okusni. Nataša Đurić je po drugi 
strani s svojim izjemnim znanjem in tehniko korenito 
okrepila ekipo Hiše Franko, trenutno 38. restavracije 
na svetu, ki si ne more več predstavljati menija brez 
njenega pirinega kruha z melaso. Ana Roš suvereno 
trdi, da je to danes eden od treh najboljših kruhov v 
svetovnih restavracijah.
Glede na priljubljenost Anite, Nataše in njunih kruhov 
pa tudi samega kislega kruha pri nas je pravzaprav 
presenetljivo, da se to ne odraža v večjem številu 
specializiranih pekarn. A počasi se stvari premikajo ...

Za še več dobrih  
sirov na naših mizah
Siri so veliko več kot le izbran dodatek na dobro 
obloženi mizi, ki nas odnesejo na doživeto 
popotovanje po zemljevidu različnih kulinaričnih 
kultur. V Ljubljanskih mlekarnah so zato na 
pobudo ozaveščenih kupcev razvili priložnostno 
znamko Siroljub, ki bo slovenskim kupcem 
razkrivala zgodbe skrbno izbrane ponudbe 
kakovostnih sirov, ki jih bomo pod Siroljubovo 
oznako našli v vseh večjih slovenskih trgovinah. 
siroljub.si
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Anita Šumer: @sourdough_mania

Nataša Đurić: @mydailysourdoughbread

Monika Walecka: @thereshecooks

Josey »The Bread« Baker: @joseybakerbread

Maurizio Rosazza Prin: @maurizio_chissenefood

Pekarna malo drugače 
Ta mala pekarnica na Poljanski cesti se je odprla pred 
dobrim letom dni, v njej pa ponujajo zgolj kruh s kislim 
kvasnim nastavkom – od belega do polnozrnatega, 
od duruma do takega s pivom. V ponudbi so tudi 
slastni sladki pekovski izdelki, kot so bananin in 
pomarančni kolač in mlečni polžki s cimetom.
Poljanska cesta 17, Ljubljana 
facebook.com/Pekarna-Malo-
Drugače-476488309504693

Pri divjem kvasu
Gorazd Kranjc v Logatcu navdušuje s svojim 
kruh »na stari način«. S peko kruha, kakršnega 
so uživali naši predniki, se ukvarja sedmo 
leto – pred tem je 15 let risal računalniške 
grafike. Nato se je iz ljubezni do kruha 
zakopal v literaturo in navdih poiskal tudi pri 
zvezdniških kuharjih, najbolj pa ga je navdušil 
Chad Robertson iz pekarne Tartine v San 
Franciscu. Pri divjem kvasu je vse delano ročno 
in brez aditivov, celo moka je iz Kranjčevega 
lastnega mlina in jo melje sproti. Večji del 
kruhov je delanih s kislim kvasnim nastavkom, 
peče tudi brezglutenski in sladki kruh, 
panettone, brioše, rogljičke in sadni kruh.   
Grajska pot 9, Logatec
facebook.com/GKruh

Ménagerie 
Najnovejša izpostava oblikovalca in fotografa 
Saša Hessa tako kot Kolibri in Sv. Florjan sledi 
svetovljanskim nazorom lastnika, ki je skušal 
z Ménagerie po pariško združiti pekarno in 
slaščičarno, hkrati pa lahko v ličnem prostoru tudi 
kaj malega prigriznemo za »brunch«. V Ménagerie 
pečejo dnevno svež kruh, rustikalne bagete, 
ciabatte in grisine – vse narejeno z drožmi izpod 
prstov njihovega peka Andraža. Hišna specialiteta 
so buhteljni, od slaščic pa velja poskusiti njihove 
brownieje, flan, presne tortice in millefeuille. 
Gornji trg 25, Ljubljana
facebook.com/menagerieljubljana

