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NAKUPOLOGIJA 2016
Številka #205 prinaša nakupologijo. 
Izraz sem si izposodil pri guruju mar-
ketinga Martinu Lindstromu in njegovi 
knjigi Nakupologija, ki poskuša od-
govoriti na vprašanji, zakaj pravza-
prav kupujemo in kako sprejemamo 
nakupne odločitve. Kateri psihološki 
vzvodi so tisti, zaradi katerih trgovec 
proda, kupec pa kupi? Zakaj načeloma 
dva popolnoma enaka izdelka z ena-
kimi funkcijami pri kupcih povzročata 
popolnoma drugačne nakupne odlo-
čitve? 

City Magazine v verigi nakupnih odlo-
čitev igra posrednika – torej medij, ki je 
zaradi svoje zasnove najprimernejši za 
vsebinsko oglaševanje, tisto oglaše-
vanje, ki kupcu podzavestno sugerira 
– kupi me. Pa je prav tako? 

Funkcija brezplačnika po poslovnem 
modelu ne more biti drugačna, tem-
več usmerjena prav v partnerstvo z 
oglaševalci. To brezplačniku omo-
goča preživetje in obstoj ter mož-
nost, da poleg vsebin s komercialno 
in marketinško konotacijo poskuša 
prinesti tiste pozitivne in sproščene 
zgodbe iz svojega okolja, zaradi kate-
rih je tisk tako zelo pomemben medij. 

Pomemben za naročnika, oglaše-
valca, saj ujame kupca v popolnoma 
drugačnem stanju zavedanja vsebi-
ne. Ni motenj, ni šumov, elektronske 
pošte ali tečnih videooglasov. Kupca 
oglas ujame pri času, posvečenem 
le njemu, našemu magazinu in sko-
delici kave. Priznajmo si! V tisku vsak 
od nas oglasu nameni pozornost – 5 
sekund – 10 sekund – zadosti in prav 
toliko, da se oglas vtisne v podzavest. 
In prav ta pozornost, ki so jo dokazale 
raziskave v tujini, velike oglaševalce, 
kot je Coca-Cola, vrača v tiskane me-
dije. A kaj ko v naši državi vse poteka 
nekoliko počasneje in v zamaknjeni 
realnosti. Ljudje v medijskih agencijah 
pa velikokrat delajo proti toku raziskav 
in tovrstnih ugotovitev, predvsem za-
radi spleta različnih interesov. A to je 
zgodba za kdaj drugič. Za neko drugo 
kolumno, na nekem drugem papirju in 
mediju. 

V letu 2016 se City Magazine podaja 
na pogumno in samostojno pot, saj 
smo se ustvarjalci revije odločili, da 
z osebnim tveganjem prevzamemo 
blagovno znamko in s skupnimi močmi 
in elementi socialnega podjetništva 
začrtamo in tudi tlakujemo novo pot 

našemu brezplačniku. Ta na trgu ostaja 
unikum, največji brezplačnik po številu iz-
vodov in distribucijskih lokacij. Z največjim 
“lifestyle” spletnim portalom citymagazi-
ne.si, namenjenim tako ženski kot moški 
populaciji, ter novim “lifestyle” projektom 
hedonizem.si, ki bo luč sveta ogledal tudi v 
tisku, a šele v sredini prihodnjega leta. City 
Magazine tako v novo leto vstopa moč-
nejši kot kdaj prej, z novo vizijo, prenovlje-
nim dizajnom in vsebinsko strategijo. 

Odgovorni urednik 
Jan Macarol Vrabec

jan@citymagazine.si
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Ambasada Gavioli bo ob 20-letnici delovanja prip-
ravila celodnevni dogodek, ki se bo v popoldanskih 
urah začel z Dnevom odprtih vrat s pijačo dobrodo-
šlice. Sprehodili se bomo lahko čez bogato razstavo 
izbranih plakatov in fotografij, pogledali dokumenta-
rec o regionalni zibelki elektronske glasbe, se pridru-
žili odprtemu pogovoru z izbranimi, tako ali drugače 
z Gaviolijem povezanimi gosti._ 

12. decembra / Izola / ambasadagavioli.si 

AMBASADA GAVIOLI 
PRAZNUJE 20 LET

SOBOTA
12. 12.

Florence + The Machine, britanska indie zasedba, 
ustanovljena v Londonu leta 2007, nosi ime po svo-
ji glavni pevki Florence Welch. Privrženci skupine 
vedo, da Florence zaznamujeta edinstven vokal in 
karizma, njene pesmi, pesmi britanske zasedbe, pa 
so, milo rečeno, urbane himne. Florence + The Ma-
chine prihajajo 16. decembra v München._

16. decembra / ob 20.00 / Olympiahalle / 
München

KONCERT
FLORENCE + THE MACHINE

SREDA
16. 12.

Ste pripravljeni na izziv? 12. Novoletni skok v morje 
je odlična priložnost, da s sebe sperete staro leto in 
sveži vstopite v leto 2016. Že 11. leto v organizaciji 
društva Sokol iz Ljubljane je to prva prireditev v no-
vem koledarskem letu. Z leti postaja tako pomemb-
na, da jo nekateri že enačijo s pohodom na Triglav. 
Skok v mrzlo morje pa ni samo ekshibicijski pripetljaj, 
saj ima tudi zdravilne učinke._

1. januarja / Portorož / novoletniskokvmorje.eu

NOVOLETNI SKOK V
MORJE 2016

PETEK
1. 1.

Na celjskem sejmišču se 
boste lahko posladkali z 
različnimi vrstami medu 
in medenimi izdelki. 
Pokusili boste lahko 
različne bio čokolade, 
se razvajali s presnimi 
sladicami (torte, zavitki, 
gibanice), domačo mar-

melado in čudovitimi pralineji. Za tiste, ki prisegate 
na domače tradicionalno sladkanje, bodo na voljo 
suho čajno pecivo, izdelki iz lecta, medenjaki in tor-
te. Ljubitelji vina, tudi vi boste prišli na svoj račun, saj 
se bodo na festivalu predstavili tudi vinarji s sladkim 
programom (likerji, božično vino)._

19. december / Celjski sejem / Celje 

SOBOTA
19. 12.

Ljubljana kot vsako leto prav za najdaljšo noč ponuja 
najbolj pester program. Predstavljamo dogajanje na 
nekaterih ključnih že tradicionalnih lokacijah.  

Na Kongresnem trgu bo program namenjen naj-
širšemu krogu obiskovalcev, izbor izvajalcev pa bo 
zagotovil zabavo za vse generacije. Nastopili bodo 
Muff, Tabu in Učiteljice. 

Na Mestnem trgu bodo na svoj račun prišli ljubitelji 
popevk, s katerimi bodo zabavali izbrani izvajalci, kot 
so Manca Izmajlova, Samuel Lucas in HELP! – A Be-
atles Tribute. 

Pogačarjev trg bo imel tudi letos program namenjen 
ljubiteljem slovenske popularne in narodno-zabavne 
glasbe. Nastopili bodo Ansambel Petan in Face. 

Silvestrovanje na Trgu francoske revolucije bodo 
zasedli izvajaci rock glasbe. Letos bomo lahko tako 
plesali na Baby Blue Gun, Koala Voice, N’toko, Kle-
men Klemen in 8 Bomb._

Avtor, pevec in ljubitelj množic Magnifico se na bo-
žični večer vrača v Kurzschluss. Po lanskem popol-
noma razprodanem božičnem koncertu napoveduje 
zasnežen božični večer, za obiskovalce koncerta pa 
najdaljšo noč pred novoletnim večerom.”Treslo” se 
bo na Gospodarskem razstavišču, in sicer v Stekle-
ni dvorani, kjer bo poleg starih melodij Magnifico 
predstavil tudi kakšen novejši izdelek._ 

25. decembra / ob 22.00 / Ljubljana

BOŽIČNI MAGNIFICO

PETEK
25. 12.

SOBOTA
12. 12.

REVOLVER 
HEART – 
MODNA
PRAVLJICA 

Sestri Tijana in Sanja 
Busić, ki nosita ume-
tniški imeni Tijana 
Bass in Sanja Cherish. 
Pri oblikovanju ju vodi 
strast do izražanja nju-
ne filozofije. Blagovna 
znamka Revolver Heart 
je tako prepoznavna 
po potiskanih maji-
cah, ki nosijo unikatne 
zgodbe. Vsaka grafika 
je skrbno izbrana in je 
odraz njune filozofije 
ter ponazarja dualizem 
sveta. Modni perfor-
mans v obliki pravljice, 
v katerem nastopa Ula 
Furlan, obljublja ne-
konvencionalno modno 
doživetje._

12. decembra / ob 22.00 / Luft / Maribor

ODŠTEVAMO
ZADNJE 

DNI 
V 

LETU
2015

FESTIVAL
SLADKIH
DOBROT
2015 

ZADNJI DNEVI V LETU SO VSELEJ PESTRI. 
NAMENJENI DRUŽENJU NA PRAZNIČNIH SEJ-
MIH, DECEMBRSKI NAKUPOLOGIJI, POSLOV-
NIM PARTNERJEM, TRENUTKOM Z DRUŽINO, 

PRIJATELJEM. A VSEENO NAM MED VSEM TEM 
DOGAJANJEM USPE NAJTI TUDI TRENUTEK LE 
ZASE. IZBRALI SMO NEKAJ TAKIH DOGODKOV, 

KI JIH NE GRE SPREGLEDATI. UŽIJTE JIH!_ 

NAJDALJŠA 
NOČ V
LJUBLJANI

ČETRTEK
31. 12.
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www.telekom.si

*Izraz »prvo omrežje v Sloveniji« opisuje časovno zaporedje začetka delovanja mobilnih in fiksnih telekomunikacijskih omrežij v Sloveniji.
Naročniško razmerje s paketom Modri lahko v akcijskem obdobju od 16. 11. 2015 do 31. 1. 2016 sklenejo novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel in/ali SiOL, ki so zasebni uporabniki. Paket Modri v akcijskem obdobju 
vsebuje: SiOL TV s programsko shemo Standard, ki jo lahko naročniki brezplačno nadgradijo v Mega HD, internet SiOL s hitrostjo 100 Mb/s / 20 Mb/s na FTTH oz. do 20 Mb/s /1 Mb/s VAR na ADSL oz. do 30 Mb/s / 5 Mb/s 
VAR na VDSL, telefonijo SiOL z eno telefonsko številko, ki vključuje neomejene klice v vsa fiksna in mobilna slovenska omrežja ter neomejene klice v območja EU, ter mobilni del, ki vključuje neomejene pogovore v vsa 
slovenska omrežja, neomejene SMS-/MMS-e in 3 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Pri paketu Modri je možen zakup akcijske opcije Mobilni internet 10 GB – Modri za prenos podatkov na 
mobilnem delu paketa, ki vključuje 10 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, možnost delitve mobilne internetne povezave z drugimi napravami (t.i. »tethering« oz. »wifi točka«) pa je pri navedeni 
opciji onemogočena. Cena opcije Mobilni internet 10 GB – Modri je 3 EUR (z DDV) na mesec. Ogled nazaj 7 dni je možen le na izbranih TV-programih in je brezplačno na voljo vsem uporabnikom SiOL TV do 1.1.2016. 
Po tem datumu bo na voljo le v paketih TopTrio B, TopTrio C, Modri, TopDuo TV, TopTrio Mega HD, TopTrio, TopTrio Plus, TopTrio HBO in TopTrio Optika. Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o ponudbi obiščite 
www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000.

5995*

EUR/mesec

DOŽIVITE 
NAJVEČ
S PAKETOM MODRI

PRVO 
OMREŽJE V 
SLOVENIJI*
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Povežite komunikacijo v enem paketu, ki vključuje brezskrbno mobilno telefonijo z neomejenimi klici in sporočili ter 
s 3 GB prenosa podatkov, sedaj z možnostjo dokupa dodatnih 10 GB mobilnega interneta za samo 3 € na mesec. 
Obenem vam paket omogoča neomejeno fiksno telefonijo, zanesljiv internet s hitrostjo do 100 Mb/s, izjemno 
izkušnjo televizije z več kot 215/40 HD programi ter ogled vaših najljubših vsebin odslej do 7 dni nazaj.*
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OTROCI SI BOLJ KOT VSAKEGA DARILA ŽELIJO VAŠE 
POZORNOSTI. A TO ŠE NE POMENI, DA SI ZA PRAZNIKE 

NE ZASLUŽIJO DARIL. OBČUTEK SREČE, KI JIH OBLIJE, KO 
POD BOŽIČNO SMREKO ZAGLEDAJO BLEŠČEČA DARILA IN 
SE ZAPODIJO MEDNJE, IŠČOČ SVOJE IME, JE PAČ NEPRE-
CENLJIV. SEVEDA STA PRIČAKOVANJE IN ODPIRANJE PRI 
OTROCIH DOMALA NAJLEPŠI IN NAJRAZBURLJIVEJŠI, A 

DARIL, KI VAM JIH BOMO PREDSTAVILI V NADALJEVANJU, 
SE NE BODO NAVELIČALI ŽE PO PETIH MINUTAH.    

DARILA ZA 
NAVIHANČKE

OTROŠKA ČELADA NUTCASE
Z dizajnom in inovativno obliko 

uporabnikom omogoča izražanje
njihovega osebnega sloga.

Cena : 69 € (velikost XS)

av-sport.eu

ČAROBNI BACEK EWAN 
Bacek Ewan z nežno roza lučko in 
4 različnimi pomirjajočimi zvoki v 
kombinaciji z bitjem srca pomirja 

dojenčke in jim pomaga, da hitro in mirno 
zaspijo.

Cena: 35,99 €

pikepoke.si

POSTELJNINA MINION
Naj vaši malčki spijo v najboljši družbi 

svojih animiranih junakov in tako 
preženejo vse strahove. 

