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Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

Novi

Renault priporoča renault.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 – 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. 
Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo 
leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 
km, karkoli se zgodi prej. ** Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun mesečnega obroka je na voljo na www.renault.si.

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo 
leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 
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Poletje je v polnem razmahu in 
napoveduje se pestro dogajanje v 
mestu, kjer se zdi, da programom 
za razvajanje vseh naših čutil ni 
videti kraja. Letos si bom poletje 
vzel v pravem pomenu besede. 
Prekrižaril bom Evropo podolgem 
in počez. Obiskal kakšen festival 
elektronske glasbe na Hrvaškem 
in po vsej verjetnosti dopustoval 
v Italiji. Nimam točnih načrtov 
in to mi je na skrivnosten način 
pravzaprav izjemno všeč. Nisem 
vpet v  okvire in tudi tako bo lahko 
poletje svobodno. Popolnoma 
svobodno. Brez klasičnih omeji-
tev. Avgusta bo City Magazine na 
kolektivnem dopustu. To pome-
ni, da bomo še vedno izjemno 
veliko ustvarjali na spletu, a nova 
številka vaše najljubše brezplačne 
revije bo na stojalih v prvih dneh  
septembra, ko se spet vrnemo z 
novimi vsebinami in idejami. Med 
tem pa me lahko spremljate malo 
bolj osebno v okviru mojih vlogov, 

ki so v zadnjih tednih postali del 
mojega vsakdana. Tudi tako vam 
želim vsaj malo približati naš medij 
in vam odstreti zakulisje, kako 
nastaja City Magazine. Zato velja 
vabilo, da me spremljate prek 
mojih družbenih kanalov in tudi 
tako doživite del mojega poletja, ki 
bo čisto City. V številki, ki je pred 
vami, vam ponujamo predvsem 
ideje za polno preživljanje poletja. 
Tako pišemo o naravnih kopališčih, 
kjer si lahko ohladite razgrete misli 
in telo. Pogledamo, kaj se bo do-
gajalo v mestu, preverimo, katerih 
koncertov ne smete spregledati in 
kaj prihaja na velika filmska platna. 
In še in še ... Uživajte poletje!   
  
Jan Macarol Vrabec,  
urednik

Facebook: janmacarol 
Instagram: janmacarol 
Youtube: janmacarol 
e: jan@citymagazine.si 
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DAN ZA ...

ČE STE ŠE VEDNO »ZAKLENJENI« V URBANO OKOLJE, POTEM SI POPESTRITE DNE-
VE IN NOČI V MESTU TER OBIŠČITE KATEREGA IZMED TEH EDINSTVENIH DOGODKOV. 
VERJEMITE NAM, POPOLNOMA VAS BODO OSVEŽILI … 

/ F E S T I V A L
BLEJSKI DNEVI Z OKUSI BLEDA 
Ste pripravljeni na žareče Blejsko jeze-
ro? Prostovoljci v čolnih bodo namreč na 
jezersko gladino položili okrog 15 tisoč lučk 
v jajčnih lupinah, ki jih tradicionalno prip-
ravlja domačin Andrej Vidic. Te lučke bodo 
razsvetlile jezero in njegovo okolico. Kulinari-
ko na prireditvi bodo zasnovali blejski lokalni 
partnerji pod destinacijsko blagovno znamko 
Okusi Bleda. Obiskovalcem prireditve na 
Bledu bodo vse tri dni na voljo tradicionalne 
lokalne specialitete, pripravljene iz svežih, 
sezonskih sestavin, predstavljene na način 
ulične prehrane, posebno pozornost pa so 
pri predstavitvi namenili trajnostni kompo-
nenti._
do 23. julija / Bled /  
Jezerska promenada, Zdraviliški park

FILMSKI FESTIVAL MOTOVUN 
Motovun, eden izmed biserov hrvaške Istre, 
bo tudi letos gostil znameniti filmski festival. 
Na velikem platnu, postavljenim pod zvez-
dnatim nebom, se bodo odvrteli najboljši 
letošnji filmi. Organizatorji vsako leto v svoj 
izbor vključijo filme, ki prihajajo iz kar največ 
različnih držav, obiščejo pa ga tudi častni 
gostje, ki popestrijo dogajanje ter gledalcem 
predstavijo svoj pogled na filmsko umetnost. 
Ena izmed ključnih prednosti tega dogodka 
je to, da ne preseže svojih zmogljivosti ter 
ohranja oglede projekcij v intimnem ambien-
tu. Kljub temu pa festival vsako leto pridobi-
va ugled in povečuje kakovost._
Do 27. julija / Hrvaška / Motovun

JOHN MALKOVICH NA 
LJUBLJANA FESTIVALU
Ansambel I Solisti Aquilani sodi med najvi-
dnejše italijanske komorne orkestre. Poustvaril 
bo Šostakovičev Godalni kvartet št. 8, ki ga je 
Rudolf Baršaj orkestriral za godalni orkester 
in nosi ime Komorna simfonija; v solistični 
vlogi se bo v Bachovem Violinskem koncertu 
predstavila slovenska violinistka Lana Trotov-
šek. Zelo poseben bo drugi del večera, ko se 
bo v Šnitkejevem Koncertu za klavir in godala 
pridružil znani ameriški dramski in filmski igra-
lec ter režiser in producent John Malkovich. V 
Šnitkejev Koncert bo z natančnim in poglob-
ljenim izborom besedila iz poglavja Report on 
the Blind romana Grobovi in junaki Ernesta 
Sabata vključil svoj glas kot del glasbe._

20. julija ob 20.00 / Ljubljana /  
Dvorana Grand hotela Union

ODBOJKA NA MIVKI IN PLAŽA 
SREDI MESTA
Spet se obeta odbojkarski spektakel brez 
primere. Prvega smo lahko spremljali leta 
2014 na Kongresnem trgu v Ljubljani. Letos 
še večji in vedno bolj pomemben dogodek 
bo v prestolnico privabil najboljše evropske 
igralce odbojke na mivki, ki se bodo potegovali 
za denarno nagrado v višini 30.000 evrov. 
Tako bomo lahko spremljali najboljše evropske 
dvojice, v njihovi družbi pa tudi najboljše slo-
venske pare. Odbojkarski turnir Beach Volley 
Challenge, ki je hitro zaslovel tudi zunaj naših 
meja, bodo pospremili bogat spremljevalni 
program, poletne atrakcije in plesni ritmi._

do 21. julija / Ljubljana /  
Kongresni trg in Črnuče

RED BULL NO PAWS DOWN
Smetana longboarderjev se to poletje od-
pravlja v dolino Kolpe, kjer bo znova potekal 
legendarni KnK Longboard kamp na Med-
vedjem črevu (14-dnevno srečanje long-
boarderjev). V okviru tega bo potekal tudi 
Red Bull No Paws Down, tretji po vrsti, ko se 
bodo rolkarji v disciplini 4 kros na izpadanje 
pomerili na strmi cesti od Osilnice do pre-
laza Strma reber, na odseku, imenovanem 
Medvedje črevo. Na vijugasti štirikilometrski 
progi z do 180-stopinjskimi ovinki in 14- 
odstotnim naklonom tekmovalci dosegajo 
hitrosti do 80 km/h, zanjo pa potrebujejo od 
5 do 7 minut._

29. julija ob 10.00 / Osilnica 
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BESEDILO & IZBOR: CITY MAGAZINE

/ D O G O D E K

PIVO IN CVETJE LAŠKO
Ponovno ste vabljeni v zibelko piva, tokrat na 
že kar 53. festival zapovrstjo. Žanrsko najbolj 
odprt in cenovno najdostopnejši glasbeni do-
godek v Sloveniji ponuja mnoge glasbene zvr-
sti: od popa do rocka, latino ritmov, muzikala in 
elektronske plesne glasbe do narodno-zabav-
ne ter letos prvič tudi klezmerja. Nastopili bodo 
Riblja Čorba, Ugly Kid Joe, Đurova Bombaj 
štampa, Level 42, Big Foot Mama, največ 
navdušenja pa bo gotovo požela britanska 
zvezdnica Samantha Fox. V spominu srednje 
generacije je ostala po svoji veliki uspešnici 
Touch Me (I Want Your Body). Velja za pravo 
ikono in je največkrat fotografirana ženska 
osemdesetih let prejšnjega stoletja._

do 16. julija / Laško
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DAN ZA ...

/ D O G O D E K

/ D O G O D E K

/ F E S T I V A L/ F E S T I V A L

FESTIVAL URBANO DEJANJE
Urbani festival že tretje leto dokazuje, da se 
glasbenim festivalom ni treba usmeriti zgolj v 
eno zvrst glasbe. Vsak dan bo tako posve-
čen drugi glasbeni tematiki: ponedeljek jazz 
glasbi, torek lokalni glasbi, sreda dobremu 
staremu rocku, v četrtek bomo zaplesali ob 
hiphop ritmih, v petek zažurali ob elektron-
ski glasbi, sobota bo posvečena alternativni 
glasbi, v nedeljo pa bomo zaključili festival z 
zaključnim koncertom. V goste med drugim 
prihajajo Bad Copy, Zmelkoow, Čedahuči 
s Severo Gjurin, Zlatko, Uroš Perič in Koala 
Voice._

do 13. avgusta / Ljubljana / Tobačna 

SUMMER FEST RADLJE
Koroška ima nov glasbeni festival. Ta bo 
obiskovalcem nudil pester izbor glasbe na 
dveh odrih. Glavni oder bodo popestrili hiti 
legendarne hrvaške pop-rock skupine Parni 
valjak, Jana Plestenjaka, Magnifica in skupi-
ne Big Foot Mama, ki se jim bodo v dveh ve-
čerih pridružili še Nina Pušlar, Elvis Jackson, 
Cover Lover, Nipke in Blue Town’s Radio. 
Poskrbljeno bo tudi za ljubitelje elektronskih 
ritmov. Na elektronskem odru se bo obisko-
valcem predstavilo več kot 10 izvajalcev. 
Pričakujete lahko tudi bogat spremljevalni 
dnevni program: od športnih in družabnih 
iger do prostega vstopa in kopanja v Vod-
nem parku._

do 13. avgusta / Radlje ob Dravi

POLETNI PANČ 
Če se boste tretji teden v avgustu potikali 
po slovenski prestolnici, nikar ne pozabite 
zaviti na Ljubljanski grad. Tam bo namreč 
potekal eden od največjih in najbolj pestrih 
festivalov komedije na slovenskih tleh, ki le-
tos že 10. leto riše nasmehe na obraze vseh 
generacij. Tako kot lani bodo obiskovalci tudi 
letos deležni kar petih večerov komedije. Na 
odru Panča se bo pojavilo večje število zna-
nih televizijskih obrazov, ne bodo pa pozabili 
niti na mlajše komike, ki so se v preteklem 
letu močno izkazali._

do 26. avgusta / Ljubljanski grad

BLED BIKE FESTIVAL
Eden od največjih kolesarskih festivalov na 
naših tleh bo Bled spremenil v pravo kolesarsko 
središče. Ob jezeru bodo postavljene stojnice s 
kolesarsko opremo in raznimi športnimi dodatki, 
poskrbljeno pa bo tudi za kulinarično izkušnjo 
ter sproščujočo zabavo. Največji dogodek bosta 
zagotovo glavni dve tekmi, ki bosta zahtevali 
kar nekaj kondicije in fizične pripravljenosti. 
Krajša tura, Bled Bike Marathon, zaobjema  
64,1 km  dolgo traso, ki pa od tekmovalcev 
zahteva spopad s 1800 m višinske razlike. 
Velika tekma Bled Bike Epic pa je dolga 101,9 km 
ter vključuje kar 3100 m višinske razlike. Ste 
pripravljeni na izziv leta?_

do 27. avgusta / Bled

OTROŠKI BAZAR
Že 12. sejem za družine se vrača 
na začetku šolskega leta. Po-
leg tradicionalnih predstavitev v 
sejemskih dvoranah, kjer se vsako 
leto predstavljajo ponudniki otroške 
opreme, oblačil, šolskih in športnih 
potrebščin itd., bo Otroški bazar dal 
velik poudarek predstavitvi špor-
tnih disciplin, organiziral pa bo tudi 
dobrodelno akcijo Podari zvezek 
za otroke iz socialno šibkih družin. 
Cirkus Hokus Pokus bo poskrbel 
za vse magične čarovnije in trike, 
obiskali nas bodo Martin Krpan, Ke-
kec in Pehta ter Cepecepetavček. 
Že četrtič bo na Otroškem bazarju 
potekalo tudi Srečanje nosečnic in 
mladih staršev._

do 10. septembra / Ljubljana /  
Gospodarsko razstavišče
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Odslej z osvežilnim okusom 
breskve, ananasa in špinaèe.

NOV
O

NOVI ÈLAN 
DRUŽINE EGO

www.l-m.si
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CROSSLAND

Naštete storitve so možne le z določeno opremo. Na sliki je prikazana oprema za doplačilo. 1Samodejno zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev deluje pri hitrosti nad 5 km/h
in pod 85 km/h. Za več informacij obiščite opel.si. 2Storitve OnStar zahtevajo aktivacijo in račun pri družbi Opel OnStar Europe Ltd. Po izteku določenega preizkusnega
obdobja se za storitve zaračunava naročnina. Vse storitve so odvisne od mobilnega omrežja in razpoložljivosti.

Povprečna poraba goriva: 3,6 – 6,2 l/100 km. Emisije CO2: 93 – 141 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6. Specifične emisije 
NOX: 0,0194 – 0,0373 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00005 – 0,0014 g/km. Število delcev pri
dizelskih motorjih: 0,01E11 – 2,45E11 /km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolične. Opel 
Southeast Europe LLC, 2040 Budaörs, Szabadság u. 117, Madžarska.

  Samodejno zaviranje v sili1

  180° panoramska vzvratna kamera

  Sistem                               – samodejni klic v primeru trčenja2

Novi Opel

235x295_SF_Crossland_Lauch.indd   1 29/06/17   16:31

URBANI UTRIP
URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

Vdori hekerjev in nadzorovanje živ-
ljenja drugih prek spletnih kamer so 
pereča tema v današnjem svetu, saj 
so vdori vedno pogostejši. Ste  si 
ogledali film Snowden? Potem ves-
te, o čem govorimo. piOff je nalepka 
za vašo spletno kamero, ki vam bo 
pomagala skriti zasebno življenje 

pred radovednimi očmi. Nalepka 
je narejena iz silikona, ki ne pušča 
sledi, sprednja stran pa se lahko 
uporablja kot čistilni pripomoček za 
zaslon. Prilepite svoj piOff in bodite 
brez skrbi!_

pi-off.com 

BODI (NE)VIDEN S PIOFF

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

L E P O TA

KOZMETIKA MAC 
PRIHAJA V SLOVENIJO
Kozmetika MAC bo kmalu odpr-
la svoje prvo prodajno mesto v 
Sloveniji, natančneje v Cityparku v 
Ljubljani. Tam bomo prišle na svoj 
račun vse ljubiteljice te kakovostne 
kozmetike, ki je bila najprej priljublje-
na pri umetnikih ličenja, danes pa 
jo z veseljem uporabljajo punce po 
celem svetu. Več informacij sledi._

maccosmetics.com

MANIPEDISPA NA RUDNIKU V LJUBLJANI
V nakupovalnem centru Supernova na Rudniku v Ljubljani so odprli novo 
podružnico znanega kozmetičnega salona ManiPediSpa.
Lastnica je pri zasnovi blagovne znamke črpala ideje iz življenja v tuji-
ni – natančneje v Hongkongu, ter zato pred leti odprla nov koncept t. i. 
»open space« salona, kjer v skupnem prostoru izvajajo tako nego rok kot 
nego nog. Ostale kozmetične storitve, kot so nega obraza, depilacije ter po-
daljševanje trepalnic, pa so v ločenem in intimnejšem prostoru.
Stranke lahko manikiro in pedikuro opravijo tudi istočasno in se v tem času 
družijo – v stilu nanizanke Seks v mestu.
Velik poudarek interjerja so trendovski dizajn salona in moderni detajli, ki pri-
čarajo občutek, da ste se negi telesa prepustili v kateri od svetovnih prestol-
nic, kot so New York, London ali Hongkong._

Prvo nadstropje nakupovalnega centra Supernova, Rudnik

Naročila: 040 382 669 
manipedispa.si

NEON RABBIT: RETRO 
ŠIK NAHRBTNIKI ZA 
VSAK OKUS
Pustite, da vas Neon Rabbit popelje 
v časovni stroj oblikovanja. Dolge 
resice iz 70., kasete iz 80., R&B 
glasba 90. let in kovinski odsevni 
materiali iz prihodnosti. Ste za zlato 
in svetlikajoče se ali ste bolj za mat in 
črno? Vse to so navdihi, ki so razlog 
za nastanek ekskluzivnih izdel-
kov, ki premorejo visoko kakovost, 
lahkotnost nošenja in kombiniranja 
z oblačili. Primerni so za različne po-
sebne priložnosti ali pa kar tako, za 
preprosto popestreno življenje. Ne 
glede na to, ali je vaš izbor retro kul 
ali futuristično šik nahrbtnik, od prav 
vsakega prodanega Neon Rabbit Za-
vetišču za zapuščene živali Ljubljana 
nameni denarno donacijo._

neonrabbit.eu
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CROSSLAND

Naštete storitve so možne le z določeno opremo. Na sliki je prikazana oprema za doplačilo. 1Samodejno zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev deluje pri hitrosti nad 5 km/h
in pod 85 km/h. Za več informacij obiščite opel.si. 2Storitve OnStar zahtevajo aktivacijo in račun pri družbi Opel OnStar Europe Ltd. Po izteku določenega preizkusnega
obdobja se za storitve zaračunava naročnina. Vse storitve so odvisne od mobilnega omrežja in razpoložljivosti.

Povprečna poraba goriva: 3,6 – 6,2 l/100 km. Emisije CO2: 93 – 141 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6. Specifične emisije 
NOX: 0,0194 – 0,0373 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00005 – 0,0014 g/km. Število delcev pri
dizelskih motorjih: 0,01E11 – 2,45E11 /km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolične. Opel 
Southeast Europe LLC, 2040 Budaörs, Szabadság u. 117, Madžarska.

  Samodejno zaviranje v sili1

  180° panoramska vzvratna kamera

  Sistem                               – samodejni klic v primeru trčenja2

Novi Opel

235x295_SF_Crossland_Lauch.indd   1 29/06/17   16:31
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AERO BARVICE SE VRAČAJO 
AERO barvice so postale sestra legendarnih barvic Jolly. Priljubljeno 
slovensko podjetje je pod okriljem novega avstrijskega lastnika Brevillier 
Urban&Sachs, znanega po znamki Jolly, obrnilo nov list v svoji bogati 
zgodovini. Na prodajne police so postavili nov portfelj izdelkov, ki vključuje 
visokokakovostne in za otroke povsem varne tempere, barvice, flomastre, 
voščenke, krede, šilčke in druge izdelke v tradicionalni rdeči embalaži. Novi 
lastnik sicer načrtuje, da bodo izdelki AERO osvojili ne le slovenski, hrvaški in 
avstrijski trg, temveč tudi Nemčijo in ZDA. In ti načrti bi lahko za tradicional-
no slovensko znamko, ki je z nami že od leta 1946, pomenili veliko prelomni-
co na poti do svetovnega uspeha._ 

aero.si

UBERBOAT HRVAŠKA 
Hrvaška je dom več tisoč otokov, večina od njih pa je dostopna le z ladji-
co oziroma čolnom. Zaradi tega so na Hrvaškem 26. junija vpeljali storitev 
UberBoat, ki je na voljo v Splitu in Dubrovniku ter na otoku Hvar. Na voljo 
so prevozi s kopnega do otoka in obratno, kot poldnevna ali celodnevna 
avantura. Prevoz med Splitom in Hvarom (ali obratno) je na voljo po fiksni 
ceni 2600 hrvaških kun (z gliserjem za 8 ljudi), kar je 350 evrov. Za 3300 
hrvaških kun (445 evrov) je na voljo XL-čoln za 12 ljudi. Enako kot pri nava-
dnem Uberju je tudi tukaj prisoten voznik, v tem primeru sta to kapitan in 
mornar._ 

uberboatcroatia.com

Š O L S K E  P O T R E B Š Č I N E P O T O VA N J E
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V SOBOTO, 8. JULIJA 2017, SO BLEJSKO JEZERO ŽE ENAJSTIČ ZAPORED OBLEGALI NAVDUŠENI TEKAČI, UDELEŽENCI NOČNE 
10KE, KI JO ORGANIZIRA DRUŠTVO VITEZI DOBREGA TEKA POD GENERALNIM SPONZORSTVOM COCA-COLE. IZMED 3.003 UDELE-
ŽENCEV NOČNE 10KE SI JE 35 TEKMOVALCEV BREZPLAČNO UDELEŽBO ZASLUŽILO Z ODLIČNIM REZULTATOM V PROJEKTU MOJA 
OLIMPIJSKA NORMA OB PODPORI COCA-COLE. 
  

Coca-Cola v Sloveniji je letos v okviru projek-
ta Moja olimpijska norma, ki ga je organiziral 
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih 
zvez, izmed vseh udeležencev izžrebala 35 te-
kačev z zavezo, da podelijo startnino za Noč-
no 10ko tistim, ki bodo dosegli svojo olimpijsko 
normo. Izkazalo se je, da je ta izziv uspešno 
opravilo vseh 35 izžrebancev. Ti so se ude-
ležili Nočne 10ke v spremstvu Jureta Koširja. 

Jure Košir, ambasador teka in Nočne 10ke: »S 
Coca-Colo sem začel sodelovati pred dvema le-
toma na projektu Pospeši ritem, ki je bil za mnoge 
prelomnica, da so sami začeli teči. Coca-Cola je 
v veliki meri zaslužna tudi za odlično organizacijo 
Nočne 10ke. Všeč mi je njihov koncept, da podpi-
rajo tako profesionalni kot rekreativni šport.«
Projekta Moja olimpijska norma in Nočna 10ka 
sta del številnih aktivnosti, ki jih Coca-Cola v 
Sloveniji pod okriljem pobude #vednopodpiraj 
in štiriletnega partnerstva z OKS-ZŠZ načrtuje 
v obdobju do zimskih olimpijskih iger Pjongčang 
2018. S pobudo #vednopodpiraj spodbuja po-
trošnike, da si drznejo sanjati najmogočnejše 
sanje skupaj s slovenskimi športnimi junaki in, 
predvsem, da jih brezpogojno podpirajo._

coca-cola.si

COCA-COLA V OLIMPIJSKEM DUHU ŽE ŠESTIČ PODPRLA NOČNO 10KO

O L I M P I J S K O  G I B A N J E

Foto: Aleš Fevžer / Ekipa tekačev Coca-Cole z osvojeno olimpijsko normo.

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

URBANI UTRIP
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POLETNA DELAVNICA FERMENTACIJE S 
KISOM IN KVASOM 
Približuje se poletna delavnica fermentacije, v kateri se boste 
naučili okusnega recepta kisanja breskev (Ja! Tudi sadje je 
okusno kisano!) oz. kako pripraviti sladko-kislo-pikantni fer-
mentirani sadni chutney ter vseh skrivnosti delanja odličnega 
kimčija (in morda celo združili oboje v isti jedi).  Vse, kar boste 
ustvarili, je seveda probiotično, naravno kisano in slastno. Vsak 
udeleženec bo s seboj domov odnesel 2 kozarca na delavnici 
pripravljenih živil, ki bosta v 10 dneh do konca fermentirala._ 

Prijave: matejadereani.si

26. julija ob 17.30 /  
Runkova 2 / Ljubljana

kisinkvas.si

SLOVENSKE KOPALKE MASHA 
Slovenski svet mode je dobil novo oblikovalko na področju 
kopalk. Pod blagovno znamko MASHA se je podpisala 26-letna 
Maša Čurič. Z dolgoletno željo po oblikovanju in ustvarjanju je 
letos predstavilo svojo prvo kolekcijo kopalk. Zaveda se, da je 
poleg edinstvenosti modelov s kančkom zapeljivosti za žensko 
še vedno najbolj pomembno, da so kopalke udobne in nosljive. 
Veliko  pozornosti je zato usmerila na kakovost materialov, tako 
je blago za celotno kolekcijo izbrala v Italiji, sama proizvodnja 
kopalk pa se odvija na Hrvaškem. Ker se Maša ne boji izzivov, 
si želi v prihodnje s svojimi modnimi kosi prodreti tudi na tuje 
trge._ 

masha-m.com  
Terminal3 v BTC City Ljubljana

REGRATOVI IZLETI 
V okviru 25. bienala oblikovanja (BIO 25), ki poteka pod slogom Daleč, tako blizu, potekajo 
tudi t. i. Regratovi izleti. Delavnice ponujajo poldnevno kulinarično izkušnjo na lokaciji 
epizode Nov zagon podeželja v Genterovcih pri Lendavi. Klemen Košir, raziskovalec hrane, 
skupaj z avtorji projekta vodi delavnice, ki vključujejo ogled instalacij, nabiranje užitnih 
divjih rastlin in pripravo kosila v predelanih prostorih nekdanjega supermarketa. Na kuli-
narični izlet se lahko odpravite 6. avgusta in 24. septembra. Bienale bo sicer potekal vse 
do 29. oktobra 2017, letos pa se predstavlja z razstavo v Muzeju za arhitekturo in obliko-
vanje (MAO) ter na sedmih lokacijah po celi Sloveniji – Rožnem studencu pri Kočevju, v Tr-
bovljah, v Županovi jami pri Grosupljem, v Kobaridu, v Genterovcih pri Lendavi, v Monfortu 
v občini Piran ter v Ljubljani._ 

Prijave: izobrazevanje@mao.si

mao.si in bio.si

ZMAGOVALCI 
GLASOVANJA 
BEST OF 
SHOPPING 2017 V 
LJUBLJANI 
S skoraj 16.000 oddanih 
glasov so pri mednarodnem 
vodiču po mestih In Your 
Pocket izbrali najboljše 
trgovine v Ljubljani. Zdaj 
vemo, kam naj gremo po 
nakupih vrhunske slovenske 
mode, vse za dom in otroke, 
do ponudnikov s spominki in 
kje je moč kupiti steklenico 
slovenskega vina ali lokal-
nega piva. Najboljša modna 
trgovina je Cliché Shop 
Gallery, Piranske soline je 
postala najboljša trgovina s 
spominki, najboljši slovenski 
butik je Limited Sneakers 
Boutique, ljudje najraje zavi-
jemo v nakupovalni center 
Citypark, nakit in modne 
dodatke najraje kupujemo v 
Woodwayju, najboljša otro-
ška trgovina je Okaïdi, po 
dodatke za dom se najraje 
odpravimo v Flat, po hrano 
in pijačo pa v Cukrček._ 

inyourpocket.com

D E L AV N I C A
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KAVARNA DOBNIK: 
NOVA SLADKA 
ZGODBA V SRCU 
PRESTOLNICE

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

ČOKOLADNI ATELJE DOBNIK, POZNAN PO 
PRVOVRSTNIH ČOKOLADNIH DOBROTAH, 
JE V CENTRU LJUBLJANE ODPRL NOVO 
KAVARNO. TA JE DOBILA SVOJ PROSTOR 
V NEKDANJI KAVARNI MAČEK. ZA PODO-
BO LOKALA SO POSKRBELI AKSL ARHI-
TEKTI IN TAKO USTVARILI SODOBEN IN-
TERJER Z RETRO PRIDIHOM, KI OČARA S 
CVETLIČNIMI TAPETAMI, SIMPATIČNIMI 
SVETILI, OGLEDALI TER KAMINOM, OB KA-
TEREM SE BODO LAHKO GOSTJE POGRELI 
V MRZLIH MESECIH.



J U L I J  // 11 

KAVARNA DOBNIK: 
NOVA SLADKA 
ZGODBA V SRCU 
PRESTOLNICE

INFOMAT//
NASLOV/
KAVARNA DOBNIK
CANKARJEVO NABREŽJE 19  
LJUBLJANA 
 
cokoladniatelje.si 

 Čokoladni atelje Dobnik

V kavarni ne manjka edinstvenih dobrot: privoščite si lahko italijanski 
espresso Illy ter specialty kavo Iconic, Dobnikove sladke uspešnice 
v obliki sladic, tortic in domačih naravnih sladoledov, navdušujejo 
pa tudi z novo ponudbo odličnih koktajlov, izborom kraft piv, penin, 
slovenskih vin, vrhunskih viskijev ter ostalih žganih pijač.

Pijača, ki jo boste stežka spregledali, je nedvomno čokoladni džin to-
nik, ki sliši na ime Beefeater Chocolate Twist.

Ponudba poleg že naštetih sladkih dobrot zajema še slano, juhe in 
sendviče, strežejo pa tudi zajtrke._
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H oT  I Z B O R  P OZ N AVA L C E V
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PAUL BOCUSE , THE COMPLETE 
BOCUSE   

Ikona francoske kuhinje, odličen v 
vseh pogledih in vsega spoštovanja 
vreden. Moj vzornik. Njegova zadnja 
izdana kuharska knjiga The Complete 
Bocuse._ 
emka.si
Cena:  42,14 € 

GORDON R AMSAY, PASSION 
FOR FL AVOUR  

Gordonovo knjigo priporočam pred-
vsem zaradi vsestranskosti. V njej so 
zajete začetne jedi, solate, mesne jedi, 
juhe in tudi sladice. Postopki so opisa-
ni zelo razumljivo, korak za korakom._
emka.si
Cena: 34,80 € 

ANTHONY BOURDAIN, KUHINJA 
STROGO Z AUPNO: PRIGODE IZ 
KULINARIČNEGA PODZEML JA   

Knjiga ni tipična kuharska knjiga, am-
pak je pripoved o  začetkih v kuhinji, o 
kuhinjah, v katerih je delal, in o samem 
življenju. Razgaljena je njegova celotna 
kuharska pot._
emka.si
Cena: 15,84 € 

Kuharska mojstrica in sodnica v od-
daji MasterChef o kuharskih knjigah 
za kuharske navdušence

3

2

1

ALMA REKIĆ

HL AČE APC

Lahke kratke džins hlače vas bodo 
spremljale skozi cel dan, od službe do 
družbe._ 
apc.com
Cena: 145,00 €

MAJICA WU TANG CL AN

Bombažna majica je moja sopotnica v 
najbolj vročih dneh. Brez širše majice 
res ne gre. Najbolj so mi pri srcu potiski 
različnih bendov._
wuwear.eu
Cena: 28,90 €

SONČNA OČAL A DIFFERENT 
EYEWEAR

Moje oči so občutljive na svetlobo, zato 
imam ob sebi vedno sončna očala. To 
poletje sem se odločil za slovensko 
znamko Different Eyewear._
differenteyewear.com
Cena: 159,00 €

PALM LEAF KLOBUK

Zagotovo najbolj uporaben kos poletne 
garderobe. Narejen iz palmovih listov, 
nudi zaščito pred soncem in dopolni 
celoten videz s pridihom naravnega._ 
juergenlehlshop.jp
Cena: 23,00 € 

OBLEK A PAUL SMITH

Obleka iz viskoze je ena izmed rešitev 
proti visokim poletnim temperaturam. 
Lahkotno, ročno potiskano blago delu-
je na kožo prijetno in jo hladi._
paulsmith.com
Cena: 720,00 €

SANDALI PUZZLE F 

Sandali Trippen Puzzle F so čevlji, ki 
uporabniku nudijo udobje skozi celoten 
dan. S svojim dizajnom, uporabnostjo 
in kakovostjo obutev uporabnika prep-
riča, da jo nosi več sezon._
trippen.com 
Cena: 278,00 €

SONČNA OČAL A WOOD STOCK 
MODERNIST

Ta očala me spremljajo že kar 5 let 
in so nepogrešljiv poletni modni kos. 
UV-zaščita in polaroidni nanos poskr-
bita za udobje oči v sončnih dnevih, 
različne vrste lesa pa za unikaten 
pridih._ 
woodstockeyewear.com
Cena: 360,00 €

SUPERGE ADIDAS  
ULTR ABOOST X

Moj spremljevalec pri poletnih spreho-
dih, izletih, jutranjih in večernih tekih 
ter pripravah za maraton. Superge 
Ultraboost X so s kakovostnimi, 
udobnimi materiali nepogrešljiv kos 
športnega poletja._
adidas.com
Cena: 179,59 €

SUBRINA PHI NUTRI MILK 
SPR AY

Zaščitno mleko s provitaminom B5 in 
filtrom UV je v priročnem pršilu moj 
najljubši izdelek za dnevno osvežitev 
las. Primerno je za lase, izpostavljene 
sončnim žarkom, slani vodi in kloru._
subrinaprofessional.com 
Cena: 6,20 €

Scenarist, igralec in producent o 
modnih moških poletih kosih

Oblikovalka oblačil in blaga, ki 
lepoto išče v naravi in naravnem, o 
treh modnih poletnih izdelkih

Miss Slovenije 2012 in osebna 
trenerka o lahkotnih izdelkih za 
poletje, ki bi jih morale imeti vse

3 33
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DEJAN KRUPIĆ

NIVES OREŠNIK

VITA IVIČIČ 
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AERIAL JOGA , NO STRESS 

Ker sem z glavo vedno v oblakih, a z 
nogami na tleh, sem našla sprostitev 
v aerial jogi. Gibanje, ki s pomočjo 
»hammocka«, viseče tkanine, harmo-
nično povezuje telo in duha._ 
nostresshop.co
Cena: 98,00 €

NEGOVALNA »ŽIVA« KOZMETI-
K A I 'M RESOURCE

Ker sem rada uglašena s svojo melo-
dijo, prisegam na I'm Resource, »živo« 
linijo izdelkov, ki jo sestavljajo izključno 
rastlinske surovine, različni mikroorga-
nizmi, encimi ter minerali._
zivinaravo.si
Cena:  49,00 €

MANDAL A PUZZLE WOODMAG

Včasih se je treba malo spraviti v 
red. Zbistriti misli. Najti fokus. Takrat 
vzamem v roke svoj WoodMag, barvne 
lesene koščke, ki se pred mano sesta-
vijo v čudovite pisane mandale._

 Rimonim, Tadeja Jakop
Cena: 44,00 €

SONČNA OČAL A PORSCHE  

Moja ljuba sončna očala. Ne zima in ne 
poletje ne mineta brez sončnih očal na 
mojem nosu._ 
porsche-design.com
Cena: 380,00 €

SONČNA KREMA OMBIA

Krema, ki je obvezna oprema za 
brezskrbno plažo. Sinova se nikakor 
se skrivata v senci, ampak sta zelo 
aktivna._
hofer.si
Cena: 3,99 €

NATIK AČI BIRKENSTOCK

Po domače kar birkice. Najbolj udoben 
in meni krasen poletni čevelj oziroma 
sandal. Za na plažo ali pa samo za 
vroče poletne dni._
birkenstock.com
Cena: 88,00 €

LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS 
SPF 50+ SONČNA KREMA ZA 
OBRAZ 

Tanka je meja med lepo porjavelim 
ter rdečim, olupljenim in zgubanim 
nosom. Slednjemu se izognem z redno 
uporabo sončne kreme za obraz – ta je 
ultralahka in najboljša – primerna je za 
vse tipe kože._  
laroche-posay.si
Cena:  19,50 €

AFRODITA – MARMEL ADA Z A 
PORJAVITEV KOŽE 

Čeprav je res pomembno zaščititi 
kožo pred nevarnimi sončnimi žarki, 
je včasih vseeno dovoljeno zamižati 
na eno oko, se namazati z marmelado 
in z njeno pomočjo doseči čudovito 
porjavelo polt._  
kozmetika-afrodita.com 
Cena: 7,99 €

NUXE HUILE PRODIGIEUSE OR 
(Z A TELO, OBR A Z IN L ASE)

Čarobna steklenička, ji pravim. Svilna-
ta mehkoba, čudovit sijaj, nežen vonj, 
poudarjena zagorelost. To suho olje 
z zlatimi bisernimi delci se vsako leto 
znajde med mojimi poletnimi izdelki._
nuxe.si
Cena: 24,90 €

MadKat, blogerka, novinarka in 
piarovka o iskanju ravnotežja in 
sprostitvi

Blogerka, kaskaderka in mamica o 
izdelkih, brez katerih letos nikar na 
plažo

Sanjačica, blogerka in študentka 
komunikologije o poletnih izdelkih 
za nego kože

33 3
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KATJA ŠTINGL

TJAŠA PERKO

NEJA STOILKOVSKY
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HoT MAXI

20 GB3000 MIN

3000 SMS

9,99
za 30 dni

hot.si

HoT MAXI je bil v neodvisni primerjalni 
analizi časnika Finance razglašen za 

najboljši mobilni paket v Sloveniji.

Najboljši mobilni 
paket v Sloveniji!

S paketi HoT telefonirate, 
pošiljate sporočila in prenašate 

podatke po Hofer cenah. Ne 
glede na to, katerega od paketov 
boste izbrali, HoT MINI, HoT MAXI 

ali HoT EXTRA, vedno boste 
dobili najboljšo ceno in kakovost.  

Začinite 
svoje 

poletje 
s HoT 

mobilno 
telefonijo
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MODA

BESEDILO & STIL: JAN MACAROL

STILIST

KO UDARI PASJA VROČINA
MOŠKA OMARA+

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

VILEBREQUIN
Poletnemu stajlingu se

poda brisača v stilu.  
vilebrequin.com 

70,00 €

VILEBREQUIN
Kopalke z neverjetnim grafičnim 
vzorcem rib, ki deluje hipnotično. 

Seveda tudi na nasprotni spol.  
vilebrequin.com 

195,00 €

VILEBREQUIN
Torba za na plažo ali v mesto, 
ki se modno poda letošnjim 

kombinacijam in barvam.   
vilebrequin.com 

165,90 €

CONVERSE
Igralec badmintona Jack Purcell jih je naredil 

legendarne. Bele in takšne (Jack 
Purcell Signature) z njegovim 

podpisom bodo vselej modne.   
converse.com 

95,00 €

LEVI'S VINTAGE
Marlon Brando in blagovna 

znamka Levis sta ta 
model »t-shirta« naredila 
legendarnega. In še vedno 

je moden!  
levis.com 

80,00 €

MONDAINE
Preprostost in eleganca ter 
poreklo, ki zagotavlja visoko 
kakovost. Idealna klasična 

ura za poletne dni. 
mondaine.com 

230,00 €

PRADA
Pogumna moška očala, predvsem zaradi tona, ki pa

se odlično podajo k močnim modrim barvam ter večno
modni belini. Ta očala vas bodo vsekakor popestrila. 

prada.com

225,00 €

PAUL SMITH
Natikači Paul Smith bodo razbili še 

tako monoton stajling.  
paulsmith.com 

230,00 €

FRESCOBOL CARIOCA
V osnovi kopalke, ki pa jih boste brez 

težav nosili v centrih obmorskih mest.   
frescobolcarioca.com 

190,00 €

BERLUTI
Espadrile, s katerimi boste 

vsekakor izstopali.  
berluti.com 

195,00 €
K ARBONOIR

Aktivirano kokosovo oglje za 
naravno beljenje zob

karbonoir.si 

17,27 € (50ml)

FRESCOBOL CARIOCA
Plažni loparji iz pravega lesa. Všečkamo!  

frescobolcarioca.com 

80,00 €

FRESCOBOL CARIOCA
Srajca z dolgimi rokavi iz 

lana je kot nalašč za najbolj 
vroče dni v letu. Ležerno in 

decentno! 
frescobolcarioca.com 

180,00 €

CASALI
Poletna klasika 

 Rum-Kokos
manner.com 

THE ELDER STATESMAN
Narejen iz najmehkejšega bombaža, v 

modni indigo barvi, ravno prav spran in 
s tem daje vtis ponošenosti. A vseeno 

tako moden. 
frescobolcarioca.com 

180,00 €

HAVAINAS
Japonke Nautical spominjajo na 

lepoto in svobodo plovbe po morju.  
havaianas-store.com 

20,00 €



JAZ,
MOJA BARVA,
MOJA NEGA.

REFLECTION
TOUCHE CHROMATIQUE

Prva personalizirana nega s 
koloranti za barvane lase*

Novost: Ščiti pred onesnaženjem ter delci iz okolja.
Izboljšana tekstura las & lesk. 
Podaljšana obstojnost barve do 20 pranj**

*Od Kérastase
**uporaba šampona in maske

Distribucija za Slovenijo: 
Nobelcos Group d.o.o.
Petkova ulica 68, Ljubljana
www.nobelcos.si



 16 //  C I T Y M A G A Z I N E . S I O G L A S N A  V S E B I N A

MODA

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

BESEDILO & STIL: LUCIJA MARKO 

STILIST

CASALI
Bombončki Mini Mint 

s sladko skorjo in 
osvežujočim okusom 

poprove mete  
manner.com 

LOKSSE
Slovenska modna obutev 
z anatomsko oblikovanim 
podplatom iz plute. In še 

trendovska povrhu.  
loksse.com 

44,90 €

POLNA VREČA
Pozabi na naramnice in poskrbi 

za »push up«, kot ga še nisi 
imela. Modrc je trenutno 

znižan.  
polna-vreca.si 

19,90 €

HAVAINAS
Japonke Nautical 

z navtičnimi motivi 
spominjajo na lepoto in 

svobodo plovbe po morju.  
havaianas-store.com 

28,00 €

Z ARA
Asimetrična 

obleka s črtami  
zara.com 

29,95 €

ONLY HEARTS
Majica Lazy Mayzie s 
potiskom ananasov  

onlyhearts.com 

47,00 €

TOPSHOP
Kratke hlače z vrvičnim pasom  

eu.topshop.com 

46,00 €

MANGO
Obleka v  

gingam vzorcu  
shop.mango.com 

59,99 €

uROPE
Gladiatorke Ali Romano, 

špagarice, ki spominjajo na 
dni, ko je bila Ljubljana še 

Emona.  
uropesandals.com 

40,00 €

ALEX AND ANI
Zapestnica za vse 

Čudežne ženske med 
nami  

alexandani.com 

42,30 €

NYL BEACH
Spodnji del kopalk z 

visokim pasom  
nelly.com 

17,95 €

NYL BEACH
Zgornji del kopalk  

nelly.com 

17,95 €

PROENZ A SCHOULER
Usnjeni natikači  

net-a-porter.com 

450,00 €

SONIX
Retro sončna očala  

shop.nordstrom.com 

111,93 €

HOLLISTER
Pajac iz džinsa 

hollisterco.com 

49,00 €

SEE BY CHLOÉ
Usnjena torbica 

»crossbody« 
mytheresa.com 

215,00 €

KO UDARI PASJA VROČINA
ŽENSKA OMARA+

H&M
Bombažne hlače z 
elastičnim pasom  

hm.com 

29,99 €

L ARABERNOT
Padajoča obleka 

Marvica za poletne dni 
in morske radosti. Si 

upaš? Bodi samosvoja. 
larabernot.com

120,00 €



Huile Prodigieuse® 
Čudežno suho olje

NOVA  
FORMULA 

www.nuxe.si
Brezplačen telefon: 080 35 64 Nuxe Slovenija nuxe_slovenija

Naravna kozmetika Nuxe je na voljo v lekarnah ter 
trgovinah Maxi, Leposana (E.Leclerck) in Nama v Ljubljani.

OMEJENA IZDAJA

25
VSE  

NAJBOLJŠE!
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KOPALKE NA ULICI
ČE IŠČETE NAČIN, KAKO 
RAZBITI RUTINO BELIH MAJIC, 
POTEM LAHKO NAMESTO TE 
OBLEČETE ENODELNE BELE 
KOPALKE. PRIPOROČAMO 
KOPALKE, KI SO ZAPRTE DO 
VRATU.

ČE ŽELITE OSVAJATI 
TUDI V VEČERNIH URAH, 
POTEM RAZMISLITE O 
KOMBINACIJI ŠPORTNEGA 
ZGORNJEGA DELA KOPALK IN 
ULTRAŽENSTVENEGA KRILA.

KLASIČNO NI NUJNO 
DOLGOČASNO: KO BOSTE 
NAŠLE SVOJO POPOLNO 
BELO BLUZO NA GUMBE, JI 
»PODTAKNITE« BIKINKE, KI 
BODO NEŽNO KUKALE NA 
PLAN.

N
O

V
A

 B
E

L
A

 
M

A
J

IC
A

H
U

D
A

 
B

E
J

B
A

K
L

A
S

IK
A

MIKOH
Enodelne kopalke 

Moorea
farfetch.com

267,00 €

s.OLIVER
Bele široke hlače

soliver.si

89,99 €

MICHAEL KORS
Sončna očala

michaelkors.com

155,00 €

Z ARA
Ohlapna bela bluza

zara.com

29,95 €

MIKOH
Zgornji del bikink 

Belize
mikoh.com

100,00 €

PROUD MARY
Ročno narejeni 
mokasini Essa

garmentory.com

220,00 €

MOTO
Kratke hlače z 
visokim pasom

eu.topshop.com

42,00 €

COS
Sandali z vozlom
cosstores.com

89,00 €

BALENCIAGA
Torbica »clutch«
balenciaga.com

740,00 €

NEW LOOK
Okrogla sončna očala

newlook.com

9,99 €

TOPSHOP
Zgornji del bikink
eu.topshop.com

16,00 €

ACCESSORIZE
Uhani

eu.accessorize.com

6,90 €

MANGO
Torbica z dekoracijo
shop.mango.com

35,99 €

PREEN BY THORTON 
BREGA ZZI

Svileno krilo s potiskom
matchesfashion.com

1.009,00 €

BOOHOO
Čevlji s peto Lucy
eu.boohoo.com

42,00 €

MODA
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KOPALKE NA ULICI
POŽIVITE VIDEZ DŽINSK Z 
OPRSNIKOM IN NARAMNICAMI 
IN POD NJIMI OBLECITE 
BIKINKE. RAZMISLITE O 
BARVITEM POTISKU, DA BODO 
ZARES PADLE V 
OČI.

EDEN OD NAJVEČJIH MODNIH 
TRENDOV LETOŠNJEGA LETA 
JE ROZA BARVA IN VSI NJENI 
ODTENKI. LETOS SI V TEJ BARVI 
PRIVOŠČITE TUDI KOPALKE 
IN JIH KOMBINIRAJTE Z 
MINIKRILOM IZ DŽINSA.

SKRIVATE V OMARI KOPALKE 
S PENTLJO, POUDARJENIM 
PASOM IN ELEGANTNIMI 
TANKIMI NARAMNICAMI? 
SEZNANITE JIH Z ENAKO 
SPOGLEDLJIVIM KRILOM IN 
SANDALI.

N
O

V
O

 
O

T
R

O
Š

T
V

O

R
O

Ž
N

A
T

I 
D

O
T

IK

D
E

K
L

IŠ
K

A
 

R
A

Z
IG

R
A

N
O

S
T

CURRENT/ELLIOT
Džinske z oprsnikom in 

naramnicami
currentelliot.com

524,60 €

H&M
Zgornji del bikink

hm.com

17,99 €

URBAN OUTFIT TERS
Sončna očala

urbanoutfitters.com

16,00 €

SOLID & STRIPED
Kopalke v vzorcu 

gingama
matchesfashion.com

176,00 €

L ACK OF COLOR
Klobuk s širokimi krajci

lackofcolor.com

50,75 €

CARAVANA
Krilo z resami in 
usnejnim pasom

net-a-porter.com

130,00 €

HAT AT TACK
Pletena torbica
shopbop.com

94,85 €

ANCIENT GREEK 
SANDALS

Usnjeni sandali
net-a-porter.com

135,00 €

H&M
Satenast trak za lase

hm.com

7,99 €

G-STAR RAW
Džins krilo

g-star.com

79,95 €

ADIDAS
Superge Stan Smith 

Primeknit Woven
shop.nordstrom.com

104,45 €

MARC JACOBS
Torbica Shutter Camera Bag

shopbop.com

293,57 €

JADEtribe
Pletena kvadratna 

torbica z resicami in 
cofki

saksfifthavenue.
com

163,40 €

ROX ANA SALEHOUN
Enodelne kopalke s pentljo

matchesfashion.com

255,00 €

LOEFFLER 
RANDALL
Sandali z 

zavezovanjem 
okoli gležnjev

loefflerrandall.
com

175,00 €
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CITY KNJIŽNICA
VSAJ ZA TRENUTEK IZ ROK SPUSTITE VSE TEHNOLOŠKE 
PRIPOMOČKE IN VZEMITE V ROKE KAKŠNO DOBRO KNJIGO. 
OBSTAJA NAMREČ REK, KI PRAVI, DA SE POT DO ZNANJA  
ZAČNE Z OBRAČANJEM STRANI. ZATO NE ČAKAJTE, OBRNI-
TE PRVO STRAN ŽE DANES.

Mamice je roman o šestih zelo različnih ženskah, 
ki se kmalu po rojstvu svojih otrok odločijo, da se 
bodo redno srečevale. Zgodba sledi vsaki posa-
meznici posebej, hkrati pa se posveča tudi njeni 
vlogi v skupini. Šesterica se sčasoma precej po-
veže in spletejo se močne prijateljske vezi, nekega 
dne pa nepredstavljivo grozovit dogodek spreme-
ni vse.
Knjiga Mamice neverjetno prepričljivo prikazuje 
ljubezen, zakon in starševstvo v vedno bolj za-
pletenem svetu. Ganljiva, provokativna, nežna in 
napeta pripoved, ki zagrabi svojega bralca in ga ne 
izpusti do konca._

zalozbamis.com 
33,95 €

Nekdanji ameriški predsednik in prejemnik Nobe-
love nagrade za mir v biografiji razkriva zaseb-
ne misli in spomine na svojo fascinantno kariero 
poslovneža, politika, evangelista in človekoljuba. 
Odkrita pripoved, ki razoroži, se dotika njegove 
mladosti na podeželju Georgie v ZDA, rasizma 
in izolacije, ki je doletela Carterjeve. Opisuje tudi 
vpliv, ki ga je nanj imela njegova mati, ter kako je 
oboževal svojega očeta, čeprav ga ni posnemal. 
Njegova odkritost se dotakne tudi predsednikov, 
ki so ga nasledili, svetovnih voditeljev ter njegove 
strasti do dobrodelnosti. Topla in človeška pripo-
ved, navdih, ki ga je treba upoštevati._

amazon.com 
23,00 €

Nova knjiga iz zbirke Naj-
boljših kriminalk na svetu 
fenomenalnega in po vsem 
svetu priznanega norveške-
ga pisatelja Joja Nesba, vam 
ne bo pustila spati. Detektiv 
Harry Hole prispe v razbelje-
ni Bangkok. Norveškega ve-
leposlanika so našli mrtvega 
v sobi dvomljivega motela 
in Harryja so poslali raziskat 
okoliščine. Očitno je, da ima 
veleposlanikova družina pre-
cej skrivnosti, toda le malokdo 
je pripravljen spregovoriti. Ko 
se Harry dokoplje do obreme-

nilnih posnetkov nadzornih kamer, se stvari samo 
še bolj zapletejo. Ko izgine moški, ki mu je izročil 
posnetke, Harry spozna, da mu poleg neuspeha 
pri reševanju umora grozijo še druge − veliko huj-
še − nevarnosti._

didakta.si 
17,99 €

Avtor kritično priznanega mednarodnega feno-
mena Sapiens se vrača z enako izvirno, prepričlji-
vo in provokativno knjigo, kjer se osredotoča na 
prihodnost človeštva in na naše prizadevanje, da 
se spremenimo v bogove. V preteklem stoletju je 
človeštvu uspelo nemogoče: uničili smo lakoto in 
kugo ter končali vojno. Nerazumljive in nenadzo-
rovane sile narave smo tako spremenili v obvladlji-
ve izzive. Prvič doslej več ljudi umre od prenajeda-
nja kot od stradanja, več ljudi umre od starosti kot 
pa od nalezljivih bolezni in več ljudi stori samomor, 
kot pa jih ubijejo vojaki, teroristi ali kriminalci. Kaj je 
torej tisto, kar bo nadomestilo lakoto, kugo in voj-
no? Kam gremo? In kako bomo ta krhki svet zašči-
tili pred lastnimi destruktivnimi močmi?_

amazon.com 
18,00 €

Kljub vsakodnevnemu omenjanju je intuicija še 
naprej »pozabljena« veščina oziroma, pravilneje 
rečeno, je zanemarjena. Tisti, ki vanjo verjamejo, 
o njej ravno niso pripravljeni javno spregovoriti, 
čeprav večino odločitev sprejmejo prav na osnovi 
»notranjega občutka«. Veliko pa je takšnih, ki ta 
občutek potlačijo, saj menijo, da je subjektiven in 
nezanesljiv. Ta knjiga vam bo odprla nove poti in 
vam pomagala, da se vrnete k svojemu izvoru – 
mestu, kjer cveti vse, kar vi ste; vaš um, vaša duša 
in srce, in tudi ta čarobna sposobnost neposre-
dnega spoznanja sveta – vaša intuicija._

zalozba-chiara.si 
17,90 €

FIONA HIGGINS 

MAMICE 

JIMMY CARTER 

A FULL LIFE: 
REFLECTIONS AT 

NINETY 

JO NESBØ 

ŠČURKI 

YUVAL NOAH HARARI 

HOMO DEUS: A BRIEF 
HISTORY OF TOMORROW 

ADRIAN P. KEZELE 

INTUICIJA, MODROST 
PRAVE IZBIRE 

KNJIGE
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DESTINACIJA

HOP NA 
KOPALIŠČE!
NA MORJE? NE, NA PRAVLJIČNA NARAVNA KOPALIŠČA. RA-
ZLOGOV ZA OBISK TEH JE NAMREČ KAR NEKAJ: KOPALIŠČA 
NA REKAH IN JEZERIH SO MANJ OBLJUDENA, SLOVENSKA 
NEOKRNJENA NARAVA JE ČUDOVITA, ZRAVEN PA IMATE KAR 
NEKAJ MOŽNOSTI ZA TAKŠNE IN DRUGAČNE AKTIVNOSTI IN 
KULINARIČNA RAZISKOVANJA. KAM SE TOREJ PODATI?