Art Bread
Ta butična pekarna v Rožni dolini naj bi 
po mnenju stroke predstavljala največjo 
konkurenco že uveljavljeni Osmici. 
Lastnik in glavni pek Risto Pecev je postal 
popolnoma zasvojen s procesom izdelave 
kruha, najbolj pa ga je navdušil prav kruh 
s kislim nastavkom, za katerega je po več 
spodletelih poskusih nazadnje našel pravi 
recept. V pekarni najdemo najrazličnejše 
pekovske izdelke – od pirinega, 
polnozrnatega, ajdovega in bučnega 
kruha do brezglutenskega in polentinega, 
poleg tega pa še žemljice, fokače, bagete, 
rogljičke, polžke in ovsene piškote.
Rožna dolina cesta II/36, Ljubljana
facebook.com/artbread.si

Osem
Pekarna Osem, v kateri peče Postojnčan 
Andrej Gerželj, ima daleč najdaljšo 
kilometrino od vseh naštetih, saj je svoja 
vrata odprla že leta 2013. Da imajo pri 
nas prihodnost tudi pekarne z dražjim 
kruhom, je dokazal nemudoma, saj mu 
je dnevna zaloga kruha in baget redno 
pošla precej pred uradnim zapiralnim 
časom. Pekarno je pred časom zaradi 
potrebe po večjem prostoru z Gornjega 
trga preselil na Stari trg. Danes spečejo 
okoli 600 štruc kruha dnevno, a »težava« 
ostaja enaka – zaloge poidejo, kot bi 
mignil. Priznava pa, da si za razliko 
od danes, ko kruha z drožmi ni težko 
spraviti v promet, v začetku ni mogel 
privoščiti, da bi pekel samo tak kruh, saj 
bi, kot pravi, pekarna propadla.
Stari trg 17, Ljubljana   
facebook.com/pekarnaosem

pekarnic pri nasTop5 
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34 potovanje
Besedilo: Manja Kovačič

ZGodbe ZiMe – 
smučanje Za vse okuse
Smučarji, deskarji na snegu, sankači in sanjači – vsi pišejo svoje zimske pravljice in rišejo 
zavoje po snežnih pistah. Kam torej letos, da bodo zgodbe še bolj zabavne in nepozabne? 

Pripravili smo nabor zanimivih smučišč za vse, ki zimo obožujejo, pa tudi za vse, ki je ne, 
a jim bo z malo adrenalina in svežega pršiča prej minila.

VERBIER, šVICA
KJE? Verbier na zahodu meji na Francijo in na jugu na Italijo ter 

je največje smučarsko središče v švicarski pokrajini Les 4 Vallées.

KAJ? 410 kilometrov urejenih smučarskih prog in 93 žičnic. 

ZA KOGA? Za vse, ki imajo po smučanju še dovolj energije za 

nočno življenje.

ZAKAJ? Ne gre le za eno najekskluzivnejših smučarskih 

destinacij v državi, temveč tudi najbolj živahnih. Med drugim 

gosti zanimive dogodke, kot sta Xtreme Verbier – zadnje 

tekmovanje na turneji Freeride v extremnem smučanju in 

deskanju – ter festival elektronske glasbe Polaris. Na jasen 

dan, in teh ni malo, lahko z Mont Forta, tj. 3.328 metrov 

visokega vrha, dostopnega iz Verbiera z vzpenjačo, vidimo 

tako Mont Blanc na zahodu kot Matterhorn na vzhodu.

