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uvodnik 03

Nočna mora v ulici
"kufrov" 
Mislim, da je že dovolj sostorilstva pri trkih dežni-
kov in pogovorov z ljudmi, ki vedrijo pod streha-
mi trgovin, pa stavkov, ki se glasijo "Ali je že
konec?", ker je očitno, da bo s pogledom v nebo
to postalo jasno. Apatični ali jezni na muhaste
kaplje pa raje ne kličimo preveč sonca, ker se
bomo kmalu pritoževali, da je spet prevroče. Da
pa ne bom preveč polemizirala o meteoroloških
pojavih, rajši več besed namenim nočni mori ali
zabavi, ki ji pravimo pakiranje. Kot da to že tako
ali tako ne bi bilo dovolj težavno, nam pravila igre
neprestano spreminjajo še letalski prevozniki. Z
mojim nerganjem kajpak ne bo mogoče ničesar
spremeniti, postopek mojega pakiranja ostaja
enak, le tista faza, ko moram metati stvari iz
kovčkov, se podaljšuje. Kakorkoli že, bliža se tre-
nutek odhoda, listek, nalepljen poleg hladilnika,
pa vsebuje že predolg seznam tistih v narekova-
ju pomembnih stvari. In vem, da ne potrebujem
litre stekleničk za zaščito pred soncem, in vem,
da žvečilne gumije, pa vlažilne robčke, pa palčke
za v ušesa, pa šampone in tekoča mila prodajajo
tudi tam, kamor grem, in vem, da čokolešnika,
pa litra mleka ne potrebujem, ker ravno eksoti-

čna kulinarika prida ton posebnosti potovanju, in
vem, da poleg treh debelih vodičev še knjiga
Vojna in mir ne spada v moj "kufer", pa je ravno
takih stvari na pretek na mojem predolgem
seznamu. Dolgčas, a mi bo potemtakem dolg-
čas? Dolgčas med poletjem, ki ponuja številne
aktivnosti? No ja, že prva aktivnost se začne, ko
po vrstnem redu seznama stvari zložim na
posteljo, seveda, vmes skačem sem in tja, pa
premetavam, zlagam, zvijam, pa v vrečke, pa
ven, pa spet kombiniram, pa kaj je nujnega in kaj
ne … Kar naenkrat je postelja polna, nakar sledi
strateška igra, imenovana tetris, vse to spraviti v
kovček. Poskus št. 1, neuspešen. Spet zložim vse
ven, pogledam seznam, čemu se lahko odpo-
vem, prva stvar so seveda nogavice, le zakaj
rabim deset parov, če bom ves dan v flipflopih, in
s seznama odstranim še kaj … Poskus št. 2, s
težavo se kovček zapre, že ga hočem dvigniti, da
bi stopila na tehtnico, ko se nočna mora začne.
Kajpak, le kaj mi ni jasno, da je prvič, pretežko, in
drugič, da bom morala to še vleči z letališča, po
možnosti več kilometrov daleč. Spet zmečem
vse ven, pogledujem na že ves prečrtan in zme-
čkan papir, ko naredim nov, precej okrnjen spi-
sek zelo nujnih dopustniških stvari. Poskus št. 3,
kovček je zaprt, stopim na tehtnico, ki pokaže
preveč … "Pa česa je spet preveč?", negodujem.

Vržem ven še sušilec za lase, šampon in gel za
tuširanje zamenjam za "vse v enem". Stopim na
tehtnico, in ja, jeziček na njej pokaže točno toliko,
kolikor je dovoljena zgornja meja. In kako sem
videti na dan odhoda? Ja, pač tako, kot vsi turisti,
sredi poletja sem oblečena v debel pulover, v
dolgih hlačah, z do vrha napolnjenimi stranskimi
žepi, obuta v težko pohodniško obuvalo, okoli
vratu mi visi fotoaparat, v eni roki držim debel
vodič in potni list, čez drugo roko mi visi dežna
jakna ter vrečka s sendvičem in stekleničko
vode, na obrazu se že rišejo črte utrujenosti in
skrbi, če bo letališka tehtnica vzdržala … Moram
še kaj dodati? No ja, vsakič si znova in znova
dopovedujem, da naslednjič vzamem le majhen
nahrbtnik in potni list._

Za konec
letošnjega
šolskega leta so
v naših
kinematografih
poskrbeli za nov
odmerek smeha
in krikov z
animirano
pustolovščino
Pošasti z
univerze. 
© MMXIII DISNEY/PIXAR All

Rights Reserved

Helena
Peterlin
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»Ogled proizvodnje je 
nepozabna izkušnja. Na prvo 
mesto postavljam čistočo, saj 
je v taki proizvodnji najbolj 
pomembna. Argetina tovarna 
v Izoli dosega vsa merila in ji 
podeljujem pečat kakovosti.« 
Polona Mikuš
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Na naslovnici
ZA Jazzy, 
Pivovarna Union d. d., 
www.za.si
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Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, 
ki jih gotovo ne bomo zamudili.

za VIKEND

PETEK
21/06
Poletna noč
Tradicionalni koncert
Simfoničnega orkestra
in Big Banda RTV Slo-
venija na prostem je
letos v znamenju 80-
letnice skladatelja
Jureta Robežnika. Ob
20.45 na Gospodar-
skem razstavišču v
Ljubljani. 

NEDELJA
23/06
Dan odprtih kleti
Tradicionalni dogodek
Radgonskih goric zdru-
ži najmlajše, športnike
ter ljubitelje zabave in
seveda dobrih vin ter
penin. Iz Mure se bo
svečano dvignilo 100
steklenic penine, ki so
na dnu reke zorele leto
dni. www.radgonske-
gorice.si

PETEK
28/06
Vikend športa 
& zabave
Tekmovalno, rekreati-
vno, ponočnjaško in
seveda sproščujoče.
Sobotni večer bo pope-
stril Trkaj s svojim
novim albumom Vse je
OK, kjer je gradil bese-
dila iz slovenskega
urbanega besedišča.
Stadion pri OŠ Žiri.
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PONE-
DE-
LJEK
17/06
oblikovanje

SO-
BOTA
22/06
urbano

SO-
BOTA
22/06
ples

Podobe iz podzemne
Podobe iz podzemne so zgoščen pregled
neskončne množice podob New Yorka, ki
so jih na plakate "zamrznili" oblikovalci iz
Šole za vizualne umetnosti NY. Vizualni in
grafični presežki kreativcev so tako tudi
popotovanje skozi desetletja._
Do 4. julija, vhod pred Muzejem novejše 
zgodovine, Celovška 23, Ljubljana 
www.muzej-nz.si

Fotomaraton
Pred približno letom dni je koncept
sedmih ur, desetih tem in neštetih
trenutkov uspel prodreti med navdušene
avanturiste s fotoaparatom v dlani. Letos
se odpravljamo na Obalo, kjer bomo lovili
trenutke, jih predali komisiji in morda
dobili katero izmed nagrad._
Fotografiranje poteka čez dan, 
Portorož in obalna mesta
www.fotomaraton.si

Tribalicious
Barvit in ognjevit večer nam ponuja široki
spekter plesa tribal fusion , ki nam bodo
predstavile plesalke skozi prizmo moderne
in tradicionalne glasbe. Mešanica
estetike, čustvenosti, vitalnosti ..._
Ob 20. uri, Center kulture Španski borci,
Zaloška 61, Ljubljana, 
www.spanskiborci.si

SO-
BOTA
22/06
fotografija

ČETR-
TEK
27/06
ulično 
gledališče

Lomonada
Prvi festival analogne fotografije iz
ljubkih "škatlic" Lomo podpiramo ne le
tisti, ki se radi igramo z nepredvidljivimi
elementi, kot so svetloba, barvni kontrast
in celo lokacija ali kompozicija. Podprla
ga je tudi Lomographic Society
International, udeležilo pa se ga bo
veliko tujih fotografov._
Hengarnica Brooklyn, 
Nazorjeva 6, Ljubljana,
www.facebook.com/brooklynhengarnica.   -
 ljubljana

Ana Desetnica
Poletni odmerek spektaklov, ognjaž,
gibalnih predstav, akrobacij v zraku ...
Cirkus in igrivo poletno razpoloženje bo
obiskalo skoraj vsako mesto v Sloveniji
tudi z letošnjo akcijo Pozdravimo se!_
Do 11. julija, 
Izola, Sežana, Maribor, Ljubljana, Nova Gorica,
Ruše, Opčine, Kamnik, Šoštanj, Celje in Kranj
www.anamonro.org

06
Besedilo: Marko Kastelic

© Nejc Ketis
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formoline L112 pomaga:
� zmanjšati prekomerno telesno težo,
� dolgoročno ohranjati telesno težo,
� zmanjševati absorpcijo holesterola

iz hrane.

PPOONNUUDDBBAA MMEESSEECCAA
Za ceno 12-dnevne shujševalne terapije formoline L112
boste prejeli dodatno 8-dnevno vzdrževalno terapijo
formoline L112. Ponudba velja do razprodaje zalog. 

Več informacij na brezplačni telefonski številki 
080 32 35 ali na www.fidimed.si
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1 Otto C. et al.: formoline-Concept, 
Obesity treatment- new strategies. Neu-Isenburg 2009; 73-92.
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potep po stari ljubljani

Naravni negovalni izdelki iz Provanse
Le nekaj korakov stran od Mestne hiše lahko vstopite v L'OCCITANE – svet
očarljivih dišav ter pristnih naravnih negovalnih izdelkov, ki pričarajo
nepozabne trenutke užitkov in dobrega počutja. Obisk trgovine L'OCCITANE 
na Mestnem trgu 7 je pravo senzorično popotovanje od Provanse do obale
Sredozemlja, razvajanje vseh čutov s prefinjenimi dišavami in razkošnimi
teksturami ter doživetje mediteranske umetnosti uživanja življenja, ki vas
povsem prevzame. Podajte se na to nepozabno popotovanje in odkrijete
Resnično zgodbo L'OCCITANE … •

Trgovina L'OCCITANE • Mestni trg 7, Ljubljana 
Tel.: +386 30 304 101 • Pon–pet: 9h–20h • Sob: 9h–14h
Spletna trgovina: www.loccitane.si

Ekološka, organska in naravna kozmetika 
Ko vas bo pot zanesla od Mestne hiše proti Gornjemu trgu, obiščite trgovino
MELVITA in odkrijte eno vodilnih francoskih znamk naravne in certificirano
organske kozmetike. Pristni, kakovostni in učinkoviti negovalni izdelki 
so prijazni do vas, vaše družine in Planeta, saj ne vsebujejo parabenov,
sintetičnih dišav ali barvil, izdelkov petrokemičnega izvora, parafina in silikona.
Njihove prefinjene, sveže teksture in nežne, naravne dišave prinašajo pravo
razkošje za vse čute. Vabljeni v trgovino MELVITA, zeleno oazo užitkov in
ugodja na Starem trgu 18, kjer se narava vrne v vaše srce! •

Trgovina MELVITA • Stari trg 18, Ljubljana
Tel.: +386 30 304 202 • Pon–pet: 9h–20h • Sob: 9h–14h
Spletna trgovina: www.melvita.si

Čokoladni izdelki za vse okuse
V čokoladnici Cukrček na Mestnem trgu 11 in Miklošičevi 4 smo vam pripravili
širok izbor čokoladnih izdelkov za vse okuse. V naših čokoladnicah se lahko
posladkate s Prešernovimi kroglicami, 80imi različnimi okusi čokoladnih tablic,
30imi različnimi vrstami sadja v čokoladi, 60imi različnimi okusi pralinejev, kot
tudi darilnih škatlic od 1 do 100 pralin. Pozabili nismo tudi za najmlajše, saj
imamo za njih veliko izdelkov kvalitetnih čokoladnih figuric. Izbirate lahko
med naslednjimi oblikami: IPAD, Iphone, IPOD, čokoladno orodje, čokoladni
mobitel, čokoladne črke. Za vse, ki se raje osvežite, vam lahko ponudimo domači
soft sladoled. Čokoladnice Cukrček, ko razvada postane navada. •

Čokoladnice Cukrček: 
Mestni trg 11 • Miklošičeva 4 • Pasaža Nebotičnik • Mercator center Ljubljana

XL čajne vrečke za ledeni čaj 

Trgovina PALAIS DES THÉS • Stari trg 11 • Ljubljana
Tel.: 0599 26 299 • info@palaisdesthes.si
www.facebook.com/palacacajev 
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PPojavile so se nove oblike kampiranja, ki se vra-
čajo k najosnovnejšim, skromnim oblikam pre-
življanja dopusta v naravi. Aktualen odgovor na
ekonomski in družbeni odraz časa, v katerem
živimo, so spremembe naših navad, vrednot, pri-
oritet in stila življenja. Če pogledamo nekaj naj-
bolj svežih, novih oblik kampiranja, ki zaznamu-
jejo letošnje leto, ne moremo spregledati dejstva,
da so v tesni povezavi z gospodarsko, ekonom-
sko, politično in družbeno klimo, ki nas obdaja ter
usmerja naš način življenja. Čas glamurja, dragih
in prestižnih materialnih dobrin je bolj ali manj
minil, in tako je večina novih trendnih oblik kam-
piranja pravzaprav vrnitev k naravi in k osnovnim
oblikam preživljanja časa v naravi. 

V naravi
Bamping je relativno nov angleški pojem za
osnovno kampiranje. Njegov glavni cilj je poto-
vati in šotoriti z minimalno količino prtljage z
zgolj najosnovnejšo opremo. Ljubitelji divjega
in neokrnjenega stavijo na gorilla camping, ki je
radikalnejši in bolj drastičen. Gre za prvinsko

čedalje več. Osnovna ideja novega trendnega
kampiranja je preprosta: lokalne kmetije, pubi,
pivnice, vinogradniki, lokali z obrtnimi, rokodel-
skimi in tradicionalnimi izdelki ter drugi na pode-
želju, ki ponujajo gostom brezplačno 24-urno
postojanko oziroma prenočišče. Gostje od gosti-
teljev niso dolžni ničesar kupiti v zameno, fran-
coska raziskava pa je pokazala, da 93 % obi-
skovalcev dejansko kupi pridelke gostiteljev:

Avten-
tično

doživetje
Besedilo: Vanja Hočevar

Če je bila pred nekaj leti najbolj vroča in trendovska oblika kampiranja glamping –
glamurozen, luksuzen način uživanja v naravi, katerega osnovni del so prefinjeni
avtodomi, vrhunsko zasnovane, tehnološko dovršene in oblikovno izpiljene prikolice,
se današnji trendi nagibajo v popolnoma nasprotno smer. 

doživljanje narave zunaj ograjenih območij,
namenjenih zakonitemu kampiranju. Za sabo
ne pustijo praktično nobene sledi, za njimi pa
ostane narava kot nedotaknjena. Čeprav se med
novimi oblikami taborjenja večinoma pojavlja-
jo preproste, že asketske oblike, pa se je med
trendi znašla tudi času tehnološko dorasla obli-
ka – geek kampiranje. Bilo je samo vprašanje
časa, kdaj bo tehnologija pametnih telefonov,
tabličnih računalnikov in satelitske navigacije
obarvala in determinirala tudi način preživlja-
nja prostega časa v divjini. Visokotehnološki
pripomočki, najnaprednejša oprema za kampi-
ranje in satelistka navigacija so obvezni v torbah
geek kampistov.

Frugal kampiranje
V zadnjem času je v Angliji in drugod po Evro-
pi ter celo po ZDA eden najpriljubljenejših in naj-
bolj trendnih oblik dopustovanja v naravi frugal
camping. V prostem prevodu pomeni beseda
skromen, ekonomičen, in v duhu časa je privr-
žencev tovrstnega preživljanja prostega časa

1

Zabaven oddih
za vso družino.

2

Potepanje po
avtentičnih
krajih je 
smisel frugal
kampiranja.

1

2
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5

Šotor s
sončnimi 
celicami za
high tech
počitnice.

INFOMAT
Žgečkljivo
Vpliv knjižne uspešnice iz leta 2011 
Petdeset odtenkov sive, avtorice E. L.
James, sega celo do preživanja pro-
stega časa. Po njenem vzoru se je na-
mreč razvilo žgečkljivo taborjenje, ki
se najpogosteje odvija bodisi v divjini
ali v posebnih kampih, kjer je to dopu-
stno in sprejemljivo.

Frugal kampiranje pri
sosedih ...
Če bi si letos zaželeli malo drugačen
dopust, hkrati pa je naša denarnica
skromno tanka, je morda prava
rešitev frugal kampiranje v sosednji
Italiji. Vse, kar potrebujemo za dopust,
je avtodom ali prikolico, osnovno
opremo, nekaj evrov v denarnici ter
vinjeto za koriščenje italijanskih
postojank, ki so vključene v njihovo
mrežo, imenovano Fattore Amico. V
njej najdemo kar 475 kmetij v 90
italijanskih regijah. Več informacij na
spetni strani www.fattoreamico.it.

... in po svetu
Ker je frugal kampiranje trenutno zelo
priljubljeno, najdemo na spletu tudi
mnoge spletne strani, ki ponujajo in
svetujejo o uporabnih receptih frugal
kampiranja. 
www.frugalbackpacker.com
www.families.com
www.frugal-living-tips.com
www.frugal-rv-travel.com
www.britstops.com
www.france-passion.com

med, vino, sire, mleko, mesne izdelke, olivno
olje, organska sadje in zelenjavo ter drugo. Tako
se je v Veliki Britaniji razpredla mreža postojank
v ruralnem okolju, Brit Stops, ki vsebuje že več
kot 150 naslovov, vse od Highlands do Corn-
walla ter od zahodnega Walesa do obale vzhod-
ne Anglije. 

Osebni turizem
Namen take oblike turizma je promocija nepo-
srednega stika in pozitivnega odnosa med turi-
sti, dopustniki ter pridelovalci lokalnih dobrin in
tistimi, ki v skupnosti ponujajo določene stori-
tve. Hkrati se skozi ta preplet širi promocija raz-
novrstnosti in bogastva različnih regij med šir-
še prebivalstvo. S tem se dviguje prepoznavnost
in razumevanje regionalnih izdelkov ter kuli-
narična tradicija, tako znotraj države kot v tuji-
ni. Vsekakor gre za spodbuditev in razvoj traj-
nostnega turizma skozi povezavo z lokalnimi
skupnostmi. Na ta način se razvija bolj osebna
oblika turizma, ki povezuje gostitelje in goste.
Ne gre zgolj za vpetost v avtentično, lokalno
atmosfero, temveč gre za spoznavanje rural-
nih krajev in regij skozi bolj osebne pripoved-
ne zgodbe, ki jih domačini delijo z gosti. Vse-
kakor je neprecenljivo zaspati pod okriljem
družinske kmetije, kjer te zjutraj zbudijo živali na
paši, ali med trtami v vinogradu, večer pa pre-
živeti v družbi vinogradnika ob poslušanju nje-
govih zgodb.

Gostom prijazno
Angleži so si model izposodili pri uspešnem
francoskem projektu France Passion, ki je akti-
ven že dolgo vrsto let. Enkrat na leto izdajo vodič,
katerega redno dopolnjujejo z novimi gostitelji,
ta pa je v pomoč turistom, saj tako lažje načr-
tujejo počitnice. Če bi želeli preživeti dopust na
tak način, je vse, kar moramo storiti, prek sple-
ta kupiti nalepko, neke vrste vinjeto, ki jo nale-
pimo na vetrobransko steklo avtodoma ali pri-
kolice, z njo pa dokazujemo, da smo člani mreže.
Letna vinjeta (običajen termin je od marca do
konca februarja prihodnje leto), stane 25 funtov,
ob vključitvi v mrežo pa poleg vinjete prejmemo
tudi letni vodič po vseh postojankah. Gre za
družinam, parom ali posameznikom prijazno
obliko dopustovanja v naravi, na katerem spo-
znamo veliko krajev, saj je lahko en postanek
dolg največ 24 ur. Edina pomanjkljivost frugal
kampiranja je ta, da je rezerviran le za avtodo-
me in prikolice, šotori pa niso dovoljeni.
Po načrtu France Passion, ki že dolgo deluje v
skupno korist lokalnih pridelovalcev hrane in
dopustnikov, je zdaj projekt zaživel tudi v Italiji,

Španiji, Švici, Nemčiji in celo v ZDA. V letoš-
njem francoskem vodiču je že več kot 1.750
ruralnih postojank, kjer brezplačno sprejmejo
goste. Predvsem v Angliji in ZDA so se razvile
"skromne skupnosti", ki nudijo informacije o
tem načinu kampiranja, hkrati pa rastejo tudi
spletne trgovine, ki ponujajo vzorčne izdelke, ki
imajo nižjo ceno od redne, saj na tak način nekaj
privarčujemo. Kot gobe po dežju rastejo blogi in
spletne strani, ki nudijo nasvete o tem novem,
vročem trendu._

4 5

3

Frugal kampi-
ranje je za zdaj
namenjeno le
avtodomom in
prikolicam.
4
Bamping je
najosnovnejša
oblika
kampiranja.

3
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šoping Pripravila: Vanja Hočevar

supanje 

Deska in veslo, SUP, 

cena: 839 evrov.

www.eurora.si

modro sonce 

Moška majica Rag and Bone, 

cena: 73,04 evra. 

www.rag-bone.com

retro 

Kopalke Scandale, cena: 68

evrov. www.nama.si

sončenje 

Kopalke Zara, cena za nedrček:

16,95 evra, cena za hlačke:

16,95 evra. 

www.zara.com

navihano 

Japanke Ipanema Unique,

cena: 18,99 evra.

cocozebra.com

obvezen 

Ženski slamnik Hat Attack,

cena: 98 evrov.

www.mytheresa.com

sladko in slano 

Posoda za malico, cena: 12,55 evra.

veselahisa.si

morske norčije 

Kopalke Billabong, cena: 72,95 evra.

www.madness-shop.com�

pametno 

Zaščitna krema pred soncem

za otroke SPF 50 Lancaster,

cena: 29,58 evra. V vseh bolje

založenih drogerijah.

turistka 

Obleka Roxy, cena: 78 evrov.

Trgovina Quiksilver, Mestni trg 16,

Ljubljana

glasna zabava 

Prenosni zvočniki X-mini Capsule II,

cena: 37,95 evra. 

www.blue-tomato.com

    

    

   
       

     

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

       
      

          
          

         
 

         
    

             

prenosni žar 

Gril vedro Sagaform, cena: 64,59 evra.

www.1001dar.si

na prostem 

Naslonjač Sundance, Tonon, 

cena: 324,55 evra. 

www.occa-home.co.uk

poletni vetrič 

Tris lahkotnih poletnih dišav Eau

Provocateur, 50 ml, cena: 55 evrov

za posamezno dišavo. Trgovina

Agent Provocateur, Breg 2, Ljubljana 

Rajske počitnice

Poletje je predanost morju,

vetru, športnim aktivnostim,

božanju sonca ter sladkim

poletnim skušnjavam. Užijmo

ga v vsej njegovi polnosti - 

z novo obročno kartico iz

Abanke!
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Ker kupujem na obroke 

s kartico iz Abanke, 

si lahko privoščim v�!
       

     

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

Abanka ponuja edinstveno storitev na slovenskem trgu. Njihova
obročna kartica kreditna Visa Electron omogoča nakupovanje na
obroke na vseh prodajnih mestih doma, po svetu in na spletu* z
oznako Visa Electron. Plačevanje s kartico je preprosto, saj ni vezano
na dogovore s posameznimi trgovci in zanj ne potrebujete dodatne
dokumentacije. 

Če obročno kartico naročite do 30. 9. 2013 prejmete brezplačno članarino
za prvo leto uporabe. 

Oglasite v najbližji poslovalnici Abanke!* Velja za vsa prodajna mesta z oznako Visa Electron. 
  

  

  

sončni rezervat 

Ženska sončna očala Sheriff &Cherry,

cena: 85 evrov. 

www.net-a-porter.com

vrtna zabava 

Deska za rezanje Mini

Empire, cena: 26,73 evra.

www.huset-shop.com

veter v laseh 

Kolo Almond X Linus, cena: 530,86 evra.

almondsurfboards.com

pod vodo 

Mp3 4 GB predvajalnik za v vodo Speedo,

cena: 108,33 evra. 

store.speedo.com

čisto svež 

Tablični računalnik Samsung

GALAXY Tab 3, cena še ni znana.

 
 

  

 
   

 
    

 

v svojem mehurčku 

Slušalke Skullcandy Hesh 2.0, 

cena: 69,95 evra. 

www.blue-tomato.com

sladka osvežitev 

Aparat za sladoled Zoku-Quick-Pop,

cena: 38,15 evra. 

www.zokuhome.com

OG
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Kaj te je navdušilo za fotografijo? 
Na svojih potovanjih s kolesom po nerazvitem svetu sem si vedno želel ujeti

tiste posebne trenutke in fotografije ter tudi drugim predstaviti ta drugačen način
potovanja (prevažaš se z lastno energijo, odvisen si sam od sebe, prideš in greš
v tišini, ustaviš se, kjer želiš). Domačini te spoštujejo in delijo s tabo tisto, kar ima-
jo. Ko si kar nekaj ur na kolesu, se ti poraja vprašanje, kaj mi je tega treba, ampak
na koncu je edini minus le ožuljena rit. Vse ostalo je v glavi. 

Fotografiraš že kar nekaj let, pa vseeno, gotovo imaš kakšne nove 
fotografske izzive?

Vedno bolj me prevzema fotografiranje surfanja in moj največji izziv je foto-
grafiranje iz vode. Se pravi fotooprema v ohišju, plavutke na nogah … in ko odpla-
vaš med valove brez surf deske – to je nekaj najtežjega, prebrati ocean, predvi-
devati vožnjo surfarja in se mu potem tudi umakniti, pa še "preživeti" (smeh).
Naporna reč, ki pa odpre čisto novo dimenzijo surf fotografij. Letos sem posnel svo-
jo prvo tako imenovano green room fotografijo v notranjosti vala oziroma tube.

Kako pa se zaposliš doma, v Ljubljani, kjer ni valov za surfanje ali fotografiranje?
Že pred nekaj leti me je pritegnila umetnost vrtenja obroča oziroma hupka-

nja. Začeli smo s prijatelji na vrtu, tako zgolj ljubiteljsko, letos je to preraslo v resno
rekreacijo. Obiskujem tečaje Inergije z Ines Rutar, prvo licencirano inštruktorico
hupkanja v Sloveniji. Poskušam hupkati vsak dan, na potovanjih, ob dežju, doma
v kuhinji, med malico, ob delovnih dneh in ob polnoči pred spanjem. V toplejših
dneh se s prijatelji dobivamo v parku ob Gradaščici, pod Barjansko ulico. 

Si kot predstavnik moškega spola na hulahupanju v manjšini?
Na treningih sem vedno edini fant, enkrat do zdaj se je zgodilo, da je eni dami

uspelo pripeljati svojega spremljevalca, katerega vrnitev še čakamo. To me niti malo
ne moti. Zadovoljstvo, ki ti ga ponuja vrtenje obroča, presega vse, kako bi rekel,
tabuje o tem, za koga je ta šport. 

Poletje in počitnice so pred vrati, se obeta kakšno novo popotovanje?
Načrtov nikoli ne delam daleč vnaprej. Poleti bom spet fotografiral v Ujusan-

sa surf kempu, saj tam dan poteka po mojem okusu. Življenje v naravi, šotor, mor-
je, sonce in valovi, dobro vzdušje v ekipi in tisti
navdušujoč občutek, ki ga dobiš ob ujetem tre-
nutku, ko se tečajnik prvič zapelje po valu. Kaj
potem, pa se še odločam.

Če bi lahko počel karkoli in kjerkoli na svetu,
kaj bi to bilo?

Izbral bi si kraj, kjer v hišah ni radiatorjev,
torej nekje na toplem ob oceanu, kjer bi čakal, da
pade kokos s palme, surfal in fotografiral, vsak
dan, v nedogled. Nekateri pravijo, da to ni za
vse življenje, torej dokler se ne bi naveličal._ 

S fotoaparatom in 
hulahupom na kolo 
ali na surf 
Matej Vrenk je popotnik, fotograf, ki se po zakotnih
kotičkih sveta najraje potika kar s kolesom. Je sam
svoj šef, živi preprosto in skladno z naravo, njegova
strast je surfanje oziroma deskanje na valovih v
neokrnjenih tropskih krajih in hulahupanje v krogu
prijateljev. Vsakomur pa z veseljem in ljubeznijo
pripravi odlično jed v maroški posodi, imenovani tažin. 
Besedilo: Alja Lah

SURFOMAT
Ujusansa surf klub
Matej je uradni fotograf državnega
prvenstva v surfanju, imenovanega
Jugo Majstr, ki poteka že od leta 2006
v Medulinu, med drugim pa tudi
uradni fotograf Ujusanse, prvega in
največjega surf kempa pri nas. Uju-
sansa surf klub je v dobrih desetih
letih na desko postavil že precej več
kot tisoč Slovencev. Surf kemp se od-
vija vsako leto od julija do oktobra na
španskih plažah Cote de Basque, ob
Atlantskem oceanu in v bližini mest,
kot so Zarautz, San Sebastian, Mun-
daka, Anglet in Hossegor, ki so centri
evropskega deskanja na valovih.
www.ujusansa.si 

©
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"To je nekaj najtežjega, prebrati ocean, pred-
videvati vožnjo surfarja in se mu potem tudi
umakniti, pa še "preživeti" (smeh). Naporna
reč, ki pa odpre čisto novo dimenzijo surf 
fotografij."
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Ob morju
Šum vetra in valov, razposajeno

veselje otrok med čofotanjem v vodi

ter brezskrbno poležavanje na obali

so popolne družinske počitnice.

poletni dan Pripravila: Vanja Hočevar

OGLASNA VSEBINA

zabava v vodi 

Obroč za plavanje Živali

Intex, cena: 4,99 evra.

www.baby-center.si

zaščita 

Sončna očala Zara, cena: 22,95 evra.

www.zara.com

na toplem 

Brisača pončo,

cena: 17,62 evra.

www.next.co.uk

frajersko 

Hladilna torba So Young, cena: 28,04 evra.

www.soyoung.ca

v morskih odtenkih 

Moške japonke Diesel, 

cena: 30 evrov. 

www.diesel.com

modna na plaži 

Ženski slamnik Rag & Bone, 

cena: 134,24 evra. 

www.ssense.com

osvežitev 

Bidon Pikapolonica in rožice Crocodile

Creek, cena za vsako: 14 evrov.

www.foodbox.si

eno čez drugo 

Kopalke Quiksilver, cena: 66 evrov. Trgovina

Quiksilver, Mestni trg 16, Ljubljana

pod mavrico 

Senčnik Le Pixel, Basil Bangs, 

cena: 171,62 evra. 

shop.basilbangs.com

lahkotno 

Ženska obleka Next,

cena: 30,69 evra.

www.next.co.uk

naravni ten in zadovoljna koža 

Linija izdelkov Biosolis je narejena

izključno iz naravnih in ekoloških

sestavin, cena je odvisna od

posameznega izdelka. 

www.prema.si

božanje morja 

Kopalke Seafolly, cena za nedrček:

66 evrov, cena za hlačke: 53 evrov.

www.nama.si
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Renault 
Captur

Urbani križanec
Besedilo: City Magazine

© arhiv proizvajalca

Renault je svojega majhnega
križanca Capturja spustil na
slovenske ceste kar kmalu po
mednarodni premieri. Res, na
prvi pogled je videti kot
privzdignjeni Clio z večjimi
kolesi (modela si res delita
osnovo, a to je dobro), a
podrobnejša opaževalčeva
pozornost razkrije paleto
novosti, tako novih drznih
oblikovnih prijemov zunanjosti
in notranjosti kot tehnoloških
priboljškov. Capturjev velik adut
pred konkurenti je njegova
prilagodljivost različnim
okusom. Ta ni zgolj vizualna, je
tudi praktična. Na voljo je cela
paleta kombinacij barv,
materialov, dodatkov zunanjosti
ter notranjosti in seveda tudi
motorjev, zaradi česar postane
izbira pravšnjega modela zelo
osebna stvar. Lahko bi rekli, da
je Captur pravi poklon
svežemu pristopu snovanja
avtomobilov za vse okuse.
Opremljen je tudi z Renaultovo
novostjo R-Link,
večpredstavnostnim sistemom
s stalno spletno povezavo in na
dotik občutljivom zaslonom, ki
nam med drugim ponuja
glasovno upravljanje z
navigacijo, prostoročno
telefoniranje, pa tudi uporabo
priljubljenega družabnega
čivkalnika Twitterja. Trgovino
nameravajo v prihodnje zasuti s
kupom drugih uporabnih
aplikacij, in če upoštevamo to
in v enačbo dodamo še vse
ostale udobni in varni vožnji
namenjene sisteme, ki jih je
Renault privoščil Capturju,
potem lahko ugotovimo, da je
namenjen novi, dinamični
generaciji voznikov, ki prisegajo
na obliko in dinamičnost._

www.renault.si

17/06/13 CITY MAGAZINE
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NNič ne pride kar tako, samo od sebe, za
uresničitev idej in za dosego ciljev je treba malo
migati. In ker so v šolskem obdobju prave in
odbite ideje skrite pod matematične formule in
kemijske elemente, zdaj lahko spet pridejo na
plano. Čeprav se zdi, da cele dneve preživi v
svetu socialnih omrežij, je mlajša generacija
polna idej, le na gluha ušesa prevečkrat nale-
tijo. Gremo spreminjat svet? Ja, sliši se dobro, a
kaj ko idejo, v časih, kot so, hitro povozijo tiste
preveč realne opazke, v smislu, kako boš pa to
izvedel brez podpore? Ena izmed rešitev za
popestritev letošnjih poletnih dni se imenuje
Jazzy projekt, ki podpira dobre ideje. Jazzy pro-
jekt nagovarja mlade in mlade po srcu, ki želijo
spremeniti svet, bodisi izboljšati obstoječe ali

ponuditi alternativo. Mladi generaciji ponuja
sredstva za spremembo, naj bo to nov skate park
za šolo, družabni prostor, ureditev nogometnega
igrišča ali nekaj povsem drugačnega in samos-
vojega. Zadeva v praksi poteka tako, da si na
svoj mobilnik naložimo aplikacijo ZA spre-
membo, s prijatelji pretuhtamo, katero izmed
odštekanih idej za spremembo bomo poslali v
boben, in oddamo svoj predlog za spremembo
v našem kraju. Tisti predlog, ki bo izbran, bo tudi
realiziran, za uresničitev pa ZA Jazzy prispeva
1.000 evrov. Možgane na pašo, pa se bodo nore
ideje kar same rojevale!_
www.za.si
www.za.si/predlogi
www.facebook.com/za

Gremo spreminjat
svet!
Besedilo: City Magazine

Šolske klopi bodo kmalu samevale do jeseni, in zdaj je pravi čas za
stvari, ki nas res veselijo. Poletje je čas za kreativnost, ki jo skozi
šolsko obdobje dušijo ostale, manj prijetne obveznosti, je čas za
počitnice, takšne ali drugačne, za uresničevanje idej, ki bodo v teh dneh
dozorevale v parkih, ob morju in na mestnih ulicah. 

Letošnje poletje
staknimo glave
skupaj in delimo
svoje ideje v
projektu Jazzy.

OGLASNA VSEBINA

CM15-MEDEX_paris  14. 06. 13  11:47  Page 1



AKTIVNOSTI IN
SPROSTITEV
Biarritz 
Najbolj znano mesto franco-
skega jugozahoda je živahno
središče z edinstveno meša-
nico francoske in baskovske
kulture. V času Napoleona III.
je bilo bivše ribiško mesto
spremenjeno v kopališki kraj
in kmalu si je pridobilo sloves
enega najbolj mondenih fran-

prebivalcev Biarritza se stri-
nja, da je tako najboljše, kajti
plaže nekdanjega aristokrat-
skega zbirališča so danes
polne zagorelih lepotic v di-
zajnerskih kopalkah in svo-
bodnjaških surfarjev, katerih
bermuda hlače niso videle
pralnega stroja že vsaj kak-
šno sezono ali dve. Tradicijo
zdraviliškega turizma nada-
ljujejo predvsem centri tala-
soterapije, najbolj priljubljena
sta Thalmar in Thalasse Biar-
ritz v hotelu Sofitel, oba se

nahajata tik ob obali, kar go-
stom ponuja lep pogled na
morje, medtem ko si novih
moči nabirajo z blatnimi oblo-
gami ali zaviti v morske alge.
Cenovno dostopnejši je obisk
javnega bazena z ogrevano
morsko vodo, ki se prav tako
nahaja ob obali.  
www.biarritz.fr

Raj za deskanje na valovih
Danes je Biarritz nabolj znan
kot surfarska prestolnica
Francije in eno od najboljših
območij za surfarje v Evropi.
Havajski šport je mestu prvi
predstavil Peter Viertel, holly-
woodski scenarist, ki je leta
1956, med snemanjem filma
Sonce tudi vzhaja, naročil iz
Kalifornije prepeljati surf
desko. Jahanje valov je takoj
navdušilo domačine in Biar-
ritz je kmalu postal surfarski
center, zahvaljujoč globo-
kemu in turbulentnemu
morju Biskajskega zaliva, ki

zagotavlja visoke valove. Naj-
pomembnejši surfarski praz-
nik v mestu je vsakoletni
surfarski festival, ki privablja
na tisoče navdušencev. . 
Thalmar Biarritz: 
www.biarritz-thalasso.com
Roxy Pro Biarritz: najboljše de-
skarke na valovih se bodo med 10.
in 14. julijem potegovale za presti-
žni naslov zmagovalke v Biarritzu.
www.roxylive.com

destinacija 16
v zraku
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Samosvoja in edinstvena Baskija 
Besedilo: Jasmina Dvoršek

Meje med državami ne obstajajo v glavah ljudi, njihovem načinu življenja, tradiciji, ki jo
spoštujejo, in jeziku, ki ga govorijo. To velja tudi za Baskijo, območje med Španijo in Francijo,
kjer živijo ljudje s svojo kulturo in jezikom, ne pa tudi v svoji državi. O Baskih na španski strani
meje je znano veliko, le malo pa nas obišče kraje v Akvitaniji, na francoski strani, ki so prav
tako ponosni, polni zgodovine, zaradi naravnih danosti pa tudi privlačni za mlade in aktivne. 

coskih počitniških krajev. A
blišč in napuh sta se preselila
na Azurno obalo in večina

Osrednja plaža
v Biarritzu je
Grand Plage. 
© Turistični urad Biarritz

Plaže Biarritza so še vedno 
zbirališče francoske smetane.
© Turistični urad Biarritz

Talasoterapija je pomemben del
turistične ponudbe v Biarritzu. 

Vsako leto Biarritz gosti tekmo-
vanje najboljših deskark Roxy Pro.
© Turistični urad Biarritz
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rablja tekoči nitrogen. Arzak je
ustanovil majhno bratovščino
lokalnih kuharskih mojstrov,
med drugim je vključil tudi
Pedra Subijana, ki vodi resta-
vracijo Akelarre. Hrana je kul-
tura, je vodilo mojstrov
restavracije Mugaritz, ki se na-
haja nekaj kilometrov izven
San Sebastiana. V tridesetih
letih delovanja so genialni moj-
stri San Sebastian proslavili kot
gastronomsko destinacijo brez
primere v svetu._
Restavracija Arzak: Avenida Alcalde
Jose Elosegui, 273 www.arzak.info
Restavracija Akelarre: P. Padre 
Orcolaga 56, www.akelarre.net
Restavracija Mugaritz, 
Aldura Aldea, 20, Errenteria,
www.mugaritz.com
Restavracija Asador Trapos, 
Calle 31 de Agosto 28, 
www.asadortrapos.com

NAMIG
Sledimo vetru
Če se bomo v Akvitanijo pripe-
ljali z avtom, se lahko iz Biarittza
odpravimo na sever proti Bor-
deaouxu in se prepustimo vetru
ob divjih plažah jugozahodne

OGLEDI IN NAKUPI
Bayonne

Le osem kilometrov od Biarritza
leži administrativni center regije
Bayonne. Le četrt ure vožnje iz
centra enega v center drugega
mesta nas pripelje v povsem
novi svet. Bayonne je malo po-
znano, a očarljivo mestece s ka-
tedralo, starimi hišami z
lesenimi okvirji, ki leži na so-
točju rek Adour in Nive. Čeprav
se prebivalci obeh mest ne-
nehno zbadajo in so večni ri-
vali, jih druži ponos baskovske
tradicije. Bogata dediščina se
odraža v jedilnikih restavracij, v
baskovskem jeziku, ki ga govori
veliko prebivalcev, in v eni naj-
hitrejših iger na svetu, imeno-
vani pelota. V Bayonnu so
ponosni tudi na najstarejšo bi-
koborsko areno. Bayonne prav-
zaprav združuje tri mesta, ki jih
deli voda. Na desni strani reke
Adour leži Saint-Esprit, kjer so
se po izgonu iz Španije in Por-
tugalske lahko naselili Judje, s
seboj prinesli semena kaka-
vovca in začeli trgovati s čoko-
lado, po kateri je Bayonne še
danes poznan. Ljubitelji čoko-
lade moramo obiskati čokolad-
nice Darantz, Paries in
Cazenave. Na polotoku med re-
kama leži Petit Bayonne, tradi-
cionalna baskovska četrt, v
kateri lahko obiščemo tudi dva
najboljša muzeja v regiji, Musée
Basque, ki prikazuje baskovsko
zgodovino in navade, in Musée
Bonnat z neverjetno bogato
zbirko slikarja Léona Bonnata, v
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kateri so na ogled dela El
Greca, Delacroixa in Degasa.
Na severni strani reke Nive pa
se razprostira Grand Bayonne,
starodavno srce mesta z gotsko
katedralo, čudovitimi starimi pa-
lačami in mamljivimi trgovi-
nami čokolade. Naj omenimo
še dve zanimivosti: Barko Pe-
niche Djebelle, privezano na
reki Adour, ki ponuja eno naj-
nenavadnejših namestitev, ter
restavracijo na vodi Talaia, ki
ponuja odlično tradicionalno
baskovsko kuhinjo z moder-
nimi pristopi.
www.bayonne.fr
Peniche Djebelle: www.djebelle.com
Restavracija na vodi Talaia:
www.talaia.fr

RESTAVRACIJE
San Sebastian
Ker smo v domovini Baskov in
le nekaj kilometrov od španske
meje, se vsaj za eno kosilo ali
večerjo splača odpeljati v turi-
stični center severne španske
obale in za mnoge kulinarično
prestolnico sveta San Seba-
stian. Malo baskovsko mesto
ima namreč več michelinovih
zvezdic na prebivalca kot kate-
rokoli drugo mesto na svetu.
Juan Mari Arzak, ki je leta
1966 prevzel družinsko resta-
vracijo v San Sebastianu, velja
za očeta nove baskovske kuhi-
nje, ki združuje tradicionalne
lokalne recepte z vplivi nove
francoske kuhinje, a si dovoli
ogromno svobode, tudi do
stopnje, ko v svoji kuhinji upo-

Francije. Nove prijatelje in dobre
nasvete bomo zlahka našli v
kampu Natural Surf Lodge s ha-
mamom, visečimi mrežami in
hišico na drevesu, torej vsem,
kar potrebujemo za popoln
oddih in načrtovanje novih do-
godivščin. V ponudbi tega eko-
loško prijaznega kampa ali
bungalovov so zajete tudi ure

joge, kolesarjenje, vožnja s ka-
jakom in seveda učne ure sur-
fanja.
Hossegor, se-
verno od Biar-
ritza, je še eno
priljubljeno
surfarsko sre-
dišče, kjer
lahko pre-
spimo v
kampu Shif-
ting Sands
Surf Camp, ki
je skrit v boro-
vem gozdičku
blizu plaže,
vodi pa ga iz-
kušen surfar
Paul.  Med va-
lovi Hosse-
gorja se
vsako leto
septembra
pomerijo naj-
boljši na svetu
na tekmova-
nju Quiksilver
Pro France.
Svoje deskar-
ske sposob-
nosti lahko
preizkusimo
na Mimizan
Plage, kjer so
odlični pogoji

za začetnike in eksperte, oddih
pa bomo našli v Pura Vida
Lodge & Surf School in Surf
baru, kjer se zabava nikoli ne
konča. Pravo malo odkritje je
plaža Lacanau vzhodno od
Bordeauxa, kjer sta narava in
možnosti za jadranje na deski
in deskanje na valovih narav-
nost božanske, božanski pa je
tudi počitek v P & V Lacanau
Holiday Village, kjer lahko naja-
memo le sobo ali pa kar celo
hišo v čudovitem borovem goz-
dičku. Od Lacanaua pa nas
loči le krajša vožnja do enega
najpomembnejših vinskih cen-
trov na svetu, Bordeauxa._ 
www.naturalsurflodge.com 
www.shiftingsandssurfcamp.com
www.puravidalodge.com  

Pura Vida Lodge na plaži Mimizan
Plage.

Restavracija Mugaritz, ki združuje
kulturo, naravo in gastronomijo. 
© Óscar Oliva/Mugaritz

Administrativno središče
Bayonne leži na sotočju dveh rek.
© Thinkstock

San Sebastian poleg s kulinariko navdušuje tudi s prelepo obalo.
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na morje

OGLASNA VSEBINA

modni karo

Ženske japonke Bamboo

ROXY, cena: 19,95 evra.

Plaža, prihajam!

Kopalke in kopalne hlače, maske,

plavuti, dihalke, japonke in brisače

… naj se igra na plaži začne z

nakupom v prodajalnah Intersport.

www.intersport.si

v zraku

metulji

Ženske japonke Sunrise

IPANEMA, cena: 25,99 evra.

na surf

Moške kopalne hlače ETIREL Mahir,

cena: 22,99 evra.

pike in črte

Dekliške bikini kopalke FIREFLY Lilly,

cena: 9,99 evra.

igra za dva

Set za plažni tenis TECNO

PRO, cena: 9,99 evra.

odbojka na mivki

Žoga za odbojko Beach Top PRO

TOUCH, cena: 19,95 evra.

podvodni raziskovalec

Potapljaška maska Marea CRESSI SUB,

cena: 24,99 evra, in dihalka Mexico CRESSI

SUB, cena: 9,99 evra.

modno in športno

Ženske bikini kopalke FIREFLY Christina,

cena: 17,99 evra.

mehko

Kopalna brisača Jake, LIFE IS GOOD,

cena: 37,99 evra.

udobno

Moške japonke Toledo FIREFLY,

cena: 11,95 evra.

zabava v vodi

Plavuti Beluga TECNO PRO za odrasle ali

otroke, cena: 14,99 evra.

poletna zapeljivost

Ženske kopalke Filly

PROTEST, cena: 39,99 evra.
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Izdelke Sport müsli odlikujejo
kakovostne naravne sestavine, 
visoka vsebnost prehranske 
vlaknine, bogastvo vitaminov 
in mineralov ter odličen okus. 
Vsebujejo sušeno sadje, z naravno
prisotnimi sladkorji in so sladkani 
z medom.