Cena: 34,95 €
 

mala-mali.si

OTROŠKI ČEVELJČKI ATTIPAS
Pisane barve in igrivi vzorci čeveljčkov za 
prve korake naredijo malčkov svet še bolj 

pisan in vesel.
Cena: od 22 do 25 €

mackon.si

OTROŠKA KNJIGA DESE MUCK
Nova otroška knjiga Dese Muck, v kateri vi 

določite ime in videz glavnega junaka.
Cena: 35 €

malijunaki.si

BLAZINA V OBLIKI METULJČKA 
Čudovit dvostranski metuljček, ki nežno 
objame malčkovo glavico in ga zaziba v 

spanec. Ročno šivano.
Cena: 15,90 € 

navihancki.com

PLENIČKE BAMBO NATURE
Prvovrstne mehke plenice za dojenčke iz 
100% trajnostnih materialov in sistemom 
top-dry. Pleničke Bambo Nature so nova 

generacija okolju prijaznih plenic. 
Cena: 6,50 €

trgovina.helpy.si

EKO IGRAČA – MESTNI MALČEK
Sestavljena je iz različnih vrst lesa, ščiti 

jo naravni zaščitni premaz, os pa je iz 
nerjavnega jekla (inoks). Oblika lesene 
igrače otroke spodbuja, obenem pa ne 

omejuje njihove domišljije. 
Cena: 18,50 €

igrace-puppo.si

RIBA VANDA
100% naravna, varna in zabavna vodna 

igrača, ročno izdelana, ročno poslikana in 
zaprto oblikovana.

Cena: 14 €

grizli.si

NAHRBTNIK TRGOVINE SILLY
Otroški nahrbtnik Tiger Laban je udoben 
za nošenje ter primeren za vrtec, šport 

in prosti čas. Z njim bodo otroci tudi 
vidnejši, saj je njegova barva  

izjemno opazna. 
Cena: 55 €

lly.si

OGLASNA VSEBINA



od 4. 11. 2015 do 11. 
1. 2016 

še več zabave na www.tus.si 

Vstopi V sve
t Qrazy

Manijakov in jiM poMagaj skozi

pustoloVščine.

Skeniraj QR kodo, si pren
esi igro

Qrazy Mania in se neskončno zabavaj.

nariši svojeGA ManiJaKa  

in osvoji nAGrado
Nariši svojega Qrazy Manijaka in nam ga najkasneje do 11. 1. 2016 skupaj s svojimi 

podatki pošlji na naslov Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje s pripisom 

Qrazy. Vaše umetnine bomo objavili v albumu slik na Tuševi Facebook strani in jih 

januarja razstavili v Planetih Tuš po Sloveniji. Prvi 4 z največ všečki boste prejeli:

prvo mesto:  

4 QrAzy 
Manijake  
(Gigi, Bandido, Secret  

Sully, Surfboy Bob)

drugo mesto:  
3 QrAzy 
Manijake  
(Gigi, Bandido,  
Secret Sully)

tretje mesto:  

2 QrAzy 
Manijaka  
(Gigi, Bandido)

četrto mesto:  
1 QrAzy 
Manijak  
(Gigi)
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08 // PROMO

FROZEN 3-D FIGURICA
Igralni set in knjižica.

2,99 €

KOLEDARJI
Konji, Muce ali Kužki, dimenzija 

 300 x 300 x 600 mm.
4,60 €

GOVOREČA ŽIRAFA GINA
Ponavlja besede ravno tako kot najbolj 

priljubljena aplikacija.
13,99 €

LIZIKA MARSHMALLOW DISNEY
35 g

1,49 € / PREJ 1,69 € *

KNJIGE IN SESTAVLJANKE
21 različnih naslovov

5,99 €

FROZEN, POBARVANKA
1,99 €

KNJIGA SAMO MIDVA
6,99 €

ROKOVNIK JEANS
8,99 €

ROKOVNIK POGUM
14,99 €

BIBLIJA ZA OTROKE
11,90 €

MODNA ŽENSKA URA
12,99 €

DVD SPUŽI KVADRATNIK
3,99 €

* Akcija traja od 25. 11. do 31. 12. 2015.

V ZRAKU JE ČUTITI VZNEMIRLJIVO PRIČAKOVANJE BOŽIČNO-NOVOLETNIH PRAZNIKOV. Z ISKRE-
NIMI ŽELJAMI SE SPOMNITE VSEH, KI SO VAM BLIZU, IN JIM ZAŽELITE VSE DOBRO. NA POŠTAH VAS 
ČAKAJO DOMISELNA DARILA, S KATERIMI BOSTE RAZVESELILI SVOJE NAJBLIŽJE. NA VOLJO PA SO 

TUDI POSLOVNI IN SLIKOVNI KOLEDARJI, ROKOVNIKI, DARILNE VREČKE IN DARILNE ŠKATLE.

W W W.  P O S TA . S I

OGLASNA VSEBINA
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SPET JE TUKAJ PRAZNIČNI ČAS IN POLEG LEPIH 
ŽELJA, OKRAŠENE JELKE IN DIŠEČEGA KUHANEGA 

VINA SE VESELIMO ŠE DARIL. KAJ TOREJ PODA-
RITI DEKLETU, ŽENI ALI PRIJATELJICI? KER VEMO, 

DA VAS LAHKO ŽE SAMO MISEL NA BOŽIČNO 
NAKUPOVANJE SPRAVI V SLABO VOLJO, SMO VAM 
LETOŠNJE NAKUPE MOČNO OLAJŠALI. PRIPRAVILI 
SMO NEKAJ ODLIČNIH IDEJ ZA DARILA ZA DEKLE-
TA, S KATERIMI BREZ DVOMA NE BOSTE BRCNILI 

V TEMO.    

DARILA ZA 
DAME

TORBICA BABA KUL
Najbolj kul torbica ta hip. Z medvedkom 

ali brez njega. Za vse, ki uživate v igrivosti 
življenja. 

Cena torbice: 49 €, cena medvedka: 18 €

FB: baba kul

BLEŠČEČE V NOVO LETO 
Komplet 4 mini lakov OPI kolekcij Venice 

ali Starlight. V vseh bolje založenih 
parfumerijah. 
Cena: 21,98 €

bomerx.si

VLAŽILNA KREMA HMELJ
Lekovita HMELJ je vlažilna krema za 

gladko kožo z izvlečkom hmelja in ovsa. 
Zanjo ali zanj.

Cena: 14,27 € (50 ml)

lekos.si

OGRLICA ZA ZABAVO - AMY
Ogrlica Amy (s pravim perjem) se odlično 
poda k večernim oblekam. Brez poštnine.

Cena: 29,95 €

perla.si

UDOBNO NAGAJIVO PERILO 
Ženski komplet udobnega perila. 

Cena: 16,80 €

extremeintimo.si

DARILNI KOMPLET L'OR BIO MELVITA
V zlatih kapljicah L'Or Bio se skriva 

popolna harmonija petih dragocenih olj 
za nego obraza, telesa in las.

Cena: 34,90 €

si.melvita.com

DARILNI KOMPLET L'OCCITANE
Sijoča angelska dišava Jasmin-

Immortelle-Neroli. Komplet vsebuje gel 
za prhanje, mleko za telo in kremo za roke. 

Cena: 41,30 €

si.loccitane.com

ČUDOVIT PRSTAN WINTER PEARL 
Srebrn prstan z večjim biserom in belimi 

kristali. Črn ali bel biser.
Cena: 28 € 

lapis-butik.si

ČAROBEN PARFUM MARC JACOBS
MARC JACOBS DECADENCE je povabilo, 

da se potopite v svet glamurja. Razkošno 
čutna lesna dišava. 
Cena: 55 € (30 ml)

marcjacobs.com

PRAZNIČNE VONJAVE 
Sveča Yankee Candle z vonjem Red Apple 
Wreath pričara vzdušje praznikov z aromo 

jabolk, cimeta, oreščkov in javorja.  
Cena: 20,99 €

yankeecandle.si
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 PENEČE VINO ABRAU-DURSO
Sloves ruskih penečih vin najbolje 

predstavlja njihova največja klet penečih 
vin Abrau-Durso, črnomorski biser s 

145-letno tradicijo in zgodovino.  
Cena: od 12 do 35 € 
premium-vodka.si

IMATE SAMO ENO TELO 
Podarite sebi ali bližnjim individualno 

vadbo z osebnim trenerjem v studiu TELO 
in VADBA. 

Cena: od 140 €/mesec

teloinvadba.si

LJUBEČI DUO EAU AIMABLE
Paket Eau Aimable  znamke Le Couvent 

des Minimes s kombinacijo cvetov 
pomarančevca in blagodejnih rastlin. 

Vsebuje kremo za roke in balzam za ustnice.  
Cena: 12,50 € 

fb.com/LeCouventdesMinimesSlovenija

NOBU: TORBA PO TVOJE!
Posebnost torbe NOBU: brez 

premeščanja vsebine, le z menjavo 
poklopca ji v trenutku spremeniš videz.

Cena: od 28,30 € 

nobubag.com

MODNI GLEŽNJARJI JESSYSS
Modni visoki koničasti gležnjarji Jessyss z 
okrasnima paščkoma so hit letošnje zime.  

Cena: 29,95 €

jessyss.si

LEPOTNI ELIKSIR   
Future Solution LX Replenishing 

Treatment Oil je večnamenski lepotni 
eliksir, ki predstavlja najnovejšo 

tehnologijo luksuznih olj.
Cena: 140 € 

shiseido.com

EKO IDEJA ZA DARILO
Darilni komplet z lokalno izdelanimi, 

naravnimi izdelki. Vsebuje sivkin liker, 
ognjičevo mazilo in sivkino milo.  

Cena: 19 € 

nonaluisa.com

GLAMUROZNA OGRLICA SINCERA 
Praznično glamurozna ogrlica Sincera z 
18-karatno pozlato in kristali Swarovski. 

Odličen nakit tudi za večerne zabave. 
Cena: 15 €

sincerastyle.com/si 

ADIJO, GUBICE - DECLÉOR
Decléor predstavlja novoletni set z izdelki 

proti prvim gubicam. 
Cena: 67,50 €

bomerx.si

KODRALNIKI ZA LASE - GHD
Vrhunski ghd kodralniki, s katerimi bodo 

vaši kodri sijali še dlje od sončnega 
zahoda. Privoščite si naraven volumen in 

razmršene kodre! 
Cena: 210 € 

click2chic.si

OLJE ZA NOVO ŽIVLJENJE LAS
Keune Satin Oil vaše suhe lase brez 

življenja spremeni v gladke in sijoče z 
edinstveno mešanico dragocenih olj. 

Cena: 25 €
 

keune.si 

KOZMETIKA, NAREJENA Z LJUBEZNIJO, JE NAMENJENA 
VSEM, KI STE RADI UREJENI OD GLAVE DO PET. V NARAVNI 
LINIJI SO IZDELKI, KI SE PONAŠAJO S PRVIM SLOVENSKIM 
CERTIFIKATOM »NARAVNA KOZMETIKA«, V NOVI DT LINIJI 

PA IZDELKI ZA VSE, KI STE MLADI IN MLADI PO SRCU.

SVETLIKAJOČI SPREJ ZA LASE IN TELO 
Lahkotno dišeče olje za lase in telo s 5 
hranljivimi olji, ki naredijo kožo in lase 

svileno mehke in zapeljivo sijoče, 150 ml. 
Cena: 6,99 €

MASLO ZA TELO KOKOS  
Vsebuje karitejevo maslo, kakavovo 
maslo, kokosovo olje in vitamin E, ki 

intenzivno hranijo in vlažijo kožo, 200 ml.   
Cena: 8,99 €

GEL ZA TUŠIRANJE 
Gel za tuširanje z vonjem vrtnice - 

obogaten je z rožno vodo, ki mehča in 
revitalizira kožo, 200 ml.

Cena: 2,99 €

KREMA ZA NOGE
Krema za utrujene noge z oljem grozdnih 
pečk, ekstraktom bršljana in virginjskega 

nepozebnika, ki vlažijo, ščitijo in 
spodbujajo mikrocirkulacijo kože, 50 ml. 

Cena: 3,99 €

GEL ZA TUŠIRANJE Z OGNJIČEM
Vsebuje izvlečke ognjiča in aloje, 250 ml. 

Cena: 5,79 €

ŠAMPON PROTI PRHLJAJU
Z izvlečkom ingverja, ki pomaga proti 

prhljaju ter povrne lasem vitalnost in sijaj, 
200 ml.

Cena: 3,49 €

 KOPALNA SOL ROŽMARIN  
Za osvežujočo kopel z morsko soljo in 

rožmarinom, 400 g. 
Cena: 4,79 €

OLJE ZA MASAŽO SIVKA 
Sestavljeno je iz mandljevega olja, sivke 

ter eteričnih olj sivke, bora in evkaliptusa. 
Mandljevo olje daje koži prožnost in 

mehkobo, 250 ml. 
Cena: 10,79 € 

KOSTANJEV GEL 
Z izvlečki divjega kostanja, ki 

razbremenjuje boleče noge, spodbuja 
prekrvavitev kože in blagodejno deluje na 

vene, 200 ml.
Cena: 9,69 €

ARGANOVO MAZILO
Je negovalno mazilo, ki vsebuje arganovo 

in mandljevo olje, ki sta bogata z 
antioksidanti in vitamini, 50 ml.

Cena: 7,69 €

W W W.  T R E B N I K . C O M

IZDELKE DVORCA TREBNIK NAJDETE V SPLETNI TRGOVINI WWW.TREBNIK.COM, V PRODAJNI GALERIJI NA MESTNEM TRGU 6 V STARI LJUBLJANI, V  
ZELIŠČNI GALERIJI NA GRAJSKI C. 4 V SLOVENSKIH KONJICAH, V VEČJIH PRODAJALNAH MERCATOR PO SLOVENIJI IN V PARFUMERIJAH BEAUTIQUE.

OLYMPÉA PACO RABANNE  
S križanjem čutnosti, ki jo s seboj prinaša 

akord slane vanilje,ter svežine cvetnih not 
predstavlja edinstveno pustolovščino. 