verbier.ch

GRANDVALIRA, ANDORA
KJE? V majhni Andori je največje smučišče v Pirenejih.
KAJ? 210 kilometrov prog in nešteto smučarskih resortov.
ZA KOGA? Tako za adrenalinske navdušence kot za družine z majhnimi otroki.
ZAKAJ? Tu najdemo najdaljši »zip line« v južni Evropi. Lahko se podamo na izlet s pasjo 
vprego ali pa poletimo z jadralnim padalom. Soldeu-El Tarter, smučarski resort v samem 
središču Grandvalire, ponuja tako pestro nočno življenje kot tudi umirjene alternative 
za družine in upokojence. Gre namreč za dve vasici, Soldeu in El Tarter, od katerih je 
slednja bolj umirjena, obe pa ponujata snežne parke za otroke, vrtce in šole smučanja ter 
neposreden dostop do prog.
grandvalira.com
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COURCHAVEL, FRANCIJA
KJE? Courchevel je najvzhodnejše območje Les Trois Vallées oziroma 
Treh dolin, največjega povezanega smučarskega območja na svetu, ki je v 
občini Saint-Bon-Tarentaise v francoskih Alpah. 
KAJ? Pogosto imenovan za najboljše evropsko smučišče – s 150 
kilometri prog, vedno svežim snegom, hoteli s šestimi zvezdicami in 
najboljšimi restavracijami po Michelinovih ocenah.
ZA KOGA? Za ljubitelje presežkov.
ZAKAJ? Imenuje se tudi zimski St. Tropez, saj vsako leto privabi precej 
slavnih imen in modre krvi. Tukaj so med drugim dopustovali princ William 
in Kate Middleton, David in Victoria Beckham, Christina Aguilera, Robbie 
Williams in George Clooney. Tu je nešteto hotelov s petimi zvezdicami in 
od nedavnega tudi s šestimi. Francija je namreč uvedla šesto zvezdico za 
t. i. palače, najbolj prestižne in luksuzne hotele – eden od njih je na primer 
Cheval Blanc, arhitekturno dodelan luksuzni hotel v samem središču 
smučišča in seveda z restavracijo z Michelinovo zvezdico. 
Bolj kot smuka je tu zabavno sankanje po dvokilometrski progi s 
povprečnim	naklonom	15 %,	ki	pa	ni	nič	kaj	primerno	za	strahopetce,	
vajene počasnih lesenih sank in položnih pobočij. 
Lahko se udeležimo panoramske letalske vožnje z za gorsko letenje 
posebej izučenim pilotom. Najbolj ekstremen je sam vzlet oziroma pristanek, 
saj se Courchevel lahko »pohvali« s sedmim najnevarnejšim letališčem 
na svetu po navedbah ameriškega televizijskega kanala History Channel. 
Letališče ima zelo kratko in strmo vzletno-pristajalno stezo. Na 525 metrov 
dolgi	stezi	z	naklonom	18,5 %	lahko	pristajajo	le	certificirani	piloti.
Courchevel pa je mogoče spoznati tudi na manj ekstremen način. Ozke 
vaške ulice skrivajo prijetno dišeče pekarne, specializirane trgovine s siri, 
imenovane »fruitière«, starinarnice in v samem središču smučišča tudi 
Diorjeve in Chanelove trgovine. 
courchevel.com

SALBACH, AVSTRIJA
KJE? V deželi Salzburški, tri in pol ure vožnje iz 
Ljubljane.
KAJ? Smučarsko območje Saalbach Hinterglemm 
Leogang Fieberbrunn, imenovano tudi Snežni cirkus, 
ponuja 270 kilometrov prog, 70 žičnic in gondol ter 
60 gorskih koč.
ZA KOGA? Za ljubitelje pršiča, dolgih in širokih prog 
ter dobre zabave.
ZAKAJ? To je raj za izkušene »freeride« smučarje, 
ki poznajo vse radosti in pasti prostega smučanja 
po svežem snegu in poteh, kjer ni vozil še nihče 
drug, pa tudi za začetnike, ki se lahko vpišejo v 
tečaj in si izposodijo primerno opremo. Tisti, ki 
prisegajo na klasično smuko, lahko uživajo na 140 
kilometrih modrih, 112 kilometrih rdečih in 18 
kilometrih črnih prog. »Freeride« profesionalce 
pa lahko spremljajo na svetovno znanem 
tekmovanju Freeride World Tour in izvedo kaj 
novega na festivalu Freeride, v okviru katerega 
potekajo različne delavnice, tečaji in varnostna 
usposabljanja. Dogaja pa se tudi ponoči – izbiramo 
namreč lahko med 25 bari in diskotekami. Najbolj 
priljubljeni so glasbeni festivali. Sezona se začne z 
dvodnevnim BERGFESTivalom, ki mu sledi božični 
tridnevni festival Rave on Snow, zaključi pa v 
začetku aprila s 17-dnevnimi White Pearl Mountain 
Days – kombinacijo športnih aktivnosti, kulinaričnih 
podvigov in zabav s 150 DJ-ji.