19
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Anica Živko, trenerka:
"Težko mi je strniti tako
čudovite občutke, ki sem
jih prejemala vsakič ob
naših skupnih tekaških
srečanjih. Jutri bo prav
pusto, ko bom prešla v
stare tirnice. Grem zdaj
na svojo tekaško 'rundo'
in morda mi znova uspe
podoživeti naša tekaška
srečanja. Bilo je super!"

Polona Ponikvar, udele-
ženka: "Tekaška akade-
mija je bila zame izjemna
izkušnja, ne le zato, ker
sem dobila veliko novih in
uporabnih informacij o
teku na splošno, temveč
predvsem zato, ker sta
nas mentorja s svojo
strastjo do teka navdušila
in spodbudila, da smo
sami začeli teči in na tek
začeli gledati z druga-
čnimi očmi." 

Petra Gams, udeleženka:
"Odlično izpeljana teka-
ška akademija. Luštni
smo bili vsi po vrsti.
Predvsem hvala trener-
jema za uporabne na-
potke ter motivacijo. To,
da sem pa še nahrbtnik
dobila … pika na i!:)"

Zaključek Tekaške 
akademije I
Besedilo: City Magazine, fotografije: Mitja Puhar

Junija smo se ljubitelji teka še zadnjič zbrali v parku Tivoli in, zahvaljujoč vsem sodelujočim,
uspešno zaključili prvo Tekaško akademijo. Salomonova tekaška trenerja Anica in Klemen sta
nas spodbujala in dodatno bodrila, da smo premagali tiste prve kilometre, ki so po navadi najtežji.
Jamnica je z vodo Jano poskrbela, da nismo bili žejni in Zlato Polje s Sport müsliji, da po treningu
nismo bili lačni …, in seveda posebna zahvala udeležencem, ki so pridno tekli z nami._
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Od kod recepti in znanje za pripravo dobrot?
Kuhalnica, strast do kuhanja ter ljubezen do narave, hribov in lova, so mi bili

položeni že v zibelko. Odraščal sem domala v kuhinji domače gostilne ob
štedilniku na drva. Motovilil sem pod nogami babic in tet, neprekosljivih mojstric
izvirne domače in takratne meščanske kuhinje.  

Kaj moramo pri vas poskusiti? 
Klasične tradicionalne domače jedi ter divjačino. Pripravljam jih po receptih, ki

v naši gostilni prehajajo iz roda v rod. Pripravljamo tudi domače suhomesnate
divjačinske izdelke, kot so klobase, pršut iz jelena ali divjega prašiča ... 

Obstajajo okusi, ki se z divjačino še posebno dobro razumejo?
Divjačina se odlično ujame z različnimi gozdnimi sadeži, brusnicami, gobami,

prostorastočimi začimbnimi zelišči … Ustrezne priloge, kot so različni štruklji,
kruhovi cmoki, kaše, pa zgodbo lepo zaokrožijo. Tudi kozarec dobrega
kakovostnega vina iz naše bogato založene vinske kleti naredi svoje. 

Kako poskrbite za raznovrstnost jedi pri vas?
Svojo lakoto pri nas potešijo tudi ljubitelji rib, vegetarjanci, vegani, presnojedci

in ljudje s posebnimi prehranskimi potrebami, le na to nas morajo prej opozoriti.
Slovenska tradicionalna kuhinja ponuja kopico zanimivih, a že nekoliko
pozabljenih jedi, ki jih z malce iznajdljivosti in ustvarjalne žilice lahko uvrstimo na
trendovske jedilnike. 

Kaj boste pridali projektu Okusi Kamnika?
Firštov golaž, gamsovo juho in telečji rajželc ‒ tradicionalne jedi iz doline

Kamniške Bistrice._

Pri planinskem orlu
V Stahovici, nedaleč od Kam-
nika, stoji družinska gostilna
Pri planinskem orlu. Že
sedemdeset let skrbi za pra-
zne želodčke popotnikov, pla-
nincev ter ljubiteljev dobre hra-
ne. Po tradicionalnih receptih
babic pripravljajo dobrote na

"starem ognju", saj se še ved-
no poslužujejo štedilnika na
drva. So namreč mnenja, da
niso pomembne zgolj nara-
vne, lokalno pridelane in eko-
loško neoporečne sestavine,
katere seveda uporabljajo pri

Janez Uršič
Lastnik ter glavni kuhar gostilne Pri planinskem orlu je Janez
Uršič. Vitalen možak zgodnjih šestdesetih, potomec bistriških

divjih lovcev, z družino v domači gostilni uspešno nadaljuje
tradicijo svojih staršev in starih staršev. 

kuhi, temveč da je pomemben
tudi sam način priprave jedi.
Jedi, ki jih kuhamo na štedilni-
ku na drva, so brez dvoma
okusnejše, saj se kuhajo
počasneje in enakomerneje.
Tako lahko pri njih poskusimo
odlične divjačinske jedi iz
gamsa, srnjadi, divjega zajca,
divjega prašiča, medveda in
druge divjačine. Pripravijo
nam štruklje, kruhove cmoke,
kaše ... Ponudba je velika ter
letnemu času primerna in
spremenljiva. Seveda se k div-
jačini izvrstno poda tudi koza-
rec dobrega kakovostnega
vina, bodisi odprtega bodisi
buteljčnega iz bogato založene
vinske kleti._ 

Pri planinskem orlu, Stahovica 20,
Stahovica
Odpiralni čas: pon.–pet. od 10. do
22. ure, tor. zaprto, sob. od 10. do
24. ure, ned.  od 10. do 20. ure
Tel.: (01) 83 25 410
gostilna.pri.orlu.pavliha.net

Šnopc o' tecca
Ljubitelji pristnih, kakovostnih
žganih pijač, pozor! Ljubljana
je bogatejša za Šnopc o' tecco.
Imamo zelo bogato tradicijo
pridelovanja žganja. Uživanje
žganja v zmernih količinah ima
zdravilne, blagodejne ter seve-
da gurmanske užitke. Vedno
več slovenskih žganjarjev se
ukvarja s tradicionalnimi meto-
dami žganjekuhe in uporabo
izključno kakovostnih naravnih
sestavin. Nizajo priznanje za
priznanjem ter sledijo uspe-
hom vinske zgodbe Slovenije.
V Šnop o' tecci nas čaka
sedemdeset različnih vrst
čistih destilatov in njim pripa-
dajočih likerjev dvestotih razli-
čnih mojstrov žganjarjev iz
vseh najbolj skritih kotičkov
Slovenije. Poleg alkoholnih
pijač nam nudijo tudi zdrave
kmečke dobrote z ekoloških

kmetij, kot so kis z zelišči, sadni
sokovi, suho sadje, sirupi iz
smrekovih in borovih vršičkov
... Po francosko govorečih
deželah sadnim in podobnim
žganjem pravijo eau de vie –
voda življenja. Poskusimo in
spustimo se v raziskovanje
sveta domačih žganih pijač._

Šnopc o' tecca 
Miklošičeva 2, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–sob. od 10. do
21. ure, ned. od 10. do 15. ure
Tel.: (01)  425 17 06
www.snopcotecca.si
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Besedilo: Nina V. Orlić
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k Pet razlogov za kosmiče za zajtrk
Med najpogostejše nasvete o zdravi prehrani prav gotovo sodi 
priporočilo, da je delovni dan treba začeti s polnovrednim zajtrkom.

vlakninami, ki ugodno
vplivajo na prebavo in
raven holesterola v krvi.
Tretjič – prav tako so bo-
gati z ogljikovimi hidrati, ki
nas napolnijo s pravo
energijo. Četrtič – izdelki
Sport müsli in Crispy Zla-
tega polja vsebujejo maj-
hen delež maščobe,
sladkorja in soli ter so tako
veliko bolj zdrava izbira
kot tradicionalen zajtrk, na
primer kruh z namazi ali
jajce s šunko. In petič – s
ščepcem domišljije lahko

kosmiče pripravimo na
različne načine, jih
zmešamo z različnimi
vrstami hrane, od banan,
grozdja, naribanega ja-
bolka, skute, cimeta, vani-
lije do različnih semen, in
tako dobimo vedno
drugačen okus svojega
zajtrka. Žita za zajtrk so
torej odlična odločitev za
dober začetek dneva, 
pa tudi polnovreden pri-
grizek med vsakodnev-
nimi napori._
www.zlatopolje.si

   

In zakaj si ne bi za zajtrk
pripravili skodelico polno-
vrednih kosmičev? Mi
vam ponujamo pet razlo-
gov, zakaj. Prvi razlog je
hitra in preprosta priprava,
brez kuhanja, saj jih enos-
tavno zmešamo z mle-
kom ali jogurtom. Drugič
– kosmiči so bogati z

Ekstra ledeni čaj
Palača čajev je tudi letos
razveselila z izborom eks-
tra velikih XL-čajnih vrečk
za pripravo ledenega
čaja. Vrečko preprosto
prelijemo s pol litra hladne
vode, zelene čaje nama-
kamo 30 minut oziroma
čaje oolong 60 minut, in
osvežilen poletni napitek
je pripravljen.
Palais des Thés – Palača čajev,
Stari trg 11, Ljubljana 
www.facebook.com/palacacajev

ča
jiPiranske soline na Bledu

Na Bledu, ki s svojo bogato naravno in
kulturno dediščino privablja veliko šte-
vilo domačih in tujih gostov, je zaživela
nova prodajalna Piranskih solin ob pro-
menadi jezera, v pritličju Hotela Park.
Obiskovalcem Bleda bodo tako
pričarali košček morja s solnimi izdelki
Piranskih solin in z linijo naravne koz-
metike Lepa Vida. Edinstvena Piranska
sol z geografskim poreklom ter solni
cvet sta tako odslej na voljo številnim
obiskovalcem gorenjskega turističnega
bisera. S tem se na simbolni ravni
povezujeta dve okolji, Piran in Bled, ki
sta obe zgodovinsko povezani z
zdravstvenim turizmom, ohranjanjem
narave ter kulturne dediščine._
Piranske soline Bled, Cesta svobode 15 
(v pritličju Hotela Park), Bled 
Odpiralni čas: pon.–sob. od 8. do 20. ure, ob
nedeljah in praznikih od 10. do 19. ure
www.soline.si

Hugo – prijeten, dišeč, okusen
in svež 
Koktajl pod imenom Hugo takorekoč poznajo v
Švici in Nemčiji, pa v sosednjih Avstriji in Italiji.
Prijeten, dišeč, okusen in svež je v nekaj poletjih
obnorel naše sosede, in čas je, da osvoji tudi
nas. Naš Hugo prihaja iz kleti prve in največkrat
nagrajene slovenske penine, Zlate radgonske
penine. Njegovo osnovo predstavlja penina z
dodano svežo noto naravnega bezgovega
sirupa, ki pričara prijetno bezgovo aromo. Lah-
kotnost pijače se odraža v nizki alkoholni stopnji,
mehurčki pa Hugu dajejo dodatno svežino. In še
poletni namig! Vanj lahko dodamo kocke ledu,
rezine limete in lističe mete, za še lahkotnejšo
različico pa priporočamo malo mineralne vode.
Od junija naprej ga že najdemo v specializiranih
prodajalnah s pijačo, v poletnem času pa bo
Hugo v obliki koktajla na voljo tudi v izbranih
lokalih in restavracijah po Sloveniji._
www.radgonske-gorice.si
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Diabetična mala
kosila, prigrizki
in sladice
Nova domača kuharica
prinaša spoznanja o dia-
betični prehrani in
odlične recepte, s kate-
rimi avtorica Darja Lovšin
povezuje jedi tradicio-
nalne slovenske kuhinje s
sodobnimi načeli zdrave
prehrane. Recepti pa niso
le za diabetike, temveč po
tej kuharici lahko kuhamo
vsi, ki si želimo dolgo in
zdravo življenje, saj je dia-
betična prehrana narav-
nost idealna zdrava
prehrana za večino ljudi.
www.diabetes.si
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Organske barve za lase 
Tints of Nature so edine certificirane trajne barve za lase, ki vsebujejo
60 % certificiranih organskih sestavin: izvleček aloje, gabeza, pomaranče,
grenivke, ... in ZARES prekrivajo sive lase.

Tints of Nature izdelki za nego las vsebujejo 85 % certificiranih
organskih sestavin: izvleček korenine sleza, semena komarčka, zrn
pšeničnega ovsa, mandljevo, jojobino olje, proteine pšenice, aloe vero.
Naravni šampon, naravni šampon brez sulfatov, naravni negovalni
balzam, naravni zaščitni balzam z visokim sijajem, naravna nega
lasišča, naravna emulzija za suhe in poškodovane lase.

NUTEX d.o.o. • 031 754 666
info@nutex.si • www.nutex.si • fb: nutex doo En
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shopping sotto le stelle

DO

PETEK, 21. 6. | 
VENERDÅ 21/6 | FINO A MEZZANOTTE

NAGRADNA IGRA
za vozilo Toyota

SOY CUBANO
salsa animacija

SUPER POPUSTI
in ugodni nakupi

www.planet-tus.si planet.koper

Okusno iz domačih krajev.
V sodelovanju z več kot 100 lokalnimi pridelovalci in zadrugami vam na več kot 100 Mercatorjevih tržnicah skozi 
celo leto zagotavljamo dnevno svežo ponudbo domačega sadja in zelenjave. 

Da pa bodo iz odličnih sestavin nastale izjemne jedi, vam toplo priporočamo domače recepte Valentine Smej 
Novak na domace.mercator.si
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RRazstrupljanja se lotimo tako, da uživamo čim več
ekološke hrane, sadja, zelenjave, z vlakninami bogatih
žitaric, oreškov, rib, rastlinskih maščob, kavo pa zamen-
jamo z zelenim čajem. Izogibajmo se vsemu v uvodu
omenjenemu, pa tudi predelani, predhodno pripravljeni
in konzervirani hrani, ki vsebuje ogromno soli. Pri razs-
trupljanju imajo veliko vlogo antioksidanti, ki preprečijo
nastajanje škodljivih prostih radikalov, ki poškodujejo
celice. Med sestavinami za čas razstrupljanja stro-
kovnjaki izpostavljajo papajo, acerolo, zeleni čaj in vlak-
nine. Papaja je vitaminska bomba in poživljajoč sadež
moči. Vsebuje izjemne količine vitaminov A in C, ki sta
močna antioksidanta, pa tudi številne druge minerale,
vlaknine in encime. Acerola je supersadež, katerega
vsebnost vitamina C kar za 32-krat presega tistega v
pomaranči. Zato ima acerola pomembno vlogo pri razs-
trupljanju, saj pomaga telesu pri ustvarjanju glutationa,

ta pa varuje celice in skrbi za presnovo. Zeleni čaj ima
visoko vsebnost polifenolov, ki delujejo kot antioksi-
danti, in je v borbi s škodljivimi prostimi radikali do
100-krat močnejši kot vitamin C. Topne vlaknine pa
izboljšajo prebavo, kar pospeši izločanje škodljivih
snovi. Dober vir topnih vlaknin je na primer oves, ki
tudi preprečuje zaprtje. 

