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DRUGAČEN OD DRUGIH
Že 11. leto poskuša City Magazine svojim bralcem prinesti zgodbe o ljudjeh, dogodkih in trendih po svetu in v Sloveniji. Išče tiste urbane izjave 
naše družbe, presežke in skupne zmage. Ostaja pozitiven v vseh pogledih in poroča le o stvareh, ki nas navdihujejo z upanjem, da zmoremo. 
Nova vizualna identiteta sledi svetovnim smernicam in odseva zanimiv in sodoben pristop. Takšen, v katerem bomo lažje izražali 
svoje zamisli, se razlikovali, v katerem bomo drugačni. V številki #203 se odpravite na vizualno popotovanje v svet mode & di-
zajna. Naj vas očara simpatična YouTube ustvarjalka #sarabeautycorner. Odpravite se na lov na čarovnice in se hkrati na-
vdušujte nad tremi novimi slovenskimi filmi. Vse to, ker verjamemo, da ste drugačni od drugih! 
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Novi Touran.  
Na voljo z dostopno točko WLAN.*
Pot na dopust lahko traja tudi malo dlje. Opcijsko vgrajena dostopna točka WLAN omogoča internetno 

povezavo osmim uporabnikom, kot so pametni telefoni, tablice in prenosni računalniki. Zabava se tako 

ne bo začela na cilju, temveč bo trajala vse potovanje. Novi Touran. Kos vsemu.

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 132−111 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,7−4,3 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOx: 0,0602−0,029 g/

km. Število delcev: 0,31−0,0014 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 

Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 

čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. *Dodatna oprema.

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna.
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MERCEDES-BENZ 
FASHION WEEK 
LJUBLJANA
Dizajn je v avtomobilskem svetu, tako kot v modi, 
središče in najvidnejši element uspeha znamke. Obli-
kovalci se pri svojem delu orientirajo po duhu časa in 
družbenih silnicah, ki poganjajo razvoj. In čeprav je 
moda običajno kratkotrajnejša od poželjivosti in mo-
dernosti avtomobilov Mercedes-Benz, zanjo ne vla-
da nič manjše zanimanje. Nasprotno. Kar se je začelo 
leta 1996 z Mercedes Australian Fashion Week, je 
danes mednarodno priznana veriga tednov mode v 
metropolah, kot so Miami, Berlin, Sydney in Istanbul. 
V Ljubljano prihaja premierno, zato so pričakovanja 
visoka. Več kot deset domačih in tujih modnih obli-
kovalcev bo predstavilo svoje kolekcije za pomlad/
poletje 2016. Ustvarjalna ekipa poleg modnih revij, 

ustvarjalnih delavnic in predavanj ter ekskluzivnih 
družabnih večerov napoveduje posebno prese-
nečenje znamke Mercedes-Benz. MBFWLJ je tako 
premium teden mode, ki v ospredje postavlja lokalne 
in regijske modne ustvarjalce. Zvezde MBFWLJ bodo 
mednarodno nagrajeni oblikovalci, ki s svojimi potr-
ditvami sodelovanja že prispevajo k prepoznavnosti 
dogodka Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana v 
evropskem prostoru._

do 31. oktobra / Ljubljana / 

Cankarjev dom / mbfashionweek.com

TOREK 
20. 10.

7. BIENALE VIDNIH 
SPOROČIL SLOVENIJE

Bianale, ki ga bo od 
20. oktobra do 22. 
novembra pod streho 
vzela Narodna galerija 
v Ljubljani, bo tudi le-
tos predstavil najbol-
jše, kar ima Slovenija 
pobuditi na področju 
vizualnih komunikacij. 
Vizualne komunikacije 
oziroma vidna spo-
ročila so sicer le bolj 
prefinjen izraz za gra-
fično oblikovanje. In 
čeprav marsikdo meni, da ga to ne zanima oziroma 
se ga ne tiče, so stvari, povezane z oblikovanjem, 
hočeš nočeš del našega vsakdana. Vidna sporočila 
na nas namreč prežijo na vsakem koraku. Kadar drži-
mo pametni telefon, kadar beremo knjigo, katalog ali 
časopis … Zatorej vabljeni vsi, ki preprosto obožujete 
dober dizajn._

do 22. novembra / Ljubljana / Narodna galerija / 
bvss.brumen.org

SOBOTA 
24. 10.