Svetovni 
dan snega

18. in 19. januarja 2020
Nordijski center Planica

V dolini pod Poncami bo tudi letos potekala 
družinska prireditev na snegu, ki bo s 

številnimi športnimi aktivnostmi na snegu 
poskrbela za nepozabno zabavo 
tako otrok kot njihovih staršev.

nc-planica.si

© MirjaGeh.com

©
 U

ns
pl

as
h

© David Andre



36

ÅRE, šVEDSKA
KJE? V središču Švedske, v Jämtlandu, kjer je smučanje mogoče do maja. 
KAJ? 110 let staro smučišče z 42 vlečnicami in 89 progami, ki skupno merijo 192 kilometrov.
ZA KOGA? Za tiste, ki obožujejo nekonvencionalno smuko.
ZAKAJ? Četudi sonce zaide že ob 14.30, je smuka možna do poznega večera. Za jutranje tipe 
pa je na voljo zgodnje smučanje na Åreskutanu, in to še preden se odpre za javnost. Smučanje 
tako poteka na novopripravljenih progah in svežem snegu. Za tiste, ki pokurjene kalorije kaj hitro 
radi nadomestimo, Åre vsako leto gosti gastronomski teden s posebnimi jedilniki in gostovanji 
kuharjev, vinarjev, obrtnih proizvajalcev hrane, pivovarjev in barmanov. Sredi trga vasice bomo 
našli tudi »pop-up« restavracijo Åre Gastronomy, ki jo vodi vrsta zvezdniških kuharjev.
aresweden.com

ALTA BADIA, ITALIJA
KJE? V italijanskih Dolomitih – na območju občin Corvara, Badia in La Val.
KAJ? 2.550 metrov nadmorske višine, 95 prog s skupno dolžino 130 kilometrov in 53 žičnicami.
ZA KOGA? Za tiste, ki iščejo pristnost in jih srečanje z lokalnimi kmeti pri delu med smuko prav nič ne zmoti.
ZAKAJ? Poseben čar je v majhnih vasicah, med katerimi se vijejo smučarske proge, in njenih prebivalcih. 
Vasica La Villa je znana po svetovnem prvenstvu v smučanju na Gran Risi, izjemno zahtevni progi, dolgi 
1.255 metrov,	z	največjim	naklonom	53 %.	Corvara	je	najbolj	turistično	razvita	in	prepoznavna	–	kmalu	po	
prvi svetovni vojni se je tu odprla prva smučarska šola, leta 1938 pa prva žičnica. San Cassiano, vasica 
na pobočjih La Varella, je priljubljeno izhodišče plezalcev, tekačev na smučeh in ljubiteljev sankanja. Miren 
Colfosco na obrobju naravnega parka Puez-Odle pa je uvrščen na Unescov seznam svetovne dediščine.
altabadia.org

WHISTLER, KANADA
KJE? Uro in pol vožnje severno od kanadskega 
mesta Vancouver, kjer do Pacifiškega oceana pod 
2.400 metrov visoke vrhove vodi avtocesta s slikovitim 
imenom Sea to Sky Highway.
KAJ? Eno najbolj znanih kanadskih smučarskih središč, 
kjer so leta 2010 potekale zimske olimpijske igre, na 
katerih sta sloveli Tina Maze in Petra Majdič. 
ZA KOGA? Za adrenalinske navdušence, uživače in 
ljubitelje zgodovine.
ZAKAJ? Gori Whistler in Blackcomb ponujata 8.100 
hektarjev zasneženih pobočij, tri ledenike in več kot 200 
prog. Povezuje ju gondola Peak 2 Peak, ki je dolga leta 
držala svetovni rekord za gondolo najdaljšim prostim 
razponom vrvi.
Z gondolo in žičnico se lahko povzpnemo na t. i. vrh 
sveta, kjer na 2.240 metrih kraljuje ogromni inukshuk 
(izgov. inukšuk) – ena od skulptur iz kamna v obliki 
človeka, s katerimi so Inuiti nekoč označevali poti, 
lovišča ali primerna mesta za postavitev tabora, leta 
2010 pa je bila tudi simbol olimpijskih iger. Od tu se 
razprostira čudovit razgled na koničast stratovulkan 
Black Tusk in številne druge vrhove ter smučarske piste. 
Več o zgodovini avtohtonih ljudstev in njihovih običajev 
lahko izvemo v kulturnem centru Squamish Lil'wat.
Vasica Whistler ponuja pestro »après-ski« dogajanje, 
toda če nam ni do zabave, se ob večerih lahko podamo 
na nočni sprehod v Valleo Luminio na gozdno svetlobno 
predstavo ob vznožju gore Cougar. 
Za ljubitelje adrenalina skozi vse leto obratujeta bungee 
jumping in zip line, lahko se pa se preizkusimo tudi v 
biatlonu, drsanju, bobu, lednem plezanju, vožnji z motornimi 
sanmi in se s helikopterjem podamo na »heli-skiing«.
whistlerblackcomb.com

