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ZIMA V
MESTU
Dnevi so kratki, zunaj je mraz, našo domišljijo pa zmanjšuje dolgočasje, ko preveč mirne večere preždimo pred
televizorjem, knjigo ali računalnikom, a hkrati nas neustavljiva želja in velika hrepenenja po druženju podita
ven, na ulico, med prijatelje, neznance. Zatorej proč z monotonim prekladanjem po kavču, čas je za praznično
rajanje, neskočne obljube in majhne užitke. Več vsebine si lahko poiščete na naši spletni strani citymagazine.si,
z redno številko ponovno izidemo 20. januarja, do takrat pa srečno in uspešno prebijanje zimskega ledu.

namigov kako preživeti praznično vzdušje in si ustvariti zimsko avanturo, to vam ponujamo s posebno
edicijo naše zimske številke. 59 zimskih namigov, daril, dogodkov, filmov, razstav, koncertov, receptov,
potepov, snežnih avantur ... 

# 176
OD 16. DECEMBRA 2013 
DO 20. JANUARJA 2014
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Čip A6. Fotoaparat iSight z 8 MP. 10,16 cm (4-palčni) zaslon Retina. 
iPhone 5c ima vse, kar je naredilo iPhone 5 enkraten mobitel, in še več, saj ima iOS 7. 

Vse to v povsem novi preobleki, prijetni na otip.

VRHUNSKI MOBITEL 
V VRHUNSKEM OMREŽJU
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Glasuj in sodeluj 
v Jamnica 

nagradni igri!
Več na strani 19.
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KAZALO_

#01 80. LETA SO NAZAJ #02 HIŠKA NA SANEH  #03 MODNA IKONA  #04 MODNA DARILA ELFS  #05 POSVOJI DREVO  #06 GOZDNE VILE  #07
MEDENE HIŠKE #08 SOVICE #09 WINEIST – MAJHEN PAKET VELIKIH VIN  #10 JURIJ IN POGUMNI VITEZI #11 CENTRALNA POSTAJA
#12 ČOKOLADNO SANJARJENJE  #13 PRIBOR IZ ZELENJAVE?  #14 RAMBO AMADEUS & TWO WINETTOUS  #15 HRESTAČ – BOŽIČNA ZGODBA
#16 KAPITAN HARLOCK  #17 RADE ŠERBEDŽIJA IN VLATKO STEFANOVSKI  #18 OGNJENA VODKA  #19 LEDENA DEŽELA Z BOŽIČKOM  #20 SLADKI
POLJUBI  #21 NA ŽIČNICI  #22 DARILO IZ SRCA #23 ANA MRAZ  #24 PLOŠČA NA STENI  #25 V STAREM MESTNEM JEDRU KAMNIKA #26
PRIHAJA KAMNIŠKI GLASBENI VIKEND  #27 KULINARIČNO-UMETNIŠKA SOBOTA V KAMNIKU  #28 PLETENO KOT VČASIH  #29 NAKIT SKAGEN
#30 ŽIVE JASLI IN NOVOLETNA JELKA V PODZEMLJU  #31 ŽIVLJENJE JE LEPO  #32 JEBEŠ NOVICE  #33 ARISTOKRATSKO VS. UPORNIŠKO  #34
ZIMSKA PRAVLJICA  #35 PRAZNIČNA KOZMETIKA #36 CIRKUS LA VERITA #37 SPREHOD Z DINOZAVRI  #38 7. BOFF – BOVEC OUTDOOR FILM
FESTIVAL  #39 NA SNEG VSI - BREZ SKRBI! #40 PAMETNA OČALA  #41 ZABAVA NA LEDU  #42 VOZIČEK, KI GA NE SPREGLEDAŠ  #43 KAKU
#44 DOMAČA IGRAČA  #45 BOŽIČNI JOGURT  #46 BUMFEST  #47 OPERA NIKOGARŠNJA HČI  #48 KULINARIČNO RAZVAJANJE PO
SREDOZEMSKO #49 LJUBKE ŠKATLE ZA BABIČINE PIŠKOTE  #50 OPERA AIDA  #51 REŠEVANJE GOSPODA BANKSA  #52 FREYWILLE ZANJO
IN ZANJ  #53 MICHAEL BUBLÉ  #54 SLADKO ZIMSKO RAZVAJANJE #55 DREAM THEATER  #56 LIEBHERR – KAKOVOST, DIZAJN IN
INOVATIVNOST  #57 DEPECHE MODE  #58 UMEK  #59 URBANA UMETNOST S FREYWILLE

SI ŽELITE ŠE VEČ VSEBINE MED 

SMUČARSKIMI PODVIGI? SKOČITE NA

CITYMAGAZINE.SI!

ALI PA SI PRISKRBITE SVOJ IZVOD NA NOVI

NAJVIŠJI TOČKI – 1.600 METROV NAD 

MORJEM V HOTELU IN SAMOPOSTREŽNI 

RESTAVRACIJI KRVAVEC!
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Illesteva, leta 2009 ustanovljena znamka očal s sedežem v NYC, je za letošnjo sezono na zasne-
ženih pobočjih oblikovala kolekcijo sončnih očal Mountain. Za navdih jim je služila zimska moda
80. let prejšnjega stoletja. Illesteva, ki združuje klasičen stil s sodobno newyorško estetiko, je za

retro linijo izbrala bele okvirje, leče pa so v oranžni, modri in zeleni barvi. Za popoln videz še skok v smučar-
ski kombinezon in 80. leta bodo oživljena. Šik na snegu.
illesteva.com

TREND_

80. LETA SO NAZAJ
#01 

TREND_

V starem mestnem jedru naše prestolnice so
se odprla vrata nove nakupovalne hiše Ikona,

ki bo navdušila prav vse ljubitelje mode, modnih do-
datkov, kozmetike, optike, izbranih daril in odlične kuli-
narike. Ikona je tako sinonim za preplet številnih
slovenskih imen vrhunskih modnih oblikovalcev in
tujih prestižnih blagovnih znamk ter mesto za nakupe
izbranih daril "z dušo".

MODNA IKONA
#03 

04  ZIMA V MESTU

Nakupovalna hiša Ikona, Mestni trg 24, Ljubljana

BIVAK_

Na širni prostranosti grenlandskega otoka
Uummannaq, visoko nad severnim polarnim

tečajem, počivata nenavadni skulpturi nizozemskega
oblikovalca Roba Sweera. Gre za bivaka, ki se v svoji
minimalistični belini modernih oblik slikovito skladata
z okoliško ledeno pokrajino. A njuna bistvena skriv-
nost je v uporabni mobilnosti sani, nameščenih na
spodnjem delu, kar omogoča premikanje po ledeni
površini. Zasilno zatočišče za počivanje, kuhanje ali
spanje v izoliranem okolju in hkrati hiški na saneh
skozi številne zastekljene odprtine vabita na občudo-
vanje osupljive panorame. 

HIŠKA NA SANEH
#02 

robsweere.com

MODA_

Mnoge trgovine olajšajo izbiro obdarovanja s
svojimi prazničnimi lookbooki ali katalogi. Ta

pristop je ubral tudi ELFS , v čigar Giftbooku predla-
gajo najrazličnejša modna darila: bombažne T-majice
z zabavnimi potiski, ki so njihov zaščitni znak, obleke,
krila, trenirke, plašče ali puhovke, modne dodatke, za
moške, ženske pa seveda tudi za najmlajše. V kolikor
je dilema, kaj podariti za darilo, prevelika, lahko pose-
žemo po darilnemu bonu, in tako si bo obdarovanec
sam izbral optimalen poklon.

www.elfs.si
www.facebook.com/ElfsSlo

MODNA DARILA ELFS
#04

CITYMAGAZINE.SI16/12/13 CITY MAGAZINE

AKCIJA_

Zelenje in drevesa so še posebno v urbanih
središčih nepogrešljiv del zdravega in pri-

jetnega bivanja, ohranjanje naravnih virov pa je
danes pomembnejše kot kdajkoli prej. Citypark se je
zato odločil za družbeno odgovorno in okoljsko na-
ravnano akcijo, ki so jo poimenovali Posvoji drevo.
Akcija Posvoji drevo se bo zaključila januarja 2014,
kupci pa lahko drevo posvojimo s pomočjo letaka,
ki ga prejmemo v trgovinah v Cityparku ob nakupu
nad 30 evrov. Skrbništvo posameznega drevesa si
bo delilo več posvojiteljev, ki bodo svoja imena
lahko našli na tablicah poleg posajenih dreves.
www.posvoji-drevo.si

POSVOJI DREVO
#05 

CM04_DAN_ZA_sasve_the_date  13. 12. 13  12:37  Page 06



IZBOR 
NOVOLETNIH DARIL V 
NAKUPOVALNI GALERIJI
KRISTALNE PALAČE

Nakupovanje s stilom.

40 € (-40 %)
HENRI LLOYD

Kristalna palača, 1. nadstropje

MOŠKE NOGAVICE WILLIAM BOX

29,00 €
FORMA F+ 

Kristalna palača

MOŠKE BOKSARICE QUIKSILVER 
IMPOSTER

79,90 €
JONES 

Kristalna palača, pritličje

PODVEZICA

7,95 €
VENERA SHOP

Kristalna palača, 1. nadstropje

15,00 € (prstan) in 25,00 € (ogrlica)
SiTi ARTSTORE

Kristalna palača, 1. nadstropje

PRSTAN IN OGRLICA, LESENARUTA

132,00 € (kos)
GARMIN

Kristalna palača, pritličje

TEKAŠKA GPS-URA GARMIN 
FORERUNNER 10

249,95 €
ISTYLE APPLE PREMIUM RESELLER

Kristalna palača, pritličje

SLUŠALKE BEATS BY DR. DRE -  
MIXR BY DAVID GUETTA

od 139,90 €
BABADU 

Kristalna palača, pritličje

PULOVER NAVIGARE

136,50 €
GALERIJA

Kristalna palača, pritličje

19,90 € in 19,03 € (snežinka)
STEKLARNA ROGAŠKA

Kristalna palača, 1. nadstropje

SET OBESKOV: SNEŽAK IN RUDOLF
TER SNEŽINKAPOGANJALCI EARLY RIDER

+

Kristalna palača Kristalna palača, 1. nadstropjeKristalna palača, 1. nadstropjeKristalna palača, 1. nadstropjeKristalna palača, 1. nadstropjeKristalna palača, 1. nadstropjeKristalna palača, 1. nadstropjeKristalna palača, 1. nadstropjeKristalna palača, 1. nadstropje

53,68 €
ESPRESSO

Kristalna palača, pritličje

KOMPLET SKODELIC IN KAVE LIU WEI

5,90 € in 11,10 €
YVES ROCHER

Kristalna palača, pritličje

GEL ZA TUŠIRANJE Z BLEŠČICAMI ZLATA 
VANILIJA IN OLJE ZA TELO Z BLEŠČICAMI 

KAKAV-POMARANČA
POČIVALNIKI (IZ ZALOGE)

že od 522,00 €
GALERIJA IL AMBIENTI

Kristalna palača, 1. nadstropje

Kristalna palača, pritličje Kristalna palača, pritličjeKristalna palača, pritličje Kristalna palača, 1. nadstropjeKristalna palača, 1. nadstropje

DECEMBRSKI DELOVNI ČAS:
ponedeljek - sobota 

09.00 - 20.00

nedelja
09.00 - 15.00

Več na:
www.btc-city.com/clanek/9122/

posebna-btc-cityjeva-novoletna-ponudba
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Pozimi se v zaprtih prostorih vsi srečujemo z zelo suhim zrakom, kar vpliva na našo kožo in na
naše počutje. Rešitev je uporaba vlažilca zraka, ki se ga enostavno napolni z vodo in tako vlaži
prostor. Vlažilnik zraka Villa d'Este je manjši viseči vlažilec, ki se ga s kljukico obesi na radiator.

