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Legenda o kralju Matjažu ima več različic. Najbolj ponarodela je tista o bogatem in pravičnem 
kralju po imenu Matjaž, ki je naše gore list. Med njegovo vladavino sta med Slovenci vladala 
blaginja in mir. Nekega dne horda Turkov napade Matjaževo kraljestvo in v neenakem boju se 
Matjaževa vojska hrabro bori. A kmalu kralj Matjaž uvidi, da so Turki premočni, in se s peščico 
preživelih poda v beg. Ker je bil pravičen kralj, ni bil ubit, ampak se je pred njim odprla gora in ga 
vzela vase. Tam od takrat spi za mizo s svojimi vojaki, in ko se bo njegova brada devetkrat ovila 
okoli mize, se bo prebudil in prišel odrešit od tujcev zatirano ljudstvo. 

Zgodba, ki jo tako ali drugače z lahkoto prezrcalimo v današnji čas. In ki nekako odslikava večno 
hrepenenje slovenskega naroda po drugačnem in boljšem življenju. A kljub temu je potrebne ne-
kaj samorefleksije; za to, kako živimo, smo odgovorni popolnoma sami. In včasih se tako ujamem 
pri razmišljanju o dimenzijah življenja. O trenutkih, ki jih preživljamo na tem svetu in se nam vsem 
prepogosto zdijo vse preveč samoumevni. Življenja kot takega se zavemo le ob redkih trenutkih, 
ko nas življenje na to kruto opozori. Zato se mi zdi, da bi si morali veliko večkrat dovoliti reči: 
»Živjo, življenje.« Naj bo torej naše poslanstvo z vsakim dihom in izdihom poskrbeti, da nismo 
zombiji vsakdana in da se zmoremo veseliti danosti tega sveta. Da si znamo vzeti čas za prijatelje 
in gojiti odnose, ki nas predstavljajo kot celoto … 

V številki #210 se odpravimo na popotovanje v poletje, ki je tu in v katerem nas bo prežemal 
utrip življenja. Ponujamo vam izbor najaktualnejših dogodkov v juniju. Pogledamo, kakšna je 
bila Ljubljana nekoč in kakšna je danes. Izvemo, kaj nam prinašajo poletne razprodaje trgovcev. 
Razkrivamo vam, na kateri terasi boste lahko pojedli najbolj romantično poletno kosilo. Preve-
rimo nizkocenovce med mobilnimi telefoni - tiste, ki prihajajo iz Kitajske. Se pustimo podučiti, 
kateri prenosnik za »mulce« izbrati, da ne bankrotiramo. Pokukamo na odrske deske in se sez-
nanimo s poletnimi glasbenimi festivali. Statistično preverimo zgodovino nogometa … in še in še 
… Živjo, življenje!   

Odgovorni urednik
Jan Macarol Vrabec
jan@citymagazine.si

ŽIVJO, 
ŽIVLJENJE!



 DAN ZA ... // 0706 // DAN ZA ...

ZA VSE, KI HREPENITE PO POLETNEM ODDIHU, A BOSTE MORALI NA MORJE 
ŠE MALCE POČAKATI, JE NABREŽJE LJUBLJANICE S SVOJIMI SKRITIMI KOTIČKI 
PRAVA IZBIRA ZA VEČERNI ALI DNEVNI ODKLOP. MED PLEČNIKOVO TRŽNICO 
IN ŠPICO NAJDETE ŠTEVILNE LOKALE, KI Z RAZNOLIKO PONUDBO POTEŠIJO ŠE 
TAKO PETIČNE ZAHTEVE. MED SPREHODOM OB LJUBLJANICI PA SEVEDA PAZI-
TE, DA NE ČOFNETE V DOMOVANJE POVODNEGA MOŽA.

ŽIVJO, DRUŽENJE!

Idrijska čipka med drugim predstavlja slovensko identiteto. Dandanes se vse bolj 
uveljavlja v modnem svetu. Je sestavni del oblačil za vse priložnosti. Na minulih 
tovrstnih čipkastih spektaklih so oblikovalci s svojimi modnimi kosi že dokazali, da 
lahko čipka v tradicionalni ali sodobni obliki brez vsakršnih težav uresniči še tako 
zahtevne želje posameznikov in zahteve visoke mode. V okviru mednarodnega 
kongresa OIDFA, ki se ga vsaki dve leti udeležijo klekljarice iz 37 držav po vsem 
svetu, bo Idrija organizirala Čipkasti modni spektakel v Ljubljani, na katerem se 
bodo predstavili priznani slovenski modni oblikovalci in študenti modnega obliko-
vanja NTF s čudovitimi kreacijami z idrijsko čipko._

24. junija / Ljubljana / Križanke
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MODNI
 SPEKTAKEL
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24/06

Mestne igre so edinstven družabni dogodek na katerem tekmujemo v najrazlič-
nejših spretnostnih igrah. Najzanimivejši del je, da se tekmovanja lahko lotimo 
skupinsko, in sicer kot par ali družina. Med seboj smo povezani z večmetrsko vrvjo, 
medtem ko se skušamo prebiti skozi več različnih spretnostnih ovir. Ves čas smo 
odvisni eden od drugega – pade eden, padejo vsi! Čas se beleži, na koncu pa or-
ganizator razglasi zmagovalce v posameznih kategorijah._

Do 19. junija / Ljubljana / Mostec

MESTNE 
IGRE 2016

SO
18/06

Ljubitelji piva in burgerjev bodo letos prišli na svoj račun ne le v sklopu dogajanja 
na Pivo & Burger Festu v Ljubljani, temveč tudi v Celju. Ta mesec bo na celjskem 
sejmišču namreč 1. festival pivo, burger & čili. Navdušeni obiskovalci in ponudni-
ki bodo tokrat raziskovali okuse ter najrazličnejše kombinacije piv in burgerjev, 
začinjenih s čilijem. Vstop na festival bo seveda brezplačen, obetajo se številne 
degustacije in ugodni nakupi, bogata ponudba domačih izdelkov in pridelkov, se-
veda pa bodo poskrbeli tudi za zabavno dogajanje za odrasle in tudi za otroke._

18. junija / Celje / Atrij celjskega sejma

FESTIVAL
PIVO, BURGER & ČILI

SO
18/06
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Festival Junij v Ljubljani je tradicionalna prireditev 
v središču Ljubljane, ki omogoča brezplačna do-
živetja vrhunskih umetniških stvaritev s področij 
plesa, gledališča in glasbe. Dopoldanski dogodki so 
namenjeni otrokom, popoldnevi lahkotnejšim glas-
benim in plesnim prireditvam, večeri pa vrhunskim 
umetniškim dogodkom. Festival bo trajal 11 dni in bo 
ponudil več kot 30 kulturnih doživetij, med drugim 6 
tematskih dni, posvečenih baletu, cirkuško-gledali-
ški umetnosti, sodobnemu plesu, jazzu, otrokom in 
mladini ter glasbi. Več na www.junij2016.ljubljana.si._

Do 21. junija / Ljubljana / Kongresni trg

FESTIVAL JUNIJ
V LJUBLJANI 2016

PE
10/06

Portorož bodo v prvi polovici junija preplavili slovi-
ti motorji Harley Davidson, kajti evropsko združe-
nje lastnikov teh znamenitih motorjev je prav naše 
obmorsko letovišče (skupaj s Piranom) izbralo za 
25. redno srečanje. Ulice naj bi zavzelo okoli pet 
tisoč motoristov, še precej več pa se bo zbralo ra-
dovednežev. 25. evropsko srečanje H.O.G. Rally bo 
mešanica žive glasbe (zapele bodo tudi pesti, saj je 
en večer rezerviran za amaterski boks pod pokrovi-
teljstvom Boks kluba Portorož), zabave in didžejev. 
Zrasla bo tudi vas H.O.G. Village, kjer se bodo bleščali 
najnovejši modeli Harley Davidson._

Do 19. junija / Portorož, Piran 

FESTIVAL
HARLEY
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Mednarodno tekmovanje 
Dirt Dessert 2016 se bo od-
vijalo 18. junija, ko se bodo 
tekmovalci že drugič zbrali 
na trasi pod Joštom pri Kra-
nju in se bodo lahko udarili 
v disciplinah boardercross 
(več tekmovalcev – štirje – 
tekmuje naenkrat na pose-
bej urejeni progi) in freestyle 
(prosti slog, tekmovalci na 
posebnem poligonu v od-
merjenem času pokažejo 
svoje sposobnosti). Če se 
dogodka Dirt Dessert 2016 
ne bomo mogli udeležiti v 
živo, pa to še ne pomeni, da 
moramo biti prikrajšani za 
spektakel. Prvič v zgodovini 
tega športa bodo tekme na-
mreč predvajali v živo (lives-
tream)._

18. junija / Sv. Jošt nad 
KranjemDIRT DESSERT 2016

SO
18/06

Od junija do septembra 
se bodo tla slovenske 
prestolnice tresla od 
navdušenja občinstva 
in ob zvokih pestrega 
glasbenega programa. 
Cilj festivala je že od 
ustanovitve pripravljati 
skrbno izbran program 
z izjemnimi umetniki in 
umetniškimi produk-
cijami z vsega sveta. S 
čim bo postregel letoš-
nji Festival Ljubljana? 
Kar nekajkrat bomo lah-

ko prisluhnili tonom iz muzikala Mamma Mia! V enem izmed večerov bomo 
poslušali festivalske skladbe, ki so zaznamovale 25 let samostojnosti Repu-
blike Slovenije. Na sporedu bo namreč Poletna noč – 25 festivalskih uspe-
šnic. Uradno odprtje 64. Festivala Ljubljana bo zaznamoval koncert opernih 
arij. Nastopila bosta Erwin Schrott in Jaquelina Livieri. Prisluhnili bomo tudi 
klavirskim zvokom Denisa Macujeva v spremljavi Simfoničnega orkestra RTV 
Slovenija. Pianist Simon Trpčeski bo nastopil v spremljavi Orkestra Slovenske 
filharmonije. V SNG Opera in balet Ljubljana si bomo lahko ogledali Verdijeve-
ga Otella. Kitajska nacionalna opera in balet bo izvedla balet Konfucij. Neizo-
giben pa bo koncert Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije, 
ki bo gostil Dimitrija Sitkoveckega in Janeza Podleska._ 

Do 13. septembra / Ljubljana / različna prizorišča po Ljubljani
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FESTIVAL 
LJUBLJANA 2016

PE
17/06

Poletna muzejska noč bo tokrat potekala že 14. leto zapovrstjo. Gre za najve-
čjo promocijsko akcijo slovenskih muzejev in galerij, pridružujejo pa se ji tudi 
številni zavodi in ustanove, ki izvajajo programe s področij kulturne dediščine, 
umetnosti in zgodovine. Z geslom »Le korak stran« želijo organizatorji pou-
dariti vseslovenskost dogodka. Kulture željni obiskovalci bomo imeli brezpla-
čen vstop na številne razstave, delavnice, predavanja, koncerte in druge dru-
žabne dogodke._

18. junija / različne lokacije po Sloveniji

POLETNA 
MUZEJSKA NOČ 2016

SO
18/06
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Rolka je ulično tekmovanje, ki bo po kranjskem asfaltu potekalo že peto leto za-
pored. Tekmovalci se bodo merili v štirih disciplinah (tekmovanje bo potekalo v 
ekipah s 3–4 tekmovalci, vsak pa bo lahko tekmoval v poljubni disciplini) in v eni 
lovili tudi svetovni rekord. Tradicionalno bo na sporedu tudi tombola, ki obeta 
privlačne nagrade, na ogled pa bo tudi razstava Murksli rolk in fotografij Urbana 
Cerjaka. Sledi zabava in afterparty v KluBaru s skupino Koala Voice in DJ-i (Bakto, 
feentz&Ivanhoe in Alpha Male)._

25. junija / Kranj

ROLKA 2016

SO
25/06

Si želite v prihajajočem poletju pokukati v kulturniški raj? Narodna in univerzitetna 
knjižnica skriva prelep Plečnikov atrij, pravi biser, skrit v arhitekturni školjki. Na 
tritedenskem festivalu Poleti v NUK 2016, ki že kar z imenom (spre)govori, kam in 
kdaj se lahko zatečemo po sladico umetnosti, se bo predstavilo lepo število slo-
venskih umetnikov. Na otvoritvenem dnevu nas bodo zabavali člani skupine Če-
dahuči, v sklopu festivala bo nastopila tudi Mia Žnidarič, Vlado Kreslin bo predsta-
vil Pojezije in tudi ljubitelji nežnega glasu Severe Gjurin bodo prišli na svoj račun._

Do 23. julija / Ljubljana / NUK

POLETI 
V NUK 2016

SO
02/07

Kreativni tabor Sajeta postavlja na isti oder različne glasbene zvrsti, kot so elek-
tronika, jazz, rock, etno, klasika in eksperiment, katerih skupni imenovalec je ek-
sperimentiranje in kreativnost. Čeprav je na prvo mesto postavljena glasba, pa 
Sajeta povezuje tudi širok spekter ostalih področij ustvarjalnosti; film, multime-
dija, poezija, skulpture, performansi, ples, grafika in drugo dobijo svoj prostor na 
Sajeti. Letos bodo tam nastopili The Mechanical Tales, The Fall, Lira Vega, Mani 
Neumeier, Poderžaj trio, HuxDexAA in drugi._

Do 17. julija / Tolmin / Sotočje

KREATIVNI
TABOR SAJETA

PO
11 /07
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PIVO & BURGER 
FEST 2016

SO
02/07
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Na vrata že trka poletni Pivo & Burger Fest 2016. Festival dvojca, ki navdušuje, se 
bo v Ljubljani odvijal že šestič, sicer pa tretje leto zapored. Pogačarjev trg bodo 
zavzele plošče za žar in ponudniki craft piva, družbo pa jim bodo delali tudi bistro-
ji, kavarne in vrhunske restavracije, ki bodo dobrojedce razvajale kar cel konec te-
dna. »Burger vsekakor ni več sinonim za nezdrav fastfood, temveč je lahko pravo 
gurmansko doživetje,« je poletno izdajo Pivo & Burger Festa pokomentirala vodja 
projekta Alma M. Kochavy._

Do 3. julija / Ljubljana / Pogačarjev trg
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Film pod zvezdami, ki ga bodo pri Kinodvoru tudi letos pripravili v soorganiza-
ciji z Ljubljanskim gradom, bo potekal med 7. in 30. julijem. V 24 zapore-
dnih večerih bodo prikazali odmevne filme pretekle kinematografske 
sezone in spored prepletli s številnimi premierami in predpremierami 
težko pričakovanih filmskih naslovov. Odprtje Filma pod zvezdami 
bo v znamenju slovenskega filma, odprl ga bo namreč celove-
černi prvenec Žige Virca Houston, imamo problem! Filmi bodo 
na sporedu vsak dan ob 21.30, v izvornem jeziku s slovenskimi 
podnapisi._

Do 30. julija / Ljubljana / Ljubljanski grad

FILM POD 
ZVEZDAMI 2016

ČE
07/07

Jazz festival Ljubljana 2016 bo tokrat prav poseben. Že otvoritveni večer bo neko-
liko drugačen, saj si bomo lahko ogledali novo glasbeno predstavo z akrobatskimi 
elementi, ki jo je zasnovala 18-članska zasedba Surnatural Orchestra. V njej igra-
jo pomembno vlogo slovenski jazzovski ustvarjalec Izidor Letinger, akrobatska 
zasedba Cirque Inextremiste in mojstrica hoje po vrvi Tatiana Mosio-Bongonga. 
Festival bo izpostavil tudi vedno pomembnejšo vlogo ženskih ustvarjalk v novem 
jazzu. Tako bomo lahko priča svetovni premieri klavirskega dueta To Pianos – Eve 
Risser in Kaje Draksler._

Do 2. julija / Ljubljana / Cankarjev dom

JAZZ FESTIVAL 
LJUBLJANA 2016

SR
29/06

Osrednje prizorišče Glavnega odra bo letos osrednji mestni trg, Trg Leona Štuklja, 
ki bo gostil tudi nov program – predstave opere in baleta v sodelovanju s SNG 
Maribor – in tudi glavnino programa festivala Folkart. Ohranili bodo dobro spre-
jet Jurčkov oder pri Vodnem stolpu, kjer bo tudi tradicionalni uradni začetek Len-
tovske promenade, ki jo bo z osveženo podobo nadaljeval že ustaljen kulinarični 
SladoLent. Festival Lent na Večerovem odru tudi letos nadaljuje tradicijo udarno 
rockerskega festivala Piše se leto._

Do 2. julija / Maribor / Lent

FESTIVAL LENT 2016

PE
24/06
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Postani #Insta zvezda!  
instaosvezitev.si
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CHARMING SLOVENIA JE 
BLAGOVNA ZNAMKA, KI 

DOLGOROČNO NAČRTUJE ODPRTJE 
VEČ ROMANTIČNIH GLAMPING 

RESORTOV, KI BODO S SVOJO 
VIZIJO IN IZVEDBO UVEDLI VIŠJE, 

ZAHTEVNEJŠE IN UNIKATNE 
STANDARDE NA PODROČJU 

GLAMPING TURIZMA.

Glamping pomeni »glamurozno kampiranje« in 
združuje svet luksuznih namestitev z doživetji izbra-
nih, nepozabnih destinacij, ki so praviloma posebne 
zaradi svoje enkratnosti, odmaknjenosti. Trenutno 
deluje prvi, Herbal glamping resort Ljubno, v Ljub-
nem ob Savinji. Obstoječi resort je skrbno načrtova-
na simbioza prestiža in narave, saj s svojo premišlje-
no in rahločutno umestitvijo prestižnih nastanitev v 
neokrnjeno naravno okolje ustvarja unikatno in do-
vršeno celoto. Velik poudarek je na vsebini, osebnem 
pristopu do najzahtevnejših gostov, z občutkom do 
najmanjših, a ne najmanj pomembnih podrobnosti. 
Vodilo blagovne znamke Charming Slovenia je skrb 
za zahtevnega gosta, ki ceni neokrnjeno naravo, od-
mik in hkrati zahteva zapolnitev dragocenega časa z 
aktivnostmi, ki so mu drage, na najvišji ravni, v pre-
stižnem in naravnem okolju, kjer gostje najdejo mir in 
popolno zasebnost._

charmingslovenia.com 
facebook.com/CharmingSlovenia

KRALJESTVO 
RAZVAJANJA

FOTO: JOŠT GAN TAR

OGLASNA VSEBINA



LJUBLJANA // 1312 // LJUBLJANA

LJUBLJANA. ZATE. JUTRO. LJUBLJANSKI GRAD JE OBSIJAN S SON-
CEM IN POSLOVNEŽI ŽE HITIJO VSAK SVOJO 
POT. GOSTINCI V SREDIŠČU MESTA PRIPRAV-
LJAJO PRENOVLJENE VRTOVE NA NABREŽJIH 
LJUBLJANICE, SAJ BODO KMALU POSTREGLI 
PRVO JUTRANJO KAVO, KI BO TAKO MEŠČA-
NOM KOT OBISKOVALCEM MESTA OMOGOČILA 
DOBER ZAČETEK DNEVA.  LE NEKAJ KORAKOV 
STRAN LAHKO OPAZIMO TEKAČE IN TELOVAD-
CE, KI SE NA ŠTEVILNIH ZELENIH POVRŠINAH 
PRIPRAVLJAJO NA OBVEZNOSTI, KI JIH ČAKAJO. 
TAKŠNA JE LJUBLJANA, URBANA IN ZELENA. 
MAJHNA PO POVRŠINI, A VELIKA PO GOSTO-
LJUBNOSTI IN KAKOVOSTI ŽIVLJENJA.

VEČ NA: WWW.ZELENALJUBLJANA.SI   IG: @MESTNAOBCINALJUBLJANA   FB: LJUBLJANA – ZELENA PRESTOLNICA EVROPE IN MESTNA OBČINA LJUBLJANA

SE ŠE 
SPOMNIŠ, 
KAKO JE BILO?
Skoraj vsak, ki živi v Ljubljani ali 
se v mesto vrača po dolgem času, 
vsaj enkrat postavi to vprašanje. 
Sprememb na bolje se ljudje hit-
ro navadijo in kaj hitro pozabijo, 
kako so se včasih v mestnem sre-
dišču umikali avtomobilom, kako 
težko je bilo priti z ene strani reke 
na drugo, koliko časa so čaka-
li na pravi avtobus in kako so bili 
na obrežjih Ljubljanice namesto 
prijetnih kavarn parkirani avto-
mobili. 

Težko bi verjeli, da je bila dana-
šnja zelena prestolnica Evrope 
2016 pred manj kot desetimi leti 
tako zelo drugačna. Ljubljana je 
resnično doživela številne spre-
membe na področju trajnostne-
ga razvoja, po mnenju strokovne 
komisije za podelitev te prestižne 
nagrade celo največ sprememb v 
kakovosti življenja, in to v najkraj-
šem času. 