VEČ 
POTOVANJ 
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The New Power Generation 
Sobota, 14. decembra 2019, ob 20. uri
Kino Šiška, Ljubljana

Legendarna glasbena skupina ene največjih glasbenih zvezd v zgodovini 
človeštva in ikone, Princa, prihaja v Šiško v sklopu koncertov Musicology 
Barcaffe Sessions. V čast svojemu frontmanu, mentorju in bratu Princu bodo 
priredili zares neponovljiv glasbeni spektakel. Cena vstopnic: od 17 do 25 evrov.
newpowergeneration.net

© Peter Lodder

Besedilo: Klavdija Rupar
glasbena scena

MENT Ljubljana 
Od 5. do 7. februar 2020
Kino Šiška in ostala prizorišča 

Ment Ljubljana je tridnevni klubski festival svežih glasbenih skupin iz cele 
Evrope in širše, v sklopu katerega vsako leto nastopi 60 izvajalcev na 
različnih lokacijah v Ljubljani. Lani je prejel tudi nagradi European Festival 
Awards, in sicer za najboljši in najmanjši klubski festival v Evropi. Prisluhnili 
bomo lahko Balkan Taksim, Black Country, New Road, Blu Samu, Body Says No, 
Buč Kesidi, Dry Cleaning in mnogim drugim. Cena vstopnic: od 25 do 42 evrov.
ment.si

Jazz Club na Ljubljanskem gradu
Do 27. decembra 2019
Ljubljanski grad, Ljubljana

Jazz večeri na Ljubljanskem 
gradu se bodo nadaljevali tudi 
v decembru in nam postregli z 
nastopi priznanih slovenskih in tujih 
glasbenikov. Koncerti bodo vse 
do konca decembra potekali vsak 
petek, Skalno dvorano pa bodo 
polnili zvoki jazza, soula, rocka, 
bluesa in hiphopa. Konec decembra 
bomo lahko prisluhnili Swingatanu, 
Eargonauts in Balkan Boysem. 
Cena vstopnic: 7 evrov.
ljubljanskigrad.si

VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

© Tomo Brejc

Tradicionalni 
božični koncert 
z Magnificom 
Sreda, 25. decembra 
2019, ob 20. uri
Dvorana Stožice, Ljubljana

25. december je vsako leto rezerviran 
za največji koncert Magnifica in balkan-
disko-šlager uspešnice. Letošnji 
koncert bo poskrbel za duhovno rast, 
boljši jutri in odpiranje čaker. Obeta 
se nam tudi nekaj novega – naslednik 
albuma Charlatan de Balkan. Cena 
vstopnic: od 25 do 98 evrov.
magnifico.si

© Matjaž Rust
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Besedilo: Denis Pucelj

Ana Mraz
Med 26. in 30. 
decembrom 2019
Špica, Ljubljana

V zadnjih decembrskih dneh bo 
praznično vzdušje v Ljubljani 
z atraktivnim umetniškim 
programom že 20. leto zapored 
popestril zimski mednarodni 
festival uličnega gledališča Ana 
Mraz. V hladnih večerih nas 
bo ogrel(a) s plesom, glasbo, 
ognjem, cirkuškimi vragolijami 
in seveda s klasičnimi uličnimi 
predstavami. Vstop je prost. 
anamonro.si