Vlažilnik je ročno delo, zato so drobna odstopanja v barvi, stikih in obliki pričakovana in želena, saj zagota-
vljajo unikatnost izdelka.
www.1001dar.si

UNIKATNO_

PRAVLJIČNO_

Decemberski čas prinaša pisan nabor
sladkih dobrot, ki prinašajo znan vonj pra-

ženih mandljev, cimeta in medu. Spomin na vesele
praznične dni. Vse to združujejo ljubke hiške iz me-
denjakov kavarne Zvezda. Z njimi bomo pričarali
pravo zimsko idilo v toplem zavetju doma ali razve-
selili svoje najljubše.  
www.zvezdaljubljana.si 

wineist.me

Sinhronizirana animacija nas bo razveseljevala od 19. 
decembra dalje. 
cineplexx.si in www.kolosej.si

VINO_

MEDENE HIŠKE
#07 

ANIMIRANI FILM_ 

Jurij živi v kraljestvu, ki mu vladajo birokrati,
vitezi pa so izobčeni. Sanja o tem, da bi postal

Pogumni vitez, kakršen je bil njegov dedek; a njegov
oče Reginald, kraljičin glavni svetovalec, želi, da gre
sin po njegovih stopinjah in postane odvetnik. Po obi-
sku preljube babice in slovesu od svoje ljubezni se
Jurij poda od doma z namenom, da postane vitez. 

JURIJ IN 
POGUMNI VITEZI
#10 

SOVICE
#08 

Slovenski startup OOSM je pred kratkim
predstavil projekt Wineist, ki deluje po zgledu

iz tujine in vsak mesec v lično škatlo zapakira šest
mini stekleničk vrhunskih vin ter jih neposredno iz
vinskih kleti pripelje na dom. Vinski poznavalci in so-
melierji vsak mesec izberejo tematiko, znotraj nje pa
pripravijo paket novih vin z vsega sveta, vsako nosi
svojo zgodbo in vsako vino je izbrano z razlogom.
Vinsko avanturo lahko naročimo kar iz naslonjača,
mesečna pošiljka pa stane 29,99 evra.

WINEIST – MAJHEN
PAKET VELIKIH VIN
#09 

16/12/13 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI
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ZIMSKI GLAMPING_

Ko združimo glamur in kampiranje, dobimo
izpeljanko glamping. Ko združimo glamping

in zimo, pa dobimo noro dogodivščino. Glamurozno
kampiranje ni nekaj novega, vsekakor pa je izkušnja
kampiranja pozimi, v snegu in s temperaturami pod
ničlo, nekaj nepozabnega. V času prihajajočih prazni-
kov bomo prav to lahko doživeli v Gozdnih Vilah v
Campingu, Bled. Gre za takoimenovane zimske vi-
kende, simpatične lesene hiške, ki so jih poimenovali
Gozdne vile in so plod projekta Lushna. Kot se za
glamping spodobi, obiskovalcev zeblo ne bo, pravza-
prav se lahko razvajamo še z wellness storitvami, po
želji pa "glampiranje" vključuje tudi romantično vročo
kopel na prostem.

www.sava-hotels-resorts.com, www.lushna.com

GOZDNE VILE
#06

06  ZIMA  V MESTU
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Super Rambo Amadeus bo poskrbel, da se
bo leto v Kinu Šiška končalo v odličnem

glasbenem vzdušju. Tokrat nam bo predstavil svojo
novo zasedbo, ki jo je poimenoval Two Winettous.
Tvorita jo Igor Malešević na bobnih, ki skrbi za "moril-
sko ritem sekcijo", ter Miro Tovirac na basu. Pozna-
valci in oboževalci Ramba za ta projekt pravijo, da ga
v tako "našpičeni" izvedbi nismo slišali od začetka
90. let. Cena vstopnic: 12 evrov v predprodaji, 14
evrov na dan dogodka.
20. decembra ob 21. uri, Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad
3, Ljubljana, www.kinosiska.si

RAMBO AMADEUS 
& TWO WINETTOUS
#14 

Tam, kjer je bil včasih Tru-bar, je pred kratkim zaživela Centralna postaja. To je urbana, domača in
sveža ''hengarnica'', ljubljanski bar, radijska postaja in še kaj. Centralna postaja je nov in svež kon-
cept v urbanem okolju. Je prostor za druženje, za hiter obrok, za počasno srkanje koktajlov, za

dobro nekomercialno glasbo. Čez dan je Centralna postaja predvsem namenjena druženju, zvečer pa se
Centralna postaja osredotoči na uživanje ob kvalitetni glasbi. Centralna postaja je med drugim tudi spletna
radijska postaja. Za konec pa še to. Centralna postaja je tudi prostor umetniškega druženja, kjer se predsta-
vijo umetniki s svojimi deli. Res se sliši kot povsem nov koncept, ki diši po svežem. In bo dišalo še nekaj
časa, glede na to, kaj vse nam Centralna postaja še pripravlja.

Centralna postaja Ljubljana, Trubarjeva 23, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–čet. od 8. do 24. ure, pet., sob. od 8. do 2. ure, nedelja zaprto
www.centralnapostaja.com

BIVANJE_

CENTRALNA POSTAJA
#11 

ROCK_

MMM_

www.yatzer.com/graft-qiyun-deng

KONCEPT_

Qiyun Deng, kitajska oblikovalka, se je pri svo-
jem diplomskem delu na ECAL (University of

Art and Design Lausanne) ukvarjala z vprašanjem, kaj
storiti, če so stvari prelepe, da bi jih zavrgli. Za diplom-
sko delo, projekt Graft, je oblikovala jedilni pribor, kate-
remu je vdahnila občutek, da je izdelan iz sadja in
zelenjave. Struktura ter oblika zelenjave služijo kot se-
stavni del pribora. Impresiven komplet vilic, nožev, žlic
ter servirnih skodelic je izdelan iz biorazgradljive bio-
plastike Pla, s čimer se koncept iz naravnih, razgradlji-
vih materialov (sadja in zelenjave) sklene. Izdelki so še
v fazi razvoja, v proizvodnjo in na tržišče pa naj bi prišli
v bližnji prihodnosti.
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PRIBOR IZ 
ZELENJAVE?
#13 

Zimski dnevi so kot nalašč za prepuščanje
vročim užitkom. Tistim, nežno čokoladnim, ki

pogrejejo in neskončno razvajajo. Tako s svojim izbo-
rom pestrih okusov zapeljuje tudi vroča čokolada Cu-
krček. Nepozabno doživetje čutnosti in žametnega
ugodja za prihajajoče hladne dni. 
www.cukrcek.si

ČOKOLADNO 
SANJARJENJE
#12

CITYMAGAZINE.SI16/12/13 CITY MAGAZINE
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Prihaja ena najlepših baletnih pravljic, ki so jo opisali, da je "lesketajoče zasnežena, očarljiva, ve-
sela in pričakovanja zbujajoča predstava". Hrestač – Božična zgodba madžarskega koreografa
in režiserja Yourija Vámosa s svojo čarobnostjo vedno znova pričara čarobno decembrsko vzdu-

šje. Je prava paša za naš in otroški domišljijski svet ter za vse ljubitelje glasbe Petra Iljiča Čajkovskega in ba-
letnih virtuoznosti. Eno najlepših baletnih pravljic, ki jo je libretist Marius Petipa zasnoval po Dumasovi
adaptaciji Hoffmannove pravljice Hrestač in mišji kralj, je režiser nadgradil z znano brezčasno Božično
zgodbo Charlesa Dickensa. Zgodba govori o zagrenjenem skopuhu, ki sovraži božič, a skozi sanje spozna
vse svoje storjene krivice in tako postane ljubeč in radodaren. Sporočilo predstave je, da človeka lahko osre-
čita tudi prijaznost in sočutje do drugih ljudi. Cena vstopnic: od 10 do 225 evrov.
17., 18., 24., 27. in 30. decembra 2013, 2., 3. in 4. januarja 2014, SNG Opera in balet, Župančičeva ulica 1, Ljubljana,
www.opera.si

BALETNA PRAVLJICA_ NAMIG_

KONCERT_

Predno je Rade Šerbdžija postal svetovno
znan igralec, se je ljubiteljsko ukvarjal tudi z

glasbo. Vsak njegov koncert je poslastica za vse nje-
gove oboževalce. Njegove interpretacije in žametni
glas vedno poskrbijo, da je vsak njegov koncert pose-
bno doživetje. Tokrat bo kot poseben gost na koncertu

RADE ŠERBEDŽIJA IN
VLATKO STEFANOVSKI
#17 

10  ZIMA V MESTU

Namesto dračja, bo v hladnih dneh zakurila
vodka. Da, prav ste prebrali. Oblikovalec Con-

stantin Bolimond je namreč ustvaril edinstveno le-
seno embalažo, v kateri se skriva Firewood Vodka. Le
nekaj požirkov bo dovolj, da bo zanetila ogenj v duši
in telesu. Dračje pa bomo lahko prihranili za romanti-
čne večere ob kaminu.
www.behance.net/bolimond 

OGNJENA VODKA
#18 

nastopil Vlatko Stefanovski, legenda makedonske
glasbe in kitarski virtuoz. Slišali bomo nekaj etna, sta-
rogradske pesmi, romske balade, zimzelene pesmi, že
skorajda ponarodele šansone in tudi nekaj poezije.
Cena vstopnic: od 19 do 35 evrov v predprodaji, od
25 do 38 evrov na dan koncerta.
23. decembra ob 20. uri, Cankarjev dom, 
Prešernova 10, Ljubljana, www.cd-cc.si

ANIMIRANI SPEKTAKEL_

V kina prihaja filmski spektakel, ki je nastal
po predlogi stripovskega virtuoza Leijija Mat-

sumota. Na svojega očeta, ki je bil pilot lovca, je vedno
gledal kot junaka in po njegovi podobi je oblikoval ve-
liko svojih stripovskih likov, tudi Harlocka. Kapitan
Harlock je edini, ki stoji med Gajsko skupnostjo in nje-
nim končnim ciljem - popolno prevlado v galaksiji.
Skrivnostni pirat v maščevanju proti tistim, ki so člo-
veštvu in njemu samemu storili krivico, kot duh pluje
po vesolju in napada sovražnikove ladje. S svojo zve-
sto posadko želi razplesti vozle časa, da bi Zemljo
vrnil v dobo, ko so na njej še vedno živeli ljudje. Film
je doslej najdražja animacija v japonski produkciji.