SREDA 
21. 10.

ČOKOLJANA – SEJEM 
ZA LJUBITELJE 
ČOKOLADE

CITY CHEF 
KUHARSKA AKADEMIJA

Čokoljana je sejem, ki bo v soboto, 24. oktobra, našo 
prestolnico že tretje leto zapored za en dan spre-
menil v sladko središče čokolade in prepričal, da je 
čokoladni svet veliko bolj pester in raznovrsten, kot 
si večina ljudi predstavlja. Na bogato obloženih sto-
jnicah Čokoljane bomo našli čokoladne tablice iz 
kakava z različnih koncev sveta, pokušali pralineje 
z lokalnimi okusi, na primer z bučnim in olivnim ol-
jem, piransko soljo, sivko, mandarino, rožmarinom, 
vinskimi sortami, medom in domačim likerjem, ter 
tudi z eksotičnimi okusi, kot so okus manga, žafra-
na, čilija in karija. Torej obvezen obisk za vse ljubitelje 
čokolade._

24. oktober / Ljubljana / cokoljana.si

Oktobra smo zakorakali v malo hladnejši čas, ko nam 
prijajo testenine in mesne jedi. Te bomo pripravljali 
tudi na oktobrski kuharski akademiji, ki bo slišala na 
ime Italijanska kuhinja. Ta slovi po najboljših picah in 
testeninah, nekaj najbolj okusnih dobrot pa bomo 
pripravili skupaj z vašo pomočjo. Tokrat pa se bomo 
posvetili tudi pripravi domačih testenin. Glavne jedi 
bo v prenovljenem salonu Bosch Siemens pripravl-
jal glavni kuhar Gostilnice in pizzerije Kaval, Dragan 
Marjanović, za sladice bo poskrbel slaščičar iz Lolite, 
Grega Rode. City Magazine organizira akademijo 
City Chef že 6. sezono. Vljudno vabljeni!_

21. oktober / cm.si/italijanskakuhinja2015

NEDELJA 
25. 10.

TEKAŠKI VRHUNEC 
LETA – VOLKSWAGEN 
20. LJUBLJANSKI 
MARATON

Ljubljanski maraton velja za pravi praznik teka, in če 
je bil lanski zgodovinski, je letošnji jubilejni. Praznuje 
namreč že 20 let. Ljubljana se bo v tekaško prestol-
nico spremenila 25. oktobra, Volkswagen 20. Ljubl-
janski maraton pa bo ponudil železni repertoar, to 
sta maraton in polmaraton, ter druge mlajše teke na 
različnih razdaljah (rekreacijski tek na 10 km, Lumpi 
tek, osnovnošolski, srednješolski in promocijski tek 
ter FUN tek), če vam tek ne diši, pa to še ne pome-
ni, da se morate preseliti med gledalce, saj se lahko 
odločite za polmaraton na rolerjih ali handbike kole-
sih. Nekaj za vse generacije in tekaške okuse torej._

25. oktober / Ljubljana / vw-ljubljanskimaraton.si

SREDA 
28. 10.

04 // DAN ZA ...



ŽENSKA MODA // 0706 // ŽENSKA MODA

LETOŠNJA JESEN BO ZAZNAMOVANA Z BLEŠČEČIM 
IN DRZNIM NAKITOM, KI BO ŠE POUDARJAL NAŠO  
INDIVIDUALNOST. POIGRAVALE SE BOMO Z RAZLIČ-
NIMI MODNIMI DODATKI, OD DOLGIH ROKAVIC DO 
BLEŠČEČIH BROŠK TER TORBIC IZ SEMIŠA VSEH VRST 
– »THE ONLY SKY IS THE LIMIT«. Z VISOKIMI ŠKORNJI 
SE BOMO SAMOZAVESTNO SPREHAJALE MED JESEN-
SKIM LISTJEM, OVITE V VELIKE, TOPLE MOŠKE PLAŠ-
ČE. JESEN 2015 NAM TAKO PRINAŠA POIGRAVANJE 
Z BARVAMI IN FORMO V VSEH OBLIKAH – MOŠKO SE 
DOPOLNJUJE Z ŽENSKIM, BARVE SE MED SEBOJ PRE-
LIVAJO KOT NA SLIKARSKEM PLATNU, VSE TO PA DO-
POLNJUJEJO DRZNI MODNI DODATKI.