Silvestrski gala večer v Operi
Torek, 31. decembra 2019
SNG Opera in balet Ljubljana

V Operi vabijo, da novo leto pričakamo s slavnostnim večerom z operno-baletnim 
sporedom, praznično pogostitvijo, novoletno zdravico in tradicionalnim plesom 
na odru ob živi glasbi Nuške Drašček Rojko. Opera pa v svojo družbo vabi tudi v 
prazničnem času. Na sporedu bodo opere in baleti, kot so Hrestač, Veliki Gatsby, 
Pepelka in Carmen. Cena vstopnic za silvestrski večer: od 100 do 140 evrov.
opera.si

Devica Orleanska
Sobota, 18. januarja 2020
SNG Opera in balet Ljubljana

Pod režijo pripovedi Čajkovskega o izjemni ženski in 
njenem tragičnem koncu, ki je bil za junakinjo zaradi 
svetovnonazorskih okoliščin neizogibno dejstvo, 
se podpisuje Frank Van Laecke, glasbeno vodstvo 
predstave pa je prevzel Simon Krečič. Cena vstopnic: 
od 15 do 250 evrov. 
opera.si

2020
Sobota, 25. 
januarja 2020
Cankarjev dom, Ljubljana

Znanstveni kabaret v 
režiji Ivice Buljana in 
koprodukciji SNG Drama 
Ljubljana, Mestnega 
gledališča ljubljanskega in 
Cankarjevega doma bo 
svoje gledalce izpraševal o 
tem, kaj je dobro življenje 
in kako lahko človeštvo 
uresničuje temeljni vrednoti 
– ljubezen in spoštovanje 
do drugega. Po motivih 
besedil Yuvala Noaha 
Hararija. Cena vstopnic: 
od 16 do 26 evrov.
cd-cc.si

Cirque Éloize: Hotel
Sobota, 28. decembra 2019
Cankarjev dom, Ljubljana

Akrobacije, glasba in ples: spektakularni cirkus s podpisom 
Cirque Éloize se vrača. Hotel, jubilejna predstava ustvarjalcev, 
je radosten vmesni postanek, kjer se usode križajo, trčijo in 
zoperstavljajo dovolj dolgo, da porodijo anekdote in spomine. 
Cena vstopnic: od 22 do 34 evrov.
cd-cc.si

La traviata
Torek, 31. 
decembra 2019
SNG Maribor in Balet Ljubljana

V Mariboru bo slovo od 

starega leta zadonelo ob 

zvokih in pesnitvah legendarne 

opere La traviata, pod katero 

se v vlogi režiserja podpisuje 

sloviti Hugo de Ana. Cena 

vstopnic: od 35 do 37 evrov.

sng-mb.si

VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Za 
narodov 
blagor

Premiera januarja 2020
Mestno gledališče ljubljansko

Pod režijo Cankarjeve ostre satirične 
komedije o lažnem rodoljubju in 

politični gnilobi se podpisuje Matjaž 
Zupančič. Cena vstopnic: do 

18 do 22 evrov.
mgl.si

© Luka Dakskobler

© Darja Štravs Tisu
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Besedilo: Klavdija Rupar

Misteriozna grozljivka

Črni božič 
(Black Christmas, ZDA, Nova Zelandija)

12. decembra 2019
Kolosej, Cineplexx, Kino Bežigrad

Gre za malo drugačen 
božični film, saj božične 
praznike uniči krvoločni 
morilec, njegova tarča 
pa so študentke na 
fakulteti. Vse skupaj se 
odvija v novi grozljivki 
produkcijske hiše 
Blumhouse Productions 
z naslovom Črni božič.
cineplexx.si

Silvestrski 
Kinodvor

Na zadnji dan v letu, 31. decembra, si 
lahko v ljubljanskem Kinodvoru ogledamo 
tri posebne filmske projekcije, po katerih 
bomo lahko prihajajočemu letu v toplem 

objemu kina nazdravili tudi s kozarcem penine: 
ob 15. uri bo na sporedu Kinobalonova 
predpremiera Loti in izgubljeni zmaji, ob 

17.30 film Stanleyja Kubricka Široko zaprte 
oči in ob 21. uri predpremiera filma 