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO 
FOTO: ARHIV KOPALIŠČ IN SHUTTERSTOCK 

J U L I J



DESTINACIJA

REKA NADIŽA 
Turkizno modra reka Nadiža, ena od 

najčistejših in najtoplejših alpskih rek, kjer 
kraljujejo postrv, šarenka in lipan in kjer 

lahko najdemo raka deseteronožca, je pri-
ljubljen raj za ribiče in kopalce. Po ljudskem 

izročilu naj bi imela reka Nadiža tudi 
zdravilno moč.  Na obrežju reke so urejena 
štiri parkirna mesta (Robič, Podbela, Logje 

in Napoleonov most), kjer se v poletnih 
mesecih (junij, julij, avgust) zaračunava 

nadomestilo za urejanje parkirišča. Ob reki 
sta tudi dva kampa, kjer lahko prenočite in 

se okrepčate._

dolina-soce.com 
info.kobarid@lto-sotocje.si  

05 380 04 90

VELENJSKA PLAŽA 
Velenjsko jezero s svojo okolico ponuja več 
možnosti za preživljanje prostega časa: 
kopanje, jadranje, srfanje, kampiranje, igranja 
nogometa, odbojke na mivki, minigolfa, 
košarke, tenisa, jahanje, vadbe golfa, vožnje 
s pletnjo, iger na napihljivem vodnem igralu … 
Oddih si lahko privoščite tudi v prenovlje-
nem kampu ob Velenjskem jezeru. Del plaže 
je prijazen tudi do psov, saj je tam urejena 
prava pasja plaža. Ob jezeru je veliko barov in 
restavracij, kjer so na voljo številne osvežilne 
pijače, raznovrstni prigrizki in večja kulinarič-
na doživetja._

velenje-tourism.si 
tic@velenje.si  
03 896 17 15

PRI LAJŠTU 
Na sotočju Idrijce in Belce se nahaja priljubljeno 
in znano kopališče »Pri Lajštu« ali Idrijska Bela. 

Tu se lahko kopate v kristalno čisti vodi ali igrate 
odbojko na mivki na urejenem igrišču. Na voljo 

je tudi majhno igrišče za tiste, ki radi mečejo 
na koš. Poskrbljeno je tudi za namizni tenis, saj 
sta na voljo dve mizi za igranje. Za tiste, ki bi si 

radi pripravili piknik, ponujajo tudi najem lesenih 
jurčkov._

visit-idrija.si 
tic@visit-idrija.si  

05 374 39 16
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DESTINACIJA

KAMP ŠOBEC 
Kamp Šobec se razprostira v senci borovega gozda 
med reko Savo Dolinko in manjšim jezerom z otokom. 
Prisotnost vode in dreves, razgledi na vrhove Kara-
vank ter skrbno negovane zelenice dajejo enemu od 
najlepših kampov v Evropi edinstven značaj. Ponos 
kampa so leseni bungalovi, zgrajeni v alpskem slogu, 
ki ponujajo najvišjo kakovost namestitve. Gostom so 
na voljo naravno kopališče z vodnim parkom, teniška 
igrišča ter igrišča za odbojko na mivki, minigolf in 
košarko._

sobec.si 
camping@sobec.si  
04 53 53 700

KAMP MENINA 
Kamp Menina leži stran od prometa in cest, tik ob čisti 

alpski reki Savinji. Če torej želite, da vas ohladi in osveži 
narava, potem lahko izbirate med namakanjem v reki 

Savinji ali pa v jezeru. Plavanje, vodni športi in ribolov so 
tako na voljo v kampu samem. Prijazno osebje in prijetno 
vzdušje dajejo kampu Menina osebno noto, zaradi česar 

bodo vaše počitnice nepozabne. Tik ob kampu je tudi 
športni park z vsemi vrstami športnih igrišč, ob jezeru pa 
lahko uživate v savni ali na masaži. Poskrbljeno je tudi za 
najmlajše, v kampu je namreč indijanska vas Kokopeli._

campingmenina.com 
info@campingmenina.com 

040 52 52 66

GRAJSKO KOPALIŠČE 
Naravno kopališče na sončni obali Blejskega jezera v za-

vetju mogočne grajske skale vas vabi, da se tudi to poletje 
ohladite v pravljičnem jezeru z otočkom. Na 260 metrih 

skrbno urejene obale naravnega kopališča je na voljo vse, 
kar potrebujete za nepozaben poletni dan: dva tobogana, 

skakalna deska, splavi na jezeru, ograjeni bazeni globine 
50, 120 in 180 cm, gugalnica, igrala in peskovnik za otroke, 
kajaki, masaža, namizni tenis, družabne igre, 'knjige na po-

čitnicah', ležalniki, senčniki ter bogata gostinska ponudba._

kopalisce-bled.si 
turizem@ibled.si  

04 578 05 28

GREEN RESORT  
(VODNI PARK RADLJE OB DRAVI)
Zeleno doživetje v objemu reke Drave, gozdov in barvite Koroške 
ponuja vse, kar v modernem svetu človek potrebuje, da se počuti 
povezanega z naravo ter si s tem umiri tempo svojega življenja. 
Osvežitev ponuja naravno plavalno jezero, kjer za čistočo vode in 
njeno kakovost skrbijo naravni organizmi. Zaplavate lahko med 
lokvanji, skočite s pomola ali pa se predajate sončnim žarkom na 
zeleni plaži. V neposredni bližini naravnega kopališča so name-
ščene lesene hiške, ki vabijo vse, ki si želijo oddiha v sozvočju z 
naravo._
P. S.: Nikoli niste prestari, da bi se spustil po toboganu.

greenresort.si 
info@greenresort.si  
041 77 11 78



Povprečna poraba goriva 4,9 - 4,7 l/100 km, povprečne emisije CO
2
 112 - 106 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6. Emisije NO

x
: 0,0367 - 0,0222 g/km. Emisije trdih delcev: 0,00024 - 0,00000 g/km. Emisije 

onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim  koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM
10

 in PM
2,5

 
ter dušikovih oksidov. Začasni podatki veljajo za motorje nove SEAT Ibize: 1.0 MPI 55kW, 1.0 EcoTSI 70kW in 1.0 EcoTSI 85kW. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

Izkoristi
dan.

Začni
živeti.

Nova
SEAT Ibiza. Narejena za spontane trenutke. 

Z napredno tehnologijo nove 
Ibize boste pripravljeni na vse,  s 
športno izvedbo FR pa bo užitek 
v vožnji še intenzivnejši. 
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DOM

IZBOR: LUCIJA MARKO 

MOŠKI BRLOG

ZARA HOME
Svečnik
zarahome.com
35,00 €

5

NMR
Dekorativni poster Big 
Lebowski Dude
amazon.com
7,80 €

4

CURATOR
Režijski stol v črnem usnju 
cb2.com
465,38 €

2

LES STILDÉCO
Stropna svetilka Shade
les-stildeco.si
102,66 €

1

SUCK UK
Odpirač za steklenice
amazon.com
26,50 €

7

Ko želite pobegniti pred zunanjim svetom (ali 
pa le jezno ženo), se zatecite v svoj brlog, svoje 
majhno svetišče. Tukaj se lahko udobno spros-
tite, napolnite svoje baterije ter nahranite svoj 
um. To je prostor svobode in strasti in tako ga 
tudi opremite. Naj bo funkcionalen, sodoben, 
sofisticiran ter samo vaš.

LEFF
Namizna ura Amsterdam
amazon.com
283,00 €

3

DELUXE
Ročni nogomet v 
kombinaciji črnega lesa 
in kromiranih detajlov
biljardist.si
399,00 €

6
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LES STILDÉCO
Držalo za knjige
les-stildeco.si
71,81 €

8

SAIC
Nočna omarica z 
držalom za knjige
cb2.com
213,57 €

9

H&M
Sveča z vonjem 
mahagonija
hm.com
14,99  €

NUTSANDSWOODS
Kavč iz hrastovega 
lesa in naravnega 
bombaža
nutsandwoods.de
2.799,00 €

10

13

FISHS EDDY
Skodelica z motivom 
žrebca
fishseddy.com
13,00 €

11

AUTHENTIC MODELS
Model jahte iz tridesetih 
let prejšnjega stoletja
houseology.com
133,79 €

12

OH MAISON
Barski stolček
houseology.com
340,44 €

13

LES STILDÉCO
Samostoječa 
svetilka Botha
les-stildeco.si
292,71 €

14
LSA
Set za viski
houseology.com
96,78 €

15
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KOLIBRI 
Kolibri s skrbjo za okus v vseh razsežnostih ustvarja prijetno okolje za spro-
ščene popoldanske klepete, skrivne posvete in strastne zaplete. Koktajle nav-
dihujejo stare recepture za tinkture, grenčice in zeliščna zdravila, prav tako 
pa tudi domači sokovi in poparki. Intimen bar pričara prijetno vzdušje, kjer se 
odlično dopolnjujeta duh preteklosti in sedanjosti. Ezoterične sestavine vaše 
čute popeljejo na čudovito popotovanje, poleg edinstvenega menija s koktajli 
pa vam nadarjeni barmani tudi svetujejo. Postrežejo vam s koktajli, kot so St. 
James Gate, Hemingway daiquiri, Tuxedo, Clever Club, Bijou, Twinkle, Pisco 
sour, Le fleur de Paradis, Blood and sand ter Vampiro. Če želite, vam pripravijo 
tudi čisto vaš koktajl, ki temeljil na vaših osebnih željah._

Židovska steza 2 / Ljubljana 
kolibri-bar.com

WINE BAR ŠUKLJE 
WINE BAR ŠUKLJE JE ZGODBA O 4 NADOBUDNIH MLA-
DIH, TREH BELOKRANJCIH (KATJA IN MATIJA ŠUKLJE 
TER KATJA GELTAR) IN ENEM PRIŽENJENEM FRANCOZU 
(GUILLAUME ANTALICK), KI SO SE IZ LJUBEZNI DO VIN-
SKE TRTE IN VINA PODALI V AMBICIOZEN PROJEKT: OD-
PRTJE VINSKEGA BARA V CENTRU LJUBLJANE, KJER NE 
POSTREŽEJO LE KOZARCA VINA, AMPAK TUDI ZNANJE.    
 
Eden izmed glavnih ciljev vinskega bara je tudi promocija bla-
govne znamke Šuklje iz Metlike, kjer pridelujejo buteljčna vina 
vrhunske kakovosti. V zelo obširno in impresivno vinsko karto 
(prek 300 nalepk iz 21 držav sveta) je bilo vloženega ogrom-
no časa in truda, sestavila pa sta jo Katja Šuklje in njen par-
tner Guillaume Antalick (rojen v Bordeauxu v Franciji), doktorja 
enologije, ki sta znanje in izkušnje več let nabirala v svetovno 
znanih vinskih državah (Francija, Južna Afrika, Avstralija, Itali-
ja, ZDA, Čile) in svojo kariero posvetila vinu.
Vinska karta bo »živa«, trenutno imajo na kozarec 38 vin, ki pa 
jih bodo spreminjali na mesečni ravni. Hkrati ponujajo t. i. »wine 
flighte« oziroma kratke degustacije, kjer lahko gost pokusi 4 
vzorce vin na določeno tematiko. Oblikovali so tudi edinstven 
koncept »vino music mood«, kjer lahko gost na podlagi svo-
jega trenutnega počutja in priporočila osebja izbere glasbeno 
spremljavo, ki mu je v tistem trenutku najljubša, naj bo to lah-
koten pop, klasika, kompleksen rock, smooth jazz ali težji metal. 
V baru poleg vina ponujajo tudi butično izbiro viskijev, rumov, 
ginov in konjakov ter hrano v obliki narezkov, sirnih plošč, raz-
ličnih svežih pomak in tankih telečjih rezin._

Breg 10 / Ljubljana 
 Wine bar Šuklje

C O C K T A I L  B A R /

V I N S K I  B A R /

ČE SE BOSTE TUDI TO POLETJE POTIKALI PO URBANI 
DŽUNGLI, POTEM SE USTAVITE NA KAKŠNI GURMANSKI 
POSTAJI. VERJEMITE NAM, NE BO VAM ŽAL. 

GURMANSKE POSTAJE

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MRKO
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NOVA SLADKA KAVARNA 
TETE FRIDE 
Sladka kavarna Teta Frida Čolnarna leži 
v idiličnem okolju naravnega parka Ma-
riborsko jezero, Natura 2000. Vzemite si 
trenutek zase in ob reki Dravi uživajte v 
popolnoma naravnih sladicah Tete Fride 
ali pa se ohladite s 100-odstotno narav-
nim sladoledom. V Factory shopu boste 
našli ročno narejene čokoladne izdelke 
s tovarniškim popustom, ki se jim ne 
boste mogli upreti. Tisti, ki ste bolj ra-
dovedne sorte, pa lahko pokukate tudi v 
Fridino čokoladno manufakturo._

Limbuško nabrežje 6 / Limbuš 
tetafrida.eu

K A V A R N A /
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Kampanja Food Revolution Jamieja Oliverja
s podporo Merkur zavarovalnice vzbuja
tek po zdravem življenjskem slogu. 

www.merkur-zav.si

Jamiejeve recepte
Food Revolution

najdete na
merkur-zav.si

Uživajte v

novem
	 življenjskem	
	 		 slogu!

Citymagazine_JOFF_235x295mm.indd   1 29.06.2017   11:36
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“Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!”
S T A V A . S I

S T A V A
# N A L E G E N D E

S E B A S T J A N  C I M I R O T I Ć
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M A R C O S  T A V A R E S 
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KAVARNA HIŠA 
Kavarna Hiša dopolnjuje Hišo športa in Hos-
tel na travniku na Vilarjevi domačiji v Dobu 
pri Domžalah. Domačija je bila zgrajena sredi 
18. stoletja ob cesti Dunaj–Trst. Pri obnovi 
stavbe, kjer je nekoč domoval konjski hlev, 
so ohranili izviren opečno-obokan strop z 
železnimi vezmi. Zanimivost so tudi toaletni 
prostori, kjer si lahko roke umijete v konjskih 
napajalnikih, ki so bili nekoč v tem hlevu.

Debeli zidovi, velik napušč in senčni vrt da-
jejo kavarni poseben čar. Z lesenimi igrali in 
previjalnico so poskrbeli tudi za najmlajše. 
Na vrtu so še igrišča za odbojko na mivki, 
mali nogomet in tekaška steza.

Postrežejo vam s češkim pivom Kruševice z 
dolgo tradicijo, ki ga varijo 
že od leta 1521, znamenito 
dišečo kavo Illy, domačimi 
ledenimi čaji itd. V ponudbo 
so vključili vrhunska vina, 
koktajle in viskije, ki bodo 
potešili radovednost in želje 
še tako zahtevnih gostov. 
Seveda pa poskrbijo tudi za 
prigrizke._

Ljubljanska cesta 1 / Dob 
hisanatravniku.si

DOMAČI SLADOLED

PREMIUM OKUSI

RDEČA ČOKOLADAPISTACIJA

LEŠNIK

SLAŠČIČARNA LOLITA, CANKARJEVO NABREŽJE 1, 1000 LJUBLJANA, LOLITA@KAVAL-GROUP.SI, WWW.KAVAL-GROUP.SI

SLADOLEDE LAHKO NAROČITE V SLAŠČIČARNI LOLITA IN KAVARNICI KAVAL. 

KMALU NA VOLJO V VSEH KAVALOVIH ENOTAH!

BOROVNICA
& BEZEG

KLASIČNI OKUSI

KLASIČNA 
PISTACIJA

SLANA 
KARAMELA

VANILIJA 
Z AMARENA
VIŠNJAMI

JOGURT 
Z BRESKVIJO 

IN 
POMARANČO

TEMNA 
ČOKOLADA

MANGO Z 
GRANATNIM
 JABOLKOM

LIMONAINGVER MALINAJAGODA 
Z METO

PASIJONKA LIMETA

OKUS MESECA
KONOPLJA Z MEDOM

K A V A R N A /
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OGLAS KAVAL GROUP
295 x 115+ 3mm
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DAJTE LJUDEM 
HRANO, KI BI JO DALI 
SVOJIM OTROKOM

KULINARIKA

Družinsko podjetje Barilla se je z izdelovanjem testenin začelo 
ukvarjati pred skoraj 140 leti v majhni delavnici v središču Parme. V 
času ŠTIRIH GENERACIJ se je razvila v največjo proizvajalko hrane v 
Italiji, ob tem pa je vedno spoštovala kakovost, tradicijo in vrednote.
  
»DOBRO ZATE, DOBRO ZA PLANET« je edini način poslovanja pod-
jetja Barilla, ki ga poganja vodilna misel »Dajmo ljudem hrano, ki bi 
jo dali svojim otrokom.«

Ta usmeritev zahteva standarde na najvišjem nivoju: od izdelkov, 
ki so okusni, prehransko uravnoteženi in varni, do ostalih področij 
poslovanja, kot je nadzor nad oskrbovalno verigo.

DOBRO ZATE pomeni približati ljudem sredozemski način prehra-
njevanja in življenjskega stila.

DOBRO ZA PLANET pomeni zmanjševanje negativnih vplivov na 
okolje z uporabo trajnostnih kmetijskih modelov in spodbujanjem 
lokalnega kmetijstva. 

Na spletni strani www.barilla.si poiščite knjižico DOBRO ZATE, 
DOBRO ZA PLANET, v kateri je predstavljen način poslovanja pod-
jetja Barilla. Za še več informacij o podjetju Barilla pa obiščite 
www.barillagroup.com.

W&W2017-LJ-City-115x295+5.pdf   1   05/07/17   17:57
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TEHNOLOGIJE

ONEPLUS 5
OnePlus 5 je eden od naj-
boljših telefonov v letošnjem 
letu, še posebej, če upošte-
vamo ceno. Pri kitajskem 
OnePlusu so se naučili iz 
preteklih napak in zdaj na trg 
pošiljajo izjemen »all-round« 
telefon. OnePlus 5 je na vo-
ljo v dveh različicah, in sicer 
v cenejši s 64 GB prostora in 
6 GB pomnilnika ter dražji s 
128 GB prostora in 8 GB po-
mnilnika. Telefon, na katerem 
sta naložena zadnja različica 
Androida 7.1.1 ter uporabniški 
vmesnik Oxygen OS, poganja 
trenutno najzmogljivejši pro-
cesor Qualcommov Snapdra-
gon 835. A tu se odlike ne 
končajo. Morda je najboljša 
lastnost telefona OnePlus 5 
prav njegova kamera. Širo-
ka zaslonka (f/1.7) namreč 
omogoča bistveno boljše 
manipuliranje s svetlobo in 
ostrenjem. Kakovost foto-
grafij naj bi bila primerljiva s 
tisto pri iPhonu 7. Fotografije 
si boste lahko ogledovali na 
5,5-palčnem zaslonu Full HD 
Amoled z ločljivostjo 1080 × 
1920 pik. Nekoliko slabša lo-
čljivost zaslona (v primerjavi 
z boljšimi »pametniki«) gre 
na račun boljše vzdržljivosti 
baterije._
oneplus.net

NOVIČKE S SPLETA

MASKA SEASEEKER 
*cm.si/seaseeker

APLIKCIJA MINUTIAE 
*cm.si/minutiae

CASIO PRO TREK 
*cm.si/protrek

BESEDILO & IZBOR: MARTIN LUNDER

POLETJE JE ŽE V POLNEM RAZMAHU, MORJE JE TOPLO, MESTNE ULICE VABIJO TURISTE 
IN VSE DIŠI PO KREMAH ZA SONČENJE. NEKAJ TEGA VZDUŠJA SMO V TOKRATNI RUBRIKI 
TEHNOLOGIJE TUDI SAMI PRIPRAVILI. A NAJPREJ RAZGLASIMO JULIJSKEGA ZMAGOVAL-
CA. TO JE PAMETNI TELEFON ONEPLUS 5, KI BO NAJBRŽ TUDI VAS TAKO NAVDUŠIL, KOT JE 
NAS. UŽIVAJTE V VROČIH MESECIH, KJERKOLI ŽE BOSTE.