SLOVENSKA 
CESTA
Eden vidnejših ukrepov za vzpostavitev 
kakovostnega javnega prostora v sre-
dišču mesta je tudi preureditev glavne 
prometnice, Slovenske ceste, v pešcem, 
kolesarjem in uporabnikom mestnih 
avtobusov prijaznejše območje. Po 
uvedbi spremenjenega prometnega 
režima na tem območju so se koncen-
tracije črnega ogljika znižale za kar 70 
odstotkov in se niso zvišale na okoliških 
cestah. Zdaj na prenovljeni mestni pro-
menadi stoji 400 metrov dolg drevored 
63 malih jesenov – medovitih dreves, ki 
privabljajo metulje in čebele._  

S KOLESOM NA 
KAVO IN POTEM 
NA PIKNIK V 
PARK
Mesto kolesarjem ne ponuja le več kot 
220 kilometrov urejenih kolesarskih 
poti, temveč s konkretnimi ukrepi in 
projekti spodbuja trajnostno mobil-
nost. Od leta 2011 si lahko prebivalci in 
obiskovalci Ljubljane izposodijo kolo v 
zelo priljubljenemu samopostrežnem 
sistemu BicikeLJ, ki trenutno vključuje 
36 postaj in 360 koles. Od vzpostavi-
tve sistema so uporabniki opravili že 
več kot 3,5 milijona voženj. Zato ne 
preseneča dejstvo, da se je Ljubljana 
uvrstila na 13. mesto indeksa Copen-
hagenize 2015, ki ocenjuje kolesarjem 
najprijaznejša mesta na svetu.  

PLEČNIKOVA 
MOJSTROVINA
Slikovita nabrežja reke Ljubljanice v 
središču mesta je uredil sloviti arhitekt 
Jože Plečnik; njemu v čast so lani od-
prli prenovljeno hišo, v kateri je živel 
in ustvarjal in kjer se je porajala Pleč-
nikova Ljubljana. Še ena Plečnikova 
mojstrovina, hkrati pa zeleno srce 
mesta je vsekakor glavna tržnica. Tam 
lahko med drugim kupite tradicional-
ne slovenske jedi in ekološke pridelke. 

Sproščen in trajnostno ozaveščen 
značaj mesta je povezan s kakovostjo 
življenja lokalnih prebivalcev. V Lju-
bljani bomo težko opazili veliko nag-
lico. Uživanje v razgledih, druženje v 
kavarnah na prostem na preurejenih 
nabrežjih reke Ljubljanice in ob živah-
nem prireditvenem 
utripu so stvari, ki 
najizraziteje zazna-
mujejo tukajšnji ži-
vljenjski slog.

URBANA 
LJUBLJANA
Zaprtje mestnega središča za 
motorni promet, uvedba pame-
tne mestne kartice Urbana in 
posodobitve javnega potniškega 
prometa so le nekateri ukrepi, za-
radi zaradi katerih je mesto v tako 
kratkem času popolnoma spre-
menilo podobo in postalo bolj 
prijazno ter dostopno meščanom 
in obiskovalcem. Med pomemb-
nejše spremembe v zadnjem 
desetletju gotovo sodi uvedba 
ekološke cone v središču mesta, 
ki je nastala leta 2007 z zaprtjem 
starega mestnega jedra za ves 

motorni promet. Dovoljena je le dostava 
za vozila z dovolilnico med 6. in 10. uro 
zjutraj. Središče mesta se je iz prostora, 
ki so ga zasedali avtomobili, prelevilo v 

prijeten javni prostor in je postalo prizo-
rišče raznovrstnih družabnih, kulturnih 
in športnih dogajanj. Območje za pešce 
obsega več kot 100.000 m2.
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Ljubljana je ena redkih evropskih prestol-
nic, ki se lahko pohvali s pitno vodo iz pipe 
brez predhodne obdelave, in najuspešnej-
ša evropska prestolnica na področju loče-
nega zbiranja odpadkov (65 % v letu 2015) 
ter s sprejeto strategijo zero waste prva 
evropska prestolnica v mreži Zero Waste 
Europe (nič odpadkov).

Projekt Preureditve nabrežij z mostovi na reki 
Ljubljanici je leta 2012 prejel evropsko nagra-
do za urbani javni prostor in zmagal v konku-
renci med 347 prijavljenimi projekti iz 36 držav.

Ožje mestno središče je zaprto za ves mo-
torni promet, namenjeno je pešcem in ko-
lesarjem, mobilnost pa je omogočena s šti-
rimi brezplačnimi električnimi vozili Kavalir. 
Od aprila letos si mesto lahko ogledate tudi 
na električnem vlakcu Urban.

Program informacijske 
TOČKE.ZATE. skupaj z 
veliko mestno družino 
soustvarjajo mnogi – od 
predstavnikov četrtnih 
skupnosti do okoljskih, 
kulturnih in izobraževal-
nih institucij ter številnih 
nevladnih organizacij. 

Pot spominov in tovarištva 
je najdaljši mestni drevo-
red – na 34 kilometrih je 
zasajenih več kot 7.000 
dreves. Je priljubljena te-
kaška in sprehajalna steza, 
hkrati pa spomin na trplje-
nje Ljubljančanov med 
drugo svetovno vojno. Po-
hod po Poti ob žici, najbolj 
množična rekreativna in 
športna prireditev, je letos 
razglašen za živo kulturno 
dediščino.

Kolo si lahko izposodite z 
večnamensko pametno 
mestno kartico Urbana, ki 
olajša plačevanje številnih 
storitev, med njimi plače-
vanje prevoza z mestnimi 
avtobusi (uporabnikom 
omogoča tudi brezplačno 
prestopanje 90 minut od 
prve validacije), parkira-
nja na javnih parkiriščih, 
vožnje z vzpenjačo na 
Ljubljanski grad in celo 
storitve Mestne knjižnice 
Ljubljana. 

Tlakovci na Slovenski cesti so vedno bolj
priljubljen motiv za številne fotografije na
družbenih omrežjih.Fo
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ZELENA 
LJUBLJANA
Brez varovanja in ohranjanja zelenih 
površin, ki pokrivajo kar 75 odstot-
kov mesta, v Ljubljani ne bi mogli tako 
uživati. Avtohtoni gozdovi se širijo po 
46 odstotkih celotnega območja Lju-
bljane in segajo prav v središče mesta. 
Urejenih je veliko degradiranih obmo-
čij (Pot ob Savi, Severni park, Rakova 
Jelša in številna druga), sprehajamo 
se lahko po 90 hektarjih novih par-
kov. Na območju Ljubljane imamo kar 
štiri krajinske parke, najbolj znana pa 
sta Krajinski park Tivoli, Rožnik in Ši-
šenski hrib in Krajinski park Ljubljansko 
barje – Natura 2000, ki je zapisan na 

Unescov seznam svetovne dediščine in kjer 
lahko spoznavamo neokrnjeno naravo. Zdrav 
in aktiven oddih v naravi, ki je eden najbolj pri-
ljubljenih načinov preživljanja prostega časa, 
nam je zato tako rekoč na dlani. Ena najbolj-
ših stvari, ki si jih lahko privoščite v Ljubljani, 
je vožnja po Ljubljanici s katero od turističnih 
ladjic, na voljo pa so tudi drugačna doživetja 
na reki, med njimi vožnja s supom in celo vodni 
ribolov s čolna v samem središču mesta. 

LETOS ŠE 
POSEBEJ 
PESTRO
Letos, ko je Ljubljana zelena prestol-
nica Evrope, praktično vsak dan na 
različnih lokacijah po Ljubljani in v 
informacijski točki zelene prestolnice 
Evrope 2016 »Točka. Zate.«, ki stoji 
pred Mestno hišo, poteka raznovr-
sten tematski program, delavnice, 
predstavitve, druženje in še marsikaj 
zanimivega ter poučnega na podro-
čju trajnosti. S sloganom LJUBLJANA.
ZATE. pa mestne oblasti nagovarjajo 
vse prebivalce in obiskovalce, naj tudi 
sami prispevajo k še višji kakovosti 
življenja in k še bolj zeleni, čisti, gosto-
ljubni in prijazni Ljubljani.  

OGLASNA VSEBINA
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»Najboljše ali nič« je slogan nemške avtomobilske znamke, ki brez 
dvoma drži tudi za prvi letošnji Mercedes-Benz Fashion Week Ljublja-
na, na katerem so predstavili kolekcije za jesen in zimo 2016. Ljubljana 
je med 22. in 24. majem cvetela od mode, lepote in dizajna, ki so jih v 
hram slovenske kulture prinesli modni oblikovalci, ustvarjalci, modeli, 
vizažisti, frizerji in ljubitelji modnih 
spektaklov zdaj že druge izdaje 
Mercedes-Benz Fashion Weeka. 

Marjeta Grošelj, glavna zvezda 
prvega večera, je skupaj s svoji-
mi unikatnimi, ročno narejenimi 
torbicami, ki smo jih lahko videli v 
razstavnem prostoru, požela vso 
pozornost. Torbice z zaščitnim 
znakom G pa so nosile tudi števil-
ne obiskovalke tedna mode. 

Gostja drugega večera, češka 
manekenka, televizijska vodi-
teljica ter filantropinja Petra 
Nemcová je bila nad Ljubljano 
navdušena. Mesto jo je očaralo s 
svojimi zelenimi površinami, arhi-
tekturo in cerkvenimi zvonovi, ki 
so jo spomnili na dom. Lepotica 
si je zvečer ogledala še modne 
revije, na katerih so se predstavili 
AKULTURA, Spirit by T.B., Sens, 
Cliché in Peter Movrin. Slednji je s 
svojimi drznimi in bleščečimi kre-
acijami, po katerih posegajo tudi 
svetovno znane dive, požel zavi-
dljivo število aplavzov. Iz svojih 
okvirov je stopil tudi Sens, ki se je 
tokrat umaknil od koncepta kla-
sične moške obleke in srajce – v 
dizajn je vnesel izvirne elemente, 
kose pa naredil večnamenske in 
hkrati estetske. Drugi večer mo-
dnega druženja je zaznamovala 
tudi modna instalacija italijanske 
oblikovalke visoke mode Alberte 
Ferretti. Njen Limited Edition F/W 
2016 je predstavila Wolfova 5. 

Razočaral ni niti zadnji večer. 
Predstavilo se je pet modnih 
oblikovalcev: Tanja Zorn, Natasa 
Persuh, IVANMAN, Charlie design 
in lanska prejemnica prve sloven-
ske nagrade – Mercedes-Benz 
Fashion Award – študentka Nara-
voslovnotehniške fakultete Sara 
Valenci, ki je zelo suvereno predstavila svojo samostojno kolekcijo, odo 
fenomenu vseh predmestnih kolekcij, ki se je prek subtilne barvne pale-
te modrih in rjavih tonov prelevila v ulično modo. 

MBFWLJ se do oktobra poslavlja, ljubitelji mode pa si lahko kolekcije 
JSP, AKULTURA in MÊHLÊ ogledamo in tudi kupimo v XYZ Premium Fa-
shion Store, kjer bodo kmalu na voljo tudi preostale znamke slovenskih 
oblikovalcev, predstavljenih na Mercedes-Benz Fashion Weeku Lju-
bljana._ 

mbfashionweeklj.si

LJUBLJANA IN CANKARJEV DOM STA BILA PREJŠNJI ME-
SEC ZNOVA STIČIŠČE MODE, USTVARJALNEGA DUHA IN 
VRHUNSKIH MODNIH REVIJ NAJPRONICLJIVEJŠIH RE-
GIJSKIH TALENTOV, KI SO V TREH ZAPOREDNIH VEČE-
RIH PREDSTAVILI SVOJE MODNE KREACIJE. NA MERCE-
DES-BENZ FASHION WEEKU SE JE TAKO ZVRSTILO KAR 
DESET MODNIH OBLIKOVALCEV, V GOSTE PA JE PRIŠLA 
TUDI PRAVA MODNA ZVEZDA, ČEŠKA MANEKENKA IN 
FILANTROPINJA PETRA NEMCOVÁ. MERCEDES-BENZ 
FASHION WEEK JE PRVI VEČER MED DRUGIM POSVETIL 
SLOVENSKI MODNI IKONI MARJETI GROŠELJ IN 50-LE-
TNICI NJENEGA USTVARJANJA. TA JE ZA SVOJE DELO 
ŽE DRUGIČ PREJELA POSEBNO PRIZNANJE MERCE-
DES-BENZA.

MERCEDES-
BENZ
FASHION 
WEEK
LJUBLJANA:  
 
LJUBITELJI 
MODE 
NAVDUŠENI

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO
FOTO: ARHIV MBF WL J

01/ IVANMAN 

02, 05/ AKULTURA

03/ NATASA PERSUH

04/ CHARLIE DESIGN

06/ SENS

07, 08/ PETER MOVRIN

09/ CLICHÉ

10/ TANJA ZORN

11/ SARA VALENCI

11/ SPIRIT BY T.B.
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NA POLETNE 
RAZPRODAJE 
PO TRENUTNO 
MODNE IN 
TUDI PO 
VEČNE KOSE 

Poletne razprodaje so odlična priložnost, 
da si po nižji ceni kupimo oblačila, ki bodo v 
modnem vrhu vse do jesenskih dni in nam bodo 
ponujala možnost prepletanja in kombiniranja 
tudi z jesenskimi oblačili, oziroma si kupimo 
kose, ki ne gredo iz mode. Kupujmo premi-
šljeno, vodilo naj ne bo le količina, ampak tudi 
kakovost. 

Poletni čas razprodaj je priložnost, da si 
kupimo res dobro belo bluzo ali morda daljšo 
belo srajčno obleko, ki jo lahko nosimo s črnim 
kostimom tudi pozimi. Vsekakor si poleti lahko 
privoščimo nekaj čipkastega in k temu dodamo 
kavbojke, saj te vedno, pravzaprav pa vedno 
bolj pridejo prav. 

Poletje seveda narekuje tudi vsaj ene dobre 
kopalke; letos v ospredje stopajo enodelne. 
Ne pozabimo na pareo, saj nikoli ne vemo, kdaj 
bomo med kopanjem in sončenjem skočile na 
kavo ali sladoled v bližnji lokal. 

Vsekakor je letos znova zelo »in« 
tudi poletni kom-
binezon, ki doživlja 
svoj modni preporod. 
Kombiniramo ga lahko z 
nizkimi sandali ali natikači, če 
pa dodamo visoke pete, smo priprav-
ljene za eleganten večerni izhod. Podob-
no velja za dolgo krilo ali dolgo etno obleko. 
Pa brez skrbi, boemski stil se ne bo končal že to 
poletje, torej pogumno tudi po tovrstne kose. 

Seveda pa se na razprodajah ozrimo tudi za 
modnimi dodatki in čevlji. 

MODNI KOSI 
TEGA POLETJA
KATERIH MODNIH KOSOV TO 
POLETJE NE SMEMO SPREGLE-
DATI? KAJ BOMO KUPILE NA 
POLETNIH RAZPRODAJAH? TU-
KAJ JE NEKAJ  VEČNIH POLETNIH 
KOSOV, S KATERIMI NE BOMO 
ZGREŠILE. SAJ VESTE, MODA 
VENI, STIL JE VEČEN.

GABS 
Moč detajlov. Naj našo garderobo 

popestrijo vpadljivi modni dodatki, ki 
bodo v ospredju v

prihajajočih mesecih.
Maxi

62,99 €

INUOVO 
Inuovo je blagovna znamka obutve, ki 
sledi modnim smernicam (veliko barv 

in zanimivih
odtenkov), a ne pozablja na udobje in 

kakovostne materiale.
Maxi

47,99 €

ONLY 
Lahkotne hlače z atraktivnim 

etno vzorcem.
Maxi in Modiana

19,95 €

ONLY 
Črn čipkast top.
Maxi in Modiana

24,99 €

GUESS 
Romantika je letos bela, nežna, 

rahlo čipkasta in posuta z rožami.
Maxi in Modiana

117,99 €

SKINY 
Elegantne enodelne kopalke z 

zapeljivim izrezom in dekorativnim 
elementom. 

Maxi in Modiana

91,99 €

TUZZI 
To pomlad in poletje se z modo 
lahko igrate, prepletate različne 
modne trende, barve in vzorce. 

Vsekakor pa je dolgo krilo, ne glede 
na vzorec, skorajda nujen kos naše 

poletne garderobe.
Maxi 

188,99 €

FRACOMINA 
Zakaj poleti kupiti jopico ali blazer?
Preprosto: ker ju lahko uporabljamo

vse leto!
Maxi in Modiana

124,99 €

MAC JEANS 
MAC je nemška blagovna znamka, 
ki je vse od leta 1973 specializira-
na za izdelavo moških in ženskih 
hlač iz džinsa. Pri izdelavi ne le 
sledijo trendom, ki jih narekuje 

moda, temveč predvsem prise-
gajo na kakovost in dejstvo, da se 

mora posameznik v svojih oblačilih 
počutiti udobno in lepo.

Maxi

114,99 €

BENETTON 
Z mislimi na morski oddih poiščimo 
tropske odtenke ali moderne kroje 

letošnjih kopalk.
Maxi in Modiana

Zgornji del kopalk:

29,95 €

Spodnji del kopalk:

19,95 €

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

Slike so simbolne. Cene veljajo pred razprodajami. Izdelki so na voljo v trgovinah Modiana, Modni hiši Maribor in/ali blagovnici Maxi. // www.modiana.si / www.maxi.si

Kako pravilno skrbeti za naše kopal-
ke, da bodo čim dlje ohranile barve in 
obliko?

Po vsakem plavanju kopalke obrnimo 
navzven in jih sperimo s sladko vodo. Ker 
ta z njih ne bo odstranila vsega klora ali 
soli, pri pranju uporabimo tudi blago milo. 
Kopalk ne perimo v pralnem stroju, saj 
bi ta uničil občutljivo tkanino. Tudi pralni 
praški so za kopalke pogosto preveč 
agresivni in jih lahko trajno poškodujejo. 
Prav tako kopalke ne sodijo v sušilni stroj; 
najbolje je, če jih sušimo na zraku, vendar 
ne neposredno na soncu, saj tako barva 
kopalk hitreje zbledi, sonce pa močno 
uničuje tudi funkcionalne lastnosti kopalk, 
kar največkrat pomeni izgubo elastičnosti.

OGLASNA VSEBINA
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ICE CREAM MAKER  
S skledico za pripravo sladoleda Ice
Cream Maker v nekaj minutah sami

izdelamo domač sladoled po svojem
okusu.

34,95 €

QUICK POP MAKER 
Z zamrzovalno skrinjico Quick Pop 
Maker v samo nekaj minutah nare-
dimo zamrznjene sladoledne lučke. 
Za pripravo lahko uporabimo sadne 

sokove, jogurte, mleko, sadne smutije 
… Ustvarimo lahko številne zanimive 
vzorce ali oblite lučke, vse pa je prip-

ravljeno že v nekaj
minutah. 

64,95 €

SLADOLEDNE 
LUČKE 

Pripomočki za izdelavo 
sladolednih lučk so tisto, kar 
potrebujemo, da postanemo 
velemojster za izdelavo lučk. 
Pripravimo oblite lučke, lučke 

s sadjem, okrasimo jih s srčki in 
zvezdicami ali naredimo lučke 

s črtastimi ali cikcak vzorci.   
21,95 €

Prodajna mesta: Estela (trgovina za frizerje in kozmetike) 
Estela Ljubljana, Šmartinska cesta 152, BTC (hala 3)

Estela Maribor, Pobreška 18, Europark
T.: 01 5852890, www.estela.si, estela.btc@siol.net        FABY nails Slovenija        Faby nails Slovenija

 *veselje **kolekcija pomlad/poletje ***ni testirano na živalih ****brez velikih 5

*

*******

**

ZOKU 
Z IZDELKI ZOKU LAHKO SLADOLED/SLADOLEDNE LUČKE/ZAMRZNJENE 

SMUTIJE/GRANITE/SHAKE PRIPRAVIMO ŽE V NEKAJ MINUTAH, IN TO 
BREZ ZAMRZOVANJA! ZELO ZABAVNO, HITRO IN ENOSTAVNO! 

SLUSH & SHAKE 
MAKER 

Z lončkom Slush & Shake Maker lahko 
z malo domišljije hitro pripravimo 

slasten shake ali osvežilno granito. 
Uporabimo lahko sadne sokove, 

zmiksano sadje, čokoladno mleko, 
sladkano kavo, pijače z mehurčki, 

energijske napitke, sojino mleko ipd.  

27,50 €

ČOKOLADNA POSTAJA  
S »čokoladno postajo« za okraševanje 

sladolednih lučk lahko pripravimo lučke s 
slastnim čokoladnim oblivom, jih okrasimo 
s posipom ali porišemo z zanimivimi vzorci 

iz čokolade. 

21,95 €

Na voljo v prodajalnah 
1001 dar po Sloveniji 

ali v spletni trgovini 
www.1001dar.si

OGLASNA VSEBINA
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TERASE IN 
DVORIŠČA 
ZA POLETNO 
KOSILO
LEPI SONČNI DNEVI SO KOT NALAŠČ ZA POSEDANJE V HLADNI 
SENCI. TUDI V SENCI DOBRIH RESTAVRACIJ IN GOSTILN, KJER SI 
LAHKO PRIVOŠČIMO GURMANSKO KOSILO. KATERE SO TOREJ RE-
STAVRACIJE V SLOVENIJI, KI SE LAHKO OB DOBRI KULINARIČNI
PONUDBI POHVALIJO ŠE Z LEPIMI VRTOVI, TERASAMI IN DVORIŠČI?