Grete Gerwig Čas deklištva. 
kinodvor.org

Noč 
kratkih filmov

Na zimski solsticij, v soboto, 21. 
decembra, se Slovenska kinoteka v 

sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom 
in drugimi pomembnimi slovenskimi filmskimi 
institucijami, društvi, prikazovalci in festivali že 
šestič pridružuje Noči kratkih filmov. V najdaljši 
noči v letu se bo od 15. ure, ko bo na sporedu 

program za otroke in družine, odvilo pet 
programskih sklopov, ki bodo prikazali 
najzanimivejše, najbolj »odštekane« in 

najbolj priljubljene kratke filme iz 
Slovenije in sveta. 

kinoteka.si

Domišljijski glasbeni spektakel

Cats 
(Cats, Velika Britanija in ZDA)

19. decembra 
2019
Kolosej, Cineplexx, Kino 
Bežigrad

Na velika platna prihaja 
epski glasbeno-fantazijski 
film z naslovom Cats. 
Gre za filmsko adaptacijo 
priljubljenega muzikala 
Andrewa Lloyda Webbra 
Mačke in pesmi iz zbirke 
Mačke T. S. Eliota. V filmu 
bodo nastopili James 
Corden, Judi Dench, Idris 
Elba, Jennifer Hudson, 
Rebel Wilson in drugi.
kolosej.si

Akcijski domišljijski spektakel

Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja
(Star Wars: The Rise of Skywalker, ZDA)

19. decembra 2019
Kolosej, Cineplexx, Kino Bežigrad

Ultimativni finale Skywalkerjeve sage in zadnji del trilogije, ki sledi filmoma Sila se prebuja 
in Poslednji Jedi. Zgodba prikazuje leto dni po dogodkih, ki so se zgodili v zadnjem filmu.
kino-bezigrad.si

Akcijska komedija

Charliejevi angelčki 
(Charlie’s Angels, ZDA)

9. januarja 2020
Kolosej, Cineplexx

Prihaja nova generacija angelčkov, ki je nastala 
pod režijsko taktirko Elizabeth Banks. Angelčke 
so upodobile Kristen Stewart, Naomi Scott in 
Ella Balinska. Dekleta, ki 
delajo za skrivnostnega 
Charlesa, skrbijo za 
varnostne in detektivske 
veščine. Letos se agencija 
širi na mednarodno raven 
z izjemno pametnimi, 
neustrašnimi in izurjenimi 
ženskami na svetu.
cineplexx.si

Drama, romantični film

Čas deklištva 
23. januarja 2020
(Little Women, ZDA)

31. december 2019
Kinodvor

Štiri sestre – Meg, Jo, Amy in Beth March – 
spoznamo še kot deklice in najstnice, ki so v 
najobčutljivejših letih 
ostale same z mamo 
Marmee, moralnim 
stebrom družine, 
potem ko je oče 
odšel v državljansko 
vojno. Vrednote, ki se 
jih navzemajo v tem 
obdobju, jih bodo 
spremljale vse življenje.
kinodvor.org

Akcijska komedija

Podli fantje za vedno
(Bad Boys for Life, ZDA)

16. januarja 2020
Cineplexx, Kino Bežigrad

Marcus Burnett je zdaj policijski inšpektor, 
Mike Lowery 
pa se spopada 
s krizo srednjih 
letih. Ponovno se 
združita skupaj, 
ko ubijejo brata 
albanskega 
plačanca in jima 
ta za njune usluge 
ponudi prav 
poseben bonus.
kino-bezigrad.si

Akcijska komična pustolovščina

Jumanji: Naslednja stopnja 
(Jumanji: The Next Level, ZDA)

12. decembra 2019
Kolosej, Cineplexx, Kino Bežigrad

Ekipa se vrača, igra pa se je spremenila. Ko se eden 
od junakov ponovno znajde v igri, preostali odidejo 
za njim, da bi ga rešili. 
Toda ko se spustijo v 
Jumanji, odkrijejo, da nič 
ni tako, kot so pričakovali. 
Tako kot se je skozi leta 
spremenila ekipa, se je 
spremenila tudi igra, ki 
ima drugačne avatarje in 
nove like, hkrati pa je še 
nevarnejša kot prej.
kolosej.si

VEČ 
DOGODKOV 
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DESETAK,  
za vse 

praznične 
želje.

