
Tokrat bi želela z vami razmišljati o strasti. O 
vseh njenih različnih manifestacijah, saj jo ver-
jetno vsak od nas občuti po svoje. Strasti so na-
gnjenja, razburkanosti ali vzgibi čutnosti, ki nas 
med drugim tudi vodijo k dejanjem. Strast je 
močno čustvo, ki ga čutimo do nekoga ali neče-
sa, in nikoli ne izgubi svojega čara. Pomembno 
je, da jo znamo sami pri sebi prepoznati oziroma 
da prepoznamo občutke, ki nam govorijo, da ču-
timo nekaj posebnega ob dotikih, okušanju ali 
pogledu na nekaj ali nekoga. 

Strast do Zvezde čutim že od prvega dne, od-
kar sem se odločila zanjo. Četudi znajo to strast 
občasno prekiniti težave in ovire, s katerimi se 
kdaj soočamo, se vedno znova in znova obudi 
in vznikne ter mi pomaga, da grem naprej. Moja 
strast do Zvezde je kot sonce, ki vzide v vsej 
svoji lepoti, lahko ga zakrijejo oblaki, celo za več 
dni, zaide v večer, toda zjutraj spet zasije in nas 
osvetli. 

Hvaležna sem, da je prav strast stalnica v na-
šem ustvarjanju. Pa naj gre za pripravo kosil v 
Bistroju ali sladic v naših kavarnah. Ravno moja 
strast do sladic in njihovega ustvarjanja me je 
gnala, da smo odprli Kavarno Zvezda na Wol-
fovi in da sem uspela privabiti k sebi ljudi, ki so 
zaradi strasti do ustvarjanja sladic vztrajali ure 
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in ure v takrat majhni slaščičarski delavnici. Še 
več, strast zaznamuje vsak naš delovni proces. 
Radi se pohvalimo, da skrbno izbiramo sestavine 
za vse proizvode, a lahko bi rekli, da nas pri tem 
žene strast, ki jo vzbujajo živila sama. 

Strast lahko občutimo v drobnih stvareh vsako-
dnevnega življenja. Lahko so to torej hrana,lepi 
predmeti, potovanja … Sama jo občutim v vseh 
situacijah in aktivnostih, ki pritegnejo mojo po-
zornost. Pa naj bo to pri ustvarjanju novih sladic, 
preurejanju prostorov v Zvezdi, odpiranju nove 
kavarne in slaščičarne Zvezda v Narodni galeriji 
ali pri učenju z otrokoma. Pri vseh oblikah strasti, 
ki jo občutim, je zame najpomembnejše spozna-
nje, da ima vse, kar sem delala s strastjo, dolgo-
ročno vrednost. Ali zame osebno ali za ljudi, za 
katere sem s strastjo ustvarjala.

Upam si trditi, da je življenje brez strasti pra-
zno in dolgočasno, prinaša neizpolnjenost. 
Verjamem tudi, da brez strasti prav tako ni na-
predka. Vendar strast se ne zgodi vedno sama 
po sebi, moramo jo znati gojiti v sebi, saj lahko 
tako hitro, kot smo jo občutili, tudi izpuhti. V 
Zvezdi si želimo, da bi naši gostje vedno ohra-
nili strast, ne glede na okoliščine, zato vam jo 
poskušamo vzbuditi in ohranjati tudi s svojimi 
dobrotami. 

Narodna galerija je za Slovence častitljiva kul-
turna ustanova. V njenih koreninah in zidovih 
se skriva zibelka številnih drugih ustanov, ki so 
dobile streho v Narodnem domu, tej priči slo-
venskega političnega in kulturnega osamosva-
janja in znanilca nove dobe. Narodna galerija bo 
kmalu praznovala častitljivo obletnico, stoletni-
co ustanovitve Društva Narodna galerija, ki se je 
v nekaj desetletjih preoblikovalo v osrednjo naci-
onalno umetnostno ustanovo z največjo zbirko 
likovnih del na slovenskem ozemlju od visokega 
srednjega veka do sredine 20. stoletja.

V Zvezdi smo ponosni, da je v Narodni galeriji 
našla svoj prostor tudi naša nova kavarna in sla-
ščičarna Zvezda. Ima prestižen pogled na enega 
najpomembnejših baročnih spomenikov v Slo-
veniji, na vodnjak treh kranjskih rek Francesca 
Robbe. Vodnjak ima tri moške figure, ki v rokah 

držijo vrče za vodo, ter predstavljajo bogove rek 
Save, Krke in Ljubljanice. Današnje ime vodnjak 
treh kranjskih rek je spomenik dobil v prvi polo-
vici 20. stoletja.