»TEHNO« POLETJE

SAMSUNG GAL A X Y 
FOLDER 2
RETRO BUM

Samsungova pridobitev bo opre-
mljena s 3,8-palčnim (9,7-cen-
timetrskim) zaslonom, 1,4 GHz 
4-jedrnim procesorjem, digital-
nim fotoaparatom na hrbtni strani 
z ločljivostjo 8 milijonov ter pred-
nji strani z ločljivostjo 5 milijonov 
točk in dvema gigabajtoma sis-
temskega pomnilnika. Vse ope-
racije boste izvajali na mobilnem 
operacijskem sistemu Android 
6.0 Marshmallow. Za dovolj dol-
go delovanje pa naj bi poskrbela 
baterija z zmogljivostjo 1950 mi-
liamperskih ur. Galaxy Folder 2 je 
opremljen s fizičnimi tipkami ter 

posebno tipko za dostop 
do družbenih omrežij. 

Dodali so tudi 15 po-
sebnih melodij za 

zvonjenje. Cena: 
230 evrov._

samsung.com 

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

TELEFON MESECA

ESSENTIAL HOME 
NAJBOLJŠI DIGITALNI 
ASISTENT

Pri podjetju Essential so si že-
leli oblikovati takšno napravico, 
ki jo boste z veseljem razstavili 
v svojem domu. Okrogle oblike, 
z rahlim naklonom zaslona ter 
brez kakršnihkoli priveskov. 
Essential Home obdela infor-
macije kar v napravici, ne da bi 
jih najprej poslal do strežnika. 
Zanimive je tudi, da Essential 
Home ne bo samo odgovarjal 
vašim željam, ampak kdaj pa 
kdaj tudi sam prevzel pobu-
do. Prek sistema Ambient OS 
vas bo opozarjal na prometne 
informacije ali dogodke s kole-
darja._ 

essential.com

IPAD PRO 10.5 
NAJBOLJŠI IPAD DO DANES

Pri novem iPadu so se lotili 
zaslona, na kar namiguje tudi 
ime. Oznaka 10.5 namreč 
označuje velikost zaslona, 
ki je zdaj zaradi ožjih robov 
10,5-palčna in ne 9,7, kot smo 
je bili vajeni. Zaslon so nadgra-
dili tudi s tehnologijo TrueTone 
za veliko boljši barvni kontrast. 
Z ločljivostjo kar 2224 × 1668. 
Naprav(ic)o poganja 6-jedrni 
procesor A10x, sprednja kame-
ra ima ločljivost 7 MP, zadnja 
kamera pa 12 MP. Razpoložlji-
vost baterije je 10 ur. Če si že-
lite večjega zaslona, je na voljo 
tudi 12,9-palčna različica._ 

apple.com

SAMSUNG CHG90 
ZASLON ZA IGRANJE IGRIC

Pri Samsungu so šli korak dlje, 
saj CHG90 spada že v superul-
traširoko kategorijo. Razmerje 
med širino in višino stranic je 
kar 32 : 9. Zaradi ukrivljenosti 
zaslona lahko uporabljamo 
periferni vid. Ločljivost 3840 × 
1080, izjemno hiter odzivni čas 
(1 milisekunda) in osvežitvena 
frekvenca 144 Hz poskrbijo 
za nabor izjemnih lastnosti. 
Format HDR10 omogoča izbolj-
šanje barv in svetlobe na enak 
način kot pri HD-televizorjih. 
Tehnologija AMD FreeSync 2 
pa skrbi, da grafična kartica 
brez težav komunicira z zaslo-
nom._ 

samsung.com
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SEABOARD BLOCK
TIPKOVNICA ZA 
GLASBENIKE 

Roli je na trg postavil Seabord 
Block, naslednico Seabord 
Rise. Seabord Block, ki ga krasi 
tehnologija 5D touch, lahko do-
polnjujete in dograjujete z raz-
ličnimi komponentami Blockin 
ter se z njimi povezujete prek 
Rolijeve aplikacije Noise. Če 
vam recimo 24 tipk ne zados-
tuje, priklopite dodaten Block in 
s tem razširite svoj ustvarjalni 
poligon. Ko želite posneti tolka-
la, priklopite Lightpad Blockin 
in začnete z ‘ropotanjem’. 
Brezplačna aplikacija, ki nudi 
nešteto funkcij za glasbeno 
ustvarjanje, pa je pika na i! 
Block ima naloženih prek 100 
različnih zvokov, tako da meja 
za zvočno ustvarjanje ni._ 

roli.com

BLOSSOM
ZVOČNIK, KI ZVOK ZAVRTI 
OKOLI SVOJE OSI 

Blossom je prenosni 360-sto-
pinjski zvočnik Bluetooth, ki 
spominja na obliko razvijajoče-
ga se cvetnega popka. Oblika, ki 
bi jo strogo geometrijsko lahko 
opisali kar narobe obrnjen sto-
žec, ki stoji na valju, in tako daje 
občutek, kot da spretno lovi 
ravnotežje, zelo vpliva tudi na 
kakovost zvoka. Stožec omo-
goča, da se zvok po prostoru 
razprši. Ni pa to edina funkcija, 
ki jo ima. Oblika je namreč tudi 
zaščita občutljivega mehaniz-
ma, ki je nameščen v valjaste-
mu delu. V elastan oblečeno 
ohišje bo na voljo v različnih 
barvah. Zvočnik bo opremljen 
tudi z dvema izhodoma, in sicer 
za slušalke ter USB._ 

bebopdesigners.com

SEED
VINTAGE GRAMOFON, KI TO NI 

Seed je večfunkcijski hi-fi 
sistem za predvajanje vinilk, s 
katerim lahko predvajate glasbo 
tudi prek brezžične povezave 
z drugih naprav. Povežite se 
prek Bluetootha ali Wi-Fi-ja 
in si zavrtite, kar vam srce 
poželi. Prek različnih izhodov 
lahko Seed povežete tudi z 
drugimi avdiosistemi. V ohišju 
se skrivajo ojačevalec ter po 
dva visokotonska ter basovska 
zvočnika, na vrhu pa kartuša 
Audio Technica AT3600 Hi-Fi 
MM. Za kakovosten zvok tudi pri 
višji glasnosti so vgradili tritoč-
kovni vzmetni sistem, ki plošči 
in gramofonski ročki omogoča 
delovanje brez tresljajev. S 70 W 
izhodne moči boste tako lahko 
precej hitro ujezili sosede._ 

kickstarter.com

LENOVO 
PRENOSNIK PRIHODNOSTI?

Čisto ob koncu dogodka 
Transform 2017, ki je pote-
kal 20. junija, so pri Lenovu 
novinarjem pokazali nekaj 
svoje prihodnosti. Fleksibilni oz. 
upogljivi notesnik. V prihodno-
sti naj bi prenosnike, ko bi jih 
želeli zapreti, samo prepognili. 
Pri Lenovu so bili zelo skopi z 
informacijami in samo ugiba-
mo lahko, katere materiale bi 
utegnili uporabiti za kaj takega. 
Prvi, ki nam pride na misel, je 
OLED, ki je edini, ki se upogiba. 
Razbrati se je dalo še, da se 
bo dalo računalnik upravljati 
kar prek glasovnih ukazov. 
Zanimivo pa je, da tipkovnica in 
miška ostajata tudi v prihodno-
sti. Nekatere stvari se pač ne 
spremenijo._ 

lenovo.com



THERMACELL 
BACKPACKER
NAJBOLJŠA ZAŠČITA PRED 
KOMARJI 

Pred poletjem je videti, kot da cel 
svet razmišlja samo o tem, kako 
bi se zaščitil pred komarji. Nare-
dili bi vse, da bi jih odgnali. Morda 
pa smo s Thermacell Backpac-
kerjem našli odgovor? V osnovi je 
namenjen kampiranju naklonje-
nim avanturistom, a prav pride 
pravzaprav vsakemu. Vse, kar 
poleg osnovne enote Thermacell 
potrebujete, je jeklenka s plinom. 
Ko enoto privijemo na jeklenko, 
nanjo namestimo še nekakšno 
repelentsko krpico in boj s ko-
marji se lahko začne. Backpacker 
s segrevanjem krpic tako okoli 
sebe ustvari 4,5 m² zaščitenega 
prostora. Če imate v jeklenki de-
ciliter plina, lahko uživate v miru 
celih 90 ur._ 

thermacell.com

OR A GQ
SLUŠALKE IZ GRAFENA 
ZA DO ZDAJ ŠE NESLIŠAN 
ZVOK 

Znanstveniki že nekaj časa 
napovedujejo, da je grafen 
surovina prihodnosti. Napovedi 
se očitno uresničujejo, saj so pri 
kanadskemu startup podje-
tju ORA razvili prve slušalke 
iz grafena, ki je mimogrede 
200-krat močnejši od jekla 
in 1000-krat lažji od papirja. 
Membrane GQ-slušalk so tisti 
posebni del, o katerem je in bo 
največ govora. Kot se za tako 
kakovostno napravo spodobi, 
jo krasijo najboljše lastnos-
ti, kot so možnost brezžične 
povezave, kontroler, jagnječje 
usnje, ki odlično 'diha', leseno 
ohišje oz. školjka in anatomsko 
oblikovane slušalke za boljše in 
udobnejše poslušanje._ 

ora-sound.com

BASTRON
STEKLENA TIPKOVNICA 

Kako je tipkati po steklu? No, 
zdaj imate priložnost. Steklena 
tipkovnica Bastron deluje z 
operacijskim sistemom Win-
dows 10 kot tudi s sistemom 
iOS. Steklena površina, ki jo 
osvetljuje LED-svetloba, je ob-
dana z aluminijastim okvirjem. 
Ena od prednosti popolnoma 
gladke površine je seveda ta, 
da tipke ne bodo več umaza-
ne. Bastron je vodoodporna 
tipkovnica, tako da tudi če jo 
umažete, s čiščenjem ne bo 
težav. Je izjemno tanka, saj 
meri zgolj 12 mm v debelino. 
Kupite jo lahko v dveh barvnih 
različicah okvirja, in sicer zlati 
ter srebrni. Cena za prvo je 80 
evrov, za drugo pa kak evro 
več._ 

bastron.com

TOKEN 
PRSTAN, S KATERIM LAH-
KO ODKLENETE AVTO ALI 
OPRAVITE NAKUP

Token je prstan, ki deluje na 
prstni odtis in ga lahko uporab-
ljate za odklepanje avtomobila, 
stanovanja ali računalnika. Je 
povezljiv s tehnologijo NFC in 
Bluetoothom, kar pomeni, da 
boste z njim lahko tudi plačevali 
ali ga uporabljali kot vozovnico. 
Prstan je na voljo v 6 različnih 
velikostih in ima baterijo, ki zdrži 
do 6 tednov. Poglavitni namen 
Tokena je, da postane napravi-
ca »all-in-all«, kar pomeni, da 
bomo z njo lahko opravili večino 
vsakodnevnih opravil. Za zdaj 
imajo za Token podpisana par-
tnerstva z Mastercardom, Viso 
in Microsoftom, a potrebno bo 
še kakšno, da bomo dobili pravi 
»ključ do vsega«._ 

tokenize.com

TEHNOLOGIJE

BASTRON
STEKLENA TIPKOVNICA 

Kako je tipkati po steklu? No, 
zdaj imate priložnost. Steklena 
tipkovnica Bastron deluje z 
operacijskim sistemom Win-
dows 10 kot tudi s sistemom 
iOS. Steklena površina, ki jo 
osvetljuje LED-svetloba, je ob-
dana z aluminijastim okvirjem. 
Ena od prednosti popolnoma 
gladke površine je seveda ta, 
da tipke ne bodo več umaza-
ne. Bastron je vodoodporna 
tipkovnica, tako da, tudi če jo 
umažete, s čiščenjem ne bo 
težav. Je izjemno tanka, saj 
meri zgolj 12 mm v debelino. 
Kupite jo lahko v dveh barvnih 
različicah okvirja, in sicer zlati 
ter srebrni. Za tipkovnico boste 
odšteli približno 80 evrov._ 

bastron.com.cn

TEHNOLOGIJE

PRIVOŠČITE SI 
VEČ S POŠTO 
SLOVENIJE

PRED NAMI SO TOPLI 
POLETNI DNEVI, KO NAM 
MISLI VEDNO POGOSTEJE 
UHAJAJO K MORJU IN 
DRUGIM POČITNIŠKIM 
DESTINACIJAM. DA SI BOSTE 
LETOŠNJE POLETJE LAHKO 
PRIVOŠČILI VEČ, OBIŠČITE 
NAJBLIŽJO POŠTO IN 
URESNIČITE SVOJE ŽELJE.

S kartico Diners Club do ugodnejšega zavarovanja 
AVTO ali Paket Dom GENERALI zavarovalnice na POŠTI.
Pridobite kartico Diners Club na pošti in prejmite bon 
ugodnosti GENERALI zavarovalnice v vrednosti 30 EUR. 
Bon lahko unovčite pri plačilu zavarovalne premije (za 
avtomobil ali nepremičnine) pri sklenitvi zavarovanja v 
poslovalnicah Pošte Slovenije. Več na www.posta.si.

NA VSEH POŠTAH LAHKO IZPOLNITE PRISTOPNI OBRA-
ZEC ZA PRIDOBITEV PLAČILNE KARTICE DINERS CLUB, 
KI VAM NUDI ŠTEVILNE UGODNOSTI IN PRIHRANKE.

Če še ne veste, kje bi preživeli počitnice, preglejte ponud-
bo Poštnih potovanj (Info & rezervacije: 02 220 80 00 
in www.posta-potovanja.si). Vsi, ki boste dopustovali v 
sosednji Hrvaški, pred odhodom ne pozabite na hrvaške 
kune, na pošti pa si lahko uredite tudi turistično zavaro-
vanje, kupite vse vrste vinjet za slovenske avtoceste, 
plačate položnice, lahko pa seveda preizkusite tudi 
srečo in vplačate LOTO ali EUROJACKPOT.
Po vrnitvi s počitnic si izdelajte foto knjigo (www.moja-
-fotoknjiga.si). V poletnih mesecih izkoristite 20-odstotni 
popust za izdelavo osebnih poštnih znamk (osebnaz-
namka.posta.si) ter naročite znamko z motivom, ki vas bo 
spominjal na počitnice. 

V času dopusta poskrbite 
tudi za vaše poštne pošiljke. V 
primeru večdnevne odsotnosti 
vas lahko pošiljke čakajo tudi 
na pošti. Strošek 30-dnevnega 
hranjenja pošiljk kot poštno 
ležeče znaša za fizične osebe 
le 4,67 EUR z DDV, za pravne 
osebe pa 9,00 EUR z DDV. 

Pred dopustom obiščite najbližjo 
poštno poslovalnico, pokličite na 
brezplačno številko 080 14 00 ali 
preverite www.posta.si.
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TESA JURJAŠEVIČ, MODNA BLOGERKA, UREDNICA IN STILISTKA. JE 
VELIKA LJUBITELJICA MEST, JE »MESTNI OTROK«, KI OBOŽUJE OD-
KRIVANJE NOVIH KOTIČKOV, KJER ZNOTRAJ HITREGA ŽIVLJENJSKE-
GA SLOGA NAJDE TRENUTEK MIRU IN TIŠINE. OBOŽUJE TUDI VOŽNJO 
Z AVTOMOBILOM, DALJŠE VOŽNJE NANJO DELUJEJO KOT TERAPIJA, 
IZKORISTI JIH ZASE, DA RAZMIŠLJA IN JE SAMA S SABO. POLEG MODE 
SO NJENA VELIKA STRAST POTOVANJA, NAJRAJE SE VRAČA V NEW 
YORK, KI ZELO USTREZA NJENEMU ZNAČAJU IN STILU ŽIVLJENJA. 
S TESO SMO SE DRUŽILI CEL DAN, SAJ NAS JE ZANIMALO, KAKO JE 
VIDETI ŽIVLJENJE MLADE IN USPEŠNE BLOGERKE V DRUŽBI MODNE 
ŠKODE FABIA BLACK EDITION.  

