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Dočakali smo sončne dni, ko sonce 
prijetno greje in končno ne potrebuje-
mo več kap, šalov ali rokavic. To so tis-
ti dnevi, ko nas sicer kljub pomladanski 
utrujenosti vleče na sonce, saj še ni 
prevroče. Po navadi že imamo 
scenarij za prvi piknik in prvi 
»fotosešn« na klopci v parku. 
Idej, kako preživeti prosti čas, 
nam torej ne zmanjka. To je 
čar pomladi. Verjamem, da ste 
sončnih dni še posebno veseli 
vsi tisti, ki se lahko zdaj poda-
te na kolesa, in tisti, ki ste bili 
tako pogumni, da ste kolesa-
rili tudi pri temperaturah pod 
lediščem. Nekateri se boste 
zapeljali do službe, spet drugi 
se boste odpravili na daljše in 
nevarnejše pustolovščine. In s 
to številko vam želimo prisko-
čiti na pomoč. Izbrali smo na-
mreč nekaj koles, ki odlično zadovoljijo 
potrebe različnih tipov kolesarjev. Kaj 
vam bolj ustreza in kakšen teren vam 
je bolj domač, boste presodili sami. 

Da pa pozitivni učinki sonca niso obšli 
niti naše ekipe, je prav gotovo do-

kaz tudi to, da smo se tokrat nekoliko 
poigrali z dizajnom in s tem nakazali, 
kam bi znala pluti naša urbana bar-
ka. Ustvarjalnost in sprememba sta 
namreč ključna elementa uspešnega 

razvoja in rasti. Če namreč 
želiš zrasti, se prerasti in se 
preseči, je treba nekaj spre-
meniti, je treba ustvarjati. 
In prav to počnemo tudi mi. 
Da bi ostali vsaj tako dobri 
in postali boljši. Da bi se še 
naprej posvečali življenjske-
mu slogu in s tem razvijali 
svojo osebno noto in vonj. 
Da bi vam lahko pokazali, 
kako čudovito je lahko življe-
nje in da za užitek nikoli ne 
sem zmanjkati časa.

Potisnite togoto in sivino na 
stran, pomlad je tukaj. Živite! 

Lucija Marko, 
urednica

Instagram: lucymarko 
e: lucija.marko@citymagazine.si 
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MAKRO BEER FEST LJUBLJANA
Ljubitelji in ljubiteljice piva, pozor! Pivarna, 
specializirana trgovinica s pivi, vabi na prvi 
Makro Beer Fest Ljubljana. Na festivalu bo 30 
pivovarn iz 11 držav predstavilo več kot 100 
vrst piv stilov lager, pale ale, IPA, stout, porter 
ter številnih skrbno zvarjenih kislic, gosejev, 
souerjev ter v vinskih, rumovih, viskijevih ali 
hrastovih sodih staranih zvarkov. Dogodek 
bo zelo zanimiv, saj bodo prisotni tudi glavni 
pivovarji, s katerimi se bodo lahko obiskovalci 
podružili in spoznali skrivnosti varjenja piva 
največjih mojstrov._

do 21. aprila / Ljubljana /  
Gospodarsko razstavišče  

FESTIVAL ČOKOLADE 
RADOVLJICA
Pridite na največji čokoladni dogodek in oku-
šajte čokolado v vseh njenih odtenkih! Čoko-
ladnice in drugi ponudniki čokoladnih sladic 
ter jedi bodo poskrbeli za največjo ponudbo 
čokolad, čokoladnih jedi in čokoladnih sladic v 
Sloveniji, obiskovalcem pa bodo na voljo tudi 
v zameno za degustacijske kupone. Tridnevni 
festival bo imel pester spremljevalni program: 
odvijali se bodo otroške delavnice in predsta-
ve, koncerti, kulinarični šovi, razstave, mesto 
bodo obiskali ulični umetniki ... Vsako leto 
pa obiskovalce razveseli tudi nov vsebinski 
poudarek. Naj bo april karseda sladek!_

do 22. aprila / Radovljica  

DAN ZA ...

APRIL JE MESEC ZA MARTINČKANJE, 
SLADOLED, ŠOPEK ROŽ IN … ODLIČNE 
DOGODKE, KI VAS BODO SPREMLJALI 
VSE TJA DO MAJA. 

BESEDILO & IZBOR: CITY MAGAZINE
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SLOVENSKI DNEVI KNJIGE
Priljubljen vseslovenski literarni festival se 
letos osredotoča na preplet in povezovanje 
literature ter filma. Do prizorišča, kjer bo pote-
kal živahen knjižni sejem, bo tako vodila rdeča 
preproga. Na »filmski set« letos prihajajo 
ugledni pisatelji in pesniki; skupaj z ustvar-
jalci s področja filma pa se bodo srečevali, se 
pogovarjali o filmih, zgodbah, junakih našega 
časa, knjigah. V Kinoteki in kinu Komuna bodo 
na sporedu filmi, ki so jih izbrali poznavalci, 
kustosi festivala._

do 22. aprila / Ljubljana /  
Atrij Pošte Slovenije 

ODPRTE HIŠE SLOVENIJE
Največji slovenski arhitekturni festival se bo 
letos odvijal že devetič, ko bodo spet odprli 
najboljše, najbolj inovativne, najbolj energet-
sko učinkovite arhitekturno odlične stavbe ter 
pokazali arhitekturo, ki odpira drugačno vide-
nje prostora. Tema letošnjega OHS je Arhitek-
tura je za ljudi. S tem namreč želijo spodbuditi 
zavedanje, da stavbe gradimo in oblikujemo za 
ljudi. Zato je v vseh procesih načrtovanja po-
membno, da se zavedamo vpliva, ki ga imajo 
stavbe na naše zdravje, varnost, uspešnost in 
dobro počutje._

do 15. aprila /  
različna prizorišča po Sloveniji 

PIVO & BURGER FEST
Poznavalci sočnega kulinaričnega para bodo 
za dva dni zavzeli prestolnico in raziskali, kaj 
novega se je zvarilo v slovenskih kraft pivo-
varnah, v katero smer kažejo pivovarski trendi 
in s kakšnimi okusnimi domislicami bodo 
kuharski mojstri dopolnili esence burgerjev. 
Tokrat se bo predstavilo več kot 40 ponudni-
kov kraft piva in gurmanskih burgerjev, med 
katerimi bodo na voljo tudi vegetarijanski, 
veganski in celo burgerji za sladkosnede._

do 15. aprila / Ljubljana / Pogačarjev trg  

KURJA POLT 5 
Festival žanrskega filma praznuje in prika-
zuje – pogosto prvič na domačem platnu in 
v izvornem formatu filmskega traku – tisto 
čudovito bizarno, drzno in divje polje filmske 
ekspresije, etike in estetike. Letošnja temat-
ska retrospektiva Ko narava podivja jemlje 
v razmislek bogato in razgibano zakladnico 
žanrskih filmov, ki jo zaobjema sintagma 
»nature gone wild« (tudi »nature run amok«, 
»nature’s revenge«, »animals attack«). V prvi 
vrsti sem sodijo filmi o »naravnih pošastih« 
(creature feature), ekološke grozljivke, srh-
ljivke in znanstvena fantastika, v ohlapnejši 
definiciji pa še žanrski filmi o naravnih kata-
strofah. Kdo si upa?_

do 22. aprila / Ljubljana /  
Kinodvor in Slovenska kinoteka 

POMLADNE 
RADOSTI
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SVETLOBNA GVERILA
V maju bo prestolnica ponovno zaživela v 
soju številnih svetlobnih projektov, ki bodo 
razsvetlili mestno središče. Tokratni festival 
je posvečen barvam – raziskovali bodo vlogo 
barv v kontekstu sodobne umetnosti, njiho-
vo simboliko, a tudi fizikalne lastnosti, kjer 
lahko z različnimi manipulacijami dosegamo 
svojevrstne barvne učinke. Festival, ki bo 
nanizal vrsto dogodkov in vodenj, obsega še 
Laboratorij Svetlobne gverile, izobraževalno 
platformo, kjer bo na številnih delavnicah 
poskrbljeno za umetniške ambicije zaintere-
sirane javnosti._

do 16. junija /  
različna prizorišča v Ljubljani

MBFWLJ
Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana, ki je 
del mednarodne verige tednov mode MBFW, 
že več kot dve desetletji po vsem svetu k 
obisku privablja najbolj ugledna imena modne 
srenje. Letos bo z razširjenim programom, 
največjim številom modnih oblikovalcev doslej 
in drzno novo podobo prestolnico zavzel 
na začetku maja. Tokratna že šesta edicija 
mednarodnega tedna mode bo predstavila 
kolekcije domačih in tujih gostujočih modnih 
oblikovalcev, temu pa se pridružuje tudi gosto-
vanje izbranih slovenskih vinarjev, ki se bodo 
obiskovalcem predstavili z avtohtonimi vini._

do 12. maja / Ljubljana /  
Gospodarsko razstavišče

DAN ZA ...
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WINGS FOR LIFE WORLD RUN
Si lahko predstavljate, kako dobro se človek 
počuti na startu teka Wings for Life World 
Run, ko se zave, da bo skupaj z več kot 8.000 
ljudmi po vsem svetu tekel za tiste, ki tega ne 
morejo? Da bi bilo lahko kar čim več ljudi del 
tega globalnega gibanja, je letos število ura-
dnih lokacij teka manjše in število uporabnikov 
mobilne aplikacije večje. Kaj to pomeni? Da se 
vam ni treba voziti do izbrane lokacije tekmo-
vanja, temveč lahko tečete po svoji priljubljeni 
trasi. Vse, kar potrebujete, je mobilni telefon. 
Ste pripravljeni? Zdaj!_

6. maja ob 11.00 /  
različne lokacije po Sloveniji 

4. FESTIVAL VINA IN ČOKOLADE
Slovenija ponuja paleto vrhunskih in izbranih 
vin ter čokoladnih mojstrovin, ki presegajo 
vsakodnevne okuse. Želja po združitvi dveh 
izjemnih izdelkov Slovenije je pripeljala do ideje 
in organizacije vinsko-čokoladnega festivala 
v Sloveniji. Tudi letos bodo prireditev obogatili 
pester program za celo družino, 60 razstav-
ljavcev in prijaznost domačinov. Na festivalu, 
kjer izbirajo tudi Županovo vino, pa nas letos 
čaka še več delavnic in še več zabave._

5. maja ob 9.00 / Podčetrtek 

ŠKISOVA TRŽNICA
Največja kulturno-zabavno prireditev za mla-
de temelji na promociji slovenske kulture in 
kulinarike, s pestrim popoldanskim in večer-
nim programom pa skrbi za dobro vzdušje in 
zabavo obiskovalcev. Na glavnem odru boste 
lahko uživali v ritmih poznane slovenske 
glasbene skupine Zmelkoow, ki so odkrili svoj 
smisel življenja – ležanje na plaži. Na elektro 
oder pa prihaja nekoliko drugačna zasedba 
BlueBird, ki v svojem repertoarju združuje 
fusion nu-disco, deep house, chillout, funk – 
mešanico elektronske in žive inštrumentalne 
glasbe, ki vas ne bo pustila ravnodušnih._

10. maja ob 11.59 / Ljubljana /  
Kardeljeva ploščad 

/ D O G O D E K  

TEDEN PROSTOVOLJSTVA
»Prostovoljci kot vezivo družbe.« To je slogan 
letošnjega nacionalnega tedna prosto-
voljstva. Namen dogodka je praznovanje 
prostovoljstva, druženje prostovoljcev, pove-
zovanje med sodelujočimi organizacijami in 
predstavitev prostovoljstva ter prostovoljskih 
organizacij. V tem tednu potekajo številni 
lokalni dogodki po različnih krajih Slovenije 
in vključujejo tako okrogle mize na aktual-
ne teme, povezane s prostovoljstvom, kot 
predstavitve organizacij in druge dogodke._

do 20. maja / različne lokacije po Sloveniji  
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URBANI UTRIP
URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

M O D A

THE ATHLETE’S FOOT 
TUDI V KOPRU
Po premierni otvoritvi prve sloven-
ske trgovine The Athlete’s Foot na 
Čopovi v Ljubljani je priljubljena 
športna trgovina našla svoj dom 
tudi v Kopru. Kot druga prodajalna 
v Sloveniji in šesta v regiji Adriatic 
bo nova prodajalna The Athlete’s 
Foot v Kopru ljubiteljem športne 
mode ponudila najnovejše kolek-
cije trendovske obutve in oblačil 
svetovno znanih blagovnih znamk 
Nike, adidas, Puma, Vans ter še 
mnogo drugih._ 

Planet Tuš /  
Ankaranska 2 / Koper
theathletesfoot.com 

Kaj, če naslednjič, ko se bosta pri 
vas oglasila prijatelja in vas pova-
bila na poroko, namenoma ne bi 
vprašali, kaj si želita za darilo? Kaj, 
če bi to vprašanje raje zastavili kar 
sebi? Kaj bi jima vi želeli podariti? 
Kaj, če bi jima kupili darilo, za kate-
rega bosta še čez 27 let vedela, da 
sta ga dobila od vas? Ker je izsto-
palo. Ne po svoji vrednosti, ampak 
po tem, da je bilo osebno, premi-

šljeno in namenjeno samo njunim 
lepim trenutkom. Mogoče se vas 
ne bosta spomnila ravno na vsa-
ko obletnico poroke, prav gotovo 
pa vsakič, ko ju bo kdo vprašal, od 
kod jima ti krasni kozarci s črno 
kapljo ali zakaj po vseh teh letih 
še vedno kupujeta odlično penino 
cesarice Barbare. Mogoče bosta 
skodelice cesarice Barbare z zla-
tim ročajem komu podarila tudi 

sama. Ker so tako posebne zanju 
in želita ta občutek posredovati 
naprej. Za takšna in mnoga dru-
gačna, vsa pa edinstvena poročna 
darila obiščite Galerijo D94. Da so 
že zdavnaj dojeli bistvo obdarova-
nja, dokazuje njihov slogan »Vtis 
je lep, a mine. Ostane darilo.«_

Trg celjskih knezov 9 / Celje 
d94.si

KAJ PA, ČE BI NA POROKAH 
MALCE POZABILI NA 

PRAKTIČNOST?

ROBOTSKI SESALNIK SCOUT 
RX2: ZA UČINKOVITO 
ČIŠČENJE

Le kdo si ne želi olajšati sesanja 
do največje možne mere? Čas je, 
da spoznate učinkovit in zmogljiv 
robotski sesalnik Scout RX2, ki 
pobira prah s kar štirikratno moč-
jo čiščenja.  S svojimi obrnjeni-
mi stranskimi ročicami, ki segata 
prek aparata, sesalnik Scout RX2 
seže tudi v najbolj oddaljene kote. 
Ščetki temeljito očistita vsa robna 
območja in odstranita nadležne 

kosme prahu iz kotov. Ko Scout 
RX2 naleti na oviro, se stranski ro-
čici preprosto umakneta nazaj in 
sesalnik nadaljuje svojo pot, ne da 
bi se zagozdil. Da je sesalnik kar-
seda natančen, sta tukaj še kameri 
na sprednji strani sesalnika Scout 
RX2, ki omogočata odlično  tridi-
menzionalno zaznavanje predme-
tov. Aparat tako avtomatsko določi 
razdaljo do morebitne ovire in jo 

varno obide. Pohištvo in predmeti 
tako ostanejo zaščiteni pred trki. Z 
zmogljivo litij-ionsko baterijo lahko 
sesalnik Scout deluje z enim samim 
polnjenjem tudi do 120 minut. Ko 
napolnjenost baterije ni več za-
dostna, se Scout vrne do polnilne 
postaje in se ponovno napolni. Nato 
nadaljuje s čiščenjem tam, kjer je 
prekinil – povsem samodejno.

Scout RX2 lahko udobno upravljate 
prek mobilne aplikacije, tudi kadar 
ste zdoma. Na voljo so vam raz-
lične funkcije: s časovnikom lahko 
na primer za vsak dan programira-
te »začetek delovanja« sesalnika 
Scout ob drugi uri, s prikazom karte 
pa lahko kadar koli sledite postopku 
čiščenja._

miele.si
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URBANI UTRIP

S E S TAV I N E

P R I P R AVA

Pripravite espresso. Ko je pripravljen, 
ga prelijte v skodelico za latte. Če 
želite, dodajte nekaj sirupa za okus. 
S pomočjo žlice zadržite mikrome-
hurčke na vrhu in 2/3 segretega in 
spenjenega mleka prelijte v espres-
so oziroma v skodelico za latte. 
Previdno dodajte še preostali del 
mleka z mikromehurčki in vaš latte je 
pripravljen._

  30 ml espressa
  200 ml spenjenega mleka
  po želji sirup za okus

CAFÉ LATTE

Če obožujete latte, potem je prav, da se 
ga naučite pripraviti tudi doma. Morda 
se odločite za naložbo v dober aparat 
za espresso, nikakor pa ne pozabite  na 
kakovostno mleko, ki bo naredilo točno 
takšno peno, kot jo potrebujete.

LATTE JE PRAVZAPRAV 
ESPRESSO, PRIPRAVLJEN Z 
VEČJO KOLIČINO SPENJENEGA 
MLEKA.  V AMERIKI GA 
VELIKOKRAT PRIPRAVIJO 
S KAKŠNIM POSEBNIM 
OKUSOM. V SEVERNI EVROPI 
IN SKANDINAVIJI JE TERMIN 
CAFÉ AU LAIT UPORABLJEN 
ZA ESPRESSO Z MLEKOM, V 
FRANCIJI JE CAFFE LATTE 
POVEZAN  PREDVSEM Z 
ITALIJANSKIM IZVIRNIKOM 
(CAFFÈ LATTE ALI CAFFELATTE), 
KOMBINACIJA ESPRESSA IN 
SEGRETEGA MLEKA PA JE TAM 
ZNANA KOT GRAND CRÈME. V 
NEMČIJI JE TO MILCHKAFFE IN V 
AVSTRIJI WIENER MELANGE.

ZA POPOLNO MLEČNO 
PENO: ALPSKO MLEKO 
BARISTA PROFESSIONAL
Izkušeni baristi pravijo, da je pred-
vsem idealno mleko tisto, ki se izjemno 
ujame s kavo. Zato so v Ljubljanskih 
mlekarnah v sodelovanju z Akademijo 
STOW, ki jo vodijo najbolj priznani stro-
kovnjaki za izobraževanje s področja 
kave, razvili Alpsko mleko Barista Pro-
fessional. To se lahko pohvali s stabilno 
mlečno peno. Za kakovostno mlečno 
peno so namreč ključne beljakovine v 
mleku: le iz mleka, bogatega z belja-
kovinami, lahko pripravimo stabilno in 
kremasto mlečno peno.  Prav tako ne 
smemo zanemariti maščobe: občutek, 
ki ga daje v ustih, je tisto, kar kavne 
napitke z mlečno peno približa sladi-
cam.