KAPITAN HARLOCK 
#16 

Od 19. decembra v naših kinematografih. 
cineplexx.si in www.kolosej.si

HRESTAČ – BOŽIČNA ZGODBA
#15

CITYMAGAZINE.SI

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU.
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OTROCI_

V ledeni deželi z Božičkom malčke, mamice,
očke, dedke, babice, strice, tete in prav vse, ki

še verjamemo v pravljice, pričakujejo pravljični junaki
s svojimi zgodbami. Palček bo otroke popeljal do idili-
čne koče sredi gozda, kjer jih bo pričakal belobradi
gospod, odet v rdeča oblačila - kdo drug kot Božiček.
V toplem zavetju koče, ob odprtem ognjišču bodo
otroci prisluhnili zgodbam iz pravljičnega sveta in se
pogostili s čajem in piškoti. Tukaj pa se dogodivščina
šele prične. Pogumne malčke čakajo še jelenčkov
spust, ledeni tobogan, snežni tunel, pajkova mreža in
ostali zabavni izzivi, vseskozi pa ne bo manjkalo za-
bavnega druženja s palčki. Cena vstopnic: otroci 5
evrov, odrasli 15 evrov. 
Ne spreglejte nagradne igre na naši spletni strani www.city-
magazine.si in si prislužite brezplačen vstop v Ledeno deželo 
z Božičkom. 21., 22., 28. in 29. decembra ob 12., 14. in 16. uri, 
v bližini jezera, Bohinj, www.topdogodki.si

LEDENA DEŽELA 
Z BOŽIČKOM
#19
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Harmonija mešanice najboljšega kakava in izbranih sestavin vrhunske kakovosti v čokola-
dah Merci nam nudi neprimerljivo slasten čokoladni užitek. V liniji Merci Finest Selection
bomo našli okus za vsakogar v štirih izbranih pakiranjih z osmimi različnimi okusi, nareje-

nih iz najboljših sestavin. Čokolade Merci bodo navdušile tudi ljubitelje kakovostnih čokolad, nas pa
popeljale na prefinjeno čokoladno razvajanje.
www.storck.si

MERCI_IGRIVO_

MESTNE ULICE_

Po poteh poletne Ane Desetnice in jesenske
Ane Plamenite stopa zimska Ana Mraz, ki se

iz prestolnice seli še na Gorenjsko in na Štajersko.
Zimski program uličnega gledališča Ana Mraz se bo
začel v Radovljici s številnimi uličnimi artisti, v okviru
prazničnih prireditev, pa malo kasneje še v Mariboru
in Ljubljani. Letošnji program vsebinsko prepleta
krajše ulične točke in nastope, vse pa bo tokrat bolj
klovnovsko obarvano, poleg tega lahko pričakujemo
spektakularne ognjene predstave. 

ANA MRAZ 
#23

www.facebook.com/SugarpovaSlovenija

ZIMA V MESTU  11  

Teniška zvezdnica Maria Sharapova sedaj
tudi v Slovenijo prinaša svojo igrivo linijo

luksuznih bonbonov in žvečilnih gumijev Sugarpova.
Njihova dovršena izdelava ponuja očarljivost tako na
zunaj kot navznotraj. Neizmerno zabavno sladkanje
nepričakovanih okusov in oblik ter za povrhu še z na-
gajivimi imeni. V vsej svoji zapeljivostji se jim je zato
kar težko upreti. 

SLADKI POLJUBI
#20

xxxxxx

23. in 26. decembra, Linhartov trg, Radovljica; od 26. do 30.
decembra, Mesarski most, Ljubljana; od 28. do 30. decembra,
Gosposka ulica in Grajski trg
Maribor, www.anamonro.org

BIVANJE_ 

Stenske ure Disc’o’clock so sodobne, hkrati
pa nosijo težo zgodovine. Izdelane iz vinilk, ki

so preživele svojo življenjsko dobo pod rokami DJ-ev,
reflektirajo povezave med modo, dizajnom, umet-
nostjo. Kolekcije ur želijo biti provokativne ter stimuli-
rati in prebuditi naše čute, hkrati pa tudi prebuditi misli
o skrbi za okolje ter o kulturi recikliranja in ponovne
uporabe. Vsaka je unikat, ki išče lastnika s posluhom
za sodoben stil.
www.discoclock.com

PLOŠČA NA STENI
#24

DARILO IZ SRCA
#22

CITYMAGAZINE.SI

SNEŽNO PERILO_

Domiselni izdelek bo razveselil vse ljubitelje
snežnih strmin, ki doma sanjarijo o vznemirlji-

vih spustih s čudovitimi gorskimi razgledi. Izraelski
oblikovalec Avichai Tadmor je namreč ustvaril koša-
rico v obliki kabinske žičnice, ki se lahko poljubno
premika po vrvi in hkrati prenaša kljukice. Obešanje
perila tako popelje v domišljijsko igro neskončnih ra-
dosti zasneženih vrhov.  

eu.monkeybusiness.co.il

NA ŽIČNICI
#21
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PRAZNIČNO DOGAJANJE_

Decembra oživi tudi center Kamnika s števil-
nimi brezplačnimi dogodki in prireditvami

pod skupnim imenom – "Kamnik. Decembra. Čas ve-
selja." Lučke so že zasvetile in drsališče že stoji, tu pa
se lahko vpišemo tudi v šolo drsanja, si ogledamo
drsalne nastope in uživamo ob vodenem programu in
animacijah. Drsali bomo lahko tja do 2. marca, drsalke
nam posodijo tam, pa tudi hokejske palice in ploščke,
komur se zahoče hokeja. Poleg tega se bodo v Kam-
niku zvrstili še ulične predstave, delavnice, koncerti,
kulinarični in umetniški sejem pa tudi Dedek Mraz se
bo oglasil. 
www.kamnik-tourism.si
www.casveselja.si

12  ČAS VESELJA

SYNTH POP_

Živahno decembrsko vzdušje bosta v Kam-
niku na zadnjo decembrsko soboto pope-

strili dve različni tržnici. Okusi Kamnika – Podeželje
za vse gurmane in festival ARTish za vse ljubitelje le-
pega. Kot že nekajkrat do sedaj se bodo na živilski
tržnici Okusi Kamnika – Podeželje zbrali ponudniki
lokalnih kmetij z domačimi okoliškimi jedmi, kot so
med, pogače, siri, medica in ostale dobrote. Na isti
dan pa bo le nekaj korakov stran še eno živahno do-
gajanje – festival ARTish. Najrazličnejši ustvarjalci iz
vse Slovenije bodo predstavljali unikaten nakit, obla-
čila, obuvala, pohištvo, ilustracije, lutke, dodatke za
dom, keramiko, lesene izdelke in še marsikaj drugega.
Kamnik je decembra privlačen za vse okuse.
28. decembra od 8. do 17. ure, 
Glavni trg in staro mestno jedro Kamnika, 
www.kamnik-tourism.si
www.casveselja.si

KUlINARIčNo-
UMETNIšKA SoboTA 
V KAMNIKU

xx
xx

OGLASNA VSEBINA

KONCERTI_

PRIhAJA KAMNIšKI
glASbENI VIKEND 

V okviru prireditev pod skupnim imenom
"Kamnik. Decembra. Čas veselja." bodo

Kamnik tretji vikend v decembru razgreli koncerti na
prostem. V petek bodo obiskovalce zabavali Alya in
6Pack Čukur & The Hangover Ladies, v soboto pa se
po dolgem času v Kamnik vrača rock zasedba Big
Foot Mama. V vikendu, ko v Kamnik pridejo glas-
bene zvezde, so poskrbeli tudi za varen in predvsem
spektakularen prihod obiskovalcev, vsaj tistih, ki se
bodo v Kamnik odpravili iz Ljubljane. Od tu bo na-
mreč v Kamnik v soboto pripeljal muzejski vlak s
parno lokomotivo.
20. in 21. decembra ob 20.30, Glavni trg, Kamnik, 
www.kamnik-tourism.si
www.casveselja.si

#26

#25

V STAREM MESTNEM
JEDRU KAMNIKA

#27
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Da boste lahko razveselili
svoje drage, ... 
... je trgovina Tea TIme v centru Ljubljane za vas pripravila velik izbor porcelana,
čajnikov in skodelic z božično-novoletnimi motivi. Na voljo so vam, poleg 150 drugih,
kar 4 različne vrste božičnega čaja: zeleni, črni, sadni in rooibos božični čaj. •

TEA TIME ‒ Trgovina s čaji in čajnim priborom
Beethovnova ulica 12, 1000 Ljubljana

01 256 63 31
info@teatime.si • www.teatime.si

FB: TeaTimeCaji

Praline Cup cake
Cukrčkovi čokoladni mojstri so vam za božično in novoletno sladkanje pripravili
razvajanja polno presenečenje, katerega boste pomnili še dolgo. Popularne Cup
cakeke so postavili v manjšo dimenzijo in ponudili kot praline. Izgled je enak kot
svetovno znani kolači, vendar se razlikuje v sestavi, saj so njihovi iz prave
čokolade in čokoladne kreme. Za prvo pokušino so pripravili nugat, jagodo,
vanilijo in cimet. Katere nove okuse vam pripravljajo za naslednje pokušine pa
naj ostane skrivnost ... •

Čokoladnice Cukrček: 
Mestni trg 11 • Miklošičeva 4

Pasaža Nebotičnik • Mercator center Ljubljana
www.cukrcek.si

Hude ideje, obilna izbira - GiftShop.si
Uporabni pripomočki in naprave prihajajo iz dežele, kjer je kreativnost še
nebrzdano divja. Vsakič znova postanejo čudovito odkritje in polepšajo ali olajšajo
življenje. Navihane reči, ki fascinirajo. Pametne, ki poenostavijo. In očarljive, ki
razveseljujejo dan za dnem. Kombinacija dizajna, uporabnosti in radosti v enakih
delih. Izražajo svojstven stil in so presenetljivo cenovno dostopni.

Izdelki za dom, pisarno, za na pot, za muziko in iNaprave, fensi ure in
nore denarnice, funky igrače ter hudi gedžeti, ki so očarljivo praktični
in dizajnersko dodelani. •

040 431 878
GiftShop.si

mestne skrivnosti

Šik darila za vse okuse
Imenitna punčka, lepotilni ali ustvarjalni set, sanjska hiška ali šotor? 

Vsebino pisma dobrim decembrskim možem poznate vi, mi pa vemo, kam po
darilo: v Babadu! •

Trgovina Babadu, 
Ameriška 8, Ljubljana
Kristalna palača BTC

030 240 250
www.babadu.si
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Če se kmalu
odpravljamo na

smučanje, potujmo
brez skrbi in
uredimo še
zdravstveno

zavarovanje z
asistenco na

potovanjih v tujini
Vzajemna Tujina.

14  DESTINACIJA

Avstrijska smučišča so
ena najbolj obiskanih
slovenskih zimskih
destinacij.

Zimska pravljica 
na avstrijskih smučiščih
Besedilo: Jasmina Dvoršek 

Avstrijska smučišča so ena od najbolj tradicionalnih slovenskih
zimskih destinacij. Od bližnje Koroške prek smučišč Štajerske do
mega smučarskih centrov Salzburške province ga verjetno ni
smučarskega centra, v katerem ne bi uživala vsaj peščica Slovencev.
Mi smo poiskali nekaj novosti, ki jih v letošnji smučarski sezoni
uvajajo v nekaterih najbolj priljubljenih smučarskih centrih.  

