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Praznični december
V redu, no, pa gremo! Gremo vseeno še zadnjič letos malo naokoli ... božični 
okraski, dišeče svečke, razkošne girlande, svetleče jelke ...? Darila? Vsekakor 
– iskali smo nekaj za vsakogar in jih našli. ideje za pobeg od vsega? Drsališča, 
hotelski bari, novi kraji, božični sejmi. Program filmov in serij za ogled? 
Mmmmm, ja, ja, ok. Koncerti, razstave? Ja, razen tega, kar lahko počaka za 
naslednje leto. silvestrska miza z razkošnimi idejami in majhnimi detajli, ki jo 
naredijo šik? sveže postavljeno pecivo, saj si ob vsem tem radi ustvarimo veliko 
potrebo po sladkorju? Uredništvo? ... no, opravimo še zadnjo etapo in potem 
spakiramo, saj so počitnice tudi za nas. in na koncu bomo vsi gledali božične 
filme tudi po božiču in naredili veliko manj, kot smo načrtovali. Zadnja epizoda 
leta: vsakič je isto in vsakič nas še vedno preseneča ta nenavadna mešanica 
utrujenosti in vznemirjenja, ki iz nas dela lutke a priori za zlom in sposobne 
organizacijskih čudežev. nerazložljivo glede na vse male znake, ki napovedujejo 
božič. Je mar odkrito razumno imeti solze v očeh, ko vidimo nekoga, ki prihaja 
iz lokalne cvetličarne, z drevesom na rami in obsijanega z majhnimi plastičnimi 
nitmi zaščite drevesa, ki se vrtijo za njim kot angelski lasje ali zastavice? 
Ko se vsako jutro v pižami in nogavicah, še pred zajtrkom, zapodimo in iz 
adventnega koledarja izvlečemo tisto slabo čokolado z ne preveč kakava? 
Ko pride čas, ko ne moremo več vstopiti v trgovino, ne da bi vedeli, kateri 
letni čas je? in potem so tu še nakupovalna središča s pravljičnim dekorjem in 
zvočno podlago, polno zvončkov in zimzeleno »Let it snow« Franka Sinatre. 
Ko bo glasba vse glasnejša, bo božič tik za vogalom, medtem pa nam hkrati 
grozi, da »predbožična dostava« spletnih nakupovalnih mest kmalu ne bo več 
zares zagotovljena ... in ja, december je tu. Vsakič si prisežemo, da nas ne 
bo več ujel nepripravljene, a se vedno znajdemo – v najboljšem primeru 23., v 
najslabšem pa 24. decembra – v vrvežu elegantnih trgovin, ob templjih igrač, 
stojnicah ... Medtem ko nam zmanjkuje časa, si ne moremo kaj, da si ne bi 
zaželeli osebnega nakupovalca, ki bi opravil delo namesto nas. Tako pa se 
zaradi svoje neorganiziranosti ne bomo mogli izogniti temu, da bomo na dan D 
še vedno med tistimi, ki jih bomo izčrpane in zaskrbljene našli tavati v soseski 
trgovin več blagovnih znamk. na koncu ne pozabimo uporabiti vse svoje drže, 
da bomo dali vtis (ker je to ključ do uspeha), da nam je uspelo točno tako, kot 
je treba. Očitno smo se prepozno spomnili zgodb, ki združujejo potrošništvo 
in zmernost. Cel kup sestavin, ki jih bo naš spomin zagotovo nekoč nakopičil 
kot zares lep trenutek – na koncu bo morda celo najlepši od vseh tistih, ki jih 
hranimo v sebi. Vse lepo v letu, ki prihaja, vam želi naša uredniška ekipa in ne 
pozabite nas kljub prazničnemu vrvežu spremljati na citylife.si.

Helena Peterlin, odgovorna urednica
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do 30. decembra 2022

AnA MrAz
Različne lokacije po Sloveniji

Festival ana Mraz vsako leto med 
božičem in novim letom z atraktivnim 
umetniškim programom svetovnega 

uličnega gledališča, ki je v zadnjih 
letih močno požlahtnjen s cirkusom, 

popestri praznično vzdušje v Ljubljani.
anamonro.si/steber/ana-mraz

decembra 2022

V Vrtincu spreMeMb
Cankarjev dom, Ljubljana

Velika prirodoslovna razstava, prva tovrstna v zgodovini 
Cankarjevega doma, nas bo popeljala skozi evolucijo 
Zemlje – vse od njenega nastanka pred 4,6 milijarde 
let do poznejšega življenja na njej – ter prikazala skrito, 
nenavadno, presenetljivo, človeškim očem pogosto 
nevidno življenje in dogajanje v naravi. 
cd-cc.si

do 21. decembra 2022

božičnA peseM
SNG Nova Gorica in Cankarjev dom, Ljubljana

Znameniti božični mit moderne literature bo tokrat zaživel pod 
režijo ivane Djilas, ki mnoge svoje uprizoritve nameni tako 
otrokom kot odraslim, v predstavi pa so uporabljeni tudi motivi 
slovenskih in angleških ljudskih božičnih pesmi ter Johanna 
sebastiana bacha, Franza Gruberja in Leopolda belarja. 
sng-ng.si

cd-cc.si
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© Luka Dakskobler
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decembra 2022

HArleM Gospel cHoir
Cankarjev dom, Ljubljana

V Ljubljano se vrača svetovno znani zbor, velika gospel atrakcija iz ZDa. Zbor 
sestavljajo najboljši pevci in glasbeniki iz newyorških črnskih cerkva, sodelovali pa 
so s svetovnimi zvezdniki, kot so U2, andre Rieu, Michael Jackson in Madonna.
eventim.si

in 21. decembra 2022

božični koncert zborA 
opere snG MAribor
Stolna cerkev Maribor

Vsi ljubitelji zborovske glasbe bodo tudi tokrat prišli na svoj 
račun z izborom božičnih pesmi in kolednic z vsega sveta 
pod vodstvom zborovodkinje Zsuzse budavari novak. 
visitmaribor.si

decembra 2022

MAGnifico
Arena Stožice

Magnifico, ki že 18 let zapored 

25. decembra prireja legendarne koncerte, 

bo tudi letos poskrbel, da bomo plesali in 

uživali v areni stožice. Tradicija se tokrat 

združuje s koncertno turnejo Tour de 

l'amour, ki se je začela aprila v beogradu, 

zaključila pa se bo v ljubljanskih stožicah z 

najdaljšim koncertom v njegovi karieri.
magnifico.si

© Marko Ocepek

© Peter Uhan

Z Mannerjem na naslednje zimske počitnice

Dnevi se krajšajo, kar je znak, da je priljubljena zimska promocija Manner tik pred vrati. 
Od novembra 2022 in vse do marca 2023 se vse vrti okoli napolitank, smučarskih 
skokov in odličnih nagrad, ki temeljijo na sloganu promocije »Roza polet«. V tem 
promocijskem obdobju lahko preizkusimo svojo srečo v zimski nagradni igri Manner 
na njihovem spletnem mestu. V tokratni uganki mora smučarski skakalec najti pot 
do nadvse zaželene Mannerjeve napolitanke. izžrebana nagrajenka ali nagrajenec se 
lahko veseli ene od desetih podeljenih nagrad – štiridnevnih zimskih počitnic za vso 
družino (dva odrasla in dva otroka). 
manner.com/sl
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Sobota, 31. decembra 2022