POIGRAVANJE 
MODNIH 

SMERNIC  
JESENI 2015

50 ODTENKOV 
SIVE 
50 odtenkov sive se to 
jesen vrača – tokrat na 
ulice. Minimalistične 
sive obleke in kostimi so 
osnovno platno, na ka-
tero lahko po želji do-
dajate številne modne 
dodatke – od nakita do 
rokavic in seveda tor-
bic._

NAKIT
To jesen se vrača ženstven nakit! Veliki 
svetleči uhani in prelepe svetlikajoče 
se broške. Ujemite jesensko svetlobo 
v svoj nakit!_

J CREW

LJUBIMO 
MOŠKE 
Velike moške jakne in 
plašči tokrat najdejo 
svoj prostor na žen-
skem telesu. Dame, zdaj 
je idealen čas, da razši-
rite svojo garderobo in 
si privoščite kakšen kos 
kar iz omare svojega 
partnerja._

ZARA

VALENTINOSAMUJIS.OLIVER

B E S E D I L O  &  I Z B O R :  K R I S T I N A  P E TA R K A

SEMIŠ
Vse od kril in modnih dodatkov do škornjev – če mo-
rate za popestritev svoje jesenske garderobe kupiti 
samo eno stvar, je to prav gotovo izdelek iz semiša. 
Izbira je neskončna!_

ALTUZARRA

VALENTINO

CHLOE

ROKAVICE NA TISOČ IN EN NAČIN 
To jesen obožujemo rokavice – četudi vaša obleka 
nima rokavov, je pomembno, da zraven nosite dolge 
rokavice. Čim opaznejše, tem bolje._

ZARA

VISOKI ŠKORNJI
Glavna modna smernica te jeseni pa je prav gotovo 
pretiravanje – v dolžini in višini. Naj vaši škornji sega-
jo tako visoko, da bo težko razločiti, ali nosite škornje 
ali hlače. Vsekakor so zaželeni različni materiali, pre-
povedano ni prav nič, toda obvezna je višina._ 

S.OLIVER

S.OLIVER

ZARA



MOŠKA MODA // 0908 // MOŠKA MODA

JESENSKO MOŠKO GARDEROBO BO ODLOČILNO ZAZNAMOVAL VI-
DEZ SEDEMDESETIH. ZEMELJSKE BARVE SO ZDRUŽENE S PUNK 
SPOROČILNOSTJO LETA 2015, MEDTEM KO SILHUETA V SVOJEM 
VRAČANJU K ŠIRŠIM KROJEM IZPRAŠUJE ESTETSKE IN MISELNE 
DIMENZIJE SODOBNEGA MOŠKEGA. JESEN 2015 PRINAŠA PRED-
VSEM PREIZKUŠANJE NOVE PRAKTIČNOSTI MOŠKE GARDEROBE,  
BARV SREDI BELINE ZIME IN UDOBNO RAZISKOVANJE NOVEGA. 