Alpsko mleko Barista Professional pa 
je primerno tudi za vrhunski latte art, 
umetnost risanja z mlečno peno. Po 
oceni vrhunskih baristov Akademije 
STOW je prav Alpsko mleko Barista 
Professional najboljše, kar so imeli 
doslej priložnost preizkusiti na sloven-
skem trgu._

l-m.si

K U L I N A R I K A

ECCO ZDAJ TUDI V OSRČJU 
LJUBLJANE
Danska znamka čevljev in modnih dodatkov ECCO že 
več kot 60 let slovi po udobnih, kakovostnih in mo-
dernih čevljih. ECCO je še posebej zelo ponosen na 
dve sodelovanji, s katerima so obeležili odprtje nove 
trgovine v osrčju Ljubljane. Balerina Ana Klašnja je 
postala slovenski obraz znamke za pomladno kolekcijo, 

globalno priznani umetnik Mitja Bokun pa je pred samo 
trgovino ustvaril sliko za izložbo in tako je ta trgovina 
edina na svetu s takšno grafiko v izložbi. Trgovine ECCO 
so še v Ljubljani na Cankarjevi in Slovenski ter v Mari-
boru v Europarku. Kmalu pa bo svoja vrata odprla tudi 
prenovljena trgovina v BTC-ju._ 

Mestni trg 10 / Ljubljana 
si.ecco.com

M O D A

COCKTA ZA VEDNO

Cockta je slovenska blagovna znamka, ki je že davno 
presegla meje in še vedno ohranja sloves ene najmočnejših 
blagovnih znamk v regiji. Vse to pa ji uspeva zato, ker kljub 
nenehnim in vedno hitrejšim spremembam, ki jih narekuje 
sodobno življenje, ostaja samosvoja. Sledi trendom in 
osvežuje svojo podobo, hkrati pa ohranja svoje bistvo, 
prepoznaven okus, ki si ga je leta 1953 zamislil izumitelj 
in tehnolog Emerik Zélinka. Originalno recepturo, ki jo ses-
tavlja mešanica 11 izbranih rastlinskih izvlečkov, smo zdaj 
še nadgradili z naravnimi aromami.Ne vsebuje ortofosforne 

kisline in kofeina, zato 
je lahko pravi užitek in 
osvežitev tudi za otroke ter 
nosečnice. Šipek, karame-
la, čista voda z naravnim 

ogljikovim dioksidom in originalni koktajl izbranih zeliščnih 
izvlečkov tvorijo legendaren okus, ki ga zdaj predstavljamo v novi, 
moderni podobi, za katero smo našli navdih v koreninah pijače, ki 
je postala simbol vaše in naše mladosti.

Cockta bo tako svoj 65. rojstni dan marca letos praznovala v novi 
preobleki! Po vseh spremembah je bil čas, da se vrne nazaj, na 
svoj začetek, saj je modra barva njeno promocijo spremljala že 
leta 1953, ko so jo prvič poslali na trg. Ker spoštujemo tradicijo, 
smo v novo celostno podobo vključili tudi kolaž vseh dosedanjih 

podob, s katerimi je Cockta nagovarjala potrošni-
ke, vsaka od njih je bila v svojem času napredna 
in je pustila svoj pečat. Na tak način se Cockta 
povezuje s tistimi, ki so – tako kot ona – ohranili 
avtentičnost. Z novim slo-
ganom »Tvoja Cockta, tvoja 
stvar« se poklanja vsem, 
ki živite za svojo stvar in 
svetu pogumno pokažete, 
kdo ste!

cockta.eu

Legendarna pijača, ki je skozi desetletja spreminjala stil, a ohranila 
prepoznaven okus, se ob 65-letnici v moderni preobleki in z novim 
sloganom poklanja vsem, ki znajo svetu pogumno pokazati svoj pravi jaz!
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O G L A S N A  V S E B I N A

LEPO JE, KO SE PO DOPUSTU Z NASMEHOM 
VRNEŠ V SLUŽBO
Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja je v današnjem hitrem 
tempu pogosto naporna naloga, saj mnogi stremijo k popolnosti na 
obeh področjih. Delovni pogoji in klima so temelj zadovoljstva pri delu, 
zato podjetje HOFER s številnimi ukrepi svojim sodelavcem omogoča 
lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Možnost za-
poslitve za krajši delovni čas, možnost podaljšanega porodniškega 
dopusta in sabbaticala, so le nekatere ugodnosti, s katerimi je HOFER 
družini prijazno podjetje. Prvomajski prazniki so pred vrati in lepo je, ko 
se zaposleni po čudovitem oddihu radi vrnejo v službo. Tako je, ko ima 
delodajalec posluh za zaposlene._ 

kariera.hofer.si

EKSKLUZIVNA IN OMEJENA SERIJA KOLEDARJEV 
PIRELLI V SLOVENIJI
Kot veleva tradicija, so prestižne koledarje Pirelli tudi letos podelili v Centru 
mobilnosti Špan na Brezovici, in to zgolj šestim posameznikom, ki so tako 
ali drugače s svojim delom pustili pečat v slovenskem prostoru. Letos so to: 
legenda slovenske košarke Ivo Daneu, ultramaratonski kolesar Marko Baloh, 
eden izmed najlepših opernih glasov pri nas Irena Yebuah Tiran, svetovni 
prvak v motokrosu Tim Gajser, mojstrica gastronomije Ana Roš in oče pla-
niške letalnice Janez Gorišek. Tematika koledarja Pirelli 2018 je sicer Alica v 
čudežni deželi in govori o trenutnih družbenih razmerah, nekakšnem kaosu, 
v katerem živimo, ter sprejemanju drugačnosti v družbi._ 

span.si

T R G O V I N A 

P R O M O C I J A 
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Povprečna poraba goriva: 3,4 - 7,6 l/100 km, emisije CO2: 89 - 177 g/km.
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 simbolne. Več informacij dobite pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na 
www.hyundai.si. Reprezentativni primer izračuna za Hyundai i30 1.4 Trend: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 14.130 • lastna udeležba (polog): € 5.730,00 
• znesek financiranja: € 8.400,00 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 100,00 • stroški odobritve: € 141,30  • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 8.541,30 • letna obrestna mera: 0,00% - fiksna • 
efektivna obrestna mera: 0,4809% na dan 12.03.2018. Stroški priprave in prevoza so zajeti v ceno. Pogoj za koriščenje ugodnosti po tej akciji je veljavno sklenjena leasing pogodba s HYUNDAI FINANCIRANJEM. 

i30 wagon  i30 fastback i30 5v i30 N 

Hyundai i30 že za 100 €/mesec*

Družina i30.
Za drzne in hitre. Za preudarne in racionalne.  

Idealen par.
Kona že od 14.990 €Tucson že od 19.990 €

I Z B O R  P O Z N AVA L C E V
N J I H O V O  M N E N J E  Š T E J E

2

2

2

2

1

1

1

1

DUDA IZ K AVČUK A  

Videti je obupno, ampak je Ulina 
najljubša duda daleč naokrog. Prijet-
na na otip, preprosta za čiščenje in 
zaleže tudi kot igrača._ 
malizakladi.si
Cena: 7,00 €

KNJIGICA »KO BO UL A SIJAJ 
VELIK A« 

Gre za personalizirano knjigico, ki ji jo 
rad berem in ob kateri si mislim, kaj 
bo res, ko bo velika. Možnosti so ne-
skončne, zato ji knjiga Malih junakov 
pomaga pri izbiri._
malijunaki.si
Cena: 35,00 €

ŽIR AFA SOPHIE

Klasika. Kadar duda iz kavčuka ni do-
volj, je žirafa Sophie najboljša stvar, 
ki Uli pomaga pri srbečih dlesnih. 
Prvi zobki se bližajo, zato rada gricka 
žirafo na vse možne načine._
malizakladi.si
Cena: 18,90 €

DŽINS JAKNA  

To leto bodo kraljevale kratke džins 
jakne v še vedno nekoliko preveliki 
izvedbi. Nosile so bodo čisto vse od 
strganih do popisanih in tudi takih, ki 
so povsem »navadne«._ 
urbaniobesalnik.com
Cena: 55,00 €

SUKNJIČ

V modo so se vrnili suknjiči in tudi 
kostimi. Sicer ni nujno, da jih kom-
biniramo kot komplet. Suknjič lahko 
oblečemo na raztrgan džins, saj je v 
modi zdaj res vse dovoljeno._
urbaniobesalnik.com
Cena: 45,00 €

HL AČE S ČRTO OB STR ANI

Še vedno bodo zelo in hlače »track« 
in hlače s črtami. Lahko so bodisi 
elegantne ali športne. Trenirkast 
videz se bo preselil v vse sloge hlač 
oz. spodnjih delov._
urbaniobesalnik.com
Cena: 45,00 €

SUKNJIČ  

Brez suknjiča pri meni ne gre, prav 
tako pa ga tudi modne smernice za 
letošnjo pomladno sezono postavlja-
jo v sam vrh trendov. Kako ne, ko pa 
ta prav vsakemu outfitu doda tisto 
šik, modno piko na i._ 
zara.com
Cena: 59,95 €

HL AČE »PAPER BAG«

Hlače z višjim pasom, ki se jih močno 
zaveže s trakom v pasu, so nepo-
grešljiv del pomladne garderobe. 
Če pa izberete še lanen material, jih 
boste brez težav nosile tudi poleti._
hm.com
Cena: 29,99 €

TORBICA

Košara za piknik je nova »it« torba 
za v mesto. Od najmanjših pa vse 
do velikih košar iz rafije ... Te so 
nujna oprema vsake fashionistke to 
poletje._
mango.com
Cena: 25,95 €

ABERCROMBIE & FITCH, 
FIERCE 

Opojna moška dišava, ki me venomer 
znova popelje v velika evropska 
mesta. Hkrati spomni tudi na udobje 
njihovih oblačil in originalnost trgo-
vin. Sveže in edinstveno._ 
abercrombie.com
Cena: 93,00 € (100 ml)

KOLO BIGFISH BIKE WAVE

Odlična oblika mestnega prevoza. 
Hitro, udobno, v stilu, praktično in 
priročno. Za uporabnike, ki nimamo 
viška prostora za shranjevanje, a se 
radi hitro in zdravo premikamo od 
točke A do točke B._
bigfishbike.si
Cena: 899,00 €

KOREKCIJSK A OČAL A TOD'S

Brez njih bi bil pogled na svet precej 
meglen. Moderen dizajn, lahka in 
udobna. Od koder prihajajo, je še 
ogromno različnih modelov in oblik. 
Prijaznost in strokovnost na mestu. 
Priporočam._
optikamali.si
Cena: 275,00 €

Radijec in ponosni očka #bebaBi-
tenc o stvareh, ki mu pomagajo pri 
igranju s hčerjo. 

Lastnica butika Urbani obešalnik 
o treh pomladnih modnih »it« 
izdelkih

Modna stilistka in ustvarjalka 
bloga Mancina's Spot o popolnem 
stajlingu za pomladne dni

Gledališki in filmski igralec o treh 
zanj nepogrešljivih stvareh

33 3 3

22 2
2

1
1 1

1

UROŠ BITENCKATARINA BENČEK
MANCA VODOPIVEC

UROŠ SMOLEJ

3

3

3

3
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Povprečna poraba goriva: 3,4 - 7,6 l/100 km, emisije CO2: 89 - 177 g/km.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 
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i30 wagon  i30 fastback i30 5v i30 N 

Hyundai i30 že za 100 €/mesec*

Družina i30.
Za drzne in hitre. Za preudarne in racionalne.  

Idealen par.
Kona že od 14.990 €Tucson že od 19.990 €



STILIST

MZ WALL ACE
Prostorna prešita torbica 

srednje velikosti 
mzwallace.com 

228,00 €

IVY PARK
Kratke hlače za tek 
in »joggerke« iz tila 

v enem 
ivypark.com 

70,52 €

CHIMI
Mačja sončna očala v 
živahni roza barvi za 
odmerek razigranosti 
chimieyewear.com 

97,00 €

REEBOK
Bele superge 
reebok.com 

60,00 €

HERSCHEL SUPPLY CO.
Za aktivne navdušence in 

urbane raziskovalce
herschel.com 

57,00 €

H&M
Lahka (pre)velika parka, 

odporna na vodo in 
veter

hm.com 

79,99 €

FENTY PUMA BY 
RIHANNA

Trenirka na 
zavezovanje 
puma.com 

240,00 €

WE ARE HANDSOME
Jakna »bomber« v stilu 90. let 

wearehandsome.com 

167,91 €

MODA

STIL: LUCIJA MARKO 

AKTIVNA POMLAD
ŽENSKA OMARA+

NIKE
Majica »crop top« 

nike.com 

30,00 €

ZARA
Ljubek pulover s pikicami 

zara.com 

15,95 €

P.E NATION
Jopa s kapuco 

pe-nation.com 

160,00 €

WE ARE HANDSOME
Daljša majica s 

potiskom 
wearehandsome.com 

44,65 €
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Jones Stores Slovenija
Ljubljana Kristalna palaca • Maribor Europark • Celje Citycenter • Outlet Maribor Gosposka 1

www. jones-fashion.com   
ˇ



MODA

FIL A
Pulover s kapuco  

fila.de 

71,00 €

Z ARA
Trenirka za 
ležerne dni  
zara.com 

25,95 €

HOUSE OF HOLL AND
Jopa s kapuco s sloganom  

houseofholland.co.uk 

135,00 €

TOPMAN
Udobne »joggerke«  

topman.com 

35,00 €

SUPERDRY
Športna torba  
superdry.com 

49,95 €

NIKE
Visoke superge 

Air Force 1  
nike.com 

135,00 €

H&M
Kapa s ščitkom  

hm.com 

12,99 €

MANGO
Nahrbtnik 

shop.mango.com 

34,00 €

TOPMAN
(Pre)velika majica s 

črtami 
topman.com 

23,00 €

ADIDAS
Zgornji del trenirke 

Beckenbauer  
adidas.com 

61,00 €

MCQ ALEX ANDER 
MCQUEEN

Sončna očala  
mcq.com 

151,00 €

STIL: BORNA MILJAVAC PURGAR

ADNO
Višje superge »za 

nataknit«  
adno.it 

140,00 €

ADIDAS BY KOLOR
Majica z grafičnim 

potiskom  
adidas.com 

41,00 €

MOŠKA OMARA+
STILIST

AKTIVNA POMLAD
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NIVEA.si

PRVA NIVEA

NEGA OBRAZA
48-urno intenzivno vlaženje in detox učinek
z izvlečkom bio zelenega čaja,
antioksidanti in hialuronom. 

Za vidno sijočo in zdravo kožo.

NOVO



MODA

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO 

OKRASJE
Asimetrični naborki, cvetlice in razno 
okrasje na eni strani kopalk so eden 
izmed trendov, ki jih bomo letos kar 
pogosto videvali na plaži._

REBRASTO
Kopalke ali bodi? Še bolje … 
oboje? Teksturirana tkani-
na ponuja nekoliko več kot 
običajne enodelne kopalke 
iz lajkre. Kombiniramo jih 
lahko s kratkimi hlačami in 
sandali s polno peto._

ŽENSTVENOST 
IN IGRIVOST
ANALIZIRALI SMO POTISKE, SILHUETE IN 
BARVE ŽENSKIH KOPALK, NA KATERE LETOS 
PRISEGAJO MODNI OBLIKOVALCI. TUKAJ JE  
9 TRENDOV ZA LETOŠNJE LETO IN TI ŽE 
DANES KRIČIJO: SONCA IN PLAŽE, PROSIM!

©
 Z

im
m

er
m

an
n 

 

©  Johanna Ortiz  

©  Heron Prestor  

©  Mara Hoffman  

©  Eres  
©  H&M  

©  Solid & Striped  

©  Alix  

© La Reveche  

© Made By Dawn 

© H&M

TOPLI BARVNI TONI
Od barve ognjiča do svetlo 
oranžne – letos bomo sijale 
v toplih tonih. Pomislite na 
katerikoli odtenek, ki vas 
spominja na sončni vzhod, in 
voilà, vaše kopalke so tu!_

PAS
Debelejši kontrastni pas okoli pasu ali 
pas, pritrjen na spodnji del bikinija – ta 
detajl bo pritegnil pozornost prav na 
najbolj vitki del telesa, pas._

©
 Topshop  
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MODA

»CHEEKY«
Ženske lahko v 2018 brez sra-
mu pokažemo nekaj več zad-
njice. Tega ne bomo dosegle le 
s tangicami, ampak tudi s spo-
dnjim delom kopalk, ki jih radi 
opisujemo z besedo »cheeky«. 
Še posebej bomo zažigale, če 
si izberemo enodelne._

© H&M

© Luli Fama

© Adriana Degreas

© Boohoo

© Suboo

© Osklen

© Adriana Degreas

© Solid & Striped © Topshop

© Marysia

© Zimmermann

© Alberta Ferreti© Prism

ŠPORTNI MODRČKI
Visokemu nožnemu izrezu, 
ki je bil absolutni hit lanske 
kopalne mode, sledijo modrčki 
v športnem stilu, ki prav tako 
spominjajo na 80. leta prej-
šnjega stoletja. Funkcionalen 
dizajn je sicer primernejši za 
dekleta z manjšim oprsjem._

PIKICE
Klasičen potisk je v 
zadnjih letih našel pot 
nazaj na ulice, zakaj to-
rej ne bi na kopalke?_

POTISK SADJA
Med potiski najbolj izsto-
pajo potiski s češnjami, 
seveda pa ne manjka limon, 
banan in ananasov._ŽAMET

Žametne kopalke ostajajo 
trend tudi v letošnjem letu. 
Le da je letos tudi večja 
barvna izbira._

©
 C

a
ro
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e 

C
o

n
st

a
s

© Kiini
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O G L A S N A  V S E B I N A

1-MINUTNA MASKA NIVEA URBAN 
DETOX PORE REFINE
Ta maska v samo eni minuti globinsko 
odstrani okoljsko umazanijo in odvečni 
sebum ter očisti pore. Koža je že po prvi 
uporabi videti bolj sveža in sijoča. »Maska 
ima gelu podobno teksturo, ki se po 
nanosu na kožo ne posuši in ne strdi,« 
razlaga Luis Arturo Carbajal z oddelka 
za raziskave in razvoj pri znamki NIVEA. 
»Z vlažilnimi sestavinami pri nanosu 
na vlažno kožo razvije prijeten občutek 
toplote, globinsko očisti kožo in očisti 
pore.« Poleg tega vsebuje tudi kompleks 
za razstrupljanje z izvlečkom magnolije. 
»Poleg odstranjevanja okoljskih stresnih 
dejavnikov formula z magnolijo tudi 
globinsko očisti kožo,« dodaja strokovnjak 
pri znamki NIVEA.