sHAkespeAre
Mestno gledališče ljubljansko

shakespeare je monokomedija, v kateri bo 
sebastian Cavazza spregovoril o shakespearovi 
genialnosti in o tem, kako zahtevno delo čaka 
igralca, ki se spopada z njegovimi deli. 
mgl.si

do 30. decembra 2022

15. boff
Bovec

Trije filmski dnevi tudi letos ponujajo 
podobno pester program in nabor filmov 
kot v preteklih edicijah festivala, pestro 
pa bo tudi obfestivalsko dogajanje, in 
sicer z okroglimi mizami, razstavami in 
večernim druženjem s koncerti.
boff.si

decembra 2022

Vilinsko Mesto
Različna prizorišča v Mariboru

Pozdravljeni v deželi vil, škratov, velikanov, 
otrok in pravih ljudi … Obiščimo Maribor 

in uživajmo v plesnih, lutkovnih in 
gledaliških predstavah ter se zasukajmo 
na disko in drugih glasbenih dogodkih. 

vetrinjski-dvor.si

in 31. decembra 2022

HrestAč
Cankarjev dom, Ljubljana

Hrestač v izvedbi reškega HnK ivana pl. Zajca Reka je 
izvirna in sveža uprizoritev baletne pravljice, ki je pogumna 
v razmerju do glasbene predloge, vznemirljiva v svežem 
baletnem plesnem pristopu, duhovita in izrazita v plesnih 
interpretacijah ter še kako privlačna za široko občinstvo. 
cd-cc.si

od27

30

do

 28
Nedelja, 1. januarja 2023

frAncoski poljub
Cankarjev dom, Ljubljana

Francoska glasba bo segala od romantičnega 
Georgea bizeta z odlomki iz morda najbolj 
slavne opere Carmen pa vse do ognjevite 
glasbe Maurica Ravela in priljubljenih francoskih 
šansonov Charlesa aznavourja, barbare ter Édith 
Piaf, ki jih bo zapela karizmatična singapursko-
britanska mezzosopranistka Fleur barron. 
cd-cc.si

Sobota, 31. decembra 2022

silVestroVo
Različna prizorišča po Sloveniji

Kje bomo nazdravili novemu začetku leta? 
Poslovimo se od starega in pozdravimo vse novo 
v stilu! V številnih slovenskih mestih obljubljajo 
pestro dogajanje in praznične koncerte, obdane 
s kuliso pravljičnih božičnih lučk. Več informacij o 
dogajanju na mestnih trgih po sloveniji na spletnih 
mestih občin.

Od 31. decembra 2022  
do 1. januarja 2023

fis silVestrskA turnejA 
ljubno
Skakalni center Savina, Ljubno ob Savinji

V dveh spektakularnih dneh bodo na krilih 
navijačev nastopile najboljše skakalke sveta,  
med njimi tudi cvet domačih vražjih deklet. 
eventim.si

© Fanni Tutek Hajnal

Od 26. do 30. decembra 2022

spreVod dedkA MrAzA
Staro mestno jedro Ljubljane

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

najlePši božični filmi
Globoko smo že zakorakali v december, in če še nismo v pravem prazničnem vzdušju, so božični 
filmi najboljši način, da v trenutku pozabimo na skrbi in uživamo v božični magičnosti. Toda 

katerega sploh izbrati glede na to, da je izbira zares ogromna? Pripravili smo pregled nekaj novih 
letošnjih filmov in starejše klasike, ki jih ne smemo preskočiti niti letos.

besedilo: Klavdija Rupar

Last Christmas, 2019
Film, ki je bil poimenovan po dobro poznani pesmi 
skupine Wham!, prikazuje zgodbo izgubljene 
Kate (emilia Clarke), ki ne vidi smisla v življenju niti 
v prihajajočem božiču. Z družino so med vojno 
pobegnili iz srbije in bolj kot vse si želi postati 
pevka. Šele ko spozna skrivnostnega Toma 
(Henry Golding) in se začne zaljubljati vanj, vse 
dobi nek smisel. Pripravite se na čudovit film s 
presenetljivim koncem.

Božiček (The Santa Clause, 2022)
Zagotovo se vsi še vedno spomnite Tima allena, ki 

je tako prestrašil božička, da je ta umrl. Tim allen je 
tako sprejel njegovo vlogo in se preselil na severni 

tečaj. Film v treh delih je letos dobil nadaljevanje – mini 
serijo, v kateri je scott Calvin ravno praznoval 65 let in 

ugotovil, da ne more biti božiček za vedno. Začne iskati 
svojo zamenjavo, kar pa ne bo najlažja naloga. V seriji 

nastopajo isti igralci kot v vseh treh filmih.

Počitnice (The Holiday, 2006)
Kaj dobimo, če v en film združimo Cameron 
Diaz, Kate Winslet, Jacka blacka in Juda Lawa? 
najboljšo romantično božično komedijo. iris in 
amanda živita vsaka na svojem koncu sveta in 
obe sta siti svojega življenja. iris je angležinja, ki 
ima dovolj, da jo nekdanji ljubimec vleče za nos, 
amanda pa američanka, ki preveč dela in se je 
ravnokar razšla z dolgoletnim partnerjem. Za dva 
tedna zamenjata svoji domovanji in vsaka na svoji 
celini najdeta srečo in ljubezen.

Pravzaprav ljubezen 
(Love Actually, 2003)
Poleg Počitnic zagotovo eden najbolj 
opevanih in gledanih ljubezenskih božičnih 
filmov. Zgodba govori o dveh različnih vidikih 
ljubezni na primeru desetih nepovezanih 
parov, zraven pa se vpletejo še številni 
posamezniki, od katerih jih je mnogo 
povezanih z nadaljevanjem zgodbe.
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Spirited, 2022
smo ljubitelji božiča, muzikalov in dobre komedije? 
Potem nikakor ne smemo zgrešiti filma spirited, 
v katerem glavno vlogo odigrajo Will Ferrell, Ryan 
Reynolds in Octavia spencer, ki pleše step. To nam 
da vedeti, da gre za božično mojstrovino: Reynolds 
igra zategnjenega strokovnjaka za medije, na 
katerega želijo vplivati duhovi božične preteklosti, 
sedanjosti in prihodnosti, saj verjamejo, da njegova 
sprememba v boljšo osebo lahko doseže veliko 
spremembo v svetu.

Kapa, 2022
Kapa je prvi slovenski božični celovečerni film o 
dečku, ki nima nič, in o deklici, ki ima vse. erik 
je devetletni deček, ki živi v mladinskem domu, 
njegova edina vez s staršema pa je kapa, ki mu 
jo je spletla mama. Ves čas se mora braniti pred 
dečkoma in starejšo deklico, ki ga izkoriščajo in 
zbadajo. njegova edina božična želja je, da bi 
šel domov. sedemletna Lučka pa živi v premožni 
družini, ki ji lahko kupi vse razen sestrice. Po 
naključju je erik izžreban, da božič preživi z 
Lučkino družino. sredi noči zalotita božička in 
kmalu se znajdeta na pravi božični pustolovščini.