NEORAZISKOVALEC 
ZA MODNO JESEN 
IN ZIMO

BOSS 

B E S E D I L O  &  I Z B O R :  D E N I S  P U C E L J

3/4 POD KOLENOM
V prihodnjih mesecih bodo prevlado-
vali plašči in jakne živih, a hladnejših 
odtenkov. Jesensko parko bo zame-
njal ravno prav prevelik plašč, segajoč 
malenkost čez kolena, kar bo omogo-
čalo bogato plastenje._ 

KOLOR
ZARA

BATA

ZEMELJSKO GLASNO
Zdi se, da so jesenska oblačila glasnice pomladi, saj številni oblikovalci na njih pri-
penjajo družbenokritične napise, zemeljske barve in klasični kroji pa so predmet 
za nove izzive status quo. Da bi se izognili videzu emojija, skrbno preudarite, kateri 
napis ali vzorec naj krasi vaš torzo._

NEOSEDEMDESETA
Dolgi šali, karirasti vzorci in teniška sproščenost, ulica pozdravlja režiserja Tenenbaumov Wesa 
Andersona na izletu v Benetkah._ 

“BAGGY” HLAČE
Iskanje hlač bo za moške postalo še zahtevnejše, a 
rezultati bodo toliko radodarnejši. Širši kroj hlač za 
ležernost ali elegantnost, vsekakor pa za praktič-
nost._ 

CARVENNIKE

LACOSTE

VIVIENNE WESTWOOD

OPENING CEREMONY H&MGUCCI



10 // POGOVOR - SARABEAUTYCORNER

INTERVJU: 
SARA MOZETIČ
SARA MOZETIČ VERJETNO NI IME, KI VAM ZVENI ZNANO, A PRI-
MORKA, ŽIVEČA NA NORVEŠKEM, JE PRAVA ZVEZDA YOUTUBA, 
NJEN KANAL SARABEAUTYCORNER, KI SE BLIŽA POLDRUGE-
MU MILIJONU NAROČNIKOV, PA PRAVA ZAKLADNICA MODNIH IN 
DRUGIH NASVETOV. NJENI VIDEO POSNETKI IMAJO SKUPAJ ŽE 
SKORAJ 120 MILIJONOV OGLEDOV, NANJE PA KLIKAJO DEKLETA Z 
RAZLIČNIH KONCEV SVETA. VAS ZANIMA NJEN RECEPT ZA US-
PEH? TUDI NAS JE.

Zakaj ste življenje v Sloveniji zamenjali za življe-
nje na Norveškem? Ste sledili ljubezni, službi ali 
čemu drugemu?
Po končanem 1. letniku magistrskega študija financ 
na Ekonomski fakulteti v Ljubljani se nama je s fan-
tom Tadejem ponudila priložnost izmenjave v Oslu. 
Tam sva končala študij in nato začela iskati službo. 
Sama sem našla delo na zavarovalnici v mestu Ber-
gen.

Vaš YouTube kanal naravnost poka po šivih od 
idej in nasvetov. Od kod jih črpata?
Ideje dobivava povsod okrog sebe. Večkrat vidiva 
stvari v trgovini in jih nato narediva sama doma. O 
novih idejah za videe se stalno pogovarjava in dobre 
zamisli si vedno zapišem. Večji problem je najti čas za 
uresničenje vseh idej.

Kdaj je preskočila iskrica med vami in ročnimi 
deli in kdo vaju je ''predstavil''?
Kot osnovnošolka sem z bratom in babico vsak de-
cember dekorirala sobo. Izdelovali smo snežinke, 
papirnate verige ... Kasneje sem rada izdelovala tudi 
zapestnice.

Kaj storite z vsemi temi kreacijami, ko ugasne 
kamera? Jih prodate? Podarite? In kdo stoji za 
kamero?
Kreacije podarim ali obdržim zase. Za kamero pa ve-
dno stoji fant Tadej.

Kaj je vaš naslednji velik cilj? Za cel slovenski na-
rod YouTube naročnikov? Morda kolekcija nakita? 
Video v norveščini?
O ciljih za naprej ne razmišljava veliko. Raje se os-
redotočava na to, da bo najin naslednji video čim 
boljši, naročniki nato pridejo sami od sebe. Videa v 
norveščini zaenkrat ne bo, čeprav me norveške gle-
dalke prosijo za to. Svojo norveščino moram prej še 
malo izpiliti.