Razstrupljevalni zmešanček za dobro jutro
Organsko pridelano mešanico papaje, acerole, zelenega
čaja in vlaknin si vsako jutro zamešajmo v okusen razs-
trupljevalni smuti. V mešalniku zmešamo po eno sko-
delico koščkov zmrznjene ali sveže papaje, korenčkovega
soka, pomarančnega soka, žličko sesekljanih svežih
začimb ter vrečko Sensilab bioDETOX mix. Premešamo,
da nastane gladek napitek, s katerim se razstrupljamo
deset juter po vrsti._

Poletje je čas 
za razstrupljanje!
Besedilo: City Magazine

Razstrupljanje telesa je pomemben proces, ki pomaga k dobremu in fit počutju. Če
ne prej, je poletni čas ravno pravi, da telo očistimo škodljivih snovi, ki so se
nakopičile v telesu kot posledica nezdravega življenjskega sloga. Kofein, alkohol,
nikotin, pesticidi, nasičene maščobe in sladkor povečujejo tveganje za nastanek
različnih bolezni. Gremo v akcijo in razstrupimo telo!

Papaja je
vitaminska bomba
in poživljajoč sadež
moči, ki pripomore
k razstrupljanju
telesa.

OGLASNA VSEBINA
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Besedilo: City Magazine

IonAir Naravno okolje za živila
Raziskave so pokazale, da se večina bolezni, ki izhajajo iz kuhi-
nje, nahaja prav v hladilniku. Eden izmed razlogov za to je tudi pre-
poln hladilnik, ki shranjenim jedem ne pušča dovolj prostora in se
na ta način ne ohlajajo pravilno. Posebna ionska tehnologija Io-
nAir v Gorenjevi najnovejši ION Generation uniči kar do 95 % bak-
terij in poskrbi za čist zrak v hladilniku ter ga oskrbi z blagodejni-
mi anioni, ki predstavljajo naravno okolje za živila._ 

Xtreme Freeze Hitro zamrzovanje 
= več hranilnih snovi
Zamrzovanje v primerjavi s hlajenjem dodatno podaljša
obstojnost živil. Zamrzovanje je najhitrejši in najbolj
ekonomičen način, da ohranimo sezonsko živilo, a hkrati se
v procesu zamrzovanja izgubijo določene hranilne snovi, ki
jih ima sveže živilo. Čim hitreje živilo zamrzne, tem več
pomembnih snovi ohrani. Če je bilo hitro zamrzovanje do
zdaj mogoče v industrijskih razmerah, se je preselilo tudi na
raven domače kuhinje. Xtreme Freeze iz ION Generation
omogoča hitro zamrzovanje pri temperaturi do – 30 °C, ki
najučinkoviteje ohranja hranilne snovi v hrani._

predal ZeroZone
Ribe in meso
v hladilnik!
Meso in ribe lahko v
hladilniku ostajajo
največ dva dni, zato
jih pogosto takoj
zamrznemo. Predal
ZeroZone iz ION
Generation podaljša
shranjevanje mesa in
rib pri temperaturi
okrog 0 °C. Tako
lahko meso ali ribe za
sobotni piknik v
četrtek pospravimo v
hladilnik, kjer nas
sveže počakajo.
Hranimo jih na
krožniku v zadnjem
delu hladilnika, na
spodnjih poličkah._ 

predal CrispZone Svežina sadja 
in zelenjave lahko traja
S hrambo živil v hladilniku se poveča njihova obstojnost. Sadje na sobni temperatu-
ri zdrži le dan ali dva, medtem ko mu hladilnik podaljša svežino za kar nekaj doda-
tnih dni. Če ga v hladilniku hranimo pravilno, pa ostaja sadje sveže še dlje. Sodobni
hladilniki iz najnovejše Gorenjeve generacije ION  imajo v spodnjem delu vgrajen pre-
dal CrispZone s funkcijo HumidityControl, ki je namenjen prav sadju in zelenjavi, saj
vzdržuje optimalno raven vlažnosti._ 

MultiFlow 360°
Vsaka polička
s svojo 
temperaturo
Optimalna temperatura v hla-
dilniku je 5 °C, nekatere sesta-
vine potrebujejo malo nižjo, dru-
ge višjo. Poraba električne ener-
gije se pri vzdrževanju nižje
temperature zelo poveča. Višja
temperatura ni priporočljiva, saj
se hrana hitreje pokvari. Ena-
komerno in konstantno tempe-
raturo na vsaki polici posebej za-
gotavlja sistem intenzivnega
kroženja MultiFlow 360° pri
novi Gorenjevi generaciji ION.
Omogoča, da hrana v hladilni-
ku ostane sveža in ohrani svo-
jo polno vrednost kar do 60 %
dlje kot v običajnih hladilnikih._ 

Sveže ohlajeno za vroče 
poletje iz hladilnika Gorenje
Poleeetje. Sonce, vročina, ležalnik, osvežujoč napitek in sveže ohlajeno sadje.
Brez hladilnika ne gre. Še posebno v vročih mesecih je za prehransko varnost
pomembno, da hladilnik hladi brezhibno. Več informacij na www.gorenje.si.
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www.gorenje.si

GOSPODAR SVEŽINE
Novi hladilniki Gorenje ION Generation s svojo napredno formulo hlajenja in 
osveževanja, ustvarjeno v harmoniji z naravo, izboljšujejo kakovost življenja:

• zahvaljujoč intenzivnemu ventilacijskemu sistemu  MultiFlow 360°, ki skupaj s 
tehnologijo IonAir posnema naravni proces ionizacije in ustvarja idealno naravno 
mikroklimo, živila ohranijo svežino dlje časa, saj se uniči do 95% bakterij in 
mikroorganizmov v notranjosti hladilnika;

• prihrani električno energijo, saj kot prvi na svetu s senzorsko tehnologijo 
AdaptCool sledi vašim navadam in jim prilagaja delovanje.

NE ZAVRZITE HRANE ZARADI SLABEGA SHRANJEVANJA.
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Besedilo: Vanja Hočevar

sestavljeni Koščki
Mozaiki so spet v modi. Špela Vodopivec ustvarja mo-
zaične interierje, mozaična dekorativna ogledala in dru-
ge dekoracije za dom ter poslovne ali javne prostore. Nje-
ni umetniški izdelki združujejo uporabno z estetskim in
v različnih tehnikah nastajajo iz keramike, ogledal, por-
celana, kamenja in drugih materialov. Mozaične kreaci-
je dopoljnjujejo tako moderne kot tudi tradicionalnejše in-
terierje in eksterierje._
www.spelamosaics.si

novi Stanovalci
Povpraševanje po vzreji kokoši v urbanih okoljih je
spodbudilo idejo o izdelavi kokošnjaka. Izdelan je iz
preprostih materialov: aluminija, lesa, kovinske mreže in
dveh koles v velikosti starodobnega ponyja. Preprost
premični kokošnjak ponuja stanovalcem vse udobje
bivanja v dveh etažah. Spodnja je namenjena dnevnemu
sprehajanju, raziskovanju trave in razkazovanju, zgornji,
zaprti del pa valjenju jajc in nočnemu počitku._
www.premicni-kokosnjak.si

gremo
Na teraso
Ena izmed stvari, ki
nam v toplih mesecih
nariše nasmeh na
obraz, je vrtno
pohištvo in uživanje v
njegovi družbi. Poufs
je ena izmed novih
linij vrtnega pohištva
proizvajalca Tribù, s
katero se terasa v
trenutku spremeni v
udobno oazo. Poufi v
treh različnih
velikostih in več kot
70 različnih
vremensko odpornih
materialih omogočajo
zunanje poletno
kraljestvo po
individualnih željah._
www.tribu.be

moje Zavetje
Britanska oblikovalka Freyja Sewell je s kokonom iz filca ustvarila intimen, zaprt pro-
stor, ki lahko služi luksuznemu pobegu v samoto, delovnemu kotu, tihemu prostoru
počitka ali kot mirna oaza sredi polnega javnega prostora (hotela, letališča, knjižni-
ce ...). Hush je izdelan iz razgradljive volne in je tako tudi okolju prijazen. Zunanja plast
je iz industrijskega volnenega filca, medtem ko je notranjost prijetnejša na otip, meh-
kejša in izdelana iz odpadnih recikliranih volnenih vlaken proizvajalcev tapet._ 
www.freyjasewell.co.uk

Uživanje med barvami
Naj poletje zaznamujejo drobni koščki, 
ki se zložijo v popolno celoto. 

vrtna Zabava
Končno smo dočakali čas pik-
nikov, kosil na balkonu in vrtnih
zabav. Na servirnih krožnikih in
v velikih skledah se mešajo žive
barve sveže zelenjave, solat in
sadja. Kakor je sestavni del po-
letnih obrokov, zabav ter druže-
nja na prostem lahka, zdrava
prehrana, je nepogrešljiv tudi
pisan servis. Ti živo pisani krož-
niki iz melamina, navdahnjeni s
tradicionalnimi mehiškimi vzor-
ci, bodo popestrili piknike in
vrtne zabave. Linijo sestavljajo
krožniki v različnih velikostih in
oblikah, vsem pa je skupen vše-
čen, sočen, sončen vzorec v li-
monasto rumeni, pomarančno
oranžni, ciklamno rožnati ter rde-
či barvi._ 
www.westelm.com
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Citypark, 
Šmartinska 152 g, Ljubljana

Podhod Plave lagune, 
Dunajska 50, Ljubljana

Mercator center Ljubljana, Cesta
ljubljanske brigade 32, Ljubljana

Europark Maribor, 
Pobreška cesta 18, Maribor

Mercator center Domžale, 
Cesta talcev 4, Domžale

Spletna trgovina:
www.1001dar.si

Poletni užitki

Naj se poletje prične z vrtno zabavo za

prijatelje, z odhodom na morje ali preprosto

s poletnim večernim posedanjem na terasi

ali domačem balkonu.

www.1001dar.si

barve na mizi

Veliki in mali krožniki Zak! iz serije BBQ

nam s pisanimi barvami polepšajo kateri

koli del dneva: pri zajtrku, kosilu ali večerji,

na pikniku na prostem ali na zabavi. Cena

za set 4 krožnikov: od 14,50 do 16,50 evra.

mojito

Set dveh "rocks" kozarcev

Leonardo z dodanim stiračem

za priljubljeni mojito, caipirinho

in še marsikaj drugega. Cena:

10,95 evra.

uporabno

Žlica znamke Clippe ni le

običajen kos pribora, temveč

odličen večnamenski

pripomoček. Cena: 4,95 evra.

listje šumi

Pogrinjki Amorim iz portugalske

plute. Cena: 3,50 evra.

poletna nabodalca

Koktajl zobotrebci Fulla blagovne

znamke Zak! so nepogrešljivi na vsaki

zabavi ali pikniku. Cena: 6,50 evra.

na žaru

Stojalo za pečenje piščanca na žaru ali v

pečici je najboljši pripomoček za pripravo

slastnega in zavidljivo sočnega piščanca.

Cena: 12,95 evra.

tropski sadeži

Instant čaj z okusom manga in ličija

Whittard prija v vseh letnih časih,

hladen pa je idealna osvežitev v

poletnem čas. Cena: 6,95 evra.

bambus

Za vsakodnevno uporabo doma,

v pisarni ali na pikniku si

omislimo bambusov set blagovne

znamke 8pandas. Cena: 19,95

do 39,95 evra.

nagajivo

Vrč Dotty blagovne znamke Zak! se

najraje druži z dobro pijačo in s kozarci

iz iste linije. V njem na vroč sončen

dan postrezimo ledeni čaj, šabeso ali

dobro ohlajen jabolčni kompot. Cena:

od 4 do 17,50 evra.

pečemo

Češnjevo rdeča litoželezna ponev z

lesenim ročajem Le Creuset je

nepogrešljiva v kuhinji, kjer

pogosto zadiši po dušeni zelenjavi,

pečenem mesu ali ribah. Cena: od

109,60 do 141,60 evra.

barmanski mojster

Organiziramo zabavo? Koktajl lahko po

novem povsem preprosto zmešamo kar

sami z mešanico Quai Sud. Cena: 8,95 evra.

mornarsko

Brisača Lasa je izdelana iz

egipčanskega bombaža in je

nepogrešljiv sopotnik ob

najrazličnejših aktivnostih na

plaži. Cena: 27,95 evra.

čarobni gozd

Pogrinjek in podstavki za kozarce

Amorim so izdelani iz portugalske plute

in našo mizo ali prt obvaruje pred

madeži. Cena za pogrinjek: 3,50 evra.

Cena za šest podstavkov: 5,95 evra.

trend

Cekar Kaloes pride še kako prav po

nakupih, za na plažo ali kot trendovski

modni dodatek. Cena: 24,95 evra.

ob petih

Stenska ura Umbra minute in ure šteje s

stilom. Cena: 84,95 evra.

mehko

Bombažna brisača Hammamas odlično

vpija vodo, se hitro posuši in je

praktična za prenašanje, kot nalašč za

plažo ali bazen, za na pot, pa tudi za

domačo kopalnico. Cena: 29,95 evra.

1001 ideja

mala črna oblekica

Če nam primankuje prostora za

shranjevanje nakita, je obleka z

žepki in zankami za nakit prava

rešitev. Cena: 29,95 evra.

Pripravil: City Magazine
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Besedilo: Vanja Hočevar

neobremenjeno Poletje
Ona je s svojo osredotočenostjo, ki jo pelje na pot subkulture in drzno-
sti, modno neodvisna od aktualnih trendov. Grafično izrazni kosi, ki
odsevajo njeno samosvojost, delajo družbo inovativno krojenim obla-
čilom, ki izžarevajo strast do mode in kreativnosti. On letos nonša-
lantno in neobremenjeno vse stavi na sprane, razgibane T-shirte, hkra-
ti pa se spogleduje z retro stilom iz 60. let prejšnjega stoletja._
www.55dsl.com

retro Dama
Sredozemska obala, vroče poletje, mondeno središče 
St. Tropez. Dan se prebuja, elegantna dama z razkošno,
natupirano frizuro se pelje na vespi. Očala ji zastirajo
sončna očala v obliki mačjih oči. Modna kampanja
letošnje linije kopalk Palmers se je zakopala v sredino
prejšnjega stoletja, ob obalo, z visokimi kroji kopalk, z
voluminoznimi frizurami, z retro prihidom na vsakem
koraku kolekcije. Poudarek linije so enodelne ter retro
modeli dvodelnih kopalk._
Trgovina Palmers, Citypark, Šmartinska 152, Ljubljana

trend Ombre
Tako kot je številne
premamil letošnji
lepotni trend
senčnega barvanja
las, je barvno
prelivanje opazen
trend tudi v poletnih
modnih kolekcijah.
Prelivanje barv in
senčenje učinkujeta
na poletnih oblekah,
ohlapnih pleteninah,
hlačah, kopalkah in
tunikah prav
osvežujoče._ 
www.forever21.com

stil Samosvoja
Stalnica modnih kolekcij Marc Cain je preplet estetike in umetnosti z zadržanim, na-
ravnim videzom ter inovativnim pristopom. Njihova oblačila, ki so v koraku s časom,
še vedno pa ne podjarmljena hipnim trendom, nagovarjajo samozavestno urbano, mla-
dostno, zvedavo žensko, ki skozi modo izraža svoj značaj. Aktualna kolekcija odzvanja
v geometrijskih črno-belih vzorcih, nasičenih velikih barvitih potiskih, v kostime uje-
tih močnih neonskih barvah in dolgih, lahkih oblekah._
www.maxi.si

pisana Moda 
Letos je moda kričeča, drzna,
opazna, glasna. Neonskim bar-
vam, velikim vzorcem in črno-
beli kontrastni kombinaciji se
pridružuje tudi velik, masiven
nakit. Pozabimo na diskretnost,
letošnji slogan je opazno in mo-
čno. Masivne debele ogrlice
okoli vratu razkazujejo pisan
mozaik kamnov, široke zapes-
tnice so prepletene umetnije, ki
podpirajo stajling. Ultimativen
trend je na voljo za tanjše de-
narnice v kolekcijah ulične mode
ter v bolj prefinjeni izdelavi s
podpisom velikih modnih hiš.
Skupna pa jim je izbira močnih,
živih, pastelnih in neonskih barv,
ki skupaj pletejo čudovito barvno
preprogo._
www.farfetch.com

Čarobno
Moda je zabavna, sproščena, barvita, 
ponuja preplet igre in domišljije.
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Jekleni mož
Novi film o Supermanu prihaja v
naše kinematografe, in ker vemo,
da se v vsakem izmed nas skriva
želja po tem, da bi nekoč znali leteti
za golobi po zraku, peči hambur-
gerje z laserskim vidom in okej, tu
in tam rešiti svet, smo pomislili, kaj
če bi se stvari lotili na začetku.
Supermanovo "geekovsko" ime je
Clark Kent in našli smo naočnike,
ki bi bili kot nalašč za kakšnega v
dolgočasni javni službi skritega
superheroja. Ponuja jih podjetje
Warby Parker, preden pa jih naro-
čimo, jih lahko tudi virtualno
pomerimo. Povrhu za vsak par
okvirjev, ki jih kupimo, podjetje
podari nov par nekomu, ki je v sti-
ski. Priložnost, da postanemo
nekogaršnji heroj, torej._
www.warbyparker.com

Super in športno
O hitrih avtomobilih in letečih superherojih. 
Sliši se povsem moško. In tudi je.