FLEUR DE SEL
Solni cvet (»fleur de sel«) je crème de la crème morske soli, po ka-
teri Portorož že od vekomaj slovi. Danes si restavracija Fleur de Sel 
sama ustvarja sloveče ime s svojo ponudbo, ki je zlitje čudovitih 
mediteranskih okusov. Restavracija Fleur de Sel je sinonim za le-
toviški življenjski slog – sproščena, elegantno preprosta in prijazna 
s teraso nad zunanjim bazenom in slikovitim razgledom na Piran-
ski zaliv. Uživajte ob gurmanskih specialitetah, ki jih spremlja pet-
-zvezdična storitev mednarodne verige Kempinski._ 

RESTAVRACIJA BLEJSKI GRAD
Blejski grad, ki se pne na skalni pečini nad jezerom, ponuja izjemen 
razgled na blejske lepote in okoliške Alpe. V restavraciji Blejski grad se 
lokalne in regionalne jedi pripravljajo na sodoben in prefinjen način 
ter hkrati ohranjajo gastronomsko dediščino Gorenjske in Slovenije. 
Za posebne pogostitve je na voljo tudi Viteška dvorana. Ob predhodni 
rezervaciji kosila ali večerje je vstop na grad prost, poleg tega pa si je 
možno ogledati grajsko tiskarno, muzej, kovačnico in vinsko klet._

NEBOTIČNIK
Ljubitelji kulinaričnih specialitet lahko na Nebotičniku uživamo v pestri po-
nudbi jedi à la carte, ob katerih lahko razvajamo svoje brbončice s skrb-
no izbranimi vini. V večernih urah glamurozna restavracija odvrže 
svojo vsakdanjo preobleko in jo popestri z elitno preobleko večer-
nega ambienta. Večeri v restavraciji ovijejo prestolnico v popolno-
ma nasprotno atmosfero. Restavracija z dovršenim ambientom 
je primerna za poslovne sestanke, konference ob predhodni 
najavi, romantične večerje v dvoje, poročno slavje ali pa za 
enostavno druženje ob dnevnem kosilu, pripravljenem z 
vrhunskim občutkom za ljubitelje gurmanske kuhinje._

GOSTILNA AS
Drevo je osrednji simbol Restavracije As, ki je vse od konca 90. let steber ljubljan-
ske gostinske ponudbe in s svojo edinstveno kulinariko in vrhunsko vinsko karto 
svoje goste zmeraj znova prepriča, da si je nekatere stvari treba privoščiti z ve-
liko žlico. Elegantna terasa v središču mesta je prostor za edinstvena doživetja 
in popolna izbira za dogodke, ki jih nočemo pozabiti. Dokaz, da drobne radosti 
osrečujejo._

DIVINO
Na strehi restavracije diVino, ki se nahaja v spodnjem delu Kristalne pala-
če BTC City, se razprostira razkošna zelena terasa. Gostje se lahko na njej, 
čeprav je umeščena sredi urbanega nakupovalnega središča, umaknemo 
od vrveža in priložnostno uživamo ob izvrstnih koktajlih s prigrizki iz ku-
hinje restavracije diVino ali pa se prepustimo kateri od nepozabnih zabav 
v toplejših mesecih. Terasa diVino je tudi prostor za odmore udeležencev 
raznih kongresnih dogodkov, ki so organizirani v sklopu ponudbe restavra-
cije diVino._

PIVNICA UNION 
Pivnica Pivovarne Union je urejena v eni izmed 
najstarejših industrijskih stavb v Ljubljani, v 
nekdanji sladarni, locirani nasproti največje-
ga ljubljanskega parka Tivoli ter na robu pivo-
varniškega dvorišča. Ponujajo različne vrste 
svetlega in temnega piva, nefiltrirano pivo in 
specialna piva; nekatere vrste so kot »pivovar-
jev izbor meseca« varjene samo za prodajo v 
pivnici. Gostje lahko izbiramo tudi med različ-
nimi vrstami radlerja in brezalkoholnih pijač. 
Ker se k dobremu pivu poda tudi dobra hrana, 
kuharji pripravljajo tradicionalne slovenske jedi 
na sodoben način. Tudi v odprti kuhinji pred 
očmi gostov. V poletnih mesecih lahko v hrani 
in pijači uživamo tudi na pivovarniškem vrtu._

 GRAJSKA CESTA / BLED / JEZERSEK.SI

 ŠTEFANOVA ULICA 1 / LJUBLJANA / NEBOTICNIK.SI

 KEMPINSKI PALACE / PORTOROŽ / KEMPINSKI.COM

 ČOPOVA ULICA 5A / LJUBLJANA / GOSTILNAAS.SI

 AMERIŠKA ULICA 8 / BTC / LJUBLJANA / DIVINO.SI

 CELOVŠKA CESTA  22 / LJUBLJANA 
    PIVNICA-UNION.SI

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO /  ARHIV PONUDNIKOV
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loterija.si
Nič mencat, 

številke izbrat.

Zato bomo samo to nedeljo, 19. junija, 
dobitke Lota podvojili!* 

Podvojeno je boljše kot eno.

*Podvojeni dobitki Loto: 6+1, 6, 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1.

OGLAS_LOTO_PODVOJENI_JUN16_235x295+5mm.indd   1 06/06/16   10:40

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:  PREKO-
MERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!
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ČOKOLADNA TORTA S PIVOM 
Pečico nastavimo na 180 stopinj Celzija. Namastimo in pomokamo 

pekač za torto. Nato v eni posodi zmešamo moko, pecilni prašek, 
ščepec soli in kakav v prahu, v drugi pa z mešalnikom stepemo 

maslo in sladkor. Ko postane puhasto, umešamo jajci in vaniljev 
izvleček, nato pa še mešanico iz druge posode. Mešamo toliko časa, 

da dobimo homogeno zmes, ki pa ne sme biti premešana preveč. 
Testo prelijemo v pekač in ga pečemo od 45 do 55 minut. Ali je 

torta pečena, preverimo tako, da v torto zapičimo zobotrebec; če 
izvlečemo čistega, je pečena. Pustimo, da se torta eno uro hladi v 

pekaču, nato jo vzamemo ven. Sledi priprava preliva. Na zmernem 
ognju toliko časa segrevamo sladkor, ki smo mu dodali dve žlici 

vode, da postane temno rjavkast. Nato ga prelijemo z viskijem in 
zažgemo z vžigalico. Ko neha goreti, dodamo sladko smetano in 

zavremo. Ko nekoliko povre, odstavimo in primešamo maslo ter še 
toplo prelijemo po torti. Pa dober tek in na zdravje!_

Že ob zagonu je Laško Special 
opozoril na dotlej slabo poznano 
razsežnost piva: usklajenost z jedmi. 
Med gurmani imajo recepti, v katerih je 
pivo pomembna sestavina kulinaričnih 
dobrot, dolgo tradicijo – od golaža, 
preko mesnih, zelenjavnih in ribjih jedi 
do sladic. Manj raziskano pa je bilo, 
kako pravi izbor piva obogati tako 
okus jedi kot piva, kako se združita 
na povsem novi ravni. S specialnimi 
vrstami piva se povezanost sestavin, 
jedi in pijače spremeni v brezmejno 
gastronomsko razvajanje. To novo, 
kulinarično dimenzijo laški pivovarji 
vedno znova poudarjajo in utrjujejo 
v sodelovanju s priznanimi mojstri 
kuhanja. Že od samega zagona je 
ambasador Laško Special chef Marko 
Pavčnik, letos pa se mu je s kreiranjem 
dogodka za sladokusce Strelec Special 
pridružil Igor Jagodic. Strelec Special 
je bil večer, namenjen izbrani družbi 
poznavalcev pristnih okusov. V sedmih 
hodih so se z vsemi čutili sprehodili po 
avtorskih jedeh, ustvarjenih iz svežih, 
lokalnih pridelkov. Vsak krožnik je bil 
umetnina zase, tisto piko na i pa mu je 
dajala izbrana vrsta specialnega piva. 
V jedi in ob njej._ 

laskospecial.eu

DOMAČI SLADOLED 
S PIVOM 

Mlečno čokolado zdrobimo na koščke in stresemo v ponev. V 
ločeni ponvi na srednjem ognju segrejemo mleko, ki smo mu 

primešali sladkor in sol. Ločeno razžvrkljamo rumenjake in 
jih prilijemo mešanici z mlekom. Na zmernem ognju mešamo 
nežno in počasi. To počnemo toliko časa, da se masa zgosti. 
Nato jo skozi cedilo prelijemo v ponev s čokolado. Segreva-
mo in mešamo toliko časa, da se čokolada povsem stopi. Ko 

je zmes gladka, dodamo smetano, pivo in vaniljev izvleček. 
Pustimo, da se nekoliko shladi na sobni temperaturi, nato pa 
ponev prestavimo v hladilnik. Ohlajen sladoled razporedimo 

v želeno posodo in za konec prestavimo še v zamrzovalnik. 
Pa dober tek!_

STRELEC SPECIAL: 
KO VRHUNSKA KULINARIKA 
PREPOZNA VRHUNSKO PIVO

205 G MLEČNE ČOKOLADE / 180 ML PIVA GUINNESS (LAH-
KO IZBERETE TUDI DRUGO TEMNO PIVO) / 250 ML MLEKA / 
250 ML SMETANE ZA STEPANJE / 100 G SLADKORJA /4 RU-
MENJAKI /1 ŽLIČKA VANILJEVEGA IZVLEČKA / ŠČEPEC SOLII 3 DCL TEMNEGA PIVA / 250 G MOKE / 100 G KAKAVA V PRAHU / 

330 G RJAVEGA SLADKORJA / 2 JAJCI / 1 PECILNI PRAŠEK / 250 G 
MASLA / 1 ŽLIČKA VANILJEVEGA IZVLEČKA / SOL 

PRELIV: 30 G MASLA / 80 ML IRSKEGA VISKIJA / 200 G SLADKOR-
JA / 120 ML SLADKE SMETANE

KUHANJE S PIVOM
PIVO JE V PRVI VRSTI RESDA PIJAČA, VENDAR JE LAHKO, PODOBNO 
KOT VINO IN ŽGANJE, SESTAVINA NAJRAZLIČNEJŠIH JEDI – TO PA 
TAKO IMENITNA, DA SMO ZA VAS IZBRALI DVA RECEPTA ZA PRIPRA-
VO JEDI S PIVOM, KI JU PREPROSTO MORATE PREIZKUSITI.

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU.
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MATTONI. 
EDINSTVEN 
OKUS 
NEOKRNJENE 
NARAVE
Mineralna voda Mattoni se med 
svojo potjo po globinah ne-
okrnjene narave oplemeniti z 
edinstvenim okusom 
in zdravju koristnimi 
minerali. Privoščite si 
jo ob vaši najljubši jedi. 
Kozarec mineralne vode 
spijte že pred obro-
kom, da osvežite usta, 
prebudite brbončice 
in omogočite hrani, 
da razvije svoj poln 
in intenziven okus. 
Mattoni tako pred-
stavlja popolnoma 
novo dimenzijo 
kulinaričnih užitkov 
in osvežitve. Ob naj-
boljšem, kar ponuja 
miza, si privoščite 
Mattoni. Na voljo v 
gazirani in negazirani 
obliki._

mattoni.si

NABODALA NA 
GRŠKI NAČIN 
Vsa zelišča dobro sesekljamo, 

oprano in osušeno meso pa 
narežemo na 4 centimetre velike 

kose. V večji skledi zmešamo 
jogurt, limonin sok, zelišča, 

sol in poper ter v pripravljeno 
marinado stresemo tudi kose 

mesa. Mariniramo približno 1 uro, 
naoljimo žar in na dobro segrete 
rešetke položimo meso. Pečemo 

približno 12 minut, med pečenjem 
lahko meso večkrat premažemo z 

ostalo marinado._

OMAMNE 
TELEČJE 
ZAREBRNICE 
NA ŽARU 
Meso operemo in dobro osu šimo. 
Zmleta janeževa semena, sol in 
poper premešamo, do da mo olje 
in z mešanico premažemo telečje 
zarebrnice. Položimo jih na dobro 
segret žar in pečemo, dokler 
ne dobijo prijetno hrustljavega 
videza._

BRESKVE 
NA ŽARU S 
SLADOLEDOM
V negoreči posodi najprej nad 
ognjem zmešamo orehe, maslo, 
rjavi sladkor in cimet. S tem 
premažemo breskve, ki smo jih 
prej prerezali na polovico. Nato 
breskve položimo na žar in peče-
mo 4–6 minut na vsaki strani. Za 
konec damo na vsako polovičko 
kepico sladoleda in po njem 
polijemo preostanek ''omake'' iz 
orehov._

KJER JE PIKNIK, TAM JE MATTONI

700 G PIŠČANČJIH PRSI BREZ
KOSTI IN KOŽE / 200 G JOGURTA
/ ORIGANO / PETERŠILJ / ČESEN
/ SOK POLOVICE LIMONE / SOL /

POPER / OLJČNO OLJE.

BRESKVE / OREHI / MASLO /
RJAVI SLADKOR / CIMET / VANI-
LJEV SLADOLED

4 KOSI TELEČJIH ZAREBRNIC / 2
ŽLIČKI JANEŽEVIH SEMEN / SOL
/ POPER / OLJČNO OLJE

1/8 L PENINE / 1/8 L GAZIRANE 
MINERALNE VODE MATTONI / 2 
CL SIRUPA VRTNICE / 1 REZINA 
LIMETE / 3 LEDENE KOCKE

VRTNICA 
SPRITZ
Za brizganec (špricer) napolni-
mo kozarec za vino z ledenimi 
kockami ter prelijemo z mineralno 
vodo Mattoni in penino. Dodamo 
sirup vrtnice in okrasimo z rezino 
limete._

IZBOR: JANJA PRIJAT EL J 
BESEDILO: ARHIV CI T Y MAGA ZINE

POLETJE JE ČAS GURMANSKIH UŽITKOV IN DRUŽENJA. DA BI BILI PIKNIKI NEPO-
ZABNI PREDLAGAMO NEKAJ IZVIRNIH RECEPTOV, S KATERIMI BOMO NAVDU-
ŠILI POVABLJENE. DA BOMO SVOJIM BRBONČICAM PONUDILI KAR NAJBOLJŠE, 
PREDLAGAMO, DA OB HRANI PIJETE MINERALNO VODO MATTONI, KI SE PONAŠA 
S SENZORIČNIMI LASTNOSTMI, KI SPODBUJAJO DOJEMANJE RAZLIČNIH OKUSOV. 
TAKO BOSTE SVOJO PRILJUBLJENO JED DOŽIVELI BOLJ POLNO IN INTENZIVNO. 

OGLASNA VSEBINA

Sodobna istrska kuhinja 
v barvitih grižljajih. 

Najnovejše v Portorožu.

www.lifeclass.net
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www.wiener-zucker.si

“Druæina in prijatelji 
oboæujejo moje domaœe 
marmelade. Z æelirnim 

sladkorjem Wiener Zucker je 
priprava preprosta in hitra!”

Nina Ivaniœ, igralka

500 ML JOGURTA / 500 ML SLADKE SMETANE / 
350 G SLADKORJA / 300 G SADJA (MALINE, BRE-
SKVE, JAGODE …)

PREPROSTI RECEPTI ZA DOMAČI 
SLADOLED

NI GA ČEZ DOMAČI SLADOLED! SEZONA SLADOLEDA JE ODPRTA IN TU SO ŽE TRIJE PREPROSTI RECEPTI ZA DOMAČI 
SLADOLED, KI JIH PREPROSTO MORAMO POZNATI, DA SE BOMO LAŽJE SPOPADALI Z VROČINO!

2 BANANI / ZAMRZNJENO SADJE PO IZBIRI (MALI-
NE, JAGODE, VIŠNJE, BOROVNICE …)

SMETANA ZA STEPANJE / KONDENZIRANO OZ. 
ZGOŠČENO MLEKO / DODATKI PO ŽELJI

SLADOLED, PRIPRAVLJEN 
V 1 MINUTI

V mešalnik damo 
najprej banani, ki smo 
ju narezali/razdelili na 
srednje debele kose, 
nato pa dodamo še 
sadje po lastnem iz-
boru. Miksamo toliko 
časa, da masa posta-
ne mazljiva. In to je vsa 
umetnost! Pa dober 
tek!_

DOMAČI SLADOLED IZ LE 
DVEH SESTAVIN 

Smetano za stepanje in kondenzirano mleko stepa-
mo s stepalnikom, dokler ne dobimo gladke in pena-
ste teksture. Nato po želji le še dodamo želeni okus. 
Lahko se igramo s prelivi, sezonskim sadjem, oreščki, 
kokosom, piškoti, čokolado, likerjem ipd. Če želimo 
sladoled intenzivnih barv, uporabimo živilske barve._

PREPROST 
DOMAČI 

SLADOLED S 
SADJEM 

Najprej na koščke naseklja-
mo sadje in ga z 200 grami 
sladkorja kuhate, dokler 
se sladkor povsem ne stopi. Omako nato ohladimo 
in zmiksamo, če ne želimo imeti v sladoledu celih 
koščkov sadja. Ko je omaka pripravljena, se lotimo 
stepanja smetane skupaj s 150 grami sladkorja, ki jim 
dodamo še jogurt in malo manj kot tri četrt sadne 
omake. Dobro premešamo in za okoli 10 ur postavi-
mo v zamrzovalnik. Pred postrežbo sladoled prelije-
mo s preostankom omake. Pa dober tek!_ Fo
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PHILIPS 
SATINELLE 
PRESTIGE 

Te dni je čas, da dame poskrbimo za 
gladko kožo poleti, še najraje doma in 
s čim manj vloženega časa. Philipsov 
depilator Satinelle Prestige z ergo-
nomskim S-ročajem in kar 8 priročni-
mi nastavki poskrbi za nežno in udob-
no uporabo, tudi na obrazu. Poseben 
sistem dlačice privzdiguje, da jih izpu-
limo v celoti in preprečimo vraščene 
dlačice, zaobljeni keramični diski bliže 
koži pa poskrbijo za boljše rezultate in 
nežnejšo depilacijo. Še pred rabo, lah-
ko tudi pod prho ali v kadi, s posebnim 
nastavkom kožo zmasiramo in tako 
ublažimo učinke depilacije. S ščetko 
za piling odstranimo še odmrle kožne 
celice in si tako nivo nege v profesio-
nalnem salonu ustvarimo kar doma._

philips.si

citymagazine.si/philipsdepilator
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POLETJE BREZ 
MASKARE 

Si želite tudi ve zjutraj vstati in biti vi-
deti brezhibno? Brez nanašanja ma-
skare ali njenega popravljanja večkrat 
dnevno? Želite stopiti iz vode brez čr-
nih kolobarjev okoli oči? S 3d-metodo 
podaljšanih trepalnic boste maskaro 
lahko vrgle v smeti in poletje preživele 
urejene in brezskrbne na vsakem ko-
raku. Vaše trepalnice zgostimo tako, 
da na eno naravno nalepimo tri ume-
tne. Podaljšane trepalnice so videti 
popolnoma naravne in lahke in jih ne 
boste občutile. Uporabljamo najbolj 
kakovostno lepilo, ki ne draži oči. V 
Hiši kozmetike Lišparija se prilago-
dimo vašim željam in potrebam. Ne 
glede na trende pa je za nas na prvem 
mestu vedno zdravje!_

lisparija.si

ZOYA NAKED 
MANICURE™ 

Zoya Naked Manicure združuje vse prednosti kozme-
tičnih popravkov in dolgotrajnih pozitivnih učinkov, 
pri tem pa se osredotoča na večni izziv zagotavlja-
nja lepega in naravnega videza nohtov. S pomočjo 
preprostega postopka v samo nekaj minutah zgladi 
brazde na nohtu, napolni vdolbinice, popravi konice 
in prekrije razbarvane predele nohta. Sedaj lahko 
nohte negujemo, korigiramo in zaščitimo ter pri tem 
ustvarimo čudovit, naraven videz._

bomerx.si

Poleti so naši lasje izpostavljeni soncu, kloru in soli, zaradi česar so 
bolj suhi, nevoljni in brez življenja. Bio Beauty BB krema v spreju jim 
bo povrnila voljnost in sijaj. Primerna je za vse tipe las, ima pa kar 
deset funkcij: lajša razčesavanje, lase globinsko vlaži, poudari in ščiti 
barvo las, preprečuje neželeno kodranje, izboljša trajnost pričeske, 
ščiti lase pred toplotno obdelavo, skrajša čas sušenja, lasem daje 
obliko in volumen, lase obnavlja in hrani ter zmanjša cepljenje konic._

estela.si

BIO BEAUTY BB KREMA 10 V 1 

ŽIVJO, SIJOČA 
KOŽA! 

Kvasovke v pivu naj bi blagodejno vpli-
vale na problematično kožo. Pravijo, 
da so pivo uporabljale že stare Egip-
čanke in Rimljanke, ki so prav slovele 
po gladki sijoči polti. Zaradi vitaminov, 
ki jih vsebuje pivo, naj bi se koža hitre-
je obnovila in sčistila. Če si tudi ti želiš 
vkorakati v poletje s sijočo poltjo, si 
hitro priskrbi steklenico nefiltriranega 
piva in svoji koži privošči osvežitev._

GALADOR

Mešanica mlete pražene kave 
s Probiotikom

Prva kava z dodanimi probiotičnimi kulturami odpornimi 
na vretje in visoke temperature, ki blagodejno učinkuje na vas, 

a brez kompromisov združuje najboljše vrste kav v 
harmonično mešanico za vsak dan.

Tradicionalna aroma, ki vas osvoji in mešanica, 
ki poskrbi za vaše notranje ravnovesje.

Galador Selection s probiotikom. Prva in edina.
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GALADOR JE PRVA KAVA Z DODANIMI PROBIOTIČNI-
MI KULTURAMI, ODPORNIMI PROTI VRETJU IN VISOKIM 
TEMPERATURAM, KI BLAGODEJNO UČINKUJE NA NAS, A 
BREZ KOMPROMISOV ZDRUŽUJE NAJBOLJŠE VRSTE KAV 
V HARMONIČNO MEŠANICO ZA VSAK DAN. TRADICIONAL-
NA AROMA, KI NAS OSVOJI, IN MEŠANICA, KI POSKRBI ZA 
NAŠE NOTRANJE RAVNOVESJE.