Zvezdini umetniki sladic bodo za kavarno in sla-
ščičarno v Narodni galeriji pripravljali posebne 
sladke dobrote, ki sodijo v ta posvečen prostor. 
Ena prvih takih bo torta Luize Pesjakove, slo-
venske pesnice, pisateljice in prevajalke. Pisala 
je rodoljubne črtice in pesmi za otroke in odra-
sle ter krajša pripovedna dela. Poleg romana 
Beatin dnevnik je napisala tudi libreto za sloven-
sko opero Gorenjski slavček. In zakaj ravno tor-
ta Luize Pesjakove? Portret Luize Pesjakove, ki 

Želim vam vesele in strastne praznike!

Urška Šefman Sojer
direktorica

ga je leta 1855 naslikal Mihael Stroj, se po izbo-
ru obiskovalcev uvršča med najbolj priljubljene 
slike Narodne galerije. Torta Luize Pesjakove bo 
pisana, očarljiva in elegantna kot Strojev por-
tret. Tako kot portret jo odlikuje razkošnost, ki se 
kaže v bogastvu živil in surovin, uporabljenih pri 
njeni izdelavi. Biskvit iz mandljev, jajc in masla, 
ročno kuhana vaniljeva krema iz vanilje Mada-
gascar, obogatena z gozdnimi sadeži, sočena s 
tropskim sirupom in oblita z mlečno čokolado. 
Sladka, a ne presladka, razkošna, a hkrati sveža. 
Torto Luize Pesjakove bo nekaj mesecev mogo-
če okušati le v Narodni galeriji, potem bomo to 
slaščičarsko umetnino ponudili tudi v drugih 
kavarnah Ozvezdja.

Izognite se zunanjemu trušču in vstopite v 
Kavarno Zvezda v Narodni galeriji, kjer se skriva 
dobro v lepem.

ZVEZDA V NARODNI GALERIJI

Mihael Stroj (1803 – 1871), Luiza Pesjakova, ok. 1855
© Narodna galerija, Ljubljana Torta LuizaKavarna Zvezda v Narodni galeriji



BISTRO ZVEZDA

KAVARNA IN DELI 

V Bistroju je kakovost surovin
na prvem mestu  

Novosti v Zvezdi  

Novi glavni kuhar Bistroja Zvezda Kristijan Povirk, ki se je med štedilniki sukal že pri babici in mami ter se pozneje izpopolnjeval na višji šoli za go-
stinstvo in turizem, pravi, da je kuhinja postala svojevrstna veja umetnosti. Priprava hrane je zanj kot slikanje podob, le da namesto barvne palete in 
platna uporablja surovine in štedilnik.

Pri tem sledi svojim okusom in trdi, da ne bi mogel pripra-
vljati hrane, ki je sam nima rad, toda pri vsakem 
snovanju Bistrojevega tedenskega jedilnika 
kosil se zaveda, da mora gostom Bistroja 
ponuditi najboljše in tisto, kar imajo 
radi. Pri tem ga usmerjajo letni časi 
in sezonske surovine, ki so v dolo-
čenem obdobju sveže in najpri-
mernejše za pripravo. Kreacije 
tedenskih jedilnikov so tako v 
Bistroju razgibane in pestre, saj 
goste rad preseneča s kombi-
nacijami različne zelenjave in 
zelišč, ki jim dodaja testenine 
ali riž. Če je na jedilniku rdeče 
meso, je to vedno stoodstotna 
bio govedina iz škofjeloškega hri-
bovja, pri morskih jedeh pa vedno 
pristaja le na sveže in jadransko.