1-MINUTNA MASKA NIVEA URBAN 
DETOX MOISTURISE
Ta maska pogasi žejo izsušene kože v 
samo eni minuti. Njena hladilna formula 
odstrani okoljske stresne dejavnike, 
razstrupi kožo in z nje odstrani okoljsko 
umazanijo, olje in nečistoče. Obenem 
osvežilna tekstura s hialuronsko kislino 
in zelenim čajem zagotavlja intenzivno 
vlago in koži podari sijoč, enakomeren 
ten ter dolgotrajen občutek negovanosti. 
Nasveti Luisa Artura Carbajala: »To masko 
nanesite na rahlo vlažno kožo, saj bo tako 
učinek intenzivnejši.«

1-MINUTNA MASKA NIVEA URBAN 
DETOX PURIFY
To je idealna oblika čiščenja kože za 
življenje v velemestu. Bela glina v formuli 
deluje kot magnet in s kože odstrani 
maščobo in okoljsko umazanijo. S tem 
preprečuje nastanek nečistoč._
nivea.si

LEPOTA

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

PRIZNAJMO SI: LIČENJE OČI ŠE NIKOLI NI 
BILO TAKO PREPROSTO, KOT JE VIDETI. 
GRE ZA PROCES PREIZKUŠANJA, KI 
ZAHTEVA POTRPLJENJE, STABILNO ROKO 
IN PREVERJENE TEHNIKE. NAJTEŽJE 
JE MORDA USTVARITI PRAV T. I. MAČJE 
OČI, KI SO SICER EDEN NAJLEPŠIH IN 
NAJELEGANTNEJŠIH VIDEZOV. 
ZA DOSEGANJE TEGA VIDEZA NI POMEMBNA 
LE TEHNIKA, TEMVEČ TUDI DOBRO ČRTALO. 
GLEDE NA TO, KAKŠNO ČRTO ŽELITE 
OBLIKOVATI (TANJŠO, DEBELEJŠO), SMO 
POISKALI NEKAJ ČRTAL ZA OČI, KI SLOVIJO 
PO SVOJI IZRAZITI BARVI,  NATANČNOSTI IN 
ODPORNOSTI.

E.L.F. 
S tem superčrtalom 

za oči v obliki 
flomastra lahko 

ustvarite neverjetno 
ostro črto._

elfcosmetics.com
od 9,60 €

BOBBI BROWN 
Za z visoko modo navdihnjen 

videz poskusite s črtalom s 
kromiranim zaključkom. Črtalo 
Bobbi Brown je na voljo tudi v 
drugih barvah, kot so zelena, 
bronasta in vijoličasta. Vaše 

oči bodo nedvomno v središču 
pozornosti, vodoodporna 

formula ne bo delala 
nezaželenih razpok, kovinski 
sijaj pa bo dodal dimenzijo._

bobbibrowncosmetics.com
od 53,08 €

HITRA NEGA: 
1-MINUTNE MASKE 
NIVEA URBAN DETOX 

ZA DOŽIVETJE 
POSEBNO INTENZIVNE 
NEGE, KI OBENEM 
OKREPI KOŽI LASTNO 
ZAŠČITNO FUNKCIJO, 
SO STROKOVNJAKI 
PRI ZNAMKI NIVEA 
RAZVILI 1-MINUTNE 
MASKE NIVEA URBAN 
DETOX. DOLGO 
ČAKANJE, DA MASKA 
ZAČNE UČINKOVATI, JE 
STVAR PRETEKLOSTI: 
INOVATIVNA 
ENOMINUTNA FORMULA 
OMOGOČA, DA BO 
UPORABA MASKE 
ODSLEJ DEL REDNE 
LEPOTNE NEGE. Z 
1-MINUTNIMI MASKAMI 
NIVEA URBAN DETOX 
SI LAHKO ŽENSKE 
TAKOJ PRIVOŠČIJO 
HITRO DODATNE NEGO 
IN UŽIVAJO V DOBREM 
OBČUTKU, KI GA DAJE 
GLOBINSKO OČIŠČENA IN 
POPOLNO NAVLAŽENA 
KOŽA, ZAŠČITENA PRED 
OKOLJSKIMI VPLIVI V 
MESTU.

POPOLNA 
MAČKA
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NASVET
Začnite z zunanjega kota oči in pod rahlim kotom pote-
gnite črto navzgor. Oči obrobite čim bližje trepalnicam 
in črto podaljšajte do prve črte, ki ste jo ustvarile in tako 
zaključite majhen trikotnik. Zapolnite ga z barvo, za bolj 
dramatičen videz pa črto nekoliko odebelite.
P. S.: Pri sebi imejte odstranjevalec ličil in vatirano 
palčko, da lahko sproti popravite nepravilnosti._

VSE TE IZDELKE LAHKO KUPITE NA 
CITYMAGAZINE.SI/LEPOTA2018
Uredništvo ne odgovarja za navedene cene. 
Cene pri spletnih trgovcih so dinamične 
narave in se lahko spremenijo kadarkoli. 
Zapisane so bile v času redakcije.

URBAN DECAY 
Majhen čopič nariše črto 
z največjo natančnostjo. 
In če morda iščete nekaj 

drugačnega, potem bo zlat 
odtenek, ki bo vaše oči le še 
bolj poudaril, prava izbira._

urbandecay.com
od 36,15 €

NYX PROFESSIONAL 
Tanka konica čopiča je 

odlična za dolge, ostre črte, 
z njo pa lahko brez skrbi 
ustvarite tudi debelejšo 

črto, ki bo poskrbela za bolj 
dramatičen videz._

nyxcosmetics.com
od 12,68 €

CHARLOTTE 
TILBURY 
Črtalo, ki ga je 
navdihnila japonska 
kaligrafija, vam z 
eno potezo ustvari 
natančno črto, ki bo 
ostala popolna celih 
14 ur._
charlottetilbury.
com
od 44,13 €

HOURGLASS 
Iščete najostrejšo možno 
črto? Potem poskusite to 
črtalo za oči, ki slovi tako 
po zelo globoki črni barvi 
kot tudi po natančni in 
ostri liniji, ki jo dosežete že 
z enim potegom._
hourglasscosmetics.com
od 34,00 €

TARTE 
Če ima črtalo za oči 

pokrov z mačko, potem 
veste, da je to krasno 

črtalo za mačje oči. Ta 
vodooporna formula 
bo zagotovila, da se 

črtalo ne razmaže, 
intenzivna črna barva 

pa traja do 12 ur._
tartecosmetics.com

od 19,00 €

LANCÔME 
Če prisegate na globino 

barve, potem se odločite 
za penast svinčnik, ki 

natančno definira črto. 
Preprost nanos vas bo 

naravnost zasvojil._
lancome.com

od 33,00 €

deichmann.si
obozujemocevlje.si
@deichmann_adria

Ker obožujemo 
tople večere … 

… poskrbite, da boste ob sončnih 
dnevih lahkotno stopali po mestnih 

ulicah in zasijali z modno kolekcijo 
čevljev in nepogrešljivih dodatkov 

Deichmann. 
čevljev in nepogrešljivih dodatkov 

22,90 EUR22,90 EUR

29,90 EUR29,90 EUR

19,90 EUR19,90 EUR

22,90 EUR

19,90 EUR

69,90 EUR



KULINARIKA

FOTO: ARHIV PONUDNIKOV 

V okviru izbora najboljših restavracij v Sloveniji (The 
Slovenia Restaurant Awards pod sponzorstvom Di-
ners Cluba) so bile za leto 2018 razglašene najboljše 
regijske restavracije in trojica absolutnih zmagoval-
cev nacionalnega izbora najboljših slovenskih resta-
vracij. Poleg tega je bila nagrajena tudi restavracija, 
ki je dobila največje število glasov javnosti prek 
spletnega glasovanja. Za naslednje mesece imate 
tako kar nekaj dobrih predlogov, katere restavracije 
obiskati in kje se ustaviti na gurmanskem kosilu.

SLOVENIJA SE SPREMINJA V POMEMBNO 
IN CENJENO ZELENO DESTINACIJO, POLNO 
KULINARIČNIH DOŽIVETIJ, OBISKOVALCI 
NAS CENIJO IN SE RADI VRAČAJO, NE SAMO 
ZARADI IZJEMNE RAZNOVRSTNOSTI IN 
NARAVNIH LEPOT, AMPAK TUDI ZARADI BO-
GATE IN IZBRANE PONUDBE HRANE IN PI-
JAČE. RAZNOVRSTNE IN INOVATIVNE JEDI, 
KAKOVOSTNE SESTAVINE, VRHUNSKA VINA 
IN PRIJAZNA POSTREŽBA SO RAZLIKOVALNI 
ELEMENT SLOVENSKIH RESTAVRACIJ.

NAJBOLJŠE 
RESTAVRACIJE V 
SLOVENIJI 2018

K AKO POTEK A IZBOR?
Strokovna komisija, ki so jo ses-
tavljali prof. dr. Janez Bogataj, 
doc. dr. Aleš Gačnik, dr. Noah 
Charney, mag. Helena Cvikl in 
Iva Gruden, je predlagala 165 re-
stavracij. Temu je sledilo skoraj 
dvomesečno glasovanje članov 
Chefs&Foodies Akademije ter 
glasovanje javnosti prek spletne 
strani www.the-slovenia.com. 
H glasovanju je bilo povabljenih 
več kot tisoč članov Chefs&Fo-
odies Akademije, širša slovenska 
javnost pa je bila vključena prek 
glasovanja na uradni spletni 
strani projekta.

ZMAGOVALCI LETOŠNJEGA IZBORA
V Ljubljani z osrednjo Slovenijo je slavila Restavra-
cija Strelec. V severni Sloveniji je ta čast doletela 
Gostilno Krištof, v južni Ošterijo Debeluh. V vzhodni 
Sloveniji je laskavi naziv pripadel Hiši Denk, v zahod-
ni pa Hiši Franko.

Ostali regijski finalisti so si prislužili naziv najboljše 
regijske restavracije.

Trojica absolutnih zmagovalcev nacionalnega izbora 
najboljših slovenskih restavracij za leto 2018 po 
abecednem vrstnem redu je Hiša Franko, Ošterija 
Debeluh in Pri Lojzetu.

Restavracija, ki je dobila največje število glasov javnosti 
prek spletnega glasovanja, pa je Galerija Okusov._

RESTAVRACIJA STRELEC

HIŠA FRANKO

HIŠA DENK

GALERIJA OKUSOV PRI LOJZETU

OŠTERIJA DEBELUH

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

ZARES IZI,
ZARES DOBRO!

SIMPL KUHARIJE IZ ŽITA

KULINARIKA

S E S TAV I N E  ( Z A  4  O S E B E )

P R I P R AVA
Mleto meso nekaj minut pražimo na olju, dodamo 
paradižnik in začimbe. V eno od pločevink nalijemo 
vodo in jo prilijemo mesu, zavremo in nežno kuhamo 
20 minut, solimo in popramo. Ko je govedina skoraj 
kuhana, v rahlo osoljeni vodi skuhamo pirine svaljke 
in jih postavimo pod razgret žar v pečici za nekaj 
minut, da se jed zlato zapeče. Odcedimo jih in zme-
šamo z ragujem. Pretresemo v pekač, obložimo s 
kroglicami mocarele._

  400 g pirinih svaljkov Žito
  500 g puste mlete govedine
  1 žlica oljčnega olja
  2 pločevinki (po 400 g) pelatov Podravka
  1 žlica mešanih suhih zelišč  

      (origano, timijan, bazilika)
  125 g malih mocarel

ZAPEČENI 
PIRINI SVALJKI 
Z RAGUJEM IZ 
MLETEGA MESA

Pirini svaljki so 
prijetno oreškas-
tega okusa. Odlični 
so tudi s preprosto 
sirovo-smetanovo 
omako, ki jo ople-
menitimo z orehi 
ali lešniki._

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

CITY 
KNJIŽNICA

KNJIGE

Zmajeva deklica je pravljica za vse staro-
sti, ki govori o soočanju s strahovi, zbira-
nju poguma in odkrivanju življenjskega po-
slanstva. Sporočilo zgodbe: Vsem, ki iščete 
svojega zmaja. Poslušaj svoj notranji glas 
in si drzni slediti poti, ki ti jo prišepetava. 
Soočila te bo s tvojimi strahovi, žalostjo, 
jezo in drugimi deli, ki ti morda niso všeč. 
Sprejemanje teh bo odklenilo tvojo notranjo 
moč. Odkrij resnični namen svojega življe-
nja. Napočil je čas za izpolnitev starodavne 
prerokbe. Knjiga je primerljiva z Alkimistom, 
Jonatanom Livingstonom Galebom in Ma-
lim princem._

zalozba-chiara.si 
17,00 €

CHRISTOPER GOLDEN IN TIM LEBBON 

BLOOD OF THE FOUR

GARY VAYNERCHUK 

CRUSHING IT!
AIDA EDEMARIAM 

THE WIFE’S TALE:  
A PERSONAL HISTORY

MATEJA HANA HOČEVAR, HAI OTTENHEIM 

ZMAJEVA DEKLICA 

V kraljestvu Quandis so vsi sužnji. Nekate-
ri so sužnji bogov, večina je sužnjev vsem 
drugim. Kraljeva elita živi v razkošju in 
udobju ter rutinsko opravlja svoje naloge, 
le nekateri so pri tem previdnejši. Mlada 
in izjemno ambiciozna ženska, princesa 
Phela, noče dovoliti nekaj oviram, da bi ji 
preprečile pot do popolne moči in slave. 
Daleč od kraljestva so Bajumani. Revni in 
zatirani imajo samo dve poti iz suženjstva: 
duhovništvo ali smrt. Ambicije princese 
Phele prekinejo večletni mir med kastama 
in sprožijo plaz dogodkov, ki jo bodo pripe-
ljali do večne slave in statusa boginje ali pa 
uničili Quandis in vse prebivalce._

amazon.com 
13,00 €

Yemetengo, rojeno v severnem etiopskem 
mestu Gondar okoli leta 1916, so omožili, 
še preden je dopolnila 15 let. Kot hči druž-
beno uglednega očeta je svojemu možu, 
revnemu, a nadarjenemu študentu, omo-
gočila, da postane pomemben verski vod-
ja. V naslednjih desetletjih je Yemetengu 
prestala marsikaj: smrt nekaterih njenih 
otrok, zapor moža in pridržanje enega iz-
med sinov. Bila je priča fašistični invaziji 
na Etiopijo in poznejšemu uporu, preživela 
bombardiranje, krvavo revolucijo in nacio-
nalizacijo svoje države. The Wife’s Tale pri-
kaže žensko kot gospodovalno in ranljivo: 
mater, vdovo in podjetnico, ki nikoli ni iz-
gubila svoje globoke vere in kljub številnim 
težavam nikoli ni pozabila na smeh in ples, 
borko, katere življenje so oblikovali kruti 
dogodki, ki so spremenili njen narod._

amazon.com 
29,00 €

VOJKO KAVČIČ 

UMOVADBA ZA BISTRE MOŽGANE 
V POZNIH LETIH 

Umovadba za bistre možgane v 
poznih letih nam poučno in razum-
ljivo razlaga dogajanje v možga-
nih, nevrodegenerativne bolezni in 
napotke, kako ohraniti bister um in 
zdrave možgane skozi celo življenje. 
V prvem delu poljudno opisuje delo-
vanje možganov, njihovo strukturo in 
funkcije ter razloži, kaj se z možgani 
dogaja, ko se starajo. Velik poudarek 
je na tem, kaj lahko storimo, da jih 
ohranimo čim bolj bistre. V drugem 
delu knjige so praktične vaje za mo-
žgane, s katerimi krepimo možgane 
in izvajamo trening za spomin._

miszalozba.com 
24,95 €

VSAJ ZA TRENUTEK IZ ROK 
SPUSTITE VSE TEHNOLOŠKE PRI-
POMOČKE IN VZEMITE V ROKE 
KAKŠNO DO BRO KNJIGO. OBSTA-
JA NAMREČ REK, KI PRAVI, DA 
SE POT PROTI ZNANJU ZAČNE Z 
OBRAČANJEM STRANI. ZATO NE 
ČAKAJTE, OBRNITE PRVO STRAN 
ŽE DANES. 

Štirikratni najbolje prodajani avtor pri 
New York Timesu ponuja nove lekcije 
in navdih, pridobljen iz izkušenj vpliv-
nežev in podjetnikov, ki so pri izgradnji 
svojih uspešnih podjetnih in osebnih 
blagovnih znamk zavrnili predvidljivo 
korporativno pot. V njegovi mednaro-
dni uspešnici Crush It! iz 2009 vztra-
ja, da je dinamična osebna blagovna 
znamka ključna za podjetniški uspeh. 
V Crushing It! pa Gary pojasnjuje, za-
kaj je to danes še pomembnejše, in 
ponuja svoj edinstven pogled na to, 
kaj se je spremenilo in katera načela 
ostajajo brezčasna. Deli tudi zgodbe 
drugih podjetnikov, ki so s sledenjem 
načelom iz knjige Crush It! postali bo-
gatejši, kot so si kadarkoli zamislili – in 

to ne samo finančno. Skrivnost njihovega uspeha se skriva v poznava-
nju in razumevanju družbenih medijev in njihovi pripravljenosti, da sto-
rijo vse, kar je treba, da izkoristijo ta orodja do največjega potenciala._

amazon.com 
11,00 €
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TOP 4 ZA 
IGRIČARJE

UŽIVATE V NOVI IGRIČARSKI TEHNOLOGIJI? STE 
RADI V TRENDU? POTEM SO TO 4 IZDELKI, KI JIH 
MORATE IMETI, ČE STE PO DUŠI PRAVI »GEJMER«. 