Sam doma (Home Alone, 1990)
sam doma je zagotovo najbolj gledan božični film, ki si 
ga večina sveta pogleda vsak božič. Kevin je osemletni 
deček, ki ga družina pozabi doma, ko se v naglici 
odpravi na božične počitnice. Tatovi, ki so prepričani, 
da je ogromna hiša prazna, se odločijo, da bodo hišo 
oropali, a se ne zavedajo, da jih v njej čaka nekdo, ki 
bo njihovo življenje obrnil v pravi kaos. Trenutno je že 
šest nadaljevanj filma – zadnji del je iz lanskega leta, v 
njem pa se pojavi tudi slovenija.

Čudež na 34. ulici (Miracle on 
the 34th Street, 1994)
Ločena newyorčanka, ki je zaposlena v 
veleblagovnici Macy's, je zadolžena, da 
za božič priskrbi človeka, ki bo upodobil 
božička. Ko spozna Krissa Kringla, ki trdi, 
da je ne le igralec, temveč pravi božiček, se 
hitro najdejo ljudje, ki želijo ovreči njegove 
izjave in ga prikazati kot duševno bolnega. 
na sodišču ga zastopa odvetnik, ki želi 
dokazati, da Kriss ne laže. Film je adaptacija 
ikoničnega filma iz leta 1947.

Škrat (Elf, 2003)
na božični večer se otrok splazi v božičkovo 
vrečo in pristane na severnem tečaju. Ko 
ga najdejo v božičkovi delavnici, ga škrati 
poimenujejo buddy in ga vzgojijo kot svojega. 
buddy je prepričan, da je pravi škrat, a v resnici 
je človek, ki ga je mama tik pred svojo smrtjo 
oddala v sirotišnico. njegov oče niti ne ve, da 
obstaja, zato se oče škrat odloči, da bo buddyja 
poslal spoznat pravega očeta in poskusil 
poskrbeti, da postane boljši človek.

VEČ 
FILMOV 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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ikonični 
božični oglasi,
ki pogrejejo srce
Praznično obdobje nosi številne običaje: od prižiga 
lučk in »kuhančka« v mestu do divjih pisarniških 
zabav. Toda prav oglaševanje opredeljuje naš pogled na 
to, kaj je božično – tako kot adventni koledarji, venčki 
in skrivni Božiček. Od ganljivih do srčnih – to so naši 
najljubši oglasi preteklih praznikov.

Pripravila: Katja Kozlevčar, fotografije: promocijsko gradivo
VEČ 

TRENDOV 
NA

CITYLIFE.SI
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Omela – Yellow Pages (rumene strani) (1992)
Je res že minilo 27 let? Ta kultni oglas iz devetdesetih let, ki ga je ustvarila agencija aMV bbDO, prinaša 
kratek, a sladek odmerek božične nostalgije. Ta je naredila tako trajen vtis, da je Dean Cooke – ki je takrat 
kot šestletnik igral dečka, ki seže po imenik, da bi lahko poljubil dekle pod omelo – priznal, da ga še vedno 
prepoznajo na ulici. Oglas, ki vzbudi občutke simpatije in topline, se zdaj, ko se telefonski imeniki zdijo kot 
skrivnostna relikvija iz srednjega veka, zdi še bolj nostalgičen.

TRenDi

Božični zvončki – 
Hersheyjevi poljubčki (1989)
Oglas Hershey's Kisses Christmas bells avtorja 
Ogilvyja je aktualen že tri desetletja, in to zaradi čiste 
preprostosti ideje. Oglas prikazuje božično obarvane 
»čokolatine«, zavite v folijo, ki igrajo melodijo »We Wish 
You a Merry Christmas« in tako izkoriščajo priljubljenost 
znamke čokolade kot darila za v nogavice, kar je način 
božičnega obdarovanja v ZDa.

Božič – Publicis (2006)
Velikan za odnose z javnostmi in oglaševanje 
Publicis Groupe je svoj slogan »Vsaka dobra 
ideja se začne s svinčnikom« predstavil tako, da 
je svinčnik ošilil v obliko božičnega drevesa. Gre 
za še eno preprosto, a učinkovito idejo, s katero 
kreativci iščejo načine, kako identiteto znamke 
predstaviti v obliki božičnih ikon.

Prazniki prihajajo – 
Coca-Cola (1995)

Nekateri menijo, da je Coca-Cola izumila božične 
oglase, če že ne sam božič, in čeprav ne bi šli 

tako daleč, je bila zagotovo ena prvih blagovnih 
znamk, katerih oglasi so postali dogodek, 

prepoznan kot znanilec prazničnega časa. Prihod 
tovornjakov v tem oglasu WB Donerja iz leta 

1995 je tisti, ki je resnično uveljavil povezanost 
Coca-Cole z božičem in ustvaril motiv, ki ga 

uporabljajo še danes, ko pripeljejo Coca-Cola 
tovornjake v mestna središča po vsem svetu.
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Mercedes-Benz (2013)
Mercedes-Benz je svojo inovativno 
ustvarjalno žilico predstavil v tiskanem 
oglasu, v katerem so sprednji del avtomobila 
s pametno osvetlitvijo spremenili v silhueto 
božičnega drevesa. Tako ikonična maska 
avtomobila znamke Mercedes-Benz skupaj 
z značko dobi sentimentalno vrednost, ki ni 
ravno značilnost nemške znamke.

TRenDi

Razkošen božič, v katerega lahko 
vedno verjameš – Lidl (2021) 
Lidl je ob lanskem božiču svojo obljubo o zagotavljanju 
kakovostne hrane po nizkih cenah spremenil v 
fantastičen televizijski oglas, saj njegova kampanja 2021 
predstavlja, kako bi lahko izgledal božič prihodnosti. 
Oglas prikazuje božič danes in v prihodnosti, pri čemer 
so cene božične pojedine vedno enake, družina, zbrana 
za mizo iz današnjih predstav realnosti, pa se razvije v 
futuristično druščino z napredno lasersko tehnologijo, ki 
ji družbo delajo člani, ki so na pojedino prileteli z Lune.

1914 – Sainsbury's (2014)
Pred skoraj desetletjem se je angleški veletrgovec 
sainsbury lotil produkcije najbolj sentimentalnega 

božičnega oglasa, ki oči mnogih rosi še danes. 
navdahnjena z resničnimi dogodki, ki so se zgodili 

pred 100 leti, preprosta pripoved pripoveduje znano 
zgodbo o božičnem dnevu leta 1914, ko je okoli 

100.000 borcev prve svetovne vojne položilo orožje, 
da bi se družili in igrali nogomet na zahodni fronti.

IKEA (2014)
Klasična preprostost švedskega pohištvenega 
velikana iKea prikazuje predbožično razprodajo 
s sadiko božičnega drevesa, ki ga obteži božična 
kroglica. na to briljantno idejo je prišla portugalska 
agencija TbWa, oglas pa je zaradi minimalizma in 
pretkanega sporočila priljubljen še danes.

Dan po božiču – KitKat (2006)
Tudi božiček potrebuje odmor – še posebej dan 
po božiču. Privošči naj si odmor oziroma KitKat. 
»Vzemi si odmor« je slogan, ki ga pozna skoraj 
vsak Zemljan, in zdaj vemo, da je med njimi 
tudi božiček. KitKat nam je s tem dal vedeti, da 
nobena služba ni tako obvezujoča, da si ne bi 
mogli privoščiti koščka čokolade.