Bistro Zvezda se pri ustvarjanju jedilnikov 
nikoli ni ustavil pri nacionalnih mejah. Včasih so jedi 
klasično slovenske z mojstrsko govejo juhico, včasih se 
spogledujejo s sredozemsko kuhinjo, še zlasti z italijansko, saj so 
skoraj vsak dan na jedilniku testenine z različnimi omakami ter mesne, ze-
lenjavne in morske rižote, včasih pa se kuharji Bistroja radi navezujejo na 
azijsko kuhinjo. Kristijan Povirk razmišlja o tem, da bi ob tej eklektičnosti Bi-
strojeve kuhinje, ki so jo gostje lepo sprejeli, vseeno v prihodnje razvil svojo 
značilno in prepoznavno kuhinjo, ki jo vidi predvsem v do odličnosti pripra-
vljenih testeninah in rižotah. Hkrati želi na pobudo direktorice Urške Šefman 
Sojer v prihodnje postreči tudi jedi, pripravljene po konceptu surove hrane, 
ki postaja vse pomembnejši gradnik zdravih obrokov. Za zdaj goji v Bi-

V Deliju in kavarnah smo za vas pripravili celo 
vrsto novosti. Nekatere so omejene na decem-
brske praznike in obdarovanje, druge pa bodo 
ostale stalnica našega programa.

Za Deli smo za praznične dni razvili roman-
tične čokoladne hiške in čokoladnega jelenč-
ka Rudolfa. Novost so tudi sladoledni makroni, 
sladoledni čokoladni piškotek ter kornet z va-
niljevim in čokoladnim sladoledom. Ljubljani 
smo posvetili novi Zmajev piškot iz čokoladne-
ga krhkega testa, polnjen s čokoladno lešnikov 
kremo.

V kavarnah in seveda tudi v Deliju vam bomo 
decembra poleg tradicionalne Božične torte 
postregli še z Božičkovo torto, z Zvezdinimi tor-
ticami v skodelicah različnih okusov, ki se pripra-
vljajo sproti in je nanje treba nekoliko počakati, 
s torto Blondie in z muffini iz kvinoje in koščki 
čokolade. Ko razvijamo okuse novih makronov, 
je naša omejitev nebo. Razvili smo makron z 
začimbami janeževa zvezda, cimet, muškatni 
orešček, kardamom, poper, ter vinski makron, v 
katerem je osnovna krema iz bele čokolade z do-
datkom rdečega vina in zimskih začimb. Poleg 
tega so na voljo novi okusi slive, kokosa s pasi-
jonko, mandlja z višnjo.

Mislimo tudi na tiste, ki potrebujejo hiter in zdrav 
majhen obrok. Zanje smo oblikovali polnozrna-
ti sendvič z mlado špinačo, popečenimi rezinami 
paradižnika, mikrozelenjem in feta sirom.

strojevi kuhinji lončke tako imenovanega mi-
krozelenja oziroma mlade lističe gorčice, 

redkvic, rdeče pese, pšenične trave, 
graha …, ki jih lahko okušate kot 

dodatek k različnim solatam 
in tudi k nekaterim zele-

njavnim in mesnim jedem. 
N i  pa  da le č  dan ,  ko 
boste v Bistroju lahko 
izbrali celoten obrok 
iz  su rove  h ra n e  i n 
se po kosilu vrnili na 
delo polni energije. Pri 
surovi hrani je kakovost 
še toliko pomembnejša, 

saj morajo biti sestavi-
ne res sveže in ne imeti za 

sabo tisoče kilometrov pre-
voženih poti do naših krožni-

kov. Tukaj znova trčimo ob strast 
Bistrojevih kuharjev, ki primarno prise-

gajo na najboljše surovine. Dokler pa ne bo 
surova hrana sestavni del Bistrojevega jedilnika, 

lahko v teh hladnejših mesecih posežete po krepkejši hrani, saj so 
vsakodnevno med drugim na jedilniku goveja juha z veliko zelenjave, goveji 
burger iz bio govedine, položen med kruhek, ki ga redno vsak dan spečejo 
kuharji Bistroja, ali pa pljučni steak iz osemindvajset dni starane bio govedi-
ne in gosja jetrca.

Če nimate časa, da bi vam prijazni natakarji Bistroja postregli kosilo, vam ga 
lahko pripravijo za na pot. Zapakirajo vam ga v lične posodice in vam ponu-
dijo tudi desetodstotni popust.