Kakšen bi bil vaš nasvet za nekoga, ki si želi 
uspeti z YouTube kanalom?
Svetovala bi mu predvsem, naj se posveti vsebini, ki 
ga res zanima. V večini primerov traja leta, da kanal 
zraste. V začetku je vedno veliko več dela, kot je 
ogledov in prihodkov. Ljudje, ki se YouTuba lotijo le 
zaradi slave in denarja, kaj hitro ugotovijo, da ta pot 
ni lahka, in jim zmanjka motivacije. Pomembno je, da 
pri tem res uživaš.

Kaj bi o vas rekla oseba, ki vas ima najraje?
Najbrž bi morala vprašati starše ali fanta. Bo fant 
povedal. Tadej: ”Sara je najbolj prijetno, prijazno in 
delavno dekle, kar sem jih kdaj spoznal.”_

Kakšen je tipičen dan v življenju Sare Mozetič 
in kaj na Norveškem poleg družine in prijateljev 
najbolj pogrešate iz Slovenije?
Od ponedeljka do petka delam od 8:00 do 15:30, 
popoldneve pa s Tadejem izkoristiva predvsem za 
športne aktivnosti, sprehode in seveda delo na You-
Tube kanalu. Poleg družine najbolj pogrešam sončne 
dni, Bergen je namreč znan po tem, da tukaj veliko 
dežuje. Zelo pogrešam tudi mamine in babičine ku-
linarične dobrote ter dedkov sadni in zelenjavni vrt.

Vas je uspeh vašega YouTube kanala SaraBea-
utyCorner presenetil? Ste ga slutili? Kako si ga 
razlagate?
Njegov uspeh me je nedvomno presenetil. Predv-
sem to, da so se stvari zgodile tako hitro. Tega nisem 
pričakovala. Za to ima zelo velike zasluge Tadej, ki na 
kanalu dela ves čas in je mojster montaže.

Imate že skoraj 1,4 milijona naročnikov. Izjemna 
številka. Čutita zdaj kaj večjo odgovornost do 
sledilcev ali iz tega črpata dodaten motiv?
Da, zdaj čutiva večjo odgovornost kot pred dvema 
letoma. Postavila sva si kar visok standard glede 
kakovosti videov in svoje gledalke želiva z vsakim 
videom pozitivno presenetiti. Vedno se trudiva nare-
diti svoj najboljši video doslej. Včasih si tako naloživa 
preveč dela in za en video delava več kot en mesec 
(hehe). Pozitivni odzivi gledalk so vedno najboljša 
motivacija.

B E S E D I L O :  A N Ž E  P O M P E 

youtube.com/user/sarabeautycorner



OZO WATCH / NAJBOLJŠI DIZAJNERSKI 
KONCEPT RED DOT
OZO Watch studia Anton & Irene je minimalistična ura z dvema 
številčnicama in brez kazalcev, ki je pred časom na mednarodnem 
natečaju Red Dot za najbolje oblikovane izdelke prejela nagrado 
za najboljši dizajnerski koncept. Zdaj je zrela za proizvodnjo, za 
zagonska sredstva pa bo šla kmalu na Kickstarter._

work.antonandirene.com  
citymagazine.si/ozowatch

KLOKERS KLOK-01 / KER 
URA NE POTREBUJE 
KAZALCEV
Mogoče se na prvi pogled zdi, da 
je ročna ura Klokers Klok-01 le 
”kakofonija” številk, a v resnici nam 
ta kvarčna ura pove čas povsem 
preprosto, čeravno neobičajno. 
Navdahnilo jo je logaritemsko 
računalo, uporablja pa tri vrtljive 
številčnice, s katerimi kaže točen čas s 
povečevalnim steklom, ki pomaga pri 
čitljivosti._

klokers.com   
citymagazine.si/klokersklok

TESLA WATCH / TAKŠNO BI IMEL 
NIKOLA TESLA
Pametne ure so zadnji krik mode, a ni je čez dobro 
staro analogno uro, sploh če je to Tesla Watch. In 
ne, to ni nov projekt Elona Muska, ta se še vedno drži 
avtomobilov (in hišnih baterij), zato pa ta steampunk 
ura ne navdušuje nič manj. Izdelali so jo pri ThinkGeek 
in bo gotov očarala vse privržence te subkulture, ki 
meša elemente znanstvene fantastike in viktorijanske 
dobe._