ČRNA JE NOVA ČRNA
Izbrala sem Fabio Black Edition, ki je najbolj 
modna izvedba tega priljubljenega modela. 
Popolnoma na samosvoj in izviren način 
izraža eleganco in dinamiko. Skoraj tako 
kot jaz. Posebnost modela je čarobna črna 
biserna barva, ki poudari Fabiine izrazite 
oblike, visoke boke in izrazit zadek. V črno 
barvo odeta 17-palčna lita platišča poudar-
jajo njeno športnost. »Blacked-out« ele-
menti karoserije (maska motorja, obrobe 
oken) so pri tem modelu v črni barvi. In sku-
pek vseh detajlov jo naredi izjemno modno.  
Za piko na i pa naj izpostavim usmerjevalnik 
zraka nad prtljažnimi vrati, zaradi česar ta 
Fabia še posebej izstopa. Zunanjosti sledi 
tudi notranjost, kjer kraljuje estetika ok-
rasnih elementov »Piano Black«. In možica 
detajlov, ki ji dajejo pridih modnih prestol-
nic. Navdušena!_

skoda.si

FOTO: K ATARINA VESELIČ

MESTNA PRIROČNOST: 
ŠKODA FABIA BLACK EDITION
& TESA JURJAŠEVIČ
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V MESTO PO NAVDIH
9.00

»Sem mestni otrok,  zato večino dneva preživim 
v mestnih središčih,« pove Tesa, ki na ulicah in v 
kavarnah išče navdih za naslednjo modno zgod-
bo. Fabia je kot narejena za mestna središča, saj 
je izjemno okretna in opremljena s tipali za lažje 
parkiranje. Moja je opremljena s funkcijo »Front 
Assist«, ki v kritičnih situacijah samodejno zavira 
v sili. Tako ni le lepa, ampak tudi pametna in var-
na. Še nekaj. Naj izpostavim dejstvo, da me je pri-
pomoček »Light Assistant« popolnoma navdušil, 
saj sem na prižiganje in ugašanje luči popolnoma 
pozabila. Avto namreč za vse poskrbi sam. Prak-
tično v dneh, ko imam polno glavo._  

MODNI »SHOPPING« 
JE MOJE DELO 
13.00

Če je Fabia moja druga pisarna, so trgovine moj 
oder. Fabia pa se velikokrat spremeni v zaodrje in 
pri tem cenim urejenost in prostornost. Popolno-
ma je presenetila prostornost prtljažnega prosto-
ra, za katerega so mi pri Škodi povedali, da gre za 
največjega v segmentu. Čeprav mi litri ne pome-
nijo veliko – le litri nakupovalnih  vrečk –, pa se mi 
zdi 330 litrov ogromno za mestni avtomobil. Tudi 
po celem dnevu letanja od trgovine do trgovine 
še vedno najdem prostor za dodatne vrečke. Za-
temnjena zadnja stekla Fabie Black Edition pa nu-
dijo dovolj zasebnosti in notranjost varujejo pred 
radovednimi pogledi.  Aja …  »Kljukica za vrečke v 
prtljažniku se mi je včasih zdela nepotrebna, od-
kar vozim Fabio, brez nje enostavno morem več.« 
Zares praktična rešitev._ 

UREJANJE NA POTI
19.00

S sestanka na sestanek, nazaj v uredništvo in že 
letim na snemanje. Hektičnost vsakdana, ki se 
proti koncu dneva vsekakor pozna. In prav tak-
rat se v mestu šele začne pravo dogajanje. Še en 
družabni dogodek ali srečanje s prijateljico na eni 
od poletnih teras. Tudi zato je Fabia veliko več kot 
prevozno sredstvo, je tudi moja kopalnica, saj se 
velikokrat naličim kar v avtu. Hkrati tudi garde-
robna omara, v njej imam vedno rezervne čevlje 
in kakšno oblačilo, če se moram na hitro urediti za 
kakšen dogodek. Iz predalčka izvlečem šminko, 
se pogledam v ogledalce in v trenutku ustvarim 
glamuroznejši videz, primeren tudi  za na rdečo 
preprogo._ 

MOJA DRUGA PISARNA
11.00 

Presenečena sem, da je Fabia tako zelo 
prostoren avto. V njej nikoli ne zmanjka 
prostora za odlaganje malenkosti. Svo-
ja najljubša sončna očala vselej pustim 
v predalčku za sončna očala in jih tako 
nikoli ne iščem. Število različnih pro-
storov za odlaganje stvari je presenet-
ljivo. In počutim se kot v pisarni, kjer je 
vedno vse na razpolago in pri roki. Tudi 
zato, kjer je moja Fabia pametna in se 
odlično razume z mojim telefonom. Fa-
bia namreč podpira Apple CarPlay, kar 
pomeni, da se vsebina mojega telefo-
na takoj prezrcali na prikazovalnik av-
tomobila. In tako lahko z informacijami 
na telefonu upravljam kar prek zaslona, 
občutljivega na dotik. Prav tako večino 
telefonskih pogovorov opravim kar iz 
avtomobila, ki je pravi otok zasebnosti. 
Parkiram in govorim lahko ure. Tudi zato 
gledam na svojo Fabio kot na svojo pi-
sarno. Svojo drugo pisarno._  
_ 

PREBUJANJE
6.15 

Tesa obožuje jutra. V njih najde tre-
nutke zase in svoje zgodbe. »Sem 
zelo jutranji tip človeka,« pove Tesa 
v smehu in doda, da obožuje pro-
duktivna jutra. Ko vstane, se odpravi 
na sprehod s psičko Luno, spije kavo 
in pozajtrkuje. Temu sledi obvezno 
urejanje urnika za prenatrpane dni. 
Še skok v kuhinjo, kjer si po nava-
di pripravi kakšen smoothie, ki ga 
s sabo nese kar v avto ter ga spije 
po poti. Fabia mi v zgodnjih jutranjih 
urah postreže predvsem z lahkotno 
mestno dinamiko vožnje, ki me nav-
dušuje. Lahkotnost in nezaplete-
nost je to, kar pri njej v jutrih najbolj 
cenim. Takoj, ko sedem v avtomobil, 
se moja Fabia poveže s pametnim 
telefonom in vsebino telefona pre-
zrcali na prikazovalnik avtomobila. 
Tako ne zgrešim prav nobene po-
membne informacije ali obvestila._ 

O G L A S N A  V S E B I N A
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Neverjetno so ga približali Golfu in 
celo nekoliko preveč zabrisali mejo 
med njima. S prtljažnim prostorom 
351 litrov namreč ponudi prav toliko 
prostora kot Volkswagen Golf 4. ge-
neracije, s katerim si delita sumljivo 
veliko zunanjih mer. Zadek krasijo po-
dobne luči kot predhodnika (opremlje-
ne z LED-tehnologijo), a z močnim in 
prepoznavnim podpisom. Novi Polo 
bo imel bencinske motorje s spektrom 
moči od 65 KM do 200 KM ter dva di-
zelska motorja z 80 KM in 95 KM. Tisti 
z 200 KM se bo nahajal v nosu Pola z 
značko GTI. 14 zunanjih barv, 12 raz-
ličnih modelov platišč, 13 različnih ti-
pov dekoracije armaturne plošče in 11 
različnih tipov prevlek sedežev so za-
gotovilo, da boste svojega Pola lahko 
opremili izjemno individualno._

volkswagen.si

NOVEGA VOLKSWAGNOVEGA POLA BOSTE TAKOJ PREPOZNALI, 
SAJ ZMAGOVALNE OSNOVE INŽENIRJI NISO MENJALI, AMPAK SO 
JO LE NAGRADILI IN PRIPELJALI V LETO 2017.

HYUNDAI KONA: NOVI 
ODŠTEKANI KRIŽANEC
Hyundai Kona se v napad podaja s 
svežim, modernim dizajnom, kopico 
varnostne tehnologije in dobro 
izbiro motorjev. Za evropski trg bo 
na voljo litrski trivaljni agregat s 118 
konjskimi močmi in 6-stopenjskim 
ročnim menjalnikom. Med dizelsko 
ponudbo se bo zagotovo znašel 
1,6-litrski štirivaljnik. Za podatke, 
kateri od agregatov bo pri nas še 
na voljo, bo treba še malce poča-
kati. Zagotovo bo na trg prišla tudi 
električna različica Kone z dosegom 
slabih 400 kilometrov, kar pa je za 
vsakodnevno uporabo že zelo prak-
tična številka. Hyundai zagotavlja, 
da bo Kona v notranjosti najboljša z 
veliko prostora za glave potnikov._

hyundai.si 

NOVA KIA STONIC:  
PRESUNLJIVI MALI SUV
Stonic je zasnovan na skupni plat-
formi, ki si jo deli s prikupnim Riom. 
Zanimivo je, da je na izbiro kar 20 
različnih dvobarvnih kombinacij 
strehe in karoserije avtomobila. 
Prav tako izstopajo kontrastne 
letve.  Kot vsi novodobni križanci 
ima tudi Stonic kopico asistenčnih 
sistemov in pomagal, med katerimi 
je zagotovo najuporabnejši pripo-
moček za vzvratno vožnjo. Ta nad-
zira dogajanje za vami, in če se vam 
približuje vozilo ali človek, vas bo 
sistem na to opozoril. Na voljo bodo 
tako bencinski kot dizelski agregati. 
Na cestah jo pričakujemo do konca 
leta. _

kia.si

ABARTH »695 RIVALE«: 
POLETNA ROMANCA
Poletje je čas romanc, in ko si eno 
upata privoščit znameniti Abarth 
in med čolni še bolj poznan Riva, se 
nad končnim izdelkom kar ne more-
mo nehati navduševati. Težko se je 
odločiti, ali Abarth deluje kot gliser 
na kopnem ali Riva kot »nabildan« 
Fiat 500 na morju. V počastitev 175. 
obletnice proizvajalca plovil Riva je 
predelovalec avtomobilov Abarth 
predstavil posebno izvedenko 
Fiata 500, ki simbolizira izjemnost 
v tehnologiji, predstavlja dediščino, 
smisel za osupljiv dizajn in se še 
posebej pokloni mojstrskim rokodel-
cem. Mala raketa  »695 Rivale« do 
100 km/h pospeši v 6,7 sekunde._ 

avto-triglav.si

M E S T N A  L E G E N D A 

NOVI VOLKSWAGEN POLO: 
ZMAGOVALEC LJUDSKIH SRC

POLETNA VROČICA JE ŽE V POLNEM RAZMAHU IN 
TAKO NITI NI ČUDNO, DA NAM PAŠEJO SONCE, MOR-
JE IN SVEŽI ZRAK. A KLJUB TEJ MIKAVNI PONUDBI 
ŠE NI PRIŠEL ČAS ZA PRAVI DOPUST, VSAJ V SVE-
TU AVTOMOBILIZMA NE. KAZALO JE NA ZATIŠJE, A 
NOVI MODELI SO USEKALI KOT STRELA Z JASNEGA, 
NEKAJ PODOBNEGA KOT NAŠE POPOLDANSKE NE-
VIHTE. PREPUSTITE SE BRANJU IN SI OGLEJTE NE-
KAJ VROČIH POLETNIH NOVOSTI, DA BOSTE JESENI 
PRAVI POZNAVALCI, KO JIH BOSTE ZAGLEDALI NA 
CESTI.

POLETNA 
VROČICA 

BESEDILO & IZBOR: JAN MACAROL & ANŽE BERLIČ  

BMW X3: 
JE NAJBOLJŠI? 
Nova oblika je privlačna na pogled 
in povsem v duhu avtomobilov BMW 
X. A že nakazuje nekatere oblikovne 
trende te znamke v prihodnosti. Ob 
predstavitvi novega modela bo mo-
torna paleta obsegala tri bencinske 
in dve dizelski različici z največjo 
močjo vse do 265 kW (360 KM). Vsi 
modeli bodo standardno opremlje-
ni z 8-stopenjskim menjalnikom 
steptronic. Najmočnejši predstavnik 
BMW X3 M40i bo prvi M Performan-
ce iz te modelske serije. Precizno 
izdelana šasija z dovršeno kinema-
tiko prem in nižjo maso bo dvignila 
športne vozne lastnosti na povsem 
novo raven. X3 je vsekakor težko 
pričakovani model._

bmw.si

O G L A S N A  V S E B I N A
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Odslej z osvežilnim okusom 
breskve, ananasa in špinaèe.

NOV
O

NOVI ÈLAN 
DRUŽINE EGO

www.l-m.si

MOBILNO

BIKESPHERE
Bikesphere je na prvi pogled prav-
zaprav običajna kolesarska luč. No, 
s to razliko, da ima vgrajen senzor, ki 
se samodejno prižge v času slabše 
vidljivosti (mrak, megla itd.). Oddaja 
rdečo lasersko svetlobo okoli kolesa 
in s tem kolesarja naredi okolici bolj 
vidnega. Če se bo avtomobil ali 
katero drugo vozilo preveč približalo 
kolesarju, bo laser takoj poskrbel, da 
bo svetloba krožila okoli kolesa, in 
tako aktivno opozoril vse udeležence 
v dani situaciji. Bikesphere je prvi 
izdelek, ki je nastal v oddelku Trendy 
Drivers pri Michelinu, kjer bodo tudi v 
prihodnje razvijali izdelke, namenjene 
varnosti na cesti._

michelin.si

BELEKTRIČNI SKUTER 
UNU
Unu navdušuje z inovativnim 
sistemom polnjenja baterije, saj ga 
preprosto vzamete iz motorja in 
priključite na katerokoli 220-voltno 
vtičnico. Z eno baterije lahko naredite 
okoli 50 kilometrov, v kolikor pa vam 
je to premalo, ima Unu prostor še 
za dodatno baterijo. Dobavljivi so v 
1000-, 2000- in 3000-vatni različici, 
razlika pa je samo v pospeševanju, 
saj je končna hitrost vseh omejena 
na 45 kilometrov na uro. In zdaj ste 
zagotovo pomislili, da tak eko zapelji-
vec stane celo premoženje. A ste se 
malce zmotili, Unu je lahko vaš že za 
1.799 evrov, dostavijo pa vam ga celo 
na hišni prag, zapakiranega v lični 
veliki škatli._

unumotors.com 

NOVICE

TEHNOLOŠKO NAPREDNA, STILSKO IZJEMNA

SEAT IBIZA

Prišla je in navdušila, nova Seat Ibiza namreč. S svojo barvo My-
stic magenta je vsekakor naredila prijeten prvi vtis. Ostre linije 
poznamo že od Leona in prejšnje generacije Ibize, novinka pa 
je tokrat še drznejša in s še bolj zašiljenimi potezami. Ima večjo 
medosno razdaljo, širšo karoserijo in večja platišča. Zrasel je tudi 
prtljažni prostor, ki ima prostornino 355 litrov. Glavne značilnos-
ti, ki jih lahko poudarimo, so žarometi v popolni LED-tehnologiji, 
panoramsko strešno okno in možnost izbire 18-palčnih platišč. 
Med novostmi pri tehniki izstopa dodelana kamera za vzvratno 
vožnjo, sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika in brezžični 
polnilnik telefona. Glasbeni navdušenci bodo zagotovo pozdra-
vili sodelovanje Seata s podjetjem Beatsaudio. Za Ibizo so na-
mreč zasnovali kakovosten 300-vatni zvočni sistem. Za večjo 
varnost skrbi nova generacija ESC-sistema, ki ima ključni vpliv 
na podsisteme, kot so aktivni tempomat, sistem za zaznavanje 
pešcev in sistem z zavoro za preprečevanje večkratnih trkov. Kot 
novost se predstavlja funkcija za stabilizacijo prikolice in funkci-
ja za filtriranje zraka, ki odstrani vse morebitne alergene. Ponud-
ba motorjev je pri Ibizi zelo raznovrstna. Bencinski motorji imajo 
moč od 55 kW (75 KM) do 110 kW (150 KM), dizelski pa od 59 kW 
(80 KM) in do 85 kW (115 KM). Če bi želeli voziti na zemeljski plin, 
vam Seat ponuja tovarniško predelani agregat s 66 kW (90 KM) 
moči. Vstopnica v svet Ibize stane 12.500 evrov. Na naših cestah 
pa jo lahko že opazite, saj je prodaja že stekla._ 

seat.si

AVTO MESECA
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UDOBJE
OBILO MALIH RADOSTI

Veliko sem na poti, saj tečaje plesa 
tedensko izvajam tudi v Lendavi. 
Zraven pa številne delavnice liče-
nja in  plesa nudim po vsej Slove-
niji, saj sledim svoji duši in navdihu, 
ki me vodita na krajše in daljše poti. 
Tako mi je udobje v avtomobilu med 
prioritetami. Nova Fiesta poleg izre-
dne vozne izkušnje ponuja še obilo 
malih radosti, od praktičnih odlagal-
nih površin, tudi za zdrave smutije in 
kavico na poti, pa obveznih ogledal v 
senčnikih za korekcijo ličil, do vola-
na, ki je odporen na madeže krem in 
losjonov, ter prevlek, ki se jih madeži 
kave in druge ponesrečene umaza-
nije ne primejo. Da o priročnih gum-
bu za aktivno pomoč pri parkiranju in 
prilagodljivem tempomatu sploh ne 
izgubljam besed. Kot pravijo, nisem 
slaba voznica, vendar vsa ta pomoč 
pride zelo velikokrat prav tudi meni._

MARTINA VRHOVNIK, PRIZNANA VIZAŽISTKA IN SVETOVALKA
CELOSTNE LEPOTE, V SVOJEM STUDIU T SPOT  MED
DRUGIM ZA ŽENSKE VODI  DELAVNICE LIČENJA IN 
TEČAJE SENZUALNEGA PLESA OB DROGU. TAKO SKRBI 
ZA ZUNANJO IN NOTRANJO LEPOTO ŽENSK
RAZLIČNIH STAROSTI. S PLESOM ŽENSKE PREBUJAJO
SVOJO ŽENSTVENOST IN ZNOVA  PRIDOBIJO
SAMOZAVEST. MARTINA VE, KAJ HOČE. ODLOČILA SE JE ZA
NOVO FIESTO. ZAKAJ?