SUPERGE PG 2 
PL AYSTATION
SUPERGE ZA IGRAČARJE

Superge PG 2 PlayStation so plod so-
delovanja med vodilnim proizvajalcem 
športne opreme Nike in zvezdnikom 
NBA Paulom Georgeem. Te superge 
seveda še zdaleč niso kot ostale. Že 
na jezičku so prepoznavni elemen-
ti, značilni za PlayStation, s prijetno 
modro LED-osvetlitvijo, ki lahko sve-
ti, utripa ali je izključena. Preostali del 
čevlja je oblikovan po ostalih elemen-
tih konzole in po vzoru teme PlaySta-
tion Galaxy. Za udobnejšo hojo skrbi 
zračno oblazinjenje._ 

nike.com

NINTENDO L ABO
ZA OTROKE IN ODRASLE

Japonsko podjetje Nintendo je že 
od nekdaj znano po svojih edinstve-
nih načinih zabave. Pred kratkim so 
predstavili povsem novo interaktivno 
izkušnjo – Labo. Prejmete ga kot kos 
kartona z označenimi deli za rezanje, 
ki jih z lahkoto sestavite. S temi deli 
lahko naredite t. i. Toy-Con: klavir, 
ročice za kolo, robotsko obleko, ri-
biško palico in še več. Te naprave je 
možno povezati s konzolo Switch, s 
katero lahko na popolnoma nov na-
čin doživljate svoje pustolovščine. 
Klavir na primer povežete s kontro-
lerji Joy-Con, ki zaznavajo pritisk na 
klavirsko tipko, in na ta način pro-
izvedejo ustrezen zvok. Labo prihaja 
na evropska tla okoli 20. aprila._ 

labo.nintendo.com

THEC64 MINI
ZNANI COMMODORE 64 SE VRAČA

Commodore 64 je legendarni hišni 
računalnik, predstavljen v 80. letih 
prejšnjega stoletja. Prodan je bil v več 
kot 20 milijonih izvodov, v srcu starej-
ših igračarjev pa je pridobil posebno 
mesto. Pri Retro Games so naredi-
li  računalnik THEC64 MINI, ki je pol 
manjši, a enako dovršen. Sistem ima 
še dva USB-priključka, krmilno pali-
čico in HDMI-priključek za televizor. 
Razmerje slike je 4 : 3. Poleg računal-
nika boste dobili še 64 posodobljenih 
iger, med katerimi so Nebulus, Pa-
radroid, Hawkeye Uridium in mnoge 
druge. Za to mini konzolo boste mo-
rali odšteti 80 evrov. Pričakujete jo 
lahko že v kratkem._ 

thec64.com

MOBILNA IGR A HARRY 
POT TER: HOGWARTS 
MISTERY
PRELEVITE SE V KNJIŽNEGA 
JUNAKA

Oboževalci Harryja Potterja boste 
kmalu prišli na svoj račun z mobilno 
igro Harry Potter: Hogwarts Mistery. 
Ustvarili boste lahko lastni lik, s ka-
terim boste izkusili življenje učenca 
na Bradavičarki, saj se boste učili ča-
ranja, sklepali nova prijateljstva in se 
borili proti sovražnikom. Igro izdelujejo 
pri Portkey Games, ki je v lastništvu 
filmskega giganta Warner Bros. Do-
stopna bo že letos (Android in iOS), na 
uradni spletni strani pa se lahko regi-
strirate že danes. V izdelavi je še ena 
igra po enakem vzoru te franšize Har-
ry Potter: Wizards Unite. Za njo stoji 
Niatic, ki je »kriv« za svetovni hit Po-
kemon GO. Tudi v novi igri boste lahko 
interaktivno uporabljali okolico._ 

harrypotterhogwartsmystery.com
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Telefon lahko odklenete s 
funkcijo prepoznavanja ob
raza in tako preprosto na 
primer plačujete s telefo
nom. Gre za tretje varovalo 
za prstnim odtisom in kla
sičnim zaščitnim geslom. 

Posebna pozornost je bila 
namenjena igranju s svet-
lobo na površini pametne-
ga telefona P20 Pro, kjer 
končna obdelava omogoča 
luminiscenčno prelivanje 
barv, ki je značilno za barvi 
Somrak in Rožnato zlata. 

HUAWEI ŽE NEKAJ ČASA NI LE SLEDILEC, TEMVEČ REDNO POSTAVLJA NOVE STANDARDE V INDUSTRIJI PAMETNIH TELEFONOV. BILI SO 
ZAČETNIK TRENDA DVEH KAMER PRI PAMETNIH TELEFONIH TER SE TAKRAT ODLOČILI, DA BODO NAJVEČJI POUDAREK V PRIHODNOSTI 
DALI PRAV FOTOGRAFIJI. SODELOVANJE S PODJETJEM LEICA PRI NOVINCU P20 PRO TAKO PRVIČ PRI PAMETNIH TELEFONIH PRINAŠA 
KAR TRI KAMERE. KER SO TRI - KAKPAK BOLJŠE KOT DVE.  A NE LE TO! PRI FOTOGRAFIJI STAVIJO TUDI NA UMETNO INTELIGENCO, KI PRAV 
PRI FOTOGRAFIJI TA TRENUTEK PRINAŠA NAJVEČJI NAPREDEK.  

LEGENDARNA 
LEICA
Huawei nadaljuje so-
delovanje s podjetjem 
Leica, ki je avtoriteta 
na področju fotografi-
je. Podjetje od modela 
Huawei P9 dela izjemne 
korake na področju 
fotografije s pametnimi 
telefoni. P20 Pro je tako 
prvi pametni telefon s 
tremi lečami na svojem 
hrbtišču.  
leica-camera.com

Niso pomembne le kamere na 
hrbtišču, saj veliko fotografij 
ustvarimo prav s kamero na 
prednjem delu. Tako je P20 Pro 
opremljen s sprednjo kamero, ki 
zmore neverjetnih 24 MP v po

vezavi s senzorjem CMOS. Seveda 
je v igri umetna inteligenca, ki 
uporablja tehnologijo 3Dmodeli
ranja in osvetlitve. To pomeni, da 
ponuja vrsto svetlobnih učnikov, s 
katerimi bodo selfiji neverjetni._

PREDNJA KAMERA: SELFI KOT V FOTOSTUDIU

HUAWEI P20 PRO

TEHNOLOGIJE

T E L E F O N  M E S E C A
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PORSCHE DESIGN HUAWEI MATE RS
ČEŠNJA NA VRHU SMETANE

Huawei je na predstavitvi P20 predstavil tudi Huawei Mate 
RS (Race Sport) by Porsche Design, s katerim nadaljuje 
sode lovanje z ekskluzivno luksuzno znamko. Gre za absolu-
ten prestiž med pametnimi telefoni in nadgrajuje obstoječi 
Huawei Mate 10 s trojno kamero Leica. Kot prvi telefon na 
svetu pa ima vgrajeno tehnologijo PCM z mikro kapsulami. 
Gre za posebno tehnologijo hlajenja, ki izvira iz vesoljskih 
tehnologij in omogoča delovanje v varnem temperaturnem 
območju. Izjemen je podatek o notranjem polnilniku, ki ga 
je lahko kar 512 GB. Poleg tega ima Mate RS vgrajen tudi 
bralnik prstnih odtisov, ki je pod zaslonom. Tako je praktično 
prvi pametni telefon na svetu s to tehnologijo. Ta omogoča 
uporabnikom, da napravo zbudijo tako, da prst pridržijo nad 
steklom. Poleg običajnega polnjenja pa lahko Mate RS polni-
te tudi brezžično. Na voljo je v črni, prvič pa tudi v privlačni 
rdeči barvi._

od 1.550,00 €  / porsche-design.com

+

TROJNA K AMER A LEICA 
KER JE ODLIČNA FOTOGRAFIJA NAJPOMEMBNEJŠA

Ker dve leči preprosto nista dovolj za vse, kar znajo pri Huaweiu, so v sode-
lovanju z Leico dodali še eno. Tako je prav Huawei P20 Pro prvi telefon na 
svetu s tremi lečami. Prva ima barvno tipalo RGB s 40 MP, sledi ji leča za 
črno-bel zajem in tipalom z 20 MP ter leča s pravcatim teleobjektivom, ki 
premore 5-kratno hibridno povečavo in omogoča zajem v ločljivosti 8 MP. 
Objektivi z zaslonkami f/1,8, f/1,6 in f/2,4, ki pomagajo pri zajemanju vseh 
podrobno sti s popolno jasnostjo, so ključ do odlične fotografije tudi pri slabih 
pogojih. A to še ni vse! V igro stopi tudi umetna inteligenca, ki prav pri foto-
grafiji pokaže svoj pravi potencial._

VODOTESNOST
STANDARD IP67 

Ni ga uporabnika, ki ne bi svo-
jega telefona že »namo čil«, 
in tudi zato so pri Huaweiu 
poskrbeli, da novi Huawei 
P20 ustreza standardu IP67. 
To pomeni, da je odporen na 
prah, brizganje tekočine in 
rahlo namakanje. Vsekakor 
pripravljen na akcijo in potepe 
z dežnikom._

HUAWEI FULLVIEW
ZASLON OD ROBA DO ROBA

6,1-palični  zaslon se razteza 
od roba do roba telefona in pri 
modelu P20 Pro postreže s 
tehnologijo OLED, ki zagotavlja 
vrhunske barve._

NOČNE SLIKE 
Z UMETNO INTELIGENCO

Stabilizacija slike z umetno 
inteligenco HUAWEI vam omo-
goča, da zajamete neverjetne 
ročne posnetke brez zameg-
litve, tudi pri šibki svetlobi v 
nočnem načinu. Stojalo ni več 
potrebno. Nočni način tudi 
uravnoteži prizore z visokim 
kontrastom._

IZJEMNA BATERIJA
HITRO POLNJENJE & OGROMNA BATERIJA

Baterija je ena najpomembnejših sestavin pametnega telefona, zato so 
pri Huaweiu želeli ponuditi eno največjih baterij v segmentu. Tako ima 
P20 Pro baterijo s kar 4000 mAh, ki omogoča hitro polnjenje. Do 80 
% naj bi se napolnila v 45 minutah. Ko je baterija napolnjena, je treba 
z energijo pametno razpolagati in prav tu pridejo v poštev tehnološki 
sladkorčki, ki P20 Pro omogočajo, da pametno troši energijo. Tako se 
zaslon vseskozi prilagaja svetlobi v prostoru in s tem prihrani energijo. 
Vse za kar se da najboljšo možno uporabniško izkušnjo._ 

POČASNI POSNETKI
UPOČASNITE ČAS & ŠE VEČ

Upočasnite čas do 960 slik na 
sekundo z načinom videopo-
snetka Super Slow Motion. 
Prav tako P20 Pro s pomočjo 
umetne inteligence in sa-
modejnega fokusa pričara 
strokovne fotografske spret-
nosti, kot so osvetlitev in druge 
nastavitve._  

P20 PRO

TEHNOLOGIJE
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NOVIČKE S SPLETA

APLIKACIJA SIGNAL 
*cm.si/signal

CANON EOS M50 
*cm.si/canonm50

WYZE CAM SMART HOME 
*cm.si/wyze

LI-FI 
*cm.si/lifi

TEHNOLOŠKI 
SVET SE NI 
USTAVIL

IPAD
PRIHAJA POSODOBLJENA 
RAZLIČICA

Apple je tokrat predstavil 
najbolj dosegljiv iPad vseh 
časov, ki je namenjen izobra-
ževanju. V primerjavi s pred-
hodnikom je njegov dizajn 
nespremenjen, zaradi svoje-
ga novega namena pa pod-
pira tudi pisalo Apple Pencil. 
V novem iPadu se skriva vsa 
nova tehnologija: pogaja ga 
čip A10 Fusion, ki podpira tudi 
umetno inteligenco. Bateri-
ja, ki bo pomembna pri rabi v 
učilnicah, lahko zdrži tudi do 
10 ur. Zdi se, da tablice dobi-
vajo novo uporabno vrednost 
kot elektronski učbeniki, de-
lovni zvezki in različna učna 
pomagala. Temu primerno ga 
bodo šolske ustanove lahko 
dobile po nižji ceni._

apple.com

ACER ASPIRE S 24 
NAJTANJŠI DOSLEJ

Acer je nedavno predstavil model 
Aspire S 24. Ta se lahko pohvali 
s tem, da je najtanjši računalnik 
»vse v enem«, ki ga je tajvansko 
podjetje doslej izdelalo. Debelina 
23,8-palčnega Full HD-zaslona je 
le 60 centimetrov. V notranjosti 
boste našli do 1 TB prostora na 
trdem disku, Intelove procesorje i5 
ali i7-osme generacije ter grafič-
no kartico Intel UHD. Pozabiti ne 
smemo niti na 2,1-kanalski zvočni 
sistem z vgrajenim nizkotoncem 
in brezžično polnilno postajo Qi za 
pametne telefone._ 

acer.com

V ZADNJEM ČASU JE V TEHNOLOŠKIH KROGIH NAJBOLJ ODME-
VAL ŠKANDAL CAMBRIDGE ANALYTICA, V OKVIRU KATEREGA 
NAJ BI DRUŽBENO OMREŽJE FACEBOOK ZLORABILO PODATKE 
50 MILIJONOV LJUDI. A ZARADI TEGA SE ZEMLJA NI NEHALA 
VRTETI. PREJŠNJI MESEC JE  TEHNOLOŠKI SVET POSTREGEL Z 
MNOGIMI ODLIČNIMI NOVOSTMI.

LEICA 0.95:  
THE SILVER EDITION 
KO SE LEICA ODLOČI 
NAREDITI SLUŠALKE, 
NASTANE TO

Leica je presenetila z novo 
kolekcijo, v sklopu katere 
fotoaparatu družbo delajo še 
slušalke podjetja Master & 
Dynamic. Kameri Leica Noctilux-
-M 50 f/0.95 ASPH se odlično 
podajo dva modela naglavnih 
slušalk MW60s in MH50s ter 
ušesne slušalke ME05s. Nag-
lavne slušalke ponujajo izjemno 
kakovost zvoka, medtem ko 
ušesne slušalke navdušujejo z 
zamenljivimi čepki iz silicija, ki se 
odlično prilegajo ušesu tudi med 
gibanjem. Kamera in slušalke 
bodo na voljo v srebrni barvi z 
dodatkom črnega usnja._ 

masterdynamic.com

WAIVING 
APLIKACIJA, KI VAM SORODNO 
DUŠO POIŠČE NA PODLAGI 
GLASU

Odslej je mogoče novo simpatijo 
najti glede na ton in barvo glasu. 
Uporabniki aplikacije Waiving si 
morajo ustvariti profil, na katere-
ga naložijo glasovne posnetke, v 
katerih govorijo o sebi. V nastavi-
tvah aplikacije je mogoče določiti 
lastnosti, ki jih iščete pri poten-
cialnem partnerju. Podobno kot 
v ostalih aplikacijah za zmenke 
boste uporabljali metodo podrsa-
vanja v levo ali desno. Tako boste 
razkrili, ali vam je oseba všeč ali 
ne. V primeru ujemanja boste 
spoznavanje novih ljudi nada-
ljevali v obliki pisnega pogovora. 
Aplikacija je na voljo v spletni 
trgovini iTunes._ 

itunes.apple.com

PL ANET GEMINI PDA 
MINI PRENOSNIK, 
NAMENJEN KREATIVNIM 
LJUDEM

Novi Planetov prenosnik, ki 
ni večji od večine modernih 
pametnih telefonov, ima 
tipkovnico, ki je ločena od 
zaslona. Poganja ga zadnja 
različica operacijskega 
sistema Android. Navdušuje 
z elegantnim ohišjem, ki 
ga sestavljata tipkovnica 
QWERTY in 5,7-palčni zaslon. 
Njegova teža je le 400 gramov. 
Ustvarjalci z Geminijem ciljajo 
predvsem na blogerje in 
kreativne ljudi, ki neprestano 
pišejo na mobilnih napravah._ 

planetcom.co.uk
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CHROMEBOOK TAB 10 
NOVI IZOBRAŽEVALNI 
PRIPOMOČEK

Choomebook Tab 10 je prva 
tablica, namenjena izobraže-
vanju, ki ima operacijski sistem 
Chrome. Google je pri njeni 
izdelavi sodeloval s podjetjem 
Acer. Tablica podpira aplikacije 
za Android, njena baterija pa 
zdrži kar 9 ur. Poganja jo set či-
pov OP1. Ima 4 GB RAM-a in 32 
GB prostora za shranjevanje. V 
tablico sta vgrajeni dve kameri 
– sprednja z ločljivostjo 2 MP in 
zadnja z ločljivostjo 5 MP.  Pri-
loženo ji je tudi pisalo Wacom 
EMR, ki ne potrebuje polnjenja. 
Evropski kupci bodo napravo 
lahko preizkusili v maju._ 

acer.com

HTC VIVE PRO 
ZA NAJZAHTEVNEJŠE 
LJUBITELJE NAVIDEZNE 
RESNIČNOSTI

Navidezna resničnost je trenu-
tno najbolj popularen trend na 
področju zabave in videoiger. 
V skladu s tem so pri HTC-ju 
ustvarili VIVE Pro HMD VR. Novi 
naglavni set prikazuje vsebine 
v ločljivosti 2880 × 1600 in 
360-stopinjskem vidnem kotu. 
Da bo vaša uporaba napra-
ve kar se da sproščujoča, bo 
poskrbel 3D prostorski zvočni 
sistem. Proizvajalci so izdelku 
vgradili tudi digitalni zemljevid 
Chaperone, ki vas bo obveščal 
o lokaciji predmetov v resnič-
nem življenju. Zavidljivo zmo-
gljivost dopolnjujeta še odličen 
dizajn in preprosta uporaba._ 

vive.com

GOPRO HERO
KOT NALAŠČ ZA 
NOVOPEČENE SNEMALCE

Nova GoPro-jeva kamera Hero 
je videti enako kot njeni pred-
hodnici Hero 5 in Hero 6, stane 
pa mnogo manj – le 219,99 evra. 
Hero je zmožen ustvarjati 
videoposnetke v ločljivosti 4K 
in načinu »super-slow-motion« 
pri frekvenci 60 sličic na sekun-
do, fotografije pa v ločljivosti 10 
MP. Ponuja glasovno upravljanje 
in digitalno stabilizacijo video-
posnetkov. Deloval bo tudi pod 
gladino vode, in sicer do globine 
9 metrov. GoPro želi s cenejšo 
kamero, ki ima 2-palčni zaslon 
na dotik, navdušiti predvsem 
ljudi, ki doslej snemanju niso 
posvečali veliko časa._ 

gopro.com

IBM 
IBM JE RAZKRIL 
NAJMANJŠI RAČUNALNIK 
NA SVETU

Podjetje IBM, ki je znano kot 
prvo podjetje, ki je na trgu 
ponudilo osebni računalnik, 
je tokrat presenetilo s prav 
posebno novostjo. Njihov 
novi računalnik v velikosti 
1 × 1 mm je manjši od zrna 
soli. Specifikacije računal-
nika sicer še niso natančno 
znane. Naprava naj bi imela 
procesor z nekaj sto tranzi-
storji, katerega moč je enaka 
procesorju x86 iz leta 1990, 
in pomnilniško kartico SRAM. 
Poganjala jo bo fotogalvan-
ska celica. Za komunikacijo 
z zunanjim svetom bodo 
skrbele svetleče diode in 
detektor fotografij._ 