Cena: 70,67 € (50 ml)

pacorabanne.com

OGLASNA VSEBINA OGLASNA VSEBINA
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NOVOLETNA DARILA ZA MOŠKE. VEČNO VPRAŠANJE. KER 
VEMO, DA ŽELITE SVOJEGA MOŠKEGA KARSEDA RAZVA-
JATI, SMO VAM PRIPRAVILI NABOR DARIL, ZARADI KATE-
RIH VAS BO IMEL ŠE RAJE. PA NAJ BO TO MOŽ, FANT, OČE, 
DEDEK ALI PRIJATELJ. Z ZANIMIVIMI, IZVIRNIMI IN SKRB-

NO IZBRANIMI IZDELKI, KI JIH BOSTE NAŠLI V  
NADALJEVANJU, PAČ NE MORETE ZGREŠITI.     

IZJEMEN VISKI CHIVAS
Chivas Regal Extra je izjemen viski, ki je 

staran v sodih za šeri Oloroso in nastane 
z mešanjem najredkejših  malt viskijev iz 

kleti Chivas. 
Cena: 49 €

chivas.com

NOGAVČNIK ZERO POINT 
Nogavčnik Zero Point je namenjen 

uporabi med treningom oziroma telesno 
dejavnostjo.  

Cena: 29,90 €

superge.si

PAMETNI TELEFON HUAWEI P8
Telefon, v katerega se zaljubiš na prvi 
dotik. Prodajna uspešnica leta 2015.

Cena: 479,99 €
 

bigbang.si 

KEUNE POWER PASTE
Vsestranski gel-vosek za ekstremno 

močno utrjevanje kratkih in srednje dolgih 
las. V trenutku spremeni pričesko in ji da 

izrazito matiran videz. 
Cena: 14 €
keune.si

HENNESSY VERY SPECIAL FLASK
Igriv in trendovski silikonski etui, ki ga je 
navdihnila kultura ulične mode. Narejen 

za Hennessyjev Very Special Cognac 
žepne velikosti.
Cena: 12,44 €

merit.si

 RUSKA VODKA KREMLIN AWARD 
Legendarna protokolarna vodka, v kateri 

so združene najboljše tradicije ruske 
narave, zgodovine in tehnologije. 

Cena: od 12,90 do 79,90 €

premium-vodka.si

BONBONIERA WHISKY
Bonboniera vsebuje 12 pralinejev s 

konjakovo kremo in škotski single malt 
viski. 

Cena: 29,90 € 

cokoladniatelje.si

PRAZNIČNO PERILO LISCA 
Udobno moško spodnje perilo s pridihom 

prazničnega vzdušja. Moške boksarice 
Ho Ho Lisca.   
Cena: 9,90 €

lisca.si
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KOMPRESIJSKE NOGAVICE
Kompresijske nogavice Zero Point so 
namenjene uporabi med treningom 

oziroma telesno dejavnostjo.
Cena: 19,90 €

superge.si
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SVET DARIL 
ZA MOŠKE

LENOVO VIBE S1 - ZA BOLJŠI SELFI 
Lenovo Vibe S1 je opremljen z dvojno 

sprednjo kamero, vsak posnet selfi 
pa lahko še izboljšate z različnimi 

ustvarjalnimi funkcijami. 
 Cena: 399 €

lenovo.si
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DARILA ZA 
GEEKE

PAMETNI TELEFON HUAWEI MATE S
Pameten, eleganten, veličasten in lep. Je 

vrh ponudbe pametnih telefonov. 
Cena: 699,99 €

bigbang.si

SPHERO DROID - STAR WARS 
Droid BB-8 je pogled v prihodnost, saj 
vas analizira in se odziva na vaš glas. 

Upravljate ga z aplikacijo na pametnem 
telefonu.  

Cena: 140 €
sphero.com

PRENOSNIK - LENOVO YOGA 900
Opazno drugačen 13,3-palčni prenosnik je 
neke vrste transformer, saj lahko Lenovo 

Yoga 900 uporabljate kot tablico ali 
prenosnik. Zaslon na dotik in Windows 10 sta 

le pika na i temu vrhunskemu izdelku.  
Cena: od 1500 €

lenovo.si

BREZŽIČNE SLUŠALKE
MW60, brezžične naglavne slušalke 
znamke Master & Dynamic, ponujajo 
luksuzno slišnost, ki ji v tem razredu 

slušalk na svetu ni para.
Cena: 520 €

masterdynamic.com

BREZŽIČNI ZVOČNIK - ST. VLADIMIR
Ustvarjalnost pri tehnologijah ne pozna 

omejitev. Dokaz je ta neverjetni brezžični 
zvočnik. Za geeke - nujnost!  

Cena: 1111 €
sound-of-power.com

PAMETNA URA HUAWEI
Visokokakovostna pametna ura s 

popolnoma okroglim zaslonom na dotik 
in hladno kovanim okvirjem iz nerjavnega 

jekla. 
Cena: od 399 €

huawei.com 

 PAMETNA URA TAG HEUER  
TAG Heuer Connected je prva pametna 

ura proizvajalca švicarskih avantgardnih 
ur TAG Heuer, ki so jo zasnovali skupaj z 

Googlom in Intelom. 
Cena: 1350 €

tagheuerconnected.com

HUMANOIDNI ROBOT
Meccano MeccaNoid G15 KS je visok 121 

centimetrov, sestavlja pa ga 1223 delčkov 
in 10 elektromotorjev; z aplikacijo Android

ali iOS bo postal vaš najboljši prijatelj.  
Cena: 244 € 

meccano.com

HEAD-UP DISPLAY ZA VSAK AVTO
Izjemna pogruntavščina, ki prek 

pametnega telefona predvaja vse 
informacije o vožnji. Tudi navigacijo 

Google Maps. Vrhunsko!   
Cena: 46€

hudwayglass.com

LESENE KRAVATE WU-LE
Vuzeniške kravate in zapestnice so ročni 
izdelek iz slovenskega lesa, zato je vsak 
modni dodatek unikaten kot prstni odtis 

narave.
Cena: od 46 €

wu-le.com

DECEMBER SE V GLAVNEM VRTI OKOLI NABIRANJA DARIL, 
A ČE IMATE DOMA ALI MED BLIŽNJIMI TEHNOLOŠKEGA 

NAVDUŠENCA, JE IZBIRA PRECEJ LAŽJA. TUDI SICER PA 
SO TEHNOLOŠKA DARILA SREČKA, KI PRI MOŠKIH VEDNO 
ZADENE, PA ČE JE GEEK ALI NE. A ELEKTRONSKO-TEHNO-

LOŠKA DARILA NISO SAMO TELEFONI, TABLICE IN PRE-
NOSNI RAČUNALNIKI. TEHNOLOŠKA KRAJINA JE ZARES 
PESTRA IN IZBRSKALI SMO NAJZANIMIVEJŠE IZDELKE, 

OB KATERIH SE BODO GEEKOM ZASVETILE OČI BOLJ KOT 
BLEŠČEČ DARILNI OVOJ V SOJU PRASKETAJOČEGA OGNJA 

IZ KAMINA.
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Seznam prodajnih mest Sportina: Sportina, Citypark, Ljubljana / Sportina, MC Šiška, Ljubljana / Sportina, Interspar Vič, 

Ljubljana / Sportina, Europark, Maribor / Sportina, E.Leclerc, Maribor / Sportina, MC Tabor, Maribor / Sportina, Citycenter, 

Celje / Sportina, Qlandia, Novo mesto / Sportina, Qlandia, Kranj / Sportina, TGC Bled / Sportina, Čevljarska 14, Koper

V trgovinah Sportina poiščite 
popolna darila za družino in 
prijatelje, ki so na vašem 
božičnem seznamu. Med 
izdelki številnih blagovnih 
znamk boste našli 
edinstvene ideje in 
elegantna presenečenja 
za svoje bližnje. 
Odkrijte najnovejše 
zimske trende ter 
izkoristite posebne 
ugodnosti, ki smo 
jih za vas pripravili 
v prazničnem 
času.

Darilo za bralce revije 
CITYMAGAZINE!

30% popust
na izdelek po izbiri

Popusti se ne seštevajo, 
akcije se izključujejo.
Popust se obračuna 

pri blagajni ob 
predložitvi kupona.

Kupon velja 
do 24. 12. 2015.

Več idej za darila poiščite na www.sportina.sI

OGLASNA VSEBINA
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S ČIM BOMO PA TO LETO RAZVAJALI BRBONČICE 
VSEH PETIČNIH GURMANOV? S KULINARIČNIMI 

DARILI, SEVEDA. ZBRALI SMO IDEJE ZA DARILA, KI 
BODO ZADOVOLJILE VSE SPEKTRE LJUBITELJEV 
KULINARIKE: NEKAJ PAMETNEGA, NEKAJ ZELO 

OKUSNEGA, NEKAJ POSEBNEGA IN VELIKO UPO-
RABNEGA. TUDI TO LETO POSKRBIMO, DA OSTA-

NEJO NAŠI NAJBLIŽJI GURMANI ODPRTIH UST.    

DARILA ZA 
KULINARIČNE 

GURUJE

MOŽNAR COLE & MASON
V možnarju lahko strete začimbe, sveža 

zelišča, sir, avokado in še marsikaj ter kar 
v njem pripravite svež in čisto naraven 
pesto genovese ali slasten guacamole. 

Cena: 26,95 €
1001dar.si

ZAJEMALKA NESSIE 
Če je ne boste opazili v škotskem jezeru, 
pa jo boste v ''globinah'' omake ali juhe. 

Zajemalko Nessie, namreč.  
Cena: 18 €

ototodesign.com

ČAJNI AVTOMAT SHARP TEA-CERÉ
Čajni aparat, ki ti pripravi katerikoli čaj za 
štiri skodelice na tradicionalen japonski 

način. 
Cena: 285 €

sharp.com

KONJIŠKA PENINA ROSE
Osnova je grozdje modre frankinje, okus 
penine je sadni, svež in rahlo mineralni. 
Odlikuje jo nežno iskrenje mehurčkov. 

Primerna za aperitiv. 
Cena: 9,90 €
zlati-gric.si

PEKAČ ZA VAFLJE STAR WARS
Dobrodošli na temni strani ... Imamo 
vaflje. Pekač za vaflje s premerom 18 
centimetrov in motivom Death Star. 

Cena: 38 €

thinkgeek.com

VALJAR VALEK ROLLING PINS
Valjar iz masivnega bukovega lesa, 

zaščiten z oljem. Z lasersko gravuro. Na 
voljo je več motivov.  

Cena: 30 €

valekrollingpins.com

FAGE TOTAL GRŠKI JOGURT 
Fage TOTAL grški jogurt v predeljenih 

lončkih z okusom borovnice ali maline in 
granatnega jabolka.

Cena: od 1,59 € 

okusi-mediterana.si

ŠKARJE ZA ZELIŠČA JENALUCA
Večnamenske škarje iz nerjavečega jekla 
s petimi rezili, ki ohranijo svežino zelišč.  

Cena: 19 €

jenaluca.com

KUHINJSKI NOŽ MISEN 
Misen je kuhinjski nož, izdelan iz najboljših 

materialov, po zelo dostopni ceni. 
Cena: 50 €

misen.co

BOŽIČNI PRALINEJI CUKRČEK  
12 ročno narejenenih pralinejev z mehko 
kremo in različnimi božičnimi okusi, kot 

so cimet, pomaranča, koriander, vanilja in 
šampanjec.

Cena: 11,90 € 
cukrcek.si
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BLIŽAJO SE PRAZNIKI IN V TEM ČASU JE V KUHINJI PRIROČ-
NO IMETI KAKŠNEGA ASA V ROKAVU. TO JE IMEL V MISLIH 
TUDI DRAGAN MARJANOVIĆ, GLAVNI KUHAR GOSTILNICE 
IN PIZZERIJE KAVAL, KI NAS JE NA ZADNJI KUHARSKI AKA-
DEMIJI CITY CHEF V LETU 2015 OBOROŽIL S KAR ŠTIRIMI.

CITY CHEF – 
DECEMBRSKA 
PRAZNOVANJA

HOBOTNICA V SOLATI 
Hobotnico očistimo in jo kuhamo z 
jušno zelenjavo nekje od ene 
ure do ure in pol (odvisno 
od velikosti hobotnice), da 
se zmehča. Ko se hobot-
nica ohladi, jo olupimo in 
narežemo na kolobarje. 
Dodamo narezane olive 
in paradižnik, nasekljan 
oz. nariban česen ter na 
kocke narezan kuhan in 
že ohlajen krompir. Vse 
skupaj začinimo s soljo 
in poprom, prelijemo z 
olivnim oljem ter dob-
ro premešamo. Doda-
mo še kis, posujemo s 
peteršiljem in solata 
je pripravljena, da jo 
postrežemo._

SESTAVINE /
Hobotnica, jušna osno-
va, 1 lovorjev list, 1 ko-
zarec črnih/zelenih oliv, 
paradižnik češnjevec, 2 stroka česna, 
1/2 kg kuhanega krompirja, olivno olje, 
sol in poper, kis, peteršilj.

Na oljčnem olju prepražimo pole-
novko, narezano na kocke. Dodamo 
gambere in na drobno narezan por. 
Prepražimo, dodamo sesekljan česen 
in zalijemo z vinom. Počakamo, da al-
kohol izpari, nato pa dodamo maslo, 
jušno osnovo, peteršilj in češnjevec. 
Posebej skuhamo njoke in jih dodamo 
omaki. Dodamo še nariban sir Gra-
na Padano in pokuhamo toliko, da se 
omaka naveže na njoke. Postrežemo 
in po želji okrasimo. Dober tek!_

SESTAVINE / 
Oljčno olje, maslo, kostanjei njoki, 
sveža polenovka (file), gamberi, jušna 
osnova, por, sol, poper, česen, belo 
vino, peteršilj, sir Grana Padano, pa-
radižnik češnjevec.