Domači sipini njoki
s koromačem in kozicami



Urška se spominja … 
»Čiliji, rdeči ali zeleni, bolj ali manj pekoči, sodijo med moje najljubše 
začimbe. Nikakor se ne morem upreti tem malim nagajivčkom, ki prese-
nečajo vedno znova. Bodisi, ker so lahko tako pekoči, da brbončicam od-
vzamejo njihovo funkcijo ali pa te funkcije celo okrepijo. Mojo ljubezen do 
čilijev so žal prekinile nenavadne alergije na čilije, ki prihajajo iz Bližnjega 
vzhoda. Izkazovale so se tako, da so mi nenormalno zatekle ustnice. Po 
vsaki večerji s čiliji sem se naslednje jutro zbudila z ustnicami Angeline 
Jolie. Hm … mogoče pa jih le ne bom prenehala uživati, haha …«

ZVEZDINA ZVEZDA

Barbara Jaki

Dr. Barbara Jaki, muzejska svetnica, je v Narodni galeriji že od leta 1987, 
od leta 2005 pa je njena direktorica in kustosinja za slikarstvo. Doktori-
rala je iz slikarstva 19. stoletja in o slikarstvu lahko ure in ure pripovedu-
je popolnoma predano in s posebnim žarom. Trenutno je zelo ponosna 
na razstavo Beležnice Riharda Jakopiča, izjemnega slovenskega slikarja 
in pomembne zgodovinske osebnosti.

Z Barbaro Jaki smo se pogovarjali ob čaju in sivkinih makronih v novi 
Zvezdini kavarni in slaščičarni v Narodni galeriji.

V tokratni številki Ozvezdja pišemo o strasti. Ali je umetnost vaša strast 
ali poklic, ki ga opravljate z vso odgovornostjo?

Oboje. Umetnostna zgodovina je zame strast, odkar pomnim, in sem ji v 
celoti predana. Toda kot direktorica Narodne galerije imam zahtevne in 
kompleksne obveznosti, ki jih izvajam s celovito odgovornostjo do insti-
tucije same, do zaposlenih, ustanovitelja in navsezadnje do obiskovalcev.

Največji slikarji v zgodovini so zelo radi slikali tihožitja s hrano, pred-
vsem s sadjem, sirom, različno zelenjavo. Od kod ta strast slikarjev do 
upodabljanja hrane?

Res je, da je bila hrana pogost motiv tudi velikih slikarjev ne glede na to, 
da so bili portreti in tihožitja, ki upodabljajo med drugim tudi hrano, ne-
koliko nižje na hierarhični lestvici vrednotenja likovnih žanrov, saj gre – za 
razliko od slik, ki upodabljajo kompleksne motive iz mitologije in biblije 
ali slonijo na kakšni drugi literarni predlogi – za neposredno posnemanje 
narave. So pa podobe hrane imele tudi posebno sporočilno vrednost, saj 
so recimo nizozemski slikarji v 17. stoletju s podobami sirov opredeljevali 
obseg političnega območja države. Ker se je takrat Holandija ozemeljsko 
naglo širila, so različne vrste sira vstopale v slike tihožitij glede na podro-
čja, kjer so jih izdelovali. 

Podobe hrane imajo tudi druge simbolične vrednosti. Prek njih so slikar-
ji upodabljali čute, kot so okus, tip sluh, vid in voh. Lahko gre za alegori-
je letnih časov, saj so pogosto na isti sliki upodobljene vrtnine ali sadje, ki 
rastejo in zorijo v različnih obdobjih leta. Ker so slike hrane jasno berljive 
podobe, so doživele svoj razcvet z vzponom meščanstva, ki je za opremo 
domov potrebovalo jasno berljive podobe.

Kaj je za vas kulinarika? Obred, umetnost, trend ali le nujnost, da pre-
živite?

Hrana je zame predvsem druženje, povezano z omizjem, za katerim je 
zbrana družina ali druščina dobrih prijateljev. Kuhanje je zame obred, ko 
vse mislijo odtečejo in se lahko posvečam samo hrani. Razumem jo tudi 
kot prenašalko energije. Pozitivno energijo, ki jo vnašaš v pripravo hrane, 
širiš in deliš s tistimi, ki jo zaužijejo. Obožujem azijsko hrano, intenzivne 
okuse zelišč in začimb. Ne glede ne to, da sama nisem prevelika ljubite-
ljica sladic, za prijatelje zelo rada pripravljam torte, najraje čokoladne in 
crostate. Hit letošnjega poletja je bila sladica Pavlova, pripravila sem jih 
vsaj dvajset. Zdaj pa bom sladice kupovala kar v galerijski Zvezdi.

Pred kratkim ste v pritličnem delu vhodne avle Narodne galerije odprli 
kavarno in slaščičarno Zvezda. Kakšna je bila pot do tega sodelovanja?