ibm.com

MASTER & DYNAMIC MA770 
BREZŽIČNI ZVOČNIK ZA ARHITEKTE

Master & Dynamic MA770 je bil oblikovan v so-
delovanju z arhitektom sirom Davidom Adjayem. 
Za ravno sprednjo ploščo se skrivata nizkotonski 
zvočnik iz kevlarja in visokotonski zvočnik, ki je 
izdelan iz titana. Naprava je opremljena s tremi 
ojačevalci zvoka Class D s skupno močjo 100 
vatov. Nadzorna plošča omogoča, da z zvočni-
kom predvajamo glasbo na več različnih načinov. 
Druge naprave lahko nanj povežemo s priključkom 
AUX, prek omrežja Bluetooth 4.1 in brezžičnega 
usmerjevalnika ChromeCast. Tokrat so se odločili 
za magnetno, nerjavečo rešetko, ki odlično dopol-
njuje estetiko sodobnega zvočnika. _ 

masterdynamic.com

LEICA M MONOCHROM 
STEALTH EDITION 
KAMERA, KI SVETI V TEMI 

Kamera Leica M Monochrom Stealth Edition je bila 
ustvarjena v sodelovanju z ustanoviteljem podje-
tja Rag & Bone Marcusom Wainwrightom. Pohvali 
se lahko s 35-milimetrsko lečo Summicron-M, ob 
tem pa navdušuje z elegantnim dizajnom. Kamerino 
sivo ohišje je dopolnjeno s črnim usnjem in posebno 
fluorescentno barvo, ki omogoča, da se kamera sveti 
v temi. Leica M Monochrom je moderno orodje za fo-
tografe, ki za izražanje svoje ustvarjalnosti uporabljajo 
črno-belo tehniko fotografiranja. Ponuja najboljšo 
tehnologijo, ki omogoča izjemno kakovost posnetkov. 
Na voljo bo le 125 primerkov novega modela._ 

leica-camera.com

ZL ATI SLEDILEC 
PRITRDITE GA NA ZOBE 
IN SPREMLJAJTE, KOLIKO 
JESTE

Znanstveniki s strojniške 
fakultete na univerzi Tufts so 
razvili mini senzor, ki bi lahko 
spremenili način prehranjeva-
nja. Senzor z dimenzijami 2 × 
2 mm preprosto namestite na 
zobe in kmalu boste izvedeli, 
koliko glukoze, soli in alkohola 
ste zaužili. Inovacija, ki se od-
lično prilagodi neravni obliki 
zoba, je izdelana iz treh plasti. 
V sredini najdemo bioodziv-
no plast, ki zaznava različne 
vrste hranil. Obdajata jo dva 
zlata okvirja, ki prek brezžič-
nega omrežja posredujeta 
podatke o sestavinah našega 
jedilnika._ 

now.tufts.edu
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ZMAGOVALNA IZBIRA
LEPI POMLADNI DNEVI SO KOT NALAŠČ ZA KOLESARSKE IZLETE IN POTEPANJA. PA NE 
SAMO TO, KOLO JE V TEH DNEH ODLIČNA IZBIRA TUDI ZA POT DO SLUŽBE. KAKŠNO KOLO 
IZBRATI ZA DALJŠE PUSTOLOVSKE TERENE IN KAKŠNO ZA VSAKODNEVNE OPRAVKE PO 
MESTNIH SREDIŠČIH, LAHKO PREBERETE V NADALJEVANJU. PRI IZBIRI SO POMAGALI 
STROKOVNJAKI IZ KOLESARSKEGA CENTRA ŠPAN.

Da so električna kolesa trend, 
ki je še posebno očiten tudi na 
sončni strani Alp, lahko sami 
opazimo v mestnih središčih, 
kjer je tovrsten prevoz izbira 
različnih generacij. Na naših uli-
cah večinoma kraljujejo kolesa 
S-BIKES podjetja Špan, ki želi 
uporabnikom omogočiti najpri-
jaznejšo obliko kolesarjenja. 
Gre za kolesa z izjemno boga-
to serijsko opremo in tehnično 
dovršenostjo. Sestavljena so iz 
zmogljivih in trpežnih sestav-
nih delov izbranih proizvajalcev, 
opremljena pa z zmogljivim ele-
ktromotorjem priznanega pro-
izvajalca Bafang, pogonskim 
sklopom proizvajalca Shimano, 
zmogljivimi zavorami Tektro 
ter baterijami Samsung, LG ali 
Sanyo. Podjetje Bafang je sicer 
vodilni proizvajalec in razvijalec 
motorjev ter sestavnih delov za 
e-mobilnost. Prisotno je v Evro-
pi, na Kitajskem in v ZDA ter že 
več kot 10 let razvija sestavne 
dele za električna kolesa. Podje-
tje je evropsko, saj ima razvoj in 
pisarno na Nizozemskem, proi-
zvodnja za celoten svet pa po-
teka v Šanghaju._

FONDRIEST TF2 AERO ULTEGR A DI2
TOGOST IN UDOBJE ZA DOLGE RAZDALJE IN 
ZAHTEVNE VZPONE

Fondriest s stalnim izpopolnjevanjem kolesnega 
okvirja TF2 vsako leto navduši množice. Karbonska 
vlakna skupaj z revolucionarno konstrukcijsko 
metodo, imenovano Boomerang, omogočajo 
optimizacijo togosti in udobja. Revolucionarne so 
tudi njihove vilice, za katere je značilna prečna 
ukrivljenost. S tem se dosega večja stabilnost, 
voznost in aerodinamika. To je idealno kolo za vse, 
ki zahtevajo najboljši kompromis med togostjo in 
udobjem in se tako lažje soočijo z dolgimi razdalja-
mi in zahtevnimi vzponi._ 

 trgovina.span.si

Kolesa Fondriest TF2 Aero letos vozi tudi 
najuspešnejši amaterski kolesarski klub Tuš 
Team. Svoja kolesa so že prevzeli v kolesar-
skem centru Špan, ki je med drugim tudi ge-
neralni zastopnik za znamko Fondriest. 

Kolo ima moč-
ne hidravlične 
zavore, gonil-
ni in prestavni 
sklop Shimano 
ter vzmeteno 
sedežno oporo. 
Poleg tega, da je 
izredno udobno, 
ima tudi odlično 
avtonomijo.

C70E
C70E je pametno električno 
treking kolo, idealno za vožnjo 
po mestnih ulicah. Sestavni deli 
in videz omogočata edinstveno 
uporabniško izkušnjo. Za udobno 
in sproščeno vožnjo skrbi elek-
trični motor z 250 W, ki je vgrajen 
v pesto na zadnji osi. Kolo ima 
skrito baterijo, sam doseg kolesa 
pa je v načinu ECO 75 km._ 

sbikes.si

T50E IN T55E
T50E in T55E sta popolnoma novi, izpopolnjeni električni 
treking kolesi s skrito baterijo, ki omogočata odlično udo-
bje. T50E je namenjen ženski populaciji, T55E pa moški. 
Kolesi odlikujejo močne hidravlične zavore, gonilni in pre-
stavni sklop Shimano, vzmetena sedežna opora, vzmete-
ne vilice in seveda tudi odlična avtonomija. V načinu ECO 
boste z enim polnjenjem prevozili kar 75 km._ 

sbikes.si

N O V O  M E S T N O  K O L O  Z A  V S EM E S T N I  E L E K T R I Č N I  T R E K I N G  P A R

MOBILNO
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S-BIKES je slovenska blagovna znamka podjetja 
Špan d.o.o. Pri snovanju in razvoju koles sodelujejo 
z največjim kitajskim vrhunskim proizvajalcem ko-
les ZheJlang Apollo. Z lastnim razvojnim centrom 
na Kitajskem podjetju Špan omogočajo uresničitev 
njhovih vizij. Vsa kolesa S-BIKES so narejena po 
strogih standardih in so rezultat številnih tehničnih 
ter programskih inovacij. Pri razvoju koles želijo sle-
diti samo enemu cilju: strankam ponuditi najboljšo 
uporabniško izkušnjo. Številne zadovoljne stranke 
blagovno znamko S-BIKES postavljajo med najbolj 
prepoznavne v naši regiji na svojem področju._

Celoten okvir kolesa je iz 
karbona, odlikuje pa ga 
tudi vrhunsko vzmetenje 
Fox, najnaprednejši po-
gonski sklop Sram Eag-
le, 12prestavna kaseta, 
potopna hidravlična se-
dežna opora in odlične 
zavore Shimano XT.

S pomočjo preprostega 
uporabniškega vmesnika 
SBIKES iQ lahko določa-
mo eno izmed kar sed-
mih stopenj pomoči, ki 
nam jih nudi elektromo-
tor. Športni način vam 
omogoča maksimalno 
zmogljivost in izjemne 
pospeške.

F50E
F50e združuje odlične prednosti predhodnika in je nadgrajen s sodobnejšo 
elektroniko in številnimi tehničnimi izboljšavami. Brez dvoma je najboljša 
mestna legenda in znanilec prihodnosti mestnega kolesarstva. S-BIKES F50e 
odlikuje lahko aluminijasto ohišje, ki je na voljo v dveh barvah – grafitno sivi in 
biserno beli. Celotno električno kolo tako z baterijo kot vso opremo tehta manj 
kot 22 kg. Po zaslugi zmogljive baterije priznanega proizvajalca Samsung 
premaga do kar 65 km s samo enim polnjenjem. Ob doplačilu lahko dobite še 
zmogljivejšo baterijo in dodaten prtljažnik nad zadnjim kolesom._

sbikes.si

Center mobilnosti Špan na Brezovici pri Ljubljani je postal bogatejši za 
sodoben in kar 600 m2 velik kolesarski center. Ta se ponaša s privlač-
nim ambientom, izjemno široko ponudbo cestnih, mestnih, gorskih in 
največjo ponudbo električnih koles. Z odprtjem kolesarskega centra 
je podjetje zaokrožilo ponudbo mobilnosti, ki zdaj obsega kolesarski, 
moto in avtomobilski program.

 trgovina.span.si

INFOMAT//

MONDR AKER FOX Y CARBON RR
VRHUNSKI STROJ 

Kolo Mondraker Foxy Carbon RR je zasnovano za vse terene, ki si jih 
lahko predstavljate. Kolesarju omogoča odlično udobje in varnost 
pri premagovanju neravnih površin, kot so gozdne ali gorske poti. 
Konstrukcija kolesa ohranja kolesarja v pokončnem položaju, kar 
omogoča večjo svobodo in boljši nadzor na vijugastem terenu._

 trgovina.span.si
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INTERNET DO 500/100 MBIT/S
ORANŽNI DIAMANT 3999€

na mesec*

Akcijska cena prvo leto

Redna cena 66,99€

Za reševalni 
motor!
*Akcijska ugodnost ob naročilu paketa Oranžni diamant velja za obstoječe in nove naročnike T-2 ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesece, ki pred pričetkom koriščenja te akcije nimajo sklenjenega veljavnega aneksa za vezavo za paket iz paketne ponudbe T-2. Ugodnejša cena 39,99 EUR velja za prvo leto obdobja vezave. Hitrost do 500/100 Mbit/s velja samo na optičnem omrežju T-2. Akcija velja do preklica. Popusti iz različnih akcij se ne seštevajo. Za ponudbo veljajo splošni pogoji, objavljeni na www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja. 
Pridružujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb ponudbe. Akcija ne velja za poslovne uporabnike. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Za več informacij nas obiščite v eni izmed naših poslovalnic ali pokličite na telefonsko številko 064 064 064. Pogoji donacije za projekt »Reševalni motor« so objavljeni na spletni strani www.t-2.net.
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ZIMA SE JE KONČNO PO-
SLOVILA, PRED NAMI PA 
SO MESECI LEPŠEGA IN 
PREDVSEM TOPLEJŠE-
GA VREMENA. TRADI-
CIONALNO ŽE PRVI TO-
PLEJŠI SONČNI ŽARKI NA 
PLAN PRIVABIJO TISTE 
NAJBOLJ ZAPRISEŽENE 
LJUBITELJE ZVERIN NA 
DVEH KOLESIH, KMALU 
PA JIH BOMO VIDEVALI 
VSE VEČ IN VEČ. ZATO LE 
PREVIDNO ZA VOLANOM 
ALI KRMILOM, IN Z ZAVE-
DANJEM, DA V PROME-
TU NISMO SAMI. ČE PA 
SVOJEGA JEKLENEGA 
IZBRANCA ŠE IŠČETE, 
SMO ZA VAS PRIPRAVILI 
NEKAJ ZANIMIVIH IDEJ, 
KI VAM LAHKO POPESTRI-
JO TOPLE POMLADNE IN 
POLETNE MESECE.

NINJA ZA NOČNE PODVIGE  

KAWASAKI NINJA H2 SX SE
Kawasaki Ninja H2 SX SE je med vsemi Ninjami najbolj obilna, saj gre 
bolj za potovalni kot cestno-športni motocikel. Idealna je za preva-
žanje vas in vse vaše prtljage, ki jo potrebujete na daljših potovanjih 
ali ko imate s seboj še sopotnika ali sopotnico. A kar pravzaprav na-
redi to motorno kolo edinstveno v primerjavi z ostalimi, so žarometi. 
Osrednji žaromet je na vsaki strani obdan še s tremi LED-lučmi, ki se 
prižgejo, ko se motorist nagne v zavoj. Prižigajo se, ko se motorno 
kolo nagne za 10, 20 ali 30 stopinj. To omogoča voznikom pregled 
nad okolico, kakršnega do zdaj niso bili vajeni. Zaradi takega sve-
tlobnega sistema lahko Ninjo H2 SX SE uvrstimo na sam vrh motor-
nih kolesih, ki bi si jih izbrali za svoje nočne dogodivščine._
kawasaki.eu

NOVA ERA ZA DUCATI  

DUCATI PANIGALE V4
Odkar lahko pomnimo, so bila Ducatijeva športna motorna kole-
sa znana po svojem motorju V-Twin, izredno lahki šasiji in veliki 
moči. Kakorkoli, to je zdaj zgodovina. Ducati je namreč predstavil 
novo superšportno motorno kolo Ducati Panigale V4, ki je hkrati 
prvi masovno proizvajani Ducati, ki ima 4-valjni motor. Kljub dve-
ma dodatnima valjema ostaja Panigale zelo lahko motorno kolo. 
Tehta le 175 kilogramov, kar niti ni čudno ob vsej uporabi karbona, 
titana in drugih lahkih zlitin. Ducati Panigale V4 zamenjuje aktu-
alno in zdaj že ikonično motorno kolo Ducati 1299. Od novinca se 
torej pričakuje, da bo ponujal vsaj enako mero norosti, kot jo je 
njegov predhodnik._
ducati.si

MOBILNO

MOČ NA  
DVEH 
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INTERNET DO 500/100 MBIT/S
ORANŽNI DIAMANT 3999€

na mesec*

Akcijska cena prvo leto

Redna cena 66,99€

Za reševalni 
motor!
*Akcijska ugodnost ob naročilu paketa Oranžni diamant velja za obstoječe in nove naročnike T-2 ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesece, ki pred pričetkom koriščenja te akcije nimajo sklenjenega veljavnega aneksa za vezavo za paket iz paketne ponudbe T-2. Ugodnejša cena 39,99 EUR velja za prvo leto obdobja vezave. Hitrost do 500/100 Mbit/s velja samo na optičnem omrežju T-2. Akcija velja do preklica. Popusti iz različnih akcij se ne seštevajo. Za ponudbo veljajo splošni pogoji, objavljeni na www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja. 
Pridružujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb ponudbe. Akcija ne velja za poslovne uporabnike. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Za več informacij nas obiščite v eni izmed naših poslovalnic ali pokličite na telefonsko številko 064 064 064. Pogoji donacije za projekt »Reševalni motor« so objavljeni na spletni strani www.t-2.net.
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PO POTI NEKDANJE SLAVE  

HONDA GOLDWING
Leta 1975, ko je svet ugledala prva Honda Gold 
Wing, je bila nekaj povsem novega in drugač-
nega v primerjavi z ostalo ponudbo motornih 
koles. Takrat je Gold Wing ponudil tisto, česar 
pri drugih znamkah ni bilo moč zaslediti – po-
tovalno motorno kolo, ki nudi udobje na dolgih 
poteh. Dandanes temu ni več tako, saj je ve-
čina konkurentov že prisotna v tem segmentu 
motornih koles. Zaradi tega sta bili pred Hon-
do le dve izbiri. Ali se prilagodi in ponudi trgu 
tisto, kar potrebuje, ali pa se za vedno poslovi 
s spomini nekdanje slave. Honda se je odločila 
za možnost, s katero se je prilagodila zahte-
vam kupcev, in tako nadaljuje 50-letno tradi-
cijo potovalnega motornega kolesa. Novi Gold 
Wing namerava obdržati stare in zveste kupce, 
hkrati pa želi pritegniti tudi nove, morda mlajše 
stranke._
honda-as.com

ZA ZNANSTVENOFANTASTIČNE SLADOKUSCE

BANDIT9 L-CONCEPT
Ni pomembno, ali ste Trekkie ali morda Jedi, a če ste le malo navdušeni nad 
znanstvenofantastičnimi filmi, vam bo Bandit9 L Concept zagotovo všeč. 
Mehanična skulptura je, milo rečeno, nenavadna in zagotovo pritegne po-
glede. Najbolj izstopa 125 kubičnih centimetrov velik Hondin motor, ki visi 
pod okvirjem in ima obliko jedrskega reaktorja vesoljske ladje USS Enterpri-
se iz serije Star Trek. Prednji žaromet je sestavljen iz petih močnih, snežno 
belih LED-sijalk, ki še najbolj črno noč spremenijo v dan. Zadnja luč ima 
tudi LED-sijalke, ki so namenjene signaliziranju zaviranja ali so smerokaz pri 
zavijanju. Če vas je L Concept navdušil, bo treba pohiteti. Na voljo je namreč 
le še en primerek iz omejene serije devetih motornih koles. In cena? 10.950 
ameriških dolarjev._
bandit9motors.com

BELA PUŠČICA 

HUSQVARNA VITPILEN 701
Husqvarna Vitpilen 701 je motorno kolo, ki je tradicionalno ze-
meljsko podlago zamenjalo za betonsko. Vitpilen v prevodu pomeni 
bela puščica, njegov konceptni predhodnik pa se je imenoval Svart-
pilen oziroma črna puščica. Med njima ni bistvenih razlik, le nekaj 
kozmetičnih popravkov, dodatkov in seveda več svetle barve. Vit-
pilna poganja vodno hlajeni 693 kubičnih centimetrov velik motor, 
ki ima 74 konjskih moči. Ogrodje motornega kolesa je minimalistič-
no s poudarkom na moderni tehnologiji. Kot del standardne opre-
me ima Viptilen računalniško upravljanje s plinom, zavorni sistem 
ABS in nadzor proti zdrsu pogonskega kolesa. Husqvarna Vitpilen 
701 bo v prodajnih salonih v pomladnih mesecih letošnjega leta._ 
husqvarna-motorcycles.com
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NOVI FORDOV 
SUV ECOSPORT: 
KJE SI? 
ŽIVLJENJE  
SE DOGAJA 
ZUNAJ!