VEM, KAJ HOČEM

MOBILNO

MATERIALI, PRIJETNI 
NA DOTIK
SENZUALNOST ŠTEJE

Izredno pomembno čutilo je tip,
dotik. Zato so mi vrhunska izdelava
in materiali, prijetni na otip, zares
pomembni. Kot senzualnost, ki mi je 
zelo blizu. Pomembno je, kaj čutimo 
in kako to čutimo. Nova Fiesta ima 
lastnosti večjih avtomobilov, kar se 
opazi v številnih podrobnostih, a je 
le malce večja od svoje predhodne 
različice, da sem z njo lahko mobilna 
in agilna._

ELEGANTEN VIDEZ
AVTO S KARAKTERJEM

Pri novi Fiesti videz in zaključ-
ki opreme kljub številnim ostalim 
prednostim niso bili nikjer zapos-
tavljeni. Avto ima karakter, je seksi, 
eleganten in opazen. Na cesti ne os-
tane neopazen, predvsem pa se mi 
zdi pomembno, da mi je dizajn tako 
zunanjosti kot notranjosti resnič-
no všečen. Tako kot velja za ostale 
stvari v mojem življenju. Pomembna 
je tudi duša, ne samo zunanjost._ 

O G L A S N A  V S E B I N A
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MOBILNO

VARNOST
PRI MENI NA PRVEM MESTU

Poleg takorekoč klasičnih tehnologij, 
ki v novi Fiesti skrbijo za varnost, me 
navdušujejo še sistemi za vzdrževa-
nje smeri, za prepoznavanje cestnih 
znakov, nadzor mrtvih kotov in za 
preprečevanje naleta. Občasno, ko 
se utrujena vračam domov, tako za 
varnost poleg mene skrbijo še For-
dovi preizkušeni sistemi, kar mi je v 
veliko olajšanje._

OZVOČENJE
GLASBA KOT ZVOČNA MASAŽA

Nova Fiesta je zasnovana z materiali, 
ki še dodatno vpijajo zvok, hkrati pa 
ponuja vrhunski zvočni sistem B&O 
Play s 675 W moči, kar 10 zvočniki 
in 360-stopinjsko izkušnjo zvoka. 
Čisti zvok glasbe je zelo pomem-
ben, saj je glasba pri mojem učenju 
senzualnega plesa na prvem mes-
tu. Ta je namenjena popolni spro-
stitvi telesa. In odmiku misli stran 
od vsakodnevnih skrbi. Na nas de-
luje kot zvočna masaža misli. Zato 
med vožnjo ob čistem zvoku z lah-
koto načrtujem nove »playliste«._  
 
MojaFiesta.si

POTEGUJ SE ZA FIESTA 
VIKEND!
Za vikend z novo Fiesto se lahko
potegujete na naši spletni strani
citymagazine.si, kjer nam sporočite,
kakšno »fiesto« [zabavo] si boste
z njo privoščili in kam se boste z njo
odpravili. Med odgovori, prispelimi
do 28. 8. 2017 opoldne, bomo na-
ključno izžrebali enega srečneža,
ki bo novo Fiesto prejel za podaljšan
vikend. Dobitnik nove Fieste za
en vikend bo 29. avgusta objavljen
na citymagazine.si in obveščen po
e-pošti. #MojaFiesta

citymagazine.si/mojafiesta 
MojaFiesta.si 

NAGRADNA IGRA
#FORDZAME

Emisije in poraba nove Fieste z naslovnice: 
Uradna poraba goriva: 3,2-5,2 l/100 km. 
Uradne emisije CO2: 82-118 g/km. Emisij-
ska stopnja: Euro 6b. Uradne emisije NOx: 
0,0186-0,0668 g/km. Specifične emisije tr-
dih delcev: 0,00050-0,00200 g/km. Število 
delcev: 0,09000-0,47700 x 1011. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa po-
membno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmer-
no povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov.

POVEZLJIVOST
POVEZANA S SVOJO FIESTO

Fordov sistem SYNC 3 poveže in 
preslika moj pametni telefon na 
uporabniški vmesnik, torej na velik 
zaslon na dotik, ki je zlahka berljiv 
in predvsem priročen za opravljanje 
klicev, narekovanje sporočil, pred-
vajanje naložene glasbe, navigacijo, 
res praktično polnjenje telefona in 
še za toliko drugih možnosti. Meni ta 
funkcija pomeni ogromno, saj sem 
veliko na poti in veliko sestankov op-
ravim kar po telefonu, med vožnjo. 
Tako je pot krajša in čas, ki je najbolj 
dragocena »dobrina« v našem živ-
ljenju, je koristno uporabljen._



FILMSKA PLATNA

Serija, posneta po istoimenski knjigi pisateljice 
Margaret Atwood, se odvija v distopični priho-
dnosti, kjer vlada totalitarni in skrajno krščan-
ski režim, ki popolnoma podreja ženske, saj te 
služijo družbi dobesedno le kot gospodinje in 
bodoče matere otrok. V ospredju je lik Offred, 
ki služi kot dekla v domovanju generala Freda 
Waterforda._

Filmski zvezdnik Tom Hardy je v sodelovanju s 
svojim očetom pripravil pripoved, osnovano na 
resnični zgodbi, ki se osredotoča na pustolov-
ca Jamesa Delaneyja. Ta se vrne v Anglijo po 
dvanajstih letih odsotnosti in doma naleti na 
velike težave pri dedovanju lastnine pravkar 
preminulega očeta._

Adaptacija knjižne predloge Neila Gaimana, ki 
spremlja nekdanjega kaznjenca Shadowa Mo-
ona, ki sprejme nalogo skrivnostnega Mr. Wed-
nesdaya, da postane njegov telesni stražar. Kaj 
kmalu ugotovi, da je pristal sredi konflikta med 
božjimi bitji._

Nova Netflixova dokumentarna serija, ki se 
osredotoča na 47 let star nerešen umor mlade 
redovnice Catherine »Cathy« Cesnik, ki je, za-
nimivo, slovenskega rodu. Po uspehu predlan-
ske Making a Murderer je to še ena v vrsti Net-
flixovih odličnih dokumentarnih serij._

Serija, ki buri duhove s svojo tematiko, saj 
spremlja najstnika Claya Jensena. Ta nekega 
dne na svojem dvorišču najde škatlo, v kateri 
so avdioposnetki, ki pripadajo Hannah Baker, 
njegovi sošolki in neuslišani ljubezni, ki je pred 
dvema tednoma storila samomor._

DÉKLINA ZGODBA 
(THE HANDMAID’S TALE)

TABU 
(TABOO)

AMERIŠKI BOGOVI 
(AMERICAN GODS)

THE KEEPERS 

13 REASONS WHY

SERIJE ZA  
LETOŠNJE POLETJE
VAM KRONIČNO PRIMANJKUJE KAKOVOSTNIH SERIJ, S KATERIMI BI SI KRAJ-
ŠALI ČAS? TU JE NAŠ IZBOR VRHUNCEV LETOŠNJEGA LETA.

www.zala.si

PLU_Zala_Oglas_CityMagazine_115x295-POMOL.indd   1 07/07/2017   09:13
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FILMSKA PLATNA
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Christopher Nolan, eden od največ-
jih režiserjev današnjega časa, se 
vrača s filmom o vojaški operaciji 
Dinamo, ki je zajemala evakuaci-
jo vojakov v mestu Dunkerque leta 
1940. Avtor filmov Izvor (Inception, 
2010), Vitez teme (The Dark Knight, 
2008) in Medzvezdje (Interstellar, 
2014) bo prikazal, kako je Združe-
nemu kraljestvu uspelo rešiti prek 
300 tisoč svojih vojakov iz primeža 
nacistične Nemčije. Režiser je napo-
vedal, da bomo spektakel spremljali 
iz treh različnih perspektiv. Tako bo 
gledalec lahko zgodbo doživel skozi 
oči mornarice, pehote in letalstva, 
kjer bomo lahko spremljali prekalje-
ne igralske mačke, kot so Tom Hardy, 

Cillian Murphy, Kenneth Branagh, in 
tudi mnoge sveže obraze, med ka-
terimi lahko najdemo tudi Harryja 
Stylesa, člana glasbene skupine One 
Direction, ki bo doživel  svoj igralski 
debi. Zanimivo bo videti, ali se bo 
Christopherju Nolanu uspelo pribli-
žati velikim režiserjem, kot sta Stan-
ley Kubrick in Steven Spielberg, ki 
jima je v času svoje kariere prav tako 
uspelo posneti odlično vojno dramo. 
Za svoje delo pa bo 46-letni Britanec 
prejel tudi gromozansko plačilo v 
obliki dvajsetih milijonov dolarjev in 
dvajsetodstotnega deleža zaslužka 
filma, kar je najvišje plačilo režiserju 
po King Kongu (2005), ki ga je dobil 
Peter Jackson._

ZGODOVINSKA DRAMA  
ZDA, 2017

DUNKIRK

Režija: Christopher Nolan.  
 
Igrajo: Tom Hardy, Cillian Murphy, 
Kenneth Branagh, Mark Rylance, Fionn 
Whitehead in drugi.

od 20. julija 2017 / Cineplexx, Kolosej 
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Serija knjig pisatelja Stephena Kinga bo dolgih le-
tih zapletov le dobila tudi filmsko predelavo. Ta bo 
spremljala revolveraša Rolanda Deschaina, ki ima 
nalogo, da obvaruje mistični Temni stolp. Nasproti 
mu bo stal Mož v črnem, ki ga bo upodobil odlični 
Matthew McCounaghey, temačni čarovnik, ki želi 
prevzeli oblast nad njim in tako nadzorovati vzpo-
redne resničnosti. Zgodba se bo delno odvijala v 
fantazijski deželi Stari zahod, delno pa tudi v mo-
dernem New Yorku. Želja ustvarjalcev filma je tudi 
začeti novo franšizo._

Režija: Nikolaj Arcel. Igajo: Idris Elba, Matthew 
McCounaghey, Katheryn Winnick, Abbey Lee, Ni-
cholas Hamilton in drugi. 

od 10. avgusta 2017 / Cineplexx, Kolosej

Vsi navdušenci nad filmi o poklicnem morilcu 
Johnu Wicku, pripravite se. Prihaja namreč Atom-
ska blondinka, ki bo nekakšna ženska različica ak-
cijskega junaka, ki je navdušil oboževalce žanra. 
Upodobila jo bo Charlize Theron, ki bo tako stopila 
v čevlje tajne agentke, ki mora v Berlinu odkriti 
skrivnostno vohunsko organizacijo. Film je režiral 
David Leitch, sorežiser prvega Johna Wicka, in po 
napovedniku sodeč, se nam tudi v Atomski blon-
dinki obetajo odlični akcijski prizori, polni odličnih 
kaskaderskih vložkov glavnih igralcev._

Režija: David Leitch. Igrajo: Charlize Theron, Ja-
mes McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Toby 
Jones in drugi.

od 17. avgusta  2017 / Cineplexx, Kolosej 

Režiser filmov Noč neumnih mrtvecev (Shaun of 
the Dead, 2004), Vroča kifeljca (Hot Fuzz, 2007) 
in Pr' konc sveta (The World's End, 2013) se vra-
ča z neizmerno izvirnim filmom Voznik, ki bo tudi 
poklon vsem staromodnim filmom, polnih cestnih 
pregonov. Zgodba spremlja voznika Babyja, ki se 
znajde v težavah, saj želi s svojo ljubeznijo pobeg-
niti kriminalnemu življenju, toda njegov mafijski 
šef bo storil vse, da to prepreči. Zasnova je precej 
klišejska, toda režiserjev izviren slog obljublja eno 
od bolj vznemirljivih kinematografskih doživetij 
tega poletja._ 

Režija: Edgar Wright. Igrajo: Ansel Elghort, Kevin 
Spacey, Jamie Foxx, Jon Hamm in drugi. 

od 24. avgusta 2017 / Cineplexx, Kolosej 

FANTAZIJSKA PUSTOLOVŠČINA 

TEMNI STOLP 
ZDA, 2017, THE DARK TOWER

AKCIJSKI TRILER 

ATOMSKA BLONDINKA  
ZDA, 2017, ATOMIC BLONDE

MI BOMO RESDA ODSOTNI MESEC DLJE, TODA MEDTEM V KINEMATOGRAFE PRIHAJAJO NEKATERI VRHUNCI 
LETOŠNJEGA LETA. TAKO BOMO PRIČA MOREBITNI NOVI MOJSTROVINI REŽISERJA CHRISTOPHERJA 
NOLANA, KOPICI OBETAVNIH AKCIJSKIH FILMOV, ZA SMEH PA BODO POSKRBELI MINIONI.

FILMSKA PLATNA

POLETNE FILMSKE POSLASTICE 

ZNANSTVENOFANTASTIČNA AKCIJA

VALERIAN IN MESTO TISOČERIH 
PLANETOV

FRANCIJA, 2017, VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS

ANIMIRANA KOMEDIJA

JAZ, BARABA 3
ZDA, 2017, DESPICABLE ME 3

V času, ko občinstvu kronično primanjkuje svežega materiala, se je francoski 
režiser Luc Besson lotil velikopotezne adaptacije stripa Valerian in Laurine. 
Ta bo spremljala istoimenska vesoljska agenta, ki se v prihodnosti 28. stoletja 
podata v metropolo Alfa, kjer so rase celotnega vesolja združene v miru in 
si delijo znanje. Toda v globinah metropole leži temna nevarnost, ki prinaša 
uničenje harmonije, in naloga dvojice je, da ustavi njene zlobne načrte._ 

Režija: Luc Besson. Igrajo: Dande DeHaan, Cara Deleveigne, Cliwe Owen, John 
Goodman, Ethan Hawke, Rihanna in drugi. 

od 29. junija 2017 / Cineplexx, Kolosej 

Morda najbolj popularni animirani liki, ki so svoj pečat pustili tudi v popkul-
turi, se vračajo. Govorimo namreč o Minijonih, slavnih rumenih nepridipra-
vih, ki bodo s svojimi prigodami navduševali tako staro in mlado. Z njimi se 
vrača tudi Gru, ki se bo moral v novem delu priljubljene franšize spopasti s 
svojim rivalskim bratom Drujem. Za nameček pa bo tu še Balthazar Bratt, 
nekdanji otroški zvezdnik, ki je postal obseden z likom, ki ga je igral v osem-
desetih letih 20. stoletja._

Režija: Kyle Balda, Pierre Coffin. Glasovi: Jenny Slate, Kristen Wiig, Steve Carell, 
Trey Parker in drugi.

od 3. avgusta 2017 / Cineplexx, Kolosej

AKCIJSKI TRILER 

VOZNIK 
VB / ZDA, 2017, BABY DRIVERS
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To poletje smo Toma Cruisa videli že v novi 
Mumiji (The Mummy, 2017), toda že kaj kma-
lu se nam bo predstavil tudi v biografskem 
filmu Barry Seal: Tihotapec, kjer bo upodo-
bil naslovnega kriminalca. Ta je v svoji kari-
eri delal tako na svojo pest kot tudi za Cio in 
slavnega mamilarskega kralja Pabla Esco-
barja. Film bo spremljal Sealov vzpon in pa-
dec, bo pa to že drugo sodelovanje Cruisa 
in režiserja Douga Limana, saj sta skupaj 
posnela že Na robu jutrišnjega dne (Edge of 
Tomorrow, 2014)._

Režija: Doug Liman. Igrajo: Tom Cruise, 
Domnhaal Gleeson, Sarah Wright, Caleb Lan-
dry Jones, Jesse Plemons in drugi.

od 24. avgusta 2017 / Cineplexx, Kolosej

Septembra nas čaka še druga le-
tošnja adaptacija romanov Stephe-
na Kinga, saj bo filmsko predelavo 
doživela tudi grozljivka Tisto, v kateri 
nastopa lik klovna Pennywisa, ki je 
strašil gledalce že v zgodnjih devet-
desetih, toda na malih zaslonih. V 
mestecu Derry se izginotje lokalnih 
otrok iz dneva v dan povečuje. Sku-
pina sedmih prijateljev tako združi 
moči in se sooči s čistim zlom, ki 
prevzame obliko zlobnega klovna 
Pennywisa._ 

Režija: Andres Muschietti. Igrajo: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy 
Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard in drugi. 

od 7. septembra 2017 / Cineplexx, Kolosej  

Eden od najboljših telesnih stražarjev dobi novo nalogo. Varovati mora na-
mreč poklicnega morilca. In sicer zato, ker mora slednji pričati proti mednaro-
dnemu zločincu, kar prinaša velike težave za dvojico. Sprva se nepričakovani 
par ne razume najbolje, toda sčasoma zgladita razlike, saj morata poskrbeti, 
da njuni glavi ne prideta v roke zločincem. V glavnih vlogah bosta nastopila 
Ryan Reynolds, ki je po zaslugi Deadpoola (2016) večji zvezdnik kot kadarkoli 
prej, in veteran Samuel L. Jackson._

Režija: Patrick Hughes. Igrajo: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, 
Salma Hayek in drugi.

od 31. avgusta 2017 / Cineplexx, Kolosej 

AKCIJSKA KRIMINALKA

BARRY SEAL: TIHOTAPEC 
ZDA, 2017, AMERICAN MADE

GROZLJIVKA 

TISTO 
ZDA, 2017, IT

AKCIJSKA KOMEDIJA 

KRIJ MI HRBET 
ZDA, 2017, THE HITMAN'S BODYGUARD

V CINEPLEXXUSVEŽI TOREK

Despicable.Me /DespicableMe    #DespicableMe3Despicable.MeDespicable.Me /DespicableMe    #DespicableMe3/DespicableMe    #DespicableMe3
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Deset let je, odkar sta izdala prelomni album Mo-
vements. Kaj občutita?
Movements sva pravzaprav proslavila že lani, al-
bum je namreč izšel jeseni. Ob tem sva imela kar 
nekaj večjih nastopov, tudi na festivalu Sonar v 
Barceloni. Absolutno je bila zelo lepa izkušnja, ljud-
je so nama že dlje časa govorili, naj ponovno izdava 
ta album, ker jim res veliko pomeni. Na skladbe s 
tega albuma še vedno dobivava pozitivne odzive. 
Pogledala sva vse, kar sva naredila v teh desetih 
letih, in naredila neke vrste refleksijo. Glasbe se nis-
va dotikala, album je za naju še vedno relevanten 
takšen, kot je. Res pa je, da je nastalo nekaj zelo, 
zelo dobrih remiksov. Zdi se, da sva zaprla neko 
poglavje, v tej zvrsti glasbe sva delovala deset let, 
čas je za spremembe.
 
Ko smo že pri spremembah, zadnji album Galvany 
Street nekako končuje vajino ljubezensko afero s 
techno glasbo.
To sva želela storiti že dlje časa. A to še ne pomeni, 
da ne bova več igrala ali producirala techno glas-
be. Je neke vrste eksperiment, ki sva ga naredila 
skupaj s Craigrom Walkerjem (op. p. nekdanji pe-
vec skupine Archive). Zmeraj sva si želela ustvariti 
album skupaj s piscem glasbe, ki ga bolj pritegne 
pisanje skladbe, prave skladbe in ne samo techno 
zvoka. Zato je to za naju naravni razvoj. Craiga sva 
spoznala v studiu pred letom in pol in začeli smo 
ustvarjati, a naš namen sprva ni bil album, ta je 
nastal naravno. Od techna se nisva poslovila, le 
nekaj drugačnega sva želela. In to sva naredila z 
Galvany Street.
 
Torej se je Galvany Street rodil zares spontano …
Tako je, ničesar nismo načrtovali. Želeli smo manj 
»bookashadovskega« zvoka, nekaj povsem dru-
gačnega. Ko sva videla, kaj počne Craig, da so nje-
gova besedila nekoliko temačnejša, smo se narav-
no pomaknili v to smer. In ko smo v nekem trenutku 
videli, kaj je nastalo, smo imeli album. Nastalo je se-
veda več skladb, a smo se odločili le za teh deset. 
Kaj naj rečem, prešli smo na temno stran. (smeh)
 
No, meni se ne zdite tako temni. Vama pa verja-
mem, da je bil ta album neizogiben. Že skladba 
Charlotte iz 2008 je imela nekaj več temačnosti …
Res je, zato Charlotte po dolgem času ponovno 
igrava. Ker se preprosto ujema. Kot sva že rekla, ra-
zvoj je bil res naraven. Imela sva le dvoje pravil: ne 
želiva zveneti enako kot na albumu EVE in ne želi-
va techna/housa. Tudi samo ustvarjanje albuma je 
bilo lahko in ne kot pri EVE, kjer sva šla skozi dolg in 
zelo boleč proces.