Zakaj bi morali probiotike redno 
vključevati v svojo prehrano?

Probiotik, ki je dodan mešanici kave 
Galador® Selection, je posebej ob-
stojna naravno pridobljena organska 
spora, ki zaradi svoje sestave preživi 
vretje in pot skozi prebavni trakt. 
Svojo funkcijo prične opravljati, ko se 
naseli v črevesju, kjer naleti na odlične 
pogoje za germinacijo. Je popolnoma 
brez kalorij, brez glutena in brez GSO 
– gensko spremenjenih organizmov. 
Najboljše pri vsem tem pa je to, da v 
ničemer ne spremeni okusa napit-
ka. Probiotika v kavi tako ne zaznamo, 
tradicionalna aroma kave pa ostaja 
nespremenjena.

Ker se zaradi hitrega življenjskega 
tempa in hektičnega življenjskega slo-
ga, nezdrave prehrane in pomanjkanja 
spanca velikokrat poruši ravnovesje 
v našem črevesju, ima dodaten vnos 
probiotikov pozitiven učinek na telo. 
Zagotavljanje ravnovesja, vzdrže-
vanje ravni pozitivnih in negativnih 
bakterij, je osnova za dobro počutje, 
zato se priporoča vsakodnevni vnos 
probiotikov.

Številne raziskave so pokazale, da se 
z redno uporabo probiotika, dodane-
ga kavi Galador®, zmanjšajo nape-
njanje in tvorba plinov v črevesju ter 
abdominalne bolečine. Poleg tega, 
da pomaga pri boljši prebavi, ta pro-
biotik poveča izkoristek mineralov in 
beljakovin ter tako skrbi za ravnoves-
je v prebavnem traktu in posledično 
podpira delovanje imunskega sistema.

Kava s probiotikom se pripravi na po-

polnoma enak način kot katerakoli 
druga kava, ki jo lahko dobimo v tr-
govinah. Zaradi probiotika ni priprava 
prav nič otežena. Prav tako se probi-
otik ne »uniči«, če kavo pripravimo na 
takšen ali drugačen način. Popolno-
ma enako jo pripravite kot svojo obi-
čajno kavo. Dodajte mleko in sladkor 
po okusu.

Galador® Selection, kava s probioti-
kom, se priporoča vsakomur, ki v že-
lji, da bi naredil majhen korak v smeri 
zdravega življenjskega sloga, ne želi 
delati kompromisov pri okusu.
 
Galador® je znamka, ki združuje 
tradicijo in inovacije.

Tako v proizvodnem smislu ohranja 
tradicionalne mešanice in tradici-
onalno obdelavo zrn, kjer je to pri-
merno, ter hkrati ponuja inovativne 
rešitve, prilagojene današnjemu ži-
vljenjskemu slogu. 

Koncept je takšen, da ponuja široko 
paleto izdelkov za vso družino, v kateri 
so različne generacije, vsaka s svo-
jimi navadami in vrednotami, a so vsi 
kljub temu močno povezani. Pester 
izbor zajema tradicionalne mešanice 
mletih kav, avanturistične mešanice 
gurmanskih kav, instant mešanice, 
funkcionalno kavo s probiotikom in 
kavne kapsule. Galador® prav vsem 
generacijam omogoča, da izberemo 
sebi prilagojeno mešanico, glede na 
želen način priprave, od istega pre-
verjenega in priznanega domačega 
proizvajalca._ 

GALADOR©:
MED TRADICIJO 
IN INOVACIJO

OGLASNA VSEBINAOGLASNA VSEBINA
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GUGALNA MREŽA MQ 
MEXICO

prostornina 
28 l

Za aktivne 
počitnice v naravi

mere: 200/80 cm

Obiščite Merkurjeve trgovske centre ali kliknite na www.merkur.si/kampiranje

OMARA ZA KAMPIRANJE 
BRUNNER  
MERCURY CROSS LS

LEŽALNIK ZA KAMPIRANJE 
MQ SICILIA
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POSTELJA ZA KAMPIRANJE
BRUNNER OUTDOOR COT

NAPIHLJIVA BLAZINA
INTEX TWIN DELUXE

vodoodporno ležišče,  
mehka spalna površina,  

vinilna podloga,  
Fiber-TECH TM tehnologija -  

visoka trpežnost

14,39 €
redna cena: 15,99 €

58,49 €
redna cena: 64,99 €

- 10 %

8,49 €

- 10 %

9,74 €
redna cena: 12,99 €

- 25 %

SPALNA VREČA EASY  
CAMP COSMOS BLUE

19,19 €
redna cena: 23,99 €

- 20 % 44,99 €
redna cena: 49,99 €

- 10 % 12,79 €
redna cena: 15,99 €

- 20 %

127,49 €
redna cena: 149,99 €

- 15 %

prostoren družinski 
počitniški šotor s praktično 
razporeditvijo prostorov  
in učinkovitim zračenjem,  
vodni stolpec: 3.000 mm

 višina 180–200 cm

- 15 %

ŠOTOR EASY CAMP HUNTSVILLE 400
Za 4 osebe.

199,74 €
redna cena: 234,99 €

Ponudba velja do 20. 6. 2016 oz. do prodaje zalog.

od -5 ⁰C do 22 ⁰C  
možnost združenja  
dveh spalnih vreč

STOL ZA KAMPIRANJE 
MQ HAPPY

35,99 €
redna cena: 44,99 €

- 20 %

HLADILNA TORBA
CN CONTINETAL

PLINSKI KUHALNIK IN ŽAR
CAMPINGAZ 400SG

S.OLIVER 
Ste pripravljeni na EP? V s.Oliverju so! Slovenije letos ne bo na 
evropskem prvenstvu v nogometu, zato majica s slovenskimi sim-
boli odpade. A pri s.Oliverju so vseeno našli odlično rešitev – majice 
z zabavnim potiskom. Na črni majici je tako prikazano “moško igri-
šče” v času EP: moški se bo gibal med televizijo, kavčem, žarom, pi-
vom in straniščem. Zelo zabavna je tudi bela majica, na kateri okoli 
vratu visijo kopačke. Za vse, ki med ogledom tekem z domačega 
kavča ne želimo dodatnih vprašanj s strani nežnejšega spola, pa so 
natisnili majico z razlago osnovnih nogometnih pozicij._

soliver.si

ŽIVJO, NEFILTRIRANO! 
Bodi v trendu in nazdravi poletju z nefiltriranim! Ne-
filtrirano pivo lahko že na prvi pogled ločiš od nava-
dnega lagerja, saj je motno, njegova barva pa je še 
intenzivnejša. Pripravljeno je tako kot drugo pivo, le 
da je izpustilo končni postopek filtracije, zato v njem 
še vedno najdemo pivski kvas, ki mu daje značilno 
aromo in polnost okusa. Hit letošnjega poletja so 
zagotovo v papir zavite steklenice Union nefiltrira-
nega iz Pivovarne Union. Vsaka steklenica je namreč 
ročno zavita v poseben papir, ki svetlobi preprečuje 
prodor vanjo, zaradi česar pivo ohranja poln okus. Da 
bi kar najbolje doživeli izkušnjo Union nefiltriranega 
tudi v steklenici, moramo biti pozorni pri njegovem 
natakanju in v kozarec naliti tudi usedlino. Preden 
odpremo steklenico, jo nežno zavrtimo in obrnemo 
kot plesalko tanga, da se vsebina premeša, in tako v 
kozarec prelijemo tudi usedlino z dna. Prav zaradi te 
se namreč bistveno razlikuje od filtriranega piva. Pa 
še namig za vroče dni: pivo je najboljše, če je ohlaje-
no na 6–8 stopinj Celzija._

pivo-union.si

JACK BLACK 
Vodoodporna zaščita pred soncem 
z zaščitnim faktorjem 45, obogatena 
z vitamini in brez olja, ponuja vrhun-
sko zaščito in se hitro vpije. Ne pušča 
madežev, prav tako ne daje težkega 
mastnega občutka na koži. Losjon je 
oblikovan za ekstremne razmere in 
ščiti tudi med intenzivno telesno de-
javnostjo._

shop.nordstrom.com

SCHUMAR 
SETPACK 

Schumar setpack vsebuje vse, kar 
potrebuje pravi moški za urejanje 
svoje brade in pričeske. Ročno izde-
lani Schumar comb poskrbi, da bo 
česanje in urejanje dolge brade pov-
sem enostavno, odličen pa je tudi za 
oblikovanje “slick” frizur. Schumar 
beard oil je namenjen negi kože in 
urejanju naše brade. Zasnovan je 
tako, da ostane na bradi od jutra do 
večera in ohranja želeno obliko. Pri 
redni uporabi se zmanjšuje nastanek 
aken in izpuščajev, že ob nanosu pa 
kožo izdatno navlaži. Ročno izdela-
ni Schumar brush je namenjen negi 
krajših brad in krajših frizur dolžine do 
dveh centimetrov. Mešanica ščetin 
je zasnovana za urejanje gostejših in 
redkejših brad, ob čemer bodo zadnje 
po uporabi videti bogatejše._

schumar.com

PHILIPS BODYGROOM 
SERIJE 7000 

Vsestranski Philipsov brivnik za telo Bodygroom s 
priročno dvostransko zasnovo, prirezovalnikom na 
eni strani in koži prijaznim sistemom za prilagajanje 
linijam na drugi, zagotavlja udobno in priročno pri-
rezovanje in britje kjerkoli pod vratom. Z gumijastim 

ergonomskim ročajem omogoča popoln nadzor 
tudi pod prho. Zajema in reže različno dolge dla-
ke, sistem za udobje kože pa s hipoalergensko 

mrežico in zaobljenimi konicami ščiti kožo med 
britjem. Po uporabi ga enostavno speremo. Za eno 
uro polnjenja dobimo 50 minut brezžične uporabe._

philips.si

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:  
PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU.

OGLASNA VSEBINA
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BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

ČUDOVITI 
BAZENI, ZA 

KATERE 
NE BOSTE 

VERJELI, DA SO 
JAVNI

POZABITE NA PRAVOKOTNE, PRE-
VEČ KLORIRANE BAZENE! NAŠLI SMO 
DESET PREKRASNIH BAZENOV, KI SO 
DRUGAČNIH OBLIK, NJIHOVA VODA PA 
JE NARAVNA. TO SO BAZENI, KI BODO 
SPREMENILI NAŠ POGLED NA TRADI-
CIONALNO POLETNO OHLAJANJE._

01 / SYDNEY, AVSTRALIJA

BONDI BATHS, 
BONDI 

ICEBERGS 
Že več kot stoletje se valovi Tasman-
skega morja zaletavajo v kopališče 
Bondi Baths, olimpijski bazen, ki je 
postal dom Bondi Icebergs, zimske-
ga plavalnega kluba. Zaradi trde be-
tonske konstrukcije je bazen nekoliko 
hladnejši od oceana, čeprav je v njem 
voda enaka. Bazen je odprt za jav-
nost, tisti, ki želijo postati člani Ice-
bergs (zimskih plavalcev), pa morajo 
vsaj 75-krat zaplavati v vodi, ki ima 
15 stopinj Celzija. V poletnih mesecih 
lahko obiskovalci uživajo v moderni-
stičnem klubskem kompleksu, ki vklju-
čuje gurmanski bistro, dva bara, fitnes 
in teraso za sončenje._

icebergs.com.au

02 / KØBENHAVN, DANSKA

KASTRUP SØBAD 
Kastrup Søbad, krožni leseni paviljon v Baltskem morju, zajema 
bistvo danskega dizajna s čistimi linijami in naravnimi toni. Zgradili 
so ga leta 2005, morska kopel pa se nahaja 100 metrov od obale. 
Struktura je namerno zasnovana v obliki spirale, saj tako ponuja 
odličen razgled na plažo, hkrati pa varuje pred vetrom. Kleni plaval-
ci (temperatura vode tukaj doseže le okoli 15 stopinj Celzija) imenu-
jejo kopališče hygge, kar je vsestranski danski izraz za preživljanje 
kakovostnega časa s prijatelji._

taarnby.dk 03 / BATH, ANGLIJA

THERMAE BATH SPA
Terme Thermae Bath Spa ležijo na istem mestu in 
uporabljajo iste termalne vrelce, kot so bili tisti, ki 
so nekoč razvajali rimske osvajalce. Naravno ogre-
van bazen na strehi stavbe New Royal Bath ponuja 
pogled na stolp Bath Abbey iz 17. stoletja. V stavbi 
najdemo Minerva Bath, največji in najbolj futuristič-
no stiliziran bazen z masažnimi šobami in leno reko. 
Voda, ki privre iz zemlje, ima okoli 45 stopinj Celzija, 
mehansko pa jo ohladijo na 33 stopinj Celzija._

thermaebathspa.com

04 / BERLIN, NEMČIJA

BADESCHIFF
Berlinsko kopališče Badeschiff je pravzaprav nekakšna kopal-
na ladja, ki plava jugovzhodno od živahnega kulturnega središča 
Berlina. 27 metrov dolg in dobra dva metra globok bazen s svetlo 
modro vodo pluje na reki že od maja 2004, odprt pa je vse leto. Po-
leti se tam odvijajo joga in filmske projekcije, ki na umetno plažo, v 
kavarno ali na leseno platformo privabijo vse hipsterje. Pozimi pla-
valce ščiti prosojna lupina, ob bazenu pa »zraste« tudi nekaj savn._

arena.berlin

05/ GRINDAVÍK, ISLANDIJA

BLUE LAGOON
Blue Lagoon obišče na leto več kot 
400 tisoč ljudi. Nad nebeško modrimi 
vrelci se dviga para, ki se razteza po od 
lave črni pokrajini. Obiskovalci se ma-
žejo s kremenčevim blatom, nato pa 
sproščajo v z minerali bogati vodi, ki je 
znana po svojih zdravilnih lastnostih. 
Z restavracijo, spajem, suhimi savna-
mi in parnimi kopelmi privablja obisko-
valce z vsega sveta._

bluelagoon.com
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mljen je z bogato paleto 
pripomočkov za vožnjo, 
med njimi je serijska 
tudi aktivna pomoč pri 
zaviranju v sili (AEBS) z 
zaznavanjem pešcev, s 
čimer se ne more po-
hvaliti nobeno drugo 
vozilo v tem segmentu. 
S tem postavlja dru-
žinsko varnost na prvo 
mesto. Motorji so znani 
iz klasičnega Scenica, a 
bo za »Grand« na vo-
ljo tudi hibridna in tako 
zelo zeleno obarvana 
različica._

renault.si

RENAULT 
GRAND SCENIC 

Tu je novi Renault Grand Scenic, no-
vopečeni prvak med družinskimi av-
tomobili. 24 centimetrov daljši od 
običajnega Scenica ima tako večji 
prtljažnik (osnovna prostornina je 718 
litrov oz. 40 več kot pri predhodniku). 
Za 20-palčna kolesa so se pri Renaul-
tu odločili, ker naj bi to pozitivno vpli-
valo na vozne lastnosti in udobje med 
vožnjo. Priznati je treba, da je Renault 
Scenic z njimi videti precej mogoč-
no. Zanimiv in preizkušen Renaultov 
recept prilagodljivosti notranjega 
prostora pomeni karseda potešene 
družinske zahteve in pričakovanja. 
»Grand« bo na voljo bo s petimi in 
sedmimi sedeži z vgrajenim sistemom 
hitrega zlaganja sedežev One Touch, 
ki omogoča samodejno zlaganje zad-
njih sedežev (6. in 7. sedeža). Opre-

Volkswagen Tiguan 
nove generacije nam 
je bil takoj všeč. Od 
predhodnika je namreč 
dosti bolj možat in zrel. 
Zasluga gre tudi nekaj 
centimetrom v dolžino, 
kakšnemu v širino in 
kakšnemu manj v viši-
no. Ti rahlo spremenjeni 
proporci, vizualno širši 
sprednji del, nekoliko 
višja bočna linija in ne-
koliko manjše stranske 
steklene površine go-
vore, da gre za popol-
noma novo generacijo, 
kjer od starega Tiguana 
z izjemo osnovne ideje 
ni ostalo veliko.  V zadku 
novega Tiguana kraljuje 
ne več majhen terenski 
prtljažnik, temveč kar 
520 osnovnih litrov, 
ki jih lahko družinski 
očetje še za nekaj litrov 
povečajo z vzdolžnim 
pomikanjem zadnje 
klopi, s čimer dobijo bolj 
uporaben prostor za 
vse družinske avanture 
(beri: dopuste). Za le-
potca iz Wolfsburga je 
že vrsta, saj pri sloven-
skem zastopniku kanijo 
prodati do 1000 vozil 
do konca leta._

volkswagen.si

HYPER-
LOOP

Po letalih, avtomobilih, 
vlakih in vodnih plo-
vilih se nam obeta še 
peta oblika transpor-
ta: Hyperloop, kot ga 
je poimenoval njegov 
izumitelj Elon Musk. 
Medtem ko nas njego-
vi električni avtomobili 
delajo vse manj odvisne 
od nafte, razvija tudi 
druge oblike prevoza, 
prijaznejše do okolja. 
Hyperloop temelji na 
premikanju aluminija-
ste (potniške) kapsule 
v cevi oz. zračnem pre-
doru s stranskimi blažil-
niki, skupaj do hitrosti 
1200 km/h (na Dunaju 
bi bili iz Ljubljane v manj 
kot 20 minutah), to 
pa mu omogoča nizek 
zračni tlak. Hyperloop 
je svoj prvi test prestal 
v ameriški Nevadi, kjer 
je Hyperloop Techno-
logies postavil testno 
mesto, ki ga sestavlja 
800 metrov tračnic za 
preizkus transportnega 
sistema prihodnosti. Do 

NOVI PEUGEOT 
3008 

Trg športnih terenskih vozil je bogatej-
ši za novega križanca. Novi Peugeot 
3008 se ponaša z najnovejšo genera-
cijo vozniškega mesta i-Cockpit, nova 
zasnova potovalne kabine pa se lahko 
pohvali z 12,3-palčnim digitalnim za-
slonom visoke ločljivosti za voznika, 
medtem ko so infozabavnemu sis-
temu odmerili ločen 8-palčni zaslon 
na dotik na sredini armaturne plošče. 
Vzdušje poleg futuristične armature 
ustvarja tudi napredna ambientalna 
osvetlitev. Izdelan je na prilagodlji-
vi platformi EMP2. In ja, spomin vam 
dobro služi. 3008 je bil do sedaj v se-
gmentu enoprostorcev, starega in no-
vega, ki bo tekoči trak zapustil oktobra 
2016, pa v resnici druži le še ime._

peugeot.si

AUDI Q7  
E-TRON

Audi Q7 e-tron predstavlja češnjo na vrhu torte 
modelne ponudbe Q7. Njegova posebnost je prav 
kombinacija 3,0-litrskega, visokoučinkovitega di-
zelskega motorja V6 najnovejše generacije, ki razvije 
moč 190 kW (258 KM) in premore 600 Nm navora, 
ter elektromotorja, ki zagotavlja moč 94 kW in navor 

voja in tako dodatno izboljšuje vodljivost in stabilnost vozila.
V praksi to pomeni, da notranja kolesa v zavoju nekoliko zavirajo 
in tako vozilu pomagajo v fizikalnem smislu. Litij-ionska baterija s 
kapaciteto 17,3 kWh omogoča Q7 e-tronu električni doseg do 56 
kilometrov – torej v načinu, ko vozi le na elektriko. Kombinacija 
obeh pogonskih sklopov pa ima v idealnih razmerah do 1320 kilo-
metrov dosega. Audi Q7 e-tron je s primerljivo opremo za okoli 16 
tisočakov dražji od običajnega Audija Q7. Tako stane vsaj 87.600 
evrov, a je treba poudariti, da pride z nekoliko več serijske opreme. 
Tako vas razvaja z 19-palčnimi platišči, veliko navigacijo in lastnim 
svetlobnim podpisom prednjih žarometov. Po besedah uvoznika jih 
bo na slovenskih cestah do konca leta več kot 10._

audi.si konca leta naj bi podje-
tje zgradilo in testiralo 
tudi kapsulo, progo in 
računalnik, ki ga bo up-
ravljal. Način prevoza, 
ki ga ponuja Hyper loop, 
sicer ni iz leta 2013; 
ideja sega v davno leto 
1827, ko je izumitelj la-
dijskega vijaka Josef 
Ressel predstavil sistem 
pnevmatske pošte, ki 
je doživel številne nad-
gradnje. Pred časom pa 
je bil aktualen projekt 
pnevmatske železnice 
pod reko Temzo, ki ga 
je pokopala finančna 
kriza. Ta očitno ne more 
do živega Elonu Musku 
in njegovim projektom, 
ki za vedno spreminjajo 
tok zgodovine._ 

hyperloop-one.com

POLETJE TRKA NA VRATA IN PROIZVAJALCI 
NAJKOMPLEKSNEJŠEGA IZDELKA NA SVETU 
(AVTOMOBILA) NE POČIVAJO. PREDSTAVLJAMO 
MNOŽICO NOVOSTI IZ SEGMENTA DRUŽINSKIH 
KOČIJ ZA AVANTURISTIČNE OČETE IN ZELO KUL 
MAMICE. TAKŠNE, S KATERIMI BODO POLETNE 
AVANTURE – KUL.

BMW 2002 HOMMAGE
BMW je na letošnjem zboru prestižnih in oblikovno edinstvenih 
vozil  Concorso d’Eleganza Villa d’Este, ki se odvija vsako leto ob 
italijanskem jezeru Como, predstavil in plenil poglede z modelom 
BMW 2002 Hommage. Slednji se poklanja modelu, ki v BMW-jevi 
zgodovini predstavlja prav poseben mejnik. Vsi poznavalci bodo v 
njem takoj prepoznali model BMW 2002 Turbo. Koncept se sicer 
naslanja na aktualni model M2 (BMW M2 Coupe), a muza je bil prav 
sloviti model iz leta 1973. Povod za pripravo koncepta BMW 2002 
Hommage sta bila stoletnica znamke BMW in abraham serije 02. 

bmw.si

NOVI VOLKSWAGEN TIGUAN: 
MESTNI TERENEC, KI LJUBI 

BLATO
DRUŽINSKI OČETJE SO SI NAŠLI NOV HOBI, SAJ SI ŽELIJO DRUŽIN-
SKO KOČIJO VSAKE TOLIKO OKOPATI V BLATU IN TAKO SPROSTITI 
NEKAJ ZAVOR. IN PRI TEM JIM BO POMAGALA NOVA GENERACIJA 
TIGUANA.

350 Nm. Tak Q7 od 0 do 100 
km/h pospeši v 6,2 sekunde 
in doseže neverjetnih 230 
km/h končne hitrosti. Zani-
miva je tehnologija stalne-
ga štirikolesnega pogona 
quattro, ki  ji med hitro vo-
žnjo skozi ovinke zagotavlja 
podporo inteligentna pro-
gramska oprema, ki skrbi 
za porazdeljevanje navora 
po posameznih kolesih. V 
ovinkih minimalno zavira 
kolesi na notranji strani za-

NOVI RENAULT 
KOLEOS

Renault Koleos teče drugi krog. Re-
nault (ki zadnje čase nove modele ser-
vira kot po tekočem traku) je namreč 
razkril drugo generacijo suva, ki se v 
Evropi zaradi nerodne oblike in slabe 
vozne dinamike ni prijel in je že skoraj 
zdrsnil iz spomina voznikov. Tokrat naj 
bi bilo vse drugače. Renault je s tem 
namenom Koleosa povsem spremenil 
in sporno obliko zamenjal za sodobno, 
za tehnično in strukturno brezhibnost 
pa se je zatekel k Talismanu in Nissa-
novemu X-trailu. Kljub ugibanjem, da 
se bo imenoval Maxthon, se Renault 
tudi imenu ni odpovedal. A zdaj se 
mora Koleos izkazati, saj so njego-

vi načrti z njim precej 
bolj smeli kot s pred-
hodnikom. Na voljo 
bo tako v 2WD in 4WD 
različici s sicer znanimi 
pogonskimi agregati 
z močjo od 130 do 175 
francoskih konjičev, 

v zadku pa bo skrival 
dobrih 624 litrov prtlja-
žnega prostora – več 
kot marsikateri pred-
stavnik družinskega 
segmenta. Na evropske 
ceste naj bi novi Re-
nault Koleos zapeljal v 
prvi tretjini prihodnjega 
leta. Tedaj ga pričaku-
jemo tudi pri nas._

renault.si 

POLETNE
AVANTURE SO
KUL

BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE & JAN MAC AROL 
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XIAOMI MI MAX ONEPLUS 3 HONOR 7 MEIZU MX 5

Xiaomi Mi Max se ponaša z velikim, 
6,4-palčnim zaslonom ločljivosti 
1920 x 1080 slikovnih točk, v kombi-
naciji z zmogljivo strojno opremo pa 
lahko vskoči tudi namesto tablice. Na 
voljo so tri različice, ki se razlikujejo po 
procesorju ter količini vgrajenega in 
sistemskega pomnilnika. Tisti z največ 
''testosterona'' ima zmogljiv procesor 
Qualcomm Snapdragon 652, 4 GB 
sistemskega pomnilnika in vgrajen po-
mnilnik s 128 GB prostora. Preostala 
dvojica ''diha na'' procesor Snapdra-
gon 650 in ima 3 GB sistemskega po-
mnilnika in vgrajen pomnilnik z 32 oz. 
64 GB prostora. Vse tri 203-gramske 
različice, zapakirane v kovinsko ohišje, 
imajo fotoaparat ločljivosti 16 milijo-
nov slikovnih točk, spletno kamero, ki 
jih našteje pet milijonov, režo za po-
mnilniško kartico microSD in baterijo 
zmogljivosti 4850 mAh, medtem ko na 
pomnilnikih gostuje operacijski sistem 
Android 6.0 Marshmallow (z novim hi-
šnim vmesnikom MIUI 8). Za vstopni 
model boste morali odšteti vsega 200 
evrov, za najdražjega pa 270._

mi.com

OnePlus 3 je novi (stari) kralj premij-
skega razreda pametnih telefonov. Če 
je bil prvenec znamke OnePlus, One- 
Plus One, senzacija in je OnePlus 2 kot 
številna filmska nadaljevanja razoča-
ral, je OnePlus tretje generacije prip-
ravljen na premikanje mej. Telefon ima 
v osnovni različici 4 GB sistemskega 
pomnilnika, na voljo pa je tudi različi-
ca s kar 6 GB! Srce obeh bo 4-jedrni 
procesor Qualcomm Snapdragon 820 
(1,59 GHz). Osnovni model bo imel 4 
GB sistemskega pomnilnika in 32 GB 
prostora za shranjevanje podatkov, 
zmogljivejši pa kar 6 GB sistemskega 
pomnilnika in 64 RAM-a. Če je imel 
OnePlus 2 baterijo s 3300 mAh, jih je 
OnePlus 3 dodal 200 za končnih 3500 
mAh. Spredaj so mu vgradili kamero z 
8 milijoni slikovnih točk, zadaj pa foto-
aparat s še enkrat več slikovnimi toč-
kami. Vrača se čip NFC, ki ga je druga 
generacija pogrešala, tu je tudi reža 
za spominsko kartico microSD, kar je 
bila druga velika zamera uporabnikov 
znamki pri OnePlus2. OnePlus 3 bo 
uporabljal operacijski sistem Android 
6.0.1._

oneplus.net

Zapomnite si ime Honor, saj boste o 
njem v prihodnosti gotovo še veliko 
slišali. Honor 7 pooseblja filozofijo 
podjetja, ki želi generaciji Y ponuditi 
neprekosljivo uporabniško izkušnjo 
mobilnega interneta. Z nakupom tega 
telefona se zdi, kot bi zadeli sedmico, 
če bi bilo kupovanje telefona loto. 
Zakaj? Ker ima kovinsko ohišje, dode-
lano s tehniko air brush, širok nabor 
inovativnih pametnih funkcij in mul-
timedijske zmogljivostmi, do katerih 
uporabnik dostopa tudi prek pametne 
tipke in bralnika prstnih odtisov. Ker 
se ponaša s 5,2-palčnim zaslonom 
Full HD, 64-bitnim procesorjem Kirin 
935 SoC in 3 GB RAM-a za shranje-
vanje podatkov. Ker ponuja med 16 in 
64 GB notranjega spomina in matič-
no ploščo v obliki črke L, ki preprečuje 
segrevanje naprave. Ker za zajem slike 
skrbita kamera z 20 MP ločljivostjo in 
Sonyjevim senzorjem  IMX230, zašči-
tena s safirnim steklom, in kamera z 8 
MP in širokokotno lečo (spredaj). Ker 
je zmogljivost baterije 3100 mAh in ker 
Honor 7 podpira hitro polnjenje, za kar 
mu bomo tisti, ki so veliko na poti, še 
kako hvaležni._

hihonor.com

V višjem srednjem razredu pametnih 
telefonov vlada ostra konkurenca, a 
Meizujev naslednik popularnega mo-
dela MX4 ne bo imel težav s kosanjem 
s tekmeci, ne s tistimi v svoji kategori-
ji, ne z modeli premijskih znamk. S to 
razliko, da bo od slednjih polovico ce-
nejši. Najmanj mišičasta različica, tis-
ta s 16 GB pomnilnika, bo namreč stala 
le nekaj čez 250 evrov. Telefon sicer 
krasita kovinsko ohišje in 5,5-palčni, 
z Gorilla Glass 3 zaščiten zaslon ločlji-
vosti 1920 x 1080 slikovnih točk, pod 
katerega so Kitajci skrili 64-bitni in 
8-jedrni procesor MediaTek MT6795 
(Cortex-A53). Ponaša se še s 3 GB sis-
temskega pomnilnika, grafično kartico 
PowerVR G6200 MP4, primarno ka-
mero ločljivosti 20,7 milijona slikovnih 
točk in sekundarno s četrtino le-teh. V 
širino Meizu MX5 meri samo 7,6 mili-
metra, tehnica pa mu nameri le 149 
gramov. Kljub temu premore zmoglji-
vo baterijo s 3150 mAh, ki se ponaša s 
tehnologijo McHarg. Ta omogoča, da 
povsem prazno baterijo napolnimo do 
polovice že v 20 minutah._

meizu.com

BLUBOO PICASSO ZOPO SPEED 8 OPPO F1 PLUS COOLPAD MODENA

Bluboo Picasso je pametni telefon za 
mlade brez ficka, kar pa ne pomeni, da 
je tehnološko osiromašen. Je pa res, da 
ga dobite za, reci in piši, 60 evrov! Če 
to ni študentska cena za telefon brez 
vezave, potem ne vemo, kaj je! Bluboo 
Picasso je morda neposrečeno ime za 
pametni telefon, a če odmislite sme-
šno poimenovanje, se za njim skriva 
dovršena naprava, ki ne sklepa dosti 
kompromisov, kar bi od nizkocenovca 
pričakovali. Pa poglejmo, do kolikšne 
mere to drži. Pod 5-palčnim zaslo-
nom ločljivosti 720 x 1280 slikovnih 
točk se skrivajo 4-jedrni procesor 
MediaTek MTK6580 (1,3 GHz), 2 GB 
sistemskega pomnilnika in 16 GB vgra-
jenega pomnilnika. Za grafiko skrbi 
grafična kartica Mali-400MP, za av-
tonomijo baterija zmogljivosti 2500 
mAh, za fotografije in videoposnetke 
pa kameri ločljivosti 8 milijonov točk. 
Na pomnilnik so mu namestili mobilni 
operacijski sistem Android 5.1 Lollipop, 
ki ima rahlo prirejen grafični vmesnik._

bluboo.com.cn

Zopo Speed 8 se s tekmeci kosa, kot 
to počne Jorge Lorenzo – brezkom-
promisno in brez strahospoštovanja. 
Je neverjetno hiter, zato mu v hrbet 
gledajo tudi precej dražji in prego-
vorno boljši mobilniki. Ponaša se s 
5,5-palčnim Full HD IPS ''vezirjem'', 
USB-jem tipa C, njegov ''motor'' pa je 
64-bitni 10-jedrni (!) procesor Helio 
X20 s 4 konji (beri: 4 GB RAM-a) in 32 
GB ROM-a. Zadaj so mu vgradili ka-
mero ločljivosti 21 milijonov slikovnih 
točk, ki jih zagotavlja Sonyjev senzor 
IMX230 (omogoča hitrost ostrenja v 
samo 0,2 sekunde). Hrbtnemu foto-
aparatu družbo delata dve LED-bli-
skavici, ena pa ''kratkočasi'' prednjo 
kamero ločljivosti 8 milijonov slikovnih 
točk. Ima tudi čitalec prstnih odtisov, 
ki je hkrati gumb za zajem fotografij. 
Ohišje krasita zvočnik in mikrofon, ki 
sta novost na sicer značilnem ukri-
vljenem robu telefona. Za avtonomijo 
skrbi baterija s 3600 mAh, tehnolo-
gija MediaTek pa mu omogoča hitro 
polnjenje. Gosti OS Android 6.0 Mar-
shmallow in NFC-tehnologijo, zaradi 
česar služi tudi kot digitalna denarni-
ca._

zopo.si

Oppo F1 Plus je mojster selfijev. Zakaj? 
Pri vseh pametnih telefonih sprednje 
kamere po tehnični plati običajno 
capljajo za zadnjimi, pri tem telefonu 
pa je slika ravno obratna! Oppo R9, 
kot mu pravijo na vzhodnem trgu, 
ima namreč dve enakovredni kameri. 
Sprednja ima celo nekoliko višjo lo-
čljivost, in sicer 16 milijonov slikovnih 
točk, kar je 3 milijone več, kolikor jih 
ima zadnja. Logična poteza glede na 
to, da s sprednjo kamero naredimo 
več posnetkov kot z zadnjo. Pa da se 
ne zadržimo le pri ločljivosti kamere. 
Pod 5,5-palčnim zaslonom ločljivosti 
1080 x 1920 slikovnih točk (401 ppi) 
pametni telefon Oppo F1 Plus skriva 
8-jedrni procesor MediaTek MT6755, 
ki mu asistirajo 4 GB delovnega po-
mnilnika. Shramba za shranjevanje je 
velika 64 GB, prostor za shranjevanje 
podatkov pa lahko z microSD razši-
rimo do 128 GB. 145-gramski F1 Plus 
poganja operacijski sistem Android 
5.1, ki so ga začinili z grafičnim vme-
snikom Color OS 3.0, za avtonomijo pa 
skrbi baterija zmogljivosti 2850 mAh._

oppo.com

Coolpad Modeno krasita 5,5-palčni 
zaslon in 64-bitni 4-jedrni procesor 
Qualcom Snapdragon 410. Za izje-
mno izkušnjo s 3D-igrami skrbi gra-
fična kartica. Ta 8,6-milimetrski in 
15-gramski 4G LTE pametni telefon z 
dual SIM tehnologijo je idealna rešitev 
za tiste, ki pogosto potujete in želite 
uživati v razkošnih barvah in ''kino'' 
zaslonu. Na voljo je v beli, črni in zlati 
barvi. Namestili so mu kameri z 8 MP 
in 2 MP ter LED-bliskavico, za odlične 
fotografije pa skrbijo številne funkcije, 
kot so makeup correction, night shoot 
option in možnost brisanja elementov, 
ki nam na fotografiji niso všeč. Ponuja 
tudi tehnologijo »smart gestures«, s 
katero lahko z eno gesto prikličemo tri 
najpogosteje uporabljene aplikacije. 
S prstom po zaslonu preprosto nari-
šemo C za spletni brskalnik, E za glas-
beni predvajalnik in M za glasbo. Ali pa 
dvakrat tapnemo po zaslonu. Baterija 
premore 2500 mAh, RAM-a je za 1 GB, 
ROM-a pa za 8 GB, ki ga je moč raz-
širiti na 32 GB. Poganja ga operacijski 
sistem Android v5.1._

coolpad.eu/si/

ODLIČNA FOTOGAFIJA

HUAWEI P9
NIČ VEČ KITAJSKO POCENI

Huawei P9 je prvi pametni telefon na svetu z dvema kamerama Leica in uporabniku ponuja 
najboljše inovacije na področju zajemanja fotografij – torej Leicino znanje, zapakirano v obliki 
pametnega telefona. Vsaka kamera opravlja specifično nalogo. RGB-kamera P9 je specializira-
na za zajemanje barve, črno-bela kamera pa blesti pri zajemanju podrobnosti fotografije. Obe 
zadnji kameri pri P9 delujeta v tandemu, s čimer uporabniku omogočata zajemanje neverjetno 
podrobnih, globokih in barvitih fotografij. Ker ima P9 vgrajeno hišno tehnologijo Hybrid Focus, 
zajema fotografije z bliskovito hitrostjo, natančnostjo in stabilnostjo. P9 podpira fokusiranje na 
podlagi treh metodologij – lasersko ter izračunavanje globine in kontrasta – in avtomatsko iz-
bere tisto, ki najbolj ustreza okoliščinam. Telefon povzema DNK predhodnika oziroma celotne 
serije pametnih telefonov P. Vsak Huawei P9 je popolna sinergija 2,5D stekla in aluminija, ki se 
uporablja v vesoljski industriji. Na voljo bo šest barvnih različic pametnega telefona P9 in štiri 
za večjega P9 plus._

huawei.com

NIZKOCENOVCI
VELIKA VERJETNOST JE, DA BO NAŠ NASLEDNJI PAMETNI TELEFON KITAJSKI. V 
NADALJEVANJU PREDSTAVLJAMO KAR NEKAJ TEHTNIH RAZLOGOV ZA TO. DRŽI, 
ETIKETA »IZDELANO NA KITAJSKEM« (MADE IN CHINA) JE NA SLABEM GLASU, SAJ 
JE SINONIM ZA POCENI »ROBO«, IN ČE V ČEM, SO BILI KITAJCI VEDNO KONKURENČ-
NI V CENI. A ZA TO SMO MORALI PLAČATI VISOKO CENO: SLABO KAKOVOST. TO SE 
ZDAJ SPREMINJA, VSAJ NA PODROČJU PAMETNIH TELEFONOV, KI PLJUJEJO PROTI 
TOKU. POTEM KO SO LETA LE KOPIRALI, SO SE ZDAJ NAMREČ PREUSMERILI V INO-
VACIJE, IN REZULTAT SO PAMETNI TELEFONI, ZARADI KATERIH SE KONKURENCI 
UPRAVIČENO TRESEJO HLAČE. KITAJCI SO ZAČELI SVOJ POHOD NA MOBILNI TRG 
IN ZDI SE, DA JIH PRI TEM NIČ NE MORE USTAVITI, NITI PATENTNI URADI.

PROCESOR // Qualcomm Snapdragon 652 / 
BATERIJA // 4850 mAh / RAM // 3 GB/4 GB / 
SISTEMSKI POLNILNIK // 32–128 GB / 
CENA // 200–270 €*

PROCESOR // Qualcomm Snapdragon 820 / 
BATERIJA // 3500 mAh / RAM // 4 GB/6 GB / 
SISTEMSKI POLNILNIK // 32–64 GB / 
CENA // PREDVIDOMA OD 270 €*

PROCESOR // Kirin 935 / BATERIJA // 3100
mAh / RAM // 3 GB / SISTEMSKI POLNILNIK
// 16–64 GB / CENA // 379 €*

PROCESOR // MediaTek MT6795 (Cortex- 
-A53) / BATERIJA // 3150 mAh / RAM // 3 
GB / SISTEMSKI POLNILNIK // 16–64 GB / 
CENA // OD 250 €*

PROCESOR // MediaTek MT6580 / BATERI-
JA // 2500 mAh / RAM // 2 GB / SISTEMSKI 
POLNILNIK // 16 GB / CENA // OD 60 €*

PROCESOR // Helio X20 / BATERIJA // 3600 
mAh / RAM // 4 GB / SISTEMSKI POLNILNIK 
// 32 GB / CENA // PREDVIDOMA OD 260 €*

PROCESOR // MEDIATEK MT6755 / BATERI-
JA // 2850 mAh / RAM // 4 GB / SISTEMSKI 
POLNILNIK // 64 GB / CENA // NI PODATKA*

PROCESOR // QUALCOM SNAPDRAGON
410 / BATERIJA // 2500 mAh / RAM // 1 GB
/ SISTEMSKI POLNILNIK // 8 GB / 
CENA // NI PODATKA*

PROCESOR // HISILICON KIRIN 955 / BATERIJA // 3000 mAh / RAM // 3 GB/4 GB / SISTEMSKI POLNILNIK //
32–128 GB / CENA // 599 €*BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE

* NAVEDENE CENE SO PRIDOBLJENE IZ RAZLIČNIH SPLETNIH VIROV IN SO ZGOLJ INFORMATIVNE.
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ASUS GL552 
Asus GL552 poganja zmogljiv procesor Intel Core i7-4720HQ. Za sliko skrbi
grafična kartica Nvidia GeForce GTX 960M s 4 GB DDR3-pomnilnika,
ki podpira knjižico DirectX 12. Opremljen je z ekskluzivno tehnologijo
Asus GameFirst III, ki optimizira omrežni podatkovni promet za karseda
dobro odzivnost iger. Igričarski prenosnik dopolnjujeta odlična nizkoprofilna
tipkovnica, osvetljena z rdečo barvo, in 15,6-palčni zaslon polne
visoke ločljivosti (1920 x 1080 slikovnih točk) z odlično vidnostjo
iz vseh zornih kotov in pristnostjo barv. Čeprav je prvenstveno
igralni prenosnik, se lahko uporablja tudi v ustvarjalne namene.
Zmogljiv procesor in grafična kartica se namreč odlično odrežeta
tako pri preigravanju iger kot pri renderiranju animacij. Če
vas ohišje prenosnika na kaj spominja, vas spomin ne vara, kajti spominja
na trup vojaškega letala F-22 Raptor. Inženirji so mu namenili
operacijski sistem Windows 8.1, zmogljivost baterije pa je 3200 mAh._

asus.com

LENOVO 
IDEAPAD Y700

Igralni prenosni računalnik Le-
novo IdeaPad Y700 se po-
naša s 64-bitnim operacij-
skim sistemom Windows 10 
Home. Pohvali se lahko 
še s 15,6-palčnim zaslo-
nom ločljivosti 1920 x 
1080 slikovnih točk, 
16 GB pomnilnika, 1 
TB trdega diska in 128 
GB SSD-diska. Njegova 
»hrbtenica« sta 4-jedrni 
procesor Intel Core i7–
6700Hq in grafična kartica 
Nvidia GeForce GTX 960M s 
4 GB DDR5-pomnilnika, zara-
di česar zmore prenašati breme 
tudi najzahtevnejših računalni-
ških iger (ko stvari postanejo vroče, 
v akcijo stopijo zmogljivi ventilatorji, 
ki ga učinkovito hladijo). Za zvočno 
kuliso, ki je čista in realistična, skrbi-
jo JBL-zvočniki in zvočni sistem Dolby 
Home Theater. Tipkovnica je ergo-
nomsko oblikovana in osvetljena, 
bateriji pa so odmerili 4050 mAh._

lenovo.com

MSI GE62 APACHE
Izjemen igralni prenosnik, ki mu po dizajnu ta hip na tržišču 

lahko dela konkurenco zgolj Asus GL552. Če bi izbirali samo 
po tipkovnici, ima ta prenosnik od peterice daleč najbolj-

šo. No, pa tudi strojna oprema ni ravno od muh, saj gre 
za resen gaming prenosnik, zato se ni bati, da bi pod-

legel zahtevam težkokategornih iger in vas zavedel 
kot nekoč svetleči glasbeni stolpi, ki so resda ustvarili 

pravi svetlobni šov, a pri tem pozabili na kakovost zvo-
ka. Ta prenosnik ni pozabil na svoje korenine. Ponaša se 

s 15,6-palčnim zaslonom ločljivosti 1920 x 1080 slikovnih 
točk. Žene ga 4-jedrni procesor Intel Core i7–6700HQ, naš-

teje 8 GB RAM-a, trdega diska je »napraskal« za 1 TB (razde-
ljen na dve particiji: 569 GB so odmerili disku C: in 345 GB dis-

ku D:) in ima status prvega prenosnika, ki je udomačil grafično 
kartico Nvidia GeForce GTX 965 z 2 GB GDDR5. Nameščen ima 

operacijski sistem Windows 8.1 in baterijo zmogljivosti 4730 mAh._

msi.com 

DELL INSPIRON 
7559

Igračarski prenosnik Dell Inspiron 
7559 je neverjetno zmogljiv. Za to se 

ima zahvaliti šesti generaciji pro-
cesorjev Intel Core (Intel Core i7–

6700HQ), nič manj pomembnih 
pri tem pa ni 8 GB pomnilnika in 

1 TB trdega diska. Seveda svo-
je doda tudi 4GB grafika Nvidia 

GeForce GTX 960M s 4 GB GDDR-
5-pomnilnika, ki zagotavlja zadostno 

moč pri igranju ter urejanju videopo-
snetkov in fotografij. Naložen ima 

operacijski sistem Windows 10 
Home in vgrajeno baterijo s 

3700 mAh. Kljub naporom ni-
koli ne »zašvica«, hladno kri 

pa ohranja z dvema venti-
latorjema, tremi izpuhi in 

odprtinami z 240 ter-
malnimi lamelami. Prav 

revolucionarni dizajn 
termalnega hlaje-

nja zagotavlja, da 
prenosnik nikoli ne 

»zariba«. Krasi ga 
15,6-palčni Full HD 

nesvetleči IPS-zaslon z 
ločljivostjo 1920 x 1080 

slikovnih točk, tudi zvok pa 
je šel v dobre roke, in sicer 

k zvočnemu sistemu Waves 
Maxx Audio._

dell.com

OGLAŠEVANJE: VAS ZANIMA VSEBINSKA PREDSTAVITEV VAŠIH IZDELKOV ALI STORITEV? INFORMACIJE & POVPRAŠEVANJE: OGLASI@CITYMAGAZINE.SI

ZA IGRANJE NAJNOVEJŠIH IGRIC POTREBUJEMO ZMO-
GLJIV RAČUNALNIK, IN NAJNOVEJŠI GAMING PRENOSNI-
KI, KI JIH RAZGANJA OD MOČI, RAZUMLJIVO NISO NAJ-
BOLJ POCENI. A TUDI TO NE DRŽI POVSEM. IZBRSKALI 
SMO NAJBOLJŠE IGRALNE RAČUNALNIKE ZA MULCE ZA 
LETO 2016, ZARADI KATERIH NE BOMO BANKROTIRALI. 
TI PRENOSNIKI ZAGOTAVLJAJO DOBRO RAZMERJE MED 
KAKOVOSTJO IN CENO!

IGRAČARSKI
PRENOSNIKI ZA
MULCE, ZARADI 
KATERIH NE BOMO
BANKROTIRALI

OD 1.260 €*

OD 1.230 €*

OD 1.306 €*

OD 899 €*

* NAVEDENE CENE SO PRIDOBLJENE IZ 
PONUDBE SPLETNIH TRGOVIN IN RAZ-
LIČNIH SPLETNIH TRGOVCEV IN SO 
ZGOLJ INFORMATIVNE!

BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE

Akcija traja od 1. 6. do 31. 7. 2016. nikonsvet.si

Spoznajte Nikon posebno poletno ponudbo!
Na voljo pri specializiranih Nikon trgovcih.

nikonsvet.si

AKCĲA
1. 6. – 31. 7. 2016

POLETNA
NIKON

DOLCE VITAJAZ SEM

BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE



PROMO // 41

POLETI ŽIVIMO DRUGAČE, BOLJ SPROŠČENO IN BOLJ LAHKOTNO. ČAS JE ZA PIKNIKE, OSVEŽILNE 
NAPITKE, MRZLE SLADICE, VEČERNA DRUŽENJA, SPROŠČANJE IN OHLADITEV V PRIJETNI MORSKI 

VODI. NAJ NAS POLETJE NE UJAME NEPRIPRAVLJENIH!

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

STANLEY  
Litrska čutara. 

ROLSER  
Nakupovalni voziček. 

DAYDREAM 
Maska za spanje in sprostitev. 

GUZZINI 
1,75-litrski vrč za napitke. 

ZOKU  
Lonček za pripravo zamrznjenih sladic

(granita, shake ...).

KILNER  
5-litrski vrč za napitke.  

LASA  
Kopalna brisača, 100 x 180 cm.

LIANA CREATION  
Cekar. 

REISENTHEL 
Zložljiv pončo.

BEANIES  
Instant kava z vaniljo za pripravo ledene 

kave v trenutku.

KIKKERLAND 
Set pripomočkov za žar. 

34,95 €139,00 €

OD 9,95 DO 17,95 € 19,95 €

27,50 €

24,95 € 28,95 € 36,95 € 29,95 €

7,95 €

UMBRA 
Zamašek za vino in 6 označevalcev za 

kozarce. 

12,50 €

24,95 €

PRIPRAVLJENI 
NA POLETJE
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ZLATI GRIČ: DOŽIVETJE ZA 
GURMANE, GOLFISTE IN 
VEČNE ROMANTIKE

Konjiško vinogradništvo ima že več 
kot 800-letno tradicijo, ki je potrjena 
v pisnih virih francoskega reda kar-
tuzijanov iz Žičke kartuzije. Kartuzija 
je še danes pomembna za pridelavo 

vina, saj Zlati grič v njenih kleteh zori 
svoje vrhunske penine. Nedaleč od 
Žičke kartuzije pa se nad Slovenskimi 
Konjicami razprostirajo Škalce, kjer na 
75 hektarjih pridelujejo grozdje izbra-
nih vinskih sort. Vinska klet Zlati grič je 
tehnološko in arhitektonsko eden naj-
sodobnejših tovrstnih objektov v tem 
delu Evrope. V kleti pridelujejo samo 

kakovostna in vrhunska vina, zato 
tehnologija pridelave grozdja temelji 
na minimalnih obremenitvah trte in 
na okolju prijazni pridelavi. Objekt je 
v celoti vkopan v zemljo, strehe pa so 

zatravljene 
in zasajene. 
Ob proi-
zvodnji vin 
se je pod-
jetje Zlati 
grič v zad-
njih letih 
p o s v e t i l o 
turizmu. V 
kleti spre-
jemajo tako 
manjše kot 
večje sku-
pine ter jim 
p o n u d i j o 

ogled kleti in različne degustacije. Po-
sebno kulinarično doživetje je gostilna 
na vrhu Škalc, ki poleg odlične hrane 
ponuja panoramski pogled na vinog-
rade. Po mnenju številnih je ta pogled 
še posebej lep v jeseni, ko narava dobi 
svojo zlato rumeno barvo. Značaj ko-
njiškim vinom dajeta krajevna klima z 
veliko sončnimi dnevi ter mešanica 

alpskega in panonskega podnebja. 
Vsi ti elementi pa niso pomembni le 
za kakovost vin, temveč v svoje okrilje 
vabijo tudi golfiste. Škalski vinogradi 
so ena najbolj idiličnih kulis, ki jih lahko 

doživijo golfisti. 
Zaradi narav-
nih danosti je 
igrišče izredno 
razgibano in v 
celoti obkrože-
no z vinogradi. 
Igrišče ima 9 
igralnih polj, 
katerih skupna 
dolžina je 2448 
metrov in ima 
par 36. Igrišče 
je prijetno za 
igranje, vendar 
zahteva zelo 

natančne udarce. Odločilnega po-
mena nista moč in dolžina udarcev, 
ampak premišljenost in visoka stopnja 
zbranosti. Obiskovalec lahko spozna, 
da Zlati grič ponuja prijaznost, sonce 
in tradicijo, skratka vse, kar potrebuje-
mo za nepozaben dan._

zlati-gric.si

KDOR VERJAME V ČAROV-
NIJO, SI MORA NA SEZNAM 
NEDELJSKIH IZLETOV NUJ-
NO DODATI SLO-
VENSKE KONJICE IN 
Z NJIMI TESNO PO-
VEZAN ZLATI GRIČ. 
DRUŽBA ZLATI GRIČ 
NI LE VINSKA KLET 
– JE VEČ KOT TO, SAJ 
NA SVOJI IDEAL-
NI LEGI V ŠKALCAH 
POLEG VRHUNSKIH 
VIN PONUJA TUDI 
RAJ ZA GOLFISTE IN OS-
TALE TURISTE, KI CENIJO 
DOBRO KULINARIKO.

BESEDILO: JANJA PRIJAT EL J 
FOTO: ZL AT I GRIČ 
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ZBIRATI SPOMINE,   
NE SPOMINKE:    
NEPRECENLJIVO.
 Enostavno uporabljajte MasterCard   
kartico, brez dodatnih stroškov v EU.

MasterCard® – kartica, sprejeta na največ plačilnih mestih.
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GLASBENI 
FESTIVALI: 

GLASBA, 
ZABAVA IN 

SONCE

POLETJE VSAKO LETO OBOGATIJO TUDI GLAS-
BENI FESTIVALI, KI NA RAZLIČNA PRIZORIŠČA PO 
EVROPI PRIVABIJO MLADE IN MLADE PO SRCU, LJUBITELJE 
GLASBE, ZABAVE IN ŽGOČEGA SONCA. KATERIH FESTIVALOV 
LETOS NE SMEMO ZAMUDITI TER KAM IN KDAJ JO LAHKO V PRIHA-
JAJOČIH MESECIH MAHNEMO NA FESTIVAL, PA V NADALJEVANJU. 

FRESH ISLAND 
VODILNI FESTIVAL HIP-HOP GLASBE V EVROPI

Festival Fresh Island vsako leto na hrvaško plažo 
zvabi mednarodne hip-hop ter RnB zvezde, vključno 
z umetniki, kot so Snoop Dogg, A$AP Rocky in Iggy 
Azalea, Stormzy ter Rick Ross._ 

Kdo? Chris Brown, Wiz Khalifa, DJ Premier, Kehlani, Ty 
Dolla $ign, Big Narstie in drugi. 
Kje? Kje? Zrće, Pag, Hrvaška.
Kdaj? Od 12. do 14. julija
fresh-island.org

OUTLOOK FESTIVAL 
NAJVEČJI FESTIVAL SOUNDSYSTEM KULTURE V EVROPI 

Že deveto leto zapored se bo blizu Pulja v začetku septembra zgo-
dil eden izmed največjih festivalov soundsystem kulture v Evropi. 
Festival Outlook je pred petimi leti prejel britansko festivalsko pri-
znanje za najboljši čezmorski festival (Best Overseas Festival), leta 
2013 pa je v Londonu dobil drugo zaporedno nagrado za najboljše 
drum'n'bass prizorišče._

Kdo? Damian 'Jr Gong' Marley, Slum Village, Iration Steppas, ASM, 
Andy C, Stormzy, Joey Bada$$, Noisia, Mad Professor in drugi. 
Kje? Trdnjava Punta Christo, Pulj, Hrvaška.
Kdaj? Od 1. do 4. septembra.
outlookfestival.com

ECO FESTIVAL 
NAELEKTREN GLASBENI FESTIVAL 

Pred vrati je že 8. izvedba najbolj norega techno do-
godka v bližnji in daljni regiji. Tokrat največji, krepko 
razširjen in programsko obogaten Eco festival prip-
ravlja veliko presenečenj in nore zabave na več lo-
kacijah tako podnevi kot ponoči, in sicer z največjimi 
svetovnimi techno didžeji._

Kdo? AnD Live, Chris Liebing, PETDuo, Rebekah, 
RØDHÅD, DJ Gumja, Bas Mooy in drugi. 
Kje? Opatje selo, Nova Gorica.
Kdaj? Od 1. do 3. julija.
eco-festival.com

PUNK ROCK HOLIDAY 
NA ENI NAJLEPŠIH FESTIVALSKIH LOKACIJ NA 

SVETU 

Punk Rock Holiday je v samo štirih letih postal eden 
najbolj pričakovanih dogodkov v Evropi za vse, ki so 
kdaj okusili festivalsko oazo. Kampiranje v senci dre-
ves Triglavskega narodnega parka, mediteranska kli-
ma, dve festivalski plaži, oder na tako imenovani Raj-
ski plaži s pogledom na smaragdno reko, odsotnost 
ograj med nastopajočimi in občinstvom – to je le de-
lček edinstvene izkušnje, ki jo ponuja Punk Rock Ho-
liday. Poleg kakovostnega programa festival odlikuje 
sproščena atmosfera na eni najlepših festivalskih 
lokacij na svetu._

Kdo? NOFX, Descend
ents, Millencolin, Agnostic Front, Jello Biafra, Flag, 
No Fun at All in drugi. 
Kje? Tolmin.
Kdaj? Od 9. do 12. avgusta.
punkrockholiday.com

FM4 
FREQUENCY 

FESTIVAL 
EDEN IZMED VODILNIH AVSTRIJSKIH 
FESTIVALOV ELEKTRONSKE GLASBE 

FM4 Frequency Festival bo letos že 
sedmič potekal ob Sanktpöltenskem 
jezeru. Dobre pol ure vožnje od Du-
naja se idilično mestece St. Pölten 
prelevi v vrelišče elektronike, rocka in 
ostalih zvrsti glasbe. Letošnja izvedba 
bo spet prekašala vse prejšnje. Reper-
toar vključuje največje zvezde z vsega 
sveta, ki jih premore le peščica drugih 
festivalov po svetu._

Kdo? Bastille, Boys Noize DJ Set, Dua 
Lipa, M83, Miike Snow, Paul Kalk-
brenner, The Lumineers, Foals, HAIM, 
Bloc Party, Die Antwoord, Skunk 
Anansie in drugi. 
Kje? Green Park, St. Pölten, Avstrija.
Kdaj? Od 18. do 20. avgusta.
frequency.at

LOLLAPALOOZA BERLIN 
EDEN NAJPOPULARNEJŠIH AMERIŠKIH FESTIVALOV TUDI V 

EVROPI 

Veliki glasbeni festival Lollapalooza, ki ga je v Ameriki leta 1991 us-
tanovil pevec skupine Jane’s Addiction, bo letos že tretje leto za-
pored postavil svoj oder tudi v Berlinu.  Festival Lollapalooza Berlin 
2016 obljublja odlično setlisto in seveda izjemen utrip berlinskega 
življenja._

Kdo? Kings of Leon, Paul Kalkbrenner, Radiohead, Major Lazer, Mil-
ky Chance, New Order, The 1975, Dimitri Vegas & Like Mike, James 
Blake in drugi.
Kje? Treptower Park, Berlin, Nemčija.
Kdaj? Od 10. do 11. septembra.
lollapaloozade.com

ELECTRIC LOVE 
FESTIVAL (ELF) 

DRUGI NAJVEČJI FESTIVAL V AVSTRIJI 

Electric Love Festival (ELF) ali Electric Love je fe-
stival elektronske/plesne glasbe, ki se vsako leto na 
Salzburgringu v Salzburgu odvija drugi konec tedna v 
juliju. V treh letih obstoja je na odru gostil velika zvez-
dniška imena (komercialne) elektronske glasbe, kot so 
Hardwell, Dimitri Vegas in David Guetta. Tridnevni fe-
stival omogoča tudi kampiranje, pri katerem je na voljo 
vsa potrebna infrastruktura._

Kdo? Afrojack, Armin van Buuren, Axwell /\ Ingrosso, 
Hardwell, Nicky Romero, Jack Ü in drugi. 
Kje? Salzburgring, Salzburg, Avstrija.
Kdaj? Od 7. do 9. julija.
electriclove.at

DIMENSIONS FESTIVAL 
UNDERGROUND FESTIVAL ELEKTRONSKE GLASBE 

V dva tisoč let star in enega največjih rimskih amfiteatrov se avgu-
sta že peto leto vrača Dimensions Festival, popoln festival za tiste, 
ki se radi zibljejo ob ritmih polnovredne elektronske glasbe in obo-
žujejo fino izpiljeni techno, house, dubstep, drum’n'bass in druge 
naelektrene ritme._ 

Kdo? Massive Attack, Kamasi Washington, Moddymann, Larry 
Heard aka Mr. Fingers, Hiatus Kaiyote, Moritz Von Oswald Trio Ft 
Tony Allen & Max Loderbauer in drugi. 
Kje? Trdnjava Punta Christo, Pulj, Hrvaška.
Kdaj? Od 25. do 28. avgusta.
dimensionsfestival.comFo
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ZBIRATI SPOMINE,   
NE SPOMINKE:    
NEPRECENLJIVO.
 Enostavno uporabljajte MasterCard   
kartico, brez dodatnih stroškov v EU.
MasterCard® – kartica, sprejeta na največ plačilnih mestih.

BESEDILO: LUCIJA MARKO
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BARVITO POLETJE

01 /BRISAČA FREEGUN, CENA: 34,99 €  //  02 / KOPALKE FIREFLY ANA, CENA: 24,99 €  //  03 / KOPALKE PROTEST ALE, CENA: 34,99 €  //  04 / KOPALKE FIREFLY ANGEL, 
CENA: 34,99 €  //  05 / KOPALKE PROTEST CHASE, CENA: 54,99 €  //  06 / KOPALKE PROTEST ADMIRER, CENA: 47,99 €  //  07 / JAPONKE ROXY TAHITI, CENA: 19,99 €  //  
08 / JAPONKE FIREFLY SOLANA, CENA: 9,99 €  //  09 / MAJA FIREFLY ANGELINA, CENA: 27,99 €  //  10 / JAPONKE ADIDAS EAZAY DOTS, CENA: 19,99 €  //  11 / NATIKAČI 
ADIDAS ADILETTE SUPERCLOUD, CENA: 29,99 €  //  12 / NATIKAČI IPANEMA LIPSTICK STRAPS II, CENA: 36,99 €

01

02

03

04

06

12

POLETJE BO BARVITO. DOVOLIMO SI BITI DRZNE IN POSEZIMO PO SVETLIH, ROŽNATIH KOPALKAH IN NATIKAČIH, KI NAJ 
JIH KRASIJO IGRIVI MOTIVI IN SUBTILNA ELEGANCA. VSE TO NAJDEMO V PRODAJALNAH INTERSPORT.

IS_STTP_1-2.indd   1 28.6.10   9:41

Cene predstavljenih izdelkov so redne cene in se lahko spremenijo v času akcij. Izdelki so na voljo v izbranih prodajalnah Intersport in v spletni trgovini  na www.intersport.si
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VESLANJE STOJE
VESLANJE STOJE JE ENA IZMED NAJBOLJ PRILJUBLJENIH VODNIH AKTIVNOSTI ZADNJIH LET

LE REDKE NOVE ŠPORTNE ZVRSTI SO SE UVELJAVILE  TAKO HITRO KOT VESLANJE STOJE. SUPANJE, KOT MU 
PRAVIMO PO ANGLEŠKI KRATICI SUP, JE GLOBALNA VODNA USPEŠNICA. SUPE VIDIMO NA REKAH, JEZERIH 
IN MORJIH, NA MIRNI, VALOVITI IN RAZBURKANI VODI …  VEČINA PROIZVAJALCEV PONUJA TUDI NAPIHLJI-
VE RAZLIČICE, KI IMAJO ŠTEVILNE PREDNOSTI. V NAPIHNJENEM STANJU SO PO TRDNOSTI POVSEM ENA-
KOVREDNE KLASIČNIM RAZLIČICAM. SO PA PRECEJ LAŽJE IN PREDVSEM BOLJ PRIROČNE ZA PREVOZ IN 
SHRANJEVANJE. V PRODAJALNAH INTERSPORT SMO POISKALI NEKAJ NOVIH MODELOV SUPOV, KI BODO 
ZAGOTOVO POSTALI NAŠI ZVESTI SPREMLJEVALCI PRI VODNIH AKTIVNOSTIH.

Starboardov napihljiv sup Astro Wide 
Point se odlično znajde tako na mirnih 
vodah kot na nekoliko bolj valovitih po-
vršinah. To mu omogoča ravno pravšnje 
razmerje med širino in dolžino. Prav za-
radi tega je primeren za stoječe veslače 
vseh starosti. Na zgornji površini ima ela-
stične vrvi za pritrditev prtljage. 
CENA: 999,99 €

STARBOARD ASTRO WIDE POINT ZEN
Veslanje stoje je lahko odlična popestritev 

počitnic na morju. Sup Firefly pa z odliko opravlja 
svojo nalogo. Gre za napihljiv sup, ki je opremljen s pri-
ročno zračno tlačilko in aluminijastim veslom, na pred-
njem delu pa lahko z elastiko varno pričvrstite prtljago. 
Z 81 cm širine je dovolj stabilen tudi na bolj nemirnih vo-
dah. V kompletu so deska, aluminijasto veslo, tlačilka in 
priročna torba. 
CENA: 799,99 €

FIREFLY INFLATABLE

Bestway Hydro Force je napihljiv sup, ki 
se lahko prelevi tudi v kajak. Na njegovo 
zgornjo ploskev je namreč možno pritrditi 
sedež, ki omogoča dobro oporo pri klasič-
nem veslanju v sedečem položaju. Opre-
mljen je s priročno tlačilko in z veslom, ki 
ga je možno prilagoditi tako supanju kot 
klasičnemu veslanju. Odlična izbira za 
tiste, ki se spoznavamo s to izredno 
priljubljeno obliko vodne rekreacije.
CENA: 449,99 €

BESTWAY HYDRO FORCE SUP & KAYAK

OGLASNA VSEBINA
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EURO 2016: 
PLES ŠTEVILK

Imena poznate, ne poznate pa evrskih številk za reprezentancami 
in reprezentanti, ki se v Franciji potegujejo za naslov prvaka stare 
celine; tega brani Španija, ki je leta 2012 na stadionu v Kijevu v fi-
nalu premagala Italijo. Na Euru 2016 lahko občudujemo nekatere 
najboljše in najdražje nogometaše na svetu, med njimi Portugalca 
Cristiana Ronalda, Valižana Garetha Bala in Nemca Thomasa Mül-
lerja. Tam je tudi reprezentanca Madžarske, ki je na Euru prvič po 
letu 1972 in je po tržni vrednosti ocenjena na petino vrednosti por-
tugalskega nogometnega bisera!

Nemčija: 544,8 mio. €

Thomas Müller – 72,4 mio. €

Španija: 540,4 mio. €

Sergio Busquets – 49,1 mio. €

Belgija: 446,9 mio. €

Eden Hazard – 68,5 mio. €

Francija: 440,1 mio. €

Paul Pogba – 68,5 mio. €

Anglija: 432,4 mio. €

Raheem Sterling – 49,1 mio. €

Portugalska: 311,9 mio. €

Cristiano Ronaldo – 107,3 mio. €

Hrvaška: 263,9 mio. €

Luka Modrić – 49,1 mio. €

Italija: 263,7 mio. €

Leonardo Bonucci – 29,7 mio. €

Turčija: 180,3 mio. €

Arda Turan – 33,6 mio. €

Poljska: 169.9 mio. €

Robert Lewandowski – 68,5 mio. €

EURO V 
EVRIH

ŽIVJO, NOGOMET!
• Nogomet se je pojavil na območju današnje Kitajske v 5. stoletju 

pred našim štetjem. Ker je bilo pivo izumljeno nekaj tisoč let prej, zelo 
verjetno ni manjkalo pri spremljanju prvih tekem.

• Prve mreže nogometnih golov so bile pletene iz šibja, zato so bili 
sedeži za golom sila nepriljubljeni.

• Nogomet je bil do leta 1991 v zvezni državi Misisipi prepovedan. 1:0 za 
razum. 

• Nogometna ekipa v povprečju na tekmo preteče več kot 150 kilome-
trov. Vštet je tudi tek ob praznovanju golov.

• Prvi televizijski prenos nogometne tekme je bil leta 1937. Ker je bila 
slika črno-bela, v nekem trenutku ni bilo jasno, ali je bil podeljen rdeči 
ali rumeni karton.

hummel corner, Hala 12, BTC Ljubljana
hummel shop, Mercator center Velenje

hummel shop, Arena center Zagreb

Spletna trgovina www.hummel.si
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BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE

PLES MILIJONOV NA EVROPSKEM PRVENSTVU 
V NOGOMETU SE JE ZAČEL. NA NAJVEČJEM 
NOGOMETNEM DOGODKU LETA, KI POTEKA V 
FRANCIJI, SE ZA NASLOV EVROPSKEGA PRVA-
KA MERI 24 REPREZENTANC, ŽAL MED NJIMI 
NI SLOVENSKE. KER VEMO, DA JIH POZNATE 
ŽE DO OBISTI, RAZKRIVAMO NEKAJ, ČESAR ŠE 
NE VESTE – TRŽNE VREDNOSTI POSAMEZNIH 
REPREZENTANC IN NJIHOVIH NAJBOLJ VROČIH 
NOGOMETAŠEV ŽE 14. EVROPSKEGA PRVEN-
STVA V NOGOMETU, KI BO POTEKALO VSE DO 
10. JULIJA 2016.

Najvrednejši igralec na 
letošnjem evropskem 
prvenstvu v nogometu 
je Cristiano Ronaldo, ki 
je ocenjen na 107 mi-
lijonov evrov, sledi mu 
Thomas Müller, ki mu 
pripisujejo vrednost 
72,4 milijona evrov, 
tretje mesto pa si z oce-
njeno vrednostjo 68,5 
milijona evrov delita 
Poljak Robert Lewan-
dowski in Francoz 
Eden Hazard. 
Gareth Bale ni 
vključen v to 
lestvico, ker re-
prezentanca Walesa ne 
spada med 10 najvred-
nejših nogometnih re-
prezentanc, ki igrajo 
na Euru 2016 (sedi na 
12. mestu z vrednostjo 
163,5 milijona evrov).

Spletna stran transfermarkt.co.uk, ki se je 
zakopala v aktualne številke, je sicer med 
reprezentancami najbolje ovrednotila 
Nemčijo, ki je po njenih ocenah vredna 
544,8 milijona evrov, sledi pa ji aktualna 
svetovna in evropska prvakinja Španija, ki 
je ''težka'' 540,4 milijona evrov. Nekoliko 
presenetljiva je na tretjem mestu Belgi-
ja, katere tržna vrednost je ocenjena na 
446,9 milijona evrov. Sledi gostiteljica 
Francija, peterico pa zaključuje Anglija. 
Daleč najcenejša je reprezentanca Ma-
džarske, ki je vredna dvajsetino vrednos-
ti reprezentance Nemčije (20 milijonov 
evrov), a kot vemo, milijoni še ne prinašajo 
naslovov._
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HIŠNI ROBOT 
ASUS ZENBO: 
ČLOVEKOV 
NAJBOLJŠI 
PRIJATELJ
DO ZDAJ JE VELJALO, DA JE 
PES ČLOVEKOV NAJBOLJŠI 
PRIJATELJ. A KAKO DOL-
GO ŠE? ASUS JE NAMREČ 
RAZVIL ROBOTA Z IMENOM 
ZENBO, KATEREGA NALO-
GA JE DRUŽENJE Z DRU-
ŽINSKIMI ČLANI, KOMUNI-
KACIJA, ZABAVA IN POMOČ. 
ASUS JE HIŠNEGA ROBOTA 
PREDSTAVIL NA RAČUNAL-
NIŠKI KONFERENCI COM-
PUTEX 2016.

Čeprav kosmatih hišnih ljubljenčkov še 
ne bo nadomestil, pa je  vsekakor nova 
vrsta hišnega ljubljenčka. In zakaj bi 
lahko postal hišni ljubljenček številka 
ena? Ne zato, ker ne pušča dlak, pač 
pa ker je sposoben interakcije z ljud-
mi (sposoben je obravnavati vsakega 
družinskega člana posebej) in samo-
stojnega gibanja po prostoru.
Resda nima človeškega obraza, am-
pak le tablico, a je kljub temu sila sim-
patičen. Tako zelo, da bi mu babice 
stiskale lička, če bi jih imel. Namesto 
teh ima spletne kamere, ki zajemajo 
fotografije in videoposnetke, preos-
tala elektronika pa mu med drugim 
omogoča govorjenje, ne le poslušanje 
in sprejemanje navodil.

Asusov robotek Zenbo lahko upravlja-
mo tudi glasovno, kar se zna izkazati 
za ključno v primeru nujne pomoči. V 
dobi interneta bo kakopak zadolžen 
tudi za upravljanje domačih pametnih 
naprav. Tako mu bomo lahko naroči-
li, da ugasne, prižge ali zatemni luči, 
vklopi centralno ogrevanje ali klimat-
sko napravo, ugasne televizor, aktivira 
alarmni sistem … In če mislite, da boste 
morali za Zenba seči globoko v žep, se 
motite. Zanj bo treba odšteti le okoli 
540 evrov, inženirji pa ga bodo z raz-
vijanjem strojne in programske opre-
me sproti učili novih ”trikov”, s katerimi 
nam bo dodatno lajšal in izboljševal 
kakovost življenja doma. Zenbo je sin, 
ki si ga želi vsaka mama!

zenbo.asus.com

BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE
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Pralni stroji Bosch z ActiveQxygen™
- vaša najljubša oblačila bodo
popolno čista, tudi brez vode.

www.bosch-home.si

Slika je simbolična.

let jamstva
za inverter motor

Vrhunska nega tkanin.
Tudi brez vode.

EDINSTVENA NOVOST
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Ljubljana v poletnih mesecih prvič gosti svetovno 
znanega fotografa Sebastiãa Salgada, pravza-
prav ga prvič gosti ta del Evrope. Zakaj Ljubljana 
in zakaj je ta razstava tako posebna?

Fotografske razstave tudi pomembnih svetovnih 
fotografov so stalnica programa Galerije Jakopič, ki 
jo vodim, vendar pa leto, ko Ljubljana nosi prestižen 
naziv zelena prestolnica Evrope 2016, ponuja nove 
kontekste za širjenje meja umetnosti in fotografije v 
sinergična razmišljanja, povezovanja, sodelovanja. 
Posebnost te razstave je v tem, da prinaša izjemno 
pomembno globalno sporočilo, ki zmore spregovo-
riti vsakemu prebivalcu našega planeta. Tudi za nas, 
prebivalce zelene prestolnice, ne sme biti dovolj de-
lovati le lokalno, medtem ko na globalni ravni obsta-
jajo velikanske grožnje našemu planetu in obstoju 
rastlinskih in živalskih vrst, s tem pa, bolj kot si upamo 
priznati, tudi človeške civilizacije. Geneza je razsta-
va, ki z izrednim vizualnim vtisom to sporočilo preda-
ja na način, da se nas neizogibno dotakne. 

Pri razstavi Geneza se je Salgado preusmeril k 
neokrnjeni lepoti Zemlje. Kako je sam povezan z 
naravo?

Salgado ni le fotograf, estet, zapisovalec resničnih 
prizorov s pomočjo svojega fotografskega objektiva. 
Je fotograf, ki se je tudi v svoji predhodni karieri vsaki 
tematiki, ki jo je fotografiral, neposredno približal; z 
ljudmi, ki jih gledamo na fotografijah, je prebil me-
sece, se k njim več let vračal. Vedno je bil globoko 
povezan s svojimi motivi in sporočili svojih fotogra-
fij. Enako je z Genezo. Njeno nastajanje med letoma 
2004 in 2011 sovpada z naravovarstvenimi prizade-
vanji organizacije Instituto Terra, ki sta jo z ženo Lélio 
Wanik Salgado ustanovila na posestvu njegove dru-
žine in tako z več milijoni dreves pogozdila prek 7000 
hektarov popolnoma uničene zemlje, ki jo je v času 
Salgadovega otroštva bujno zaraščal atlantski gozd, 
vrsta amazonskega deževnega gozda. Danes tam 
gozd ponovno uspeva, vrnili so se vodotoki, prehra-
njevalna veriga živalskega sveta je spet sklenjena.

Razstava je pri MGML navdihnila okoljevarstveno 
iniciativo Moje ljubezensko pismo planetu (#lo-
velettertotheplanet). Kaj ste si zamislili? 

Kljub temu da gre za veliko ime fotografskega sveta 
in razstavo s pomembnim, univerzalnim sporočilom, 
smo želeli obiskovalcem ponuditi več kot le ogled 
razstave. Želeli smo, da bi po Salgadovem zgledu 
vsakdo, ki si ogleda te fotografije, začutil, da je so-
odgovoren za prihodnost našega planeta, in hkrati, 
da ima zelo konkretne možnosti, tisoče teh, da vsak 
dan znova prispeva z lastnim prizadevanjem. Naša 
iniciativa ponudi nekaj možnosti. Povezali smo se z 
naravovarstveniki Mestne občine Ljubljana in Ekolo-
gi brez meja; oboji so nam povedali, da je še vedno, 

žal, v sodobni družbi največji problem neozavešče-
nost, pravzaprav brezbrižnost. Zato po svojih naj-
boljših močeh prispevamo, da bi se to spremenilo. 
Obiskovalci imajo možnost vpisa v dve dejavnosti. 
Prva se nanaša na odstranjevanje tujerodne inva-
zivne rastline japonskega dresnika, za katerega je 
kolektiv Re-generacija iznašel način predelave v 
papir in s tem vrsto kreativnih uporab tega sovraž-
nika biotske raznovrstnosti. Druga si prizadeva čim 
več ljudi vključiti v svetovno čistilno akcijo Let's do 
it!, ki bo 8. septembra 2018 združila ves naš planet v 
prizadevanju za čisto okolje. Tako imajo obiskovalci 
že takoj po ogledu razstave možnost, da se odločijo 
za lasten aktiven doprinos. 

Kako bodo po ogledu Salgadovega »ljubezen-
skega pisma planetu« svoje sporočilo planetu 
zabeležili obiskovalci razstave?

Salgado svoj fotografski cikel Geneza občuti kot 
svoje ljubezensko pismo planetu, zato smo želeli 
obiskovalce spodbuditi, da tudi sami razmislijo, kako 
se naši materi Zemlji lahko sami poklonijo. Na sim-
bolično drevo bodo obesili list, izrezan iz papirja, ki 
je izdelan iz japonskega dresnika. Misel torej, ki jo 
želijo ubesediti. Tem besedam bodo sledila dejanja v 
sklopu prej opisanih iniciativ. Zato, da je naravni krog 
vedno sklenjen, pa bodo s seboj odnesli semena slo-
venske avtohtone in medonosne rastline, prav tako 
vtisnjena v ročno izdelan papir iz japonskega dresni-
ka, ki ga bodo posadili neposredno v zemljo brez od-
padkov – z opozorilom, naj skrbno izbirajo tudi prst 
za svojo setev, saj se prav s prstjo prenašajo invaziv-
ke, ki v svetovnem merilu pomenijo drugo največjo 
grožnjo svetovni biotski raznolikosti._

mgml.si

KONCERT 

KONCERT Z IGRALCI 
MGL IN ŠTUDENTI 

AGRFT 
Po izjemno uspešnem tradicionalnem druženju v 
Kinu Šiška so se organizatorji odločili letošnji koncert 
ponoviti še na odru Mestnega gledališča ljubljanske-
ga in tako skleniti letošnjo več kot uspešno gledali-
ško sezono. Igralci Mestnega gledališča ljubljanske-
ga in študenti Akademije za gledališče, radio, film in 
televizijo se bodo tokrat spremenili v znana tuja in 
slovenska glasbena imena. Tako boste lahko prisluh-
nili: Adele, Michaelu Bubléju, Davidu Bowieju, Lani Del 
Rey, Robbieju Williamsu, Magnificu, Klemnu Klemnu 
in drugim. Na sporedu bodo tudi skladbe skupin, kot 
so Bijelo dugme, Aerosmith in Tabu._ 

20. junija ob 20.00 / MGL
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EDEN IZMED OSREDNJIH 
KULTURNIH PROJEKTOV V 
LETU LJUBLJANE, ZELENE 
PRESTOLNICE EVROPE, SE 
ODVIJA V MUZEJU IN GA-
LERIJAH MESTA LJUBLJA-
NE, KJER PREDSTAVLJAJO 
RAZSTAVO GENEZA SVE-
TOVNO PRIZNANEGA FO-
TOGRAFA SEBASTIÃA SAL-
GADA. O RAZSTAVI SMO SE 
POGOVARJALI Z VIŠJO KU-
STOSINJO MARIJO SKOČIR.  

SEBASTIÃO 
SALGADO, 
GENEZA:  
MOJE 
LJUBEZENSKO 
PISMO 
PLANETU

CAFFE BIENALE: 
ZAJTRK Z 

UMETNOSTJO  
Na koncu Jakopičevega sprehajališča na griču stoji 
baročni Grad Tivoli, ki nam s terase ponuja čudovit 
pogled po parku in na hrib z ljubljanskim gradom. 
V gradu je v 19. stoletju nekaj let z ženo bival sam 
maršal Josef Radetzky. Tu, v liniji (bio)energetskega 
nivoja Marijine črte, ki poteka skozi park, gostuje od 
lani prenovljena kavarna Caffe Bienale. S stalno po-
stavitvijo sitotiskov velikega formata jo je s pomočjo 
arhitektov opremila priznana slovenska umetnica 
Zora Stančič. V kavarni po njenih besedah nisi niko-
li sam, saj te – v prostoru druženja in dobre kave – 
spremljajo različni obrazi in figure z njenih grafik. Ob 
nedeljah nas z nakupom vstopnice za ogled trenutne 
razstave v galeriji MGLC v Gradu Tivoli čaka poseb-
no doživetje, to je Zajtrk z umetnostjo. V kavarno in 
v grad so vabljeni tudi štirinožni prijatelji, saj je Caffe 
Bienale psom prijazna kavarna._

IN T ERVJU PRIPRAVIL A : LUCIJA MARKO
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DRUŽINSKI FANTAZIJSKI FILM 

VDV (VELIKI 
DOBRODUŠNI 

VELIKAN)
ZDA, 2016, THE BFG

AKCIJSKA PUSTOLOVŠČINA 

LEGENDA O 
TARZANU

ZDA, 2016, THE LEGEND OF TARZAN

ANIMIRANA KOMEDIJA 

ISKANJE POZABLJIVE DORY 
ZDA, 2016, FINDING DORY

KOMIČNO-AKCIJSKI TRILER 

MOJSTRI ILUZIJ 2 
ZDA, 2016, NOW YOU SEE ME 2

Iskanje pozabljive Dory je nadaljeva-
nje animirane uspešnice Iskanje male-
ga Nema, sledi pa prikupni ribici Dory, 
ki je v animirani risanki iz leta 2003 s 
svojo stransko vlogo ''ukradla šov'' 
Nemu. 13 kasneje se na filmska plat-
na vrača v glavni vlogi. Potem ko smo 
našli Nema, bomo zdaj iskali zgovor-
no, a pozabljivo Dory, ki ji je glas znova 
posodila komičarka Ellen DeGeneres, 
kar zagotavlja novo porcijo zabave 
za celo družino. In ko smo ravno pri 
družini. Po Nemovi bomo spoznali tudi 
Doryjino, ob novih likih pa se vračajo 
tudi številni stari znanci. Za režisersko 
palico je znova poprijel Andrew Stan-

ton, ki je režiral že z oskarjem nagra-
jenega Nema, ob Ellen in Stantonu pa 
se vrača tudi Albert Brooks kot Marlin, 
Nemov oče. Med glasovi najdemo še 
Diane Keaton, Eugena Levyja, Do-
minica Westa, Idrisa Elbo in Willema 
Dafoeja._

Režija: Andrew Stanton.  Igrajo: Ellen 
DeGeneres, Albert Brooks, Hayden 
Rolence, Diane Keaton, Eugene Levy, 
Ty Burrell, Kaitlin Olson, Ed O’Neill, 
Willem Dafoe, Vicki Lewis, Idris Elba, 
Dominic West.

16. junija / Cineplexx, Kolosej

Daniel Radcliffe je spet čarovnik! A ne 
v novem nadaljevanju filmov o Harryju 
Potterju, pač pa v filmu Mojstri iluzij 2, 
ki je nadaljevanje sila uspešnega ko-
mično-akcijskega trilerja Mojstri iluzij, 
v katerem so nastopali Mark Ruffalo, 
Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, 
Dave Franco, Daniel Radcliffe, Morgan 
Freeman, Michael Caine in Isla Fisher, 
ki vsi razen zadnje (zaradi nosečnosti 
jo je zamenjala Lizzy Caplan) ponovijo 
svoje vloge. Dogajanje je postavljeno 
leto dni po dogodkih iz prvega filma, 
ko nekdanji ulični iluzionisti – roko-
hitrec (Jesse Eisenberg), mentalist 

(Woody Harrelson), eskapistka (Lizzy 
Caplan) in žepar (Dave Franco) – na-
daljujejo svoje robinhoodovsko pos-
lanstvo. Tokrat želijo izpostavili nee-
tične prakse tehnološkega magnata, 
ki ga igra nihče drug kot naš najljubši 
čarovnik, Daniel Radcliffe!_

Režija: Jon M. Chu-Troyan.   Igrajo: 
Woody Harrelson, Mark Ruffalo, Da-
niel Radcliffe,Michael Caine, Morgan 
Freeman, Jesse Eisenberg, Jay Chou,-
Lizzy Caplan, Dave Franco.

16. junija / Cineplexx, Kolosej

Legenda o Tarzanu velja za enega 
najbolj pričakovanih filmov leta 2016. 
Razlogov za to kar mrgoli. A dovolj je, 
če rečemo, da se je pod film podpisal 
David Yates, ki nas je navdušil že s filmi 
o Harryju Potterju, in da v filmu igrajo 
Alexander Skarsgård (Prava kri, Bojna 
ladja) kot Tarzan, Margot Robbie (Sa-
momorilski vod, Volk z Wall Streeta) 
kot Jane, Samuel L. Jackson (Osovra-
ženih osem) in Christoph Waltz, ki je 
nazadnje odigral glavnega negativca 
v filmu o Jamesu Bondu (Spectre). Gre 
za moderno različico klasične zgodbe, 
ki se dogaja daleč od afriške divjine in 
veliko let po tem, ko je lord Greystoke, 
nekoč znan kot Tarzan, afriški džungli 
pomahal v slovo in življenje v naravi 
zamenjal za gosposko življenje v ci-

VDV oz. Veliki dobrodušni velikan je 
epska pripoved, posneta po knjižni 
predlogi slovitega avtorja Roalda 
Dahla (Matilda, Čudoviti lisjak, Grem-
lini, Čarovnice, Čarli in tovarna čoko-
lade) iz leta 1982, ki se je je lotil režiser 
Steven Spielberg. Je prvi film, ki ga bo 
ta prosluli filmski ustvarjalec posnel 
za Disney. V vlogi desetletne Sophie 
iz Londona nastopa Ruby Barnhille, ki 
se znajde v svetu velikanov, družbo pa 
ji bodo delala nekatera znana holly-
woodska imena, kot so Mark Rylance 
(kot velikan), Rebecca Hall in Bill Ha-
der. VDV je brezčasna zgodba, ki že 
v obliki knjige navdušuje bralce vseh 
generacij, nič drugačna usoda pa 
verjetno ne čaka filma.  Na zaslonih je 

Central Intelligence je še ena v vrsti 
komedij s komičnim policijskim pa-
rom, ki nam jih je Hollywood serviral že 
nešteto (Drzni par, Rezervna policista 
…). Kljub že neštetokrat prežvečeni 
premisi pa se zdi, da bosta Dwayne 
Johnson in Kevin Hart poskrbela za 
svež žanrski veter in da iz kinodvoran 
ne bomo odhajali nepotešeni in z ob-
čutkom, da smo ta film nekoč že videli. 
Da, kritiki ga bodo verjetno raztrgali 
na prafaktorje, a kdo si ne želi videti 
sicer izklesanega Dwayna Johnsona 
kot prikupnega debelušnega srednje-
šolca? Ali pa za umreti smešnega Ke-
vina Harta, ki se je z odrov za stand-up 

Nezemljani so nazaj in s tem nadalje-
vanje znanstvenofantastične super-
uspešnice Dan neodvisnosti iz leta 
1996. V novem poglavju se vračajo vsi 
znani obrazi – Jeff Goldblum, Pullman, 
Judd Hirsch in Vivica A. Fox – z izjemo 
Willa Smitha. Njegov karakter Ste-
ve Hiller je namreč v tem času zaradi 
okvare umrl med testiranjem prvega 
nezemeljskega hibridnega bojnega le-
tala. Da, tako neslavno so ga pokopali 
ustvarjalci. Gotovo si je zaslužil več. A 
ni časa za objokovanje, sploh ker na-
mesto njega vskoči Liam Hemsworth. 
Tudi ekipa za kamero je nespremenje-
na, saj je režiserske vajeti spet prevzel 
Roland Emmerich. Med novinci po-

leg manj slavnega brata Hemsworth 
najdemo še Jessieja Usherja, Maiko 
Monroe, Selo Ward, Charlotte Gain-
sbourg, Joeyja Kinga, Angelababy in 
Williama Fichtnerja. Samo neizmeren 
in nesebičen pogum posameznikov 
nas lahko reši iztrebljenja!_

Režija: Roland Emmerich. Igrajo: 
Jeff Goldblum, Bill Pullman, Judd 
Hirsch, Vivica A. Fox, Brent Spiner, 
Liam Hemsworth, Jessie Usher, 
Maika Monroe, Sela Ward, Charlotte 
Gainsbourg, Joey King, Angelababy, 
William Fichtner.

23. junija / Cineplexx

AKCIJSKA KOMEDIJA

OBVEŠČEVALNA
ZDA, 2016, CENTRAL INTELLIGENCE

AKCIJSKI ZNANSTVENOFANTASTIČNI FILM

DAN NEODVISNOSTI: NOVA 
GROŽNJA

ZDA, 2016, INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE

komedijante hitro prebil med igralce 
prve lige in uspešno zapolnjuje izpra-
znjene čevlje Eddieja Murphyja? Prvi 
igra smrtonosnega agenta Cie Boba, 
v srednji šoli zaničevanega zaradi de-
belosti, pri prvem pa je situacija ravno 
obratna. Hartov karakter je bil v sred-
nji šoli športna zvezda, ki pa mu kas-
neje nikoli ni zares uspelo in je danes 
nepomemben računovodja._

Režija: Rawson Marshall Thurber.  
Igrajo: Dwayne Johnson, Kevin Hart, 
Ed Helms, Amy Ryan, Danielle Nicolet, 
Bobby Brown, Aaron Paul.

16. junija / Cineplexx, Kolosej

Ob tebi je verjetno najtežje pričako-
van film leta 2016 za vse večne ro-
mantike. Solzava drama, posneta po 
istoimenski knjižni uspešnici Britanke 
Jojo Moyes, pripoveduje zgodbo Lo-
uise Clark (Emilia Clarke iz Igre pres-
tolov), preprostega dekleta, ki je os-
talo brez službe, in mladega vplivneža 
Willa Traymora (Sam Claflin iz Iger 
lakote: Kruto maščevanje), ki mu pro-
metna nesreča v hipu obrne življenje 
na glavo, saj ga priklene na invalidski 
voziček, tako da postane odvisen od 
nege drugih. Njuni poti se prekrižata, 

ko Lousia postane njegova osebna 
pomočnica, potem ko mladi bogataš 
poskuša narediti samomor._ 
Režija: Thea Sharrock. Igrajo: Emilia 
Clarke, Sam Claflin, Charles , Jenna 
Cole  man, Matthew Lewis, Vanessa 
Kirby, Janet McTeer, Brendan Coyle.

23. junija / Cineplexx, Kolosej

www.cineplexx.si

ČETRTEK, 23. JUNIJ,
OB 20.00

DARILA IN

NAGRADNO 

ŽREBANJE!

ROMANTIČNA DRAMA

OB TEBI 
ZDA, 2016, ME BEFORE YOU

BESEDILO: ANŽE POMPE

vilizaciji. Ko je kot odposlanec par-
lamenta povabljen nazaj v Kongo, ne 
vedoč, da je zgolj figura v igri pohlepa 
in maščevanja belgijskega stotnika 
Leona Roma (Christoph Waltz), pa se 
potem, ko spozna nakano, v njem pre-
budi zver, ki je nič ne more ustaviti._

Režija: David Yates, Rich Moore.  
Igrajo: Alexander Skarsgård, Samu-
el L. Jackson, Margot Robbie, Djimon 
Hounsou, Christoph Waltz, John Hurt, 
Osy Ikhile, Casper Crump, Ashley 
Byam.

7. julija / Cineplexx

JUNIJA IN V ZAČETKU JULIJA BOSTE LAHKO NA FILMSKIH PLATNIH OBČUDO-
VALI KAR TRI SLOVITE FILMSKE ADAPTACIJE: LEGENDA O TARZANU, VELIKI 
DOBRODUŠNI VELIKAN IN OB TEBI. OBETAJO PA SE NAM TUDI TRI NADALJE-
VANJA, KI SMO JIH TAKO NESTRPNO PRIČAKOVALI: MOJSTRI ILUZIJ 2, DAN NE-
ODVISNOSTI: NOVA GROŽNJA IN ISKANJE POZABLJIVE DORY. JUNIJSKO PRA-
VLJIČNO SEDMICO ZAOKROŽUJE AKCIJSKA KOMEDIJA OBVEŠČEVALNA.

FILMI, KI SI 
JIH JUNIJA 
MORATE 
OGLEDATI zgodba sicer oživela že kot animirani 

film za britansko televizijo leta 1989._

Režija: Steven Spielberg.  Igrajo: Re-
becca Hall, Mark Rylance, Bill Hader, 
Jemaine Clement, Penelope Wilton, 
Adam Godley, Ólafur Darri Ólafsson, 
John Emmet Tracy.

30. junija / Cineplexx, Kolosej
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KONCERT / LJUBLJANA 

SUNNERY JAMES & 
RYAN MARCIANO 

ENERGIČNI HOUSE DJ-DVOJEC 

Moskva, Brazilija, New York, azijski paradiž in … Slo-
oovenija. Ultra, Tomorrowland, Sensation, EDC, BPM, 
Pancha, Amnesia, Usuaia, Space in ljubljanski Cirkus. 
Najljubša ogrevalna didžeja Armina van Buurena in 
Davida Guette, Sunnery James & Ryan Marciano, 
bosta 17. junija 2016 rolala v ljubljanskem klubu Cir-
kus. Od trenutka, ko sta vstopila v svet DJ-ev, živita za 
skupno strast, za house glasbo. Sunnery in Ryan sta 
se hitro umestila v vrh svetovno znanih DJ-ev. V zelo 
kratkem času sta njuni imeni s pomočjo hitov Lethal 
Industry, Triton, Sound of the Underground, Reason, 
Tribeca in Come Follow dobili eksotičen pridih. Axwell, 
eden najbolj priznanih DJ-ev na svetu, ki prihaja iz 
Švedske, je po »špilu« z njima na Ibizi dejal: »Če bi 
obstajala nizozemska različica Swedish House Mafie, 
bi bila to Sunnery James & Ryan Marciano!«_

17. junija / klub Cirkus, Ljubljana 

KONCERT / ZAGREB 

SIMPLY RED 
ZVEZDE BRITANSKEGA SOUL POPA 

Skupina Simply Red v Zagreb prihaja prvič, čeprav 
je hrvaško občinstvo že imelo priložnost prisluhniti 
glasbi britanske soul pop skupine v dvakrat razpro-
dani puljski Areni. Po razhodu leta 2010, s katero je 
alfa in omega skupine, pevec Mick Hucknall, obudil 
solo kariero in v premoru izdal svoj drugi solo album 
(American Soul, 2012), so se lani vrnili na glasbe-
no sceno z enajstim studijskim albumom Big Love. 
Prvega, Picture Book, so izdali že davnega leta 1985. 
Skupina Simply Red je sicer nastala leta 1984 in od 
tedaj nanizala kopico brezčasnih uspešnic, kot so If 
You Don’t Know Me By Now, Holding Back the Years, 
Money’s Too Tight to Mention, A New Flame, Somet-
hing Got Me Started, Stars, Sunrise, Your Mirror, An-
gel, The Right Thing in Ain’t That a Lot of Love._

22. junija / ŠRC Šalata, Zagreb, Hrvaška 

KONCERT / DUNAJ 

DAVID GILMOUR 
FRONTMAN SKUPINE PINK FLOYD 

Po lanski uspešni turneji se David Gilmour, bivši kita-
rist in pevec skupine Pink Floyd, vrača na glasbene 
odre. Lani smo ga imeli možnost videti v Pulju, letos 
pa se bomo na njegov koncert lahko odpravili na 
Dunaj. Tokratna turneja bo potekala v sklopu pro-
mocije novega albuma. Rattle That Lock, ki je izšel 
septembra, je Gilmourjev četrti solo album. Glas-
benik turnejo začenja 25. junija na Poljskem in jo 
nato nadaljuje po 12 evropskih mestih z zaključkom 
v londonskem Royal Albert Hallu. Poleg skladb s solo 
albuma bo seveda odigral kar lep nabor skladb ene 
najpomembnejših skupin progresivnega rocka. Ne-
uradna setlista nam obljublja Wish You Were Here, 
Sorrow, Shine On You Crazy Diamond, One of These 
Days in Comfortably Numb._

27. in 28. junija / Schönbrunn, Dunaj, Avstrija

KONCERT / ČEDAD 

SANTANA 
MEHIŠKI VIRTUOZ NA KITARI 

Mehiški kitarist Carlos Santana je leta 1967 ustanovil 
bend z imenom Santana. Skupina, ki je igrala pred-
vsem latino rock, je bila do leta 1969 bolj ali manj 
neznana, toda tisto leto je potekal najbolj ikoničen 
glasbeni festival, kar jih pomni človeštvo – Wo-
odstock, in Santano, ki je imela priložnost nastopiti 
na njem, je to seveda nemudoma izstrelilo med zvez-
de. Kasneje se je skupina zapisala v Rock and Roll 
Hall of Fame in prejela osem grammyjev. Prodanih je 
bilo že več kot 90 milijonov albumov in kar precej del 
Santane se je povzpelo na visoka mesta relevantnih 
glasbenih lestvic. Iste člane, kot so leta 1969 na mle-
karski kmetiji v New Yorku zaigrali Soul Sacrifice, bo 
moč slišati v Čedadu. V okviru turneje Luminosity bo 
bend predstavil svoj 23. studijski album Santana IV. 
Pričakujemo lahko tudi nekaj zimzelenih z Oye Como 
Va in Black Magic Woman na čelu._

13. julija / Parco della Lesa, Čedad, Italija

V POLETNIH MESECIH, KO ŽE VESELO 
POSTOPAMO PO POLETNO OBAR-
VANIH MESTNIH SREDIŠČIH IN SMO 
HVALEŽNI ZA TOPLE NOČI, SI VZE-
MIMO ČAS TUDI ZA KAKŠEN DOBER 
KONCERT. ČAKAJO NAS SIMPLY RED, 
DAVID GILMOUR, SANTANA TER SUN-
NERY JAMES & RYAN MARCIANO.

POLETNI 
GLASBENI 
KOKTAJL
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TEKBARVTUŠEV TEK BARV TEKBARVTEKBARV.TUS.SINakup vstopnic: Disco Planeti Tuš in Eventim

17h
LJUBLJANA
KARDELJEVA PLOŠČAD
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VEČ PREDNOSTI. 
VEČ POLETJA. 
Počitnice so obdobje popolnega in sproščujočega 
razvajanja, ko je skrb za finance odvečna misel, zato 
je enostavno plačevanje še posebej pomembno. S 
kartico MasterCard plačevanje ni le enostavno, pač 
pa tudi varno. Z njo lahko plačujete ali dvi-
gujete denar na bankomatih po 
vsej Hrvaški, na poti 
do izbrane desti-
nacije in v kraju 
dopustovanja. Če 
uporabljate karti-
ce, ni potrebe, da bi 
s sabo nosili večje 
zneske gotovine v 
tujih valutah, s čimer 
zmanjšate možnost 
kraje ali izgube denar-
ja. S kartico Master-
Card lahko enostav-
no plačate cestnine, 
predornine, mostnine in vožnje s 
trajekti, na izbranih mestih pa lahko izkoristite tudi 
posebne ugodnosti. Redni mesečni izpiski pa vam 
zagotavljajo pregled stroškov, ki so nastali na poto-
vanju. Naj vam to poletje prinese nepozabne spomi-
ne in naj jih bo veliko!_

mastercard.com

OBLEKA 
NAREDI 
– SAMO 
ČLOVEKA? 
Nikakor! Obleka naredi tudi izde-
lek. Še posebej, če je ob svojem 
lepem dizajnu tudi funkcionalna. 
Natanko taka je nova plastenka 
z novimi okusi osvežene Oaze, 
ki na prodajne police s svojo 
neobičajno barvo prinaša son-
ce. Sončno rumena barva ima 
svoj razlog: plastenka je namreč 
posebej ustvarjena z name-
nom ohranjanja sestavin, ki se 
skrivajo v njej. Ta barva varuje 
naravne sestavine pred svetlo-
bo ter s tem ohranja kakovost 
njihovih naravnih sadnih in zeli-
ščnih izvlečkov. Presenečajo pa 
tudi slednji. Nova linija Oaze na-
mreč poleg že dobro poznanega 
rdečega grozdja in bezga vsebuje 
edinstveni materino dušico in lipo, 
ki žejnim nudita prav posebno doži-
vetje okusa._

oaza.si

MARINA YACHTING IN SAILBRACE 
USTVARILA SKUPNO MODNO 
ZGODBO 
Marina Yachting je italijanska znamka oblačil, katere tradicija sega v leto 1972. 
Znamka je ustvarjena za športno elegantne ženske in moške ter se lepo poda 
tako obmorskemu kot razgibanemu urbanemu življenjskemu slogu. Njen zaščitni 
znak, ki se prepleta 
skozi vsako kolekcijo, 
je sidro, v čemer je 
prepoznavna pove-
zava med znamkama 
Marina Yachting in 
Sailbrace. Sailbrace 
je sinonim za za-
pestnice s sidrom, ki 
jih ustvarjata mlada in 
kreativna Slovenca. 
Ker se znamki tako 
lepo dopolnjujeta, 
sta se tudi povezali 
in ustvarili skupno 
zapestnico s sidrom 
Sailbrace for Marina 
Yachting. Zapestnice 
so na voljo v trgovini 
Marina Yachting, Novi 
trg 6, Ljubljana._

liliinroza.si
sailbrace.com

ZA NAJMLAJŠE IN NJIHOVE STARŠE 
Več glav več ve, več staršev pa se ob pogovoru o vzgoji lahko tudi dobro ima. To je 
bilo izhodišče za sproščeno druženje, ki so ga v šišenskem Savna klubu Breza ob 
predstavitvi otroških pleničk Bambo in ob izdelkih za dojenčke iz otroške trgovine 
Babadu pripravili za mamice, očete in seveda najmlajše. Družinice so v prostorih 
Breze, v katerih med drugim poteka priljubljen in kakovosten program plavanja za 
dojenčke in malčke, izmenjevale izkušnje o prvih skupnih mesecih z dojenčki, pre-
izkušale izdelke, ob pleničkah na primer še priljubljeno francosko žirafo Sophie, 
in ugotavljale, da so tovrstna srečanja imenitna za pridobivanje novih informacij. 
Manjkala niso niti drobna presenečenja za vse prisotne in dan se je končal, kot se 
je začel - z nasmehi. Do naslednjega srečanja ..._

savnabreza.com
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Mercator, Dunajska 107, Ljubljana

Ker imate radi domače,
vam ponujamo pristno 
lokalno hrano.

Več kot 800 vrst 
pristnih 
domačih izdelkov 
v 325 mercatorjevih 
trgovinah po  
vsej sloveniji.

Domačija
Brozovič

Ekološka
kmetija

Durnik

Družina 
Trstenjak

Sirarstvo
Kramar

Bio 
kmetija Zel

Kmetija
Podpečan

Dobrote
Dolenjske

Mesarstvo
Podobnik
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8. EUROPARKOV 
KOLESARSKI 

MARATON

STRELEC 
SPECIAL: 

VRHUNSKO PIVO

LADIES (CHICK 
FLICK) NIGHT V 

CINEPLEXXU

ŠPANSKA 
ZNAMKA NAKITA 

UNODE50 V 
SLOVENIJI

Sončna sobota je združila številne 
kolesarje, od profesionalnih do 

rekreativnih in tudi družin z otroki, 
ki so se podali po poteh Maribora. 

Izkupiček od prijavnin so v 
nakupovalnem središču Europark 

podarili humanitarnemu združenju 
Žvižgač._ 

europark.si

Pivo Laško Special in kulinarični 
velemojster Igor Jagodic sta na 

Ljubljanskem gradu poskrbela za 
eno največjih gurmanskih doživetij. 

V sedmih hodih se je izbrana 
družba sprehodila po avtorskih 
jedeh, piko na i pa jim je dajala 

izbrana vrsta specialnega piva._
laskospecial.eu
kaval-goup.si

Film Materinski dan (Mother's Day) 
je bila odlična izbira za obisk kina z 
mamo, sestro, teto ali prijateljico. 

Obiskovalke so se razveselile pravih 
ženskih darilc. Ženskega večera 
so se udeležile tudi Anja Križnik 

Tomažin, Nataša Naneva in Iryna 
Osypenko Nemec, Manca Izmajlova 

in  Azra Selimanovič._
cineplexx.si

Modna hiša Ikona je v Slovenijo 
premierno pripeljala špansko 

znamko UNOde50. Gre za drzen, 
etno obarvan in ročno izdelan 
dizajnerski nakit, ki je obnorel 
številne svetovne prestolnice, 
od Madrida, Barcelone, Milana 
in Rima do Londona, Tokia in 

Moskve._
ikonaljubljana.si
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Za življenje brez skrbi
Življenjsko zavarovanje Super 18

 ZAVARUJEMO ČUDEŽ – ČLOVEKA.

Življenjsko zavarovanje Super 18 je zavarovanje za vas, vašega partnerja in vašo družino. Poleg kritja 
za primer naravne in nezgodne smrti ponuja tudi kritja za primer nastanka več različnih hudih bolezni 
ter posebno kritje za otroke.

Več o zavarovanju lahko preberete na naši spletni strani.

Za življenje brez skrbi

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE

www.merkur-zav.si080 28 55
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Android, Google, Google Play, Youtube, Chrome in druge znamke so blagovne znamke Google Inc.. Androidni robot je reproduciran ali prilagojen z delom, ustvarjenim in deljenim preko 
Google ter je uporabljen v skladu s pogoji, opisanimi v Creative Commons 3.0 Attribution Licence. 

Izjemen televizor 
z vrhunsko sliko in
2-stransko osvetlitvijo
Ambilight
Uživajte v čudoviti sliki 4K Ultra HD in se podajte v svet razvedrila z Android TV.  
Tanek okvir in edinstveno zaobljeno stojalo dopolnjujeta elegantni videz televizorja.

*  Ponudba velja v trgovinah Big Bang po Sloveniji do 20. 7. 2016 oz. do prodaje zalog.  
 Podrobne pogoje akcije poiščite na bigbang.si.
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