S POMLADJO JE V NAŠE KRAJE 
PRIŠEL TUDI FORDOV NOVI SUV 
ECOSPORT. OBLIKOVAN ZA MESTNO 
DŽUNGLO. USTVARJEN, DA IZ NJE 
POBEGNE. ROBUSTEN, A ELEGAN-
TEN VAS S PAMETNIM ŠTIRIKO-
LESNIM POGONOM AWD PELJE NA 
ŠTEVILNE DOGODIVŠČINE. S FOR-
DOVIMI IZJEMNIMI TEHNOLOGIJAMI 
ZA UDOBNO, VARNO IN NAVDIHU-
JOČO VOZNO IZKUŠNJO, SISTEMOM 
SYNC 3 ZA POVEZOVANJE S PAME-
TNIMI NAPRAVAMI IN VRHUNSKIM 
ZVOKOM B&O PLAY JE VOŽNJA V 
NAJVIŠJEM AVTOMOBILU V SVO-
JEM RAZREDU VSAKIČ POPOLNA.

*Uradna poraba goriva: 4,1–
5,8 l/100 km. Uradni izpusti 
CO2: 107–134 g/km. Emisij-
ska stopnja: Euro 6b. Uradni 
izpusti NOx: 0,033–0,073 g/
km. Specifični izpusti trdih 
delcev: 0,00075–0,00153 
g/km. Število delcev: 
1,20–28,60 × 1011. Oglji-
kov dioksid (CO2) je najpo-
membnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segre-
vanje. Izpusti onesnaževal 
zunanjega zraka iz prome-
ta pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zu-
nanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemne-
ga ozona, delcev PM10 in 
PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Novi Ford EcoSport nudi uporabnikom še 
več sloga, udobja, zmogljivosti in izbire – 
funkcionalnost robatega SUV-ja uspeš-
no združuje s praktičnostjo mestnega 
avta. Z izboljšavami kakovosti, tehnologij 
in zmogljivosti je novi Fordov SUV Eco-
Sport še bolj samozavesten in udoben. 
Prvič je na voljo s Fordovim pametnim 
štirikolesnim pogonom za boljši oprijem 
na asfaltu in brezpotjih, kot prvi pa ima 
povsem nov zmogljiv in varčen 1,5-litrski 
dizelski motor EcoBlue s 125 KM in opti-
malnejšimi izpusti CO2.*_

FOTO: FORD 
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NAR AMNICE 
NAHRBTNIK A NAVDIH Z A 
OBLIKO MEGLENK
Za novega EcoSporta je značil-
no drzno in dinamično oblikova-
nje Fordovih športnih terencev, ki 
odraža poteze srednje velike Kuge 
in velikega Edgea. Njegova roba-
ta in hkrati elegantna zunanjost je 
na voljo v 12 drznih barvah in nudi 
še več možnosti za osebni pečat, 
vključno s kontrastno barvo stre-
he, ki zajema stebričke oken, zgor-
nji del okvirja vrat, strešni spojler 
in zunanji ogledali. Izklesan pokrov 
motornega prostora z ‘izboklino’ v 
sredini poudari izrazitejši sprednji 
del. Pogled s sprednje strani takoj 
pritegnejo nova velika trapezoidna 
maska pred motorjem in značilni 
oglati žarometi, ki so zdaj na voljo 
tudi v ksenonski izvedbi in vklju-
čujejo elegantne dnevne luči LED. 
Oglati ohišji meglenk dopolnjujeta 
sprednji profil, ki odraža pustolovski 
značaj, saj so bile navdih zanj nara-
mnice nahrbtnika. Za čistejši in bolj 
izklesan videz je spremenjena tudi 
oblika zadnjega odbijača in zadnjih 
luči. Nova 17- in 18-palčna platišča 
iz zlitine dopolnjujejo robati športni 
značaj in so na voljo v različnih iz-
vedbah. Tudi pri novem EcoSportu 
lahko izberemo značilno, na prtlja-
žna vrata nameščeno rezervno kolo. 
EcoSport se je v prodajni paleti For-
dovih športnih terencev za Evropo 
pridružil modeloma Ford Edge in 
Kuga. Letos se jim bo pridružil še 
novi ‘crossover’ – Fiesta Active s 
potezami SUV-ja._ 

MANJ STIK AL , VEČ 
ODL AGANIH POVRŠIN
Na uporabnika osredotočena pre-
stižnejša nova notranjost zagotavlja 
izjemno izkušnjo tako za voznika 
kot potnike. EcoSport prinaša novo 
raven prefinjene notranjosti s prep-
rosteje uporabnimi stikali in drugimi 
kontrolnimi elementi, na otip mehki-
mi materiali in novo sredinsko kon-
zolo, ki je ergonomsko zasnovana za 
preprosto upravljanje in ima manj 
gumbov. Novi sedeži so optimalno 
prilagojeni udobju potnikov v spre-
dnjem in zadnjem delu vozila, za 
prestižnejši občutek pa so na voljo 
tudi z delno usnjenim oblazinjenjem. 
Z izbiro ene od sedmih barv nasta-
vljive osvetlitve lahko tudi vzdušje v 
vozilu prilagodimo svojemu razpolo-
ženju.

V notranjosti je veliko dovršenih re-
šitev za shranjevanje, kot je novo 
nastavljivo dno prtljažnika. To v 
zgornjem položaju nudi skrit predal, 
v spodnjem položaju pa se prostor-
nina prtljažnika poveča na 334 li-
trov. Dno prtljažnika je iz posebnega 
satovja, ki lahko nosi več kot 300 
kilogramov. V novo sredinsko kon-
zolo je vgrajen preklopni in vzdolžno 
nastavljiv naslon za roke s preda-
lom, v katerega je mogoče spraviti 
tablični računalnik ali prigrizke._ 

Z ARES Z ABAVNA 
VOŽNJA
Fordovo pregovorno znano izjemno 
doživetje vožnje njihovih vozil pri 
EcoSportu dopolnjuje še novi zvoč-
ni sistem B&O PLAY, ki poskrbi za 
vrhunsko zvočno izkušnjo. Sistem je 
posebej umerjen za uporabo v Eco-
Sportu in vključuje deset zvočni-
kov, med katerimi sta tudi basovski 
zvočnik (subwoofer) v prtljažniku 
in srednjetonski zvočnik v sredini 
armaturne plošče, deluje pa z naj-
novejšim ojačevalnikom z digitalnim 
procesiranjem zvoka za natančno in 
uravnoteženo zvočno sliko, na voljo 
pa je tudi prostorski zvok (Surround 
Sound)._ 

ZMOGL JIV IN HKR ATI 
VARČEN
Novi EcoSport za optimalno vozno 
izkušnjo skrbi tudi s Fordovim pa-
metnim štirikolesnim pogonom. Ta 
tehnologija je na voljo v kombinaciji s 
povsem novim 1,5-litrskim dizelskim 
motorjem Ford EcoBlue s 125 KM in 
300 Nm navora ter šeststopenjskim 
ročnim menjalnikom.

Pametni štirikolesni pogon (AWD) 
stalno meri oprijem pnevmatik na 
cestišču in lahko v manj kot 20 mi-
lisekundah – torej dvajsetkrat hitreje 
od enega pomežika z očmi – navor 
med sprednjimi in zadnjimi kole-
si porazdeli v razmerju do 50 : 50. 
Sistem zagotavlja brezhiben prenos 
navora vsem na vsa štiri kolesa, da 
tako omogoči optimalno vodenje 
in oprijem, še posebno na spolzkih 
cestiščih. Na slovenskem trgu bo na 
voljo pozneje v 2018._ 

DOVRŠENE 
TEHNOLOGIJE Z A 
POMOČ VOZNIKU
Novi Fordov športni terenec z vi-
sokim položajem sedeža z dobrim 
pregledom in odlično Fordovo voz-
no dinamiko lahkotne vožnje z obilo 
užitka dopolnjujejo številne napre-
dne tehnologije. Fordov dovršeni 
sistem za komunikacije in razvedrilo 
SYNC 3 je združljiv s programoma 
Apple CarPlay in Android Auto™. 
Podpira EcoSportov lebdeči 8- ali 
6,5-palčni barvni zaslon na dotik, 
ki omogoča tudi upravljanje s kre-
tnjami, kot sta ‘ščipanje’ in ‘poteg’. 
4,2-palčni barvni zaslon pa je na 
voljo v kombinaciji s povezavo Blu-
etooth in dvema priključkoma USB.
EcoSport je prvič na voljo s tem-
pomatom z nastavljivim omeje-
valnikom hitrosti, ki vozniku olajša 
upoštevanje hitrostnih omejitev, in 
vzvratno kamero za preprostejše in 
varnejše parkiranje. Tudi možnost 
samodejnega vklopa žarometov 
in brisalcev s tipalom dežja odpra-
vi del stresa pri vožnji in vozniku 
omogoča, da je bolj osredotočen 
na promet, ogrevan volanski obroč 
in samodejna elektronska klimat-
ska naprava pa poskrbita za večje 
udobje. Električno-preklopni zuna-
nji ogledali sta ogrevani, da se lah-
ko kljub ledenemu mrazu zjutraj kar 
se da hitro odpravimo na pot. Med 
tehnologijami za pomoč vozniku 
sta tudi Fordov sistem informacij 
o mrtvih kotih, ki voznika opozori 
na bližanje vozil, ter serijski nadzor 
nagibanja in stabilnosti, ki vozniku 
pomaga ohraniti nadzor s prilagodi-
tvijo navora motorja in zaviranjem. 
Kar je nadvse priročna funkcija, ko 
se lotevamo dogodivščin na tere-
nu in stranpoteh. Več informacij in 
prijavo na testno vožnjo najdete na 
MojFordEcoSport.si._

FOTO: FORD 
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Nova, tretja generacija Volkswagen Touarega bo 
nedvomno postavila nove mejnike med SUV-ji, 
saj je bil v celoti narejen za digitalno dobo. Kot 
je že v navadi pri Volkswagnovem koncernu, se 
Touareg ni izognil digitalni 12-palčni voznikovi 
instrumentalni plošči, za potrebe zabavno-infor-
macijskega sistema pa je zdaj v sredinsko konzolo 
nameščen še 15-palčni zaslon na dotik. V notran-
josti najdemo prestižne materiale, kot so krom, 
usnje, les, aluminij in steklo, kar naredi Touarega 
še bolj luksuznega v primerjavi s prejšnjima ge-
neracijama. Med pogoni bomo prvič priča različici 
s priključnim hibridom, ki bo imela 367 konjskih 
moči in omogočala okoli 50 kilometrov prevožene 
razdalje zgolj s porabo električne energije._
volkswagen.si

Že ob prvem pogledu na avtomobil nam je bilo 
hitro jasno, da je novi Volvo V60 naravnost 
čudovit. Poslovili so se od ostrih robov pred-
hodnikov in raje uporabili mehkejše, tekoče li-
nije, ki poudarijo elegantno karavansko obliko. 
Ponovno sta tu žarometa z integriranima LED 
»Thorovima kladivoma«, med katerima izstopa 
kromirana prednja maska. Švedski karavan tako 
vsekakor predstavlja domiselno in elegantno 
alternativo vse bolj popularnim SUV-jem. Novi 
Volvo V60 v ospredje postavlja praktičnost. Pr-
tljažni prostor ima ravno dno in za kar 529 litrov 
prostora, kar je za 99 litrov več kot pri odhajajo-
čem modelu. Volvo si z novim V60 želi ponovno 
populiarizirati  besedo karavan v našem vsak-
danjem besednjaku. Po slednji so bili v preteklo-
sti izjemno prepoznavni._
volvocars.com

REINKARNACIJA SERIJE 8  

BMW M8 GRAN COUPE
Vsi pravi ljubitelji BMW-ja imajo v spomin zapisano 
serijo 8. A zdi se, da niti pri BMW-ju niso pozabili 
na svojega paradnega konja iz polpretekle zgodo-
vine. Na avtosalon v Ženevo so pripeljali koncept 
z oznako M8 Gran Coupe, ki bo na ceste po mne-
nju poznavalcev zapeljal že leta 2019. V primerjavi 
s konceptom pa bo cestna različica spremenjena 
le malenkostno. Ko bo serija BMW 8 zapeljala na 
cesto, naj bi predstavljala češnjo na smetani po-
nudbe te blagovne znamke. Torej absoluten vrh in 
prestiž, ki bo združeval najvišjo raven športnosti in 
elegance. Po besedah vodje skupine BMW Adria-
na van Hooydonka koncept BMW M8 Gran Coupe 
ponuja pogled v prihodnost te blagovne znamke._
bmw.si
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BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ & JAN MACAROL 

INOVATIVNOSTI INŽENIRJEV IN AVTOMOBILSKIH 
PROIZVAJALCEV NI VIDETI KONCA, VSEKAKOR PA 
JE MOČ OPAZITI, DA ELEKTRIČNA OBLIKA POGONA 
ZANESLJIVO STOPA V OSPREDJE. TOKRAT SMO VAM 
PRIPRAVILI ŠE NEKAJ ZANIMIVOSTI IZ ŽENEVE, SE-
VEDA PA OB TEM NISMO POZABILI NA NAJNOVEJŠE 
IN NAJBOLJ VROČE NOVE AVTOMOBILE NA SCENI.

NAREJEN ZA DIGITALNO DOBO

VOLKSWAGEN TOUAREG

KLASIČEN KARAVAN S STILOM

VOLVO V60

AVTOMOBILSKE 
NOVOSTI

OPAZEN ŠPORTNI KARAKTER

OPEL CORSA GSi
Športna Corsa GSi bo na voljo le v trivratni različici 
in tako jo bomo že na prvi pogled ločili od ostalih 
Cors. Med drugim bomo na Corsi GSi našli večje od-
prtine za zrak, kot čebelje satovje luknjasto prednjo 
masko, rdeče zavorne čeljusti, kromiran zaključek 
izpušne cevi in platišča v velikosti do 18 palcev. 
Največja prednost Corse GSi bo športno podvoz-
je, ki bo povečalo užitek ob vožnji skozi ovinke. Na 
zadnji del strehe so ji namestili še večji spojler, ki ne 
samo, da poveča vizualno privlačnost, ampak tudi 
»prilepi« Corso še bolj k tlom. Notranjost  bo pri-
merljiva z obstoječo, a vemo, da bodo tradicional-
no opremljena s športnimi sedeži Recaro, roke pa 
bomo lahko ovili okoli športnega usnjenega  volana 
in v usnje odete prestavne ročice._
opel.si

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



BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ & JAN MACAROL 

ZAVIST SERIJSKO

MERCEDES-AMG GT 4-DOOR COUPE
Vsi poznamo superkupeja Mercedes-Benz GT. In ta ima po novem večjega super 
brata, ki nosi oznako GT 4 in to, preprosto povedano, pomeni dodaten par vrat 
in s tem limuzinsko uporabnost, a še vedno kupejevsko predrznost. Novi član 
Mercedesovega oddelka AMG bo na voljo v treh različicah. Najbolj prestižna in 
mišičasta različica bo nosila oznako 63 S in bo pod motornim pokrovom skrivala 
sicer za to oznako običajnih 630 konjev ter zvrhanih 900 njutonmetrov navora. A 
bolj kot konji nas zanima, kaj te številke pomenijo v praksi. Nova puščica bo od 0 
do 100 km/h pospešila v 3,2 sekunde in dosegla maksimalno hitrost 315 km/h._
mercedes-benz.si

NOVE SMERNICE OBLIKOVANJA

HYUNDAI LE FIL ROUGE
Pri konceptnih avtomobilih so futuristične notranjosti nekaj povsem običajnega, 
kar lahko rečemo tudi za koncept Le Fil Rouge. Zamišljen je s štirimi udobnimi 
sedeži in ogromnim panoramskim vetrobranskim steklom, ki še poveča občutek 
svobode in lahkotnosti. Hyundaiev koncept se od ostalih futurističnih konceptov, 
ki smo jih letos videli v Ženevi, razlikuje še po eni lastnosti. Še vedno ima volanski 
obroč in stopalke. Pri tem konceptu avtonomna vožnja ni v ospredju, saj se vse 
vrti okoli dizajna in čutne športnosti. Vsi prihajajoči Hyundaievi avtomobili se bodo 
zgledovali pa najnovejšem konceptu._
hyundai.si

FUTURISTI, TO BO VAŠ NASLEDNJI AVTO 

VOLKSWAGEN I.D. VIZZION CONCEPT
Volkswagen I.D. Vizzion predstavlja limuzino, ki je popolnoma električna in 
hkrati popolnoma avtonomna. Prvi projekt družine I.D. naj bi na ceste za-
peljal že leta 2020, s pogonom na vsa kolesa pa bo ponudil 302 električna 
konja in doseg okoli 550 kilometrov. Koncept I.D. Vizzion je opremljen z av-
tonomijo 5. stopnje in tudi zato je kabina brez vseh tradicionalnih kontrol, 
kot so volan in stopalke za plin in zavoro. Avtomobil boste upravljali le z gla-
som in gestami. V proizvodnjo naj bi prav takšen prišel najpozneje do leta 
2022. S tem pa se bo mobilnost Zemljanov močno izboljšala. Bravo, VW._ 
volkswagen.si

w w w . t e r s h i n e . s i

H O M E  O F  M I G H T Y  G L O S S

PROFESIONALNA AVTOKOZMETIKA
ŠVEDSKE KAKOVOSTI

N o v o s t  n a  s l o v e n s k e m  a v t o  
k o z m e t i č n e m  t r g u !