Že več let sem razmišljala, kako obogatiti avlo Narodne galerije z družab-
nim prostorom, v katerem bi lahko obiskovalci ob klasični glasbi posede-
li, brali, klepetali in se tudi posladkali z dobrimi sladicami. Zelo sem bila 
vesela odziva Zvezde, ker smo obiskovalcem želeli ponuditi res najbolj-
še. Zagotovo je Zvezda v ponudbi sladic najbolj kakovostna in prepriča-
na sem, da smo vzpostavili dolgotrajno sodelovanje, ki bo v prid in užitek 
naših obiskovalcev.

ZVEZDA DOMA 

Čili

Čokoladni sufle, ki ogreje  

Čili je grmovnica 
različnih tropskih 
vrst, ki spada v dru-
žino lilij. 
Njegovi 
p lodov i 
so podob-
ni majhnim 
feferonom in so – od-
visno od sorte – rumene, 
zelene, oranžne ali rdeče barve, zato ga uvrščajo tudi v družino paprik. Uspe-
va na ameriški celini, v deželah vzhodne Azije in v Afriki. Čili je začimba, ki je 
pridelajo največ na leto. Potrebuje sonce in toploto, sicer pa ni zahteven. Tudi 
v naših krajih prav dobro uspeva kot večletna rastlina. Lahko ga posadimo 
kot lončnico in plodove, ki dozorijo čez tri mesece, posušimo in zmeljemo.

Čili še zlasti prija v mrzlih zimskih mesecih, saj vsebuje snov kapsaicin, ki 
pomaga v boju proti vnetju sinusov in prehladu. Prav zaradi te snovi je čili 
bolj ali manj pekoč. Čili je tudi bogat vir vitamina C. Nekateri čiliji imajo do 
osemkrat višjo vrednost vitamina C kakor limona. Pomaga tudi pri migreni in 
glavobolu ter velja za naravni antiseptik. Čili širi žile, spodbuja prekrvavitev in 
pripomore k zniževanju holesterola.

Čili je v Evropo iz Latinske Amerike prinesel Krištof Kolumb. Iz Evrope se 
je nato ta rastlina razširila tudi na druge celine. Prvi naj bi ga uživali Maji in 
Azteki.

Danes ima čili nepogrešljivo mesto v kulinariki. Je pomembna sestavina vseh 
tradicionalnih mehiških in azijskih jedi. Dobro se poda k zelenjavnim in tudi 
mesnim jedem, vse bolj pa postaja priljubljen v kombinaciji s sladkimi jedmi. 
To edinstveno kombinacijo so poznali že Maji in Azteki, ki so si z mešanico 
čilija in kakavovih zrn pripravljali pekočo čokolado.

Pri nas zorijo čiliji poleti in v jeseni. Če ste ga zmleli in shranili za zimo, vam bo 
polepšal praznične dni, saj pospešuje nastajanje endorfinov za dobro voljo in 
ugodje. Ko pa si boste zaželeli izboljšati razpoloženje in se posladkati, preiz-
kusite Zvezdin recept za čokoladni sufle s čilijem.

Za čokoladni sufle, ki bo v mrzlih 
dneh ogrel telo in duha, potrebu-
jete:  

• 3 rumenjake
• 2 beljaka
• 60 g masla na sobni temperaturi
• 65 g sladkorja Light Muscovado
• 70 g čokolade s 70-odstotnim 
 kakavovim deležem (predlagamo  
 čokolado Valrhona ali Domori)
• 40 g koruznega škroba
• 2 do 3 ščepce čilija v prahu

Stepamo maslo in sladkor, dokler 
se sladkor ne stopi in dobro pove-
že z maslom. Stepemo rumenjake 
in jih dodamo v masleno mešanico. 
Dodamo še stopljeno čokolado ter 
pazljivo vmešamo koruzni škrob 
in čili v prahu. Posebej naredimo 
sneg, ga na rahlo vmešamo v maso 
in vse skupaj precedimo. Modelč-
ke s 6 cm premera in višino 5 cm 
dobro premažemo z maslom. Do 
dveh tretjin jih napolnimo s čoko-
ladno maso in 9 minut pečemo na 
180 stopinjah. Ko so pečeni, jih ta-
koj obrnemo na glavo.
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ZVEZDINI GOSTJE