B e s e d i l o  &  I Z B O R :  A N Ž E  P O M P E

SPONZORJI KUHARSKE AKADEMIJE CITY CHEF 

Zastor je padel nad še eno kuharsko akademijo CITY CHEF (Kuharska akademija 
– CITY CHEF – decembrska praznovanja), s čimer je padel tudi zastor nad sezono 
2015, saj je bila ta zadnja v tem letu. Tudi na zadnji akademiji, ki je spet potekala 
v salonu Bosch in Siemens, smo zahvaljujoč kuharskemu velemojstru Draganu 
Marjanoviću, glavnemu kuharju Gostilnice in pizzerije Kaval, brez katerega ne 
mine kuharska akademija CITY CHEF, dodobra razširili svoj repertoar kuharske-
ga znanja. Spretno in z obilico humorja nas je angažiral pri pripravi hobotnice v 
solati, kostanjevih njokov z gamberi in ribo, pečenega krompirja in govejega 
zrezka ter sladice s kozjim sirom, ki je lepo zaokrožila tri urice druženja ob štedil-
niku. Ob hrani pa sta naše brbončice razvajala tudi različno vino in uradna voda 
dogodka Jamnica._

BOSCH SILENTMIXX. 
Neverjetno tih. Zelo zmogljiv.

Fitnes v kozarcu, wellness za ušesa – 
zmogljivi novi mešalnik Bosch Silent-
Mixx neslišno pripravi zdrave smutije, 
juhe, omake, pireje, sesekljano sadje in 
zelenjavo ali drobljen led popolnoma 
avtomatsko, z enostavnim pritiskom 
na gumb, po zaslugi treh programov 
in brezstopenjske nastavitve hitrosti. 
Zaradi filtra za smutije in posebnega 
sekljalnika za začimbe, čebulo in os-
talo je SilentMixx še bolj vsestranski. 
Inovativno rezilo Easy KlickKnife se 
odstrani s preprostim zasukom in zelo 
enostavno očisti brez napornega od-
vijanja._

www.bosch-home.si

KOSTANJEVI NJOKI Z 
GAMBERI IN POLENOVKO

INTERVJU: BINE LIKEB, 
KAVARNA MODERNA
V CENTRU LJUBLJANE SE JE NA PRENOVLJENI CANKARJE-
VI ULICI V MODERNI GALERIJI ODPRLA »SPECIALITY« KA-
VARNA. MODERNA PA NI NAVADA KAVARNA. JE KAVARNA 
Z LASTNO PRAŽARNO, KI SKRBI ZA VEDNO SVEŽE PRA-
ŽENO KAVO IN NAJVIŠJO KAKOVOST KAVNEGA NAPITKA.

LOLITINA SLADKA KULINARIČNA 
ŠOLA – ČOKOLADNO RAZVAJANJE  
V slaščičarni Lolita že sedmič zapored pripravljajo Lolitino sladko kulinarično 
šolo, kjer z nami pregrešne sladice ustvarja Grega Rode iz slaščičarne Lolita Kaval 
Group. Tokrat bomo ustvarjali in “grešili” z marschmellow, čokoladnimi bomboni in 
silvestrskimi torticami. 29. septembra letos je slaščičarna Lolita proslavila zmago 
za najboljši sladoled in najboljšo sladoledno destinacijo na svetu. Naziv si je Lolita 
prislužila v inovativni digitalni kampanji Svetovni sladoledni indeks irske marke-
tinške agencije SoolNua, v kateri je sodelovalo 30 ponudnikov z vsega sveta. Pri-
družite se nam na Lolitini sladki kulinarični šoli, cena prijavnine znaša 39 evrov._

16. decembra ob 17.00 / Restavracija Evergreen, Smlednik 200 
Prijave na e-naslovu: tina.kirn@kaval-group.si

TEFAL PONOVNO NAVDUŠUJE Z INOVACIJAMI NA 
PODROČJU POSODE 
Blagovna znamka Tefal, ki ima že več kot 150-letno tradicijo v svetu kuhinjskih 
pripomočkov, ponovno navdušuje z inovacijami na področju materialov in teh-
nologije kuhinjske posode. Zadnji mojstrovini sta že peta generacija kuhinjske 
Tefalove posode, Tefal GV5, ki jo odlikuje izjemna kakovost, saj je narejena iz do 7 
plasti materialov, med katerimi je najpomembnejša sredica iz titana, ter vsestran-
ska posoda Ingenio Hardica z odstranljivim ročajem, z neoprijemljivo oblogo in 
delci mineralov s titanom._

tefal.si

FIGE PREŠERNOVE 
IZ ČOKOLADNEGA 
ATELJEJA DOBNIK
Čokoladni atelje Dobnik, družinsko 
podjetje in čokoladnica z več kot 
dvajsetletno tradicijo, tudi za pra-
znike ni pozabil na nas. Tokrat nam 
ponuja svojo zaščiteno specialiteto: 
Fige Prešernove, suhe fige, oblite s 
kremo in pravo čokolado. Ekskluziv-
na embalaža in edinstvena vsebina 
sta primerna izbira za letošnje dari-
lo, ki ga bodo vesele tako zahtevne 
mične gospodične kot nič manj mični 
gospodje. Fige Prešernove najdemo 
v poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, 
Celju in Žalcu, ustavimo pa se lahko 
tudi v njihovi spletni trgovini._ 

Kaj ponuja kavarna Moderna?
Ponuja vse, kar mora ponuditI so-
dobna kavarna. ''Speciality'' kavo 
pripravljamo na tehnološko visoko-
naprednih espresso aparatih La Mar-
zocco, ki so navdih vsakega barista. 
Poleg espresso napitkov vas bo v Brew 
baru navdušil izbor različnih ''single 
origin'' kav iz Kenije, Etiopije, Gvate-
male, Kolumbije, Mehike, ki jih ročno 
pripravimo na Cemexu, Aeropresu, 
Sifonu, Hariu V60, Ibriku … Z znanjem 
visokokvalificiranega kadra in poslu-
hom za vaše želje bomo pripravili vašo 
popolno skodelico kave. Za zahtevne 
sladokusce pa so na voljo slaščičarske 
kreacije mojstra Karima Merdjadija ter 
naše hišne slane in sladke pite, dnevne 
juhe ... Prav tako pa smo poskrbeli za 
izbor slovenskih in tujih butičnih piv ter 
vin in žganih pijač.

Kaj je ''speciality'' kava?
''Speciality'' kava je kava najvišje ka-
kovosti, ki se od komercialne kave, ki 
jo pri nas v večini pijemo po lokalih in 
kupujemo v supermarketih, razliku-
je po tem, da je podvržena strogemu 
nadzoru od zrna do priprave skodelice 
kave. Je sezonska, pridelana po najviš-
jih standardih, pravilno transportirana 
in skladiščena, sveže pražena in stro-
kovno postrežena. V kavnem svetu je 
''speciality'' kava svetovni trend, ki je 
vlečni konj kakovosti in inovativnosti, 
ki si ju vsi želimo. 

Nam lahko poveste kaj več o mi-
kropražarnah?

Kaj pa če želimo kakovostno kavo 
popiti doma?
Sveže praženo kavo in tudi več kot 
35 vrst raztresenih čajev Althaus lah-
ko kupite v kavarni Moderna tudi za 
domov, v decembru pa smo za vas 
pripravili posebne darilne pakete. 
Poleg kave si lahko v trgovini kupite 
pripomočke za pripravo kave doma. V 
prostorih kavarne Moderna deluje tudi 
Brew Coffee akademija, ki izvaja teča-
je tako za strokovni kader in bariste 
kot za laike, ki želijo o kavi izvedeti kaj 
več._

Cena: 14,40 € 
 
www.cokoladniatelje.si 
E-POŠTA: info@cokoladniatelje.si 
TELEFON: 01/425 31 41
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Mikropražarne so sinonim za kako-
vost, so trend v razvitejših metropolah 
po svetu in iz dneva v dan povečujejo 
svoj tržni delež glede na večje indu-
strijske pražarne. V naši lastni mi-
kropražarni uvažamo le sezonsko 
surovo kavo najvišje kakovosti, ki jo 
pražimo sproti.

NASLOV / 
CANKARJEVA 15, 1000 LJUBLJANA 
 
ODPIRALNI ČAS / 
TOR.– NED.: 10.00–18.00
 
TELEFON / 
041 336 927 
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DOBER DIZAJN

POSODA 
ZA KRUH 

ANGLEŠKE 
BLAGOVNE 

ZNAMKE 
JOSEPH JOSEPH

Družinsko podjetje Joseph Joseph, v 
katerem ustvarjata brata Joseph, ima 
bogato družinsko tradicijo, a tej do-
daja izjemno ljubezen do dobrega di-
zajna. Oba brata sta namreč strastna 
oblikovalca in prav njune enostavne, a 
večne dizajnerske rešitve postavljajo 
izdelke Joseph Joseph v luč popolne-
ga in brezčasnega dizajna. Izdelkov ne 
oblikujeta vedno sama, saj se ne želita 
ujeti v enoličen oblikovni pristop, zato 
k sodelovanju vabita znane oblikoval-
ce in kreativce.   

Tako je tudi s posodo za kruh, ki je 
idealna rešitev za praktično sodobno 
kuhinjo odličnega videza. Posoda je 
izdelana iz trpežnega melamina, ki se 
enostavno čisti. Zelo uporabna reši-
tev pa je pokrov iz bukovega lesa, ki je 
zasnovan tako, da ga lahko uporabite 
tudi kot desko za rezanje kruha. Tako 
vam je ta vedno pri roki. 

Tokrat so oblikovanje posode zaupali 
priznanemu londonskemu studiu obli-
kovalcev Morph, ki je pripravil posodo 
za kruh. Tako brezčasno in uporabno, 
da jo boste vedno znova z veseljem 
uporabljali._  

1001dar.si 

69,95 €

KJE KUPITI?  
 
CITYPARK: ŠMARTINSKA 152G, LJUBLJANA 
/ PODHOD PLAVE LAGUNE: DUNAJSKA 50, 
LJUBLJANA / MERCATOR CENTER LJU-
BLJANA: CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE 32, 
LJUBLJANA / MERCATOR CENTER 
DOMŽALE: CESTA TALCEV 4, DOMŽALE / 
CITYCENTER CELJE: MARIBORSKA 100, 
CELJE / EUROPARK MARIBOR: POBREŠKA 
18, MARIBOR / SPLETNA TRGOVINA: 
1001DAR.SI 
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NOVOLETNA DARILA ZA 
IZBRANE OKUSE

Izbira daril še nikoli ni bila lažja. Obiščite trgovino ESPRESSO v Nakupovalni 

galeriji Kristalne palače v ljubljanskem BTC Cityju in izberite kavni aparat ali 

kavo illy, prestižne čaje Dammann Freres ali čokolade Domori in Venchi. 

Prave dobrote za izbrane okuse.

Kristalna palača BTC, Ameriška 8, T 051 620 520 | Fajfarjeva 33, T (01) 422 88 88 | Kongresni trg 6, T 041 320 291 | www.espresso.si | info@espresso.si

Letošnjo zimo bo  dogajanje na Bledu popestrilo romantično in 
elegantno drsališče z najlepšim razgledom in pestrim dogajanjem. 

Pridružite se nam na terasi Kavarne Park! 
Otroci se bodo razveselili drsanja z labodkom Zakijem, ostali pa številnih 
aktivnosti na in ob ledu.

Blejsko drsališče 
z razgledom

Več o programu in zimski kulinarični 
ponudbi na drsališču preverite  

na facebook dogodku  
Blejsko drsališče z razgledom 

ali na spletni strani  

www.blejskodrsalisce.si

SHB_oglas_city magazine_drsališče_2711 15 B.indd   1 27/11/15   14:45

DRSANJE JE ENA NAJBOLJ PRILJUBLJENIH ZIMSKIH AKTIVNOSTI IN SLOVENSKA MESTA 
IMAJO KAR NEKAJ DRSALIŠČ ZA REKREATIVCE. MEDTEM KO SO SE PROFESIONALNI HO-
KEJISTI Z LEDOM TO SEZONO ŽE DODOBRA SPOPRIJATELJILI, SMO REKREATIVCI O DRSA-
NJU ŠELE ZAČELI DOBRO RAZMIŠLJATI. V SLOVENIJI JE SICER ZA REKREATIVNE DRSALCE 
DOBRO POSKRBLJENO. PREVERI, KJE V SLOVENIJI LAHKO DRSAŠ.

SLOVENSKA DRSALIŠČA: 
KJE LAHKO DRSAMO V 
SLOVENIJI?

V Sloveniji je kar nekaj drsališč, saj imamo Slovenci radi drsanje. To zadnja leta doživlja renesanso. Pa veste, kje 
vse lahko v Sloveniji drsamo? Seznam mest s pokritimi drsališči oziroma drsališči na prostem je kar obširen, vse pa 
lahko najdete v nadaljevanju._

01/ DRSALIŠČE KAMNIK    
 KAMNIK-TOURISM.SI  

02/ TIVOLI LJUBLJANA   
 SPORT-LJUBLJANA.SI

03/ DRSALIŠČE ZALOG (LJUBLJANA) 
 SPORT-LJUBLJANA.SI

04/ ŠPORTNA DVORANA BLED 
 LEDENA-DVORANA.SI

05/ BLEJSKO DRSALIŠČE Z   
 RAZGLEDOM (KAVARNA PARK)  
 BLEJSKODRSALISCE.SI

06/ BOHINJSKA BISTRICA   
 FB.COM/DRSALISCE

07/ DRSALIŠČE LJUTOMER   
 LUCKYLUKA.SI

08/ BOHINJ (POD SKALCO) 
 BOHINJ.SI

09/ DRSALIŠČE MURSKA SOBOTA  
 LUCKYLUKA.SI  

10/ DRSALIŠČE V ŠPORTNEM  
 PARKU DOMŽALE   
 DOMZALE.SI

11/ MESTNI PARK CELJE 
 ZPO.SI

12/ MESTNO DRSALIŠČE KRANJ 
 SLOVENIAHOLIDAYS.COM

13/ DRSALIŠČE VELENJE 
 FB.COM/DRSALISCEVELENJE

14/ DRSALIŠČE V KOČEVJU   
 KOCEVJE.SI

15/ DRSALIŠČE MOJSTRANA  
 MOJSTRANA.COM

16/ DRSALIŠČE NAKLO 
 NAKLO.SI
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 Dr. Martnes Anthony
drmartens.com

357 €
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MODNI ČEVLJI 
ZA ZIMO 2015/16

XXX // 27

KAKŠEN JE VAŠ POPOLN ZIMSKI ČEVELJ, ČEVELJ 
ZA SNEG (KI, UPAJMO, LETOS BO)? SO TO NEPRE-
MOČLJIVI ŠKORNJI, PLANINSKI ČEVLJI, BULER-
JI ALI SNEŽKE? KARKOLI ŽE NAJRAJE OBUJETE, 
GOTOVO STE VSAJ PRI ZIMSKEM ČEVLJU BOLJ 

KOT NA ESTETIKO POZORNI NA KAKOVOST. 
TUKAJ JE IZ- BOR MODNIH ZIMSKIH ČEV-
L J E V, KI ZDRUŽUJEJO KAKO-
V O S T IN ESTETIKO TER SO 
P R I - MERNI ZA SNEG._

Sorel Caribou XT Boot
sorelfootwear.com

150 €

 Adidas by Stella 
McCartney Nangator 2

global.adidas.com
200 €

 Moonboot WE Quilted
moon-boot.com

139 €

 Hunter Wellington
hunterboots.com

179 €

 Dr. Martnes 101 Floral Boot
drmartens.com

171 €

 UGG M Hannen Black
ugg.si

249,90 €

Zaklenite sladkarije, čips, hrano, cigarete, avtomobilske ključe, denar, kreditne 
kartice, igrače in vse ostale skušnjave ter dostopajte do njih šele po preteku 
nastavljenega časa. TimeBox vam lahko pomaga pri odvajanju od kajenja, pri 
hujšanju, varčevanju, vzgojnih ukrepih ter še pri nešteto drugih vsakodnevnih 
navadah in skušnjavah.
Z inovativno časovno ključavnico vam bo dostop do skušnjav ponovno omo-
gočen šele po preteku nastavljenega časa. Že veste, kje bi ga uporabili?
Vpišite promocijski kupon za popust (citymagoff) in prihranite. Kupon velja do 
31. 1. 2016!

Zaklenite skušnjave in slabe navade! Spoznajte spletno trgovinico Mulc

INFO//
WWW.TIMEBOX.SI
FB: TIMEBOXSLOVENIA
E-POŠTA: INFO@TIMEBOX.SI / TELEFON: 040 804 002

Če iščete izdelke, ki bodo dali osebno noto vašemu domu, ste na pravem mestu. 
V spletni trgovinici Mulc vam ponujamo pestro izbiro izdelkov.
Vaš ambient bodo popestrile stenske nalepke, samostoječe in samolepilne 
črke ter drugi izdelki iz lesa. V trgovinici lahko oblikujete napis, ki bo v celoti 
izdelan v naši delavnici. 
Z lastno znamko Mulc Mini in Mulc Mum oblečemo v sproščena trendovska 
oblačila tako malčke kot nosečnice, izdelamo pa tudi promocijske potiske.
V svoji telovadnici v Sostrem izvajamo športne rojstne dneve, v sezoni pa vas v 
Šoli smučanja naučimo osnov tega športa.

INFO//
SPLETNA STRAN: WWW.MULC.SI / 
SPLETNA TRGOVINA: TRGOVINA.MULC.SI 
E-POŠTA: INFO@MULC.SI / TELEFON: 040 863 229

Vse od leta 2005 je NVEY ECO na čelu organske nege kože in ličil. Razvili in 
izpopolnili so metode in tehnike ter «zeleno» kozmetiko popeljali na povsem 
novo stopnjo popolnosti. NVEY ECO je podrl mit, da biti zelen zmanjšuje učin-
kovitost ličil, ter razvil edinstvene metode proizvodnje, ki ohranjajo organskost 
in omogočajo močne barve ter dolgo obstojnost. Vse to pa so lastnosti, po ka-
terih so ličila NVEY ECO znana po vsem svetu.
Imejte se rade. Razvajajte se.

Nvey ECO – ličila za najbolj zahtevne

MESTNE SKRIVNOSTI

Sladice so kakor pesmi ...

... in najboljše te pripravijo, da zaplešeš.
Prepustite se edinstvenim okusom francoskih dobrot ter se razvajajte ob krhkih 
biskvitih sladkih mojstrovin.
Dih jemajoče umetnine izpod prstov ekipe Zebra patisseries bodo pritegnile 
pozornost vseh navzočih in presenetile z izvrstnim okusom. Narejene so iz pr-
vovrstnih sestavin in pripravljene z veliko skrbnosti.  
Se vam že cedijo sline? Pridite in preprosto pokusite božanske slaščice;v de-
cembru nas lahko obiščete tudi v pritličju ljubljanskega nakupovalnega sre-
dišča Citypark.

INFO//
ZEBRA PATISSERIES, PODUTIŠKA CESTA 35, LJUBLJANA
WWW.SLADKE–POZORNOSTI.SI
TELEFON: 051 343 734

INFO// 
SENKA ORGANICA  
ŽIDOVSKA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA 
WWW.SENKAORGANICA.COM 
FB: SENKA ORGANICA  
TELEFON: 040 130 038
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10

07

DAR 
PRAZNIČNE
LEPOTE
DOVOLIMO SI, DA NAS PRI LIČENJU ZA 
NAJDALJŠO NOČ V LETU NAVDIHNEJO 
LEPOTICE Z RDEČIH PREPROG IN MO-
DNIH BRVI. NE POZABIMO NA SVOJO 
NAJLJUBŠO RDEČO ŠMINKO, SENČ-
KE ZA OČI V KOVINSKIH ODTENKIH, 
POIGRAJMO SE Z MODRO BARVO IN V 
SLOGU ŠESTDESETIH POUDARI-
MO OČI S ČRTALOM. 

Ne glede na izbiro našega 
make-upa se moramo tudi za 
najdaljšo noč v letu počutiti 
kot me. Nikakor se ne zaženi-
mo, če nismo prepričane, da 
bomo z rezultatom popolnoma 
zadovoljne. Na sre-
čo je na voljo kar 
precej modnih ličil 
te sezone, ki bodo 
zadovoljila priča-
kovanja in okuse 
vseh žensk. Karkoli 
bomo že izbrale, na 
najdaljšo noč v letu 
bomo gotovo blestele._

01 / GOSPODIČNA V RDEČEM
Bobbi Brown
Sterling Nights / Lady Ruba
bobbibrowncosmetics.com
25 €

05 / MISS ŠESTDESETIH
Clinique
Quickliner
clinique.com
16 €

06 / ZLATA VROČICA
Tom Ford
Runway Fall Look / Cognac Sable
tomford.com
75 €

07 / IGRA SENC
Urban Decay
Naked Smoky
urbandecay.com
51 €

11 / ZA SUBTILNE GOSPODIČNE
Lancôme
Blush Subtil
lancome.com
29 €

08 / SAMOZAVEST SERIJSKO
Georgie
L'Avant-Gardiste Faux Lashes
georgiebeauty.com
14 €

12 / BENEŠKI PRIDIH
OPI
Venice Collection
opi.com
18 €

09 / OBVEZNA RDEČA
Yves Saint Laurent
Le Laque Couture / Rouge Pop Art
ysl.com
25 €

13 / PREFINJENO ZLATO
Dior
Diorific Golden Shock Top Coat
dior.com
27 €

10/ ČISTO RAZKOŠJE
Estée Lauder
Sumptuous Extreme Mascara
esteelauder.com
25 €

02 / SREBRNA PRAVLJICA
H&M
Let It Shine 
hm.com
5,99 €

03 / LEPA POLT
Sisley Paris
Phyto-Teint Expert
sisley-paris.com
129 €

04 / NAELEKTRENA LJUBEZEN
Christian Louboutin
Bengali Matte 
christianlouboutin.com
85 €

01

09

03

13

120402
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05SILVESTROVANJE (ALI NAJBOLJŠI DAN V LETU, KO LAHKO BREZ SLABE VESTI 
NOSIMO NAJBOLJ SVEČANE OBLEKE) JE ŽE ZA VOGALOM! PRIPRAVILI SMO 
DVOJE IDEJ, ZANJO IN ZANJ, KI BOSTA ZA NAJDALJŠO NOČ V LETU POSKR-
BELI, DA BOMO VIDETI ODLIČNO. TO STA IDEJI, KI DOPUŠČATA, DA SMO PRI 

USTVARJANJU SVOJEGA VIDEZA KARSEDA USTVARJALNI. KDAJ PA, ČE NE ZA  
SILVESTROVO?_ 

CITYJEV NOVOLETNI STAJLING

01 / S.OLIVER - PULOVER - 69,99 € // 02 / PT01 - 
HLAČE - 265 € // 03 / OUT OF ORDER - URA - 389 € // 
04 / PAOLA BOTTAI - MINI CLUBMAN - PARFUM - 110 
€ // 05 - L'ECLAIREUR MADE BY - ČEVLJI - 480 €._ 

02

03

04

05

01

01 / ALEXANDRE VAUTHIER - SUKNJIČ - 1775 € // 02 
/ PARKER - OBLEKA - 398 € // 03 / MICHAEL KORS 
- ZAPESTNICA - 149 € // 04 / REBECCA MINKOFF - 
PRSTANI  - 45 € // 05 - CHAN LUU - UHANI - 93 € 
// 06 / FREYWILLE - PARFUM ROSE - 105 € // 07 / 
BURBERRY LONDON - SANDALI - 705 €._ 

01

02

03

04

05
07

06
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1001 IDEJA ZA PRAZNIČNO 
OBDAROVANJE 

VEDNO PRAVI NASLOV ZA IZBIRO DARIL NAJDETE V TRGOVINAH 1001 
DAR, KJER SO TUDI ZA LETOŠNJO NAKUPOMANIJO KAR NAJBOLJE 
PRIPRAVLJENI. PRIPRAVILI SMO IZBOR NEKATERIH IZDELKOV, ZA KA-

TERE VERJAMEMO, DA SO IDEALNO DARILO ZA VAŠE NAJBLIŽJE. 

1001dar.si 

EIGENART  
Škatlica za 100 g čaja.

KIKKERLAND
Lesene mešalke za solato. 

ČAJNIK
Emajliran čajnik, 2,2 l.

 UMBRA 
Stenski obešalnik za slike.

KOMPOSTNIK 
4-litrski 18,95 € in 6-litrski 20,95 €.

LE CREUSET 
Okrogla posoda z jeklenim gumbom, 

20 cm. 

SILKEBORG  
Volnena odeja iz 100% skandinavske 

volne, rjavi toni.

KIKKERLAND 
Hranilnik v obliki zlate palice. 

SPIRELLI, GEFU 
Spiralni rezalnik za pripravo špagetov 

iz zelenjave. 

ALADDIN
Termo lonček iz recikliranega  

materiala Pappilon. 

15,95 €10,95 €

4,95 € 24,95 €

24,95 € 209,00 € - 20% 59,95 €

REISENTHEL 
Nakupovalni voziček z zložljivim 

ročajem. 

9,95 € 19,95 €82,95 €

VIGAR 
Ščetka za posodo Snežak. 

8,95 €

CITYPARK: ŠMARTINSKA 152G, LJUBLJANA / PODHOD PLAVE LAGUNE: DUNAJSKA 50, LJUBLJANA / MERCATOR CENTER LJUBLJANA: CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE 32, 
LJUBLJANA / MERCATOR CENTER DOMŽALE: CESTA TALCEV 4, DOMŽALE / CITYCENTER CELJE: MARIBORSKA 100, CELJE / EUROPARK MARIBOR: POBREŠKA 18, MARIBOR /  
SPLETNA TRGOVINA: 1001DAR.SI 

OGLASNA VSEBINA

Najnovejšo dizajnsko 
linijo Gorenje by Starck 
je oblikoval svetovno 
znani oblikovalec Phi-
lippe Starck. Mednaro-
dno priznani francoski 
ustvarjalec je v sodelo-

vanju z Gorenjem ustvaril kolekcijo naprav, katerih eleganca se skriva v diskret-
nosti visoke kakovosti in minimalističnem dizajnu. Kolekcija Gorenje by Starck 
prinaša najsodobnejše tehnologije in vrhunsko energijsko učinkovitost. Obsega 
pečice, mikrovalovne pečice, kuhališča, kuhinjske nape, hladilnike, predale in ok-
rasne plošče. Mikrovalovne pečice s posebno tehnologijo omogočajo enakomer-
no segreto ali odtajano hrano, ki ohrani svojo izvirno strukturo, vitamine, minerale 
in vlaknine. Kuhinjske nape so opremljene s senzorjem AdaptTech, ki zazna raven 
nečistoče ali pare, vlage in plinov ter samodejno prilagodi hitrost delovanja ven-
tilatorja. Tukaj je še funkcija XpandZone, ki omogoča kuhanje na skoraj celotni 
površini indukcijskega kuhališča. V hladilnike pa je vgrajena tehnologija IonAir, ki 
poustvarja naravni proces ionizacije in tako ohranja svežino hrane dlje._

gorenje.si

GORENJE BY STARCK

FMZ-Flegis-1115-Olgas-Curaprox-Black-is-White-CityMagazine-VE-235x145+5mm.indd   1 26. 11. 15   09:32

PHILIPSOVI BRIVNIKI 
SERIJE 7000 – ZA 

NEŽNO BRITJE 
OBČUTLJIVE KOŽE 

Pravijo, da je za lepoto treba potrpeti. A za brezhiben 
moški videz to ne drži. Vsaj ne, če uporabljate Phi-
lipsove brivnike serije 7000 za suho in mokro britje. 
Z njimi rdečica, srbenje in druge kožne reakcije os-
tajajo zgolj spomin. Kako je to mogoče? Revolucio-
narni brivniki se ponašajo s posebnim sistemom rezil 
in obročki z edinstvenim premazom, ki omogočajo 
brezhibno drsenje po obrazu in posledično občutno 
manj draženja kože. Glava brivnika, ki se premika v 
5 smereh, pa se popolnoma prilagaja obliki obraza, 
zato se ji ne izmuzne noben kotiček._

philips.si/brivniki-za-obraz 
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BluesON UniON:
NEAL BLACK  

& THE HEALERS
16. 12. 2015 OB 20:30,

KAVARNA UNION

AKUSTIČNO, EKSKLUZIVNO:
DAN D – TIHO

26. 12. 2015 OB 21:00,
UNIONSKA DVORANA

NE ZAMUDITE  
UNIONOVIH  

KONCERTNIH  
POSLASTIC! 