 
T e r s h i n e  j e  n a m e n j e n  v s e m ,  k i  
s v o j g a  k o n j i č k a  r a z v a j a t e  s  p r a n j e m  
o z i r o m a  n e g o  s a m i  i n  ž e l i t e  p r o f e s i o -
n a l e n  r e z u l t a t  z  e n o s t a v n o  u p o r a b o  
i z d e l k o v .
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NADNARAVNI TRILER, GROZLJIVKA 

A QUIET PLACE 
ZDA, 2018 

TIHO 
MESTO
V shrljivki bomo spremljali štiričlansko 
družino, ki je preživela katastrofo in je 
zdaj prisiljena sobivati v popolni tišini. 
Da jih ne bi napadle skrivnostne sile, 
ki jih lahko najdejo samo, če jih tudi 
slišijo, je njihov vsakdan do popolnosti 
prilagojen temu, da vse počnejo brez 
vsakršnega šuma. Njihovo gibanje je 
omejeno, sporazumevajo se v zna-
kovnem jeziku, otroka sta prisiljena 
v igro, ki se odvija v čisti tišini, med-
tem ko je njuna mati postavljena pred 
nemogoči izziv – v tišini mora roditi 
svojega naslednjega otroka. Čeprav 
so dobro organizirani in življenju v ti-
šini posvečajo vso svojo pozornost in 
energijo, se kmalu zaplete …

Tiho mesto bo na filmskem platnu 
prvič združilo Emily Blunt (Dekle na 
vlaku, Lovec: zimska vojna) in Johna 
Krasinskega, ki sta poročena tudi v 
resničnem življenju. Krasinski je film 

tudi režiral in napisal scenarij, ki je 
nastal po zgodbi Bryana Woodsa in 
Scotta Becka.

Zgodba je prispodoba o tem, kako je 
biti starš. Krasinski si je moral zamisliti 
način življenja staršev, ki poskuša-
ta svoje otroke obvarovati z nečim 
nemogočim – živeti brez najmanj-
šega zvoka. »V normalnem življenju 
se trudiš, da so otroci srečni, zdravi, 
nahranjeni, izobraženi in varni, kar 
zahteva precej skrbi. V tej nočni mori 
pa je stres biti starš še deset tisočkrat 
večji. Z enim napačnim korakom lahko 
izgubiš svojega najdražjega, česar se 
vsi zelo dobro zavedajo,« je povedal. Z 
ženo Emily sta se pripravljala na vlo-
go v filmu tako, kot sta trenutno živela 
svoje življenje – poskušala sta biti čim 
bolj tiha in če sta kdaj pisnila, sta si 
rekla »mrtev/mrtva si!«_

Režija: John Krasinski.  
 
Igrajo: Emily Blunt, John Krasinski, 
Noah Jupe, Millicent Simmonds in 
drugi.

od 12. aprila / Cineplexx, Kolosej

FILMSKA PLATNA
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KOMEDIJA 

I FEEL PRETTY 
ZDA, 2018 

POČUTIM 
SE LEPO

Režija: Abby Kohn in Marc Silverstein.  
 
Igrajo: Amy Schumer, Michelle Williams, 
Naomi Campbell, Emily Ratajkowski, 
Lauren Hutton, Rory Scovel.

od 19. aprila / Cineplexx, Kolosej

Dekle povprečnega videza Renee 
Barrett ima težave s samozavestjo in 
se zaveda, da ni med najbolj privlač-
nimi ženskami. Ko se v telovadnici pri 
padcu s sobnega kolesa močno udari 
v glavo, se ji v trenutku spremeni 
življenje. V ogledalu komaj prepozna 
svojo novo brezhibno postavo, lepo 
polt in bujno pričesko. 

Njen novi videz, rastoča samozavest 
in uglajenost pa imajo samo eno 
pomanjkljivost, ki se je novopečena 
lepotica sploh ne zaveda – vsi drugi 
jo namreč še vedno vidijo v njeni stari 
debelušni podobi. Njena samozavest 
je tako visoka, da se brez kančka 
dvoma in truda loti vsega, kar ji pade 
na pamet. In pri tem jo opazi njena 
nova šefinja, ki je nad njo naravnost 
očarana. A nič ni večno in njena per-
spektiva kmalu ne bo več enaka ...

Komedijo sta režirala in zanjo napisala 
scenarij Abby Kohn in Marc Silverste-
in, ki sta se izkazala za zelo uspešen 
tandem, saj sta skupaj napisala 
scenarij za več uspešnih romantičnih 
komedij, med njimi Mu pač ni do tebe 
in Valentinovo. V novi komediji Poču-
tim se lepo bosta med drugim Amy 
Schumer do resnice in življenjskih 
spoznanj pomagali igralki Michelle 
Williams in Naomi Campell, kakšni pa 
so v resnici lepotni ideali, pa bomo 
izvedeli prav kmalu. 

V glavni vlogi prikupne debeluške bo 
v komediji Počutim se lepo nastopila 
Amy Schumer, ki jo večinoma pozna-
mo kot komedijantko. Sicer vsestran-
ska Amy, ki je delala že kot
producentka, scenaristka, igralka pa
tudi režiserka,  se je tokrat prelevila 
le v igralko, ki se ji svet postavi na 
glavo._

FILMSKA PLATNA
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Primatolog Davis Okoye je navezal neomajno vez 
z Georgeem, izjemno inteligentnim odraslim gori-
ljim samcem, za katerega skrbi že od njegovega 
rojstva. Toda ko gre po zlu neuradni genetski po-
skus, se ta nežna opica nenadoma prelevi v gro-
mozansko besnečo zver. Kmalu postane jasno, da 
so podobno preobražene tudi nekatere druge ži-
vali. Ti na novo ustvarjeni alfa plenilci sejejo grozo 
po Severni Ameriki. Zdaj mora Davis ustaviti kata-
strofo globalnih razsežnosti in rešiti bitje, ki je bilo 
nekoč njegov prijatelj._ 

Režija: Brad Peyton. Igrajo: Jeffrey Dean Morgan, 
Dwayne Johnson, Malin Akerman, in drugi. 

od 12. aprila / Cineplexx, Kolosej

AKCIJSKI FILM 

RAMPAGE:  
VELIKO RAZDEJANJE 

ZDA, 2018, RAMPAGE

Na vrsti je že peto nadaljevanje najslavnejše fran-
coske akcijske komedije, ki jo je pred skoraj 20 leti 
režiral Luc Besson. Policijski uslužbenec, ki ga 
premestijo na policijsko postajo Marseilla, dobi 
nalogo prijeti skupino italijanskih roparjev v Ferra-
rijih. Pregonov po ozkih ulicah in tudi po avtocesti 
bodo tudi tokrat v izobilju, v tem nadaljevanju pa 
bo imel eno ključnih vlog legendarni beli Peugeot 
407._

Režija: Franck Gastambide. Igrajo: Salvatore Espo-
sito, Sand Van Roy, Franck Gastambide, Sabrina 
Ouazani, Bernard Farcy in drugi.

od 19. aprila / Cineplexx, Kolosej

AKCIJSKA KOMEDIJA 

TAKSI 5 
FRANCIJA, 2018, TAXI 5

KOMEDIJA

GASTON ZGAGA 
FRANCIJA, 2018, GASTON LAGAFFE

NADNARAVNI TRILER, GROZLJIVKA

RESNICA ALI IZZIV 
ZDA, 2018, TRUTH OR DARE

Gaston je zaposlen kot znanstvenik v uspešnem 
podjetju, katerega geslo je: Narediti koristno iz 
nekoristnega. Gastona se zdrav razum izogiba v 
širokem loku in zahvaljujoč svoji nerodnosti ne-
nehno izziva nezgode, kar spravlja ob živce nje-
govega šefa. Seveda prav nič ne pomaga dejstvo, 
da Gaston v pisarno prihaja s svojim mačkom, ga-
lebom in zlato ribico ter vozi avto iz leta 1920, ki 
energijo pridobiva na sončne celice. Ali bo Gasto-
nu uspelo rešiti podjetje pred samim sabo?_  

Režija: Pierre-François Martin-Laval. Igrajo: Théo 
Fernandez, Pierre-François Martin-Laval, Arnaud 
Ducret, Alison Wheeler in drugi. 

od 12. aprila / Cineplexx, Kolosej   

Skupina dobrih prijateljev se še zadnjič, preden 
gre vsak na svojo fakulteto, odpravi na skupne po-
čitnice v Mehiko, kjer jih po pijanski noči šarmantni 
neznanec prepriča v igro resnica ali izziv. Po odi-
grani igri pa se skupini začnejo dogajati nadnarav-
ni pojavi in kmalu ugotovijo, da se igra z njimi igra. 
Sprva čisto nedolžna igra se sprevrže v grozljive 
prizore, kjer vsakogar, ki ne pove resnice ali zavr-
ne izziv, vpričo ostalih nekdo ali nekaj kaznuje. Da 
bi se rešili smrtonosne igre, morajo prijatelji znova 
najti neznanca._  

Režija: Jeff Wadlow. Igrajo: Lucy Hale, Tyler Posey, 
Violett Beane, Hayden Szeto, in drugi. 

od 26. aprila / Cineplexx, Kolosej 

ROMANTIČNA FANTAZIJSKA DRAMA

DAN ZA DNEM 
ZDA, 2018, EVERY DAY

Šestnajstletnik z imenom A, ki se vsak dan zbudi 
v telesu drugega sovrstnika, ne glede na spol ali 
raso, se drži strogih pravil, po katerih živi: Nikoli se 
ne naveži na druge! Trudi se ostati neopažen! Ne 
vpletaj se! In tako naprej, dokler ne sreča sovrstni-
ce Rhiannon. Takrat prvič v življenju začuti ljube-
zen, prvič hrepeni po drugem bitju, prvič najde 
nekoga, s katerim si želi biti dan za dnem, vsak 
dan. Toda ali mu lahko Rhiannon vrača ljubezen?_

Režija: Michael Sucsy. Igrajo: Angourie Rice, Justice 
Smith, Debby Ryan, Lucas Jade Zumann, Colin Ford 
in drugi. 

od 12. aprila / Cineplexx, Kolosej

Paul Kersey je kirurg, ki je vsak dan priča posledicam 
nasilja v svojem mestu. Nekega dne prideta tako v 
bolnišnico tudi njegova soproga in hči, ki sta bili žrtvi 
napada v njihovi hiši. Ker je policija prezaposlena z 
drugimi zločini, se Paul, lačen maščevanja, odpravi 
na lov za napadalci na njegovo družino. Ko anonimni 
morilec zločincev pritegne medijsko pozornost, se 
začne mesto spraševati, ali je ta smrtonosni mašče-
valec angel varuh ali besen krvnik._

Režija: Eli Roth. Igrajo: Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, 
Elisabeth Shue, Camila Morrone, Dean Norris in drugi.  

od 19. aprila / Cineplexx, Kolosej

AKCIJSKA SRHLJIVKA 

ŽELJA PO 
MAŠČEVANJU 

ZDA, 2018, DEATH WISH

GREMO V KINO! KOMAJ ČAKATE POLETJE? NAJ VAM ČAS KRAJŠA-
JO ODLIČNI FILMI, KI TA MESEC PRIHAJAJO V KINA PO 
SLOVENIJI. PREPRIČANI SMO, DA BOSTE NAŠLI NEKAJ 
ZASE, RAZNOVRSTNOSTI NAMREČ NE MANJKA.
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So prav neizrečeni spomini tisto, kar nas oblikuje v 
to, kar resnično smo? Vztrajanje je mozaična pripo-
ved o dogodkih, ki so zaznamovali glavne like. Vsaka 
posamezna zgodba odslikuje misli, cilje, strahove in 
želje svojega junaka ter jih poskuša ubesediti skozi 
notranje monologe, redkobesedna izpraševanja o 
samem sebi, skozi spomine in izpovedi. Filmski ko-
laž raznovrstnih intimnih življenjskih zgodb želi pri-
povedovati o fenomenu človeka. Prav zato si liki v 
filmu ne delijo kraja ali časa dogajanja, ne vedo drug 
za drugega in nikoli ne bodo._

Režija: Miha Knific. Igrajo: Katarina Čas, Štefka 
Drolc, Aljaž Tepina, Demeter Bitenc, Ivanka Mežan.

od 3. maja / Kolosej 

BIOGRAFSKA DRAMA 

VZTRAJANJE 
SLOVENIJA, HRVAŠKA, ITALIJA, SRBIJA, 2018, 

PERSEVERANCE

Iz studia BBC Earth Films, ki je ustvaril kultno do-
kumentarno serijo Zemlja, prihaja dolgo pričako-
vano nadaljevanje Zemlja: Nepozaben dan. Film je 
prepreden s humorjem, intimnostjo, čustvenostjo 
in osupljivim občutkom za filmsko lepoto; je očar-
ljiva kinematografska in do družine prijazna dogo-
divščina, ki prinaša spektakularno spoznanje, da 
vsak dan vsebuje več nevidenih dram in čudes, 
kot si jih sploh lahko zamislimo._ 

Režija: Richard Dale, Fan Lixin, Peter Webber. 

od 3.. maja / Kolosej

DRUŽINSKI DOKUMENTAREC 

ZEMLJA:  
NEPOZABEN DAN 

VB, KITAJSKA, 2017, EARTH: ONE AMAZING DAY

ANIMIRANA DRUŽINSKA PUSTOLOVŠČINA

JAMSKI ČLOVEK 
ZDA, VB, FRANCIJA, 2018, EARLY MAN

ZNANSTVENA FANTASTIKAA

ZADRŽI DIH 
FRANCIJA, 2018, DANS LA BRUME

Pred nami je noro smešna prazgodovinska pusto-
lovščina v znanem Aardmanovem animacijskem 
slogu. Dogaja se v prazgodovinskem obdobju, ko 
so Zemlji gospodarile nevarne zveri in kosmati 
mamuti, spremlja pa jamskega človeka, ki posku-
ša skupaj s svojim najboljšim prijateljem, divjim 
prašičem Hognobom, združiti svoje pleme v boju 
proti močnim sovražnikom, ki jim grozijo._  

Režija: Nick Park. Glasovi: Eddie Redmayne, Maisie 
Williams, Tom Hiddleston, Richard Weber in drugi. 

od 10. maja / Cineplexx, Kolosej 

Oče Mathieu bi naredil vse za svojo enajstletno 
hčer, ki je že od rojstva zaradi bolezni hermetično 
zaprta v komori. Nenadoma Pariz strese potres in 
po ulicah se začne viti megla. Mesto zajame pa-
nika. Mathieu in Sarina mati Anna sta ena redkih 
preživelih, ki zavetje najdejo na strehah in zgornjih 
nadstropjih najvišjih zgradb. A Sarah morata pus-
titi v stanovanju v komori ..._  

Režija: Daniel Roby. Igrajo: Romain Duris, Olga Ku-
rylenko, Fantine Harduin, Michel Robin in drugi. 

od 10. maja / Kolosej 

ZNANSTVENA FANTASTIKA

MAŠČEVALCI: 
BREZMEJNA VOJNA 

ZDA, 2018, AVENGERS: INFINITY WAR

ROMANTIČNA DRAMA

MOJ LAŽNI MOŽ 
ZDA, 2018, OVERBOARD

Marvelov film Maščevalci: Brezmejna vojna je 
še nikoli videno filmsko potovanje, ki je nastaja-
lo deset let, in zajema celoten Marvel Cinematic 
Universe. Na velika platna nam prinaša končni, 
najsmrtonosnejši obračun vseh časov. Maščeval-
ci in njihovi zavezniki superjunaki morajo biti prip-
ravljeni žrtvovati vse, da bi lahko premagali mo-
gočnega Thanosa, preden ta s svojim rušenjem in 
uničenjem pokonča celotno vesolje._

Režija: Anthony Russo, Joe Russo. Igrajo: Tom Hol-
land, Scarlett Johansson, Karen Gillan, Tom Hid-
dleston, Chris Hemsworth, Chris Evans, Benedict 
Cumberbatch, Robert Downey Jr. in drugi. 

od 26. aprila / Cineplexx, Kolosej

Leonardo, sebični bogati plejboj pade z jahte in se 
zbudi v bolnišnici brez spomina. Ko njegova nek-
danja delavka izve za nesrečo, se mu odloči maš-
čevati in ga prepriča, da je njen mož. Materi samo-
hranilki s tremi otroki bi pomoč okoli hiše vsekakor 
prišla prav. Kmalu bo ta bogataš poprijel za delo, ki 
se ga ni dotaknil nikoli poprej. Čeprav mu je sprva 
težko, se Leo na koncu le prilagodil in vzljubil svoje 
novo življenje._

Režija: Bob Fisher, Rob Greenberg. Igrajo: Anna Fa-
ris, Eva Longoria, Eugenio Derbez, Swoosie Kurtz, 
John Hannah in drugi. 

od 3. maja / Cineplexx, Kolosej
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SONCE SE JE ŽE 
PREBUDILO IZ ZIMSKEGA 
SPANCA. ROŽE CVETIJO. 
PTIČKI ČIVKAJO. 
PREBUJAMO SE TUDI 
MI. ČAKAMO POLETJE. 
ZABAVO. FESTIVALE. IN 
TUKAJ JE PRVA BERA 
ODLIČNIH GLASBENIH 
FESTIVALOV, KI JIH NIKAR 
NE ZAMUDITE.