AAvstrijska Koroška
Najbolj znan smučarski center avstrijske Koroške
je BadKleinkircheim, kjer je velika novost sezone,
da lahko otroci do 12. leta le za 1 evro na dan
vijugajo po več kot 100 kilometrov prog smučišč
BadKleinkircheim in St. Oswald. Edini pogoj je
nakup vsaj 6-dnevne smučarske vozovnice
enega od staršev. Otroci pa niso edini, ki so
obdarjeni letošnjo zimo, vsi, ki jim dolgo
poležavanje v postelji ne leži, so pridobili dra-
gocen čas, ki ga bodo lahko preživeli na
smučarskih terenih še pred trumami smučar-
jev. Že med 7.30 in 9.30 bodo namreč  lahko
vijugali po strminah in uživali ob sončnem
vzhodu. Po smučanju pa se bodo lahko v družbi
kralja smučanja Franza Klammerja okrepčali še
na skupnem zajtrku in okušali regionalne kuli-
narične dobrote. Tudi ostali kraji na avstrijskem
Koroškem so predstavili svoje novosti: Prvi
koroški naravni park Dobratsch nas pozimi vabi
na prav posebno hojo s krpljami ob luni. Uživali
bomo lahko v naravi in nočnem miru na višini
2.000 m in opravili 400 višinskih metrov na poti
do koče na Dobraču. Od 20. decembra 2013 do
30. marca 2014 bomo v Narodnem parku
Visoke Ture deležni čarobnih trenutkov. Vsak
četrtek se bomo lahko podali s čelno svetilko in
teleskopom na 2.600 m visoki Schareck in tam
ob kratkem uvodu v astronomijo uživali v "noči
zvezd", ko nas bo usposobljen vodnik pospre-
mil na zimski nočni pohod in opazovanje
zvezdnatega neba. Ob petkih bo na sporedu
"Sonce in luna", ko bomo na ledeniku Mölltal
doživeli še eno čarobno doživetje. Medtem ko
je v dolini že mrak, si bomo lahko ogledali
naravni pojav "žarjenje Alp" na višini 3.000 m
in se po skupni večerji po urejenih progah
podali v dolino.

vadno doživetje za majhne skupine. Gostje se v
okviru te ture podajo po sledeh Svetovnega
prvenstva v alpskem smučanju Schladming
2013, na tekmovalne proge Žičnice štirih gora
in smučajo, kjer so leto prej smučali Marcel Hir-
scher in ostali tekmovalci. Trije akcije polni dnevi,
ki jih spremlja dobitnik olimpijske medalje v
Schladmingu, Michael Tritscher, ki pozna vse
zgodbe in podrobnosti, so tako zagotovljeni. Vso
smučarsko smetano pa bomo ponovno videli
zbrano v Schladmingu 28. januarja na legen-
darnem nočnem slalomu za moške. Da pa ne
bomo govorili le o alpskem smučanju, dobra
novica prihaja iz Ramsaua na Dachsteinu. Novi
nordijski X-Park prinaša skok v svet tekačev na
smučeh – tako za začetnike kot profesionalce,
za otroke kot tudi odrasle. Gre za zabavne proge,
po katerih lahko hkrati tečejo štiri osebe. Park leži
na ograjenem poligonu znotraj tekaškega sta-
diona za svetovno prvenstvo v Ramsauu na
Dachsteinu. V osnovi pri teku na smučeh po
zabavnem pobočju ne gre za "metre in sekunde"
kot pri alpskem smučanju in ne za "slog in
akcijo" kot pri prostem slogu. Gre le za eno – za
zabavo ob gibanju. 

Avstrijska Štajerska
Schladming je najbolj znano štajersko
smučarsko središče in v sezoni po odmevnem
svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju se
v Schladmingu že pripravljajo na svetovno
prvenstvo v deskanju in prostem slogu leta
2015, svetovno prvenstvo v smučarskih pole-
tih leta 2016 in na specialno olimpijado 2017. Že
v tej zimi, točneje med 26. februarjem in 2. mar-
cem, pa bo v kraju Spital na Semmeringu/Stuh-
leck potekalo svetovno prvenstvo v smučars-
kem bobu. Ker je Schladming še vedno v
znamenju svetovnega prvenstva, se lahko tudi
sami počutimo kot svetovni prvaki s ponudbo
"po sledeh svetovnih prvakov". Gre za nena-

CITYMAGAZINE.SI
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Salzburška
SalzburgerSportwelt obsega osem počitniških
krajev: Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann-
Alpendorf, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee,
Eben in Filzmoos. Predstavlja zimsko srce
združenja Skiamadé, ki s skupno 760 kilometri
smučarskih prog, 270 gorskimi in žičniškimi
napravami in 25 smučarskimi in deskarskimi
šolami ter več kot 120 smučarskimi kočami velja
za največjo smučarsko zabavo v Avstriji. Tudi v
letošnjem letu so v regiji SalzburgerSportwelt
ogromno vložili v nove žičniške naprave. Nihalna
žičnica "G-Link Wagrain", ki se razteza prek
doline, odpira povsem nove dimenzije. Žičnica
namreč povezuje tri smučišča̶ Flachau, Wagrain
in St. Johann-Alpendorf, kjer sta bili prav tako
postavljeni dve novi žičnici. G-Link Wagrain je
paradni primer sodobne žičniške tehnologije v
Alpah: nihajna žičnica, ki se razteza prek doline,
ne povezuje le dveh smučarskih gora in treh
smučarskih območij, temveč je hkrati tudi veličas-
ten dokaz vrhunskih tehnoloških dosežkov na
gori. Neposredna povezava med gorama Grie-
ßenkareck in Grafenberg meri v dolžino 2,3 kilo-
metra. G-Link Wagrain ima dve gondolski kabini
s skupno kapaciteto 130 oseb. Vožnja z gore na
goro traja šest minut, maksimalna oddaljenost
od tal pa znaša 232 metrov. Med dogodki, ki se
bodo letošnjo zimo odvijali v "Salzburškem šport-
nem svetu", je kar nekaj nenavadnih, na primer
35. Mednarodni balonarski festival Dopgas, ki
bo potekal med 11. in 18. januarjem v Filzmoosu,
22. in 23. marca bo Wagrain obiskala svetovna
turneja v odbojki na mivki, 25. januarja pa se bo
v St. Johann-Alpendorfu odvijalo svetovno

prvenstvo v speedwayu na ledu. Obertauern,
ki je do sedaj veljal za zimsko-športno in
après ski trdnjavo in je v zadnjih letih postal
tudi odlična zimska destinacija za družine, je
sedaj prvi naslov tudi za zahtevne deskarje in
smučarje v prostem slogu. "The Spot" nudi
užitke na nadmorski višini 1.740 metrov, kjer se
nahaja najsodobnejši snežni park za prosti slog
in tako zaokrožuje ponudbo. Le-ta sega od
družinskega smučarskega parka za najmlajše
goste "Bibo-Bär" preko snežnega parka za prosti
slog za mlajšo publiko do Turskega kroga za naj-
zahtevnejše smučarje vseh starosti in proge
Gamsleiten 2, ki velja za eno najbolj strmih prog
v Alpah in je namenjena izkušenim in športno
pogumnim smučarskim gostom. April bo na
Obertauernu srečen mesec za avanturiste, ki se
bodo pognali v iskanje zaklada, zakopanega v
sneg na progi Gamsleiten 2. V okviru osmega
iskanja zaklada v času od 24. do 27. aprila 2014
bo glavna nagrada osebni avtomobil BMW 3 tou-
ring. V sneg zakopljejo skrinjico, v kateri se nahaja
ključ, ki omogoča lastništvo luksuznega vozila. Da
bi našli to skrinjico, se bo 26. aprila na progo
Gamsleiten 2 na Obertauernu ponovno podalo
več kot tisoč udeležencev z lopatami. Da pa
iskanje glavne nagrade ne bi bilo prelahko in bi
lahko tudi drugi udeleženci upali na novo vozilo,
je v snegu zakopanih skupno 30 skrinj, ki vse
vsebujejo nagrade, a le v eni se skriva glavna
nagrada. Ostale najditelje oziroma udeležence
čakajo bogate nagrade, potovalni boni in še veliko
več, kar je še razlog več, da avstrijska smučišča
obiskujemo celotno smučarsko sezono. 

Avstrijska
smučišča nudijo

zimske užitke 
za vso družino.

INFOMAT
www.austria.info
www.nationalpark-hohetauern.at
www.familien-euro.at 
www.badkleinkirchheim.at 
www.schladming-dachstein.at 
www.steiermark.com/langlaufen 
www.vzajemna.si

NAGRADNA

IGRA
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Slovenci smo
smučarski
narod.

16  AKTIVNI POBEG

KKranjska Gora
Naš največji smučarski center je tudi mednarod-
no najbolj znan, predvsem po zaslugi tekem za
svetovni pokal. Tudi letos se bodo 8. in 9. marca
na vitranški strmini najboljši smučarji pomerili v
slalomu in veleslalomu. Smučarji Kranjsko Goro
obožujemo predvsem zaradi raznolikih terenov, ki
omogočajo odlično smuko tako začetnikom kot
vrhunskim smučarjem. Smučarske naprave in pro-
ge ležijo na pobočjih Vitranca od Kranjske Gore
do Planice na nadmorski višini od 800 do 1.215
metrov. Za popolni užitek skrbi trinajst vlečnic in
pet sedežnic, torej kar 18 smučarskih prog razli-
čnih tehničnih zahtevnosti.

Golte
Priljubljeno smučišče v Zgornji Savinjski dolini
je v zadnjih letih prejelo mnoga priznanja za
urejenost prog, med drugim je bilo izbrano tudi
za "naj smučišče" v pretekli smučarski sezoni.
Smučarske proge na Golteh ležijo na nadmor-
ski višini od 1.000 do 1.600 metrov in nudijo
nepozabne razglede na Savinjsko dolino in
Kamniško-Savinjske Alpe. Dobrih 12 km smu-
čarskih prog je prilagojenih vseh vrst smučar-
jem, od tega je 4,4 km modrih prog, 7,4 km
rdečih in slab kilometer črnih prog, za najzah-
tevnejše smučarje.

Stari Vrh
Manjši smučarski center v bližini Škofje Loke je pra-
vi naslov za vse, ki si ne moremo vzeti nekaj dni
dopusta in se prepustiti smučarskim užitkom, a se
nismo pripravljeni odpovedati vsaj kakšnemu
dnevu smuke, morda le poldnevnim užitkom ali

celo nočni smuki. Na Starem Vrhu lahko namreč
vsak dan uživamo v nočni smuki od 19. do 22. ure,
čez dan pa ena šestsedežnica in še tri vlečnice
obratujejo med 9. in 16. uro.  

Mariborsko Pohorje
Ponos Štajerske je prav gotovo turistično središ-
če Mariborsko Pohorje, priljubljena izletniška in
rekreacijska točka za vse generacije in vse letne
čase. Poleg aktivnosti, ki navdušujejo pohodni-
ke, planince, gorske kolesarje, padalce in ljubitelje
adrenalinskih aktivnosti, je največji del zimske po-
nudbe namenjen smučarjem, smučarskim teka-
čem in deskarjem na snegu, saj Mariborsko Po-
horje ponuja kar 41,5 km urejenih smučarskih
prog vseh težavnostnih stopenj na nadmorski vi-
šini od 325 do 1.327 metrov, na grebenih Pohorja
pa se razprostira 27 km tekaških prog. Smučiš-
ča povezuje 5 sedežnic, 16 vlečnic in ena krožno-
kabinska žičnica, do katere lahko pridemo kar z
mestnim avtobusom.  