Sedaj tudi spletni nakup Desetakov na
desetak.si

promo

Z akcijo PRVAčebela v postavitev štirih 
učnih čebelnjakov
Čebelarska zveza Slovenije in Prva osebna zavarovalnica bosta čebelarskim 
društvom, ki izvajajo krožke v osnovnih in srednjih šolah, omogočili 
postavitev lastnih učnih čebelnjakov s čebeljimi družinami. Čebelnjake bodo 
na podlagi razpisa podarili v sklopu družbeno odgovornega projekta Dan 
prihodnosti, ki ga v Sloveniji na pobudo PRVE 14. decembra obeležujemo 
že četrtič. S tem želijo dvigniti ozaveščenost o pomenu čebel ter na mlade 
prenesti čebelarske izkušnje in znanja starejših generacij. V projekt bo 
vključena tudi širša javnost, ki bo svojimi glasovi in uporabo ključnika 
#PRVAčebela na družbenih omrežjih PRVE lahko izkazala podporo 
čebelarskemu društvu ter prispevala k uspehu akcije in končnemu izboru 
prejemnikov učnih čebelnjakov. Akcija se zaključi z 20. majem 2020, ki so 
ga Združeni narodi, na pobudo Slovenije, razglasili za svetovni dan čebel. 
Več o Dnevu prihodnosti in akciji PRVAčebela preberite na prva.si.

Po čarobna darila v praznični Europark
December je čas, ko nam nasmeh na obraz narišejo melodije božičnih 
pesmi, vonj po domačih piškotih, pravljično okrašene ulice in skrbno 
zavita darila, ki jih postavimo pod praznično drevesce. Številne ideje 
za nepozabna darila bomo dobili tako v prodajalnah mariborskega 
nakupovalnega središča kot tudi na Europarkovem božično-novoletnem 
sejmu, ki ponuja raznolike izdelke butičnih proizvajalcev. Za izpolnjevanje 
tistih še tako skritih želja lahko svoje najdražje razveselimo tudi z darilnimi 
boni Desetak. Da pa bo obdarovanje res čarobno, nam v Europarku vsa 
darila, nakupljena pri njih, vse do 24. decembra tudi brezplačno zavijejo.
www.europark.si

Akcija za HoT-ove uporabnike
HoT, HOFER Telekom, stavi na najboljše razmerje med ceno in 
prenosom podatkov, preprosto uporabo in popoln nadzor nad stroški. 
S pošteno ponudbo in obljubo, da nikdar ne bodo višali cen paketov, 
so prepričali že več kot 80.000 uporabnikov. Do konca decembra pa 
si lahko obstoječi in novi uporabniki paketov MINI, MAXI in EXTRA po 
akcijski ceni 9,99 evrov (za 30 dni) vzpostavijo še mobilno WiFi omrežje 
z vklopom paketa HoT GIGA+ z 200 GB prenosa podatkov. 
hot.si

Barcaffè Single plantation
Kaj imajo skupnega redka sorta vina, iskana vrsta kaviarja in najprestižnejši 
tartufi? Uspevajo samo na nekaterih krajih. Tam, kjer so pogoji tako 
edinstveni, da omogočijo najbolj iskane vrste gurmanskih presežkov. 
Barcaffè predstavlja novo mleto praženo stoodstotno kavo vrste arabika, ki 
izvira z ene plantaže –Barcaffè Single plantation.
Barcaffè Single plantation uspeva na posestvu Monte Alegre v Braziliji. 
Posestvo se ponaša z več kot stoletno tradicijo ter znanjem gojenja, 
pridelave in predelave najkakovostnejših vrst arabike ter sort posebnih 
kav, bolj poznanih kot specialty 
kave. Barcaffè Single plantation je 
odlična izbira za vse trenutke, ko 
želimo s kavo razvajati, navdušiti ali 
preprosto pokazati, da jo imamo 
radi in o njej vemo nekaj več.
barcaffe.si

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI






