
OGLASNA VSEBINAOGLASNA VSEBINA

#219
MAJ 2017





KAZALO #219

ŠTEVILKA: #219 CITY MAGAZINE / NASLOVNICA: OGLAŠEVALEC LG / DATUM IZIDA: 17. 5. 2017 / NAKLADA: 70.000 IZVODOV / ISSN: 1854-
021X / ODGOVORNI UREDNIK & DIREKTOR: JAN MACAROL VRABEC – 031 640 092 / POSLOVNA DIREKTORICA: JANJA PRIJATELJ – 041 788 889 
/ ASISTENT ODGOVORNEGA UREDNIKA: ANŽE POMPE – 040 255 214 / ASISTENTKA ODGOVORNEGA UREDNIKA: LUCIJA MARKO – 040 486 010 
/ OGLASNO TRŽENJE: TAJA GAČNIK – 040 884 444 / LEKTURA: KATARINA PEVNIK / PRELOM & DIZAJN: SI DIZAJN & JAN MACAROL VRABEC / 
DISTRIBUCIJA: POŠTA SLOVENIJE & ALEKSANDAR MARKOVIĆ – 01/600 55 71 / TISK: RADIN PRINT, GOSPODARSKA 9, SVETA NEDELJA, HRVAŠKA /  
IZDAJATELJ: REFORMABIT, D. O. O., KRTINA 144, 1233 DOB / SPLETNO MESTO: CITYMAGAZINE.SI

04 // DAN ZA ...
POLETJU NAPROTI

06 // URBANI UTRIP
URBANE NOVOSTI

12 // INTERVJU
VPLIVNOSTNI MARKETING

14 // POZNAVALCI
IZBOR POZNAVALCEV

16 // MODA
MOŠKA OMARA,  
ŽENSKA OMARA

20 // MODA
NAJ ŽIVI POLETJE 

24 // LEPOTA
OPOJNE AROME POLETJA

28 // DESTINACIJA
URBANE PLAŽE

32 // KULINARIKA
MED TRADICIJO IN 
SODOBNOSTJO

34 // TEHNOLOGIJE
AKCIJSKE KAMERE 2017, 
GEEKOOLOGIJA

40 // MOBILNO
PRIHODNOST OBETA

45 // FILMSKA PLATNA
FILM MESECA, 
MAJSKA FILMSKA 
PONUDBA

48 // GLASBA
FESTIVALSKO POLETJE, 
VOL.1

54 // PSSST ...
OSVOJITE PAMETNI 
TELEFON LG K10 (2017)

12 - INTERVJU 48 - FESTIVALSKO POLETJE 

TA MESEC

Maj se na trenutke zdi kot eksplo-
zija kreative. Gostinci odpirajo 
nove vrtove, mestne ulice dobivajo 
opleske in svet je kot prerojen. V 
zraku visi pocukrana romantika, in 
ko se takole sprehajam po svojem 
mestu, ne morem mimo tega, da v 
rokah ne bi stiskal svojega nove-
ga pametnega telefona in ustvar-
jal množice mikrovtisov  v okviru 
svojih družbenih kanalov. Tako se 
ta pocukrana romantika spreminja 
v digitalni kič, ki kriči po všečkih. 
In z všečki in tistimi, ki jih dobi-
vajo največ, se je začelo ukvarjati 
naše podjetje, ki ima od nedavne-
ga nov oddelek za vplivneže v di-
gitalnih omrežjih. Z njimi bomo v 
prihodnosti tudi za vas, naši dragi 
bralci, ustvarjali skupne zgodbe. 
Romantiko klasičnega medija že-
limo združevati z vznemirljivostjo 
novega sveta in tako prepletati 
staro in novo. Tudi zaradi tega raz-
loga krajši del naše revije namenja-
mo našemu novemu poslovnemu 

izzivu. V številki 219 vas vsekakor 
ne bomo razočarali, saj je spet de-
belejša za celih osem strani. To pa 
pomeni več vsebine in s tem več 
časa ob prebiranju, ki si ga lahko 
vzamete le zase. Sprehodimo se po 
dogodkih v mestu, poglejmo, kaj bi 
se moralo skrivati v vaši omari to 
poletje in v kakšnih kopalkah boste 
letos odšli na plažo. Za destinacijo 
smo si izbrali kar urbana kopališča, 
ki se dobesedno skrivajo v mestnih 
središčih. Rubrika lepota nam bo 
postregla z vonjavami poletja … 
Nismo pozabili niti na napovedi 
vseh poletnih glasbenih festivalov 
v naši neposredni bližini. Za filmo-
file, glasbofile in vse kulturoljubce 
... pa naše standardne vrstice. Uži-
vajte maj!_  

Jan Macarol Vrabec,  
urednik

Twitter: janmacarol 
Instagram: janmacarol 
E: jan@citymagazine.si 

UREDNIŠKO 
PISMO

20 - MODA NA PLAŽI



DAN ZA ...

ŽE VONJATE MORJE? NO, MI SMO Z MISLIMI ŽE TAM. ŠE PREDEN PA NAMOČIMO PRSTE 
V SLANO VODO, SE BOMO PODALI NA URBANE PUSTOLOVŠČINE, KI JIM NI PARA. 

/ F E S T

PIVO & BURGER FEST 
Sezona uživanja je tu. Naše brbončice bosta 
že kmalu ponovno razvajala nerazdružljiva 
kulinarična 'kompanjona' – pivo in burger. S 
kraft kapljico najboljših slovenskih pivo-
varjev ter sočnimi burgerji mesnih, ribjih, 
vegetarijanskih, veganskih in celo sladkih 
vrst ponudnikov z vseh koncev Slovenije se 
bomo lahko 'mastili' v soboto in nedeljo od 
11. do 23. ure. Festival bo ponudil največjo 
izbiro doslej in nove ponudnike._
Do 21. maja / Ljubljana / Pogačarjev trg

LETNA PLESNA PREDSTAVA AFS 
FRANCE MAROLT
S plesno predstavo 69 se bodo pri AFS Fran-
ce Marolt odmaknili od tradicionalnih zasnov 
in pristopov k plesni produkciji ter poskušali 
angažirano odgovoriti na ključna vprašanja 
(po)ustvarjalnih konceptov plesa na Sloven-
skem. Na odru se bo tako z barvitimi točkami 
skozi preteklost sprehodilo več kot 50 plesal-
cev in glasbenikov, ki nas bodo v preteklost 
popeljali s svetom ljudskega plesa, petja in 
glasbe. Predstavo si bomo lahko v soboto 
ogledali ob 19.30 in v nedeljo ob 18.00._

Do 28. maja / Ljubljana / Cankarjev dom 

THE ROCK LJUBLJANA
Obeta se plezalni spektakel z najboljšimi 
športnimi plezalci z vsega sveta, ki se bodo 
pomerili v balvanskem plezanju. Tekmovalci 
bodo razvrščeni v dve kategoriji, moško in 
žensko. Polfinale je rezerviran za dvajset 
najboljših tekmovalcev, v večernem finalu 
pa  jih bo nastopilo dvanajst: šest najboljših 
plezalk in šest najboljših plezalcev. Zmago-
valec bo tisti plezalec, ki bo v finalnem delu 
tekmovanja v najmanj poskusih preplezal 
največje število balvanov._

20. maja ob 13.00 / Ljubljana /  
Kongresni trg 
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 POLETJU NAPROTI 
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BESEDILO & IZBOR: CITY MAGAZINE

/  V E Č D N E V N I  D O G O D E K

GRAJSKI DNEVI
Na letošnjih Grajskih dnevih se bomo ponov-
no spomnili prelomnega dogodka iz 16. maja 
1905, ko je Ljubljanski grad takratni župan 
Ivan Hribar odkupil od državne oblasti. 
Vizionarski župan je imel z njim ambiciozne 
načrte, ki se dobro stoletje po prehodu v 
mestne roke uresničujejo. V sklopu že se-
dmih grajskih dni se na Ljubljanskem gradu 
obeta kopica brezplačnih dogodkov, primer-
nih za vso družino. Število mest je omejeno, 
brezplačne vstopnice pa si lahko zagotovite 
od 15. maja 2017 dalje._

 Do 21. maja / Ljubljanski grad
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12. DM TEK ZA ŽENSKE
Zadnja sobota v maju bo ponovno v zname-
nju pozitivne ženske energije. 12. leto zapo-
red bo namreč potekal dm tek za ženske, ki 
bo v odlični energiji združil tekačice vseh ge-
neracij.  V vseh večjih slovenskih mestih že 
potekajo skupinske priprave, tekačice pa tudi 
tokrat izbirajo med tekom na 5 ali 10 kilome-
trov. Ob tradicionalnem tekaškem prazniku 
bodo za spodbudo in predvsem za glasbeno 
razpoloženje ter zabavo skrbeli Čuki, navdušil 
bo še gost presenečenja, športno-zabavni 
dogodek pa bo obarvan tudi dobrodelno._

27. maja / Ljubljana / Park Tivoli 

33. MEDNARODNI FESTIVAL 
DRUGA GODBA
Festival, ki je s svojo 33-letno zgodovino eden 
najpomembnejših glasbenih festivalov osre-
dnje Evrope, vedno znova navduši s svojim 
konceptom, novimi pristopi in »odkrivanjem« 
neznanih glasbenih vsebin. Letos bo potekal 
tako v Piranu kot  tudi v Ljubljani, ponovno pa 
bomo priča vrhunskim izvajalcem. V goste 
prihajajo Yasmine Hamdan, Gaye Su Akyol, 
Derek Gripper, Jenny Hval, Black Strings ter 
drugi. Prevoz med Piranom in Ljubljano bo za 
imetnike festivalskih vstopnic brezplačen._

Do 27. maja / Ljubljana in Piran

/ G E N E R A C I J S K I  T E K/ F E S T I V A L
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DAN ZA ...

/ C I R K U S

/ G R A F I Č N I  B I E N A L E

/ K I N O

KINO OTOK
Filmska budnica poletju se bo letos odvijala 
že trinajstič zapored. Program festivala bo 
namenjen tako ljubiteljem svetovnega av-
torskega filma vseh generacij kot tudi film-
skim strokovnjakom. Sestavljala ga bo vrsta 
filmov, ki nam nudijo podrobnejši vpogled v 
osebno ali skupno zgodovino. Z raznovrstni 
filmi in njihovimi avtorji bomo odkrivali raz-
lične vidike in vprašanja o tem, kaj in kako se 
je dogajalo nekoč ter kaj se dogaja danes. Na 
filmskem festivalu se bo predstavila italijan-
ska dokumentaristka Loredana Bianconi._

Do 4. junija /  
Izola in druga večja mesta po Sloveniji

CIRQUE DU SOLEIL, VAREKAI 
Končno bomo lahko priča eksplozivni zmesi 
drame in akrobacij v spektakularni predsta-
vi Varekai, ki si jo je ogledalo že več kot 10 
milijonov ljudi po vsem svetu. Beseda Va-
rekai (ver·ay·’kie) v romskem jeziku ciganov, 
popotnikov univerzuma, pomeni 'kjerkoli'. 
Produkcija, ki jo je režiral Dominic Cham-
pagne, se pokloni nomadskim dušam, duhu 
umetnosti cirkuške tradicije in vsem tistim, 
ki z neskončno strastjo iščejo pot, ki vodi 
v Varekai. Ste pripravljeni na dih jemajoče 
virtuoze?_

Do 4. junija / Ljubljana / Dvorana Stožice

 32. GRAFIČNI BIENALE 
Grafični bienale je eden izmed osrednjih 
kulturnih dogodkov v Sloveniji, ki vsako dru-
go leto združi perspektivne in uveljavljene 
domače in tuje umetnike, njegova tradicija 
pa sega v leto 1995. 32. izdaja grafične-
ga bienala v sodelovanju in koprodukciji 
s številnimi partnerji ponovno prinaša 
obsežen sklop razstav in dogodkov. Med 
drugim osrednjo razstavo bienala z naslo-
vom Kriterij rojstva, ki bo na ogled v MGLC 
(Grad Tivoli), v prenovljeni stavbi Švicarije in 
Galeriji ŠKUC._

Do 29. oktobra / Ljubljana / MGLC,  
Švicarija, Mestna in druge galerije 
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RED BULL GONI PONY 
Tudi letos se boste navdušeni kolesarji, ki si 
želite doseči nekoliko nekonvencionalen cilj, 
podali na vrh Vršiča, 'kolesarskega Triglava': 
in to ne peš ali z gorskim kolesom, temveč 
z dobrim, starim ponyjem. 13,5 km dolga 
steza je bila na ponyju najhitreje prevožena 
v 45 minutah in 26 sekundah. Vaša nalo-
ga? Podreti rekord. Po poti bodo tudi letos 
postavljene postojanke z vodo in Red Bulli. 
Pa novost? Na tretjem Red Bull Goni Pony 
so dobrodošli tudi lastniki novih Rogovih 
ponyjev z letnico izdelave 2017._

3. junija ob 9.00 / Kranjska Gora
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URBANI UTRIP
URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

HIŠA DARIL: KJER DARILA SO DOMA
V središču Ljubljane že skoraj leto domuje Hiša daril, ki je 
specializirana trgovina z najširšo ponudbo darilnih izdelkov, 
že pripravljenih aranžiranih daril in darilnih bonov v Sloveniji. 
Prodajni program je zasnovan z darili, primernimi za obletnice, 
krste, birme, poroke, materinski dan, za vse večje praznike ipd. 
Vse pogostejše je povpraševanje po ponudbi darilnih bonov, 
ki zajema: razvajanje, kopanje, kulinariko, adrenalin ali oddih. 
Darilne bone za storitve po celi Sloveniji najdete na enem 
mestu. Vse skupaj je še lepo aranžirano, dodana je voščilnica s 
primernim besedilom in darilo je pripravljeno._ 

Trubarjeva 27 / Ljubljana 
hisadaril.si / T: 05 915 76 23

KOLESARJENJE PO PLEČNIKOVI 
LJUBLJANI: VODENI 
KOLESARSKI IZLETI
Letos Slovenija obeležuje Plečnikovo leto. Ta je 
največji pečat pustil v Ljubljani, njegovo zapušči-
no pa lahko zdaj pobližje spoznate tudi na kolesu. 
Kolesarski svet namreč pripravlja dva 14 kilo-
metrov dolga in nezahtevna vodena kolesarska 
izleta (7 km v eno smer) po Plečnikovi Ljubljani. 
Približno tri ure dolg vodeni ogled (udeležba z 
lastnim kolesom), ki je primeren za vse z osnovno 
kondicijo, vključuje spremstvo, plastenki vode, 
malico in zavarovanje udeleženca. Oba ogleda 
se začneta ob 15.00 na Mirju pri Rimskem zidu 
pod piramido. Prijave so zaradi omejenega števila 
udeležencev nujne._ 

20. in 27. maja /  Kolesarski svet

M O D A

EASY BY JONES
V novo sezono je blagovna znamka 
Jones vstopila s povsem svežim 
konceptom kolekcije, ki združuje 
športna in poslovna oblačila. Teme 
kolekcij prinašajo veliko svežine 
v medsebojnem dopolnjevanju. V 
njihovih prodajalnah lahko vsak 
mesec najdemo ekskluzivno kolek-
cijo Jones, ki jo dopolnjujejo z novo 
linijo Easy by Jones. Jones ostaja 
eleganten, posloven od glave do 
pet, s trendovskimi detajli, hkrati 
pa je inovativen, brezčasno kul in 
čistih linij._ 
 
Prodajna mesta: Kristalna palača/
BTC, Ljubljana, Europark, Maribor, 
Citycenter, Celje 

jones-fashion.com

PHILIPS LUMEA PRESTIGE: 
DOLGOTRAJNO GLADKA 
KOŽA BREZ DLAČIC
Depilacijo poznamo kot bolj ali manj krat-
koročno rešitev za odstranitev dlačic na 
tistih mestih, kjer jih najrajši ne bi imele. 
A s tehnologijo nežne utripajoče svetlobe 
IPL, ki so jo pri Philipsu za domačo rabo 
priredili po 20 letih uspešnih tretmajev v 
dermatologiji, se ta koncept spreminja. 
Za učinkovito odstranjevanje dlak celega 
telesa z novim IPL-odstranjevalcem 
dlačic Philips Lumea Prestige z ergono-
mično zasnovanimi nastavki potrebujemo 
le 15 minut. Do 92 odstotkov manj dlačic 
na izbranih predelih, tudi na obrazu, 
dosežemo že po treh tretmajih, ki jih nato 
ponavljamo le še vsaka 2 meseca, čeprav 
dlake ne rastejo več. Depilacija doma je 
odslej resnično učinkovita, preprosta, 
hitra in neboleča._ 

philips.si/Lumea

O G L A S N A  V S E B I N A
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URBANI UTRIP

VROČA NOVOST NA TRGU MOBILNE TELEFONIJE
V Hoferjevih poslovalnicah in na spletni strani www.hot.si so že na voljo storitve 
novega mobilnega operaterja pod Hoferjevo blagovno znamko HoT, Hofer Tele-
kom. HoT je prvi slovenski vsedigitalni operater, ki na trg prinaša najnižje tarife 
za klice, sporočila in prenos podatkov ter se ob tem zavezuje, da ne bo višal 
cen. HoT prvi na trgu svojim uporabnikom omogoča, da s svojim računom v 
celoti upravljajo prek digitalnih kanalov. Tako lahko kupijo SIM-kartico, prene-
sejo telefonsko številko na HoT, spreminjajo nastavitve porabe in plačujejo za 
storitve prek spletne strani www.hot.si ali mobilne aplikacije Moj HoT. Omrežje 
za opravljanje storitev v Sloveniji in gostovanje v tujini zagotavlja A1._ 

hot.si

SOPARNIK-MEŠALNIK PHILIPS AVENT 4-V-1: 
UVAJANJE ČVRSTE HRANE ZA NAJMLAJŠE
Med večje izzive, ki jih prinaša prvo leto z malim navihancem, spada prip-
ravljanje obrokov in uvajanje čvrste hrane. Na srečo soparnik in mešalnik 
Philips Avent 4-v-1, ki v eni posodi sopari, segreva, odmrzuje in meša jedi, 
s čimer ohrani vitamine in hranilno vrednost pripravljene hrane, omogoča 
preprost in hiter način za pripravo okusnih svežih obrokov, medtem pa se 
starša lahko posvetita drugim opravilom. V četrtek, 25. maja, ob 10.30 v 
Baby centru BTC Ljubljana Philips Avent za nosečnice in mamice pripravlja 
brezplačno delavnico uvajanja čvrste hrane, ki jo bo z obilo nasveti, izkuš-
njami in priporočili za vsak mesec prehodnega obdobja posebej vodila Ana 
Žontar Kristanc. Prijave in informacije na philips.si/UvajanjeTrdeHrane._ 

philips.si/Avent

COCA-COLA V SLOVENIJI JE APRILA PODPISALA ŠTIRILETNO POGODBO O 
SODELOVANJU Z OLIMPIJSKIM KOMITEJEM SLOVENIJE-ZDRUŽENJEM ŠPORTNIH 
ZVEZ (OKS-ZŠZ). S SKLENITVIJO SODELOVANJA SE JE TUDI V SLOVENIJI, TAKO KOT 
NA GLOBALNI RAVNI, ZAVEZALA, DA BO ŠIRILA OLIMPIJSKO GIBANJE IN PODPIRALA 
OLIMPIJSKE SANJE SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV DO LETA 2020.

Olimpijsko gibanje stremi h graditvi mir-
nega in boljšega sveta skozi vzgojo mladi-
ne s pomočjo športa, ki temelji na vredno-
tah olimpizma. Na globalni ravni družba 
The Coca-Cola Company širi olimpizem 
med milijoni potrošnikov po vsem sve-
tu neprekinjeno od leta 1928. Tako ohranja 
najdaljšo podporo Mednarodnega olimpij-
skega komiteja na svetu – že skoraj 90 let.  
 
»Odločitev, da podpremo olimpijske sanje 
tudi v Sloveniji, je logičen naslednji korak,« je 
ob podpisu pogodbe izpostavil Luca San-
tandrea, direktor franšize za Hrvaško, Slo-
venijo in Bosno v Coca-Coli Adria, in dodal: 
»Pomemben motiv za podpis sponzorske po-
godbe z OKS-SZS je tudi zaveza Coca-Cole, 
da spodbuja dobrobit skupnosti in da prispeva 
k vzgajanju močnejših prihodnjih generacij.«  
 
Podpis pogodbe je potekal v sklopu dogod-
ka, na katerem se je nacionalna olimpijska 
organizacija srečala s hokejisti – kandidati 
za zimske olimpijske igre Pjongčang 2018. 
Aprila je Coca-Cola začela nacionalno pobu-
do #Vednopodpiraj. Z njo skozi celotno pre-
dolimpijsko leto in vse do iger povezuje Slo-
venijo in spodbuja slovenske potrošnike, da 
si drznejo sanjati najmogočnejše sanje sku-
paj s slovenskimi športnimi junaki in, pred-
vsem, da jih pri uresničevanju sanj brezpo-
gojno podpirajo, v času vzponov in padcev._

coca-cola.si

COCA-COLA PODPIRA  
OLIMPIJSKO GIBANJE V SLOVENIJI DO LETA 2020
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URBANI UTRIP

V CENTRU LJUBLJANE ODPRTA TEHNIČNA 
TRGOVINA SAM
V bivšem Lovcu lahko zdaj najdete vse, kar potrebujete za vzdrževanje 
svojega doma. Trgovina je majhna, pa vendar zelo dobro založena z roč-
nim in električnim orodjem, vijaki, kabli, vodniki, stikali, svetili in drugim 
elektromaterialom, barvami, laki, čopiči in valjčki, armaturami, sifoni ... ter 
orodji in pripomočki za vrt. Trgovine Sam že 26 let uspešno poslujejo na 
osmih različnih lokacijah po Sloveniji, kjer nudijo pestro in kakovostno izbiro 
gradbeno-tehničnega materiala, kupcem pa strokovno podkovani prodajalci 
vedno z veseljem pomagajo pri nakupu. Prodajni program nenehno prilaga-
jajo željam in potrebam kupcev in tako poskrbijo, da imajo vse potrebno za 
obnovo in vzdrževanje doma na dosegu roke._ 

Gosposvetska cesta 12 / Ljubljana 
sam.si 

ČOKOLADNI ATELJE DOBNIK KMALU Z NOVO KAVARNO
Čokoladni atelje Dobnik bo v središču Ljubljane sredi junija odprl novo kavarno. V prostoru bivše ka-
varne Maček so v sodelovanju z znanim ljubljanskim arhitekturnim birojem AKSL uredili popolnoma 
prenovljeno kavarno, ki bo navduševala s prijetnim okoljem. Čokoladni atelje Dobnik je poznan po 
odlični kavi, vrhunskih sladicah ter edinstvenem naravnem sladoledu, ki ga sicer lahko okušate tudi 
v kavarni pod Maximarketom. V novi kavarni bodo lokaciji primerno ponudbo še obogatili, na voljo 
bo vrhunska gastronomska ponudba. Izbrana vina, izvrstne žgane pijače, odlični koktajli ter pester 
izbor kraft piv bodo poleg raznovrstnih prigrizkov  skrbeli za odlično počutje gostov._ 

Cankarjevo nabrežje 19 / Ljubljana  
cokoladniatelje.si 

NAZDRAVITE SVOJIM 
DROBNIM UŽITKOM
Gotovo se boste strinjali, da si 
prav vsi preredko vzamemo čas 
zase. Čas, ki ga preživimo ob 
svojih najbližjih, med prijatelji, 
in čas, ko nazdravimo vsem 
svojim malim zmagam in uspe-
hom. In prav te drobne užitke 
so imeli v mislih snovalci nove 
linije vrhunskih vin Jeruzalem 
Ormož. Ta v sebi nosi stoletno 
tradicijo vinarstva in sodobne 
pristope vrhunskih enologov, ki 
so v tri nova vina ujeli najboljše 
ročno trgano grozdje izbranih 
trsov iz najbolj sončnih delov 
vinogradov. Trije mušketirji nove 
vrhunske linije so suha Sivi pinot 
in Sauvignon ter sladka kombi-
nacija Traminca in Rumenega 
muškata. Elegantna vina z 
edinstvenim karakterjem so 
zdaj na voljo tudi vam. Vzemite 
si čas, nazdravite življenju in se 
razvajajte z novimi razkošnimi 
vini iz sončnih vinogradov Jeru-
zalema._  

jeruzalem-ormoz.com

T E H N I Č N A  T R G O V I N A

Novi paket 
Wiener Plus 
pokriva veË.

Vsem, ki se odločite za naložbeno 
življenjsko zavarovanje UFOS Premium 
ali Zavarovanje hiš in stanovanjske 
opreme, v paketu Wiener Plus 
podarimo še nezgodno zavarovanje.

www.wienerplus.si

( 080 12 68 

B A R I  &  R E S TAV R A C I J EV R H U N S K A  V I N A
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URBANI UTRIP

STILLES

PIVOVARNA LOO-BLAH-NAH
V ljubljanskih Črnučah se je odprla najsodobnejša pivovarna priznanega 
slovenskega proizvajalca Škrlj iz Vipavske doline. V njej lahko hkrati zvarijo 
2 tisoč litrov piva, s čimer so največja samostojna (kraft) varilnica v Ljublja-
ni. Pivovarno so sicer ustanovili že pred letom, a so bili še do nedavnega 
»popotniški« pivovarji, kar pomeni, da so pivo po svojem receptu varili v 
drugih pivovarnah. V tem času so pivoljubcem ponudili Pale Ale in Red Ale, 
za letošnje poletje pa se pripravlja Country Ale. Čeprav bodo pivo zdaj varili 
z najsodobnejšo pivovarsko opremo, bodo še naprej sledili lokalni filozofiji in 
uporabljali hmelj iz Savinjske doline ter hišni kvas, ki ga gojijo sami._ 

Cesta 24. junija 25 / Ljubljana / looblahnah.com

DOLCE & GABBANA × SMEG: SICILY IS MY LOVE
Novo linijo kuhinjske opreme sta s skupnimi močmi zasnovala modna hiša 
Dolce & Gabbana in italijanski proizvajalec bele tehnike Smeg. Ustvarjalci 
so se osredotočili na barvne motive, ki so zaokroženi z močnimi sicilijanski-
mi potiski: zlate limone, hruške, svetlo rdeče češnje, nežni cvetlični motivi, 
podobe Etne in slikovite ruševine grškega templja. Kolekcija Sicily is my love 
vključuje blenderje, ožemalnike citrusov, multipraktike, toasterje in druge 
nepogrešljive pripomočke, ki jih potrebuje vsak laični ljubitelj kuhanja. Ek-
skluzivna kolekcija bo kmalu na voljo, zanjo pa bo prav gotovo treba globoko 
seči v žep._ 

smeg. com

P I V O VA R N A M O D A  V  K U H I N J I

CMYK



URBANI UTRIP

TASTRLETOV SLADOLED
Na idilični kmetiji na obrobju Ljubljan-
skega barja izdelujejo prav posebne 
dobrote. Gre namreč za domač TaStrle-
tov sladoled, ki ga izdelujejo iz lastnega 
mleka in mlečnih proizvodov ter ostalih 
skrbno izbranih surovin. Sladoled vas 
bo očaral z videzom in okusi, pa tudi s 
svojimi zabavnimi imeni. Zanj upora-
bljajo le pravo sadje in sadne pireje, 
prav tako pa v sladoledu ne bomo našli 
umetnih ojačevalcev okusa in barvil. 
Čokolado, kakav in presni trsni sladkor 
ekološke pridelave kupujejo v sklopu 
pravične trgovine, sladoled pa nato 
zapakirajo v lične biorazgradljive lončke 
po 500 ml. Tako kot so posebna imena, 
tako posebni so okusi sladoledov: 
Gospodarica Zdenka je okus mladega 
kajmaka z malinovim džemom, Gospo-
dar Marko je okus naravnega jogurta z 
mareličnim džemom, Skutka Simona je 
sladoled iz čokoladnega mleka z rjavč-
kom (brownijem), Buhtl Matej ima okus 
temne čokolade s čokoladno kremo 
in praženimi lešniki, Mila&Lenart pa je 
kombinacija klasične vanilje in jagode._ 

Ižanska cesta 336 / Ljubljana 

  Strletova kmetija 

NAJBOLJŠE KULTURNE USTANOVE V LJUBLJANI
Ljubljana je kljub majhnosti slikovito mesto kulture, ima vse, kar premorejo 
sodobne prestolnice, in je dom številnih gledališč, muzejev in galerij, ponaša 
pa se tudi z eno od najstarejših filharmonij na svetu. V uredništvu medna-
rodnih vodnikov po mestih In Your Pocket so v segmentu Best of Culture in 
Ljubljana tokrat iskali najboljši muzej, najboljše gledališče, najboljšo galerijo 
in najboljšo komercialno galerijo. Izbor so predali v glasovanje svojim bral-
cem, ljubiteljem kulturnih ustanov in tujim obiskovalcem, ti pa so se odločili 
takole: najboljši muzej je Mestni muzej Ljubljana, najboljša umetniška galeri-
ja je Narodna galerija Slovenije, najboljše gledališče je SNG Drama Ljubljana, 
najboljša komercialna galerija pa je DobraVaga._ 

inyourpocket.com

M E S T O  K U LT U R EK U L I N A R I K A



VPLIVNOSTNI MARKETING: 
PRVA TOVRSTNA 
SPECIALIZIRANA AGENCIJA

Kaj je za vaju vplivnostni marketing?

Vplivnostni marketing oziroma t. i. »influencer 
marketing« je izjemno občutljivo in kompleksno 
področje, ki ima v osnovi več skupnega z medij-
skim ustvarjanjem dobre vsebine kot s klasičnim 
oglaševanjem. Na tem področju sva močna, zato 
na vplivnostni marketing gledava drugače od ve-
čine. Predvsem ga vidiva kot subtilen in nevtra-
len most med blagovnimi znamkami in ustvarjalci 
vsebine, naj bodo to vplivneži oziroma t. i. »influ-
encerji« ali mediji. 
 
Jan: V osnovi je vplivnostni marketing kakovo-
stno ustvarjanje pomenske vsebine, povezane z 
blagovnimi znamkami, katere distribucija se vrši 
v okviru mikrovsebin na različnih družbenih plat-
formah in je zaradi inovativnosti in kreativnosti 
sposobna prehajati tudi v »mainstreamovske« 
medije.  
 
Filip: Je strast do tega, da na inovativen način 
predstavim kul izdelke in storitve, ter na ta nev-
tralen in subtilen način navdušujem svoje sledil-
ce. 

Je vplivnostni marketing pravzaprav čisto zares 
marketing?
 
Ja in ne. Je primarno ustvarjanje dobre vsebine, 
šele nato marketing. V osnovi tu klasični marke-
tinški prijemi ne pomenijo nič in celo niso zaže-
leni. Vplivneži, torej posamezniki, ki jim je zaradi 
skupka elementov, predvsem pa talentov uspelo 
ustvariti uspešne digitalne medijske kanale, so 
sami najboljši ustvarjalci svojih vsebin. Oni so se-
veda tisti, ki znajo na primeren in nevsiljiv način 

ustvarjati primerne vsebine za svoje sledilce. So 
neke vrste novodobni mikromediji, ki imajo po-
memben vpliv v okviru družbenih platform, kot so 
Instagram, Snapchat, Facebook ... V svoji zasebni 
sferi ustvarjanja želijo le navduševati in nikakor ne 
vsiljevati. Svoje sledilce lahko le nevsiljivo usmer-
jajo, ne pa posiljujejo s klasičnimi oglaševalskimi 
prijemi. Zanje je primerna zgolj kreativna in pro-
dukcijska podpora agencije in ne polaganje besed 
v usta, kot smo temu velikokrat priča.  
 
Filip: »Content is the king!« 
 
Jan: Ja v tem je cel »štos«. Dobre zgodbe, ki nav-
dušujejo. Drugače je tovrsten marketing neučin-
kovit in sporočilo razvodeni. 

Kako učinkovit je vplivnostni marketing? 

Globalno velja, da vplivnežem na družbenih 
omrežjih uporabniki verjamemo tudi do 10-krat 
bolj kot klasičnim blagovnim znamkam ali medi-
jem. Če je torej vplivnež nad nekim izdelkom nav-
dušen in se zanj postavi zaradi dobrih lastnosti 
tega izdelka, bodo to informacijo njegovi sledilci 
sprejeli kot bolj nevtralno in pristno, kot če to in-
formacijo posreduje blagovna znamka ali medij. 
Pri tem pa je skoraj nujno, da vplivnež verjame v 
izdelek in ne le zaigra vsega.  Oba pa meniva, da 
je vplivnostni marketing primeren le za nekatere 
demografske skupine, določene vrste izdelkov in 
nikakor ne za vse in kar povprek. To se namreč 
v vplivnostnem marketingu velikokrat  dogaja 
na precej tragikomičen način in je za blagovne 
znamke zaradi velike mere neznanja in nerazu-
mevanja, prisotnega tudi v oglaševalskih agenci-
jah, celo škodljiv.
  

Kako se lahko slovenski vplivnostni marketing 
primerja s svetovnimi trendi?

Slovenija je tudi na tem področju še v povojih. 
Se pa stvari premikajo v pozitivno smer. In ne-
kateri vplivneži so pokazali že zelo lepe primere 
tovrstnega marketinga.  V pogovorih z naročniki 
vidiva premike, predvsem v dojemanju, da vpliv-
nostni marketing z oglaševanjem v starem dob-
rem pomenu besede nima veliko skupnega. Zdi 
se, da naročniki razumejo, da gre za drugačno 
in subtilnejšo raven komunikacije  oziroma da z 
vključevanjem v ta segment pravzaprav podpi-
rajo nastajanje dobrih vsebin. V bistvu ne tržijo v 
neposrednem pomenu, ampak podpirajo nastaja-
nje odličnih mikrovsebin, ki navdušujejo. Seveda 
pa želijo za to imeti merljive rezultate in konkretne 
številke. 

Kako se potem pravzaprav razlikuje od vsebin-
skega oglaševanja?
  
V osnovi komunikacije ne ustvarja blagovna znam-
ka, temveč vplivneži, ki ustvarjajo najboljšo možno 
vsebino za svoje uporabnike. Blagovna znamka 
kupuje njihovo produkcijo vsebine, ki ostaja avtor-
ska. Blagovne znamke dejansko kupujejo čas, če 
želite, pozornost vplivneža ter njegovo vrednost, ki 
si jo je ustvaril med sledilci na družbenih omrežjih, in 
ne oglaševanja v njegovi intimi sferi. Sliši se kot na-
robe svet in to tudi je. Dobrega vplivnostnega mar-
ketinga nikoli prav zares ne boste opazili, če nanj ne 
boste posebej pozorni. In nikoli ne bo deloval nena-
ravno in izkrivljeno, ampak kot del osebnosti vpliv-
neža. Ker je dobra zgodba tudi del njegove osebno-
sti, vplivneža dojemamo kot popolnoma iskrenega. 
In to je tista iskrenost, ki ji potrošniki verjamejo.  

POSEL

POGOVARJALI SMO SE S PARTNERJEMA V NOVONASTALI AGENCIJI NOVEGA TIPA, KI SE JE 
SPECIALIZIRALA ZA VPLIVNOSTNI MARKETING, T. I. »INFLUENCER MARKETING«, JANOM 
MACAROLOM, UREDNIKOM IN USTVARJALCEM RAZNIH MEDIJSKIH PLATFORM, TER FILIPOM 
KRŽIŠNIKOM, KI LEDINO IN SVOJ KRUH REŽE NA PODROČJU VPLIVNOSTNEGA MARKETINGA 
DOMA IN V TUJINI. SKUPAJ ZAČENJATA NOVO ZGODBO V OKVIRU AGENCIJE ZA MEDIJSKE 
REŠITVE IN VPLIVNOSTNI MARKETING REFORMABIT. 

INTERVJU: LUCIJA MARKO 
FOTO: NEJC PUŠ 

 12 //  C I T Y M A G A Z I N E . S I



POSEL

INTERVJU: LUCIJA MARKO 
FOTO: NEJC PUŠ 

Kdo so slovenski vplivneži? 

S posebnimi orodji, deloma tudi v lastnem razvo-
ju, nama je uspelo identificirati prek 120 posa-
meznikov, ki s svojo kreativnostjo navdušujejo na 
različnih družbenih platformah. To so večinoma 
vplivneži z več kot 10.000 sledilci na družbenih 
omrežjih. Med njimi je veliko javnih osebnosti, ki 
so znane širši javnosti, približno dobra polovica 
pa je takšnih, ki jim je z novodobnimi družbenimi 
platformami samim uspelo ustvariti pomemben 
vpliv. Pri tem jim ni niso pomagali klasični mediji, 
temveč zgolj njihova nadarjenost za ustvarjanje 
zanimive vsebine.  Z večino imamo tudi podpi-
sane izjave o sodelovanju in že izvajamo različne 
projekte.

So mediji tudi vplivneži?
 
Ja, vsekakor. Vendar le tisti, ki jim je v poplavi 
neumnih »advertorialov« uspelo obdržati svojo 
strokovnost in neodvisno mnenje. Gre za medi-
je, ki ustvarjajo relevantno vsebino. Na žalost je v 
Sloveniji tovrstnega medijskega ustvarjanja pre-
malo oziroma ga je vedno manj in počasi izgine-
va. Zato se tudi vpliv medijev pravzaprav manjša. 
Ljudje zgodbam, narejenim v PR-oddelkih, eno-
stavno ne verjamejo več. Verjamemo pa vplivne-
žem. 

Kje so vajine konkurenčne prednosti?
 
V osnovi verjameva v merljivost in tehnologije, ki 
bodo v prihodnosti tudi na tem področju za bla-
govne znamke merodajne. Zato v nasprotju z dru-
gimi želiva izvajati različne vsebinske akcije z vpliv-
neži, le-te podrobno meriti in analizirati ter s temi 
rezultati navduševati svoje naročnike. V preteklosti 
smo v okviru podjetja že razvijali visokokompleksna 
orodja za spremljanje objav v družbenih omrežjih, 
ki jih že prilagajmo tudi temu segmentu. Po dru-
gi strani verjameva v to, da s klasičnim oglaševa-
njem vplivnostni marketing nima veliko skupnega. 
Opažava, da se klasične oglaševalske agencije s 
težavami prilagajajo novemu okolju in ne zmore-
jo tranzicije v nekaj drugega. Še vedno razmišljajo 
povsem klasično, s čimer se srečujeva vsak dan. 

V osnovi se dojemava kot ustvarjalca vsebine in 
zgodb. In tu vidiva svojo priložnost. 

Kdo je kdo v vaši agenciji?

Trenutno ekipa oddelka šteje pet posameznikov.  
Filip je vodja oddelka vplivnežev,  iskalec talen-
tov in svetovalec pri rasti naših varovancev.  
Jan vodi kreativne projekte in delo z naročni-
ki. Ostali se ukvarjajo s projektnim vodenjem, 
upravljanjem kanalov v družbenih omrežjih za 
naročnike in medijskim produciranjem, podpira-
jo tudi izvajanje akcij s področja vplivnostnega 
marketinga. 

 In prihodnost?

Prihodnost je v povezovanju. Tudi zato prijazno 
vabiva na dogodek »Made by Influencers«, s ka-
terim želiva združiti vse v oglaševalskem trikotni-
ku na »serialu« strokovnih srečanj. Prvo takšno 
srečanje, kjer se bomo družili ob kratki debati in 
izmenjavi mnenj, bo 24. 5. 2017 v Vander Urbani 
Resort v Ljubljani ob 17.00.  Vabljeni! 

Ustvarjeno z vplivneži je blagovna znamka seriala  
strokovnih dogodkov in srečanj vplivnežev, agencij in 
blagovnih znamk za razvoj vplivnostnega marketinga._

24/05
SR

MADE
BY  
INFLUENCERS

VANDER URBANI RESORT / VANDER HAUS 
OB 17.00 / TERASA NA PLOČNIKU

Pomlad je v zraku in rojevajo se nove poslovne ideje in zamisli, zato vabimo vse, 
ki jih zanima vplivnostni marketing, na krajše druženje, kjer bomo predstavili 
vizijo naše agencije in s skupnimi močmi poskušali ugotoviti, kam gremo._  

URADNI HASTAG: #MADEBYINFLUENCERS 

by reformabit.com / INFLUENCER AGENCY

FILIP KRŽIŠNIK JAN MACAROL VRABEC

P A R T N E R J I  D O G O D K A

 
PROGRAM

- 17.00 // Predstavitev ekipe Reformabit d.o.o. 
- 17.15 // »Open stage« - pogovor o vplivnostnem marketingu
- 18.00 // Otvoritev Vander HAUS in gostinskega vrta
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OBLEK A JOSEPH RIBKOFF   

Na obleke Joseph Ribkoff prisegam 
že od samega začetka, ko je blagov-
na znamka vstopila na slovenski trg. 
Obleke morda res ne bodo spremenile 
sveta. Spremenile pa ga bomo ženske, 
ki bomo te obleke nosile!_ 
josephribkoff.com
Cena: 229,00 €

UR A MICHAEL KORS  

Popolna izbira za glamurozen videz 
na vsakem koraku. Za letošnje poletje 
sem izbrala tridelni komplet: elegantno 
uro z minimalistični detajli in izrazito 
ženstveni zapestnici. Trojni glamur!_
slowatch.si
Cena: 379,00 €

SPODNJE PERILO LISCA   

Letos me je prevzela serija spodnjega 
perila Divine z razkošnim vezenjem. Z 
lepo oblikovanim prosojnim modrčkom 
boste pričarale privlačen dekolte, 
kristalčki Swarovski pa bodo poskrbeli 
za kanček razkošja._
lisca.si
Cena: 94,70 €

Blogerka, piarovka in novinarka o 
svojih najljubših kosih za letošnje 
poletje

3

2

1

DANICA LOVENJAK

BMW M2 COUPE

To je avtomobil, ki ni za dirka-
nje, ampak za igranje. Odnaša-
nje zadka čez ovinke je otročje 
lahko in še kako zabavno. Zagoto-
vo najboljša igrača za velike otroke._ 
furlantech.com
Cena: od 399,00 € na dan

PORSCHE 9 11 GTS

Uradno še ne spada med su-
peršportnike, je pa zagotovo najbolj-
ši približek tega. Odličen za na   dirka-
lišče ali izlet po Švicarskih Alpah. Uži-
tek v  vožnji je zagotovljen._
furlantech.com
Cena: od 799,00 € na dan

FORD KUGA

Po mojem mnenju najprimernejši av-
tomobil za vsako družinsko dogo-
divščino. Če bi zgornja dva rajši na-
jel za kakšen lep vikend, bi Kugo z 
veseljem imel v garaži vsak dan v 
letu._
ford.si
Cena: od 21.910,00 €

Ž AR PODLOGA PROTI 
SPRIJEMANJU CULINARIO

S tem pripomočkom lahko kar na žaru 
pečete ribe, meso ali zelenjavo kot v 
teflonski ponvi, brez sprijemanja._ 
 culinarioshop.si
Cena:  5,99 €

JAPONSKI NOŽ ZDP

Ponosen sem, da sem sodeloval pri 
oblikovanju tega noža, ki ima japonsko 
srce, sredico iz najtršega jekla ter 
evropsko dušo, saj sta držalo in rezilo 
prilagojena načinu rezanja evropskih 
kuharjev._
 zdp189.com
Cena:  250,00 €

KER AMIČNI Ž AR BIG GREEN EGG 
MINIMA X

MiniMax je prvi model tega ameriškega 
keramičnega žara z lastnim podstav-
kom, ki omogoča lažje prenašanje, a je 
dovolj velik, da v njem poleg ostalega 
spečete tudi pico ali domač kruh – 
prava mobilna krušna peč._
 bge.si
Cena:  957,70 €

OBLEK A BOOHOO

Brez bele obleke ni pravega poletja. 
Pristaja malce zagoreli polti in lahko 
jo nosite od jutra do večera, ko jo 
oplemenitite z modnim dodatkom, kot 
je pas, da jo naredite bolj trendovsko 
in šik._ 
boohoo.com
Cena: 38,00 €

OBLEK A RIVER ISL AND

Poletje zame pomeni predvsem udobje 
in sproščenost v lahkotnih oblačilih, 
zato obožujem obleke, ki imajo malce 
bolj ohlapni kroj. Za trendnost pa 
bodo poskrbeli zvonasti rokavi in izrez 
»bardot«._
riverisland.com
Cena: 55,00 €

OBLEK A IMPERIAL FASHION

Za še bolj vroče poletne noči in morda 
tudi malce bolj posebne priložnosti 
sem izbrala obleko, ki jo lahko kom-
biniramo na zelo različne načine, od 
vsakdanjega pa do zelo večernega. Z 
rdečo boste zažgali!_
imperialfashion.com 
Cena: 119,00 €

Smučarski skakalec in ljubitelj hi-
trih avtomobilov o avtomobilih za 
poletne avanture

Kuharski mojster o treh izdelkih za 
najboljši piknik

Modna novinarka, stilistka, 
ustvarjalka lifestyle bloga TK SWAT 
o poletnih oblekah

3 33
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K APA S ŠČITNIKOM

Priročna zadeva za zaščito pred 
soncem med sprehodom po centru 
ali zgolj za skrivanje razkuštrane 
frizure. Moja je rojstnodnevno darilo 
od Rookieja, vaša je lahko tudi z logom 
Dragićevega Miami Heata._ 
store.nba.com
Cena: 27,49 €

PENNY BOARD

Lani sem se po mestu prevažal z 
longboardom, ki ga je letos zamenjal 
kratki Penny board. S 56 cm gre v 
torbo in je zelo okreten, a tudi malo 
bolj strupen._
obsession.si
Cena: 95,20 €

HUWAEI P 10

Za poletje je to nujno, še zlasti v dobi, 
ki ji Mojca Širok reče Instagram real-
nost. Super video in fotke, s sodelo-
vanjem z eno od najbolj znamenitih 
znamk, kar se tiče fotoaparatov in leč 
– Leico._
huawei.com 
Cena: 629,00 €

EL ASTIČNI TR AK

Elastični trakovi različnih dolžin in 
upornosti so eden izmed mojih najljub-
ših vadbenih pripomočkov. Preprosti 
za uporabo, lahko prenosljivi in hkrati 
uporabni za dodajanje obremenitve._ 
fitnesshop.si
Cena: 3,40 €

UTEŽI Z ROČAJEM

Uteži z ročajem, ki prihajajo iz Rusije, 
so odlična zamenjava za navadne ute-
ži. Uporabljamo jih lahko za dodajanje 
obremenitve pri različnih vajah na 
prostem ali doma._
polleosport.si
Cena:  22,50 €

MASA ŽNI VAL J ROLLERTEK

Okrevanje mišic po treningu je ravno 
tako pomembno kot trening sam. 
Masažni valj je zato pri meni obve-
zna oprema, ki poskrbi, da se mišice 
sprostijo in pripravijo na naslednji 
trening._
rollertektherapy.com
Cena:  49,95 €

NAHRBTNIK BURTON ANNEX 
BACKPACK 

Burtonovi nahrbtniki so nekaj, kar 
me spremlja vsak dan v življenju, pa 
če grem na večtedensko potovanje v 
Avstralijo ali pa surferski izlet v Medu-
lin. Vsakič imam na hrbtu nahrbtnik z 
najnujnejšo opremo._  
burton.com
Cena: 90,00 €

PIJAČA RED BULL SUGARFREE  

Ker na potovanjih velikokrat začne pri-
manjkovati energije, je za dodaten elan 
potrebna prava energijska pijača. Red 
Bull Sugarfree mi da dodatno energijo 
takrat, ko se začne »akcija«._  
rebull.com
Cena: 1,29 €

BMW X3 XDRIVE M

Naše lokacije za snemanje filmov so 
velikokrat težje dostopne, zato še kako 
prav pride avto, ki je vedno zanesljiv in 
te pripelje, kamorkoli želiš. Poleg tega 
je pa še dovolj prostoren._
bmw.si
Cena: približno 60.000, 00 €

ČEVLJI ADIDAS ULTRA BOOST 3.0 

Kdo bi si mislil, da so lahko tekaški 
čevlji tudi lep modni dodatek. Čevlji 
so zaradi tehnologije Boost izredno 
udobni in se podajo skoraj vsakemu 
stilu oblačenja._  
adidas.com
Cena:  180,00 €

DENIM JAKNA LEVI'S 

Skoraj vsak od nas je že vsaj enkrat 
slišal za staromodni »denim jacket« 
in letos je ta postal tudi velik modni 
trend. Meni osebno se zdi zelo lepa in 
tudi uporabna kot prehodna jakna za 
pomlad._  
levi.com 
Cena: 80,00 €

ČRNE HL AČE Z AR A

Sam sem velik oboževalec strganih 
hlač, saj mi predstavljajo lep dodatek, 
po navadi še lepši, ko jih ponosim. Z iz-
biro črnih hlač ne moreš nikoli zgrešiti, 
lahko jih kombiniram z veliko kosi iz 
svoje omare._
zara.com
Cena: 50,00 €

TV voditelj (Dobro jutro in 
Avtomobilnost) ter model o treh 
poletnih kosih za urbane moške

Osebna trenerka in fitnes blogerka 
o treh pripomočkih za vadbo na 
prostem

Poklicni snowboarder, 4-kratni 
svetovni prvak in videoproducent o 
treh stvareh za popotnike

Instagram bloger, fotograf in model 
o modnih kosih, ki jih moraš imeti v 
omari to sezono

3 3 33
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NIKE
Pro Hypercool so 

kompresijske podhlače 
za toplo vreme. 

nike.com 

49,99 €

LG G6
Je najboljši sopotnik
športnikov, ki ljubijo 

visokokakovostne »gadgete« 
in cenijo vodoodpornost.

lgmobile.si

749,00 €

DECATHLON – OXELO
Skiro TOWN 7EF za odrasle 

je primeren za vse, ki ne 
marate pešačenja.  

decathlon.si 

149,99 €

BESEDILO & STIL: JAN MACAROL

STILIST +

MODA

AKTIVNO V POLETJE – 
ŠPORTNA MODA ZA UPORNIKE 

MOŠKA OMARA

BOXEUR DES RUES
Boksarske rokavice

boxeurdesrues.com

55,00 €

UNDER ARMOUR
Moška oprijeta športna 

majica s prezračevanjem
underarmour.com

81,75 €

BOXEUR DES RUES
Športna majica za trening

boxeurdesrues.com

45,00 €

HELIXOT
Vodoodporni 

nahrbtnik za različne 
vodne športe
helixot.com

220,99 €

ADIDAS
Trenirka MIG 

Beckenbauer – Made in 
Germany. Legendarno!    

adidas.com 

320,00 €

UNDER ARMOUR
Hlače za košarko s 

kamuflažnim vzorcem 
underarmour.com 

67,75 €

RH+
Vrhunska moška vetrovka 

Orion
zerorh.com

360,00 €

PATAGONIA
Lahek anorak za poletne 

dni
patagonia.com

120,99 €

SALOMON
Pohodniški čevelj

salomon.com

120,00€

ARENA
Plavalna očala

arena.com

37,00 €
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ERIN
Športna majica s 

prisrčnim potiskom 
eu.boohoo.com 

11,00 €

VARLEY
Ohlapen top z mrežasto 

tkanino na hrbtu, 
primeren za pred in po 

vadbi. 
varley.com 

60,00 €

BKR
Steklenica za vodo v 
nežno roza barvi in s 

simpatičnimi bodicami, 
ki so jo navdihnile 

bojevnice. 
mybkr.com 

40,00 €

PUMA
Športne legice 

PWRSHAPE ¾ dolžine iz 
tkanine, ki uspešno vpija 

pot ter ohranjajo suho 
kožo. 

eu.puma.com 

80,00 €

ASICS
Športni copati s 

tehnologijo GEL®, ki 
zagotavlja lahko in 

udobno prilagajanje. 
asics.com 

99,99 €

SWEAT Y BET T Y
Prostoren vodoodporen 

nahrbtnik, udoben za 
nošnjo tudi na daljše 

razdalje. 
sweatybetty.com 

115,00 €

NIKE
Tekaški copati Nike 

Flyknit Racer omogočajo 
dobro prilagajanje, 

podplat iz posebne gume 
pa zagotavlja dober 

oprijem.
store.nike.com 

160,00 €

VICTORIA’S SECRET
Športni modrček 

Incredible z maksimalno 
podporo ter zadrgo 

spredaj, ki poskrbi za 
lažje odpenjanje.

victoriassecret.com 

44,89 €

H&M
Športne kratke hlače 
v videzu trenirke ter 

potiskom na vsaki strani.
hm.com 

17,99 €

PEPPER & MAYNE
Legice z učinkom ombré 
in višjim pasom, idealne 
za jogo, pilates ali balet. 
pepperandmayne.com 

80,00 €

THE UPSIDE
Legice, ki se končajo tik 

pod kolenom, s potiskom 
pitona in v videzu 

krpanke. 
theupsidesport.com 

85,00 €

CHARLI COHEN
Rahlo podložen športni 

modrc v kaki barvi, ki 
odlično vpija pot.

charli-cohen.com 

56,00 €

SUPERDRY
Jopa z zadrgo, ki 

jo odlikujeta visoka 
vzdržljivost in izjemna 

kakovost materiala. 
superdry.com 

99, 95 €

ADIDAS BY STELL A 
MCCARTNEY

Prostorna športna 
potovalka s predalom 
za superge in ločenim 

predalom za steklenico 
adidas.com 

147,00 €

P.E NATION
Ohlapen bombažni top 

pe-nation.com 

120,00 €

BESEDILO & STIL: LUCIJA MARKO 

STILIST +

MODA

AKTIVNO V POLETJE – 
ŠPORTNA MODA ZA UPORNICE 

ŽENSKA OMARA
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MODAMODA

NAJ ŽIVI   POLETJE!
LE KDO SE LAHKO UPRE
MORSKEMU ZRAKU, PESKU
MED PRSTI, VABLJIVEMU
SONCU IN SINJE MODREMU
MORJU? TUDI LETOS
NAS ČAKAJO ČUDOVITE
MORSKE PUSTOLOVŠČINE 
IN PRAV JE, DA SMO NANJE
PRIPRAVLJENI.

EPHEMERA
Enodelne kopalke v 

zeleni barvi
ephemeralive.com 

150,00 €

H&M
Enodelne kopalke 
z visokim izrezom 

in simpatičnim 
potiskom
hm.com

19,99 €

DOLCE AND 
GABBANA

Bikini komplet s 
cvetličnim motivom
dolcegabbana.com

400,00 €

NEW LOOK
Bikini set s turkiznim 

kovinskim sijajem
newlook.com

37,98 €

ADIDAS
Natikači Adidas 

Originals Adilette s 
podplatom iz plute

asos.com

101,35 €

AUSTRALIAN GOLD
Vodoodporni geli v pršilu 
za sončenje z dodatkom 

naravnega bronzerja
hramlepote.si

17,95 €

RIVER ISL AND
Bikini komplet v 

gingam vzorcu in 
potiskom limon

eu.riverisland.com

42,00 €

Z ARA
Klobuk iz rafije

zara.com

19,95 €

MORGAN L ANE
Enodelne kopalke 

iz luksuznega 
italijanskega lureksa
morgan-lane.com

355,00 €

BOOHOO
Simpatičen pajac s 
potiskom ananasa

eu.boohoo.com

18,00 €

MARIOS
Enodelne kopalke 

»na ramo« in s 
stranskim izrezom

farfetch.com

114,00 €

K ATE SPADE
Prostorna torba 

tote iz vzdržljivega 
najlona

katespade.com

15,58 €
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MODA

NAJ ŽIVI   POLETJE!

SOLID AND 
STRIPED

Črtaste enodelne 
kopalke

net-a-porter.com 

176,00 €

MIKOH
Enodelne kopalke z 

detajli iz vrvic
shop.mikoh.com

199,40 €

SIX T YSEVEN
Natikači z zavito 

pentljo
asos.com

42,00 €

NORDSTROM
Slamnata torba s 

hudomušno grafiko
shop.nordstrom.com

47,70 €

EYEPETIZER
Osemkotna sončna očala

farfetch.com

113,00 €

BP.
Sončna očala z 
žičnimi okvirji in 

presenetljivimi kotnimi 
linijami

shop.nordstrom.com

11,68 €

MÁDARA SOS
Intenzivna vlažilna maska za 
obraz, odlična za poletne dni

bomerx.si

36,30 €

PALMERS
Retro bikini komplet 
iz tkanine »piqué«

palmers.at

84,98 €

QUAY AUSTRALIA
Sončna očala It’s My 

Way
quayaustralia.com

53,54 €

TOPSHOP BY WOLF 
& WHISTLE

Bikini komplet z 
živalskim potiskom

eu.topshop.com

52,00 €

Z ARA
Črtasta torba tote z 

napisom
zara.com

15,95 €

BESEDILO & STIL: LUCIJA MARKO 

TOPSHOP BY JADED 
LONDON

Enodelne »mavrični 
gingam« kopalke z 

zavezovanjem
eu.topshop.com

55,00 €
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MODAMODA

ADIDAS
Japonke Eezay

adidas.com

22,95 €

PRADA
Sončna očala v stilu 

aviatork
mrporter.com

390,00 €

RIVERISL AND
Majica brez rokavov
eu.riverisland.com

17,00 €

H&M
Krajše kopalke s 

potiskom lubenice
hm.com

19,99 €

H&M
Natikači
hm.com

14,99 €
Z ARA

Gumijast nahrbtnik
zara.com

59,95 €

THOM BROWNE
Oprijete krajše 

kopalke z morskimi 
motivi

mrporter.com

380,00 €

ORLEBAR BROWN
Kopalk srednje 

dolžine s potiskom
mrporter.com

285,00 €

THE IDLE MAN
Kopalke z 

geometrijskimi vzorci
theidleman.com

19,50 €

J.CREW
Daljše kopalke s 

potiskom
jcrew.com

54,00 €

Z ARA
Kopalke za pogumne 

fante
zara.com

17,95 €

Z ARA
Slamnati klobuk

zara.com

15,95 €

CALVIN KLEIN
Daljše kopalke s 

potiskom
calvinklein.si

59,00 €
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MODA

DICK MOBY
Sončna očala z 

biorazgradljivimi 
okvirji

dick-moby.com

189,00 €

SATURDAYS NYC
Kopalke 

minimalističnega 
videza

saturdaysnyc.com

77,00 €

HARTFORD
Kopalke srednje 

dolžine
saturdaysnyc.com

122,66 €

MOSCHINO
Majica s potiskom

moschino.com

87,00 €

OAKLEY
Sončna očala 

Frogskins
oakley.com

109,95 €

ACNE STUDIOS
Kopalke iz lahkega 

najlona, ki se 
pospravijo v manjšo 

najlonsko vrečko.
acnestudios.com

179,00 €

MOLLUSK
Udobne kopalke s 

črtami, s katerimi nikoli 
ne boste zgrešili.

mollusksurfshop.com

60,00 €

TOPMAN
Kopalke za ljubitelje 

Baywatcha
eu.topman.com

20,00 €

ETRO
Daljše kopalke s 

potiskom »paisley«
etro.com

200,00 €

BESEDILO & STIL: LUCIJA MARKO 
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OPOJNE AROME 
TEGA POLETJA

LEPOTA

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO 

CALVIN KLEIN
CK ONE SUMMER 

Uniseks mladostno dišavo prevevajo 
note limete, citronke in kumare, ki jih 
dopolnjujeta mošus in les gvajaka._

calvinklein.si
54,90 €

CLEAN
LOVEGRASS 

Lesno aromatično dišavo sestavljajo 
limonin cvet, klementine in poper, 

te pa odlično dopolnjujejo perunika, 
pomarančni cvetovi in cvetovi vrtnice._

cleanperfume.com
53,10 €

NARCISO RODRIGUEZ
FLEUR MUSC 

Zapeljiva dišava z živahnimi notami 
predstavlja cvetlični šopek, ki ovije 

srce s toplino in čutnostjo. Razkošne 
cvetlične note so podkrepljene z roza 
poprom, lesnimi notami, pačulijem in 

mehko ambro._
narcisorodriguez.com

od 48,00 €

BOSS
MA VIE FLORALE 

Dišava je namenjena uspešnim 
ženskam, ljubiteljicam klasičnih cvet-
ličnih dišav, ki se pomešajo z oriental-
sko-lesnimi notami. Prepletajo se vonji 

kaktusa, jasmina in vrtnice._
hugoboss.com

od 56,96 €

POLETJE PRINAŠA NOVE SVEŽE IN LAHKOTNE DIŠAVE. 
UŽIVAJTE V ENEM IZMED TEH PRESTIŽNIH PARFUMOV, 
KI BODO ZAZNAMOVALI VAŠ DAN.

SISLEY PARIS
IZIA 

Moderna, nova in večnamenska dišava 
poudarja noto vrtnice. To obdajajo bela 
bergamotka, roza poper, mošus in les 

cedre._
sisley-paris.com

82,00 €

AERIN
LINEN ROSE 

Naj bodo vrtnice del vašega vsakdana. 
Čudoviti vonj vas bo popeljal na vrt, kjer 

rastejo bele bolgarske vrtnice, dišeča 
kananga, vanilja in vetiver._

aerin.com
150,00 €

TOM FORD
FLEUR DE PORTOFINO 

Dišava je interpretacija belih akacij 
iz Sredozemlja. Osrednja nota je tako 

akacijev cvet, obdan s citrusi, kalabrij-
sko bergamotko, listi vijolice, magnolijo, 

maroško vrtnico in jasminom._
tomford.com
od 219,00 €

COMMA-FASHION.COM
#COMMAFASHION

VIKTOR & ROLF
MAGIC LIQUID DIAMONDS 

Tekoči diamanti? Zakaj pa ne. 
Cvetlično-mošusna dišava vsebuje 

roza poper, potoniko, bolgarsko vrtnico, 
jasmin, dišečo kanango in pačuli._

viktor-rolf.com
200,00 €
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LEPOTA

BOSS
BOTTLED TONIC 

Orientalsko lesna dišava, namenjena 
klasičnemu moškemu, ki želi več 

obstojne svežine. V dišavi se prepletata 
vonj grenivke in ingverja ter sok grenke 

pomaranče._
hugoboss.com

od 67,12 €

CHANEL
BLEU DE CHANEL 

Lesna aromatična dišava 
je kombinacija grenivke, 
ingverja, limone, mete, 

cedre, muškatnega 
oreščka, sandalovine in 

pačulija._
chanel.com
od 67,33 €

GIORGIO ARMANI
ACQUA DI GIÒ 

Klasika, s katero tudi to poletje ne boste 
zgrešili. Dišavo sestavljajo esence 

pačulija in mandarine v kombinaciji s 
toplimi in moškimi toni maroške cedre 

ter datljev._
giorgioarmanibeauty.com

od 48,90 €

VERSACE
EAU FRAÎCHE 

Srce sveže in vodne dišave tvorijo 
ambra, mošus in žafran, ki so odlično 
dopolnjujejo z limono, bergamotko, 
pehtranom, žajbljem in poprom._

versace.com
od 25,00 €

MAISON MARTIN 
MARGIELA

REPLICA JAZZ CLUB 
Ta dišava vas bo nežno 

popeljala v poletje. Osnovne 
note vanilje in tobačnih listov 
se mešajo z zgornjimi notami 

roza popra, limone in olja 
nerolije._

maisonmargiela.com
122,00 €

JO MALONE
LIME BASIL & MANDARIN 

Moderna klasika nas osvoji z notami 
ambre, bazilike, belega timijana, limete 

in mandarin. Pravi karibski vetrič._
jomalone.eu
od 53,00 €

GUCCI
MADE TO MEASURE 

Parfum se – tako kot sama znamka – 
posveča vsaki podrobnosti. Sestavljajo 

ga brškin, pačuli in vonj usnja v 
kombinaciji s šrilanskim muškatnim 

oreščkom, francosko sivko in kalabrijsko 
bergamotko._

gucci.com
od 75,00 €

CALVIN KLEIN
CK ONE GOLD 

Ena od najboljših in najbolj 
priljubljenih dišav nasploh 
je dobila zlato nadgradnjo. 

Poživljajoče note žajblja, fig 
in bergamotke spremljajo 

jasmin in vijolice, dišavo pa 
zaokroži pačuli._

calvinklein.si
od 49,90 €
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URBANE PLAŽE
NEKAJ POLETJA BOMO PRAV GOTOVO PRE-
ŽIVELI TUDI DOMA. DA PA NAM VROČINA IN 
DOLGČAS NE BOSTA PRIŠLA DO ŽIVEGA, SE 
LAHKO OHLADIMO KAR SREDI MESTA. UR-
BANE PLAŽE IN MESTNA KOPALIŠČA ŽE ČA-
KAJO NA NAS IN LE NEKAJ DNI NAS LOČI DO 
PRVEGA ČOFOTANJA.

LAGUNA MESTNA PLAŽA 
Ljubljansko kopališče, ki je že 10 let zapovrstjo naj kopališče v Sloveniji, 
ponuja poletna doživetja s številnimi vodnimi učinki ter osvežitev na 
obilici travnatih površin in v senci visokih dreves. Uživale bodo družine 

z otroki (otroci do 1 metra imajo prost vstop), 
saj vsak dan med 13. in 15. uro organizi-
rajo animacijo za otroke. Ob dopoldnevih 
so vodene vadbe za starejše na bazenu 
ali v tamkajšnjem fitnesu Befit, mladi se v 
popoldanskih uricah sproščajo ob zvokih 
svetovne glasbe in koktejlih, za aktivne pa 
imajo igrišča za odbojko na mivki. Prostor 
je primeren tudi za piknike za zaključene 
družbe._

Dunajska cesta 270 / Ljubljana 
laguna.si

KODELJEVO 
Kopališče v prijetnem zelenem ambientu 
Parka Kodeljevo je v bližini mestnega je-
dra. Namenjeno je tako ljubiteljem plavanja 
kot tudi poklicnim plavalcem, torej vsem, 
ki so zvesti kopalnim in plavalnim užitkom. 
Ohladitev in rekreacija sta mogoči v olim-
pijskem bazenu, velikem rekreacijskem ba-
zenu in dveh otroških bazenih. Za družbo 
prijateljev je poskrbljeno z rekreacijsko igro nogometa, 
odbojko in badmintonom na travi. Odprtje kopališča je 
prevideno 23. junija._

Ulica Carla Benza 11 / Ljubljana 
sport-ljubljana.si

VIŠNJA GORA 
Kopališče ima dolgoletno tradicijo in 
vsestransko ponudbo. Le 15 minut iz 
Ljubljane se nahaja veliki zunanji ba-
zen, kjer je poleg razposajenega poči-
tniškega užitka možno tudi rekrea-
tivno plavanje na 5 plavalnih stezah. 
Za najbolj razposajene je nameščen 
tudi linearni tobogan. Dva otroška 
bazena sta namenjena najmlajšim 
čofotalcem. V času sezone se lahko 
okrepčate v letni kuhinji, kavarna pa s 
ponudbo slaščic in prigrizkov obratuje 
vse leto. Otrokom je na voljo simpa-
tično otroško igrišče Polžja hišica, za 
zaključene družbe organizirajo pogo-
stitve, zabave ali animacijo za otroke, 
prostor pa se lahko najame tudi za 
zasebno zabavo ali praznovanje._

Kopališka ulica 25 / Višnja Gora 
mestnokopalisce.si

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO 
FOTO: ARHIV KOPALIŠČ 

DESTINACIJA
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www.beesecret.si

Skrivnost cebeljega strupa, 
ujeta v žametno teksturo 

seruma in kreme. 

Za sijoco kožo obraza 
z vidnim zmanjšanjem gub. 

Medex d.o.o., Linhartova cesta 49 A, 1000 Ljubljana, Slovenija.        +386 1 475 75 00, www.medex.si

Na voljo v veleblagovnici Nama v Ljubljani, izbranih trgovinah Kompas Shop, prodajalni Travel Value and Duty Free na Letališcu 
Jožeta Pucnika Ljubljana, trgovini Grajski cebelnjak na Blejskem gradu, Medexovi trgovini v Ljubljani in spletni trgovini Medex.



MURSKA SOBOTA 
V mestnem gozdu Fazanerija se v zelo 
prijetni mikroklimi nahaja mestno kopali-
šče Murska Sobota, ki obratuje od junija 
do sredine septembra. Okrog bazenske 
ploščadi je veliko travnatih, ležalnih površin 
in naravne sence pod krošnjami velikih 
dreves. Na kopališču najdemo osvežitev v 
štirih bazenih: v olimpijskem bazenu, kjer 
je tudi skakalni stolp, srednjem bazenu, 
toboganskem bazenu in otroškem bazenu. 
Poleg bazenov so kopalcem na voljo še 
dve odbojkarski igrišči na mivki, mreža za 
badminton, otroško igrišče za najmlajše, 
telovadno igralno orodje za najstnike in 
kombinirano orodje za najmlajše ter gostin-
ska ponudba._

Športni park Fazanerija / Murska 
Sobota 
komunalams.si

KOLEZIJA 
Čudovito prenovljeno kopališče omogoča 
aktivnosti za rekreativne plavalce, športnike, 
družine in turiste. Na voljo sta olimpijski in 
otroški bazen. Na površinah okoli bazenov 
lahko uporabljate terase za sončenje, zeleni-
ce z naravno senco dreves in otroško igrišče 
s peskovnikom. Za najbolj aktivne so na voljo 
asfaltirano košarkarsko igrišče, igrišče za 
odbojko na mivki in namizni tenis. Bar Kolezija 
z bogato gostinsko ponudbo obratuje tako 
za kopalce kakor za mimoidoče obiskovalce. 
Poleg kave, osvežilnih pijač, raznih koktajlov 
pa so na voljo še sveže sadje, sladoled in hitri 
prigrizki. V modernem notranjem kompleksu 
se boste lahko sprostili tudi v prostorih Savne 
Kolezija (finska, infra in turška savna)._

Gundulićeva 7 / Ljubljana 
sport-ljubljana.si

ILIRIJA 
Začetki kopališča Ilirija segajo v leto 1929. To 
je bilo ob odprtju eno od najmodernejših v 
Evropi. Letno kopališče se je ponovno odprlo 
lani, in po temeljiti prenovi se lahko tako 
namakamo v olimpijskem bazenu s tempe-
raturo 26 stopinj Celzija. Poskrbljeno je tudi 
za najmlajše – te čakajo otroški bazen ter dva 
tobogana. Poleg kopališča je Retro bar, ki je 
bil lani prav tako popolnoma obnovljen. Za 
tiste, željne sončnih žarkov, pa je na voljo tudi 
velika sončna terasa. Kopališče se odpre 20. 
maja._

Celovška cesta 3 / Ljubljana 
plavalniklub-ilirija.si
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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  www.fabynails.si  info@fabynails.siT.: 01 5852890, www.estela.si, estela.btc@siol.net        FABY nails Slovenija        Faby nails Slovenija  www.fabynails.si  info@fabynails.siT.: 01 5852890, www.estela.si, estela.btc@siol.net        FABY nails Slovenija        Faby nails Slovenija  www.fabynails.si  info@fabynails.si



KULINARIKA

BESEDILO & IZBOR: CITY MAGAZINE 

GOSTILNA MARIBOR 
Maribor je bogatejši za lokal in hotel, ki mestu vračata občutek nostalgije 
po tradicionalnem, meščanskem in domačem. Iz kuhinje chefa Gregorja 
Jagra diši po sveže pečenem kruhu, zaseki, goveji juhi, »pohani kuri«, 
»esigflajšu«, žemljicah in golažu, jabolčnem štrudlju in mareličnih cmo-
kih ter drugih dobrotah, ki vračajo spomin na preteklo, a se enakovredno 
spogledujejo s sodobnimi kulinaričnimi trendi. Pri pijači je poudarek na 
pivu (hišno pivo Rudolf) in domačih žganih pijačah. Slednje nam bodo 
postregli v obokani kleti, ki nosi ime Apoteka ter tako opominja, da »za 
vsako bolezen rož’ca raste«. Ta je med drugim namenjena zaključenim 
družbam za praznovanje rojstnih dni, obletnic in drugih dogodkov. 

Hotel Maribor ponuja 11 visokokakovostnih apartmajev s pridihom in 
gostoljubnostjo butičnega hotela. Apartmaji so opremljeni s skrbno 
izbrano notranjo opremo, vrhunskimi materiali in sodobnimi napravami, 
kjer se bomo gostje počutili razvajane ne glede na trajanje bivanja. V 
Hotelu Maribor se nahajajo še konferenčni prostori: konferenčna soba 
Andreasa Tappeinerja in soba za poslovne sestanke Max Czeike, »work-
shop« ter intimen SPA, dovolj velik za štiri in razkošen za dva._

Grajski trg 8 / Maribor  

 Gostilna Maribor

SE NAVDUŠUJETE NAD GURMANSKIMI 
NOVOSTMI? POTEM STE NA PRAVEM 
MESTU. ZBRALI SMO NEKAJ OBEDO-
VALNIC ZA TISTE S PETIČNIM OKUSOM 
IN ŽELJO PO RAZISKOVANJU.

MED 
TRADICIJO IN 
SODOBNOSTJO
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R E S T A V R A C I J A  I N  H O T E L

STARI KAŠTEL 
Tik za slovensko-hrvaško mejo se je 
sredi aprila odprl novi Stari Kaštel, 
restavracija, v kateri se prepletata 
čar preteklosti in sodobnosti Istre. V 
gastronomski ponudbi ne manjka ku-
linaričnih inovacij in sodobnosti, njena 
podlaga pa ostaja tradicija. Predlogi 
kaštelske restavracije namreč združu-
jejo strast do istrske tradicije in željo po 
inovativnosti v kulinariki. Za jedi skrbi 
velemojster kuhinje, chef Nikola Tadi-
janović, ki goste razvaja s prefinjenimi 
gurmanskimi umetninami v edinstveni 
kombinaciji izbranih okusov. Kulina-
rično ponudbo dopolnjuje čudovit 
ambient in dih jemajoč pogled s terase 
na dolino reke Dragonje in Sečoveljske 
soline._

Buje 85 / Kaštel, Hrvaška 
starikastel.com

R E S T A V R A C I J A /

TAMAN 
»Take away« restavracija Taman 
ustvarja v skladu z naravo in 
lokalnim okoljem. V njej si lahko 
privoščimo okusen zajtrk, malico 
ali kosilo, naročimo pa lahko tudi 
drobne pregrehe v obliki presnih 
sladic. Spregledati ne smemo 
niti pestre ponudbe ekoloških 
piv, slovenskega vina iz ekolo-
škega grozdja, ekološke kave in 
čaja ter sveže stisnjenih sokov. 
Ponudba zdrave vegetarijanske 
in veganske prehrane lokalnega 
izvora, ki je certificirano narav-
na, je zares široka in vsak dan 
ponuja nove specialitete.  Kot 
pravi ekipa, ki stoji za resta-
vracijo Taman – ime v indone-
zijščini pomeni vrt –, »mora biti 
celotna izkušnja okušanja hrane 
medsebojno povezana in pri 
tem morajo sodelovati vsi čuti«. 
Sprostite se torej v domačem 
vzdušju in začutite okus lokalno 
pridelane naravne hrane sredi 
Ljubljane._

Nazorjeva ulica 3 / Ljubljana 
taman-organic.si

R E S T A V R A C I J A /
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prihaja...prihaja...

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.



TEHNOLOGIJE

NAJBOLJŠE 
AKCIJSKE KAMERE 2017

GOPRO HERO5 
BLACK

OLYMPUS 
 TG-TRACKER

Ta kamera je ustvarjena za najbolj 
divje avanture. Snema z ločljivostjo 
4K in se lahko pohvali s slikovnim 
senzorjem ločljivosti 8 milijonov sli-
kovnih točk. Super, toda nič pretres-
ljivega, vas slišimo. Bodite potrpež-
ljivi. S kamero se lahko mirne duše 
potapljate tudi do 30 metrov brez 
dodatnega ohišja. Tudi za to ima 
vgrajen manometer, termometer, 
barometer, vedno priročni kompas in 
pa GPS, ki beleži točno lokacijo za-
jema posnetka. Vgrajeno ima lučko 
moči 60 lumnov ter vrtljiv 1,5-palčni 
zaslon. Je izjemno trpežna in z njo 
lahko delate kot svinja z mehom, pa 
se ne bo pustila motiti, niti če nanjo 
pade 100-kilogramski predmet._
getolympus.com 

Praktično vsaka akcijska kamera na 
trgu je že sposobna zajeti kakovo-
stne posnetke. Pomembno je torej, 
kaj se zgodi z njimi po tem. Akcijska 
kamera TomTom Bandit cilja na to, 
da zelo poenostavi ustvarjanje vi-
deoposnetkov vaših avantur (tudi 
s funkcijo »shake«, torej pretresi, 
ki omogoča preprosto montažo). Z 
uporabo GPS in drugih senzorjev 
spremlja vašo hitrost, nadmorsko 
višino in pospešek ter tako samodej-
no izbere najrazburljivejše trenutke. 
Kamera zajema posnetke z ločlji-
vostjo 4K in ima vgrajeno baterijo z 
zmogljivostjo 1900 mAh, kar zadoš-
ča za 3 ure avtonomije. Vsebina se 
hrani na spominsko kartico microSD 
poljubne velikosti._
tomtom.com 

Vaš glas je njen ukaz. Tako kot Gar-
min je tudi GoPro svojo najnovejšo 
športno kamero GoPro Hero5 Black 
opremil s tehnologijo, ki omogoča 
glasovno upravljanje v kar sedmih 
jezikih. Za začetek snemanja bo 
dovolj ukaz »GoPro start video«, 
za posnetek pa »GoPro take a pho-
to«, sicer pa zadostuje že en pritisk 
na gumb. Novi GoPro Hero5 Black 
premore 2-palčni zaslon na dotik in 
vodoodporno ohišje, ki ščiti njeno 
drobovje vse do globine 10 metrov. 
Novost pa je tudi navigacijski sistem 
GPS. GoPro se sooča z vse ostrejšo 
konkurenco, kar pa je dobro, saj ga 
to sili v še boljše izdelke, ki so bili do 
zdaj znani predvsem po trpežnosti, 
odpornosti na udarce ter visoki ka-
kovosti posnetkov._
gopro.com 

TOMTOM 
 BANDIT

INFOMAT// INFOMAT// INFOMAT//
TEŽA: 118 g  
VODOODPORNA: DO 10 m 
VIDEO: 4K  
LOČLJIVOST: 12 MP  
RAZPOLOŽLJIVOST 
BATERIJE: 1–3 URE  
GPS: DA

OD 
469,90 €

OD 
154,00 €

OD 
310,00 €

TEŽA: 190 g  
VODOODPORNA: PROTI 
BRIZGOM VODE, Z 
ZAMENJAVO LEČE  
VIDEO: 4K  
LOČLJIVOST: 16 MP  
RAZPOLOŽLJIVOST 
BATERIJE: 3 URE

TEŽA: 180 g  
VODOODPORNA: DO 30 m  
VIDEO: 4K  
LOČLJIVOST: 7,2 MP  
RAZPOLOŽLJIVOST 
BATERIJE: 3 URE
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OLFI 
 ONE.FIVE

GARMIN 
 VIRB ULTRA 30

VEHO MUVI 
K-SERIES K2

SONY 
 FDR-X1000

Sony je znamka z daleč največ iz-
kušnjami pri zajemanju kakovostnih 
videoposnetkov in tudi zato model 
X1000V izstopa ter seveda ponu-
di zajem videa s kakovostjo 4K in 
1080p pri 120 sličicah na sekundo. 
To pomeni, da lahko s kamero uja-
mete neverjetne posnetke, posnete 
s tehniko počasnih videoposnetkov. 
V tem je ta kamera praktično naj-
boljša. Medtem ko so se vsi ostali 
proizvajalci prilagodili GoPro z raz-
ličnimi nosilci, Sony vztraja pri svojih 
rešitvah, trg pa že ponuja adapter, s 
katerim lahko kamero montirate na 
dodatke GoPro. Kamero pa lahko ku-
pite tudi v paketu z večino različnih 
nosilcev za ugodno ceno. Izpostaviti 
gre poseben upravljalnik kamere, ki 
ga nosite na zapestju in vam omo-
goča odličen nadzor nad snema-
njem._
sony.com 

Marsikdo ne pozna britanske bla-
govne znamke Veho in njene linije 
akcijskih kamer Muvi, vendar gre za 
enega od bolj konkurenčnih izdel-
kov na trgu. S kamero v kompletu 
namreč dobite ogromno dodatkov 
za montažo kamere na različne na-
čine ter tako njeno rabo v različnih 
situacijah. Škatlasti dizajn je narejen 
iz materialov, ki bodo zdržali še tako 
grobo ravnanje s kamero. Izpostaviti 
pa je treba vodno zaščito, ki zmore 
prenesti globine potopov do 100 m, 
kar je več, kot zmorejo vse ostale 
kamere, zato je ta idealna za tiste, 
ki se radi potapljate zares globoko. 
Pohvaliti gre tudi baterijo, ki zdrži do 
4 ure. Grajamo pa manko 4K-zajema 
videa._
veho-muvi.com 

Garmin poznamo predvsem po na-
vigacijskih napravah, zadnja leta pa 
se uveljavlja tudi na področju špor-
tnih ur in zapestnic, marsikdo pa je 
spregledal, da ponuja tudi športne 
kamere. Omogoča zajemanje videa 
v ločljivosti 4K in fotografije v lo-
čljivosti 12 milijonov slikovnih točk. 
Zavoljo zunanjih senzorjev in teh-
nologije GPS je sposobna beleženja 
razdalje, hitrosti, težnega pospeška, 
srčnega utripa in nadmorske višine, 
hkrati pa lahko dela 30 posnetkov na 
sekundo (v 4K). Inženirji so ji name-
nili tudi vrhunski mikrofon in sistem 
za glasovno prepoznavanje. Premo-
re tudi velik 1,75-palčni LCD-zaslon 
na dotik in triosni stabilizator slike._
buy.garmin.com

Zelo težko najdete akcijsko kamero 
za prgišče evrov, ki bi uporabnikom 
ponudila toliko kot kamera Olfi onefi-
ve. Kljub dejstvu, da stane pol toliko 
kot kamera GoPro, premore večino 
njenih lastnosti. V njenem ohišju 
se skriva GPS, aktivirate jo lahko z 
glasovnim upravljanjem. Uporablja 
kopico senzorjev ter je povezljiva 
z drugimi napravami. Njena velika 
prednost je teža, saj tehta le 55 g, in 
kljub temu zmore zajeti 4K-videopo-
snetke. Manjši manko lahko pripiše-
mo bateriji, ki bo v idealnih pogojih 
delovala zgolj dobro uro. Če iščete 
torej kompromis med ceno in kako-
vostjo ter pri tem ne bi radi bankroti-
rali, bo Olfi one.five prava izbira, nad 
katero se ne boste mogli pritoževa-
ti._
olfi.co.uk  

AKCIJSKE KAMERE SE IZJEMNO RAZLIKUJEJO OD OBIČAJNIH KAMER. SO MAJHNE IN ROBUSTNE 
»REČI«, KI JIH PRITRDIMO NA RAZLIČNE OBJEKTE, KOT SO ČELADE, SURF DESKE, AVTOMOBILI, 
KOLESA, IN Z NJIMI ZAJEMAMO POSNETKE V PRVI OSEBI. TAKŠNE, KI GLEDALCEM DVIGUJEJO 
RAVEN  ADRENALINA. KER PRIHAJA POLETJE IN S TEM SEZONA, V KATERI BOMO VSI NEKOLIKO 
BOLJ AKTIVNI, JE PRAV, DA POGLEDAMO, KAJ JE NOVEGA V SEGMENTU AKCIJSKIH KAMER, KJER 
SICER GOPRO, VODILNI NA TRGU, DOBIVA IZ LETA V LETO VEČ RES DOBRE KONKURENCE. 

INFOMAT// INFOMAT// INFOMAT// INFOMAT//

OD 
179,99 €

OD 
371,99 €

OD 
219,99 €

OD 
476,00 €

TEŽA: 55 g  
(110 g Z OHIŠJEM)  
VODOODPORNA: DO 30 m  
VIDEO: 4K  
LOČLJIVOST: 16 MP  
RAZPOLOŽLJIVOST 
BATERIJE: 1–2 URI

TEŽA: 152 g  
VODOODPORNA: DO 50 m  
VIDEO: 4K  
LOČLJIVOST: 12 MP  
RAZPOLOŽLJIVOST 
BATERIJE: 2 URI

TEŽA: 84 g  
VODOODPORNA: DO 100 m  
VIDEO: HD  
LOČLJIVOST: 16 MP  
RAZPOLOŽLJIVOST 
BATERIJE: DO 4 URE

TEŽA: 114 g  
VODOODPORNA: DO 10 m,  
Z VODOTESNIM OHIŠJEM  
VIDEO: 4K  
LOČLJIVOST: 8,8 MP  
RAZPOLOŽLJIVOST 
BATERIJE: NI PODATKA
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TELEFON MESECA

KNOPS 
ČEPKI ZA UŠESA

Ste si kdaj zaželeli, da bi lahko 
utišali hrup okolice? Se vam je 
že kdaj zgodilo, da ste si žele-
li utišati sodelavce, ki so prav 
neprijetno klepetali in vas motili 
pri delu? Na srečo je nizozem-
sko podjetje na enaki valovni 
dolžini ter želi rešiti prav zgor-
nje težave z napravo, ki je neke 
vrste »gumb za glasnost« va-
šega sluha. Knobs je bil razvit 
za glasbenike, ki potrebujejo 
popoln nadzor nad zvoki okoli-
ce, hkrati pa potrebujejo zašči-
to sluha pred glasnimi zvoki._ 

knops.com

LEICA × MASTER & 
DYNAMIC
ZA AUDIOFILE

Tako kot so moderna sodelova-
nja modnih blagovnih znamk, 
sta tokrat združili moči Leica 
in Master & Dynamic v izdelkih 
serije Master & Dynamic 0,95. 
Predanost podrobnostim naj-
demo v graviranih elementih 
»Designed by Leica Camera 
AG«. V osnovi gre za tri mode-
le vrhunskih slušalk Master & 
Dynamic s cenami od 175 evrov 
do 530 evrov v spletni trgovini 
Master & Dynamic. Nujno »zlo« 
za vse prave audiofile!_  

masterdynamic.com

GARMIN VIVOSMART  
LEPA IN PAMETNA 
ZAPESTNICA

Garmin Vivosmart 3 je opre-
mljen s skritim zaslonom, ki je 
aktiven le, ko ga potrebujemo. 
Z njim merimo svojo aktivnost 
– korake, nadstropja, spanec, 
ponovitve in druge parame-
tre. Da z njim praktično nimate 
opravka, je zaslužen detektor 
Move IQ, ki samodejno zazna 
začetek dejavnosti. Pametna 
obvestila pa skrbijo, da si lahko 
vsebino s telefona ogledate kar 
na zapestju, medtem ko je te-
lefon v žepu. Garmin se bo od 
zapestnice ločil za 150 evrov._ 

garmin.com

LG G6
LG G6 je neskončno lep in iz-
jemno minimalističen telefon. 
In slednja lastnost ga bo ločila 
od ostalih zastavonoš. Zdi se, 
da so pri južnokorejskem pro-
izvajalcu tokrat naredili prav 
vse prav in pripravili telefon, 
ki navdušuje. Izpostavimo 
velik 5,7-palčni zaslon, ki za-
seda praktično celotno pre-
dnjo ploskev telefona in tako 
omogoča izjemno uporabni-
ško izkušnjo. Tudi z edinstve-
nim razmerjem zaslona 18 : 9, 
ki omogoča, da imate hkrati 
odprti dve aplikaciji. Čeprav 
je zaslon večji od predho-
dnika, je telefon dimenzijsko 
manjši in uporabniku odlično 
leži v roki. Zdi se nam, da je 
prav ta dimenzija idealna di-
menzija pametnega telefona. 
Fotoaparat LG G6 premore 
dve leči in tako vrhunsko za-
jemanje fotografij. Posebnost 
je možnost širokokotnega 
fotografiranja, ki omogoča, 
da v objektiv zajamete to, kar 
vidite z očmi. Edinstveno in 
odlično! Seveda je LG G6 vo-
doodporen v skladu s stan-
dardom IP68 in ima baterijo, 
ki omogoča hitro polnjenje. 
Odlično!_
lgmobile.si

NOVIČKE S SPLETA

NAJBOLJŠI PRENOSNIKI 
*cm.si/prenosniki2017

NAJBOLJŠE KAMERE 
*cm.si/kamere2017

TEST: HUAWEI P10 
*cm.si/huaweip10

BESEDILO & IZBOR: JAN MACAROL & ANŽE POMPE

ZDI SE, DA ŽIVIMO V ČASU, KO NAS NAPREDEK VEDNO ZNOVA PRE-
SENEČA. KO KREATIVNOST NIKOLI NE POČIVA, NORE IDEJE PA SO SE 
ZMOŽNE URESNIČITI NA NAJBOLJ NORE NAČINE. LJUBIMO GEEKE, KI 
NAM OMOGOČAJO TAKO DOBRE VSEBINE. PALCE GOR NAPREDKU!

GEEKOLOGIJA IMA RES 
NORE IDEJE

MOLESKINE SMART 
WRITING
PAMETNO DIGITALNO PERO

Blagovna znamka Moleskine, ki 
je znana po svojih legendarnih 
rokovnikih, je, da bi se izognila 
svojemu izumrtju (vedno manj ljudi namreč piše 
na roke), pripravila pametno digitalno pero, ki le-
gendarno zapisovanje v njihove rokovnike ponese 
na popolnoma drug nivo. Digitalno pametno pero 
še vedno omogoča klasičen zapis na papir, ven-
dar prek vgrajenih senzorjev hkrati ustvarja tudi 
digitalni zapis. Tako lahko v živo spremljate izriso-
vanje tako na papirju kot na pametnem telefonu, 
kamor se prek povezane aplikacije zapiski zapisu-
jejo. Aplikacija pa seveda omogoča tako nadaljnjo 
obdelavo zapiskov kot tudi pretvorbo pisave v obi-
čajen digitalni zapis. Na ta način e-sporočilo na-
pišete na roke in ga pošljete v digitalni obliki prek 
svojega e-naslova. Moleskine Smart writing set 
lahko kupite za 229 evrov._

moleskine.com
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ELBOW 
KASETNIK MALO DRUGAČE 

Se vam kje po raznih predalih 
še valjajo kasete? Potem boste 
veseli ideje izjemno ličnega 
in drugačnega predvajalnika 
kaset, kot ste ga vajeni. Gre 
namreč za vrhunski industrij-
ski izdelek, ki prek optičnega 
senzorja skenira trak kasetnika 
in glasbo v hipu digitalizira, pri 
tem pa kaseto v veliki večini 
pusti izpostavljeno občudova-
nju. Zato je zaslužen pose-
ben in zelo inovativen sistem 
komolca, ki ima na eni strani 
vzvod, na drugi pa elektromo-
tor. Zvok lahko predvajate prek 
klasičnega 3,5-mm vtiča, s 
katerim lahko predvajano glas-
bo prenesete tudi v računalnik. 
Inovativno!_  

elbow.co.nf

FUJIFILM INSTA X 
SQUARE SQ10
HIBRIDNI FOTOAPARAT 

V 12 sekundah natisne fotogra-
fije velikosti 86 × 72 milimetrov 
in omogoča, da pred tiskom 
fotografijo znotraj fotoaparata 
obdelate. Spreminjate lahko 
barve, svetlost, ji dodate enega 
od desetih filtrov, vinjete ipd. 
Omogoča tudi pogled v živo. 
Lahko posname 160 fotografij, 
notranji pomnilnik fotoaparata 
pa lahko shrani okoli 50 foto-
grafij. Fujifilm Instax Square 
SQ10 bo na voljo od maja 2017 
dalje, trgovci pa se bodo od 
njega ločili za 260 evrov._ 

fujifilm.com

TR AVELMATE
PRIHODNOST POTOVALKE 

Gre za edinstveno pametno 
potovalno torbo, zaradi katere 
vam nikoli več ne bo treba vleči 
torbe po letaliških koridorjih, 
saj vam bo sledila sama od 
sebe. Nikoli več ne boste iskali 
vtičnice za napajanje svojega 
pametnega telefona, nikoli 
več vas ne bo skrbelo, kako 
težka je vaša torba, in vedno 
boste vedeli, kje se nahaja, saj 
ima vgrajen GPS. To namreč 
obljublja torba Travelmate 
(potovalni družabnik). Ta ni le 
potovalni družabnik, temveč 
kar vaša nova mobilna pisarna. 
Pa naj še kdo reče, da se ne da 
živeti iz potovalke!_  

travelmaterobotics.com 

EDINI OLED TV Z 
AMBILIGHTOM NA 
SVETU
Edinstveni Philips TV OLED 
4K-UHD odlikuje kombina-
cija vrhunskih tehnologij za 
kakovost slike, 3-stranski 
Ambilight, izjemen zvočni 
sistem in vrhunsko evropsko 
oblikovanje. Posamične sijoče 
točke tehnologije OLED na 
zaslonu se popolnoma izklju-
čijo in omogočijo najglobljo 
črno, obenem pa izpostavijo 
najbolj nežne odtenke in sijaj-
no živahne barve. Slika je iz-
jemno ostra in tekoča tudi pri 
najhitrejših posnetkih, teh-
nologija procesiranja pa sliko 
iz kateregakoli vira pretvori 
v ostrejšo z ločljivostjo UHD. 
Prek Android TVTM v trgovini 
Google Play dostopamo do 
številnih vsebin in aplikacij, 
TV pa preprosto upravlja-
mo z naprednim daljinskim 
upravljalnikom s tipkovnico 
QWERTY, na dotik občutljivo 
upravljalno ploščico in tehno-
logijo prepoznavanja glasu._

philips.com/OLED

PHILIPS OLED TV

JE MICROSOFT NOVI APPLE? 

MICROSOFT SURFACE 
LAPTOP

Je možno, da Microsoft postaja kul? Da so njegovi 
izdelki premišljeni in da pri načrtovanju prisluh-
ne prav uporabnikom? Prenosnik poganja sed-
ma generacija procesorjev Intel i5 in i7. Premore 
13,5-palčni  zaslon na dotik, po katerem lahko piše-
te s svinčnikom Surface, ki smo ga spoznali lansko 
leto ob predstaviti Surface Pro. Zaslon sicer ponu-
ja ločljivost 2256 x 1504 in je izdelan ter zaščiten 
s tehnologijo Gorilla Glass za dodatno vzdržljivost. 
Posebnost je vsekakor površina tipkovnic, oziroma 
panela za tipkovnico, ki je ovita v alkantaro za ma-
ksimalno udobje in popolnoma drugačen občutek 
prenosnika. Res lep izdelek!_ 

microsoft.com

INTERAKCIJA S HIŠNIM  
LJUBLJENČKOM 

PETCUBE PLAY
Petcube Play je drobna naprava, ki omogoča inte-
rakcijo s hišnim ljubljenčkom na daljavo. Vsebuje 
kamero in laser, s katerim lahko animirate, opazu-
jete ali se pogovarjate s svojo živaljo, medtem ko 
ste proč od doma. Lično zasnovana napravica, ki 
se čudovito zlije z domačim okoljem, je kompati-
bilna z napravami iOS in Android. Ima napredne 
videostoritve, ki med drugim omogočajo videos-
ledenje živali 24 ur na dan in nočni vid. Petcube 
Play je na voljo v treh barvah, in sicer mat srebrni, 
črni in rožnato zlati._

petcube.com

SNOOZ
Ob kakšnem zvoku bi najhitreje 
in najgloblje zaspali? Odgovor 
na to imajo pri podjetju Snooz. 
getsnooz.com

89,00 €
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PONY, LEGENDA ZATE!
zbiraj nalepke in tvoj bo do 100 eur ceneje.

Kolesa so na voljo v hipermarketih Mercator. Nalepke lahko zbiraš od 4. maja do 4. julija, kupone z zbranimi nalepkami pa unovčiš do  31. julija 2017 oziroma do 
odprodaje zalog. Število koles je omejeno, zato se lahko zgodi, da kolesa poidejo pred zaključkom aktivnosti. Kolesa so na voljo v hipermarketih Mercator. 
Aktivnost ne velja v franšiznih prodajalnah Mercator. Več informacij na:

za vsakih 10 evrov nakupa v prodajalnah z živili mercator prejmeš nalepko.

www.mercator.si 080 2 080 brezplačna info 
telefonska številka

TEHNOLOGIJE

NIKE 
PRVA LED TEKAŠKA STEZA

200-metrska tekaška steza, ki jo je ameriški gigant Nike v sodelo-
vanju s podjetjem BBH Singapore postavil v Manili, ima obliko sto-
pala, ki ga pusti njihov tekaški čevelj LunarEpic in tako riše simbol 
za neskončnost. No, na tej stezi se lahko pomerite sami s sabo oz. 
z digitalno različico sebe. Po prvemu pretečenemu krogu tekaške 
copate opremijo s senzorjem in dirka se začne. Ob celotni stezi 
stoji LED-stena oz. zaslon, na katerem teče tekačev avatar, po 
dejanski stezi pa tekač svoj naslednji krog. Tako lahko v realnem 
času spremlja hitrost svojega prejšnjega kroga ter z njim tekmuje. 
V kolikor je tekačev avatar hitrejši, se njegova velikost na zaslonu 
v primerjavi s tekačevo veča. Če že ne drugega, bi bilo svoj avatar 
res sladko premagati._ 

bartleboglehegarty.com

FRAMED TWEETS
NAJBOLJ RAZVPITI »ČIVKI«

Vsak dan smo vsako minuto priča stotinam in stotinam tvitom. 
Večina jih je brezveznih. Nekateri niso. No, morda tudi, a dvignejo 
veliko prahu. Bi želeli zdaj svojo steno polepšati z okvirjem, v kate-
rem je npr. misel Donalda Trumpa ali 50 Centa? Pri FramedTweets 
so prišli do dveh sklepov oz. ugotovitev; ljudje imamo radi tvite in 
od nekdaj radi uokvirjamo. Zakaj torej ne bi obojega kar združili, so 
se vprašali. Če ste uporabnik Twitterja (ali če niste) in ste naleteli 
na tvit svojega najljubšega pevca, znanega politika oz. kogarkoli, 
čigar »čivk« bi želeli obesiti na steno, lahko to preprosto storite. 
FramedTweets natisnejo ‘čivke’ na izjemno kakovosten papir s 
črnilom Archival Ink ter jih uokvirijo v pozlačene okvirje z orna-
mentom._ 

framedtweets.com
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PONY, LEGENDA ZATE!
zbiraj nalepke in tvoj bo do 100 eur ceneje.

Kolesa so na voljo v hipermarketih Mercator. Nalepke lahko zbiraš od 4. maja do 4. julija, kupone z zbranimi nalepkami pa unovčiš do  31. julija 2017 oziroma do 
odprodaje zalog. Število koles je omejeno, zato se lahko zgodi, da kolesa poidejo pred zaključkom aktivnosti. Kolesa so na voljo v hipermarketih Mercator. 
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telefonska številka

TEHNOLOGIJE

PRAVIJO JI PRIHODNOST 

SAMSUNG QLED TV

Novi vrhunski QLED TV je bil oblikovan upošteva-
joč potrebe potrošnikov in s poudarkom na odpra-
vljanju treh šibkih točk televizorjev z rešitvami Q 
Picture (avtomatično prilagajanje kontrastnosti 
in svetilnosti ob različnih svetlobnih pogojih), Q 
Smart (Samsung one, daljinec, s katerim uprav-
ljate vse naprave v svojem domu) in Q Style (ne-
vidni kabli za priklop in praktično nevidna montaža 
na steno). QLED TV s svojo optimalno osvetlje-
nostjo zagotavlja izjemno vizualno izkušnjo. Ne 
glede na svetlost ali temnost vašega okolja bos-
te vedno lahko videli izjemno globino z edinstve-
nim kontrastom. Z napredno funkcionalnostjo 
HDR 1500 omogoča uporabnikom, da vidijo vse 
skrite podrobnosti brez izgub ali izkrivljanja barv. 

Brez kompromisov glede izdelave – najnovejši 
QLED TV je prestižno izdelan z modernim in vitkim 
kovinskim ohišjem, ki odlično pristaja v vsak ambi-
ent. Podjetje Samsung je tudi tokrat sodelovalo s 
priznanim švicarskim oblikovalcem Yvesom Beha-
rom in razvilo inovativne televizorje ter potrošni-

kom ponudilo elegantno mojstrovino, ki se bo od-
lično vključila v notranjo opremo vsakega doma._ 

samsung.com

KAKŠNA JE PRIHODNOST TELEVIZIJE, SO 
NAM PREDSTAVILI PREDSTAVNIKI PODJETJA 
SAMSUNG ELECTRONICS OB PREDSTAVITVI 
VRHUNSKIH QLED TELEVIZIJSKIH SPREJEMNI-
KOV, SERIJE Q7 IN Q8, KI POSTAVLJAJO NOVE 
MEJNIKE V SVETU HIŠNE ZABAVE.



MOBILNO

BESEDILO & IZBOR: JAN MACAROL & ANŽE POMPE

Rahlo prenovljena limuzina Mercedes-Benz razreda 
S predstavlja nove razsežnosti udobja. Za ambient v 
potniški kabini skrbi 64 različnih ambientalnih osve-
tlitev, za zvočno kuliso 3D-prostorsko ozvočenje 
Burmester, za razvajanje na daljših vožnjah pa široka 
paleta opreme, ki je v službi udobja. Poleg prilago-
dljivih sedežev nudi tudi zvočno zatesnitev, posebno 
delovanje klimatizacije in prezračevanja, masažne 
funkcije sedežev, velik del pa doda izpopolnjen sis-

tem vzmetenja Magic Body Control, ki so ga Nemci 
nadgradili z aktivnim nadzorom gibanja karoserije. 
Voznik ima pred sabo dva 12,3-palčna zaslona, pot 
pa mu bodo osvetljevali novi aktivni LED-žarometi, 
ki svetlobo mečejo 650 metrov daleč. Novi S je zmo-
žen skoraj povsem avtonomne vožnje in predstavlja 
avtomobilsko prihodnost že danes._

mercedes-benz.si

Mercedesova limuzina razreda A bo postala serijski 
model predvidoma leta 2019, izdelovali jo bodo na 
Madžarskem. Gre za študijo konceptnega vozila, s 
katero želijo okrepiti svojo četico kompaktnih vozil, 
ki prispevajo pomemben delež v Mercedesov moš-
njiček. Nova limuzina bo za 11 centimetrov krajša od 
razreda C, bo pa nekoliko širša in višja. Koncept kra-
sijo gladke linije z AMG-jevo motorno masko Pana-
mericana. Motorno paleto bodo sestavljali štirivaljni 
bencinski in dizelski motorji, manjkala pa ne bo niti 
športna izpeljanka A45 AMG.  Koncept, ki je zelo bli-
zu končnemu izdelku, pa napoveduje tudi nove pri-
jeme pri oblikovanju zunanjosti blagovne znamke v 
prihodnjih generacijah Mercedes-Benz. In lahko le 
potrdimo, da nam je koncept izjemno všeč._

mercedes-benz.si

VELNES NA ŠTIRIH KOLESIH

PRENOVLJEN MERCEDES-BENZ RAZREDA S

PRIHODNOST OBETA VELIKO

KONCEPT ELEKTRIČNE PRIHODNOSTI

VOLKSWAGEN I. D. 
CROZZ

NAJCENEJŠI MERCEDES S KRAVATO

MERCEDES-BENZ 
LIMUZINA RAZREDA A

JE TO NAJLEPŠI OPEL?

OPEL GRANDLAND X

Volkswagnova študija brez izpustov I. D. Crozz ob-
ljublja 500-kilometrski doseg. Na hitri polnilni postaji 
(150 kW) se baterija do 80 odstotkov napolni v pičle 
pol ure. I. D. Crozz bo seveda znal voziti sam, serijski 
model pa bo postal leta 2020, in sicer kot predstav-
nik nove generacije Volkswagnovih vozil na električ-
ni pogon. Zasnovan je kot križanec in je karakterno 
zelo športno naravnan. Električni pogon, ki zmore 
iz sebe iztisniti 366 KM (225 kW) in dosegati hitrosti 
do 180 km/h, je po besedah Nemcev rojen tako za 
potepanje po urbani džungli kot tudi za sproščanje 
adrenalina. Je nekoliko manjši kot prihajajoči Tiguan 
Allspace. Njegova posebnost so »koketni« žarometi, 
ki znajo mežikati, spremljajo dogajanje okoli sebe kot 
človeške oči in komunicirajo z okolico._

volkswagen.si

Športni terenec Opel Grandland X bo debitiral šele na 
jesenskem avtosalonu v Frankfurtu. Da bi nanj lažje 
počakali, nam je Opel postregel s prvimi fotografi-
jami športnega terenca, ki je  vedno pripravljen za 
raziskovanje nečesa novega, najsi bo to v mestnem 
ali podeželskem okolju. Križanec se z dolžino 4,48 
metra umešča ob bok modelom, kot so Peugeot 
3008, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson, Volkswa-
gen Tiguan in Seat Ateca. Od Mokke X in Crosslanda 
X je daljši za 20 centimetrov. Na voljo je prostora za 
pet potnikov, v zadku pa se skriva prtljažnik, v kate-
rega lahko spravite kar 514 litrov. Seveda so na voljo 
bogat nabor varnostno-asistenčne opreme, komu-
nikacijski sistem OnStar, radarski tempomat in vse 
ostale tehnološke novotarije. Na ceste bo zapeljal na 
začetku leta 2018._

opel.si

ZA NAMI STA ŠE DVA VELIKA AV-
TOSALONA,  NEW YORK AUTO SHOW 
IN SHANGHAI MOTOR SHOW, KI STA V 
NASPROTJU Z EVROPSKIMI AVTOSA-
LONI POSTREGLA Z MNOŽICO KON-
CEPTOV IN POGLEDOV V NE TAKO OD-
DALJENO PRIHODNOST. ZANIMIVO JE, 
KAKO SO PRAV NAJVEČJE ZNAMKE 
ZA SALON V ŠANGHAJU PRIHRANILE 
NAJVEČ FUTURISTIČNIH ŠTUDIJ. ŠE 
EN DOKAZ, DA JE KITAJSKA ZA AV-
TOMOBILSKE PROIZVAJALCE VEDNO 
POMEMBNEJŠI TRG.
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Škoda Vision E Coupe Crossover Concept je električni 
športni križanec s potezami kupeja in panoramsko streho 
s sončnimi kolektorji.  »Šanghajski« koncept krasijo štirje 
individualni in elektronsko nastavljivi sedeži, vsak potnik pa 
ima svoj infozabavni sistem in brezžični polnilnik v vratih. 
Sončni paneli na strehi so zadolženi za napajanje zračne-
ga sistema, ki ohlaja potniško kabino, ko je avtomobil iz-
postavljen soncu. Za avtonomijo skrbi litij-ionska baterija s 
500-kilometrskim dosegom na polnjenje. Vision E premore 
tretjo stopnjo avtonomne vožnje, kar pomeni, da voznik še 
lahko vozi sam, sicer pa je avto zmožen samostojne vožnje 
v gneči in na avtocestah. Pri Škodi napovedujejo, da bo 
koncept postal resničnost in to najpozneje do leta 2025._

skoda.si

Audi e-Tron Quattro Sportback je študija križanca z izrazi-
to kupejevsko linijo. Zamisel zanj je zrasla v glavi Slovenca 
Domna Ručigaja, ki je drugo veliko domače ime v svetu 
avtomobilizma po Robertu Lešniku. Audi e-Tron Quattro 
Sportback naj bi predstavljal konkurenco BMW X6,  Mer-
cedesu GLE Coupe ter električnima Tesli X in prihajajoče-
mu Jaguarju I-pace.  Audi e-Tron Quattro Sportback je 
znanilec novega oblikovalskega jezika znamke iz Ingol-
stadta, ki napoveduje bolj drzne linije in večja odstopanja 
med modeli. Za kakšen elektrificiran pogonski sklop bo 
šlo, za zdaj ostaja skrivnost. Študija je sicer nadgradnja 
študije e-Tron Quattro, ki leta 2018 postaja serijski elek-
trični križanec._

audi.si 

Citroën v zadnjem času predstavlja zelo inovativne 
avtomobile in težko pričakovani C5 Aircross ni prav 
nič drugačen. Z njim Francozi v prvo vrsto potiska-
jo novo hidravlično vzmetenje, ki med vožnjo ob-
ljublja občutke lebdenja na leteči preprogi na glede 
na podlago. Gre za Citroënovo inovacijo hidravlič-
nih blažilnikov, ki jih bodo deležna tudi vsa njiho-
va prihodnja vozila. Z njimi se pri znamki vračajo k 
prepoznavni tehnologiji hidravličnega blaženja in 
prilagodljivega podvozja. Udobno vzmetenje je na-
mreč v genih Citroëna že skoraj 100 let. V osnovi 
gre za 4,5 metra dolgega, srednjevelikega športne-
ga terenca, ki bo v zadku ponujal družinskih 482 
litrov prostora. Avtomobil bo ponujal ogromno per-
sonalizacije, ki postaja zaščitni znak te znamke._

citroen.si

Bridgestone je leta 2011 razburkal 
gumarsko sceno, ko je predstavil 
gumo brez plašča Air Free, ki jo je 
zdaj pripravil še za kolesa. Gre za 
gumo, ki je ni moč predreti in zanjo 
ne potrebujete tlačilke. Inovativ-
na zasnova tudi zmanjšuje kotalni 
upor. Njena prednost je med drugim 
to, da izniči možnost predrtja. Sa-
monosilno strukturo tvorijo napere, 
izdelane iz polipropilena. Guma je 
sicer v celoti izdelana iz recikliranih 
materialov.  Za komercialno rabo naj 
bi bile na voljo leta 2019, na njih pa 
bi kolesarji lahko tekmovali že na 
prihodnjih poletnih olimpijskih igrah, 
ki bodo v Tokiu leta 2020, ki je tudi 
domicil Bridgestona._

bridgestone.eu

Legendarnim dvonadstropnim 
avtobusom v Londonu te dni po-
zornost krade Harry, samovozeči 
avtobus, ki potnike prevaža brez  
voznika. V naslednjih tednih bo 
vozilo, ki vozi na vzhodu Londona, 
v predelu Greenwich, v katerem 
se med drugim nahaja znameniti 
astronomski observatorij in skozi 
katerega poteka ničelni poldnev-
nik (greenwiški poldnevnik), preiz-
kušalo okoli 100 lokalnih prebival-
cev. Opremljen je z visokoločljivimi 
kamerami in laserskimi senzorji, 
»voznik« pa je napreden računal-
niški sistem oz. umetna inteligen-
ca. Ni med najhitrejšimi – končna 
hitrost znaša 16 km/h –, toda 
vozi na območju, rezerviranem za 
pešce in kolesarje._

oxbotica.com

Toyota FT-4X je nastala pri hišnem oblikovalskem 
oddelku Calty Design Research s sedežem v Ka-
liforniji. Koncept so postavili na platformo TNGA, 
na kateri sta zrasla tudi Camry in CH-R, s katerima 
ima FT-4X podobne dimenzije. Avtomobil je poln 
uporabnih dodatkov, veliko stvari pa ima dvojno 
funkcijo. Naslon za roke je tako tudi spalna vre-
ča znamke North Face. V vozilu mrgoli priključkov 
USB, kamer, baterij in drugih funkcionalnih dodat-
kov.  V prtljažnih vratih se nahajata grelec in hla-
dilnik. Slednja imajo dvojni način odpiranja, in sicer 
vstran in navpično. FT-4X ima štirikolesni pogon 
in štirivaljni motor, medtem ko druge podrobnosti 
glede motorja niso znane. Vsekakor tako igrivega 
koncepta že dolgo nismo videli._

toyota.si

KOT ALADIN NA LETEČI PREPROGI

CITROËN C5 AIRCROSS 

KOT ŠVICARSKI NOŽ 

TOYOTA FT-4X 

BREZ ZRAKA 

BRIDGESTONE 
AIR FREE 

LONDONSKI KAVALIR VOZI SAM 

HARRY: 
SAMOVOZEČI 

AVTOBUS 
OBLIKOVAL GA JE SLOVENEC

AUDI E-TRON SPORTBACK 
QUATTRO 

TUDI ŠKODA STAVI NA ELEKTRIKO

ŠKODA VISION E COUPE 
CROSSOVER 
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Da novorojenčki v hišo prinesejo tudi 
mnogo neprespanih noči, bi se verje-
tno strinjali vsi starši, kot tudi s tem, 
da jih je težko uspavati. Večerna ruti-
na lahko namreč traja ure in ure. Ver-
jetno ste že slišali za uspavalne učin-
ke vožnje z avtomobilom ali vozičkom. 
Tresljaji in ropotanje namreč blago-
dejno vplivajo na otroka. In Fordu je 
kliknilo. Izdelal je namreč otroško pos-
teljico Max Motor Dreams, ki si jo bo 
želel vsak starš z dojenčkom. Zakaj? 
Ker nočete biti del statistike, ki pravi, 
da zgolj v prvem letu otrokovega živ-
ljenja starši izgubijo 44 dni spanca. 
Otroška posteljica Max Motor Dreams 
ima zvočnike, motorček in luč. Slednja 
simulira mestne luči, mimo katerih se 
vozimo, medtem ko motor postelji-
co rahlo trese in premika, zvočnik pa 
skrbi za zvoke s ceste, kot jih slišimo v 
potniški kabini. Odlično!_

ford.si

V raziskavi so podrobno preučili vse 
segmente poslovanja ter podjetja 
nato razdelili v štiri skupine, in sicer v 
»Leaders« (voditelje), »Contenders« 
(rivali), »Challengers« (izzivalci) in 
»Followers« (sledilci). Poleg Forda so 
se v skupini voditeljev znašli še Gene-
ral Motors, Renault-Nissan in Daimler. 

V naslednjo skupino rivalov (Conten-
ders) so padli Tesla in Waymo, skupaj 
z BMW-jem, VW Grupo ter Hyundai-
em. V skupino izzivalcev so umestili 
Hondo in verjetno najbolj presenet-
ljivo tudi Uber. Ob takšnih rezultatih 
pri Fordu niso mogli skriti navdušenja: 
»Prizadevamo si biti vodilni v samo-

vozeči revoluciji; znani po tem, da smo 
stvari naredili prav in postavili varnost 
strank na prvo mesto,« je povedal 
Fordov vodja razvoja novih tehnologij 
Raj Nair. Summit avto povzel po avto-
blog. com._ 

ford.summitavto.si

DA BI NOVOPEČENI STARŠI 
BOLJE SPALI

FORD MAX 
MOTOR DREAMS

PRI RAZVOJU 
AVTONOMNE 
VOŽNJE JE 

FORD NA PRVEM 
MESTU

MOBILNO

AVTONOMNA VOŽNJA PRIHA-
JA S SILOVITO HITROSTJO. RA-
ZVOJ IN TESTIRANJE PA NI VEČ 
OMEJENO NA PROIZVAJALCE 
ELEKTRIČNIH AVTOMOBILOV, 
TEMVEČ SO SE TEMU PRIDRU-
ŽILI TUDI BOLJ »MAINSTREA-
MOVSKI« PROIZVAJALCI, MED 
KATERIMI JE BIL FORD RAZ-
GLAŠEN ZA VODILNEGA. GLE-
DE NA NEODVISNO POROČILO 
NAVIGANT RESEARCHA SO ZA 
POTREBE RAZISKAVE AVTONO-
MNE VOŽNJE TEMELJITO PRE-
UČILI 18 RAZLIČNIH PODJETIJ, 
NAJBOLJE PA SO SE ODREZALI 
RAVNO PRI MODREM OVALU. 
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Pri kreiranju naše nove vrhunske linije smo imeli v 

mislih, da ustvarjamo vina za drobne užitke. 

Namenjena so praznovanju vsakega dneva posebej, 

proslavljanju malih življenjskih zmag. 

Vzemite si čas, nazdravite življenju in se razvajajte z 

razkošnimi vini iz sončnih vinogradov Jeruzalema.

www.jeruzalem-ormoz.com

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Pri kreiranju naše nove vrhunske linije smo imeli v 

mislih, da ustvarjamo vina za drobne užitke. 

Namenjena so praznovanju vsakega dneva posebej, 

Vzemite si čas, nazdravite življenju in se razvajajte z 

razkošnimi vini iz sončnih vinogradov Jeruzalema.
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ŠPICA, LJUBLJANA
26. MAJ 2017 
OD 17. URE DALJE

MODNO-GLASBENI 
SPEKTAKEL NA LJUBLJANICI

MAGNIFICO • JINX • BQL • KLARA 
JAZBEC • GREGA SKOČIR • HAMO • JANA 
ŠUŠTERŠIČ • LEA SIRK • MAJA KEUC

VSTOP PROST



FILMSKA PLATNA
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Starodavna egiptovska kraljica 
Ahmanet je že tisočletja ujeta v 
kripti pod žgočimi tlemi puščave. 
Njena zlonamernost in želja po maš-
čevanju, ker se ni izpolnila obljuba, 
ki ji je bila dana, dosežeta vrelišče, 
ko grobnico po nesreči odkrijejo v 
sodobnem času. Odkar se je prebu-
dila, nihče ni več varen. Človeštvo 
bodo doletele nepredstavljive gro-
zote zaradi maščevanja, ki se je v 
njej razraščalo skozi dolga tisočletja. 
Odpira nam vrata v nov svet bogov 
in pošasti ter nas z mešanico čudes 
in vznemirjenja spremlja vse od pe-
ščenih nasipov Bližnjega vzhoda do 
skritih labirintov, ki ležijo pod Londo-

nom. Tomu Cruisu se bodo v priha-
jajoči epski avanturi pridružili Anna-
belle Wallis, Jake Johnson, Courtney 
B. Vance ter oskarjevec Russell 
Crowe. Igralsko zasedbo je pod rež-
isersko taktirko vzel Alex Kurtzman, 
ki je skupaj s Chrisom Morganom 
film tudi produciral. Kurtzman in 
Morgan sta v minulih letih zaslužna 
za kar nekaj zelo uspešnih franšiz – 
Kurtzman je sodeloval pri Transfor-
merjih, Zvezdnih stezah in Misiji: Ne-
mogoče kot scenarist ali producent, 
Morgan pa je eden od glavnih piscev 
sage Hitri in drzni. Slednjima se je 
pridružil producent Sean Daniel, ki je 
produciral tudi trilogijo Mumija._

AKCIJSKA DOMIŠLJIJSKA PUSTOLOVŠČINA 

THE MUMMY 
ZDA, 2017

MUMIJA

Režija: Alex Kurtzman.  
 
Igrajo: Tom Cruise, Sofia Boutella, 
Annabelle Wallis, Jake Johnson, 
Courtney B. Vance, Russell Crowe.

od 8. junija 2017 / Cineplexx, Kolosej
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Gre za nadaljevanje ne preveč uspešnega filma 
Prometej (Prometheus, 2012), predzgodbe prvega 
dela franšize Osmi potnik, znanstvenofantastične 
grozljivke Ridleyja Scotta iz leta 1979. Šesti film 
franšize bo pripovedoval zgodbo posadke kolo-
nialne ladje Covenant, ki pristane na sicer čudo-
vitem, toda sovražnem planetu, kjer naletijo na 
androida Davida (Michael Fassbender), enega od 
dveh preživelih članov odprave Prometej, ki je 
doživela svoj konec v prejšnjem filmu. Obvezen 
ogled za vse ljubitelje znanstvene fantastike._

Režija: Ridley Scott. Igajo: Michael Fassbender, 
Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBri-
de, Demian Bichir, Carmen Ejogo in drugi. 

od 18. maj 2017 / Cineplexx, Kolosej

Kultna serija, ki nas je navduševala med letoma 
1989 in 2001, prihaja na velika platna, a z novimi 
obrazi, ki bodo nadomestili Davida Hasselhoffa in 
Pamelo Anderson, ki sta prav zaradi te serije pos-
tala slavna. Naslovno vlogo Mitcha Buchannona 
bo odigral The Rock – Dwayne Johnson, Matta 
Brodyja pa bo upodobil Zac Efron. Film, ki obljublja 
veliko akcije in humorja, bo zaradi izklesanih moš-
kih in ženskih teles zagotovo pravi magnet za oči. 
In prepričljivo nadaljevanje zgodb o reševalcih iz 
vode, ki smo jih že kar malce pogrešali._

Režija: Seth Gordon. Igrajo: Dwayne Johnson, Zac 
Efron, Alexandra Daddario, Ilfenesh Hadera, Kelly 
Rohrbach, Cary Epstein, Jon Bass.

od 1. junija 2017 / Cineplexx, Kolosej 

Ramon je uspešen in cenjen v službi, doma ima 
ljubečo družino, ki ga občuduje; njegovo življenje 
je zavidanja vredno. Toda njegova sreča je krat-
kotrajna. Kmalu mu povedo, da ima multiplo skle-
rozo in da prej ali slej ne bo zmogel prehoditi niti 
sto metrov. Ramon se mora odločiti, ali se po vdal 
ali pa se bo pokončno bojeval. Ob rojstvu njego-
vega drugega otroka se v njem prebudi borec in 
odloči se, da se loti najtežjega in najbolj skrajnega 
triatlona. Gotovo eden od najbolj ganljivih in nav-
dihujočih filmov leta, ki se bo dotaknil src občin-
stva po vsem svetu._ 

Režija: Marcel Barrena. Igrajo: Dani Rovira, Karra 
Elejalde, Alexandra Jiménez in drugi. 

od 25. maja 2017 / Cineplexx, Kolosej

ZNANSTVENOFANTASTIČNA GROZLJIVKA 

OSMI POTNIK: ZAVEZA 
ZDA, 2017, ALIEN: COVENANT

AKCIJSKA KOMEDIJA 

OBALNA STRAŽA  
ZDA, 2017, BAYWATCH

FILMSKI MAJ JE LETOS IZJEMEN MESEC ZA FILMOLJUBCE. V KINEMATOGRAFE PRIHAJA ODLIČEN IZBOR FILMOV, PO VSEJ 
VERJETNOSTI EDEN NAJBOLJŠIH LETOS. ČE STE ZALJUBLJENI V DOBRE FILME, POTEM POJDITE NA ZMENEK S KINOM!

FILMSKA PLATNA

ZALJUBLJENI V FILMSKI MAJ 

AKCIJSKA PUSTOLOVŠČINA

PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE

ZDA, 2017, PIRATES OF THE CARIBBEAN: SALAZAR'S REVENGE

AKCIJSKA DOMIŠLJIJSKA PUSTOLOVŠČINA

ČUDEŽNA ŽENSKA
ZDA, 2017, WONDER WOMAN

Johnny Depp se po letu 2011 vrača kot ikonični Jack Sparrow v novem delu 
franšize Pirati s Karibov: Salazarjevo maščevanje. Javier Bardem (Ni pros-
tora za starce, Skyfall, Ljubezen v Barceloni), ki se je že večkrat proslavil v 
vlogi zlikovca, se je po glavnem sovražniku Jamesa Bonda zdaj prelevil še v 
glavnega sovražnika Jacka Sparrowa, saj je stopil v mokre čevlje zlobnega 
piratskega kapitana Salazarja, ki je na lovu za stanovskim kolegom._

Režija: Jerry Bruckheimer. Igrajo: Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwai-
tes, Kevin R. McNally, Kaya Scodelario, Golshifteh Farahani, Stephen Graham. 

od 25. maja 2017 / Cineplexx, Kolosej 

Preden je postala Čudežna ženska, je bila Diana, princesa Amazonk, izurje-
na za nepremagljivo bojevnico. Odrasla je na zaščitenem rajskem otoku Te-
miskira, na katerem živijo samo ženske. Akcija se začne, ko na njihovo obalo 
strmoglavi ameriški pilot in jim pove zgodbo o množičnem boju v zunanjem 
svetu. Diana takrat zapusti svoj dom, prepričana, da lahko ustavi krvavi boj. 
V boju z moškimi pa bo odkrila svojo največjo moč ter svojo usodo._

Režija: Patty Jenkins. Igrajo: Gal Godot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, 
David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Ewen Bremner, Said Taghmaoui in 
drugi.

od 1. junija 2017 / Cineplexx, Kolosej

KOMIČNA DRAMA 

100 METROV 
ŠPANIJA, 2016, 100 METROS
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Gre za izjemno napet zgodovinski vojni triler, 
ki spremlja Winstona Churchilla, svojeglavega 
predsednika vlade Združenega kraljestva, tik 
pred začetkom operacije Overload, s katero se 
je začelo zavezniško izkrcanje na Normandiji. 
Churchilla velja za enega bolj kontroverznih 
političnih likov 2. svetovne vojne, ki je s svojo 
impulzivnostjo in obsesijami zaveznike sprav-
ljal v obup, in znano je, da se z njim nista stri-
njala ne maršal Montgomery kot niti general 
Eisenhower. Zgodba nas popelje v zadnjih 24 
ur pred začetkom dneva D, odločilnega dne v 
2. svetovni vojni._

Režija: Jonathan Teplitzky. Igrajo: Brian Cox, Miranda Richardson, John Slatte-
ry, Ella Purnell in drugi.

od 15. junija 2017 / Kolosej

Legendarna zgodba, ki je v srcih 
prenekaterega otroka, se vra-
ča na filmska platna. V središču 
je legendarni junak Lightning 
McQueen, ki ga je nova generaci-
ja neverjetno hitrih dirkačev izri-
nila iz njemu tako ljubega športa. 
Da bi se vrnil na prestol, potrebu-
je pomoč mlade avtomehaničar-
ke Cruz Ramirez, ki ima zanj prav 
poseben načrt. Seveda pride do nepričakovanih zapletov.  Da bi sam sebi doka-
zal, da ni za staro šaro, bo številka 95 pustila srce ne velikem dirkališču Piston 
Cupa. Obvezen ogled za vse ljubitelje te franšize._ 

Režija: Brian Fee. Glasovi: Armie Hammer, Owen Wilson, Bonnie Hunt, Tony 
Shalhoub, Katherine Helmond, Cheech Marin, Cristela Alonzo, Larry the Ca-
ble Guy in drugi. 

od 15. junija 2017 / Cineplexx, Kolosej 

Ta simpatična animirana 
pustolovščina je sinhro-
nizirana v slovenščino. 
Zgodba se dogaja v letu 
2100. Človeštvo je že za-
pustilo Zemljo, skupina 
nenavadnih bitij pa še 
vedno živi v najglobljih 
predelih oceana. Glavni 
junak Dip je zadnji pri-
padnik vrste hobotnic in 
pustolovskega duha, po 
značaju pa močno spo-

minja na slončka Dumba. V nedostopnih globinah živi z zvestima prijateljema, 
nerodnim ribakom Ivanom iz rodu morskih žab in nevrotično globokomorsko 
škampinjo Liz. Ko zaradi lastne nesreče izgubijo svoj dom, se podajo na ne-
varno pustolovščino._

Režija: Julio Soto Gurpide, Jose Tatay. Glasovi: Mirko Medved, Maja Kušnič, Ale-
ksander Golja, Emanuela Montanič, Tina Ogrin, Sašo Prešeren in Peter Urbanc.

od 11. maja 2017 / Cineplexx, Kolosej 

ZGODOVINSKA VOJNA DRAMA

CHURCHILL 
VELIKA BRITANIJA, 2016

ANIMIRANA DRUŽINSKA PUSTOLOVŠČINA 

AVTOMOBILI 3 
ZDA, 2016, CARS 3

ANIMIRANA KOMIČNA PUSTOLOVŠČINA 

DIP: RAZISKOVALEC GLOBIN 
ŠPANIJA, 2016, DEEP

PREDPREMIERNE 
PROJEKCIJE   

SREDA, 24.  MA J

VSTOPNICE 

SO ŽE V 

PRODAJI!



POLETJE ŽE TRKA NA VRATA, PRAV TAKO TUDI PRVI GLASBENI FESTIVALI, KI 
BODO ODPRLI SEZONO NEPONOVLJIVIH PRILOŽNOSTI IN IZKUŠENJ. TUKAJ JE 
PRVA »PORCIJA« FESTIVALOV, KI JIH NIKAR NE ZAMUDITE. ŽE V NASLEDNJI 
ŠTEVILKI VAM POSTREŽEMO Z DRUGO.

FESTIVALSKO POLETJE, VOL. 1

GLASBA

V avstrijsko prestolnico 
se že tretjič vrača ur-
bani rock festival. Letos 
bomo poleg rocka in 
metala lahko priča tudi 
drugim zvrstem glasbe. 
Prihajajo namreč Kings 
of Leon, Macklemore & 
Ryan Lewis, Die Toten 
Hose, Beatsteaks in 
mnogi drugi._

rockinvienna.at 
od 2. do 5. junija, 
Donauinsel, Dunaj, 
Avstrija

INMUSIC 
Letos se obeta jubilej-
na, 20. izdaja izjemno 
priljubljenega glas-
benega festivala. In 
temu primeren bo tudi 
seznam nastopajočih: 
King of Leon, Arca-
de Fire, Alt-J, Michael 
Kiwanuka ter drugi._

inmusicfestival.com 
od 19. do 21. junija, 
Jarun, Zagreb, 
Hrvaška

NOVA 
ROCK 

FESTIVAL
Festival, ki ga morajo 
vsaj enkrat v življenju 
obiskati vsi pravi roc-
kerji, tudi tokrat vabi z 
bogatim glasbenim pro-
gramom. Nastopili bodo 
Linkin Park, System 
Of A Down, Green Day, 
Blink 182 in drugi._

novarock.at 
od 14. do 17. junija, 
Nickelsdorf, Avstrija

HIDEOUT
V priljubljeno poletno 
letovišče se sedmo leto 
zapored vrača eden 
izmed največjih evrop-
skih festivalov elek-
tronske glasbe. Za pet 
dni nepozabne zabave 
bodo poskrbeli Major 
Lazer, Diplo, Jamie Jo-
nes, MK, Hannah Wants 
in drugi._

hideoutfestival.com 
od 26. do 30. junija 
2017, Zrće, Hrvaška

RISE UP 
POREČ

Eden od večjih glasbe-
nih festivalov na istrskih 
tleh bo letos na svoje 
odre privabil kar ne-
kaj zvenečih glasbenih 
imen: John Newman, 
Icona Pop, Stereo MC’s, 
Faitheless DJ Set in še 
bi lahko naštevali._

riseupporec.com 
od 9. do 10. junija, 
Peškera, Poreč, 
HrvaškaF

o
to

: R
o

ck
 in

 V
ie

n
n

a

F
o

to
: J

im
m

y 
F

o
n

ta
in

e
F

o
to

: N
o

va
 R

o
ck

F
o

to
: J

u
lie

n
 D

u
va

l
F

o
to

: A
rh

iv
 F

e
d

d
e 

L
e 

G
ra

n
d

F
o

to
: H

id
e

o
u

t

STELLARBEAT 
Tudi štajerska prestolnica 
bo dobila svoj prvi festival 
elektronske glasbe. Ta bo v 
enem vikendu gostil več kot 
20 DJ-jev, vrhunec pa bo 
dosegel z nastopom pionir-
ja elektronike Feddeom Le 
Grandom._

stellarbeat.si 
od 23. do 25. junija,  
Rogoza, Maribor

ROCK IN VIENNA
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GLASBA

EXIT
Da bo tudi 17. izda-
ja enega od največjih 
glasbenih festivalov na 
svetu udarna kot vedno, 
bodo tokrat zadolženi 
eminentni glasbeni go-
stje. Prihajajo The Kil-
lers, Rag’n’Bone Man, 
Liam Gallagher, Years & 
Years, Hardwell, Róisín 
Murphy ter drugi._

exitfest.org 
od 5. do 9. julija, Novi 
Sad, Srbija

FRESH 
ISLAND

Zrće bodo tudi letos pri-
zorišče enega od večjih 
in najhitreje rastočih 
festivalov hip-hopa in 
urbane glasbe v Evropi. 
Letos bo gostil glasbe-
nike, kot so Rae Srem-
murd, Sean Paul, Yo-
ung Thug, Giggs, Lady 
Leshurr, in še bi lahko 
naštevali._

fresh-island.org 
od 11. do 13. julija, 
Zrće, Hrvaška

SEXTO 
UNPLUGGED

Na očarljivem trgu Piazza Cas-
tello v Sesto al Reghena se bo 12. 
leto zapored odvil edinstven fe-
stival, ki odlično povezuje intimo 
in akustično glasbo. Prisluhnili 
bomo lahko različnim umetni-
kom, med drugimi prihajajo Au-
stra, Mark Lanegan Band, Air in 
Trentemøller._

sextonplugged.it 
od 9. do 27. julija,  
Pordenone, Italija

ROCKIN’ 
RIVIERA 

WEEKENDER
Po lanskoletnem uspehu prvega 
večdnevnega festivala ‘za roc-
kabillyje’ v Sloveniji bomo letos 
priča drugi izdaji glasbene pus-
tolovščine. Prihajajo Wildfire Wil-
lie, The Wise Guyz, Jake Calypso 
& His Red Hot, The North Side 
Playboys in drugi._

 Rockin’ Riviera Weekender 
od 20. do 23. julija, Žusterna

TOMORROWLAND
Pravljična dežela z vilami, škrati in drugimi pravljičnimi bitji bo tudi letos gostila 
najbolj vroče izvajalce elektronske glasbe. S svojim prihodom nas bodo počastili 
Axwell /\ Ingrosso, Carl Cox, Aleeso, David Guetta, Martin Solveig ter drugi._

tomorrowland.com 
od 21. do 23. julija in od 28. do 30. julija, Boom, Belgija

ELECTRIC 
LOVE

Na čudoviti avstrijski lo-
kaciji se bodo ponovno 
zbrali ljubitelji elektron-
ske glasbe – pripadniki 
dubstepa in drum and 
bassa.  Množico bodo 
zabavali Hardwell, DJ 
Snake, Martin Garixx, 
Marshmello, Zedd in 
drugi._

electriclove.at 
od 6. do 8. julija, 
Salzburg, AvstrijaF
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ČE ŠE NE VESTE, KAKO SI GLASBENO 'ZAČINITI' PRIHODNJE DNI, 
POTEM IMAMO ZA VAS KAR NEKAJ ODLIČNIH IDEJ. V LJUBLJANO 
SE PO 19 LETIH VRAČAJO GREEN DAY, PRVIČ PA BO NA NAŠE ODRE 
STOPIL NIZOZEMSKI VIOLINIST ANDRÉ RIEU.

GLASBENI POTEP

GLASBA

Ameriška hard rock skupina Kiss se bo v sklopu kratke evropske turneje mudila tudi na Du-
naju. Obeta se nam prava glasbena poslastica, ki jo bo dopolnila spektakularna scenografija, 
kakršno dvorana Wiener Stadthalle vidi le redko. Na turnejo so se podali v zasedbi Gene Sim-
mons, Paul Stanley, Tommy Thayer in Eric Singer. Ti bodo preigravali zimzelene uspešnice iz 
njihove že več kot 40 let trajajoče kariere. Kiss so namreč nastali že davnega leta 1973 v New 
Yorku, poleg glasbe pa so prepoznavni tudi po pobarvanosti obrazov in kričečih kostumih._

 21. maja 2017 ob 19.30 / Wiener Stadthalle, Dunaj, Avstrija
Ameriški trio Green Day, ki ga sestavljajo člani Billie Joe Armstrong, 
vodilni pevec in kitarist, Mike Dirnt, bas kitarist in bobnar Tre Cool, 
je že vrsto let v družbi globalno najbolj priljubljenih, uspešnih in 
vplivnih skupin sodobnega rocka. V svojem v osnovi energičnem 
glasbenem izrazu, bogatem z značilnimi nalezljivimi refreni in me-
lodijami, ter uporniško, angažirano sporočilnostjo je Green Day 
ponovno obudil duha prvega vala punka. Lani oktobra je skupina 
izdala novo studijsko ploščo Revolution Radio, ki jo promovira na 
obsežni svetovni koncertni turneji, v okviru katere se bodo usta-
vili tudi v Ljubljani. Njihova predskupina bodo legendarni ameriški 
punk rockerji Rancid._

6. junija 2017 ob 19.00 / Dvorana Stožice, Ljubljana 

Svoje sanje je nizozemski violinist André Rieu začel živeti leta 1994, 
ko je s svojim orkestrom, imenovanim Orkester Johanna Straussa, 
prepotoval cel svet. Prodal je več kot 40 milijonov albumov, na 
koncertih pa ga je videlo in slišalo že več kot 700 tisoč oboževalcev 
po celem svetu. Repertoar sodobnega Johanna Straussa, med-
narodno slavljenega kot »kralja valčka« našega časa, je sestavljen 
iz največjih glasbenih uspešnic iz filmov, muzikalov, oper kot tudi 
iz pop in rock glasbe in seveda – najlepših valčkov. Predvajanje 
njegovega koncertnega filma je prvič v zgodovini tovrstnih pro-
dukcij doseglo prodajo vstopnic za več kot milijon angleških funtov 
v samo enem dnevu. S tem je presegel dotedanji rekord, ki so ga 
imeli One Direction._

 14. junija 2017 ob 20.00 / Dvorana Stožice, Ljubljana 

Z grammyji večkrat nagrajeni vsestranski ameriški pop glas-
benik in zvezdnik ni le Bruno Mars, temveč Peter Gene Her-
nandez, ki je svoje otroštvo preživel na Havajih. Zaslovel je 
leta 2010 s hitom Just The Way You Are, priljubljenosti pa 
niso ušle niti pesmi Nothin’ On You, Grenade in Billionaire. 
Po prvencu Doo-Wops & Hooligans (2010) je izdal enega od 
najbolj prodajanih albumov na svetu Unorthodox Jukebox, 
ki ga je naznanila svetovna uspešnica Locked Out of Hea-
ven. Naslednji večji podvig je Bruno zabeležil kot koprodu-
cent in pevec megalomanskega hita Uptown Funk Marka 
Ronsona. Oboževalci smo morali čakati kar štiri leta in tako 
lani le dočakali tretji studijski album 24K Magic, glamurozno 
delo, ki poslušalce pritegne z udarnim funky popom._

3. junija 2017 ob 20.00 /  
Wiener Stadthalle, Dunaj, Avstrija

Začetki slovite angleške alternativne rock skupine iz Abingdona v Oxfordshiru segajo v leto 1985, 
ko so fantje ustanovili bend z imenom On A Friday. Svoj prvi singel Creep so izdali leta 1992, sve-
tovno slavo pa je dosegel nekaj mesecev po izdaji prvenca Pablo Honey (1993). V Veliki Britaniji 
so priljubljenost dosegli z drugim albumom The Bends (1995), tretji album OK Computer (1997) 
pa jim je prinesel izjemno mednarodno slavo. Ta je bil zaradi bogatih zvokov pogosto oklican 
za »znamenitost devetdesetih«. S težko pričakovanim devetim albumom A Moon Shaped Pool 
(2016), ki so ga izdali po petletnem diskografskem premoru, se vračajo tudi k svojim alter rock 
koreninam, album pa predstavlja vesolje kot simbol mračnega v posamezniku._

 16. junija 2017 ob 21.00 / Autodromo Nazionale Monza, Italija

KONCERT / DUNAJ

KISS

KONCERT / LJUBLJANA

GREEN DAY

KONCERT / LJUBLJANA

ANDRÉ RIEU 

KONCERT / DUNAJ

 BRUNO MARS

 KONCERT / MONZA

 RADIOHEAD
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DESTINACIJA

MESTO NA DONAVI, 
KI BO LETA 2021 
EVROPSKA 
PRESTOLNICA
KULTURE, KAR 
KLIČE PO POLETNEM 
OBISKU. ZDRUŽUJE 
ODLIČNO KULINARIKO, 
BALKANSKO 
GOSTOLJUBJE, 
NOČNO ŽIVLJENJE IN 
IZJEMNO KULTURNO 
DEDIŠČINO. IME 
MESTA JE V SVET MED 
DRUGIM PONESEL 
FESTIVAL EXIT, KI 
VELJA ZA ENEGA 
OD  NAJBOLJŠIH V 
EVROPI. 

POLETNI POBEG: NOVI SAD

SPREHOD, HRANA IN PIJAČA V 
CENTRU MESTA

Slikovito mesto, kjer se lahko 
sprehodimo ob Donavi in po 
tlakovanih mestnih ulicah, po-
nuja pestro kulinarično ponudbo. 
Prevladujejo tradicionalne srbske 
jedi, v zadnjih letih pa je ponud-
ba dopolnjena z butičnimi pivi 
manjših pivovarn. Na številnih 
trgih lahko posedate v kavarnah 
in pokusite domačo rakijo._ 

VOŽNJA S KOLESOM 

Čeprav je Novi Sad obkrožen 
s hribi, je samo mestno jedro 
popolnoma ravno in idealno za 
vožnjo s kolesom. Na kar nekaj 
mestih lahko najamete kolo in 
se zapeljete do urejenih plaž ob 
Donavi ali lokalnih parkov._ 

ŠTRAND 

Priljubljena mestna plaža, ki 
je polna barov in restavracij. 
Namočite noge, osvežite se z 
mini krofi, sladoledom ali hladnim 
pivom. V času festivala Exit je to 
lokacija festivalskega kampa, kjer 
se dolga zabava nadaljuje tudi po 
uradnem festivalskem delu._ 

DRUŽABNE IGRE 

V zadnjih petih letih je Novi Sad 
imenovan tudi srbska Silicije-
va dolina. Tako lahko prosti čas 
preživite z gradnjo srednjeveških 
gradov, se borite proti nezemlja-
nom ali zaigrate igro asociacij. 
Lokali, kot so Gaming cester, Gilde 
in Dragon, so najboljši način, da 
spoznate lokalne prebivalce prek 
iger._

VINO SREMSKIH KARLOVCEV 

Sremski Karlovci so skrito sre-
dnjeveško mesto, ki na svojih 
sončnih pobočjih proizvaja naj-
boljša evropska vina. Na seznamu 
vin je znameniti bermet, ki so ga 
stregli tudi na ladji Titanik. Prav 
tako pa domačini dodajo še mes-
ne specialitete, med katerimi so 
kulen, pršut in domače klobase._ 

FESTIVAL EXIT 

Da se je glas o festivalu razširil po 
svetu, je med drugim krivo tudi 
prizorišče. Festival se namreč 
odvija na srednjeveški trdnjavi, 
ki ponuja več kot 20 odrov in v 
štirih dneh gosti več kot 200.000 
obiskovalcev. Letos so med 
osrednjimi festivalskimi imeni The 
Killers, Liam Gallagher, Hardwell, 
Rag’n’Bone Man, Jake Bugg, 
Jason Derulo, Years & Years, 
Solomun in številni drugi._ 
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PREDEN SE ODPRAVITE NA PRVI POLETNI DOPUST, POKUKAJTE V HRAME 
KULTURE, KJER SO ZA VAS PRIPRAVILI NEKAJ ODRSKEGA DOGAJANJA. 
PRIHAJA MUZIKAL VESNA, ODVIL PA SE BO TUDI ČETRTI DRAMA FESTIVAL.   

ODRI

ODRSKO 
DOGAJANJE 

 DRAMA

GREŠNI KOZEL  

FESTIVAL

DRAMA FESTIVAL 
 KONCERT 

OPERNA NOČ V MESTNEM PARKU 

Rainer Werner Fassbinder ni dolgo živel, vendar je v slabih sedemintridesetih 
letih zakrivil obsežen opus, ki ga je podpisal kot režiser, scenarist in igralec v eni 
osebi in ki na mnogotere načine pripoveduje večinoma o enem: o tujstvu. Če je 
Fassbinder namreč kaj bil, je bil avtsajder. Tako ni nenavadno, da je v Grešnem 
kozlu, svojem filmu iz leta 1969, samemu sebi napisal naslovno vlogo. Grešni 
kozel je zgodba za današnjo rabo. Pripoveduje namreč o grškem ekonomskem 
migrantu, ki se v Münchnu poskuša socializirati. Neposreden radijski prenos bo 
potekal na programu ARS – 3. program Radia Slovenija._

Režija: Alen Jelen

5. junija ob 20.00 /  
Slovensko mladinsko gledališče

Na četrtem Drama Festivalu se bo zvrstilo sedem vrhunskih uprizoritev in šte-
vilni spremljevalni dogodki. Raznovrstne gledališke poetike, ki jih smelo razi-
skujejo predstave (nacionalnih) gledališč iz Brna, Bratislave, s Cetinja in iz Za-
greba, dopolnjujejo tri odmevne uprizoritve s slovenskih odrov. Prav tako se 
pripravljata dve okrogli mizi s poudarkom na poslanstvu nacionalnih gledališč v 
luči različnih kulturnih modelov in (gledališki) obravnavi tranzicije iz socializma 
v kapitalizem, režijski dialog, pogovori po predstavah in dva koncerta._

Od 25. do 31. maja / Drama Ljubljana
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Ljubitelji opere in klasične glasbe ste ponovno vabljeni na tradicionalni kon-
cert opernih arij ob zaključku letošnje sezone SNG Maribor. Bogat program 
koncerta  med drugim sestavljajo najznamenitejše in najbolj priljubljene arije 
Mozarta, Bellinija, Donizettija, Verdija, Ponchiellija, Bizeta in Puccinija, ki jih 
bodo ob spremljavi Simfoničnega orkestra SNG Maribor izvedli solisti Rebeka 
Lokar, Sabina Cvilak, Petya Ivanova, Andreja Zakonjšek Krt, Guadalupe Bar-
rientos, Irena Petkova, Martin Sušnik, Jaki Jurgec in Jure Počkaj. Prepustite 
se lepoti naravnega ambienta mariborskega mestnega parka in preživite ča-
robni majski večer v družbi vrhunskih umetnikov._

Dirigent: Simon Krečič

26. maja ob 20.00 / Mestni park, Maribor

Na pomlad, ko sončni žarki postanejo nagajivi, ko se narava odene v zapeljive 
barve in zadiši po ljubezni, morajo maturanti vtakniti nosove med knjižne plat-
nice, se guliti za veliki preizkus znanja in zrelosti ter pozabiti na vse lepote, ki 
se bohotijo zunaj. A naši trije junaki so prepričani, da do uspeha vodi lažja pot. 
Zamislijo si bližnjico, po kateri jih bo popeljala Hiperbola, hči strogega profesor-
ja matematike Kosinusa. Osvojiti Hiperbolino srce in si pridobiti pole za veliki 
preizkus se glasi formula, ki jo sestavijo, a kaj, ko brihtne glave vanjo vstavijo 
napačno neznanko. Dekle, ki se pojavi na zmenku, namreč ni tista, za katero 
so mislili, da je profesorjeva hči. In to, kar sledi tej sladki zmoti, je nit, iz katere 
se je stkala zgodba prve slovenske filmske romantične komedije, po kateri je 
prirejen muzikal Vesna._

Režija: Vojko Anzeljc

7. junija ob 21.00 / Križanke

MUZIKAL

VESNA 
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GREMO NA ILLY

Podjetje Espresso, uvoznik 
kave Il ly, nas je gostilo na 

posebnem zajtrku. Spoznali smo, 
kako se pripravi Iperespresso, 

kava z izjemno aromo in kremno 
peno. Ta je še slajša, če jo piješ iz 
skodelice il ly Ar t Collection, ki je 
nastala v sodelovanju z modno 

hišo Emilio Pucci._
espresso.si

MANGO OD APRILA 
TUDI V CENTRU 

LJUBLJANE

Modne navdušenke je razveselilo 
odprtje nove prodajalne Mango v 

centru prestolnice v Hotelu Slon. V 
novo pomladno-poletno kolekcijo 

so pokukali tudi nekateri znani
Slovenke in Slovenci._

mango.com

PSSST ...



PSSST ...

KRALJ ARTUR: 
LEGENDA O MEČU

Vizualni spektakel Kralj Ar tur: 
Legenda o meču je doživel pre-

miero v Cineplexxu Kranj. Priznani 
f ilmski ustvarjalec Guy Ritchie je 
v svojem tipičnem dinamičnem 

slogu na velika platna prene-
sel klasično legendo o meču 

Ekskaliburju._
cineplexx.si

TEK WINGS 
FOR LIFE PONOVNO 

ZDRUŽIL SVET

Na številnih lokacijah na šestih 
celinah so se tekači 6. maja 

istočasno pognali v tek z dobrim 
namenom: zbiranje sredstev za 

raziskave poškodb hrbtenjače. V 
Sloveniji so star tali s Kongres-

nega trga točno ob 13. uri ._
wingsforlifeworldrun.com
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OSVOJITE NAGRADO

OSVOJITE PAMETNI 
TELEFON LG K10 (2017)
OBIŠČITE SPLETNO STRAN CITYMAGAZINE.SI IN SE 
POTEGUJTE ZA NAGRADO, KI VAS BO SPREMLJALA VSAK 
DAN – PAMETNI TELEFON LG K10 (2017). MED VSEMI, KI 
BOSTE PRAVILNO ODGOVORILI NA NAGRADNO VPRAŠA-
NJE, BOMO NEKOMU PODELILI: 

• PAMETNI TELEFON LG K10 (2017)  
 
NAGRADO BOMO ŽREBALI 1. 6. 2017.  
SODELUJTE: CITYMAGAZINE.SI/LGK10 

LG K10 (2017) NI 
OBIČAJEN PAMETNI 
TELEFON!  
Kovinska linija, ki poteka po 
profilu, daje telefonu poseben, 
eleganten videz. K eleganci 
pripomorejo še tanek profil 
in zaokroženi robovi zaslona, 
ki so pomembni tudi z vidika 
uporabnosti in praktičnosti 
aparata. Sprednji fotoaparat 
LG K10 ima objektiv s širokim 
kotom 120° in ujame v fotogra-
fijo vse, kar vas obkroža – ce-
lotno skupino prijateljev ali ču-
dovit razgled. Glavna kamera 
13 MP ima večji senzor in bolj 
občutljivo tipalo na svetlobo, 
tako so fotografije boj jasne in 
bolj osvetljene. Zmogljiv ose-
mjedrni procesor z 1,5 GHz in 
2 GB delovnega spomina pod-
pira brezhibno delovanje vseh 
aplikacij. Baterija bo vzdržala 
cel dan dela in zabave._ 
lgmobile.si

L G K1 0  (2 0 1 7) /

Nagradna igra poteka med 17. 5. in 31. 5. 2017. Vsi pogoji za sodelovanje so 
objavljeni ob obrazcu na spletni strani, kjer z vpisom podatkov in odgovo-
rom na preprosto nagradno vprašanje sodelujete v nagradni igri. Organiza-
tor nagradne igre je podjetje VAMA TRADE POVŠIČ & CO., d.o.o._

KAKO DO NAGRADE?

CITYMAGAZINE.SI/LGK10
SODELUJTE:
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