Kakšen je odziv vajinih največjih privržencev?
Pravijo, da jih spominja na najin prvenec, Memento. 
Tam sva z glasbo eksperimentirala in imela temač-
nejši zvok.

K albumu je svoj del dodal tudi Mark Plati, glasbeni 
producent in veteran, ki je med drugim sodeloval 
z Davidom Bowiejem, Princeom, Loujem Reedom, 
skupino The Cure ... Je tudi to razlog za tako dru-
gačen zvok?
Marka sva spoznala prek Craiga, potem so sledili 
pogovori prek Skypa. Kaj naj rečeva, tipičen ame-
riški pozitivec. Dodal je nek svoj stil miksanja v tis-
te skladbe, pri katerih je sodeloval. In njegovo delo 
nama je bilo zelo všeč. Za naju je bila to tudi prijet-
na sprememba, saj sicer vedno miksava sama, vse 

narediva sama, in to sva želela spremeniti pri tem 
albumu. Ta zadnji korak v ustvarjanju, ki zna biti 
zelo boleč. Preden je neka skladba zares končana, 
lahko traja tedne, mesece in nama to neverjetno 
para živce.
 
Sicer pa ni le Plati tisti, ki sodeluje z različnimi 
zvenečimi imeni v svetu glasbe. Tudi vidva sta na 
zadnjem albumu sodelovala z znanimi zvezdami. 
Craiga sta že omenila, potem je tukaj še članica 
islandske zasedbe GusGus, Urður. Kako sta jih 
ulovila?
Z GusGus sva se srečala še pred sodelovanjem z 
Urður, a Urður do samega sodelovanja nisva oseb-
no spoznala. Craig pa ima svoj studio v isti stavbi 
kot midva. Iz Dublina se je namreč preselil v Berlin. 
Predstavili so nas in tukaj se je rodilo to sodelo-
vanje.
 
Vprašanje, ki ga preprosto moram postaviti. Kako 
je igrati z legendami, kot so Depeche Mode? To 
priložnost sta namreč že imela.
(Smeh). To je bila odlična izkušnja. Z njimi sva 
igrala dvakrat, enkrat v Berlinu in enkrat v Tel Av-
ivu. Tudi sama spadava med njihove oboževalce, 
so tudi eden izmed razlogov, zakaj sva se začela 
ukvarjati z glasbo. Bili so res prijazni, njihova ce-
lotna ekipa. V Tel Avivu sva imela težave z najino 

»mašinerijo«, manjkal je en manjši, a ključni del 
opreme, in takoj so bili pripravljeni pomagati. Med 
najinim nastopom v Tel Avivu je moja žena (op. p. 
Arnova žena) stala ob odru in imela to srečo, da je 
videla tudi v zaodrje, kjer je lahko opazovala napol 
golega Dava Gahana. Mislim, da si lahko predstav-
ljate, kje je bila njena pozornost. (smeh)
 
No, jaz vem, kje bi bila moja. (smeh) Če se vrnemo 
nazaj k vajini glasbi, kakšen je vajin odnos do 
današnje techno scene in DJ-jev? Se imata za 
del berlinske techno scene?
Z Berlinom sva povezana, tam sva med drugim 
ustanovila najino založbo Get Physical, a nikoli se 
nisva imela za »berlinski bend«. Začela sva na-
mreč v Frankfurtu, se selila po svetu, prav tako ne 
predstavljava tipičnega berlinskega zvoka. Vidiva 
se kot Evropejca, če lahko temu tako rečeva. Nisva 
povezana z enim mestom, ker se res stalno seliva. 
Sva pa seveda del DJ-scene tam, kjer imava stu-
dio, kar je v centru Berlina, znova in znova sreču-
jeva druge DJ-je in producente, kot je na primer 
Martin Eyerer, tako da sva z dogajanjem vedno na 
tekočem. A v klube v Berlinu ne zahajava več tako 
pogosto.
 
Kaj prinaša prihodnost? Nadaljujeta spontano?
Trenutno je na vrsti turneja, kjer skupaj s Craigom 
predstavljamo nov album, pa festivalsko poletje, 
kjer se bova predstavila sama. Delava pa tudi že 
na novih materialih, ki bi lahko bili nova Yaruba, s 
katero bi se lahko vrnila v klube._

bookashade.com

INFOMAT//
Booka Shade, enega najbolj zanimivih 
in slovitih elektronskih duetov v Evro-
pi zadnji dve desetletji, sestavljata 
Walter Merziger in Arno Kammerme-
ier, oba veterana frankfurtske elektro 
scene. Leta 2002 sta ustanovila novo 
dance založbo Get Physical Music in 
s tem ustvarila močno platformo za 
svoje delo. Tri leta pozneje sta dosegla 
svetovno slavo z EP-jema Mandarine 
in Body Language. Nadalje sta utr-
dila svojo slavo kot vrhunska mojstra 
elektronike z In White Rooms in Night 
Falls . Po 20 letih sta z ducati EP-jev 
in šestimi albumi postala najvidnejša 
umetnika svoje zvrsti. Aprila letos sta 
izdala album Galvany Street v sodelo-
vanju s Craigom Walkerjem, nekdanjim 
pevcem zasedbe Archive.

INTERVJU: LUCIJA MARKO 
FOTO: MARKO DELBELLO OCEPEK

INTERVJU

BOOKA SHADE: 
NE, TO NI 
SLOVO

BOOKA SHADE, SIMPATIČNI DVOJEC, SINONIM ZA TECH 
HOUSE IN TECHNO NA PRELOMU TISOČLETJA, SEM SPO-
ZNALA TIK PRED NASTOPOM NA FESTIVALU INMUSIC V 
ZAGREBU. ČEPRAV ZASE TRDITA, DA NISTA »BERLIN-
SKA«, JU OSEBNO TEŽKO UVRSTIM KAM DRUGAM KOT 
PA V BRBOTAJOČI KOTEL VEDNO HITREJE RASTOČE IN 
PRILJUBLJENE BERLINSKE TECHNO SCENE, TJA, KJER 
SE RODI LE NAJBOLJŠE. Z NJIMA SEM SE POGOVARJA-
LA O NOVEM ALBUMU GALVANY STREET, NA KATEREM 
STA SICER ODSTOPILA OD SVOJEGA KLASIČNEGA ZVO-
KA, A ME ZATO NISTA NIČ MANJ NAVDUŠILA.



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

KO KONČATE S »KRIŽARJENJEM« PO GLASBENIH FESTIVALIH, SE 
USTAVITE NA KAKŠNEM DOBREM KONCERTU. POLETJE BO VEČ KOT 
OČITNO VROČE.

GLASBENO 
KRIŽARJENJE

GLASBA

Sting, angleški glasbe-
nik, pisec pesmi, akti-
vist, igralec in filantrop, 
ki je bil pred začetkom 
svoje solistične kariere 
glavni pisec pesmi, pe-
vec in basist v rock sku-
pini The Police, je v času 
samostojne kariere in v 
času sodelovanja z The 
Police za svoje delo pre-
jel 16 glasbenih nagrad 
grammy, zlati globus in 
emmy, med drugim pa 
je bil kar štirikrat nomi-
niran za oskarja za naj-
boljšo skladbo. Zapisan 
je v Rock and Roll Hall of 
Fame in v Songwriters 

Hall of Fame. Lani novembra je izdal 12. studijski album 57th & 9th, svoj prvi roc-
kerski album po trinajstih letih. Album je svetu predstavil singel I Can’t Stop Thin-
king About You. Na ploščku najdemo tudi skladbo 50,000, ki jo je Sting posvetil 
preminulim ikonam glasbenega sveta: Princeu, Davidu Bowieju, Glennu Freyju 
in Lemmyju. Na turneji se mu bo pridružil tričlanski bend, vključno z njegovim 
dolgoletnim kitaristom Dominicom Millerjem, bobnarjem Joshom Freesem ter 
kitaristom Rufusom Millerjem._

27. julija ob 20.00 / Arena Pulj, Hrvaška

Legendarni pevec moč-
nega glasu, čigar karie-
ra in mednarodna slava 
neprekinjeno trajata 
skoraj pol stoletja, po-
novno koncertira. »Ti-
ger iz Walesa«, kot ga 
je poimenovalo žensko 
občinstvo, in eden od 
največjih seks simbolov 
druge polovice 20. sto-
letja ima za sabo bogato 
življenje. Njegova karie-
ra traja vse od sredine 
60. let, preizkusil pa se 

je v številnih zvrsteh od popa, rocka, countryja, dancea, soula, gospela, R&B-ja 
in celo tehna. Prvi pravi veliki hit It’s Not Unusual je posnel leta 1965, istega leta 
pa je posnel še pesem Thunderball, ki je postala naslovna skladba istoimenskega 
filma o Jamesu Bondu. In zvezda je bila rojena. Temu so sledili hiti What’s New 
Pussycat?, Green Green Grass of Home, Delilah, I’ll Never Fall in Love Again, She’s 
A Lady in drugi. Njegov zadnji album Long Lost Suitcase, 41. po vrsti, je izšel leta 
2015. Tudi tokrat lahko pričakujete koncert, ki ga ne boste zlahka pozabili._

2. avgusta ob 21.00 / Arena Pulj, Hrvaška

Glasbena zasedba Interpol, glavni newyorški predstavniki postpunka, se je 
javnosti predstavila leta 2002 s prvencem Turn On The Bright Lights. Navdušili 
so tako širšo javnost kot tudi kritike – ti so jih takoj primerjali s skupinami Echo 
& The Bunnymen, Joy Division, The Chameleons in celo The Smiths. Temu sta 
sledila albuma Antics (2004) in Our Love to Admire (2007), ki sta poskrbela, da 
je Interpol postal eden izmed najpopularnejših indie rock bendov. Zadnji stu-
dijski album El Pintor so izdali leta 2014, odzivi nanj pa so bili zelo pozitivni. Oči-
tno je, da se je Interpol s tem albumom vrnil v svoja najplodnejša leta, skupina 
pa je tako začela pluti proti svetlejši prihodnosti. Januarja letos so namreč 
sporočili, da nas prihodnje leto čaka nov album, za zdaj pa se bomo morali za-
dovoljiti ‘le’ s turnejo Turn On The Bright Lights, s katero se poklanjajo svojemu 
prvencu. Obljubljajo, da bodo zaigrali celoten album – naprej in nazaj._

10. avgusta ob 18.30 / Arena Wien, Dunaj, Avstrija

Za vse nostalgike, ki pogrešate čase, ko smo na televiziji spremljali TV-serijo 
Princ z Bel-Aira in poslušali skladbe z albumov Rock The House, He’s the DJ, 
I’m the Rapper (1988), And in This Corner … (1989), Homebase (1991), Code Red 
(1993) tandema DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, imamo razveseljivo novico. 
Will Smith in DJ Jazzy Jeff sta namreč napovedala mini turnejo. Ustavila se 
bosta tudi na Hrvaškem, točneje v Poreču, kjer bo v sklopu festivala MTV Su-
mmer Blast en repal, drugi pa stal za mešalko._

26. avgusta / Poreč, Hrvaška 

KONCERT / PULJ

STING

KONCERT / PULJ

TOM 
JONES

KONCERT / DUNAJ

INTERPOL

KONCERT / POREČ

WILL SMITH IN DJ JAZZY JEFF 
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Edinstveni in karizmatični Robert 
Peter »Robbie« Williams je eden 
od najbolje prodajanih izvajalcev 
vseh časov s kar 11 albumi, proda-
nimi v več kot 77 milijonih izvodov.
Pri 16. je začel kariero kot član 
benda Take That in sredi 90. se je 
odločil za samostojno kariero, kar 
se je pokazala kot ena od najbolj-
ših odločitev v glasbeni industriji. 
Njegovi albumi so osvajali prva 
mesta na britanskih in svetovnih 
lestvicah. Je prejemnik rekordnih 
17 nagrad brit, leta 2006 pa se je 
vpisal v Guinnessovo knjigo rekor-
dov z 1,6 milijona prodanih vsto-
pnic v enem dnevu. Na posebnem 
dogodku v Roxyju je prejel presti-
žno nagrado brit ikona, kar je naj-
višje priznanje, ki ga podeljujejo na 

nagradah brit (pred tem sta jo prejela zgolj Elton John in David Bowie). Podelijo 
jo le tistim umetnikom, ki izstopajo s pisanjem pesmi, snemanji in koncerti ter 
so pustili dolgotrajno sled v britanski kulturi. Robbie Williams se na odre vrača s 
težko pričakovano evropsko stadionsko turnejo The Heavy Entertainment Show 
– Tour 2017. Predstavil bo nov album The Heavy Entertainment Show, ki je izšel 
4. novembra lani, napovedal pa ga je singel Party Like A Russian. Na turneji se 
mu bo pridružil kultni duo elektronske glasbe – Vince Clarke in Andy Bell, pozna-
na kot Erasure._

29. avgusta ob 18.00 / Stadion Wörthersee, Celovec, Avstrij

Britanska new wave zasedba Duran Duran, najljubši bend pokojne princese Di-
ane, je bila ustanovljena leta 1978 v Birminghamu. Mednarodno slavo so dosegli 
v osemdesetih, ko so postali eden od največjih »mainstreamovskih« bendov in 
sčasoma tudi glasbena institucija, ki je v 39 letih kariere ustvarila nekatere naj-
večje pop hite vseh časov. Na čelu s karizmatičnim Simonom Le Bonom so se 
Duran Duran ustalili kot glasbene in modne ikone z vplivom na naslednje gene-
racije glasbenikov in na pop kulturo. Izdali so 14 studijskih albumov, zadnji, Paper 
Gods (2015), jih je popeljal na turnejo. V Zagrebu ne bo manjkalo klasik, kot so 
Hungry Like A Wolf, Rio, Wild Boys, Come Undone, Ordinary World, Union Of The 
Snake, The Reflex, A View To A Kill, Girl On Film, Save A Prayer, Notorious itd._

29. avgusta ob 20.00 / Šalata, Zagreb, Hrvaška

KONCERT / CELOVEC

ROBBIE 
WILLIAMS

KONCERT / ZAGREB

DURAN DURAN
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PSSST ...

 
S PRIJATELJICAMI NA 

DEKLIŠKO NOČ

Ladies nighta v Cineplexxu 
Kranj so se udeležile tudi znane 

Slovenke: Iryna Osypenko Nemec, 
Špela Jereb, Taja Zuccato in Azra 
Selimanovič. Prost večer za obisk 
kina sta si vzela tudi mladoporo-

čenca Antea in Uroš Bitenc._
cineplexx.si

NUXE JE PRAZNOVAL

V slaščičarni Lolita je Nuxe 
praznoval 25 let strasti in lepote 

kultnega suhega olja Huile Prodigi-
euse®. Predstavljena je bila tudi 
nova sončna linija NUXE sun._

nuxe.si

ZDRAV DUH V 
ZDRAVEM TELESU

 
Merkur zavarovalnica je več 

kot le običajna zavarovalnica. 
Merkur podpira in motivira, da oh-
ranjamo visoko kakovost življenja. 

Skupaj z Jamiem Oliverjem nas 
ozaveščajo, da je za to potrebno 
gibanje in zdrava uravnotežena 

prehrana._
merkur-zav.si

OSVEŽI SVOJ POLETNI RITEM
Dolgi poletni dnevi so čas za sproščena doživetja: potepe po mestu, izlete v 
naravo in pobege na obalo z najljubšo družbo. Čas za posedanje na mestnih 
ulicah v dolgih toplih večerih ter uživanje ob lahkotnih ritmih glasbe in osupljivih 
uličnih predstavah. Kjerkoli se potepaš v vročih poletnih dneh, pa naj te vedno 
spremlja Zala, ki poskrbi za odlično osvežitev. Odžejaj se s čisto izvirsko vodo, 
izberi katero izmed nizkoenergijskih pijač z okusom ali Zalo z okusom brez slad-
korja. Prepusti se spontanim trenutkom in osveži svoj poletni ritem._

Zala. Tvoja druga pipa. / zala.si

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



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

100% NARAVNE SESTAVINE, BREZ SULFATOV, PARABENOV, MINERALNIH OLJ, SINTETIČNIH BARVIL IN ALERGENOV*
*Alergeni, ki izhajajo iz naravnih izvlečkov in dišav. 

BARVANI
LASJE

MANDELJ IN PISTACIJA

DOLGI IN RAVNI 
LASJE

OPUNCIJA IN POMARANČCA

KODRASTI IN 
VALOVITI LASJE

GROZDJE IN LAVANDA

100% NARAVNE SESTAVINE, BREZ SULFATOV, PARABENOV, MINERALNIH OLJ, SINTETIČNIH BARVIL IN ALERGENOV*

BARVANI LASJE
Šampon, Maska, Leave-in sprej

Zaščiti in podaljša živahnost vaše 
barve. 25% večja intenzivnost barve 
po 12 pranjih. 
100% naravne sestavine: mandljevo 
olje nahrani, navlaži in mehča; Esenca 
pistacije, znana po redkih antioksidantih 
in foto lastnostih, pomaga podaljšati 
obstojnost in sijaj barve. 

KODRASTI IN VALOVITI LASJE
Šampon, Maska in Olje 

Idealno za brezhibno definiranje 
kodrov in valov, brez obtežitve las. 
15% daljša obstojnost, do 3 dni. 
100% naravne sestavine: Grozdni 
serum zagotavlja »ant-frizz« učinek, 
razčeše kodre in ohranja vlago. 
Sivka kodre in valove definira, jim da 
volumen, brez obtežitve las. 

DOLGI IN RAVNI LASJE
Šampon, Maska in Olje 

Učinek glajenja in mehčanja las. 20% 
gladilni efekt, obstojnost do 3 dni. 
100% naravne sestavine: Olje 
Opuncije (Indijska figa) ima izredne 
gladilne lastnosti, lase naredi mehke 
in sijoče, izvleček pomaranče pa 
pripomore pri povečanju sijaja las od 
korena do konic. 
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