VEČ 
TRENDOV 

NA
CITYLIFE.SI
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CITY TREND Ona

OptimističnO v 
novo modno 

leto
Zadnji mesec v letu naj mine v vrtincu vsega najlepšega. 

Prosti čas izkoristimo za obisk mnogokatere praznične večerje 
oziroma zabave, odpravimo se na bele strmine in v novo leto 
vstopimo z velikim pokom. Slednje nam bo omogočila temu 
primerno izbrana silvestrska kombinacija, ki naj jo poleg 

bleščic zaznamuje tudi klasična eleganca.
Pripravila: Valentina Jarc

VEČ 
MODNIH 

TRENDOV NA
CITYLIFE.SI

Mat tekoča 
šminka, Zara.

Cena: 8,95 evra. 
zara.com

Torbica z odsevom, Pinko.
Cena: 295 evrov.
pinko.com

Blazer obleka 
z bleščicami, Zara.
Cena: 49,95 evra.
zara.com

Obleka z bleščicami, H & M.
Cena: 59,99 evra.
hm.com

Svetleči uhani, H & M.
Cena: 19,99 evra.
hm.com

Obleka z volančki, H & M.
Cena: 249 evrov.
hm.com

Obleka z geometrijskimi 
izrezi, H & M.
Cena: 59,99 evra.
hm.com

Top z bleščicami, Comma.
Cena: 69,99 evra.
comma-store.eu

Mini obleka z volančki, Zara.
Cena: 39,95 evra.
zara.com

Svetleči čevlji s 
platformo, H & M.
Cena: 39,99 evra.

hm.com

Odišavljeno 
senčilo za veke, 

Pupa Milano.
Cena: 19,99 evra.

pupa.it

Čevlji v roza 
barvi, H & M.
Cena: 29,99 evra.
hm.com

© H & M

© H & M
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CITY TREND On

VEČ 
MODNIH 

TRENDOV NA
CITYLIFE.SI

prazničnO
razpoloZen

Bližajo se praznični čas in družabni dogodki, ki si sledijo eden za 
drugim. Tempo se stopnjuje, napetost narašča – vse do vrhunca na 
silvestrski večer, ko pok šampanjca oznani konec decembru. Naj 
nam izbrana oblačila prinesejo nekaj prazničnega razpoloženja, 

da ga bomo lahko preživeli v slogu.
Pripravila: Valentina Jarc

Volneni plašč, Drykorn.
Cena: 389,95 evra.
emporium.si

Svileni metuljček z vzorcem, Zara.
Cena: 15,95 evra.
zara.com

Srajca iz bombaža, Cos.
Cena: 69 evrov.
cos.com

Srajca z vzorcem, H & M. 
Cena: 24,99 evra.
hm.com

Šal iz kašmirja, Cos.
Cena: 69 evrov.
cos.com

Ravno krojen suknjič 
iz žameta, Zara.
Cena: 89,95 evra.
zara.com

Ročna ura, Hamilton.
Cena: 2.220 evrov.
slowatch.si

Usnjeni pas, Cos.
Cena: 39 evrov.

cos.com

Dišava Gentleman, Givency. 
Cena: okoli 95 evrov.

givenchy.comRavno krojene hlače z vzorcem, Zara.
Cena: 39,95 evra.

zara.com

Usnjene rokavice, Cos.
Cena: 69 evrov.

cos.com

Čevlji iz rastlinsko strojenega 
usnja, Boss.

Cena: 299 evra.
emporium.si

Suknjič iz bombažnega pliša, Boss.
Cena: 459 evrov.
emporium.si

© s.Oliver
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KULinaRiKa

Tu bomo imeli možnost preizkusiti 
sladice, ki jih bomo želeli odnesti 
tudi domov, saj nagrajeni in spretni 
slaščičarji uresničujejo vse možne 
sladke sanje. 
V vitrini se že bohotijo prav posebne, 
praznično obarvane sladice. V njih 
kraljujejo piškoti spekulas, maline, 
čokolada, cimet, triple sec, pomarančna 
marmelada in številni drugi okusi.
izbirali bomo med:
•	 monoporcijo božičkova kapa
•	 prazničnim eklerjem
•	 torto santaClass
•	 vegan sacher 
•	 makroni slana karamela 
•	 snežnimi cake popsi 
•	 piškoti gospe božiček
sladice je v decembru navdihnila 
božična pravljica, ki v tem času krasi 
kavarno in prevzame marsikaterega 
radovednega obiskovalca, ki zasneženo 
deželo ujame v telefonski objektiv.

Sladice, ki jih  
izbirajo vplivneži 
Ponudba kavarne je v vsakem letnem 
času dopolnjena in tudi med letošnjo 
zimo niso razočarali. Pod spretnimi 
rokami izkušenih slaščičarjev 
nastajajo prave mojstrovine, ki pa so 
poleg pregrešnega okusa tudi prava 
paša za oči, zaradi česar so sladice 
kavarne Cafè Central že odkrili 
slovenski vplivneži.

Praznične sladice kavarne Cafè Central,
ki nas pustijo brez besed

Kdaj smo nazadnje pokusili sladico, ki nas je popolnoma 
prevzela? Če se ne spomnimo, je naš naslednji izlet v Portorož 

idealen izgovor, da se ustavimo v kavarni Cafè Central.

V tortah Cafè Centrala sta že uživala tudi Katja & aljaž s 
priljubljenega profila z idejami za kakovostno preživljanje 
časa @v.dvoje ter primorska vplivnica Katja Jugovič.

božična dežela, ki v decembru krasi kavarno.

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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inTeRieR

Zabavno je opazovati trende, ni pa jim nujno slediti. 
Še posebej ne za božič, saj ima marsikdo od nas 
na podstrešju, v kleti ali omari shranjeno dragoceno 
praznično dekoracijo, ki jo vsako leto znova in znova 
postavimo na ogled. Ker je vezana na naše spomine 
in božično tradicijo, nam pomeni veliko več kot vsako 
leto na novo kupljeni okraski. Kljub temu pa nam lahko 
novi trendi nudijo sveže ideje za ustvarjanje božičnega
razpoloženja v svojem domu. 
Letošnje praznike si verjetno želimo še toliko bolj 
praznovati s tistimi, ki jih imamo radi, in napolniti 
svoj dom z lepoto in udobjem vsega božičnega. nič 
groznega ne bo, če bomo svoj tradicionalni dekor 
tokrat dopolnili z nekaj novimi okraski in ostalo 
dekoracijo, ki bo nadomestila tisto, ki jo je morda že 
povozil čas. Trendi ne sodijo zgolj v eno kategorijo, to 
pa še posebej velja za božič. nekaterim je za praznike 
ljubši naraven in organski dekor, drugi ne odstopajo od 
tradicionalne rdeče-zlato-zelene barvne palete. najdejo 
se seveda tudi taki, ki jim je ljubša moderna estetika z 
drznimi barvami in kovinskim lesketom.