thinkgeek.com

ALBERT CLOCK  – URA, 
KI VAS BO NAUČILA 
MATEMATIKE
Naša družba se je malodane polenila. 
Imamo aplikacije, ki namesto nas ali 
za nas postorijo že praktično vse ali 
pa nas opominjajo na opravke, ki bi 
se jih morali spomniti sami. Pariški 
oblikovalski studio MNTNT je zasnoval 
digitalno stensko uro Albert, ki nam bo 
pomagala izboljšati naše matematične 
spretnosti. Trenutno zbira sredstva na 
portalu za množično sofinanciranje 
Kickstarter._

citymagazine.si/albertclock 

ZNAMKA FOSSIL 
PRI SLOWATCHU 
Fossil je kultna modna 
znamka in dokaz, da 
minimalistično ni nujno 
dolgočasno. V kolekciji 
boste našli ure na jeklenih ali 
usnjenih paščkih ter modni 
nakit iz nerjavnega jekla za 
vse generacije. Presenetljive 
podrobnosti, navdušujoče 
oblike in energične barve 
bodo pritegnile vašo 
pozornost. Obiščite 
poslovalnice Slowatch in se 
prepričajte sami!_

slowatch.si

12 // URE

ČASOMERI:  
ZGODBA OBLIKE IN 
UPORABNOSTI 
ČASOMERI SO OD NEKDAJ PREDMET POŽELENJA IN IZDELEK 
INDUSTRIJSKEGA OBLIKOVANJA, KI SKOZI STOLETJA NAVDU-
ŠUJE LJUBITELJE LEPEGA. NAJ BODO STENSKI ALI ROČNI, VSE-
LEJ VZBUJAJO POZORNOST OPAZOVALCA, KI IŠČE SEBE NA ZE-
MLJEVIDU SVOJEGA BIVANJA V PROSTORU IN ČASU. URA NA 
ROKI KOT SOPOTNICA PA KLJUB NAPREDKU OSTAJA MODNI IZ-
RAZ TISTEGA, KI JO NOSI. SPOROČA VELIKO VEČ KOT LE ČAS. 
IN TO JE TISTO, KAR LJUBIMO. 

B E S E D I L O :  A N Ž E  P O M P E  I N  J A N  M A C A R O L 

53,45 €



CB2 X KRAVITZ 
DESIGN:  
LENNY KRAVITZ 
OBLIKOVAL NOVO 
LINIJO POHIŠTVA
B E S E D I L O :  VA L E N T I N A  J A R C

LENNY KRAVITZ NI LE IZREDNO NADARJEN PEVEC, 
AMPAK SVOJ UMETNIŠKI TALENT KAŽE TUDI V SVE-
TU MODE IN OBLIKOVANJA POHIŠTVA. POTEM KO JE 
LETA 2003 ODPRL SVOJ OBLIKOVALSKI STUDIO »KRA-
VITZ DESIGN AND STYLE«, JE SODELOVAL PRI VELIKO 
RAZLIČNIH PROJEKTIH, OPREMLJAL HOTELSKE SOBE, 
OBLIKOVAL SVOJO KOLEKCIJO PLOŠČIC IN ZA ITALI-
JANSKO POHIŠTVENO ZNAMKO KARTELL OBLIKOVAL 
KOLEKCIJO FANTASTIČNIH STOLOV.

TAKO KOT JE LETA 2012 NAVDUŠIL S KOLEKCIJO SODOB-
NIH PLASTIČNIH STOLOV, JE NAVDUŠIL TUDI LETOS, 
SAJ JE ZA PODJETJE CB2 OBLIKOVAL GLAMUROZNO 
POHIŠTVENO KOLEKCIJO, PRI OBLIKOVANJU KATERE 
JE NAVDIH ČRPAL S SVOJIH POTOVANJ, IZ OSEBNEGA 
SLOGA IN Z GLASBENE SCENE 70. LET.