Vstopnice na prodajnih mestih Eventim.

WWW.UNION-HOTELS.EU/DOGODKI

Untitled-2   1 1.12.2015   12:05:22

BOŽIČKOVANJE S PREDSTAVO 

GOSPE BOŽIČKOVE
Veste, zakaj Božičkovi jeleni lahko letijo in 
kako Božičku uspe v eni noči obdariti vse 
otroke sveta? Zaradi čarobnih piškotkov, ki 
jih peče gospa Božičkova. Vas zanima, kako? 
Pridite na čarobno božičkovanje v Europark, 
kjer vas čaka prikupna predstava “Piškotarna 
gospe Božičkove”, v kateri bomo plesali, peli 
in spoznali skrivni recept za piškote. Obiskal 
nas bo tudi Božiček, ki bo za 
otroke prinesel lepa darilca. 
Prisrčno vabljeni  
v čarobno piškotarno!

Petek, 18. december 2015, ob 17. uri

Osrednji 
prireditveni 

prostor
∞ ∞ ∞

Otroška 
predstava 

“Piškotarna 
gospe Božičkove”

∞ ∞ ∞
Prihod Božička

∞ ∞ ∞
Obdarovanje 

otrok 

www.europark.si

DarilcaBožičekgospa Božičkova 
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darilni 
boni 

btc city

VEDNO iZPOLNiJO
PRAVO ŽELJO
Nakup na www.btc-city.com/darilniboni

Trgovine v bTC CiTY lJUblJana sO V DEcEmbRu 
ODPRtE tuDi Ob nedelJah OD 9.00 DO 15.00

URADNA ŽOGA UEFA EURO 2016 ŽE V INTERSPORTU 
Nogometna ljubljenka Beau Jeu, kot se imenuje uradna žoga prihajajočega evropskega nogometnega prvenstva v 
Franciji, je že prispela na slovenska tla. Žogo najdete v prodajalnah Intersport po Sloveniji, kjer ljubitelji nogometa dobi-
te tako uradno žogo kot tudi cenovno ugodnejšo repliko. Pri Adidasu so inovativno strukturo in edinstveno simetričnost 
šestih identičnih plošč razvijali 18 mesecev, za ''piko na i'' pa jo elegantno okrasili z barvami francoske trobojnice, med-
tem ko srebrni poudarki spominjajo na glavno nagrado prvenstva._

intersport.si

SINCERA – NOVA TRGOVINA Z MODNIM 
NAKITOM IN DODATKI V LJUBLJANI VAS 

BO ZAPELJALA
6. novembra je odprla vrata nova prodajalna, ki se je bo razveselila vsaka modna navdušenka ter 
ljubiteljica lepega nakita in torbic. Prodajalna Sincera na Miklošičevi 7a v Ljubljani vas bo nav-
dušila s ponudbo modnega nakita – bogata izbira ogrlic, zapestnic, prstanov, uhanov in lasnega 
nakita iz različnih materialov, ki se jim ne boste mogli upreti. Za vsak okus, za vsako garderobo 
in za vsako priložnost se najde nekaj posebnega. Pa modne ure v različnih stilih in barvah, z 
usnjenimi ali kovinskimi pasovi in kristali Swarovski. Ravnodušnih vas ne bodo pustile niti večje 
in manjše torbice iz eko usnja, h katerim lahko izberete primerno ruto ali šal. Pritegne modni 
dizajn, izdelke načrtujejo lastni dizajnerji, ki tudi skrbno nadzorujejo kvaliteto izdelkov. Takoj za 
dizajnom pritegnejo cene, ki so zelo dostopne, in za vsak žep se najde primeren izdelek. Moto 
blagovne znamke Sincera je dizajn in kakovost po sprejemljivi in pošteni ceni. Sincera je prava 
destinacija tudi za vse tiste, ki bi radi obdarovali žensko in iščejo nekaj posebnega in modnega. 
Sincera – Enjoy Your Style._

Miklošičeva 7a, Ljubljana, odpiralni čas: vsak dan od 9. do 19. ure, nedelje od 11. do 16. ure. 
www.sincerastyle.com

FREYWILLE, 
BREZČASNOST 

IN NATAŠA 
PINOZA

Eleganten in razkošen nakit 
FREYWILLE se izjemno prilega pra-
vljičnemu navdihu za praznični slog, 
ki se zgleduje po modnih smernicah 
z začetka prejšnjega stoletja. Pou-
darjen umetniški videz FREYWILLE 
kolekcije Nixe s svojo simboliko in 
slojevito izraznostjo ter eleganca am-
basadorke FREYWILLE Nataše Pino-
za sta odlična sodobna predstavitev 
tega obdobja, prepojenega z domišlji-
jo, z duhom lahkotnosti življenja, ko se 
je svetu predstavila nova ženska, ki si 
upa in zna. Izraža skrivnostnost, ujeto 
v eleganco in prefinjenost. Navdihuje 
z neminljivimi secesijskimi motivi dveh 
prepletenih ženskih podob. Z odtenki 
sive barve, čutno potapljajočimi se v 
črnino, obrobljenimi z bleskom zlata in 
platine, ki odražajo veličastno tišino 
podvodnega sveta, predstavlja po-
klon ženski skrivnostnosti.

Kolekcija »Hommage à Gustav Klimt« 
je na voljo v ljubljanskem FREYWILLE 
butiku._

freywille.si

HUMANITARNA AKCIJA
Cityparka in Zveze
prijateljev mladine

“Lepo je dobiti, še lepše podariti!”
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BOŽIČEK in PALČKI POMAGALČKI so v TOVARNI 
DARIL postavili BOŽIČKOVO SMREČICO ŽELJA z 
željami otrok iz socialno šibkih družin. Pomagajte 
nam jih osrečiti in jim polepšati praznike. Srčna 
hvala. Več informacij na www.citypark.si

od 6. do 18. 12. 2015
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BIG BOSS
Mercedes-Benz GLS je novi stari Mercedes-Benz GL. Prenova je 
bila namreč več kot samo kozmetične narave, zato tudi novo poi-
menovanje. Pa če začnemo pri videzu. Nova je celotno zunanjost s 
še bolj poudarjeno masko, novi in še naprednejši so žarometi, nova 
je grafika zadnjih luči, nove so karoserijske barve, nova so platišča 
iz peresne litine in nova je zadnjica tega sedemsedežnega suva, ka-
terega nadgradnja je šla v slogu manjšega modela Mercedes GLE 
(prejšnji ML). A glavnina sprememb se vendarle ni zgodila le zunaj, 
ampak predvsem znotraj. Tako je v celoti nova notranjost, ki izžare-
va že znane hišne oblikovne smernice in zvrhano mero luksuza.  Za 
vse, ki jim ”osnovna” ponudba opreme ni dovolj, bodo imeli na voljo 
paket ”exclusive”, ki bi moral zadovoljiti tudi največje petičneže. V 
svojem razredu, kjer mu družbo delajo imena, kot sta Volvo XC90 in 
Audi Q7, je najprostornejši, s prenovo pa je bil deležen tudi najno-
vejše generacije aktivnih pomagal. Mercedes-Benz je nekaj mišic 
in testosterona dodal tudi paleti motorjev serije GLS.  Tako konjiči 
sežejo od skromnih 190 kW/258 KM do divjih 430 kW/585 KM. Mer-
cedes-Benz GLS pripelje v salone marca 2016, zanj pa boste morali 
odšteti nekje med 74.800 in 135 tisoč evri._

mercedes-benz.si 

LEGENDA 
FIAT 124

Novi Fiat 124 Spider je dvosedežni 
športnik, za katerega je Fiat ”skočil v 
posteljo” z Mazdo. Dostopni roadster 
seksi oblin je duhovni navdih poiskal pri 
slovitem predhodniku, arhitekturnega 
oziroma tehničnega pa pri legendarni 
Mazdi MX-5. Ponaša se s samosvojo 
lupino, ki bo pritegovala poglede in s 
katero bo nadaljeval Fiatovo zgodbo 
avtomobilov ”zgoraj brez”. Pogon na 
zadnja kolesa in Mazdina tehnika ter 
poskočen 1.4 Multiair. Kombinacija, 
ki  obljublja izvrstne in že skoraj po-
zabljene romantične vozne lastnosti, 
ki zaradi elektronskih pomagal hitro 
izumirajo. Novega Fiata 124 Spiderja 
bodo izdelovali na Japonskem, v Ma-
zdini tovarni v Hirošimi. Kljub dejstvu, 
da bo na njem pisalo ”Made in Japan”, 
Fiat zagotavlja, da bo izžareval pravi 
italijanski šarm._

fiat.si

KONCEPT – VOLVO 26
Samovozeči avtomobili postajajo resničnost (dokaz je Volvo) in 
nismo več daleč od časov, ko bo vozniški izpit postal muzejski kos 
papirja. Samovozeči avtomobili se namreč počasi, a vztrajno pre-
bijajo v ospredje, zato ni več vprašanje, ali se bomo v prihodnosti 
vozili z njimi ali ne, ampak kaj bomo potniki počeli med vožnjo v sa-
movozečih avtomobilih. Fantastičen vpogled v to nam je ponudil 
Volvo s svojim izjemnim konceptom notranjosti, imenovanim kon-
cept 26. Ta sicer ni kot kak diktator povsem prevzel vajeti vožnje v 
svoje roke, saj dopušča možnost ”ročnega” upravljanja avtomobila 
(”drive”). Sicer pa sta tu še način ”create”, ki notranjost preobrazi 
v pisarniško okolje, in način ”uživaj”, pri katerem se sedeži spustijo 
nazaj za maksimalen užitek. Na sovoznikovi strani si je mesto izboril 
25-palčni zaslon, na sredinski konzoli tablica, tu pa sta še preklo-
pna mizica in popolnoma prilagodljiv voznikov sedež. Po napovedi 
predstavnikov Volva naj bi se po švedskih cestah samovozeči suv 
XC90 peljal že leta 2017. Prihodnost je praktično že tu._

volvo.com

TERENEC ZGORAJ BREZ
Kabriolet Range Rover Evoque Convertible se je medil vse od leta 
2012, in po letih tipanja trga bo sredi leta 2016 vendarle dočakal 
tudi serijsko proizvodnjo. Sploh prvi kompaktni premium suv brez 
strešnega loka in lepotnih napak bo na voljo v več ko 170 državah, a 
v omejeni nakladi. Evoque Convertible zgoraj brez prihaja v prodaj-
ne salone sredi leta 2016._

landrover.si 

Go Further
Uradna poraba goriva: 3,3-6,0 l/100 km. Uradne specifične emisije CO 2: 94-189 g/km. 
Emisijska stopnja: Euro 6b, uradne emisije NOx: 0,0254-0,0736 g/km, specifične emisije 
trdih delcev: 0,00034-0,00320 g/km, število delcev: 0,03-1,19 x 10 11. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM2,5 
ter dušikovih oksidov. Slika je simbolična. 

NOVI FORD MONDEO 
Popolna eleganca in vznemirljiva izkušnja vožnje, 
inteligenten in dinamičen videz, prilagodljivi LED 
žarometi, zračne blazine v varnostnih pasovih zadaj, 
aktivna pomoč pri parkiranju in masažna prednja sedeža. 
To je le začetek za ljudi, ki zahtevajo več. 

novi-mondeo.si

Samozavest ne 
pozna kompromisov.

SUMMIT AVTO d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 25 25 125, e-pošta: prodaja@summitavto.si
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Po desetih letih se je vrnil - in vsekakor poskrbel za raznolikost, kot je še nismo 
bile deležne. Zadnji trendi letošnje jeseni priporočajo vsaj en pončo v omari 
vsake ženske.
Pončo je vedno prava izbira, v njegovem objemu bo vaš videz eleganten, hkrati 
pa se boste počutile zelo prijetno in svobodno. Odličen je v kombinaciji z oprije-
timi hlačami in nizkimi gležnjarji, če pa želite izstopati, preprosto obujte škornje 
z visoko peto._ 
Privoščite si pončo in škornje preko kolen tudi ve in nedvomno boste pustile vtis 
drzne in zapeljive ženske.

Pončo je Top dodatek letošnje jeseni

Črna zobna pasta – bolj beli zobje

INFO//
WWW.TOPMODA-ONLINE.SI
FB: TOP MODA FASHION, SHOES & ACCESSORIES
INSTAGRAM: TOPMODA_FASHION

Curaprox predstavlja novost – črno zobno pasto, ki brez abrazivnih delcev in 
kemičnega beljenja odstrani zabarvanje zob. Za bolj bel nasmeh namesto ško-
dljivih učinkovin poskrbi aktivni ogljik, ki madeže vpije in jih nežno odstrani ter 
ob tem ne poškoduje zobne sklenine. Vsebuje 950 ppm fluoridov in encime, ki 
podpirajo naravno zaščitno funkcijo sline ter povečajo njene antibakterijske in 
antivirusne učinke. Dodatno ščitijo pred zobno gnilobo in pomagajo pri odpra-
vljanju občutka suhih ust. Kot vse paste Curaprox tudi črna ne vsebuje penila 
SLS, zato njena uporaba pomeni veliko manjše tveganje za razjede (afte) v us-
tih. Na voljo je v dveh različicah._

INFO//
FLEGIS, D. O. O., PERHAVČEVA ULICA 36, 2000 MARIBOR /02 460 53 42 
WWW.FLEGIS.SI / 
E-POŠTA: INFO@ZDRAV-NASMEH.COM

Zakaj Miklavž, Božiček in dedek Mraz najraje kupujejo svoja darila v Čoko-
ladnici Cukrček? Ker tam dobijo najkvalitetnejšo ročno izdelano čokolado za 
vse sladokusce, od majhnih pa do velikih! Obiščite Cukrček in si izdelajte svoj 
seznam želja. Naj vam predlagamo nekaj idej: čokoladni Božiček, jelenček, 
angelček, zvezda za na novoletno jelko ali pa kar novoletna bonboniera raz-
novrstnih kremnih čokoladnih pralinejev v kovinski škatlici.