Pri nakupu smučarskih 
vozovnic lahko člani Vzajemna
Kluba koristimo ugodnosti in
smučajmo ceneje. Včlanimo se
lahko prek spletne strani
klub.vzajemna.si, v poslovalnicah
Vzajemne ali na telefonski 
številki 080 20 60. Članstvo v
Vzajemna Klubu je brezplačno.
Ugodnosti partnerjev lahko
koristimo le ob predložitvi 
kartice Vzajemne. 
Več na klub.vzajemna.si!
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INFOMAT
www.kranjska-gora.si
www.starivrh.si
www.golte.si
www.pohorje.org
klub.vzajemna.si

Slovenska smučišča 
so blizu, kjerkoli smo
Besedilo: Jasmina Dvoršek

Slovenci smo smučarski narod in prav zato so naša smučišča, čeprav
majhna, izredno pomembna za našo športno samozavest, saj se na belih
strminah od Kranjske Gore do Mariborskega Pohorja kalijo novi upi
slovenskega smučanja, rekreativci pa lahko v zelo kratkem času iz
toplih domov skočimo do enega od številnih smučarskih centrov in
izpopolnimo smučarsko znanje.  
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BREZSKRBNI.
 Zavarovanje Vzajemna Tujina. KJERKOLI!

TUDI Z MOBILNO

APLIKACIJO

www.m-vzajemna.si

080 20 60
Nagradna igra poteka do 31. 12. 2013.
Vzajemna, d.v.z, Vošnjakova ulica 2, Ljubljana.  Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z. 

Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco na potovanjih 

v tujini lahko sklenete kjerkoli z brezplačno mobilno aplikacijo 

mVzajemna, preko spleta ali v kateri izmed naših poslovalnic po 

vsej Sloveniji. Ob sklenitvi zavarovanja prejmete darilo. 

VELIKA NAGRADNA IGRA:

»Na sneg vsi - brez skrbi«

Glavna nagrada: "7-dnevno smučanje v Avstriji

z zavarovanjem Vzajemna Tujina"

NAGRADNA

IGRA
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16/12/13 CITY MAGAZINE

18 Tisoč in ena majhna pozornost //////////////////////// 

Pripravil: City Magazine

1 // REZINA SIRA. Eleganten rezalnik Blomus je nepogrešljiv za vse velike ljubitelje sira, cena: 26,95 evra. 2 // ZAČINJENO. Steklene doze Cole & Mason s kromiranim pokrovčkom v praktičnem okroglem stojalu, cena za stojalo 8

začimb: 37,95 evra. 3 // IZLET V TOSKANO. Darilni set Don Antonio toskanska omaka in testenine linguini v darilni embalaži, cena: 9,95 evra. 4 // ZA LJUBITELJE ANGLEŠKEGA PIVA. Darilni set Na zdravje vsebuje dva kozarca za pivo

Leonardo in angleško bitter pivo, cena: 15,95 evra. 5 // OLIVE. Darilni set sestavljata žlička za olive Blomus in kozarec oliv Don Antonio (različni okusi), cena: 7,90 evra. 6 // JELENČEK. Termofor David Fussenegger z motivom

jelenčka nas bo grel v najhladnejših zimskih dnevih, cena: 18,95 evra. 7 // SLADKO SPANJE. Maska za spanje Daydream zagotavlja spanec v popolni temi in vsebuje hladilni gel, da se prebudimo spočiti in brez podočnjakov,

cena: 14,95 evra. 8 // ZA SLADKOSNEDE. Čokoladni darilni set vsebuje belgijski čokoladni napitek Kakau Pure in kozarčka QDO z dvojnimi stenami, cena: 25,95. 9 // DIZAJN. Sablja za odpiranje penine Menu, pod katero se je

podpisal oblikovalec Kareem Rashid, cena: 135 evrov. 10 //  ROMANTIČNO. Stenski svečnik za čajno lučko Menu, cena: 34,95 evra. 11 // STILSKO DOVRŠENO. Vrč za vodo s plutovinastim zamaškom Menu, cena za 1,2-litrsko

steklenico: 46,95 evra. 12 // IGRIVO. Grelna blazinica za okoli vratu Peter Pan blagovne znamke Leschi je elegantna in igriva ter razvaja napeta ramena, cena: 24,95 evra. 13 //  LJUBKI PTIČEK. Cedilo za čaj QDO v obliki ptička je

enostavno za uporabo, hkrati pa še prikupno izgleda, cena: 10.95 evra. 14 // KOKESHI. Porcelanast lonček QDO je poslikan z motivom japonske figure punčke Kokeshi in ima dvojno steno, ki bo ohranjala temperaturo

napitka dlje časa, kljub vročemu napitku pa se zunanjost lončka ne bo segrela, cena: 12,95 evra. 15 // ČAROBNO RAZVAJANJE. Bela čokolada z okusom pralin, odlična kava in črni čaj z začimbami v pločevinki Whittard of

Chelsea za hitro in žametno razvajanje naših brbončic, cena: od 5,95 evra do 6,95 evra. 

RAZVAJAJMO SE S TOPLO ODEJO, TERMOFORJEM ALI SKODELICO ČAJA, KAVE ALI ČOKOLADE. IN NE
POZABIMO SPEČI KAJ SLASTNEGA, DA BO DIŠALO PO DOMA PRIPRAVLJENIH ČAROBNIH DOBROTAH.

Citypark, 
Šmartinska 152 g, Ljubljana
Podhod Plave lagune, 
Dunajska 50, Ljubljana
Mercator center Ljubljana, 
Cesta ljubljanske brigade 32, Ljubljana
Europark Maribor, 
Pobreška cesta 18, Maribor
Mercator center Domžale, 
Cesta talcev 4, Domžale
Spletna trgovina:
www.1001dar.si
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Sestavine: žlica olivnega olja,
čebula, 6 strokov česna, repki
svežih kozic, listnato testo, 4 žli-
ce masla ali margarine, 10 dag
sveže puste skute, 4 jajca, pol
skodelice težke smetane, 50
dag naribanega sira (gauda),
drobnjak, sol
Priprava: Pečico predhodno
segrejemo na 175 ° C.  V veliki
ponvi, na katero smo dali žlico
olja, prepražimo čebulo in
česen, da se zmehčata in doda-

Sirove pite s kozicami in paradižnikom  

mo kozice. Pražimo od 2 do 4
minute. Odstavimo in pustimo,
da se ohladi. V veliki skledi
zmešamo vse sestavine, ki jim
dodamo česen in čebulo. Nekaj
sira pustimo za posip na koncu.

ob dobri hrani
re

ce
pt

re
ce

pt

re
ce

pt

Vzamemo pekač za mafine, ga
obložimo s papirjem za peko in
listnatim testom ter vanje damo
zmes. Po vrhu posujemo pre-
ostanek sira. Pečemo v prej
ogreti pečici 20 do 25 minut oz.
dokler ne postane zlato rjave
barve. Okrasimo s češnjevim
paradižnikom in vejico začimbe
po lastnem okusu. Če nimamo
pekača za mafine, lahko pito
naredimo tudi v enem pekaču._ 
citymagazine.si/sirove-pite

ZIMA V MESTU 19

Izberi svoj najljubši recept
in ga poišči na naši
spletni strani citymaga-
zine.si (prepiši URL-nas-
lov pod receptom in
oddaj svoj glas). Vsak
mesec bomo pripravili
šest novih in zanimivih
receptov, zato nas pridno
spremljaj in sodeluj! 

Nagradna igra poteka od 21.
oktobra do 31. decembra
2013. Izžrebali  bomo 10 na-
grajencev, ki bodo prejeli priv-
lačne nagrade Jamnice in City
Magazina. Za vse izbrane
bomo pripravili tudi posebno
Kuharsko akademijo, kjer se
bodo lahko razvajali ob dobri
hrani in pijači.

Več o pogojih sodelovanja na 
citymagazine.si.

na
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Novoletne kroglice    
Sestavine: 25 dag keksov, 10 dag slad-
korja v prahu, 10 dag kokosove moke,
10 dag čokolade ali kakava v prahu, 25
dag masla, ščepec vanilje, rum
Priprava: Kekse s pomočjo mešalnika
zmeljemo v drobtine, dodamo ostale

sestavine in vse skupaj zgnetemo v
gosto maso. Oblikujemo majhne kro-
glice, ki jih po želji povaljamo v koko-
sovi moki, mletih orehih ali v čokolad-
nih mrvicah. Lepo serviramo in
ponudimo s kozarcem penine._
citymagazine.si/novoletne-kroglice

Sirov fondi  
Sestavine: 30 dag grojerja, 30 dag ementa-
lerja, česen, 2 dl suhega vina, muškatni oreš-
ček, žlica gustina, na kocke narezane franco-
ske štruce, zelenjava po okusu (češnjev
paradižnik, cvetača, brokoli, korenček, olive,
paprika ...), popečene piščančje kocke
Priprava: Sir naribamo in pomešamo z žlico
gustina, da se
lepo razporedi.
Posodo za fondi
natremo s čes-
nom in vanjo
vlijemo vino, ki
naj se segreje
skoraj do vretja. Dodamo nariban sir, ki ga
zelo počasi talimo ter občasno pomešamo.
Dodamo muškatni orešček. Namig: Boljše, kot
je vino, boljši bo fondi. Posodo s sirom preme-
stimo na gorilnik in naj se greje na najnižji
možni temperaturi. V sir na dolgih vilicah
pomakamo kruhke, zelenjavo in koščke
mesa. Občasno mešamo._
citymagazine.si/sirov-fondi

Glasuj 
in sodeluj v

nagradni igri
Jamnica!
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Ob dobri hrani
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LG G2
AKCIJSKA CENA NA OBROKE

24X21¤*

NA VOLJO V VSEH 
TELEKOMOVIH 
CENTRIH

i-Fi AUDIO
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Peneče vino Emma,
Vina Štekar
V osrčju Goriških brd, v
slikoviti vasici Snežatno, člani
družine Štekar negujejo in
kreirajo večstoletno tradicijo
vinarstva. Poleg odličnih Živih
vin Štekar iz ekološko
pridelanega grozdja gostom
ponujajo bogato izbiro domače
briške hrane in prenočišča v
prijetno opremljenih sobah,
polnih navdiha. Na tokratni
kuharski akademiji smo med
drugim poizskusili peneče
vino Emma, nagajivo penino,
ki s svojimi prefinjenimi
svežimi mehurčki draži dušo
in telo. Primerna je kot aperitiv
ali za kakšno sladico. 
www.vinastekar.si

Decembrsko razvajanje
Besedilo: City Magazine, fotografije: Ana Če, www.anacephoto.com.br

December je čas veselja, druženja s prijatelji in kulinaričnega razvajanja.
Pod budnim očesom kuharja Dragana Marjanoviča iz restavracije Kaval smo
pripravljali mozaik hladnih predjedi, goveji file v poprovi omaki in še
marsikaj. Slaščičarski mojster Grega Rode iz slaščičarnice Lolita pa nas je
naučil, kako presenetiti svoje najbližje z makroni. Tekom akademije se je
predstavil tudi vinar Štekar. Uradna voda dogodka je bila Jamnica. December
je tudi čas dobrodelnosti, nesebičnosti, in čas, ko se večkrat spomnimo na
ljudi v stiski, ki jim v okviru svojih zmožnosti tudi skušamo pomagati. V tem
duhu smo s sladico in podpisi podprli projekt Torta za Amnesty.