Naravni videz in pravo zelenje
Organski okraski v nevtralni barvni paleti tudi letos 
zavzemajo prvo mesto med trendi božičnega 
opremljanja doma. Med sprehodom po gozdu 
bodimo pozorni na morebitno primerno okrasje. 
Letos hrepenimo po naravnih materialih in zavračamo 
lažno, kar se odraža tudi pri izbiri božičnega 
drevesca, venčka in girlande, obešene na stopnicah 
ali kaminu. 

Tradicija
Dekoracija s pridihom nostalgije in tradicije bo za 
božič vedno priljubljena. Z rdečo in zeleno za praznike 
preprosto ne moremo zgrešiti, svojo zbirko pa lahko 
pridno dopolnjujemo vsako leto.

Kovinski lesket
ne glede na izbrano barvno paleto to leto drevesca 
ne pozabimo okrasiti tudi s kovinskimi odtenki. Še 
posebej modno bo zlato, zaradi katerega bo v prostoru 
zavladalo čarobno vzdušje.

Živahne barve
na svoj račun bomo tokrat prišli vsi, ki se ne bojimo 
barv. Letos je drevesce dovoljeno okrasiti v kričeče 
pink, nežno rožnatih in kraljevsko modrih odtenkih.

Papirnato okrasje
Papir je poleg lesa še en naraven material, ki letos 
navdušuje v obliki božičnih okraskov. izdelamo jih 
lahko tudi sami in kar je najlepše – pri tem lahko 
sodelujejo tudi naši najmlajši.

Sveče in lampijoni
Osvetljava v obliki številnih sveč in lampijonov je 
pomemben del božične dekoracije, saj ustvari udobno 
in magično vzdušje, ki je v tem, drugače hladnem in 
neprijaznem letnem času bistvenega pomena.

naj se vse blešči
Že tradicionalno okraševanje letos dopolnimo z nekaj 
novimi okraski in ostalo dekoracijo, ki bo nadomestila 
tisto, ki se je izgubila nekje na podstrešju.

Pripravila: Valentina Jarc

Viseči obesek v obliki venčka, H & M Home. 
Cena: 7,99 evra. hm.com

© H & M Home
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inTeRieR

Papirnati okraski, H & M Home.
Cena: 4,99 evra. hm.com

Stekleni okraski v rdeči barvi, Arket. 
Cena: 25 evrov. arket.com

Letos okrasimo božično drevesce v kričeče pink in nežno rožnatih odtenkih.
© H & M Home

© ikea © arket



22

inTeRieR

božična eleganca, H & M Home.

Keramična lanterna. Cena: 3,50 evra. jysk.si

© H & M Home

© ikea

Okrasna blazina, 
H & M Home. 
Cena: 14,99 evra.
hm.com

Okrasna sveča v obliki zasnežene jelke, Zara Home. Cena: 17,99 evra.
zarahome.com

Pločevinasta škatla s pokrovom, Ikea.
Cena: 3,99 evra.

ikea.com

Pogrinjek za dva, 
H & M Home. 
Cena: 4,99 evra.
hm.com
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Božični medenjaki
Slastni piškoti iz pravljičnih podob bodo polepšali praznične dni.

SESTAVINE:

Za piškote: 
•	 1 ¼ skodelice sladkorja
•	 1 skodelica stopljenega masla
•	 1 veliko jajce
•	 3 jedilne žlice sladkornega sirupa
•	 1 čajna žlička vanilje
•	 3 skodelice večnamenske moke
•	 2 čajni žlički mletega cimeta
•	 1 čajna žlička mletega ingverja
•	 ½ čajne žličke sode bikarbone
•	 ¼ čajne žličke soli

Za glazuro:
•	 3 skodelice sladkorja v prahu
•	 1/3 skodelice stopljenega masla
•	 1 čajna žlička vanilje
•	 1 do 2 jedilni žlici mleka

PRIPRAVA:
V posodo damo sladkor, maslo, jajce, sladkorni sirup in vaniljo ter 
mešamo toliko časa, da masa postane kremasta. Dodamo ostale 
sestavine za piškote in dobro zmešamo. Testo razdelimo na dva 
dela in ga zavijemo v plastično folijo, nato pa damo v hladilnik 
za uro ali dve, da masa postane čvrstejša. Pečico segrejemo na 
190 stopinj Celzija. Testo razvaljamo na pomokani površini in z 
različnimi božičnimi modelčki oblikujemo piškote. Izdelane piškote 
položimo na pladenj, damo v pečico in pečemo med 6 do 9 
minut. Za glazuro zmešamo sladkor v prahu, 1/3 skodelice masla 
in 1 čajno žličko vanilje ter med mešanjem dodajamo mleko. Z 
glazuro nato okrasimo ohlajene piškote in jih postrežemo.

© Unsplash

VEČ 
RECEPTOV 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI



24

Cǎs obdarovanja
Znova je tu del leta, ko z največjim veseljem obdarujemo svoje najbližje. 
Kozmetika, ličila, oblačila, modni dodatki ali nekaj sladkega. Pomembno 
je, da darila izberemo z mislijo na tiste, ki nam veliko pomenijo.

Najboljše darilo 
za 2023? 
Zdravo, fit telo. 
Obiščimo infraslim studio 
in v posebnih napravah 
z infrardečimi žarki in 
vakuumsko tehnologijo, 
ki topi maščobe, 
izgubimo do 1.300 kalorij 
v le 30 minutah.
infraslim.si

Edinstven okus
Kavni aparat illy easy. 

Cena: 145,90 evra.
espresso.si

Razvajanje
Darilni komplet Zeleni kostanj – krema za prhanje, olje 

za telo in krema za roke, L'Occitane. Cena: 54,90 evra.
si.loccitane.com

Popolna koža
Komplet Ljubim svojo kožo: CC krema za 
obraz, CC krema za okrog oči ter gelasta 

krema Red Pepper Pulp. Cena: 45,80 evra.
erborian.si

Ljubezenska nota
bonboniera Perugina amore e 

Passione by Dolce & Gabbana,  
300 g, baci. Cena: 29,57 evra.

merit.si

Za dober spanec
svilena spalna maska za oči, intimissimi. 

Cena: 15,90 evra.
intimissimi.com

VEČ 
PREDLOGOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Ljubezen v zraku
skodelica sisi – Je t’aime.
Cena: 14,50 cena.
smileconceptstore.si

Skrb za zdravje
Pametna zapestnica ivy 

Health Tracker, bellabeat. 
Cena: 259,90 evra.

bellabeat.com

Ledena pravljica
bele drsalke, Tecnopro.
Cena: 59,99 evra.
intersport.si

Hrestač
snežna krogla – nutcracker.

Cena: 29,90 evra.
smileconceptstore.si

Retro
Pletena kapa, 
s.Oliver. Cena: 29,99 evra. 

soliver.si

© Reserved



Ko vadba postane naš najljubši del dneva! 