V KOLEKCIJI CB2 JE 20 IZJEMNIH KOSOV, KI JIH ZAZ-
NAMUJEJO ČRTE, »ZIG-ZAG« VZORCI IN DRUGI GEO-
METRIČNI VZORCI, ZNAČILNI ZA MODNE TKANINE 70. 
LET. MIZICE IN DEKORATIVNI DETAJLI PA SO VSELEJ V 

01/ ŠATULJICA ZA NAKIT IN   
 DROBNARIJE

02/ MINIMALISTIČNA, A VSEENO  
 IZJEMNO DRUGAČNA MIZICA

03/ BARSKI STOLČEK, KI JE VEČEN

04/ UPORABLJATE PUDER?

05/  PRIKUPNE BLAZINE

06 / MINIMALISTIČNI KOTNIK, KI  
 SE PODA V VSAK VOGAL  

VISOKEM SIJAJU S PRIDIHOM STARODOBNOSTI, A 
HKRATI V SODOBNEM VINTAGE DIZAJNU, KI DAJE 
OBČUTEK VISOKE KAKOVOSTI. 

CENE KOLEKCIJE SE ZAČNEJO PRI 30 EVRIH ZA 
OKRASNO BLAZINO, MEDTEM KO DRAŽJI KOSI NE 
PRESEŽEJO ZNESKA 700 EVROV. 

ČE STE LENNYJEV GLASBENI NAVDUŠENEC, HKRA-
TI PA VAS PREPRIČA NJEGOV SLOG, POTEM SVOJI 
DUŠI PRIVOŠČITE KOS ALI DVA. NAS ŽE SRBIJO 
PRSTI!_ 

KRAVITZDESIGN.COM

CB2.COM

01 / 

02 / 

03 / 

04 / 05 / 

06 / 
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B E S E D I L O :  L U C I J A  M A R K O

TO JE EDINIH ŠEST HOTELOV 
NA SVETU, KI PREMOREJO 
SEDEM ZVEZDIC!

LUKSUZ JE ŠE ZMERAJ TERMIN, KI NE IZRAŽA SAMO CENO NEČESA, TEMVEČ TUDI TISTE NEMATERIALNE 
LASTNOSTI EKSKLUZIVNOSTI, EDINSTVENOSTI IN ČISTEGA UŽITKA, KI JIH PRINAŠA DOŽIVETJE RAZ-
KOŠJA. VSE OD KOZMETIKE DO MODE, LUKSUZ JE POSTAL »VREDNOTA«, KI SO SE JO ODLOČILI LOVITI 
VSI. ENAKO VELJA ZA GOSTINSTVO, TAKO ZA GASTRONOMIJO KOT NASTANITVE. ČEPRAV JE NA SVE-
TU VELIKO EDINSTVENIH MOŽNOSTI NASTANITVE, OBSTAJA LE ŠEST TAKIH, V KATERIH JE RAZKOŠ-
JE NAGRAJENO S SEDMIMI ZVEZDICAMI. TUKAJ JE EDINIH ŠEST HOTELOV NA SVETU, KI IMAJO SEDEM 
ZVEZDIC.

1. OTOK LAUCALA, FIDŽI
Kdo pa si ne želi zasebnega otoka? No, k izkušnji 
se lahko približamo tudi, če obiščemo neverjet-
no letovišče Lucala, ki zavzema celoten otok na 
arhipelagu Fidži. Tam je 25 vil, ki so potopljene v 
bujno zelenje in ponujajo pogled na kristalno čisto 
morje. Letovišče se ponaša z bazenom v izmeri dva 
tisoč kvadratnih metrov, ki se izteče neposredno v 
Tihi ocean, s spajem in zlatom, seveda. Vila je lahko 
naša za 3000 evrov na noč._

2. BURJ AL ARAB, DUBAJ, 
ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI
Hotel v obliki jadra, ki stoji v Dubaju in so ga 
dokončno zgradili leta 1999, je postal nekakšen 
svetilnik razkošja. Hotel s sedmimi zvezdicami ima 
202 sobi in Royal Suite za 9000 evrov na noč ter 
vse dobrine, ki si jih lahko zaželimo, tudi podvodno 
restavracijo._