100 vrstic 
Makroni 
Sestavine: 200 g
sladkorja v prahu,
110 g zmletih mandl-
jev, 90 g beljakov
(staranih v hladil-
niku vsaj 1 dan), 2
žlici sladkorja
Priprava: Mandlje in sladkor  v
prahu zmiksamo, nato presejemo.
V drugi posodi stepamo beljake na

srednji hitrosti približno 3 min, do-
kler se ne začnejo peniti, nato po-
časi dodajamo sladkor, nato hitrost
povečamo in stepamo vsaj 5 minut.
Mandlje in sladkor dodamo k belja-
kom in jih najprej nežno, potem pa
vedno močneje zložimo v beljake z
gumijasto lopatico. Brizgamo
majhne, čim bolj podobne krogce,
nato vsak pladenj udarimo po pultu
z vsake strani, da iz makronov
spustimo malo zraka. Pustimo po-
čivati vsaj pol ure oziroma dokler
se na makronih ne naredi rahla
skorjica. Pečico nastavimo na 140
°C. Pečemo 15 minut, nato pekač
obrnemo in pečemo še približno 10
min. Pustimo, da se ohladijo.

Pečice Siemens 
za praznično peko
Prazniki so čas, ko
razvajamo svoje bližnje in
sebe z doma pripravljenimi
dobrotami. Brez vrhunske
pečice pri tem ne gre.
Siemens nam nudi rešitev:
vgradno pečico Siemens
HB78G1570S, ki bo
zadovoljila tako vešče
kuharje kot tudi kuharske
začetnike. S pomočjo
elektronske avtomatike za
pečenje cookControl 68 bo
namreč odlično uspela
vsaka jed. Elektronska
avtomatika za pečenje
ponuja do 70 programov, s
katerimi lahko izvrstno
pripravimo različne jedi.

Upravljanje je preprosto:
izberemo program, vnesemo
težo jedi in dodamo osebno
preferenco, na primer: dobro

zapečeno - well done ali
srednje - medium. Vse drugo
bo za nas opravila pečica. 
Tudi za večjo družbo bomo
lahko pripravili več jedi
naenkrat, saj  inovativna
porazdelitev toplote s
kroženjem vročega zraka 
3D Plus poskrbi za optimalne
rezultate pečenja z do tremi
pekači naenkrat. In za 
konec: samo en pritisk na 
tipko zadošča, da samočistilna
avtomatika activeClean s
pirolizo opravi svoje delo in da
se madeži od pečenja in
praženja pri visokih
temperaturah enostavno
upepelijo, mi pa se prepustimo
prazničnemu vzdušju.
www.siemens-home.si

Vgradna pečica Siemens
HB78G1570S, ki bo zadovoljila
tako vešče kuharje kot tudi
kuharske začetnike.

CITY CHEF 21
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MODNI NAKIT_

V ljubljanski poslovalnici Slowatch Super-
nova so predstavili novost - nakit danske

blagovne znamke Skagen. S kombinacijo sofisticira-
nih oblik in funkcionalnih podrobnosti predstavljajo
strast do danske estetike, ki posebej poudarja pre-
prostost in visoko raven kakovosti izdelave. Že na
pogled je opaziti, da njihovi oblikovalci jemljejo nav-
dih iz narave, pri izdelavi pa uporabljajo inovativne
materiale in pristope. 
www.slowatch.si

NAKIT SKAGEN
#29

Postojnska jama, Postojna, www.postojnska-jama.eu

POSTOJNSKA JAMA_

Jasli v podzemlju Postojnske jame lahko ob-
čudujemo že več desetletij in gre za prvo pa

tudi največjo postavitev živih jasli pri nas. Te lahko
doživimo spotoma med sproščenim podzemnim
sprehodom, kjer prirejajo vrsto dogodkov, med dru-
gim se bo zunaj odvijal božični sejem. Pa še to –
jelka, ki stoji v Postojnski jami, je bojda najvišja praz-
nična jelka v podzemlju.

#30

ŽIVE JASLI IN 
NOVOLETNA JELKA
V PODZEMLJU

www.toast.co.uk

PLETENO_

Le kdo se ne spomni visokih pletenih copa-
tov z usnjenim podplatom, ki smo jih nosili

kot otroci. Vsi smo imeli enake, le barve in motivi so
se lahko rahlo razlikovali. Pleteni iz volne so nas malo
pikali, a igra ni zaradi tega prav nič trpela. Sedaj so
tradicionalni topli copati oživljeni, v sodobni preobleki,
vendar s starim pridihom. V treh barvnih kombinaci-
jah, v modro-beli, turkizno-beli ter rdeče-rjavi kombi-
naciji oživljajo prijetne spomine. 

KOT VČASIH
#28
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MODA_

Glavni navdih za najnovejšo kolekcijo "Bella
Vita" nakita Ti Sento Milano je romantika. Ur-

bano mestno življenje in življenski slog v Firencah,
kjer sta bistvo prijateljstvo in ljubezen, je navdih za to
raznoliko zbirko nakita. V novi kolekciji nakita je moč
zaznati tipične detajle italijanskih ulic, mostov in mes-
tnih stavb iz obdobja renesanse. Del nakita je prevle-
čen z rutenijem, ki mu da poseben mističen sijaj. Črna
barva ima v tej kolekciji bistveno vlogo. Črni kamni v
različnih oblikah nakita, poudarjeni z rožnato pozlato,
"pave" vdelava v prstanih in obročih ter piramidno
oblikovani kamni pritegnejo pozornost tudi najbolj
ravnodušnega kupca.

27., 28., 29., 30. decembra ob 19.30, 31. decembra ob 20. uri, 1.
in 2. januarja ob 18. uri, Cankarjev dom (Gallusova dvorana),
Prešernova cesta 10, Ljubljana
www.cd-cc.si
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ŽIVLJENJE JE LEPO
#31

LEPOTA_

Italijanski modni dvojec Dolce & Gabbana je
začinil praznični čas. Posebno kozmetično

kolekcijo The Sicilian Jewels, ki prinaša edicijo šmink
ter lakov za nohte, sta razvila v sodelovanju z moj-
strico ličenja Pat McGrath. Bleščeča, razkošna ter
barvita kolekcija povzema navdih zlatih bizantinskih
mozaikov in nakita, ki je osvetljeval modne piste za
kolekcijo jesen/zima 2014. Kot je pojasnila Pat
McGrath, je barvno ujemanje šminke ter laka za
nohte trenutno vroč trend. Zato so v liniji izbrali štiri
nove odtenke, temno rdečo, vijolično, zlato in zeleno,
ki prikazujejo teatralno in igrivo stran dobrega videza.
Najzahtevnejša med njimi je zelena šminka, ki lahko
dopolnjuje prazničen styling, zelo primerna pa je tudi
za bolj lahkoten, dnevni videz, saj je izrazito žen-
stvena in upadljiva. 
www.dolcegabbana.com

PRAZNIČNA KOZMETIKA 
#35

CIRKUS_

La Verita je umetniški projekt gledališke teh-
nike, so nevidne kretnje, igra senc, izjemni

načini osvetlitve, akrobatske figure, navdihnjene z
nadrealistično poetiko. Gre za projekt švicarske Com-
pagnia Finzi Pasca, pri nas smo jih lahko že videli
pred leti, tokrat pa spet in zopet z nečim novim. La Ve-
rita se bo s trinajstimi osupljivimi umetniki, ki razisku-
jejo sanje in idejo nadnaravnega, odvijala pred
izvirnim zastorom, ki ga je leta 1944 naslikal Salvador
Dalì. Cena vstopnic: od 14 do 34 evrov.

LA VERITA 
#36

Decembra lahko občudujemo dve novi ko-
lekciji nakita Rebecca. Elizabeth je elegantna

in aristokratska kot njeno ime. Odražajo jo ovalne, sol-
zaste in kvadratne oblike, ki skozi svetle prizme krista-
lov Swarovski tvorijo ogrlice, uhane, prstane in
zapestnice. Prav gotovo pravljica za moderne metro-
politanske princeske. Kolekcija Rebel pa predstavlja
poredno dekle z neustavljivim modnim okusom. Punk
sreča metal glamur z zapestnimi obroči, prstani in
uhani, prekritimi z majhnimi piramidnimi neti. Nakit z
nevsakdanjim in udarnim šarmom, da zapelje.
Rebecca nakit, Miklošičeva ulica 1, Ljubljana, 
www.rebecca.it 

ARISTOKRATSKO 
VS. uPORNIŠKO
#33

Zlatarna Loboda, Nazorjeva 2, Ljubljana
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KOMEDIJA_

Režiser neobrzdanih komedij Kralji hitrosti:
Zgodba o Rickyju Bobbyju in Rezervna poli-

cista predstavlja nadaljevanje dogodivščin štirih naj-
bolj nenavadnih televizijskih napovedovalcev. Po
njihovem uspehu v 70. letih so se prijatelji razšli, ven-
dar je to pomenilo tudi zaton njihovih karier. Poslednjo
možnost dobijo ob ustanovitvi nove televizijske po-
staje, toda hitro ugotovijo, da se je od časov njihove
zlate dobe veliko spremenilo. Kljub vsemu so odlo-
čeni, da bodo znova zasloveli, vendar ob tem povzro-
čijo obilico zabavnega kaosa in bolečih nesreč.
V naših kinematografih od 26. decembra dalje.
cineplexx.si in www.kolosej.si

JEBEŠ NOVICE
(ANChORMAN 2: ThE
LEgENd CONTINuES,
ZdA, 2013)
#32

MODA_

OB BLEJSKEM JEZERU_

Vsako leto se Velika Zaka spremeni v pravo
zimsko pravljico. Letošnje leto je posebno, saj

so uvedli novost - prvo premično smučišče in sanka-
lišče za prve otroške korake na snegu. Ko pa se utru-
dimo, se lahko sprehodimo še med ledenimi
skulpturami. Sliši se kot zabava za vso družino.
Velika Zaka, Bled

ZIMSKA PRAVLJICA 
#34
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Bele strmine pri nas in v tujini že kar kličejo po zimskih aktivnostih. Če se kmalu odpravljamo
na smučanje, potujmo brez skrbi in uredimo še zdravstveno zavarovanje z asistenco na potova-
njih v tujini Vzajemna Tujina. Zavarovanje za tujino krije stroške nujnih standardnih zdravstvenih

in drugih storitev v tujini ter asistenco, ki obsega telefonsko pomoč pri organizaciji nudenja pomoči zavaro-
vancu v tujini. V novi mobilni aplikaciji lahko izbiramo med različnimi paketi po meri. Poleg tega izvajajo v
sklopu trenutne akcije tudi nagradno igro, ki poteka do 31. decembra. Glavna nagrada je smučanje v Avstriji
za dve osebi oziroma za vso družino (2 odrasla + 2 otroka). Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo prek
letakov v njihovih poslovalnicah ali prek spletne strani.