Z najsodobnejšo tehnologijo in edinstveno vadbo do izgube odvečne teže in 
preoblikovanja telesa. V posebnih napravah z infrardečimi žarki in vakuumsko 
tehnologijo, ki topi maščobe, izgubimo do 1.300 kalorij v le 30 minutah.
Zavedamo se, da je v poplavi različnih vadb najtežje najti tisto pravo – ob 
hitrem tempu življenja pa vsi želimo do ciljev priti čim prej. Zaradi patentirane 
najsodobnejše tehnologije so vadbe v Infraslim studiih kar 70 % bolj 
učinkovite od klasične vadbe.
V Infraslim studiih najdemo tudi tretmaje, kot so Em Slim, Roll Massage, 
Infrardeče stopnice, Vacuumbody 65 in še več. Rezervirajmo svoj  
brezplačni termin zdaj! 
Več o vročih decembrskih akcijah preberimo na www.infraslim.si ali se 
oglasimo v nam najbližjem Infraslim studiu.
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DARILA ZanJ

Presenetimo ga!
Letošnje praznike ga presenetimo s praktičnim darilom, ki mu 
bo polepšalo vsakdanjo rutino, pa naj bo to jutranja skodelica 
omamno dišeče kave, ustvarjanje v kuhinji ali večerna rekreacija.

Pripravila: Katja Kozlevčar

VEČ 
PREDLOGOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Smučar
smuči Wingman 82C, elan. 

Cena: 799,95 evra.
elan.si

Za vlogerja
Kamera ZV-1F, sony. 
Cena: 659 evrov.
sony.si

Vedno na toplem
Pohodna jakna, McKinley.
Cena: 99,99 evra.
intersport.si

Hipster
Jakna, Peak 

Performance. 
Cena: 163,20 evra.

nort.si

Kavofil
Kavni avtomat X1, illy. 

Cena: 512,40 evra.
illy.si

Za gurmana
ekstra deviško oljčno olje, 
Monterosso. Cena: 25 evrov.
monterossoistra.com

Praktično
električna zobna ščetka black is 

White, Curaprox. Cena: 135,20 evra.
curaprox.si

Poslušalec
brezžične slušalke, 1MORe. 
Cena: 58 evrov.
amazon.com

Vedno točen
Ovitek za uro apple, 
Daniel Wellington. 
Cena: 305 evrov.
farfetch.com

Sprehod po snegu
Robustne moške krplje, McKinley.
Cena: 109,99 evra.
intersport.si

© Reserved

Pleteno
Šal iz volnene mešanice, 

s.Oliver. Cena: 49,99 evra.
soliver.si
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OTROŠKI sVeT

Najdaljša 
Noč v letu
Ste že pripravljeni na najdaljšo zabavo v letu, na neomejeno 
merico sladkorja, na mizo, polno medenjakov, toplega čaja 
in vroče čokolade, na glasne zimske popevke 
in navdihujoče božične zgodbe? Praznični čas 
je pred nami, zato za »nepričakovan« spisek 
daril le hitro pišite dobremu možu s severa.

Čarobni 
gozd

KDAJ: od 3. do 23. decembra

KJE: Paviljon v parku Zvezda, 
Kongresni trg, Ljubljana

KAJ: V čarobnem vzdušju pod zvezdnatim 
nebom bomo vsak dan med 17. in 19. uro 
skupaj ustvarjali izdelke za lepše praznične 

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

pravljične gledališke predstave.
visitljubljana.com

Sladka 
zabava

bloomingville predstavlja 
zabavno, veselo in svetlo 

kolekcijo za božično okrasitev, 
s katero bomo ponovno odkrivali 

tradicionalno rdečo z mešanico roze 
barve ter se prepustili okraskom 

različnih kombinacij, oblik in 
velikosti.

bloomingville.com

Za princesko
naša mala princeska bo 
zelo vesela, če božiček 
ne bo pozabil, da si želi 
pod smrekico punčko, s 
katero se lahko poistoveti. 

minikane.com

Brez zavor
Mali nadobudni vozniki dirkalnih avtomobilov 
bodo navdušeni nad avtomobilom, ki ga 
bodo lahko naokoli vozili kar sami. 

vilac.com

Poletimo v nebo
svetilke Little Lights z LeD-tehnologijo 

oddajajo mehko in toplo svetlobo ter 
ustvarjajo prijetno vzdušje, da otroci zlahka 

zaspijo in sanjajo le sladke sanje. 

littlelights.pl

Igra z lesom
Leseno didaktično igračo Konstrukta je leta 1976 zasnoval 
oblikovalec niko Kralj, po 45 letih od zasnove pa se je 
končno znašla tudi na trgu. Preprosta, a domišljena, trpežna 
in pristna lesena igrača bo razveseljevala vse generacije. 

konstrukta.eu

Snežna nevihta
Udobna oblačila z risanimi junaki bodo 
poskrbela za sproščeno zabavo na snegu.

zara.com

Na strmini
Velika, okrogla napihljiva blazina se 
napihne v nekaj minutah in je idealna 
za neizmerno zabavo v gorah. 

thenicefleet.com

Babičin recept
najlepša darila so tista, ki so sladka in 

narejena po babičinem receptu.

liewood.com

Božični motivi
ni prazničnega časa brez božičnih motivov, 

namreč šele takrat se zavemo, da se je 
začel veseli december – čas obdarovanj.

hm.com

Pokliči Božička
Če božiček zamuja, ga 

pokliči na severni tečaj ali 
pa pošlji ponj s hitro pošto.

zarahome.com

Za počitek
Majhen stol s svojo 

edinstveno in 
minimalistično obliko za 

kratke urice počitka.

charliecraneparis.com

Prikupno toplo
ne pozabimo na kape in rokavice 
za tople zimske dogodivščine.

donsje.com
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MALE žiVaLi

praznično vzdušje
V decembrskem času obdarujmo in z izbranimi izdelki razvajajmo 
tudi svoje ljubljenčke. Ti bodo zaradi drobnih pozornosti, kot so 
simpatične igrače, in večjih daril, kot so mehka ležišča in topli 
puloverji, še glasneje predli in še bolj razposajeno mahali z repi.

Pripravila: Katja Kozlevčar

Suh kožuh
Plašč za suh kožuh, Ruff and Tumble.  
Cena: 61,55 evra.

ruffandtumbledogcoats.com

Personalizirano
nogavica za darila, sunday's Daughter. 
Cena: 20,93 evra.

sundaysdaughter.com

Na prestolu
Ležišče za pse, FLUM Manufaktur. 
Cena: 299 evrov.

flum-manufaktur.de Praznična oprava
Pulover za psa, H & M. Cena: 14,99 evra.

hm.com

Snežko snežak
Krmilnica za ptice, Coopers of stortford. Cena: 23,27 evra.

coopersofstortford.co.uk

Mačje darilo
Darilni paket za mačke, 

annabel James. 
Cena: 11,57 evra.

annabeljames.co.uk

Slastni medenjak
igrača za pse, Jollyes. 
Cena: 3,49 evra.

jollyes.co.uk

Pod streho
Hišica za ljubljenčka, Zara Home. 
Cena: 89,99 evra in 159 evrov.

zarahome.com
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Dehidracija
steklenička in 

posodica za 
vodo, asobu. 

Cena: 36,99 evra.

zverca.com

Modna mačka
Ovratnica, Cheshire & Wain. Cena: 63,94 evra.

cheshireandwain.com

Okrašeno
Obesek za pasjo 
ovratnico, Wren & Rye. 
Cena: 11,63 evra.

wrenandrye.com

Praznična večerja
Posoda za hrano, Maison 
du Monde. Cena: 12,73 evra.

maisondumonde.com

Zabava
Praskalnik, Midlee Designs. 