Kje kupujejo Miklavž, Božiček 
in dedek Mraz?

MESTNE SKRIVNOSTI

SugarSweet & Cavalier stevia čokolada 
Bodi FIT s SugarSweet! SugarSweet je naravno in brezkalorično sladilo en-
ake oblike in okusa kot sladkor.  Z njim lahko pripravljate zdrave slaščice in se 
sladkate brez slabe vesti, saj kljub svoji sladkosti SugarSweet ne vsebuje kalorij 
in nima glikemične vrednosti (G.I.0). 
Belgijske čokolade Cavalier so najbolj zdrave čokolade na tržišču, saj ne vse-
bujejo (dodanega) sladkorja, temveč  so sladkane z naravno stevio. Ne vsebu-
jejo GSO, umetnih arom in barvil ter so primerne tudi za diabetike in kandida 
bolnike.
Pravi kavalirji  kupujejo Cavalier čokolado na www.sladko.si, v trgovinah Kalček 
in trgovinah z zdravo prehrano._

INFO//
WWW.SLADKO.SI / FB: CAVALIER STEVIA ČOKOLADA // 
FB: SUGARSWEET NARAVNO BREZKALORIČNO SLADILO
E-POŠTA: INFO@SLADKO.SI

INFO// 
ČOKOLADNICE CUKRČEK V LJUBLJANI /  
MESTNI TRG 11 / MIKLOŠIČEVA 4 / PASAŽA NEBO-
TIČNIKA / MERCATOR ŠIŠKA /  
WWW.CUKRCEK.SI / E-POŠTA: INFO@CUKRCEK.SI

HEDONIZEM

hedonizem.si



PROMO // 3938 // FILMSKA PLATNA

PODARITE NAJBOL JŠO ZABAVO. PODARITE NAJBOL JŠI KINO.

KRAVATA KOT DARILO
NI RAZVESELILA ŠE NOBENE OSEBE.

WWW.CINEPLEXX.SI

AKCIJSKI DOMIŠLJIJSKI SPEKTAKEL

VOJNA ZVEZD: SILA 
SE PREBUJA

STAR WARS: EPISODE VII  
THE FORCE AWAKENS, 2015

Le redko kateri film si je izboril toliko pozornosti kot 
Vojna zvezd: Sila se prebuja. Breme nerealnih pri-
čakovanj je nase prevzel režiser J. J. Abrams, ki se je 
podpisal že pod mnoge mojstrovine. Po več desetle-
tjih se vračajo stari junaki prve trilogije, to so Harri-
son Ford kot Han Solo, Carrie Fisher kot princesa Leia 
in Mark Hamill kot Luke Skywalker. Sedmo nadalje-
vanje kultne vesoljske pustolovščine, ki se dogaja 30 
let po Jedijevi vrnitvi, obeta največji spektakel leta._

Režija: J. J. Abrams. Igrajo: Harrison Ford, Mark 
Hamill, Carrie Fisher, Oscar Isaac, Daisy Ridley, John 
Boyega, Domnhall Gleeson ...

16. 12., Kolosej

LJUBEZENSKA DRAMA

OB MORJU
BY THE SEA, 2015

Brad Pitt in Angelina Jolie Pitt imata resne težave v 
zakonu. Kljub vsem govoricam očitno samo v filmu 
Ob morju. Scenarij zanj je napisala kar Joliejeva, ki je 
vihtela tudi režisersko paličico, da je vse ostalo dru-
žini, pa je za svojega soigralca izbrala kar svojega 
moža. Joliejeva ima namreč moto: ''Če hočeš v Hol-
lywoodu stvari narediti, kot je treba, jih naredi sam.'' 
Za vse, ki ste želeli pokukati v intimno sfero tega naj-
bolj zanimivega dvojca, izbira, ki je decembra nujna._

Režija: Angelina Jolie. Igrajo: Brad Pitt, Angeli-
na Jolie, Mélanie Laurent, Melvil Poupaud, Niels 
Arestrup, Sarah Naudi, Richard Bohringer, George 
Camilleri, Anna Cachia, Frédéric Dessains.

10. 12., Kolosej

AKCIJSKI FILM

V SRCU MORJA
IN THE HEART OF THE SEA, ZDA, 2015

Film V srcu morja temelji na istoimenskem romanu 
ameriškega pisatelja Nathaniela Philbricka iz leta 
2000 in ga je režiral proslavljeni Ron Howard, je re-
snična zgodba enaindvajsetih mož, ki je navdihnila 
že pisatelja Hermana Melvilla in njegovega Moby 
Dicka. Zgodba filma V srcu morja popiše usodno ek-
spedicijo skupine ameriških mornarjev iz leta 1819, ki 
se konča z brodolomom njihove ladje kitolovke Essex 
v Tihem oceanu, kjer je prežala za kiti glavači, med 
njimi tudi za mitičnim orjaškim belim kitom Moby 
Dickom._

Režija: Rom Howard. Igrajo: Chris Hemsworth, 
Benjamin Walker, Tom Holland, Brendon Gleeson, 
Cillian Murphy, Ben Whishaw, Jordi Molla.

10. 12., Cineplexx

AKCIJSKI FILM

PEKLENSKI VAL
POINT BREAK, 2015

Peklenski val je priredba istoimenskega filma (1991), 
ki uživa kultni status, v katerem sta pred 24 leti 
blestela Keanu Reeves in danes žal že pokojni Pa-
trick Swayze. V Reevesove čevlje kot FBI-agent 
Johnny Utah je tokrat stopil Luke Bracey, v lik Pa-

tricka Swayzeja, kriminalnega megauma Bhodija, 
pa se je vživel Édgar Ramírez. Film govori o skupini 
drznih bančnih roparjev oziroma ekstremnih špor-
tnikov pod vodstvom Bhodija, v katero se infiltrira  
FBI-agent Johnny Utah. Po napovednikih sodeč pri-
redba filma, vredna ogleda._

Režija: Ericson Core. Igrajo: Édgar Ramírez, Luke 
Bracey, Ray Winstone, Teresa Palmer, Delroy Lindo.

31. 12., Kolosej

VSI SMO DOBRO SEZNANJENI, KAKO NAPORNA JE LAHKO VČASIH IZBIRA OČAL, 
BODISI SONČNIH BODISI KOREKCIJSKIH. PO NAVADI JE NAJVEČJA DILEMA RAV-
NO PRI IZBIRI OČAL, KI SE BODO LEPO PODALA NAŠEMU OBRAZU IN KI BODO 
HKRATI DOSTOJNI MODNI »STATEMENT«. KAKŠNA OČALA TOREJ IZBRATI, DA 
BODO ZADOVOLJILA NAŠ OKUS, VIDEZ IN KONEC KONCEV TUDI USTREZNO IZ-
RAŽALA NAŠ ŽIVLJENJSKI SLOG? 

OČALA, PRIMERNA ZA NAŠ 
ŽIVLJENJSKI SLOG

CLUBMASTER – ZA POGUMNE 
INTELEKTUALCE 
Brezčasen retro dizajn clubmaster oblike očal izvira 
iz leta 1950. V milejši obliki lahko to ikonično obliko 
opazimo tudi na letošnjih ženskih modelih. Primeren 
je za vse pogumne intelektualce in intelektualke, ki 
želijo opozoriti nase._

JOHN LENNON – ZA INSTANT 
PAMETEN UČINEK 
Okrogla unisex oblika očal, ki nas gotovo najbolj spo-
minja na Johna Lennona, je svetovni trend, ki vse bolj 
navdušuje tudi slovenske intelektualce, umetnike in 
modni mladež._ 

Giorgio Armani / Cena: 176 €

MAČJE ZAPELJEVANJE 

Očala s privihanimi krivuljami spominjajo na mehko-
bo ženskih oblin. Mačja očala so primerna za ženske, 
ki želijo poudariti svojo ženskost in s svojimi očali  
zapeljati._ 

LES JE »IN« 
Les ostaja na čelu modnih trendov, saj sledi splošne-
mu navdušenju nad vračanjem k naravi in k upora-
bi naravnih materialov. Lesena očala so primerna 
za tiste, ki želijo naravo vedno s seboj – tudi če se  
znajdejo v urbani džungli._

WooDone Aidan / Cena: 290 €

Prada / Cena: 140,90 €

RayBan / Cena: 136,60 € 

Prada / Cena: 171,10 € 

Versace / Cena: 157,60 €

OČESNI CENTER IRMAN 

Očesni center Irman  ponuja celosten pristop k reševanju težav z vidom; vključno s specialističnimi pregle-
di vida, brezkompromisno kakovostjo očal in kontaktnih leč ter sledenjem najnovejšim modnim smernicam.  
Ponujajo širok izbor kolekcij očal, tako uveljavljenih kot novih butičnih znamk. Izbrane kolekcije očal si lahko 
ogledamo na www.optikairman.si.

Ljubljana | Štihova ulica 9 | 051 288 019   
Velenje | Vodnikova 1 | 03 586 90 27   

Žalec | Savinjska cesta 2 |051 288 010
www.irman.si 
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YOUTUBE MUSIC JE NOVA APLIKACIJA, POSVE-
ČENA GLASBI. APLIKACIJA BO NAJPREJ NA VO-
LJO V ZDA, PODPRTA PA BO NA OPERACIJSKEM 
SISTEMU IOS IN NA OPERACIJSKEM SISTEMU 
ANDROID. JE TOREJ NA OBZORJU PRAVA AL-
TERNATIVA GLASBENEMU PORTALU SPOTIFY, 
KI BO V NASPROTJU S TEM NA VOLJO TUDI V 
SLOVENIJI?

V aplikaciji YouTube Music je vse prilagojeno nam. 
Začnemo na domačem zaslonu, ki ima tri elemen-
te: “Moja postaja” plus dve žanrski postaji – recimo 
pop in rock, ki se ustvarita na podlagi naših glasbenih 
vzorcev. Na “Moji postaji” najdemo glasbo, ki jo ima-
mo radi, hkrati pa YouTube na podlagi naših iskanj 
ustvari algoritem in poišče glasbo, za katero misli, da 
nam bo všeč. 

Ko glasbo predvajamo, lahko prosto raziskujemo po 
podobnih posnetkih – koncertih v živo, posnetkih z 
besedili, remiksih ali coverjih drugih umetnikov. Po-
leg tega YouTube ni pozabil na vse, ki smo radi v ko-
raku z glasbenimi trendi. Za to obstaja zavihek “Tren-
di”, kjer bomo našli kategorije, kot je “The Daily 40”  
ali “On the Rise”. 

Vsi tisti, ki so naročniki YouTube Red, uživajo doda-
tne bonuse. Pametni gumb v zgornjem desnem kotu 
uporabniku omogoča, da aplikaciji pove, da ga video 
ne zanima. Slika tako zamrzne in vse, kar ostane, je 
zvok. Prednosti naročnine na YouTube Red so med 
drugim predvajanje glasbe v ozadju, prostor brez 
oglasov, prav tako se oglasi ne predvajajo pred ali 
med videi, glasbo pa lahko med drugim poslušamo 
tudi, ko nismo povezani na splet.

YouTube Red med drugim ponuja tako imenovani 
“offline mixtape”, kjer lahko določimo, koliko mobil-
nih podatkov smo pripravljeni porabiti za predvaja-
nje skladb, izberemo pa lahko tudi kakovost zvoka._ 

YOUTUBE MUSIC

LETO SE POČASI BLIŽA H KONCU IN 
KMALU NAS BODO PREPLAVILI SE-
ZNAMI “NAJBOLJŠIH” LETA 2015. MI 
SMO NEKOLIKO POHITELI IN SESTA-
VILI SEZNAM NAJBOLJŠIH GLASBE-
NIH ALBUMOV LETA 2015 PO MNENJU 
UREDNIŠTVA. 