100 vrstic
Hladno britje
Tisti, ki se brijemo in ki se brijemo z
brnečimi brivskimi aparati na suho,
vemo, kako boleče se občuti preveč
podrgnjena koža. Pri Braunu imajo re-
šitev, ki sliši na ime CoolTec Shaver,
kar pomeni, da gre za prvi električni
brivnik tam zunaj, ki med britjem akti-
vno hladi našo kožo. Zahvaljujoč ino-
vativnemu aluminijastemu hladilnemu
vsadku v glavi bomo odslej po svetu
hodili brez sramu.
www.braun.com

moški namig

Prenovljena
popolnost
Gospodje iz znane tuning
delavnice ABT so v roke
vzeli Audijevega športnika
R8 V10 in mu privoščili pre-
obrazbo, ob pogledu na ka-
tero se bo milo storilo
vsakemu ljubitelju te nem-
ške znamke. Zdaj pod po-
krovom gosti kar 600
konjev, od 0 do 100 km/h
poskoči v treh sekundah in
pol, da o tem, da je zdaj nižji
in še privlačnejši sploh ne
izgubljamo besed. Cena? Če
sprašujete, potem ga ne
morete kupiti. 
www.abt-sportsline.de

Tik-tak
Pravijo, da ni važno, ali smo atleti,
rekreativci ali pač samo nekdo, ki
rad stika naokoli po naravi, saj so
Suuntove športne ure Ambit2 na
voljo v različnih serijah. Lahek in
eleganten model Ambit2 S (cena:
od 349,99 do 399,99 evra) bo tako
razveseljeval nad tempom, naviga-
cijo, iskanjem poti in merjenjem
srčnega utripa navdušene kolesar-
je in tekače, pa tudi kakšnemu pla-
valcu bo znal prav priti med trenin-
gom. Standardni Ambit2 (cena: od
449,99 do 599,99 evra) pa po dru-
gi strani predstavlja robustnejšo
izbiro z okrepljenim ohišjem s ste-
klenimi vlakni, kar 50 urami
življenjske dobe baterije v načinu
GPS, v njegovo ohišje pa so poleg
vseh športnih funkcionalnosti
modela S vgrajeni še višinomer,
barometer in merilec temperature._
www.suunto.com

Vroče in slastno
(cena: okoli 100 evrov)
Sezona piknikov je tu, in če nam
ne bo ponagajalo vreme, se bo to
poletje na našem novem ražnju
Lillön, ki smo ga našli v Ikei, zna-
šlo na ducate prelepih, okusnih in
sočnih kosov. In kar je še posebej
kul pri tem preprosto zasnova-
nem, a elegantnem najboljšem
moškem prijatelju, je to, da v pri-
meru dežja zgornji del odstranimo
in postavimo pod streho, kjer se
peka lahko nemoteno nadaljuje. In
še bonus: palica za žigosanje
kosov z žara. Dobimo jo skupaj s
črkami, ki jih lepo namestimo
nanjo in pritisnemo na največji
kos, da se ve, za koga je rezervi-
ran. Dobimo jo za nekaj drobiža
(14 evrov plus poštnina) na ama-
zon.com, reče pa se ji nedvoumno
DCI BBQ Branding Iron._ 
www.ikea.com
www.amazon.com
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otroci

Foodbox Bento, 
za kosilo v naravi
Tudi ko smo na raziskovalnem
potepu v naravi, je prav, da
jemo s stilom. Jedilni komplet
Foodbox Bento je ravno prav
majhen, da ga lahko
pospravimo v mini nahrbtnik,
in ravno dovolj velik, da notri

spravimo celoten obrok.
Komplet vsebuje eno večjo
posodo in set malo manjših
posodic. Narejen je iz
visokokakovostnih materialov
in ga lahko čistimo v
pomivalnem stroju, uporabimo
ga brez težav tudi v
mikrovalovni pečici.

Kompletek Foodbox Bento je
zapakiran v lično embalažo, ki
se dobro zapre, tako da se tudi
v živahnem nahrbtniku ali
potovalki na poti čez drn in
strn ne bo stresel, prav tako pa
je lepo darilce za prijateljev
rojstni dan. Pri Foodboxu so
pravi mojstri na področju
otroških jedilnih kompletov, saj
lahko izbiramo tudi med
drugimi seti ter priročnimi
torbami različnih vzorcev in
velikosti. V ponudbi imajo na
primer še stekleničke
Crocodile Creek z lepimi in
živimi motivi, ki malčke
spodbujajo k pitju vode in jih
ekološko ozaveščajo, saj so
izdelane iz najkvalitetnejšega
nerjavečega jekla in so 100-
odstotno razgradljive._ 

info@foodbox.si
www.foodbox.si

Sadno veselje 
V počitniških dneh, ko smo
daleč stran od kuhinje in
domačega ustvarjanja kašic
za najmlajše, mamicam zelo
prav pridejo že pripravljeni
izdelki, na katere se lahko
zanesejo. Hipp predstavlja

novo bio sadno kašo Sadno
veselje, ki je narejena iz
stoodstotnega sadja, nežno
pasirana in primerna za
otroke od enega leta dalje.
Sadna kašica je pripravljena v
praktičnih stisljivih vrečkah in
zato še posebno uporabna na
poti, pa tudi med igranjem na
mestnem igrišču za hiter
prigrizek ali sladico. Sadno
veselje ne vsebuje dodanih
sladkorjev (vsebuje le
naravno pristotne sladkorje),
prav tako tudi ne vsebuje
arom, barvil in konzervansov.
Izdelek je že na prodajnih
policah._

www.hipp.si

Za male raziskovalce
Besedilo: Špela Dobnikar

Počitnice! Čas za raziskovanje, za skrivalnice in za ulične igrarije dolgo
v večer. Čas za malico na travniku ter ob večerih za zabavno predstavo
na prostem.

Pisani in priročni
Foodbox Bento s
torbo za malico na
travniku.

Nova bio sadna kaša Sadno 
veselje.

agenda 

SOBOTA 22/06
Janček Ježek
Zgodba o Jančku, lutkovna
predstava, bi bila čisto navadna
zgodba o čisto navadnem dečku, če
ga ne bi lepega dne spremenili v
ježka. Za otroke od treh let naprej.
Sladki oder Lutkovnega gleda-
lišča Ljubljana (ploščad pred
LGL), Krekov trg 2, Ljubljana. 
Začetek: ob 11. uri. Cena vstopnic:
4,50 evra. 

NEDELJA 23/06
12. Kekčevi dnevi
Vso družino pričakuje program
prireditev in animacij, pravljične
dežele, pravi junaki, gledališke
predstave, koncerti, športne
aktivnosti, ustvarjalne delavnice …
Do 30. junija, Kranjska Gora
(različne lokacije), prijave in in-
formacije na info@kranjska-
gora.eu, na 04 580 94 41.

PONEDELJEK 24/06
Pekarna Mišmaš
Mini teater gostuje na festivalu
Lent v Mariboru z igrano
predstavo Pekarna Mišmaš.
Besedilo Svetlane Makarovič 
in najsodobnejše scenske 
rešitve privabljata mlade 
od treh let naprej.
Oder park doživetij, Festival Lent,
Maribor. Začetek: ob 18. uri.
Vstop je prost. 

SOBOTA 29/06
Ustvarjalne otroške 
delavnice društva Sezam 
S projektom Ulice so naše skuša
Sezam ulice vrniti nazaj otrokom.
Na Cankarjevem nabrežju bo
pravo malo igrišče na prostem, s
kupom idej in animatork. Za vse
mimoidoče in bežne obiskovalce. 
Kavarna Maček, Krojaška ulica 5,
Ljubljana. Začetek: ob 10. uri.
Vstop je prost.

Otroška baterijska
lučka, za zabavno
kampiranje
Naj bo igrača še tako šik,
zanimivejša od tistih stvari, ki
pripadajo "tavelikim", je le
malokatera. A tale zagotovo
spada mednje. Otroška
baterijska lučka Čebelko Vilko
je uporabna igrača,
namenjena malim
raziskovalcem, ki bodo v
počitniških dneh kar
prekipevali od energije in od
domišljije. Baterijska lučka je
zanimiva vsepovsod – naj
bodo to avanturistično
kampiranje, domače

skrivalnice, skrivnostni nočni
sprehod, ki odkriva nove
vidike narave, ali prepovedano
nočno branje samo še ene
strani pravljice pod odejo. Za

delovanje potrebujemo dve
AA-bateriji, lučka pa je
primerna za otroke od treh let
naprej. V Kakadujevi kolekciji
najdemo tudi otroško čelno
svetilko za aktivnejše podvige
in pa svetilko, namenjeno
taborjenju, pri kateri vrtimo
ročko in s tem prižgemo šest
LED-svetilk. Lučka s
karabinjerjem vsebuje tudi
žvižgalko in kompas – vse,
kar potrebuje mali
raziskovalec._

Otroška trgovina Kakadu, Cesta
Ljubljanskih brigad 33, Ljubljana.
www.kakadu.si

Otroška baterijska lučka Čebelko
Vilko za radovedne.
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OGLASNA VSEBINA

tujina Tujina AS
z asistenco
CORIS
V poletnih dneh in mrzlici, ko se
mudi na počitnice čez mejo ali
prek več meja, se zgodi, da po-
zabimo na zavarovanje. A bolje
je pozno kot nikoli in nekatera za-
varovanja za tujino lahko skle-
nemo tudi v zadnjem hipu kar
preko mobilnika. V primeru, da
nezgodno zavarovanje za otroka
sklenemo do 30. avgusta, pa pri-
dobimo brezplačno zavarova-
nje Tujina AS z asistenco CORIS
za čas poletnih počitnic in kar 25
% popust pri sklenitvi letnega
družinskega zavarovanja Tujina
AS z asistenco CORIS. Če se
odločimo še za slednjega, celo
leto lahko prečkamo meje brez
dodatnih skrbi._

Besedilo: City Magazine

otroci in mladina Nezgodno 
zavarovanje z bogatim 
izborom kritij 
Nesreča ne počiva, niti pri nadobudni mladini, polni energije, po-
guma in stalne potrebe po akciji. Zato je dobro razmišljati o zava-
rovanju od malih nog naprej. Pred nezgodo nas zavarovanje žal
ne ščiti, nam pa, če smo zavarovani, zavarovanje olajša ali prihrani
vsaj tisti finančni vidik. Zavarovalnica Adriatic Slovenica je tudi le-
tos oblikovala ugodno ponudbo nezgodnih zavarovanj za mlade,
ki jih odlikuje bogat izbor kritij. Sklenitev zavarovanja do 30. av-
gusta 2013 prinaša otrokom, mladini in njihovim staršem števil-
ne ugodnosti in prednosti. Pa še to: kdor se odloči za sklenitev ne-
zgodnega zavarovanja prek spleta ali mobilnika, sodeluje v na-
gradnem žrebanju za iPhone 5!_

Zavarovanje je lahko potovanje
Poletne vragolije in brezskrbne dni naj varuje dobro sklenjeno zavarovanje. Resda
je zavarovanje eno tistih nujno opravil, ki jih pač moramo urediti. A zavarovanje je
lahko tudi malce bolj zabavno, sploh če ob sklenitvi zraven dobimo še vrsto drugih
ugodnosti in se ob tem potegujemo za novi iPhone ali celo za potovanje v Madrid.
Več na www.adriatic-slovenica.si.

In še več!
  S sklenitvĳo nezgodnega zavarovanja sedelujete v velikem 
   nagradnem žrebanju za: 

 ogled nogometne tekme kluba Real Madrid in obisk Madrida za 2 osebi 
      Podarjata Fundacĳa Realmadrid in agencĳa Tao Turizem d.o.o.
    ogled nogometne tekme kluba Real Madrid in obisk Madrida 
        za 2 osebi
         Podarja agencija S.K.I.F.U.N.            

                    

Sklenite nezgodno zavarovanje že sedaj in 
                               se potegujte za super nagrade!

BREZPLAČNO ZAVAROVANJE TUJINA AS Z     
    ASISTENCO CORIS ZA ČAS POLETNIH POČITNIC

Pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na www.adriatic-slovenica.si

potovanje
Za nagrado 
v Madrid
Madrid ni le španska prestolni-
ca, je španski temperament, je
dobra hrana, so živahne četrti,
so dolga jutra in so pozni veče-
ri, in nenazadnje Madrid je tudi
nogomet. Je mesto, ki ga je tre-
ba doživeti, pravijo, da ima prav
poseben značaj, ki zapelje vse
generacije in vse vrste obisko-
valcev. Doživimo ga lahko tudi
tako spontano, če sodelujemo v
žrebanju Adriatic Slovenice, kjer
podarjajo trikrat Madrid: ogled
nogometne tekme Real Madri-
da, obisk Madrida za dve osebi
ter družinski vikend paket v
Madridu. Čisto malo sreče in že
bo med polnočnim pohajkova-
njem po živahnih madridskih
ulicah zadišalo po paelli._

Varno in ugodno prek spleta in mobilnika 
Nezgodno zavarovanje lahko pri Adriaticu Slovenici preprosto sklenemo prek spletne
strani www.adriatic-slovenica.si ali mobilnika. Za sklenitev prek mobilnika pošljimo
SMS s ključno besedo NEZGODA na 6111 ali skočimo na https://m.aspolica.si/nezgoda.
Vsi, ki se bomo odločili za sklenitev prek spleta ali mobilnika, sodelujemo v nagrad-
nem žrebanju za iPhone 5, 16 GB, ki ga podarja družba Simobil, d. d. !
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Pripravil: City Magazine

*30 % popust na izbrane izdelke velja le do 5. julija 2013.

ošiljeno

Dvojni šilček My Pen, cena: 2,99 evra,

cena s 30 % popustom: 2,09 evra*.