Cena: 37,23 evra.

midleedesigns.com
Božični pulover

Pulover za mačke, Fran + 
Jonesy The Cat. Cena: po 

povpraševanju.

franandjonesythecat.shop

© Unsplash
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7 najlePših butičnih
božičnih sejmov

Letos se namesto v dolgo vrsto za »kuhančka« na Dunaju ali v Zagrebu raje odpravimo 
na butične adventne sejme, ki nas bodo očarali s svojim gostoljubjem, prijetnim 

domačim vzdušjem, bogato sejemsko ponudbo in pravljično okrasitvijo. Izbrali smo 
nekaj božičnih sejmov, ki bodo pričarali čarobnost letošnjih praznikov.

besedilo: Katja Kozlevčar    Fotografije: Anton Unković, Jošt Gantar, Studio Sarson, Jaka Ivančič, Mladen Sinko, Arnold Pöschl, 
Kalany Creative, promocijsko gradivo

Praznična kulisa v Opatiji
Opatija je že skoraj dve stoletji eno od priljubljenih 
evropskih letovišč, decembra in januarja pa se 
spremeni v razkošno praznično slikanico, polno 
nepozabnih doživetij. Praznično čarovnijo lahko 
začutite v vsakem kotičku mesta, adventni 
program pa je na sporedu vse do 8. januarja 
2023. Orjaški hrestači na »straži« v rdečih opravah, 
drsališče, ki je le nekaj korakov stran od morja, 
številne razstave, glasbeni in odrski nastopi, 
zvok božičnih pesmi, ki obiskovalce spremlja 
ob romantičnih sprehodih med prečudovitimi 
svetlobnimi okraski in osvetljenimi stoletnimi 
cipresami – vse to je del edinstvenega vzdušja, 
zaradi katerega je advent v Opatiji uvrščen med 
najboljše adventne programe v evropi.
visitopatija.com

»Prešerni« Kranj 
V Kranju, ki je po besedah domačinov 

najlepše okrašeno slovensko mesto, so 
praznične luči zasvetile 3. decembra, ko 
slavimo rojstni dan najpomembnejšega 

slovenskega pesnika Franceta Prešerna. 
Verzi »dobro v srcu mislimo«, »kozarce zase 

dvignimo« in »vsi naj si v roke sežejo« so 
rdeča nit mestne okrasitve in kranjskega 

prešernega decembra. Praznični sejem in 
ulične dobrote, kar 14 koncertov priljubljenih 

izvajalcev, otroški program in mestno 
drsališče bodo poskrbeli za prešerno 

vzdušje vse do 31. decembra. na sejem 
so še posebej ponosni, saj se na njem 

predstavljajo lokalni ponudniki različnih obrti, 
ročnih izdelkov in dobrot, ki so odlično darilo.

visitkranj.com

Tradicionalni Celovec 
Čudovito staro mestno jedro 
Celovca s svojimi barvitimi pročelji 
ter romantičnimi kotički in dvorišči 
obiskovalce popelje po različnih 
poteh v kraje, v katerih oživi božični 
duh. božični sejem na osrednjem 
trgu neuer Platz pred mestno 
hišo v bližini vodnjaka Lindwurm 
– znamenitosti glavnega mesta 
koroške dežele – predstavlja ročne 
izdelke, zimsko modo, darilne 
izdelke, božične okraske in tudi 
gastronomijo s toplimi napitki in 
regionalno hrano, ki pogreje in 
okrepča. Obisk mestnega jedra 
lahko dopolnimo še z izletom do 
Vrbskega jezera, kjer nas pričakujejo 
magično okrašeni kotički.
visitklagenfurt.at
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Pravljično Celje
Celjska decembrska pravljica je letos dobila nove razsežnosti – na 
Krekovem trgu je oživelo pravljično dogajališče Severni pol, na katerem 
bo domovala družina snežakov in animiranih gostov, na ulice vabijo 
svetlobni fotokotički in projekcije, odmevala bo praznična glasba, 
na odrih bodo oživele lutke, zaigrali bodo glasbeniki, zadišalo bo po 
slastnih piškotih, parkeljnih in drugih dobrotah. Tu sta še Festival penin 
in Decembrovanje z glasbo, darili in prazničnimi okusi. Tradicionalni 
božično-novoletni sejem se bo preobrazil v Zakladnico daril, lokali in 
trgovine bodo olepšani s praznično dekoracijo, na tržnici se vrti pravljični 
vrtiljak, na drsališču pa je na ogled predstava na ledu Kraljestvo pravljic.
visitcelje.eu

Čarobni Maribor
Sprehodimo se po osrednjem prizorišču božične tržnice Čarobnega 
Maribora in vsak dan med 10. in 21. uro obiščimo praznične hišice z 
lokalnimi izdelki in gostinsko ponudbo. Letošnji Čarobni Maribor poleg 
odličnega adventnega sejma ponuja tudi bogat glasbeni, kulturni, 
ustvarjalni in turistični program, med drugim festival Vilinsko mesto, 
koncerte na Trgu Leona Štuklja, obisk Dedka Mraza, praznično ponudbo 
v Hiši stare trte ter drsanje v Ledeni dvorani. Med vsem tem dogajanjem 
si vzemimo tudi čas za sprehod po magično okrašenem središču mesta.
visitmaribor.si

Skok na Obalo, v Koper
V našem največjem obmorskem mestu je v začetku meseca zasijala Fantazima 
– več kot mesec dni trajajoča praznična postavitev, ki bo s čarobno osvetlitvijo 
mesta, pestrim programom za vse generacije, drsališčem v Taverni in drugim 
dogajanjem bogatila utrip v mestu. na Muzejskem trgu bo zimska edicija 
altroke istra Gourmet Festivala, dogajanje ob koncih tedna bodo popestrili 
koncerti in glasbeni nastopi različnih izvajalcev, nedelje bodo namenjene 
adventnim sprehodom, lesene praznične hiške z gostinsko ponudbo pa bodo 
postavljene na Titovem trgu, Mandraču in ploščadi pri stavbi nekdanje Uprave 
za pomorstvo, ki bo hkrati tudi prizorišče praznično obarvanega tematskega 
otroškega mini zabaviščnega parka.
visitkoper.si