Od pevkinega zadnjega 
albuma Biophilia so mi-
nila štiri leta. Islandska 
pevka Björk se je tokrat 
z devetim studijskim 
albumom vrnila k svoji 
priljubljeni temi – na-
ravi. In k strtemu srcu. 
Vulnicura je Björkin naj-
bolj oseben album, skozi 
katerega se sprašuje o 
razpadu zveze z dolgo-
letnim partnerjem in v 
posluh ponudi najinti-
mnejše misli._

youtube.com/user/bjorkdotcom

Drugi studijski album ameriškega folk glasbenika 
Johna Tillmana, ki ga poznamo pod psevdonimom 
Father John Misty, je več kot uspešno nadaljevanje 
albuma Fear Fun iz leta 2012. Za vsemi plastmi iro-
nije, ki jih prinaša album, je največja ironija gotovo 
ta, da lahko na videz tako zapleten in zmeden album 
skriva svojo pravo moč v nečem tako vsakdanjem in 
transparentnem, kot je to, da je njegov avtor sposo-
ben spisati lepo melodijo._

youtube.com/user/subpoprecords

BJÖRK: 
VULNICURA

Datum izdaje: 20. januar 2015

FATHER JOHN 
MISTY: I LOVE YOU, 

HONEYBEAR
Datum izdaje: 9. februar 2015

JAMIE XX: IN COLOUR
Datum izdaje: 29. maj 2015

Tretji studijski al-
bum ameriškega 
raperja Kendricka 
Lamarja je am-
biciozen poskus, 
da avtor navdih-
ne generacije, da 
spremenijo svet 
na bolje. Njegova 
politika lahko žali 
in njegov zvok nas 
lahko spravi v za-

drego, vendar ni nobenega dvoma, da je album eden 
letošnjih najzanimivejših in najimpresivnejših glas-
benih arfefaktov._

youtube.com/user/KendrickLamarVEVO

Za sedmi studijski album je ameriški glasbenik Sufjan 
Stevens prvič v svoji karieri odstranil vse umetno in 
odstrl varnostne zavese ter nam pokazal svoja dela 
v vsej svoji neomajni lepoti. To mu je uspelo s pravo 
držo, upanjem, močjo in milostjo in s svojo glasbo je 
tokrat našel glasbeno in čustveno katarzično zma-
goslavje._

youtube.com/user/AsthmaticKitty

Angleški producent 
in DJ, ki je znan po 
tako po svoji karieri 
kot tudi kot član lon-
donske indie pop za-
sedbe The xx, je svoj 
drugi studijski album 
izdal maja letos. 
Album je bleščeč 
vrhunec in sad šestih 
let dela – muhaste 
balade, eksplozije 

dobre glasbe ter zgovorna in od povprečja odstopa-
joča sodelovanja z vokalisti._

youtube.com/user/jamiexx

KENDRICK LAMAR: TO 
PIMP A BUTTERFLY

Datum izdaje: 15. marec 2015

SUFJAN STEVENS: 
CARRIE & LOWELL

Datum izdaje: 31. marec 2015

Na zadnjo noč v letu bo na odru SNG Maribor uprizorjena opera skladatelja Gi-
oacchina Rossinija, ki slovi kot ena najpriljubljenejših in najpogosteje izvajanih 
komičnih oper vseh časov: Seviljski brivec. Rossini je opero Il barbiere di Siviglia 
napisal že daljnega leta 1819, vendar je opera zaradi iskrivega humorja in izjemnih 
solističnih točk še danes ena izmed najbolj znanih in priljubljenih oper vseh ča-
sov. Zgodba govori o dogodivščinah prebrisanega brivca Figara, ki ponudi svoje 
usluge obupanemu grofu Almavivi. Slednji je zaljubljen v privlačno Rosino, toda 
na poti do njune sreče jima stoji ljubosumni Bartolo, ki se prav tako želi poročiti z 
lepotico._ 

31. december ob 17.00 / SNG Maribor

Če želimo silvestrovo preživeti v vzdušju najbolj znane baletne božične zgodbe 
vseh časov, bomo to lahko storili v ljubljanski operni hiši, kjer se bo ob čarobni 
glasbi Petra Iljiča Čajkovskega na zadnjo noč v letu odvil balet Hrestač. Morda je 
ravno zadnja noč v letu prava za to, da jo preživimo na kulturen način. Da pa stvari 
ne bodo ostale preveč resne, je božična pravljica Hrestač kot nalašč za to, da v 
sebi prebudimo otroka in se prepustimo vzdušju ‘’lesketajoče zasnežene, očarlji-
ve, vesele in pričakovanje vzbujajoče predstave’’._ 

31. december ob 19.00 / SNG Opera in balet Ljubljana

V ljubljanski Drami si bomo na silvestrski večer lahko ogledali kar dve predstavi. Na 
Velikem odru bo ob 19. uri na ogled Jugoslavija, moja dežela Gorana Vojnovića, 
v Mali drami pa bo ob 20. uri na ogled Angel pozabe Maje Haderlap. Jugoslavi-
ja, moja dežela Gorana Vojnovića je vse od premiere aprila letos požela mnoge 
pozitivne kritike tudi zunaj meja naše države. Jernej Šugman je na letošnjem 50. 
festivalu Borštnikovo srečanje za svojo vlogo Emirja prejel Borštnikovo nagrado 
za igro, Ana Savić Gecan pa je za kostume, ki nas napolnijo z nostalgijo po ‘’dobrih 
starih časih, ko smo bili še v Jugoslaviji’’, prejela Borštnikovo nagrado za kostumo-
grafijo. Predstava se bo na Velikem odru začela ob 19. uri._ 

31. december ob 19.00 / SNG Drama Ljubljana

Na silvestrski večer bo v ljubljanskem Cankarjevem domu poskrbljeno za vse oku-
se. Za tiste, ki prisegate na klasičnega Molièra in na njegovo večno komedijo Tar-
tuffe, bo slednja na ogled ob 20. uri v Linhartovi dvorani, za druge, ki prisegate na 
bolj provokativno vsebino, pa bo ob 21. uri v Klubu CD na ogled kabaret Patty Dip-
husa, izpovedi porno dive. Jean Baptiste Molière, avtor najbolj znane francoske 
satirične komedije Tartuffe, je svoje delo napisal v 17. stoletju in z njim razkrinkal 
moralno pokvarjene sloje družbe, ki so se v svojih dejanjih svetohlinsko sklicevali 
na krščanske vrednote. Tartuffe se v igri predstavlja kot obubožan podeželski ple-
mič, ki ga pod streho sprejme Orgon, glava bogate meščanske družine. Njega in 
ostale člane družine Tartuffe s svojimi spletkami vleče za nos tako dolgo, dokler 
Orgon nanj ne prepiše vsega svojega premoženja._ 

31. december ob 20.00 / Cankarjev dom

OPERA

SILVESTROVO V SNG MARIBOR – 
SEVILJSKI BRIVEC

BALET

SILVESTROVO V LJUBLJANSKI 
OPERNI HIŠI – BALET HRESTAČ

SILVESTROVO V LJUBLJANSKI DRAMI: 

‘JUGOSLAVIJA, MOJA DEŽELA’ IN 
‘ANGEL POZABE’SILVESTROVO V CANKARJEVEM DOMU: 

‘‘TARTUFFE’ IN ‘PATTY DIPHUSA, 
IZPOVEDI PORNO DIVE’
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MARIO TESTINO IN 
KARLIE KLOSS ZA 

HUAWEI 
Ob lansiranju prestižne pametne ure znamke Huawei 
sta svojo pripadnost tej hitro vzpenjajoči se znamki 
objavila še – Mario Testino, ki je poskrbel za izjemne 
oglasne spote in ameriška supermanekenka Karlie 
Kloss. Za Huawei je to prvo sodelovanje z ikoničnim 
modnim fotografom in supermodelom, tako pa še 
utrjuje uresničevanje vizije združiti modo in visoko 
tehnologijo. Ura je naprodaj v Evropi od 399 evrov 
naprej, uporabnikom pa omogoča, da ostanejo po-
vezani, kjerkoli so, z obvestili za klice, SMS-sporočili, 
hitrimi sporočili in spletno pošto._

fb.com/ HuaweiDeviceSlovenia/

QLANDIA IMA POPOLNA 
DARILA ZA TVOJE 

NAJBLIŽJE 
Vam manjka idej za praznična darila? Predlagamo 
vam, da se odpravite v enega izmed sedmih naku-
povalnih centrov Qlandia. Deželo nakupov najdete 
v Mariboru, Kranju, Ptuju, Novem mestu, Kamniku, 
Novi Gorici in Krškem, kjer boste brez dvoma dobili 
nekaj za vsakogar, ki je na vašem seznamu obda-
rovanja. Ker če primernega darila ne boste našli tu, 
potem ga verjetno ne boste nikjer._

qlandia.si

PENINE ZLATI GRIČ 
– ŠE ENO VISOKO 

PRIZNANJE
Mlada vinska klet iz Slovenskih Konjic Zlati grič se 
zopet lahko pohvali s prestižno nagrado. Ponosno 
sporočajo, da so na enem izmed največjih tekmovanj 
in ocenjevanj vin in penin na svetu Decanter World 
Wine Award osvojili srebrno medaljo za Konjiško pe-
nino belo. V sortni sestavi konjiških vinogradov je 
beli pinot tisti, ki mu namenjajo veliko pozornosti in 
je zato odlična osnova za belo penino. Zlato rumena 
barva pa nakazuje, da je penina z daljšim ležanjem 
na kvasovkah lepo dozorela. Okus je moderno iskriv, 
svež in saden._

zlati-gric.si

PHILIPSOVA ELEKTRIČNA ZOBNA ŠČETKA 
SONICARE DIAMONDCLEAN 
Philipsova električna zobna ščetka Sonicare DiamondClean je ščetka, ki jo vaši zobje in dlesni krvavo potrebu-
jejo. Ponaša se namreč z edinstveno sonično tehnologijo, ki dokazano učinkovito skrbi za zobe in dlesni. S pra-
vilno uporabo bodo vaši zobje bleščeče beli kot tisti s plakatov, po prvem umivanju z njo pa boste šele spoznali, 
kaj pomenijo zares temeljito umiti zobje. Ponuja kar pet načinov delovanja, opremljena pa je tudi z 2-minutnim 
časovnikom, ki skrbi, da si boste zobe umivali ravno dovolj časa. V tej smeri delajo tudi 30-sekundni intervali, ki 
nas opomnijo, da je čas, da ščetine prestavimo na naslednji kvadrant zobovja. Elegantna ščetka z nagrajenim 
dizajnom je voljo v štirih barvah, in sicer v klasični beli, elegantni črni, nežni roza in vijoličasti s karakterjem._

philips.si/sonicare/izkusnja

SEASCAPE – PRIZNANA NARAVNA KOZMETIKA 
TUDI PRI NAS
Naravna kozmetika Seascape je narejena iz eteričnih olj. Njeni izdelki, narejeni v Veliki Britaniji, so popolnoma 
brez SLS-a, parabenov, silikona in ostalih škodljivih snovi ter so primerni tudi za vegetarijance. Prav tako ne 
vsebujejo umetnih barvil in sintetičnih dišav. Pri znamki si prizadevajo za trajnostni razvoj – vse sestavine so 
od lokalnih dobaviteljev, vso embalažo pa je možno reciklirati. Na voljo nam je kozmetika za ženske, za noseč-
nice kolekcija “Maternity”, za moške “Homme” in za otroke “Les petits”. Poleg kakovosti izdelke krasi čudovita 
embalaža, ki je kot nalašč za novoletno obdarovanje. V decembru nam v spletni trgovini Okay.si izdelke tudi 
brezplačno darilno zavijejo._

Okay.si // www.facebook.com/okay.zavse

ŠTEVILKA #205 CITY MAGAZINE / NASLOVNICA: ISTOCK / DATUM IZIDA: 7. 12. 2015 / NAKLADA: 70.000 IZVODOV / 
ODGOVORNI UREDNIK & DIREKTOR: JAN MACAROL VRABEC – 031 640 092 / POSLOVNA DIREKTORICA: JANJA PRIJATELJ – 041 788 889 / ASISTENT ODGOVOR-
NEGA UREDNIKA: ANŽE POMPE – 040 255 214 / ASISTENTKA ODGOVORNEGA UREDNIKA: LUCIJA MARKO – 040 486 010 / OGLASNO TRŽENJE: NADA JANŠA 
– 040 414 129 / TAJA GAČNIK – 040 884 444 / LEKTURA: ANA GORŠE / PRELOM & DIZAJN: SI DIZAJN & JAN MACAROL VRABEC / DISTRIBUCIJA: POŠTA SLOVENIJE 
& ALEKSANDAR MARKOVIĆ – 01/600 55 71 / TISK: SET, D. O. O., VEVŠKA CESTA 52, LJUBLJANA / IZDAJATELJ: REFORMABIT, D. O. O., KRTINA 144, 1233 DOB / 
SPLETNO MESTO: CITYMAGAZINE.SI 

želim si 
novo kitaro.

Tik tak kredit
Zaupajte nam, kaj si želite.
S potrošniškim kreditom Tik tak vam hitro izpolnimo vaše želje:

Odobritev že v enem dnevu*
50% popust na stroške odobritve**
Ugodna fiksna obrestna mera
Kupon za nakup Apple izdelka po ekskluzivni ceni***

unicreditbank.si/tik-tak

POPUST 
NA STROŠKE 
ODOBRITVE

50%

Ponudba velja do 29.2.2016 za nove in obstoječe stranke. 
*Odobritev Tik tak kredita lahko presega časovno omejitev en dan v primerih, ko npr. stranka odda nepopolno dokumentacijo, če je potrebno pridobiti dodatno zavarovanje za kredit ali če je potrebno pridobiti predhodno soglasje s strani 
zavarovalnice. Banka si pridržuje pravico zavrniti vlogo za odobritev kredita. Več na www.unicreditbank.si/tik-tak.
**50% popust na stroške odobritve Tik tak kredita velja ob sklenitvi Življenjskega zavarovanja kreditojemalca z enkratnim plačilom premije. Več na www.unicreditbank.si/cpi. 
***Kupon za nakup izdelkov Apple iPhone 6, Apple iPod shuffle ali slušalk Beats by Dr. Dre Solo2 po ekskluzivni ceni prejme vsaka stranka, ki sklene Tik tak kredit do 31.12.2015 do 12. ure. Ponudba Apple izdelkov po ekskluzivni ceni velja 
do razprodaje zalog. Več na www.unicreditbank.si/apple.



www.volkswagen.si

Emisije CO2: 168−79 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,3−3,2 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,1211−0 g/km.  Število delcev: 18,2−0 
x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Zaradi preventivnih ukrepov so navedeni podatki o emisijah CO2 
in porabi goriva trenutno v postopku preverjanja. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slike so simbolne. Akcija velja za vozila letnik 
2015 na zalogi in za vsa nova naročila do 31.12.2015. *Višina popusta je odvisna od modela. Navedeni prihranek velja za model Tiguan Trend&Fun. Akcija 
ne velja za model Touareg, električna in hibridna vozila. **Bon za financiranje v vrednosti 1000 EUR (z DDV) velja v primeru hkratnega financiranja in 
permanentnega Porsche Kasko zavarovanja preko skupine Porsche Finance Group Slovenia pod pogoji akcije VWBON15. Več na www.porscheleasing.si. 

Čas je za čisto majčkene cene. ČUDOVVVITO!
Ne spreglejte čudovite decembrske ponudbe vozil Volkswagen po čisto majčkenih cenah. 
Izkoristite izjemne prihranke do 5.500 EUR*, bon za financiranje v višini 1000 EUR** in bon 
staro za novo v višini 500 EUR. To je res čudovito.

Več o ponudbi pri pooblaščenih prodajalcih vozil Volkswagen in na www.volkswagen.si.
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