FESTIVALSKO POLETJE, VOL. 1

GLASBA

ELECTRIC LOVE
Festival elektronske glasbe bo tudi letos zdru-
žil ljubitelje glasbe na enem mestu. EDM, techno, 
dubstep je samo nekaj izmed glasbenih žanrov, ki jih 
bodo imeli priložnost slišati udeleženci festivala. S 
svojim prihodom bodo tridnevno festivalsko vzduš-
je popestrili Steve Aoki, Code Black, Moksi, Kayzo, 
Vini Vici in drugi._

electriclove.at 
od 5. do 7. julija, Plainfeld, Avstrija

F
o

to
: J

u
lia

n
 D

u
v

a
l

F
o

to
: f

o
to

g
ra

fi
ra

j.
se

 /
 S

te
lla

rb
e

a
t 

M
u

si
c 

F
e

st
iv

a
l

F
o

to
: U

lt
ra

 E
u

ro
p

e
F

o
to

: F
e

lix
 B

a
p

ti
st

F
o

to
: H

id
e

o
u

t

F
o

to
: v

o
lu

m
e

.a
t 

/ 
N

o
v

a 
R

o
c

k 
F

e
st

iv
a

l

INMUSIC
Največji in najbolj znan 
hrvaški festival na 
prostem bo tudi letos 
ustvaril sproščeno, 
prijazno in edinstveno 
festivalsko vzdušje z 
nastopajočimi, kot so 
Queens of the Stone 
Age, Nick Cave & The 
Bad Seeds, Kills, Supe-
rorganism in drugi._

inmusicfestival.com  
od 25. do 27. junija, 
Jarun, Zagreb, 
Hrvaška

ULTRA EUROPE
V svoji šesti izvedbi se je festival Ultra Europe uvelja-
vil kot eden najpomembnejših festivalov v Evropi, saj 
vsako leto v Split pripelje najbolj znane izvajalce ele-
ktronske glasbe. Letos bodo nastopili Afrojack, David 
Guetta, Alesso, Steve Angello in mnogi drugi._

ultraeurope.com 
od 6. do 8. julija, Poljud, Split, Hrvaška

NOVA 
ROCK 

FESTIVAL
Nova Rock v Nickels-
dorfu je eden najbolj 
znanih festivalov v 
Avstriji. Že 18. leto bo 
v svoje kraje pripeljal 
največja imena glas-
bene industrije, kot so 
Billy Idol, The Prodigy, 
Marilyn Mason, Iron 
Maiden in še bi lahko 
naštevali._

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

HIDEOUT
V priljubljeno letovišče se tudi letos vrača eden 
izmed največjih festivalov elektronske glasbe. 
Petdnevni festival bodo popestrili Apollonia, Andy 
C, Dusky, Solardo in številni drugi._

hideoutfestival.com 
25. do 29. junija, Zrće, Novalja, Hrvaška

STELLARBEAT MUSIC FESTIVAL
Organizatorji festivala ponosno pravijo, da je festival StellarBeat Mission 
One bil nepozabno doživetje, zato vas ponovno vabijo na enkratno glas-
beno pustolovščino, ki vas bo v enem vikendu popeljala med velike zvez-
de elektronske glasbe. Letos prihajajo Timmy Trumpet, David Morales, 
Mike Vale, Matroda, Paulo Barbato, Tim Urbanya in več kot 30 drugih._

stellarbeat.si 
od 22. do 25. junija, Rogoza, Maribor
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ROCKIN’ 
RIVIERA 

WEEKENDER
Po lanskoletnem uspe-
hu večdnevnega festiva-
la bomo letos priča še eni 
izdaji glasbene pustolov-
ščine Rockin’ Riviere. Mno-
žico bodo zabavali različni 
bendi in DJ-ji, kot so Jake 
Allen, Diego Cruz, Mauro 
Milan in drugi._

FB: Rockin’ Riviera 
Weekender  
od 19. do 22. julija  
Alaya, Portorož

TOMORROWLAND
Eden največjih festivalov elektronske glas-
be na svetu bo tudi letos v pravljično deželo 
pripeljal največja imena elektronske glasbe. 
Festivalno vzdušje bodo ustvarili Tiësto, 
Steve Aoki, Vini Vici, Don Diablo in številni 
drugi ustvarjalci._

tomorrowland.com  
od 20. do 29. julija, Boom, Belgija

METALDAYS
Ljubitelji metal glasbe 
boste tudi letos uživali v 
raju na zemlji. Festival je 
pridobil status pravih po-
čitnic, saj traja cel teden, 
na njem pa bodo tudi letos 
nastopile svetovno zna-
ne skupine: Judas Priest, 
Anakim, Alestorm, Accept, 
Coroner in drugi.._

metaldays.net  
od 22. do 28. julija, Tolmin

SUPERUHO FESTIVAL
Peto leto zapored bodo ljubitelji različnih glasbenih žanrov prisluhnili zanimivem 
izboru ustvarjalcev, kot so Them Moose Rush, Turbonegro, NLV in drugim. 11. 
maja bodo v okviru festivala nastopili Yo La Tengo, ogreli pa vas bodo tudi The 
National, ki prihajajo v Zagreb 10. julija._

superuho.com  
od 6. do 8. avgusta, Primošten, Hrvaška

FRESH 
ISLAND

Hitro rastoči festival hip-
-hopa in urbane glasbe 
bo letos gostil številne 
umetnike teh zvrsti: Lil 
Pump, GoldLink, J Hus 
in druge, ki jih bodo or-
ganizatorji festivala 
kmalu razkrili._

fresh-island.org 
od 10. do 12. julija, 
Zrće, Novalja, Hrvaška

EXIT
Dobitnik nagrade za 
najboljši evropski festi-
val 2018 bo na seznam 
letošnjih nastopajočih 
dodal še eno svetovno 
zvezdo. V Novem Sadu 
bo namreč nastopila 
Grace Jones. Festival-
sko vzdušje pa bodo 
popestrili tudi David 
Guetta, LP, Ziggy Marley 
in mnogi drugi._

exitfest.org 
od 12. do 15. julija, 
Novi sad, Srbija

OVERJAM 
REGGAE

V Tolminu se bo že osmo leto 
treslo. Čarobno in edinstveno 
vzdušje, ki ga ustvarijo različni 
žanri reggae glasbe in subkul-
ture, od skaja do jungla, od 
duba do dancehalla, je festival 
umestilo med 10 evropskih naj-
boljših. Ti umetniki bodo letos 
poskrbeli, da se boste počutili 
kot doma: Protoje, Mellow Mood, 
Benny Page. Organizatorji bodo 
že kmalu razkrili več imen._

overjamfestival.com 
od 10. do 15. julija, 
Tolmin
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ALBUMANIJA

V TEM MESECU SE PREPUSTITE KONCERTNIM MOJSTROVINAM, 
KI JIH BODO ZA VAS PRIPRAVILI KLAVIRSKI VIRTUOZ NILS 
FRAHM, BRITANSKI ZVEZDNIK RAG’N’BONE MAN IN DOLGOLETNA 
KREATIVNA SILA PINK FLOYDOV ROGER WATERS.

GLASBA

Roger Waters, ki se je rodil septembra 1943, je 
zaslovel kot ustanovni član kultne zasedbe Pink 
Floyd. Ko je leta 1968 Syd Barret zapustil skupino, 
je Waters postal njen glavni tekstopisec in koncep-
tualni vodja. Bil je idejni vodja najpomembnejših 
in najvplivnejših albumov psihedelikov, kot so The 
Wall, Animals in The Final Cut. S skupino je nazad-

nje nastopil v okviru koncerta Live 8 v Londonu leta 2005. Po petindvajsetih 
letih premora je lani  izdal svoj četrti samostojni album Is This the Life We Re-
ally Want? Na njem sodeluje s kopico gostujočih glasbenikov, gre pa še za en 
konceptualen projekt, ki se dotika današnje politične scene. Na turneji bo poleg 
novega albuma prestavil tudi največje hite Pink Floydov (z albumov The Dark 
Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here). Njegove predstave v 
živo so znane kot izjemna senzorična izkušnja z vrhunsko, najsodobnejšo avdi-
o-vizualno produkcijo in čudovitim zvokom. Tudi nova turneja Us + Them ne bo 
izjema. Obljubljajo, da bo po mesecih skrbnega načrtovanja in vizionarskih idej, 
navdihnila množico in jo popeljala na glasbeno popotovanje._

6. maja ob 20.00 / Arena Zagreb, Hrvaška

KONCERT / ZAGREB

ROGER WATERS

KONCERT / LJUBLJANA

NILS FRAHM

KONCERT / LJUBLJANA

RAG‘N’BONE MAN
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Prvič po treh letih bo berlinski mojster sodobne 
klavirske glasbe Nils Frahm spet sam stopil na 
svetovne odre. Varovanec priznane založbe Era-
sed Tapes velja za eno glavnih imen sodobne kla-
virske glasbe. S svojim spajanjem stoletja starega 
glasbila in modernih elektronskih smernic prevza-
me tako ljubitelje klasične glasbe kot privržence 

klubskih noči – slednje je razplesal tudi v okviru navdušujočega nastopa  na 
Boiler Roomu na odprtju festivala Dimensions v starodavni puljski Areni leta 
2014. Samo njegova solo diskografija šteje več kot deset kritiško hvaljenih 
izdaj, v svoji karieri pa je med drugim sodeloval tudi z glasbeniki, kot so Wo-
odkid, Òlafur Arnalds, DJ Koze, Anne Müller in Machinefabriek._

26. aprila ob 20.00 / Kino Šiška, Ljubljana

Rag’n’Bone Man že več let brez predaha nastopa 
na odrih po vsem svetu. Začel je kot petnajstletnik 
in rapal predvsem v svojem rojstnem kraju Uckfi-
eld v Angliji. Šele ko ga je oče spodbudil, naj začne 
nastopati v lokalnih blues klubih, je poleg rapanja 
odkril tudi svoj pevski talent. Kombinacija oboje-
ga ga je naredila drugačnega, kar so opazili tudi 

pri hip-hop skupini The Rum Comitee, ki je redno nastopala v londonskem 
Brixtonu. Sodelovanje in nastopanje z njimi mu je prineslo prepoznavnost, 
ki jo je nadgradil z dvema EP-izdajama Blues Town in Wolves and Disfigured. 
Presenetljivo je, da je, čeprav je bil novinec na sceni, hitro pridobil zvesto ob-
činstvo, ki ga danes spremljala praktično na vsakem koncertu. Na koncertu v 
Ljubljani bo predstavil pesmi s svoje večkrat platinaste plošče Human, med 
njimi tudi naslovno skladbo Human in uspešnico Skin. Skladba Human je sicer 
v Franciji že dosegla diamantno naklado, v osmih državah pa platinasto._

5. maja ob 20.00 / Dvorana Tivoli, Ljubljana

MESEC 
GLASBENIH 
VELIKANOV

RCA RECORDS

THE VOIDZ, VIRTUE

THIRD MAN RECORDS

JACK WHITE, BOARDING HOUSE REACH

COLUMBIA RECORDS

GEORGE EZRA, STAYING AT TAMARA'S

COLUMBIA RECORDS

MANIC STREET PREACHERS, 
RESISTANCE IS FUTILE

Ko Julian Casablancas gleda na sodobni svet, 
vidi vse bolj zamegljen razkorak med lažjo in res-
nico. Na svojem drugem albumu Virtue se rocker 
iz New Yorka sprašuje, ali je mogoče »narediti 
zapleteno resnico seksi«. Album je tokrat v pri-
merjavi z  neprijetno ostrim prvencem Tyranny 
(2014) bolj eklektičen. Z Virtue so The Voidz razi-
skali več – od rohnenja death metala do razigra-
nega falzeta, od z učinki obogatena synth-popa 
do garažnega punka. S tem so sicer samo še ok-
repili svoj politično usmerjen album._

thevoidz.com

Na svojem tretjem solo albumu se je Jack Na svo-
jem tretjem solo albumu se je Jack White končno 
otresel bluesovskih »whitestripeskovskih« oko-
vov in ustvaril nekaj divjega, skrivnostnega in 
drugačnega. Boarding House Reach je namer-
no nenavadna zloženka neworleanškega jazza, 
pridigarskega gospela, čudaškega funka, zgo-
dnjega hip-hopa iz Bronxa in občasnih zvokov 
pokvarjene mikrovalovne pečice._

jackwhiteiii.com

Pred štirimi leti je debitantski album Wanted On 
Voyage zasedal najvišja mesta glasbenih lestvic 
po svetu, bolj sta bila priljubljena le Ed Sheeran in 
Sam Smith. In čeprav so bili hiti, kot je Budapest, 
dovolj, da je Ezra neposredno pristal med najbolj-
šimi, je kmalu sledilo pereče vprašanje, kaj sledi. 
Ezra je svoj drugim album napisal v Barceloni, 
v njegov čarobni mik pa je vbrizgal vitalno dozo 
zrelosti. Ta se odlično povezuje s poživljajočimi 
skladbami, ki se bodo usidrale v naša ušesa._

georgeezra.com

Celoten album je poln poklonov stvarem, za-
radi katerih je naše življenje nekoliko boljše. Če 
ste pričakovali izraz notranje bede, ste se zmo-
tili. Gre za precej optimističen album, kjer lahko 
poslušamo o stvareh, ki resnično navdihujejo. 
Čeprav lahko čutimo, da valižanski rockerji na 
svojem trinajstem studijskem albumu gradijo 
svoj svet, bi težko rekli, da gre za eskapizem – 
prej za iskanje navdiha. Boste pobegnili z nji-
mi?_

manicstreetpreachers.com
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PREDSTAVLJAMO VAM SVEŽE ALBUME, KI SO 
VREDNI VAŠE POZORNOSTI. 
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DOBRODOŠLI V HRAME KULTURE, KJER SO ZA VAS PONOVNO 
PRIPRAVILI ODLIČNE PREDSTAVE, KI BODO ZADOVOLJILE TUDI 
TISTE NAJBOLJ PETIČNE LJUBITELJE GLEDALIŠČA.

ODRI

POD ODRSKIMI 
ŽAROMETI 

KOMEDIJA

TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE ŽENI  

 MUZIKAL

ORLANDO  

TRAGEDIJA

TROJANKE 
ODILO. ZATEMNITEV. ORATORIJ.

Linhartova komedija Ta veseli dan ali Matiček se ženi (1790) je slovensko 
dramatiko že v samem začetku vzpostavila kot avtonomno, jezikovno su-
vereno, problemsko premišljeno in duhovito zvrst, ki je imela poleg literar-
nih lastnosti še vse tiste lastnosti, ki jih potrebuje oder: prepričljive like, 
živ dialog, dramatičen zaplet in številne situacije, ki vključujejo uporabo 
prostora, scenografskih in drugih elementov klasičnega gledališča. Tok-
rat bo priljubljeno slovensko klasično komedijo postavil na oder režiser 
Janusz Kica, ki slovi po natančnem in pronicljivem branju tako klasike kot 
sodobnih besedil._

Režija: Janusz Kica

26. aprila ob 20.00 / Drama

Zgodba se začne v renesančni An-
gliji, ustavi pa se tristo let pozneje. 
Orlando je ves čas z nami, doživlja 
najrazličnejše spremembe, a pos-
tara se le za kakšnih dvajset let. 
Fantazija je pomembnejša od re-
alnosti. Življenje je sen. Ta, ki nam 
ukrade sanje, nam ukrade življenje.
Na poti med stoletji se Orlando 
sreča s številnimi pomembnimi 
predstavniki različnih obdobij, med 
drugim tudi z Elizabeto I. in kralji-
co Viktorijo. Svet se spreminja in 
spreminja se tudi Orlando. Le dve 
stvari ostajata nedotaknjeni: pe-
sniška žilica in plemenit značaj. 
Znotraj repertoarja, ki je večinoma 
osredotočen na intimistične teme, 
sta zasnova libreta in režijski kon-
cept Orlanda njegov najskrajnejši 
poskus: s pomočjo glasbe pričarati 
nekaj na prvi pogled neuresničlji-
vega, prikazati nekaj na prvi pogled 
očem nevidnega._

Režija: Barbara Hieng Samobor

25. aprila ob 20.00 /  
Mestno gledališče ljubljansko
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Trojanska vojna je končana, vsi trojanski junaki so padli; pred gorečimi raz-
valinami nekdaj slavnega mesta Trojanke in njihovi otroci čakajo na odhod 
v grško suženjstvo. Ženske, na čelu z ostarelo kraljico Hekabo, objokujejo 
žalostno usodo svojega mesta in sebe. Kraljičina hči Kasandra bo pripadla 
mikenskemu kralju Agamemnonu za priležnico, snaha Andromaha Ahilove-
mu sinu za ženo, hčer Polikseno bodo žrtvovali na Ahilovem grobu, kraljica 
sama pa bo sužnja Odiseju. Tudi Andromahinemu otroku, ki je njihovo zadnje 
upanje za obnovo mesta, neizprosni zmagovalci določijo, da mora umreti. Za 
vse zlo Trojanke obsodijo lepo Heleno, ki jo je princ Paris brez težav speljal 
špartanskemu kralju Menelaju, začetniku te vojne. Obračun žensk je neizpro-
sen, vendar ne more omiliti tragike povojnega trpljenja. Medtem ko se goreče 
mesto podira, Trojanke zapuščajo rodno zemljo in odhajajo v suženjstvo._

Režija: Jaša Koceli

12. aprila ob 20.00 / SNG Nova Gorica

Koprodukcijsko sodelovanje Slovenskega mladinskega gledališča in Kina Ši-
ška bo pod taktirkami Petra Mlakarja, Janeza Pipana in Dragana Živadinova 
osvetlilo zloglasni lik enega najvidnejših slovenskih nacistov Odila Globočni-
ka. Kot eden vodilnih avstrijskih nacionalsocialistov je odigral ključno vlogo 
pri padcu avstrijske vlade in anšlusu. Pozneje ga je Himmler, ki je cenil nje-
govo neusmiljenost in privrženost stvári, postavil za vodjo SS in policije za 
območje Lublina. Bil je odgovoren za uničenje varšavskega in białistoškega 
geta, za prisilno preseljevanje Poljakov in za akcijo Reinhard – vzpostavitev in 
nadzor celotne mreže zbirnih, delovnih in uničevalnih taborišč Bełżec, Sobi-
bór in Treblinka na območju Lublina, v katerih je pomrlo več kot dva milijona 
Judov in 50.000 Romov._

Režija: Janez Pipan, Dragan Živadinov

20. aprila ob 20.00 / Kino Šiška
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POLLEO SPORT - 
NAJVEČJA FITNESS 

TRGOVINA
V Ljubljani na Miklošičevi cesti 
16 se je odprla največja f itnes 

trgovina v Ljubljani - Polleo Sport. 
Otvoritve se je poleg vseh ostalih 

znanih obrazov udeležila tudi 
veličastna Ilka Štuhec, ki pa je 

obenem tudi ambasadorka  
Polleo Sporta._
polleosport.si

KER NAS 
POMLADNO SONCE ŽE 

PRIJETNO ŽGEČKA
Deichmann ponovno navdu-

šuje s pomladnimi in poletnimi 
trendi obutve in torbic, ki prebu-
jajo igr ive barvite kombinacije in 
r išejo nove modne kombinacije. 

Prizorišče predstavitve kolekcije 
pomlad/poletje 2018 je letošnjo 

pomlad postala Kavarna Mo-
derna._

deichmann.si

DIMENSIONE DANZA 
PONOVNO V SLOVENIJI

V Slovenijo je po nekaj letih 
zopet prispela prva blagovna 

znamka, ki je navdih za oblačila 
poiskala v svetu plesa. Dimensio-
ne Danza je svoja vrata odprla v 
ljubljanskem BTC-ju, v zgornjem 

prit l ičju Hale A._
 Dimenzione Danza SI

EKSPLOZIJA 
BARV NA MODNI 

REVIJI V EUROPARKU
V štajerski prestolnici je pote-
kala velika Europarkova modna 

revija, na kateri so vrhunski mo-
deli predstavili najnovejše modne 
smernice za prihajajočo pomlad in
poletje. Pomlad je namreč čas za 

nov začetek in prav je, da tudi 
v garderobi naredimo prostor 

za nova sijoča in modna 
oblačila._

europark.si

PSSST ...
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