Romantičen Varaždin
Zabaven in romantičen advent v Varaždinu je popolna zimska destinacija za 
uživanje z družino, prijatelji ali v dvoje. Med adventnimi sejmi je na Hrvaškem 
zagotovo najbolj priljubljen zagrebški, a varaždinski s svojo čarobnostjo, predvsem 
pa sproščenostjo prav nič ne zaostaja. Doživimo ga lahko na več načinov: glavni 
varaždinski trg nudi bogato gostinsko ponudbo in glasbeni program, na Trgu 
Miljenka stančića so akustični koncerti, na Kapucinskem trgu so tudi letos uredili 
ogromno drsališče, otroci bodo navdušeni nad hišo Dedka Mraza, za vse starosti 
pa pripravljajo številne kreativne delavnice. 
adventuvarazdinu.com
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Rovaniemi, kraj, v katerem uradno prebiva božiček, 
je eden najbolj pravljičnih krajev na svetu, še posebno 
decembra, ko ga preplavi božično vzdušje. Čarobna 
vas je namreč čudovito okrašena, v njej lahko srečamo 
severne jelene, ki poganjajo božičkovo kočijo, dobrega 
moža pa lahko obiščemo tudi v njegovem domu in mu 
zaupamo svoje želje. V zimskem času tu seveda ne 
manjka snega pa tudi temperature se lahko spustijo 
krepko pod nič stopinj Celzija. V sklopu božičkove 
vasi je tudi park haskijev, v katerem prebiva več kot 
sto psov te očarljive in razposajene pasme. Z njimi 
lahko preživimo cel dan in se odpravimo na pohod, 
vodene oglede, vožnje z vprego ali safari. božičkova 
vas je znotraj arktičnega kroga, kjer se bo prav vsak 
obiskovalec, ne glede na svojo starost, počutil kot 
otrok. Tu bomo doživeli vso magičnost severnega 
pola, ki jo kraju doda tudi »aurora borealis« ali severni 
sij. Če božička letos ne bomo mogli obiskati osebno, 
mu lahko napišemo pismo na santa Claus Main 
Post Office, Tähtikuja 1, 96930 Rovaniemi, Finland. 
na njegov naslov vsako leto prispe tisoče in tisoče 
pisem s celega sveta. Poleg tega lahko njegovo 
arktično vas obiščemo tudi prek spletne kamere na 
santaclausvillage.info. Je še kaj bolj pravljičnega kot 
preživeti božične praznike v snežno beli Laponski? 

Osem etap do Rovaniemija
sodelavci iz uredništva Transport in logistika  
so celotno pot prevozili v osmih dneh – do 

k božičku po darila
Sodelavci iz uredništva Transport in logistika, ki je del naše medijske skupine, so se odpravili na 

šest tisoč kilometrov dolgo pot do Rovaniemija in nazaj. Finsko mesto, ki stoji v neposredni bližini 
severnega tečajnika, ni bilo izbrano naključno, saj so tja odšli z dobrodelnim namenom. V uradni 

Božičkovi vasici so namreč prevzeli darila, ki so jih pripeljali v Slovenijo, da bodo z njimi, s 
pomočjo Zveze prijateljev mladine Slovenija, obdarjeni otroci iz socialno ogroženih družin.

Fotografije: Anže Jereb, Martina Kermavner, Boštjan Paušer in Depositphotos

Rovaniemija na Finskem so se peljali čez Švedsko, 
vračali pa po Finski in baltskih državah. na poti so 
se dvakrat vkrcali tudi na trajekt – že prvi dan jih je 
čakala nočna vožnja iz Rostocka do Trelleborga, 
ob vračanju pa so finski zaliv s trajektom prečkali 
iz Helsinkov do Talina. Res je, da božiček za 
distribucijo daril uporablja snežne sani in jelenčke, 
a ker v uredništvu ni sodelavca z izpitom za vožnjo 
s sanmi, so za pot raje izbrali Man-ov kombi 
TGe. Z njim je bila vožnja ne le hitrejša, temveč 
tudi mnogo bolj udobna. Prvi dan jih je pot vodila 
iz Ljubljane do Rostocka, kjer so se vkrcali na 
trajekt. Potovanje so nadaljevali naslednji dan, in 
sicer iz Trelleborga do stockholma, tretji dan pa do 
Umea. Četrti dan pa so le prispeli do Rovaniemija – 
božičkove dežele. Vsake pravljice je enkrat konec 
in tudi oni so se prezgodaj morali vrniti domov. Pot 
jih je v peti etapi vodila vse do Lahtija in naslednji 
dan preko Helsinkov in Talina do Rige. Predzadnji 
dan so noč prespali v Varšavi, nato pa je sledila 
vrnitev v Ljubljano.
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Dobrodelni projekt so, poleg podjetja Man, podprli tudi partnerji: amaze, asko, CVs Mobile, DKV, elan, MarKing, Michelin in Telemach.

Na pot niso odšli sami, 
saj se jim je z medijsko 
podporo pridružil tudi 
del ekipe oddaje Volan. 
Televizijsko reportažo o 
tem si lahko ogledamo v 
oddaji, ki bo na sporedu  
na kanalu A točno na 
božič, v nedeljo,  
25. decembra, ob 18. uri.

Sledenje 
v živo

CVs Mobile je omogočil, da smo 
potovanje lahko ves čas spremljali v živo, 

in sicer na spletni strani  
tracking.cvs-mobile.com, s pomočjo njihovih 

telematskih storitev pa bodo sodelavci iz 
uredništva zdaj, ob zaključku potovanja, lahko 
izdelali tudi natančno analizo poti. Vsak dan 
so se s poti oglasili s svežimi fotografijami 
tistega dne in jih objavili tudi na družbenih 

omrežjih. Do tega, kaj vse so doživeli, 
je zgolj klik na: facebook.com/

Revija.Transport.
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GOURMeT
Trendi v kulinariki – z njive na mizo, iz gozda v kuhinjo
Čeprav bojazni, da bi klasična visoka gastronomija izginila, ni, pa je opazno, 
kako se v zadnjih letih trendi spreminjajo in pomikajo v smer, za katero bi lahko 
rekli, da je skupni imenovalec »nazaj k naravi«.

citylife.si/gourmet/trendi-v-kulinariki-z-njive-na-mizo-iz-gozda-v-kuhinjo

LiFesTYLe
Mittske – 

»rokogrelčki« za 
urbane kolesarje in 

voznike skirojev
Za vse urbane kolesarje in 

kolesarke ter tudi tiste, ki imajo 
raje vožnjo s skirojem in jih zima 

ne gane, so tu »rokogrelčki«. 
Mittske, oblikovane in izdelane 

v sloveniji, so lahko tudi 
izvirno darilo ob prihajajočem 

prazničnem obdarovanju.

citylife.si/lifestyle/mittske-
rokogrelcki-za-urbane-

kolesarje-in-voznike-skirojev

DODaTKi Za DOM
Ideje za darila in zavijanje z božičnimi zvezdami
strokovnjaki pobude stars for europe nam predstavljajo zanimive 

ideje za cvetlična darila z uporabo božične zvezde in pokažejo, kako 
lahko svoja praznična darila spremenimo v pravo poslastico za oči.

citylife.si/dodatki-za-dom/ideje-za-darila-in-zavijanje-z-
bozicnimi-zvezdami

FiLM in TV
Praznični 

december na Netflixu
Če je kdaj najbolj primeren čas za 

gledanje serij ali filmov, je to zagotovo 
pozimi in v predprazničnem času. Tudi decembra 

na netflix prihaja kar nekaj novih serij, filmov ali 
nadaljevanj. Vsi že nestrpno pričakujemo drugo sezono 

uspešnice Firefly Lane ali tretjo sezono emily in Paris.

citylife.si/film-in-tv/praznicni-december-na-netflixu

© arhiv filma Glass Onion: a Knives Out Mystery

© Unsplash

DiZaJn
Pantone je razglasil barvo leta 2023: Viva Magenta 18-1750
Pri barvnem inštitutu Pantone so razglasili barvo leta 2023. To je Viva Magenta pod 
številko 18-1750. Vibranten odtenek se giblje med modro in rdečo in je, kot ga je 
opredelil kritik new York Timesa Jason Farago, »nasičen odtenek, podoben fuksiji, 
vsekakor ne organski, a tudi ne električen«.

citylife.si/dizajn/pantone-je-razglasil-barvo-leta-2023-viva-magenta-18-1750