šolski junaki

Zvezek A4 Flexi, dekliški in fantovski motivi,

cena: 1,99 evra.

za punce

Šolski komplet za 1. razred Flexi plus Pegasus sestavlja:

šolska torba, prazna trikotna peresnica, polna peresnica,

(12 barvic, svinčnik, ravnilo, dvojni šilček, radirka, črnili

vložki), športna torbica in PVC-škatla za malico. Cena:

139,90 evra, cena s 30 % popustom: 97,93 evra*.

samorog

Mapa A4 Pegasus 

z dvema obročema, 

cena: 4,49 evra.

prve pisane črke

Nalivno pero My Pen, cena:

11,90 evra, cena s 30 %

popustom: 8,33 evra*.

za fante

Šolski komplet za 1. razred Flexi plus Transformers sestavlja:

šolska torba, prazna trikotna peresnica, polna peresnica, (12

barvic, svinčnik, ravnilo, dvojni šilček, radirka, črnilni vložki),

športna torbica in PVC-škatla za malico. Cena: 139,90 evra,

cena s 30 % popustom: 97,93 evra*.

"kul" na kolesih

Torba na kolesnih Wild Logo

Nickidomroller, na voljo več modelov

s fantovskimi in dekliškimi motivi,

cena: 85 evrov.

ljubko

Šolska torba za 1. razred Heart Cats in peresnica Heart

Cats, ki vsebuje 12 barvic, 12 flomastrov, 2 svinčnika,

kemični svinčnik, ravnilo, geotrikotnik, šilček 

in radirko. Cena za torbo: 39,90 evra, 

cena za presenico: 8,90 evra.

pajki

Šolska torba za 1. razred Spider in peresnica

Spider, ki vsebuje 12 barvic, 12 flomastrov, 2

svinčnika, kemični svinčnik, ravnilo, geotrikotnik,

šilček in radirko. Cena za torbo: 39,90 evra, 

cena za presenico: 8,90 evra.

moj medvedek

Torbica, okrogla peresnica, 

mapa A4 z elastiko ali z obroči Me to You,

cena: od 3,95 do 17,90 evra.

pišemo

Roler My Pen Style, cena:

10,90 evra, cena s 30 %

popustom: 7,63 evra*.

Napolnimo šolsko torbo! 

Čeprav je šole konec in so pred vrati

težko pričakovane počitnice, so

prodajne police Mladinske knjige že

polne potrebščin za novo šolsko leto.

www.emka.si

www.mladinska.com

zbrisano

Radirka My Pen, cena: 1,40 evra,

cena s 30 % popustom: 0,98 evra*.

otroci in šola
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•••••
Komedija Nerodna tajnica
Populaire, Francija, 2012
Režija: Régis Roinsard. Igrajo: Romain Duris, Déborah François, Bérénice Bejo.
27. 6., Kolosej & Cineplexx (Planet Tuš)

Mlada Rose Pamphyle živi sku-
paj s svojim napornim ovdovelim
očetom, lastnikom vaške trgovi-
ne. Zaročena je s sinom lokalne-
ga mehanika in zdi se, da ji je
usojeno dolgočasno, garaško ži-

vljenje gospodinje. Odloči se odpotovati v mesto Lisieux v Norman-
diji, kjer opravi razgovor za službo pri Louisu Echardu, karizmati-
čnem šefu zavarovalne agencije, ki išče tajnico. Rose ni prepričljiva,
toda nehote razkrije svoj posebni dar – izjemno hitro tipkanje. Louis
je navdušen. V njem se prebudi športna tekmovalnost in mladenki
ponudi službo, če se udeleži tekmovanja v hitrostnem tipkanju._

•••••
Pustolovska komedija Osamljeni jezdec
The Lone Ranger, ZDA, 2013
Režija: Gore Verbinski. Igrajo: Johnny Depp, Armie Hammer, Helena Bonham Carter.
4. 7., Kolosej & Cineplexx (Planet Tuš)

Film režiserja, ki nam je že po-
stregel priljubljene uspešnice Pi-
rati s Karibov, bo tokrat ponudil z
izbornim humorjem začinjeno
avanturo, v kateri znani zamaski-
rani junak oživi skozi nove oči.
Zamolčane zgodbe o tem, zakaj
in kako se je John Reid, mož za-

kona, prelevil v legendarnega bojevnika za pravico, nam bo pripo-
vedoval domorodni in predvsem nikoli dolgočasni ameriški bojev-
nik Tonto, ko nas bo popeljal na dirjajoči vlak epskih prigod, prese-
nečenj in zabavnih konfliktov, ko se bosta povsem različna junaka
morala naučiti sodelovati v boju proti pohlepu in skorumpiranosti._

•••••
Animirana komedija Pošasti z univerze 
Monsters University, ZDA, 2013
Režija: Dan Scanlon. Igrajo: Billy Crystal, John Goodman, Steve Buscemi.
20. 6., Kolosej & Cineplexx (Planet Tuš)

Za konec letošnjega šolskega
leta so v naših kinematografih
poskrbeli za nov odmerek
smeha in krikov z animirano
pustolovščino studia
Disney/Pixar, ki je nekakšna
predzgodba izvirnika Pošasti iz

omare. Odkar je bil Miha majhen, je sanjal, da bi postal strahec, in
najboljši prihajajo s Pošastne univerze. A vse le ne gre po načrtu,
saj mu že prvi semester študija načrte pokvari vročekrvni in
bahavi kosmatinec Sulley, ki prihaja iz družine z dolgo strašilno
tradicijo. Njuno rivalstvo se tako zaostri, da ju nazadnje izključijo
iz elitnega strašilnega programa. Če se hočeta vrniti vanj, morata
skleniti premirje in začeti sodelovati z gručo čudaških pošasti, ki
se jim posmehuje vsa univerza. Film si lahko ogledamo
sinhronizirano v slovenščino in v tehniki 3D._

Akcijska fantazijska pustolovščina

Jekleni mož
Man of Steel, Kanada, Velika Britanija, ZDA, 2013
Režija: Zack Snyder. Igrajo: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon,
Russel Crowe, Kevin Costner, Diane Lane, Laurence Fishburne.
20. 6., Kolosej & Cineplexx (Planet Tuš)

Na velika platna prihaja, tokrat tudi v 3D-tehniki, nova filmska adaptacija
legendarnega Supermana, ki se je kot mlad novinar prisiljen soočiti s
svojo skrivnostno preteklostjo in s svojim poslanstvom na Zemlji. Jonat-
han in Martha Kent na poti domov naletita na strmoglavljeno plovilo in v
njem najdeta otroka, ga posvojita ter ga poimenujeta z imenom Clark.
Kjub vrednotam in vzgoji, ki jih dobi od svojih posvojiteljev, se počuti od-
tujenega zaradi svojih izjemnih sposobnosti. Kot mladenič izve, da ni z
Zemlje, zato se odpravi na pot, da bi odkril, od kod je in zakaj je bil poslan
na ta planet. Ko Zemljo napadejo zlobni pripadniki njegove rase z umira-
jočega planeta Kripton, začuti, da se bo moral v njem prebuditi junak, če
bo hotel rešiti svet pred uničenjem in postati upanje za vse človeštvo._

•••••
Akcijska drama Svetovna vojna Z
World War Z, Malta, ZDA, 2013
Režija: Marc Forster. Igrajo: Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge Dale.
20. 6., Kolosej & Cineplexx (Planet Tuš)

Na povsem navaden dan se
Gerry Lane in njegova družina
znajdejo v prometnem zastoju.
Toda nekdanji preiskovalec ZN
sluti, da ne gre za običajno
prometno gnečo. Med
ropotanjem helikopterjev nad

mestom in drvenjem policistov na motorjih na ulicah izbruhne
popoln kaos. Nekaj namreč povzroča, da ljudje začnejo surovo
napadati drug drugega. Smrtonosen virus, ki se širi z enim samim
ugrizom, zdrave ljudi spreminja v nekaj neprepoznavnega,
nerazmišljujočega in podivjanega. Film je nastal po
postapokaliptični knjižni grozljivki pisatelja Maxa Brooksa, lahko pa
si ga ogledamo tudi v 3D-tehniki._

filmska poslastica NA PLATNU
"Otrok iz zgornjega
nadstropja", v režiji Ursule 
Meier (2012)
"Preden umrem", v režiji 
Ola Parkerja (2012)
"Okus maščevanja", v režiji
Nielsa Ardna Opleva (2013)

NA KRATKO 
Kinodvorišče 
Kinodvorišče je Kinodvorov letni
kino v atriju Slovenskih železnic, ki
bo letos razpel svoja platna od 20.
junija do 13. julija in premierno
prikazal štiri filme. Filmi bodo na
sporedu ob 21.30, poskrbeli pa bodo
tudi za večerna druženja. V primeru
dežja bo projekcija ob isti uri v
Dvorani Kinodvora.
www.kinodvor.org

Pol stoletja Kinoteke in
Festival 35-mm filma
V Slovenski Kinoteki letos praznujejo
petdesetletnico kontinuiranega
kinotečnega prikazovanja filmov,
vezano na odprtje Dvorane
Jugoslovanske kinoteke v Ljubljani 1.
julija 1963. Otvoritvena projekcija je
takrat pripadala klasični filmski
grozljivki Pozno ponoči iz leta 1945,
kultni omnibus pa bo tokrat sklenil
aktualno kinotečno sezono natanko
petdeset let pozneje in točno opolnoči,
obenem pa bo tudi epilog
novoustanovljenega, prvega Festivala
35-mm filma, ki se bo z uverturo začel
že 26. junija. 
www.kinoteka.si

HIŠNI KINO 
"Sedmi pečat", v režiji Ingmarja
Bergmana (1957)
"Grdi, umazani, zli", v režiji
Ettoreja Scole (1976)
"Lom valov", v režiji Larsa von
Trierja (1996)

Besedilo: City Magazine

•••••
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otroške skrivnosti

Svetovni dan Smrkcev v Cityparku 
Sobota, 22. junija 2013, ob 17. uri 

(vabljeni že ob 15. uri na smrčjo preobrazbo za dogodek ob 17. uri)

Nedelja, 23. junija 2013, ob 11. uri

Ponedeljek, 24. junija 2013, ob 17. uri

V Cityparku praznujemo Svetovni dan Smrkcev in smrkastičnih
dogodivščin. Spoznajte Smrkce, izdelajte svoje smrčje kape in se skupaj z nami
pozabavajte v smrčji vasi. SMRKASTIČNO BO! •

Citypark • Šmartinska cesta 152 g, 1000 Ljubljana

Poletne počitnice za otroke
Otroke od 5. do 14. leta starosti vabimo, da se nam pridružijo na športnih
počitnicah. Pripravili smo zanimive programe, ki vključujejo športne panoge:
plavanje, tenis, jadranje na deski, potapljanje, rafting, jahanje in rolanje. Športne
počitnice bodo potekale od ponedeljka do petka med 8.00 in 18.00 uro v več
terminih med šolskimi počitnicami. Opise programov si lahko ogledate na
spletni strani   •

Smučarski klub Snežinka
Gortanova 21, Ljubljana

Tel: 01 / 542-26-90 • fax: 01 / 542-26-94
www.snezinka.com

www.facebook.com/sk.snezinka

Gremo na morje!
Skiroji, poganjalci, kolesa (in čelade, seveda!), kopalke z zaščito pred soncem pa
vse vrste igrač in iger za zabavo na prostem – ja, poletje je fino in šik! Priprave
na počitnice se letos začnejo v trgovini Babadu :) •

Trgovina Babadu 
Nakupovalna galerija Kristalne palače

Ameriška 8, BTC, Ljubljana
030 240 250

facebook.com/babaduslo
www.babadu.si

Pestro poletje v Vodnem mestu Atlantis
Pred nami so počitnice, zato bodo lahko šolarji kmalu zamenjali počitniške
urice pred računalnikom in televizijo za nepozabne počitnice, uživanja, zabave,
prijateljskih druženj ter teniških in vodnih dogodivščin. V Atlantisu v poletnih
mesecih v sklopu počitniškega varstva organizirajo tudi enotedenski ali
dvotedenski intenzivni tečaj plavanja v Plavalni šoli Atlantis, učenje tenisa v
teniški šoli Millenium in učenje angleškega jezika po metodi Helen Doron
English. Vse to že od 26 EUR na dan! •

Rezervacije in dodatne informacije
030 242 128 • 01 / 585 21 20

varstvo@btc.si
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festival elektronike

Ultra festival
ru bo potekala zaključna zabava. Vstopnice za oba
dogodka gredo kot tople žemljice. Zagotovimo si jih
pravočasno in se prepustimo dogodivščinam, ki
nam jih pripravlja elektronski dogodek regije. Cena
vstopnic: od 75 evrov naprej, nastanitev in prevo-
ze zagotavlja soorganizator prireditve, agencija
Collegium Mondial Travel._
Od 12. do 14. julija, Split in otok Hvar, Hrvaška
www.ultraeurope.com
www.collegium.si
www.travel2ultra.com

21. junij-6. julij

festival
Lent

Različne lokacije mesta Mari-
bor. Cena vstopnice: v predpro-
daji od 20 do 25 evrov za
festivalsko vstopnico, od 15 do
20 evrov za dnevno vstopnico
oziroma odvisno od predstave
ali koncerta. 
www.festival-lent.si
V začetku poletja Festival
Lent poskrbi, da je življenje
Mariborčanov in vseh obisko-

valcev štajerske prestolnice
prežeto z zanimivim dogaja-
njem. Med drugim bodo tudi
letos  na Lentu poskrbeli za
glasbene presežke. Tako
bomo lahko prisluhnili razli-
čnim glasbenikom, ki bodo
vsak na svoj način poskrbeli
za vrhunsko glasbeno dožive-
tje. V leta starega rocka nas
bodo popeljali Uriah Heep, za
ljubitelje jazza bodo poskrbeli
Medeski Martin & Wood, za-
bavali nas bodo Tony Allan,
Stefanovski & Spassov, Edo
Maajka, TBF, Zmelkoow ter
mnogi drugi._ 

Zveneča imena
elektronske
glasbe bodo
julija zavzela
Ultra festival.

rock festival

Rock Otočec
Kljub menjavi lokacije bo letošnja izdaja Rock
Otočca še boljša, še glasnejša, še bolj mokra! S
selitvijo v Ljubljano doživlja svoj drugi premik v
skoraj dvajsetletni zgodovini. Nova lokacija na
Ježici v Laguni omogoča boljše kampiranje, izved-
bo glavnih koncertov na travniku ter dnevne in
nočne užitke v bazenu. Čez dan bo dovolj zaba-
ve in kopanja za vse. Poleg dnevnih aktivnosti pa
so poskrbeli tudi za izjemen glasbeni program.
Tako bodo nastopili odlični in energični Elvis Jack-
son, skupina Niet, vedno razigrana Mi2, Billy Talent,
Eskobars, Let3, Dubioza Kolektiv, Papa Roach ter
mnogi drugi. Čez leto so potekali tudi predizbori še
neuveljavljenih glasbenih skupin. Na teh so izbra-
li najboljše, ki nam bodo pokazale, kaj znajo in
zmorejo. Spremembe so večinoma dobre. Če je
temu res tako, pa je najbolje, da se prepričamo
sami. Z obiskom tradicionalnega Rock Otočca na
ne tako tradicionalni lokaciji. S sloganom ''manj
blata – več muske" pa se bomo lahko prepustili
novim dogodivščinam, ki nam jih prinaša poletje.
Cena vstopnic: 24 evrov v predprodaji za en dan,
39 evrov v predprodaji za dva dneva._
Od 5. do 7. julija, Laguna Ježica, Ljubljana
www.rock-otocec.com

elektronika

Red Summer Party

Poletje lahko začnemo v velikem slogu in kakopak
v temperamentno rdeči barvi. V rdeče barve bo
odet kultni Plečnikov stadion za Bežigradom. Tako
bo spet oživelo eno lepših prizorišč slovenske pre-
stolnice. Na prvi poletni dan, na dan poletnega
solsticija prihaja k nam odlični didžej, član Swedish
House Mafie Axwell. Poskrbel bo za nepozaben
plesni večer, ki mu ne bo manjkalo dobre energi-
je in še boljše glasbe. Seveda bodo za ogrevanje
poskrbeli odlični tuji in domači predstavniki elek-
tronske glasbe. Tako si bodo mešalke podajali ita-
lijanski Daddy's Groove, neustavljivi Norvežan
Ørjan Nilsen ter evforični egipčanski duo Aly&Fila.
Domače barve bodo zastopali Vanillaz ter ekipa
Sharkastique Tunes. Novost urbane zabave so
organizirani uradni after partyji, ki bodo plesno
dogajanje podaljšali še pozno v noč, na različnih
lokacijah po Ljubljani. Kot vedno bodo organiza-
torji poskrbeli za bogato scenografijo, odlično ozvo-
čenje ter številna dogajanja na prizorišču. Najdaljši
dan v letu je najbolje preživeti v odlični družbi in
v vročih plešočih ritmih, ki jih na Red Summer
Partyju z gotovostjo ne bo manjkalo. Cena vstop-
nic: od 19 do 43 evrov v predprodaji._ 
21. junija ob 17. uri, Stadion Bežigrad, Vodovodna 20,
Ljubljana
www.redparty.eu