NAGRADNA IGRA_

www.m-vzajemna.si

NA SNEG VSI - BREZ SKRBI!
#39

AKTIVNO_

PUSTOLOVŠČINA_

Nadvse poučen in zabaven družinski film te-
melji na miniseriji v šestih delih televizije

BBC. Miniserija je v tistem času veljala za edino televi-
zijsko delo, ki je za upodobitev pradavnih plazilcev
uporabila računalniško animacijo, kot so jo do tedaj
poznali le celovečerni spektakli. V Guinnessovo
knjigo rekordov se je zapisala kot dokumentarna se-
rija na minuto, ki je bila kadarkoli posneta. Spoznali
bomo dinozavre, ki so bolj resnični kot kdaj koli doslej,
in se z njimi podali na prazgodovinsko popotovanje.
Film si boste lahko ogledali tudi v 3D.

SPREHOD Z DINOZAVRI  
#37

ZIMA V MESTU  25  

ŠPORT_

Bovec Outdoor Film Festival je festival fil-
mov o športu, avanturi in ekologiji, ki vsako

leto popestri zadnje decembrske dni v Bovcu. Še
zdaleč pa to ni vse. Kot omenjeno, letošnji Boff po-
nuja še več dogajanja. Poleg filmskega dela bodo
postregli s knjižnim sejmom, razstavo fotografij, zim-
sko delavnico, predavanji, nastopi žonglerjev, god-
cev in DJ-ji. Zadnje decembrske dni bo Bovec tako
dihal v adrenalinskem duhu.
Od 28. do 30. decembra, Stergulčeva hiša, Bovec, www.boff.si

7. BOFF
#38

V kinu od 26. decembra.
cineplexx.si in www.kolosej.si

DESKANJE NA SNEGU_

Za vse deskarje, ki bi radi tudi preučili stati-
stiko svojih spustov ali skokov, je Oakley

predstavil nova očala Airwave Goggles 1.5. Očala Air-
wave so bila predstavljena že lansko leto, nov model
pa obljublja daljše življenje baterije, boljši procesor in
grafiko. Zaradi tehnologije GPS in Bluetooth bomo do-
bili podatke o višini, dolžini in trajanju skoka ter preve-
rili, ali smo podrli kakšne hitrostne rekorde. Prav tako
bomo lahko naložili zemljevide, glasbo, nastavili sle-
denje prijatelju, saj imajo očala vgrajen zaslon, ki de-
luje na podoben način kot Google Glass. Zaradi
povezljivosti s pametnim telefonom Airwave omogoča
tudi klice ter ogled SMS-sporočil. Vse to lahko upra-
vljamo, ne da bi sneli očala ali rokavice.

www.oakley.com

PAMETNA OČALA 
#40

Lucky ledeni center v Športnem parku Sav-
sko naselje, ki obsega dve drsališči, ledene

steze in ledeno sankališče, ponuja najboljšo zabavo
na ledu za vsakogar. Vsakodnevno se lahko udele-
žimo rekreacijskega drsanja ali tečaja drsanja, si med
drugim ogledamo drsalne predstave in se udeležimo
športno-zabavnih dogodkov, povabimo prijatelje na
rojstnodnevno ali prednovoletno zabavo na ledu, zai-
gramo pravi hokej in spoznamo curling … vse to in še
več je na voljo obiskovalcem vseh starosti. Lucky le-
deni center je odprt vsak dan od 9. do 23. ure vse do
pomladi. Tam si lahko izposodimo tudi drsalke in pa
tjulnja Srečka, ki je še posebno priljubljen med
najmlajšimi, ter se okrepčamo v gostinskem lokalu.
www.drsaj.se 

ZABAVA NA LEDU
#41

NAGRADNA

IGRA
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OTROCI_

Dve mladi mamici in tekstilni oblikovalki,
Špela Hvala in Veronika Maruško, sta za

svoje malčke želeli najti prijazno in koristno igračo.
Ker je nista našli in ker imata znanje, idejo in kreativ-
nost, sta se lotili dela kar sami. Ustvarili sta igračo, ki
ima vse tiste lastnosti, ki sta jih Špela in Veronika po-
dedovali od svojih starih staršev in staršev. Ima kako-
vost, vključuje uporabo trajnostnih, naravnih
materialov, je večnamenska in didaktična. Gre za sku-
pek štirih prijateljev s prav simpatičnimi imeni - kra-
vica Magda, mačka Elizabeta, pujs Polde in pes
France. Vsi štirje so povezani v sestavljanko in sesta-
vljeni so v večjo blazino, lahko pa je vsakdo posebej
najljubša malčkova mala blazinica ali stiskač ...

26  ZIMA V MESTU

DOMAČA IGRAČA
#44

OTROCI_

Tudi vozički morajo biti v teh dolgih večerih dobro vidni. Če so poleg tega funkcionalni in
skrajno šik, je paketek popoln. Luč na sprednjem delu otroškega vozička se lahko zdi zgolj
dekor. Pa ni. Ko se začne temniti - ali pa ko hočeš opozoriti voznike nase, ko si drzneš pre-

čkati cesto - je prav koristna. Ampak bojazen, da vozička Bloom Zen kdo ne bi opazil, je najbrž odveč. Ino-
vativni Babyzenov dizajn so pri Bloomu nadgradili z odlično izbiro materialov, dodali drzno barvno paleto
in ustvarili privlačen, drugačen in uporaben voziček. Zloži se skrajno preprosto, položi se v katerikoli avto
in odnese kamorkoli. Šik izdelek, eden tistih, s katerimi nas v Babaduju redno presenečajo.
Trgovina Babadu, Nakupovalna galerija Kristalne palače, Ameriška 8, Ljubljana, babadu.si

VOZIČEK, KI GA NE SPREGLEDAŠ
#42

www.facebook.com/DomaceIgrace

OTROCI_

Radi imamo lepe stvari, če so te za otroke, še toliko bolj. Najbolj idealno pa je, če jih lahko naro-
čimo kar preko spleta. Kaku.si je nova spletna trgovina za najmlajše, ki ponuja veliko lepega, iz-
delki pa so v veliki meri osredotočeni na deželo sanj. Posteljnina ima stransko zadrgo, ki

povezuje jogi rjuho in odejo ter tako preprečuje odkrivanje med spanjem ali padec iz postelje. Spalne vreče
so čudovitih vzorcev in umirjenih ter nekričečih barv, različnih debelin, primernih za vse letne čase. Imajo
tudi posebne samoogrevane stekleničke Yoomi, GRO ure, ki otrokom prikažejo, kdaj je potrebno iti v posteljo
in kdaj je potrebno vstati, ter swaddling izdelke, ki dojenčku omogočajo, da se tudi izven maternice počuti
podobno kot v njej.
kaku.si

KAKU
#43

DESERT_

Bliža se čas obdarovanja in praznovanja. V
Mlekarni Celeia so poskrbeli za prav pose-

bno razvajanje ob prazničnem utripu. Božični jo-
gurt Zelene Doline ne bo razveselil le zahtevnih
sladokuscev, ampak tudi vse ljubitelje bližajočega
se decembrskega vzdušja. Je kremni desertni jo-
gurt, ki združuje harmonijo jabolk s koščki lešnikov,
vse skupaj pa je praznično začinjeno s cimetom,
klinčki, ingverjem in muškatnim oreščkom.
www.zelenedoline.si

BOŽIČNI JOGURT 
#45

16/12/13 CITY MAGAZINE
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//////////////////////////////// Pripravljeni na praznike 27

Pripravil: City Magazine

1 // BOŽIČNE PLIŠASTE IGRAČE, z zvokom, velikost 13 cm. Cena za kos: 6,20 evra. 2 // BOŽIČNA PEKA, knjiga z recepti za božične piškote, ki se jim ni mogoče upreti. Cena: 9,99 8,99 evra. 3 // BOŽIČKOVO DARILO, knjiga in risanka na DVD-

ju, različne risanke. Cena: 7,99 evra. 4 // NODI REŠI BOŽIČ, risanka na DVD-ju. Cena: 3,99 evra. 5 // DARILNA VREČKA, z motivom Božička. Cena: 3 evre. 6 // PRAZNIČNE VOŠČILNICE, s priloženimi kuvertami. Cena za kos: 0,95 evra. 7 // UNICEF,

kompleti desetih voščilnic s priloženimi kuvertami. Cena: 8,80 6,16 evra/komplet. 8 // NOVOLETNI BOŽIČNI ZVEZČEK, s po 12-imi znamkami, za naslovnike v Sloveniji, oznaka A, cena: 3,48 evra/kos; za naslovnike v tujini, oznaka

C, cena: 7,20 evra/kos. 9 // DARILNA VREČKA, velikost A4 in A5 ali za steklenico. Cena: od 0,89 do 1,22 evra. 10 // KOLEDAR ZA VSAK DAN, s priloženimi Luninimi bukvami. Cena: 10,50 evra. 

* Knjiga Božična peka in darilna vrečka z motivom Božička sta na prodaj na izbranih poštah, ostali izdelki na vseh poštah. Seznam prodajnih mest za posamezni izdelek si oglejte na www.posta.si. Pogodbene pošte oglaševanih izdelkov ne prodajajo. Akcija za knjigo Božična
peka traja od 1. novembra do 31. decembra 2013 oz. do odprodaje zalog, če bodo te razprodane prej kot v navedenem obdobju. Izdelek pred ponudbo ni bil na voljo v vseh naših poslovalnicah.
** Akcija za Unicefove komplete traja od 16. decembra 2013 do 31. januarja 2014 oz. do razprodaje zalog, če bodo te razprodane prej kot v navedenem obdobju.

DA NAM BODO PRIPRAVE NA ČAROBNE PRAZNIKE MINILE ČIM MIRNEJE, NAS NA POŠTAH ŽE ČAKA BOGATA
PONUDBA BOŽIČNO-NOVOLETNIH VOŠČILNIC IN RAZGLEDNIC, DARILC ZA NAŠE NAJDRAŽJE IN IZDELKOV ZA
PRAZNIČNO OKRASITEV NAŠEGA DOMA. 

www.posta.si

oglasna vsebina

3

6

5

7

CITYMAGAZINE.SI

CM27_poseben kolaz POSTA_paris  13. 12. 13  15:50  Page 2



16/12/13 CITY MAGAZINE

OPERA_

KULINARIČNO RAZVAJANJE_

V iskanju magičnih, čarobnih in gurmanskih
darilc so pri Oliviers & Co. pripravili čudovite

pakete sredozemskih dobrot, ki so lahko lepo darilo za
najbližje ali pa enostavno z njimi obdarimo – same
sebe. Ponudba Oliviers & Co. je posebna in vedno
bolj pestra. Posebna zato, ker je izdelke pomagalo iz-
birati in ustvarjati dvajset velikih kuharskih mojstrov,
vedno bolj pestra pa zato, ker je sredozemskih dobrot
na njihovih policah vedno več. Poudarek je na kako-
vosti, med izdelki pa najdemo ekstra deviška oljčna
olja, tartufe, izdelke iz oljčnega lesa, olivne in zelenja-
vne namaze, testenine in polivke, marmelade, čoko-
lade, naravno BIO kozmetiko na osnovi oljke in vse,
kar sodi zraven – k razvajanju po sredozemsko.