Wolfova 14, T: 01 421 90 90
Odprto: ponedeljek-sobota od 7.00 do 23.00, nedelja od 
10.00 do 20.00

Slovenska cesta 34  (Hotel Slon), T: 01 470 11 46
Odprto: ponedeljek-sobota od 8.00 do 22.00, nedelja od 
10.00 do 20.00

Šmartinska 152 (BTC, Hala 12), T: 01 585 20 95
Odprto: ponedeljek-sobota od 8.00 do 22.00, nedelja od 
10.00 do 20.00

Narodna galerija, Puharjeva ulica 9, T: 040 527 177
Odprto: torek-nedelja od 10.00 do 18.00, četrtek do 
20.00

Kongresni trg 3
T: 01 421 90 91 
Odprto: 
ponedeljek-petek od 11.00 do 22.00
sobota od 10.00 do 22.00

Wolfova 12
T: 01 256 61 92 
Odprto: 
ponedeljek-sobota od 7.00 do 23.00
nedelja od 10.00 do 20.00

zvezdaljubljana zvezdaljubljana

zvezdaljubljanawww.zvezdaljubljana.si 

Koga vidimo na cesti in v tej 
pokrajini 

Beseda dahab v arabščini pomeni zlato. Zlata 
barva na fotografijah priznanega avtorja Janeta 
Štravsa izhaja iz peska, ki se z gora izpira v pu-
ščavo in se ob poplavah odlaga na južni strani 
vasi Dahab. Dahab je nekdanja beduinska vasica 
na jugovzhodni obali Sinajskega polotoka, danes 
pozidana s hoteli različnih hotelskih verig. Kraji-
na na fotografijah govori o razmerah v Dahabu in 
te obsegajo spekter, ki se razteza med fotografi-
jo in filmom. 

Janeta Štravsa zastopa Galerija Fotografija. 

Za dodatne informacije in 
nakup pošljite e-sporočilo 
na info@galerijafotografi-
ja.si.

Christophe Domange 
v Zvezdi   

Soba pod oboki 

Osvežili in polepšali smo naj-
starejšo damo našega Ozvez-
dja Kavarno Zvezda na Wolfovi. 
Svetlejša je in prostornejša, del 
prostorov, v katerih je bila nekoč 
slaščičarska delavnica, pa smo 
preuredili v novo sobico z obo-
kanim stropom. Sobico lahko re-
zervirate tudi samo zase oziroma 
za svojo družinsko, prijateljsko in 
poslovno družbo. Pod oboki in za 
žametno zaveso, ki jo deli od pre-
ostalih prostorov, vam lahko pri-
pravimo različna praznovanja in 
poslovne dogodke ter vas pogo-
stimo z našimi sladicami ali z iz-
branimi jedmi iz Bistroja Zvezda. 

POLEPŠANA ZVEZDA
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Composite
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Veliki slaščičarski mojster Christophe Doman-
ge, Valrhonin slaščičarski chef, se je na povabi-
lo Zvezde nekaj dni mudil v Ljubljani. Učil nas 
je novih tehnik v slaščičarstvu in nam predsta-
vil najnovejšo Valrhonino čokolado, ki je sicer 
deklarirana kot bela, a je svetlo rjave barve in 
slajšega, karamelnega okusa. Z njo smo skupaj 
z mojstrom iz Valrhone pripravili tudi novo tor-
to Blondie. Bogato torto sestavljajo testo sable 
in biskvit iz mandljeve moke, karamela iz man-
ga in pasijonke, ganache iz karamelne čokola-
de ter želejčki iz manga, pasijonke in kokosa.

Christophe Domange se je po mednarodni ka-
rieri v Ameriki in Španiji vrnil v Francijo in se le-
ta 2007 pridružil Valrhoni.

Tiskano na papirju s certifikatom PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest Certification) – za 
trajnostno ravnanje z gozdovi.

Ob koncu starega leta z dobrimi nameni 
prižigamo plamenčke. 

Na adventnem venčku, okrašeni smreki, 
kresničkah, v domačem ognjišču ter 

na trgih in ulicah. 
Tudi pri nas v Zvezdi.

Zato da vam pričaramo občutke topline, 
veselja in izpolnjenosti. 

Želimo vam, da bi v letu 2016 prižgali 
čim več osrečujočih plamenčkov na 

vseh področjih vašega življenja.

Srečno!
Vaša Zvezda