Stadion Poljud in otok Hvar bosta prizorišče enega
največjih evropskih elektronskih festivalov. Ustvar-
jalci razvpitega miamijskega Ultra Music Festivala
in odmevnih sestrskih projektov v čilskem Santia-
gu, Sao Paulu, Buenos Airesu, Seulu ter na Ibizi se
podajajo na osvajanje Evrope. Pričakovanja pred re-
gionalnim glasbenim spektaklom leta, ki bo sledil
vrhunski programski in tehnični zasnovi Ultrinih pro-
jektov, so izjemna. Armin van Buuren, Avicii, Afro-
jack, Hardwell, Chase & Status, Nicky Romero, Fed-
de Le Grand, Arty, Porter Robinson, Sander van Do-
orn, Cazzette, Krewella, Riot Gear, Deniz Koyu, Swan-
ky Tunes, Bingo Players, Adventure Club, Hard Rock
Sofa, Umek, Carl Cox je zgolj nekaj imen, ki bodo
poskrbela za poletne plesne ritme. Poleg vrhunskih
učinkov in ozvočenja na kar treh plesiščih bodo po-
skrbeli za odlično elektronsko glasbo. Na otoku Hva-

Glasbena 
skupina Papa
Roach.

Axwell 
''v akciji''.

glasba 36
kulturni izbor
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festival

Cofestival
Co, Cofe ali Cofestival je združitev treh sodobno-
plesnih festivalov. Kar smo prejšnja leta spremlja-
li kot Modul-dance, Ukrep ali Pleskavico, bomo
tokrat kot festival sobivanja. Dobro sodelovanje je
načeloma nekaj zaželenega, a v primeru takšne-
ga festivala obstaja možnost, da bomo zaradi boga-
tega programa uspeli katerega od njegovih delov
spregledati. Festival se bo odvijal do septembra, a
bo kar nekaj vrhuncev potekalo že v naslednjih
dneh. Otvoritvena predstava skupine La Veronal
se ukvarja s telesom. Vsekakor niso edini, ki se
ukvarjajo s tem materialom, a ga predstavljajo kot
material italijanske umetnosti skozi stoletja. Vse
nas je navdušil Michelangelo ali Pasolini, skupina
La Veronal pa nam bo njihova dela prikazala sko-
zi krhkost, ranljivost in fasciniranost nad materia-
lom, ki smo tudi mi sami. Naslednji junijski vrhu-
nec festivala, Lil'Dragon, nas bo popeljal v
popolnoma drugo okolje, saj povezuje ostarelo
zvezdo kraljevega baleta iz Kambodže, plesalko
hip-hopa in skupino otrok. Ni si težko predstavljati
osvežilne nenavadnosti na odru, prek katere Eric

Mihn Cuong Castaing prepleta različne umetniške
discipline, nas pa izziva, da svoje navade vidimo
iz drugačne perspektive. Dogajanja ne bodo obli-
kovale le predstave, saj nas 18. junija čaka filmski
večer, 19. junija zabava Slovenija Crowdfunding
v Bikofe, 21. junija pa Fičodrom in poletni žur z
izbranimi DJ-i. Festival sobivanja z junijem ne
zaključuje svojega poslanstva, saj nas v drugi
polovici septembra čaka še nekaj manj kot deset
dogodkov. Cena vstopnic: od 0 do 8 evrov._

Do 21. junija, Kino Šiška, PTL in Bikofe, Ljubljana,
www.cofestival.net

Predstava
siena.
© Javier Robiscon

ples

Odprta plesna scena
Plesna scena oziroma njena odprta različica je tra-
dicionalni dogodek, ki s podporo Javnega sklada
za kulturne dejavnosti združuje mlade, predvsem
domače ustvarjalce giba. To poletje se nam obeta
nekaj zanimivih produkcij, na čelu katerih stojijo
Mladi plesni upi. Večer 27. junija bo tako oblikovao
sedem miniatur oziroma 25 mladih plesalcev in
plesalk, ki delujejo v severovzhodni Sloveniji. Nasled-
nji dan si lahko ogledamo premierno uprizoritev V
odsotnosti/Skoraj tam, nastalo v Plesni izbi Mari-
bor. Ustvarjalca, Matevž Dobaj in Barcons Roca, jo
opisujeta kot plesno raziskovanje prostora, kjer ni
ugodja. Dejstvo sicer nakazuje nekoliko zahtevnej-
ši večer, a se gibata v prostoru med nelagodnim in
nekonformističnim estetsko in domišljeno. Ta dan
bo na oder stopila tudi Tina Dobaj Eder s predsta-
vo Navidezna resničnost. Osrednja fascinacija 29.
junija se bo gibala okoli New Age Gypsies (novod-
obnih Romov), kar spodbuja tako pozitivne kot
negativne občutke. Predstavo sta zasnovala koreo-
graf in plesalec Gyula Cserepes, nekdanji član sku-
pin Central-Europe Dance Theater in En-Knap

Group, tako si lahko obetamo precizno igro plesa in
glasbe. Skupaj s plesalko Nino Fajdiga in glasbe-
nikom Janušem A. Luznarjem bomo prehajali mesta
(ne)svobode in iluzije in se gibali med omejujočo
sedanjostjo in pradavno preteklostjo z gibom in
melodijo. JSKD bo svoje poslanstvo zaključil z uli-
čnim dogodkom 1. julija. Grajske dame nas bodo na
osrednjem mariborskem trgu najprej zapeljale v
svet lepote, poezije in krhkosti, za tem pa prepriča-
le, da ples lahko pritegne kot oblika uličnega spek-
takla. Cena vstopnic: 5 evrov (Lutkovni gledališče),
vstop je prost za predstavo Grajske dame._

27., 28. in 29. junija ob 20. uri, Lutkovno gledališče Ma-
ribor, Vojašniški trg 2 a, in 1. julija ob 20.30, Trg Leona
Štuklja, Maribor, www.jskd.si

Še nekaj kulturnega dogajanja, ki bo
pritegnilo pozornost.

vpis abonmajev
17/06
Opera
Do 21. junija, SNG opera in balet Ljubljana,
Župančičeva 1, Ljubljana. Cene vstopnic: od-
visno od vrste abonmaja.
Ljubljanska operna hiša še nekaj dni vpisuje po-
mladne abonmaje. Izbiramo lahko med šestimi
vrstami, ki nam predstavljajo enajst uspešnih
baletov in oper. Poseben izbor je namenjen tudi
družinam in otrokom.

trilogija
20/06
Ljubezen v pismih
20., 21. in 22. junija, Mladinsko gledališče, Vil-
harjeva 11, Ljubljana. Začetek: ob 20. uri. Cena
vstopnic: od 7,50 do 21 evrov.
Trije večeri bodo posvečeni trem velikim ljubez-
nim – (eni) bratski in dvema erotičnima. Znane
so nam iz pisem Vincenta van Gogha, Jamesa
Joycea in Slavka Gruma.

muzikal
20/06
Bila sva mlada oba
20. in 21. junija, Poletno gledališče Studenec,
Studenec pri Domžalah, Domžale. Začetek: ob
21. uri. Cena vstopnic: od 25 do 30 evrov.
Muzikal z mojstroma smeha, Natašo Tič Ralijan
in Gojmirjem Lešnjakom Gojcem, je prvi na
svetu, ki izhaja iz narodnozabavne glasbe. Ro-
mantično-duhovita zgodba nas bo popeljala prek
glasbe Avsenikov.

performans
28/06
Galanterie Mécanique
28. junija in 5. julija, Galerija ŠKUC, Stari trg 21,
Ljubljana. Začetek: ob 19. uri. Vstop je prost.
Izhodišče neplesne neigrane predstave je film
Charlieja Chaplina Moderni časi, ki z lucidnostjo
osvetli mehanizacijo zaradi povečanja učinkovito-
sti. Meta Grgurevič in Urša Vidic to združujeta z
avantgardnim gledališčem in sinhronijo Vsevoloda
Meyerholda.

100 vrstic

"Prizor iz
predstave
New Age 
Gypsies".  
© Miha Sagadin
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Loomp Za domače ljubljenčke 
Če imamo psa ali mačka, potem zagotovo vemo, kako pomembna
sta varnost in udobje našega štirinožnega kosmatinčka. Pri slo-
venski znamki Loomp imajo v mislih tako ljubljenčke kot nas, saj
so njihovi izdelki narejeni tako, da ustrezajo obojim. Izbiramo lah-
ko med ovratnicami, povodci, oprsnicami, posodicami, elastičnimi
povodci za tek, posteljami, ležišči in različnimi dodatki. Postelje
Loomp 3 v 1 so pravo doživetje, saj si jo lahko priredimo in iz-
beremo čisto sami, za edinstven videz in hkrati praktično upo-
rabnost izdelkov pa nam izvezejo tudi ime kužka ali mucka in
ustvarijo kolekcijo po našem okusu._
www.loomp.si
www.facebook.com/loomp.pets

aktivne počitnice
Odjadrajmo
na Jadran
Letos si lahko
privoščimo jadranje
po Jadranu malo
drugače in ga
tematsko obarvamo z
aktivnostmi, kot so
kolesarjenje, treking in
atraktivna zumba. Za
izbor plovila, skiperja,
dnevne dinamike,
animacij, ogledov
znamenitosti, mini
šole jadranja,
potapljanja in ribolova
ter degustacije
domačih
suhomesnatih
izdelkov in vina, pa
bodo poskrbeli
strokovnjaki._
www.odjadraj.com 
www.activesailing.eu

najceneje V Salonu La Chic
Najnižje cene za maksimalno šik si lahko predvsem predstavnice nežnejšega spola
privoščimo v modnem Salonu La Chic, kjer nas bodo pripravili za popolno poletje in
za vroče avanture. Njihova ponudba obsega tako depilacije kot tudi manikuro z la-
kiranjem in permanentnim lakiranjem na nogah in rokah, pri čemer uporabljajo pro-
fesionalne voske in lake Jessica. Poskrbeli bodo za lično oblikovane in barvane obrvi,
lahko pa se odločimo tudi za barvanje trepalnic. In če ne bomo zadovoljne zgolj s priv-
lačnim videzom, nam za sprostitev ali poživitev nudijo še klasično masažo in masa-
žo lomi lomi._
Salon La Chic, Redelonghijeva 12, Ljubljana, telefon: 040 466 870
Odpiralni čas: pon. – pet. od 9. do 19. ure, sob. po dogovoru

lepota
L'Occitane za 
brezhibno polt
L’Occitane je prvič v kozmetiki
patentiral združenje dveh an-
gelskih rastlin, ki razkrivata skriv-
nost brezhibne polti: organske
angelike in organskega belega
irisa. Njuna sinergija tvori srce
nove Lepotilne BB-kreme za po-
polno polt, ki združuje vse pred-
nosti vlažilne kreme in tekočega
pudra, ter koži zagotavlja brez-
hiben videz, navlaženost in učin-
kovito UV-zaščito z zaščitnim
faktorjem 30. Lahka, topljiva se-
stava se povsem zlije s tenom
polti, s svojim delovanjem pa
opazno zmanjša videz odprtih
por, rdečico in nepravilnosti._ 
www.loccitane.si

KONCERT NINE PUŠLAR IN REBEKE DREMELJ

21.6. OB 21. URI

Poslu{ajte in osvojite vstopnice za koncert!

Cristobal Najbolj šik čevlji v mestu
Trgovinica s čevlji Cristobal na Židovski ulici zagotovo

ponuja najbolj šik čevlje v Ljubljani. V njej tako najdemo
širok izbor čudovitih italijanskih čevljev, prave španske

espadrile in priljubljeno znamko čevljev Lola Cruz. Moški
čevlji so znižani za 30 odstotkov, šik cene pa veljajo tudi za
moden nakit Swarovski. Ekskluzivno v Cristobalu najdemo
tudi znamenite Cloxice, ki so obnorele Rusinje in Italijanke._

Cristobal, Židovska ulica 5, Ljubljana
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Temperature še niso prav poletne, pa vendar nam misli že uhajajo 
na morje. Da boste na plaži brezhibno urejeni, smo pobrskali po 
trgovinah BTC City in se prepričali, da je izbira res pestra.

ON Kopalke 22,99 €,
Brisača 37,99 €, 

Trgovina Intersport, 
Dvorana 11 

ONA

ON

Kopalke Mystic 39,95 €, Trgovina Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne palačeHlačni pareo 29,90 €, Trgovina Fanina, Dvorana ATorba 11 €, 
Trgovina Cotton Bay, Dvorana AKlobuk

Trgovina Bijoux, Dvorana A

Kopalke Mystic 39,95 €, Trgovina Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne palačeBrisača 34,99 €, Trgovina Intersport, Dvorana 11 Natikači Havaianas 20 €, Trgovina Bijoux, Dvorana A
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NISSAN QASHQAI 360 
S TEHNOLOGIJO, KI RAZKRIJE MESTO.

Kombinirana poraba goriva: 4,5—8,2 l/100 km. Emisije C02: 119—194 g/km.
Ponudba velja za vsa vozila, za katera se do 30. 6. 2013 sklene pogodba o nakupu, dobavljena pa bodo po tem datumu. Končna maloprodajna cena se ne spremeni - razlika v maloprodajni ceni zaradi spremembe davka na dodano vrednost po tem 
datumu se obračuna kot dodatni popust na novo maloprodajno ceno. Slika je simbolna.  Več na www.nissan.si. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana.

Kaj je smisel vožnje po mestu, če iz nje ni mogoče dobiti kar največ? Nissan Qashqai 360 je najboljši izraz urbanega stila, moči in tehnologije. 
Verjame, da bi tehnologija morala razkrivati mesto, zato vas Nissan Connect popelje na brezskrbno popotovanje v prav vsak del mesta, 
Bluetooth® pa vam omogoči prostoročno telefoniranje in preprost dostop do funkcij vašega telefona. Nissanov Around view monitor vam 
pomaga hitro, enostavno in varno parkirati, saj ponuja pogled s ptičje perspektive tudi na najmanjši parkirni prostor v mestu. Nissan Qashqai 
360 - vaše mesto ni bilo še nikoli tako razkrito.

ODPELJITE POSEBNO SERIJO  

Z BOGATO OPREMO.
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