PO SREDOZEMSKO
#48

OPERA_

Najbolj priljubljena evropska komična opera
18. stoletja La Cecchina ali Nikogaršnja hči

bo premierno uprizorjena v začetku januarja. Opera
opeva bogatega markiza, ki se zaljubi v revno vrtna-
rico. S tem pretrese strogi svet pravil aristokratskega
sveta in par postane ujetnik družbenih norm. V tedanji
Italiji je bila opera tako priljubljena, da so po njej dobile
imena številne meščanske vile in modne trgovine.
Cena vstopnice: 15 evrov.

NIKOGARŠNJA HČI
#47

Mojstrovina velikega Giuseppeja Verdija ter
ena najbolj presunljivih opernih zgodb o pre-

povedani, a nezadržni, ljubezni med zmagovitim egip-
čanskim poveljnikom in zasužnjeno etiopsko princeso
Aido bo doživela vnovično uprizoritev. Starodavni
Egipt je skladatelja navdihnil za nesmrtne prizore lju-
bezenskega hrepenenja, ljubosumja in maščevalnosti,
bojevniške časti in oblastniškega spletkarjenja ter do
smrti neomajne predanosti in vdanosti v usodo. Izve-
dena bo v italijanščini s slovenskimi nadnapisi s strani
opernih solistov, zbora, baleta in orkestra Opere in Ba-
leta SNG Maribor. Cena vstopnic: od 16 do 30 evrov.
11., 14., 16., 18., 20. januarja 2014 ob 19. uri, Cankarjev dom,
Prešernova 10, Ljubljana, www.cd-cc.si

28  ZIMA V MESTU

AIDA
#50

FESTIVAL TOLKALNIH SKUPIN_

Že osmič po vrsti se bo januarja v Žalcu zgo-
dil Mednarodni festival tolkalnih skupin BUM-

fest. Kot vsako leto bo tudi tokrat BUMfest pripeljal
številne umetnike, tako svetovne kot domače. Letos
bomo lahko uživali ob ritmih španskega Odaiko, Slo-
venskega tolkalnega projekta (krajše StoP) in Avstrij-
cev Human Dong. Cena vstopnic: od 10 do 29 evrov.
Od 17. do 19. januarja, Dom II. slovenskega tabora Žalec,
Aškerčeva 9 a, Žalec www.bumfest.si

BUMFEST
#46 

9. in 10. januarja 2014 ob 20. uri, Linhartova dvorana, Cankarjev
dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana; 12. januarja 2014 ob 17. uri,
Slovensko ljudsko gledališče Celje, Gledališki trg 5, Celje

BIOGRAFSKA DRAMA_

Ko sta hčerki Walta Disneya prosili očeta, naj
filmsko upodobi njune najljubše zgodbe o

Mary Poppins, jima je to tudi obljubil. Film tako prika-
zuje dolgoletno dogovarjanje o odkupu filmskih pravic
za lik Mary Poppins med Waltom Disneyjem in avto-
rico Pamelo L. Traves, ki nikakor ni želela, da bi bila
njena zgodba o magični varuški del hollywoodske
mašinerije. Naposled mu je le uspelo doseči kompro-
mis, vendar ona s filmom ni bila zadovoljna kljub šte-
vilnim nagradam in dobremu zaslužku.

V naših kinematografih od 16. januarja dalje.cineplexx.si

REŠEVANJE 
GOSPODA BANKSA
(SAVING MR. BANKS, 
AVSTR., VB, ZDA, 2013)
#51

Oliviers & Co., Slovenska cesta 46, Ljubljana, 
www.oliviers-co.si

SLADKO_

December je čas druženja, čas veseljačenja,
čas obujanja starih prijateljstev, čas obdarova-

nja, toda brez kuhanja in peke slastnih sladic ne bi bil
to, kar je. Občutek domačnosti in topline, h kateri
strmimo v zadnjem mesecu leta, je tesno povezan s
smukanjem po kuhinji in ustvarjanju sladkih in slanih
dobrot. Zato so kot nalašč za ta del leta doze za pecivo
Magpie, angleške znamke, ki od leta 2011 navdušuje
s svojimi živalskimi motivi na servisih, tekstilijah za
dom, skodelicah, krožnikih, servietih, zvezkih, pred-
pasnikih, dozah za začimbe in peciva. Ljubko za sa-
mouporabo ali za darilo. 

www.magpieline.com

LJUBKE ŠKATLE ZA
BABIČINE PIŠKOTE
#49

CITYMAGAZINE.SI
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V mesecu decembru nas Čokoladni atelje Dobnik znova razvaja, tokrat s posebno bonboniero
Winter collection, s katero si bomo lahko krajšali mrzle zimske večere. Bonbonjero odlikujejo
ročno narejeni pralineji s praženimi mandlji, sezamom, cimetom in cointreaujem. Seveda z odli-

čno čokolado, brez konzervansov, umetnih okusov ali barvil. Cena za 300 g: 16,60 evra.
www.cokoladniatelje.si

NAMIG_MODNI DODATEK_

Individualnost vsakega moškega se izraža z
majhnimi podrobnostimi njegovega izgleda,

kjer osrednjo vlogo prevzame kravata. Z dodatkom
stila in prefinjenosti Freywille predstavlja tri ekskluzi-
vne dizajne iz moške kolekcije: New York, Melbourne
in Sydney. Dizajn New York vsebuje svilene kravate,
manšetne gumbe, pasove in pisala. Geometrijska ko-
lekcija črpa navdih iz »velikega jabolka«, njegovih po-
navljajočih se vzorcev in dinamičnih znamenitosti, kot
sta reka Hudson in Centralni park. Privlačen dizajn je
na voljo v živahnih odtenkih modre, temno modre,
srebrne, rdeče in rumene barve. Nova ženska kolekci-
ja Passionate Russia, ki je poklon Rusiji in njenim kon-
trastom ter obsežni zgodovini in kulturi, obsega 4 lini-
je. Ena izmed njih je Swan Lake, ki je posvečena ru-
skemu baletu.

www.freywille.com

4. februarja ob 20. uri, Hala Tivoli, Celovška 25, Ljubljana www.ohladi.si 

METAL_

Legende progresivne metal glasbe, Dream
Theater, bodo nastopile v Ljubljani na veliko

veselje vseh ljubiteljev trših ritmov. Skupina je nastala
sredi osemdesetih in v svoji karieri prodala več kot
deset milijonov albumov po celem svetu. Ne dolgo
tega so izdali nov album, ki so ga snemali v Cove
City Sound Studios v Glen Coveu, New Yorku, s pro-
ducentom Johnom Petruccijem in tehnikom Richar-
dom Chyckijem (Aerosmith, Rush ...). V sklopu
svetovne turneje se bodo ustavili tudi pri nas. Cena
vstopnice: 33 evrov.

FREYWILLE
ZANJO IN ZANJ
#52

BIVANJE_

Liebherr je specialist za hladilne in zamrzo-
valne aparate, ki že 60 let združuje najvišjo ka-

kovost ter klasičen dizajn, ki ga kombinirajo z
vrhunskimi oblikovalskimi zahtevami. Skladno s tem
razvijajo tudi nove tehnologije, kot je BioFresh. Ta omo-
goča, da sadje, zelenjava ali meso v posebnih predalih
pri temperaturi malo nad 0 stopinj in pri idealni vlagi
ohranijo vse vitamine, aromo in videz bistveno dlje kot
v običajnem hladilniku. V njihovi ponudbi je več kot
250 modelov: naj so prostostoječi hladilniki in zamrzo-
valniki, vgradni aparati, aparati za podpultno vgradnjo,
v beli, inox ali kakšni drugi izvedbi. 

KAKOVOST, DIZAJN 
IN INOVATIVNOST
#56

DREAM THEATER
#55

SLADKO ZIMSKO RAZVAJANJE
#54

27. januarja ob 20. uri, Mediolanum Forum, Milano, Italija,
www.koncerti.net           

POP & JAZZ_

Kanadski pevec je svojo kariero začel zaradi
srečnega spleta okoliščin. Na poslovni kon-

ferenci ga je slišal nek uspešen poslovnež in ga anga-
žiral kot zabavo na poroki njegove hčerke. Na le-tej ga
je slišal David Foster, producent glasbenikov, kot so
Madonna, Celine Dion, Cher … Ostalo je zgodovina.
Nas pa Michael Bublé zabava s skladbami, ki se še
posebej priležejo v zimskem času. To Be Loved nosi
ime njegova turneja in v sklopu le-te se bo ustavil tudi
v Milanu. Cena aranžmaja: 99,99 evra.

MICHAEL BUBLÉ
#53

CITYMAGAZINE.SI
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ROCK_

Oboževalci skupine Depeche Mode, pozor!
Fantje bodo nastopili čisto blizu nas. Na Du-

naju nam pripravljajo koncert ob promociji njihovega
zadnjega albuma Delta Machine. Seveda ne bo manj-
kalo njihovih starejših uspešnic, ki se jih je tekom let
nabralo kar nekaj. Cena aranžmaja: od 105,99 do
116,99 evra.

30  ZIMA V MESTU

DEPECHE MODE 
#57

8. februarja ob 20. uri, Stadthalle, Dunaj, Avstrija, 
www.koncerti.net

ELEKTRONIKA_

Eden najuspešnejši domačih didžejev,
Umek, bo po enem letu zopet zavzel Amba-

sado Gavioli in nam priredil tehno zabavo, ki je zlahka
ne bomo pozabili. Tokrat bo poskrbel za hommage
rejv po kopitu iz devetdesetih let ter začetka novega ti-
sočletja, ko so se postavljali vzdržljivostni rekordi, ki so
mejili na klubske maratone. Poleg Fotra, kot mu pra-
vijo številni oboževalci, bomo slišali železni repertoar
najboljših domačih in tujih mojstrov, kot so Stefano
Noferini, Olivier Giacomotto, Uto Karem, Mike Vale ter
Groovebox. V pol dneva se bo za mešalkami zvrstilo
kar 14 didžejev. Cena vstopnice: 20 evrov v predpro-
daji.

UMEK
#58

8. februarja ob 22. uri, Ambasada Gavioli, Industrijska 10,
Izola

©
 x

Konec novembra smo se popeljali na
romantično popotovanje skozi rusko
umetnost in kulturo ter občudovali in

se navduševali nad najnovejšo kolekcijo nakita z
razkošnimi motivi FREYWILLE Passionate Rus-
sia. Za sladke pregrehe so poskrbeli Lolitini sla-
ščičarski mojstri, ki so v ta namen pripravili
slastne ruske kape, in podjetje Ravenna, d. o . o.,
ki je poskrbelo za eleganten dodatek - z vodko
Imperial Gold, katere steklenica je okrašena z zla-
tom najvišje čistoče. Da je bil večer popoln, smo
udeleženko dogodka osrečili s čudovitim darilom
omenjene blagovne znamke.

KULART_

URBANA UMETNOST
S FREYWILLE
#59
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TO JE MOJE MESTO! WWW.BTC-CIT Y.COM

DARILNI BONI
BTC CITY
VEDNO
IZPOLNIJO
PRAVO ŽELJO. 

Celje, Maribor, Kranj, Koper

           VSE NEDELJE V DECEMBRU!

NAKUPOVANJE  
OB  NEDELJAH

PODALJŠANO
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