3. AMAN CANAL GRANDE, 
BENETKE, ITALIJA 
To je hotel, ki ga je za svojo poroko z 
Amal izbral tudi George Clooney. Hotel 
s sedmimi zvezdicami ponuja pogled na 
romantični Canal Grande v Benetkah. 
Odprli so ga leta 2013. Ima 24 sob, tudi 
takšno, ki se ponaša z originalnimi fre-
skami Tiepola. Cene za sobo se začnejo 
pri 100 evrov na noč, za eno noč v Canal 
Grande Suite pa bomo morali odšteti 
3500 evrov._

4. EMIRATES PALACE, 
ABU DHABI, ZDRUŽENI 
ARABSKI EMIRATI
Hotel, ali bolje rečeno palača, ki se je 
odprla v letu 2005, ima svojo zaseb-
no marino, če želimo priti do morja, 
in heliport, če želimo kam poleteti. 
Na 85 hektarjih je park, prav tako 
so na voljo zasebna plaža, bazeni in 
spaji. 92 apartmajev krasijo z zlatom 
prevlečene podrobnosti, zgornje 
nadstropje pa je rezervirano za kralje-
vo družino._

5. TOWN HOUSE GALLERIA, 
MILANO, ITALIJA 
Hotel se je odprl v prestižni Galleria Vi-
ttorio Emanuele II v Milanu leta 2007. Ima 
20 apartmajev, vsak je posvečen enemu 
izmed mojstrov milanske Scale – vse 
od Verdija do Puccinija. Vsaka soba ima 
svojo vinsko klet in zasebnega hotelskega 
upravljalca, prav tako so personalizirane 
rjuhe in brisače._

6. THE CENTAURUS, ISLAMABAD, 
PAKISTAN 
V glavnem mestu Pakistana stoji hotel The Centa-
urus s sedmimi zvezdicami. Vsi trije stolpi, katerih 
gradnja je stala več kot 350 milijonov ameriških do-
larjev, se ponašajo z elegantnimi sobami in osebno 
strežbo. Hotel je pravzaprav kompleksna zgradba, 
ki ima tudi megacenter za nakupovanje, v katerem 
lahko kupimo veliko luksuznih izdelkov, in številne 
restavracije, ki predstavljajo kuhinje z vsega sveta._

 DESTINACIJA // 1716 // DESTINACIJA



PETEK
16. 10.

TEDEN RESTAVRACIJ 2015

V Sloveniji je vedno več gurmanov, ki imajo tudi vedno večjo izbiro! To je glavna 
ugotovitev Tedna restavracij 2015, potem ko je njegov drugi, jesenski del šele pred 
nami. Spomladi so vrhunski slovenski chefi s svojimi posebnimi meniji navdušili 
rekordno število gostov – 34 tisoč, jeseni pa se je seznam sodelujočih restavracij 
podaljšal za kar 13! V jesenskem Tednu restavracij, ki bo spet trajal deset dni, od 
16. do 25. oktobra, nas bo razvajalo kar 87 vrhunskih slovenskih restavracij._

do 25. oktobra / Ljubljana / citymagazine.si/tedenrestavracij2015 

ENOSTAVNO 
BRILJANTNO. 
POMIVALNI STROJI 
BOSCH.
Pred petimi desetletji je pomivalni stroj 
Bosch SA12 pri tako imenovanem in-
tenzivnem pomivanju porabil še 45 
litrov vode. Vsak pomivalni cikel je po-
treboval 2,70 kWh električne energije. 
Boschevi razvojni inženirji so te vred-
nosti drastično zmanjšali.  Energijsko 
najbolj učinkovit stroj trenutno, Bosch 
SMV88TX03E, porabi le še 7,5 litra 
vode in 211 kWh letno (poraba energije 
je A+++ minus 10 % – pomivalni stroj je 
10 % varčnejši od mejne vrednosti za 
energijski razred A+++).

Majhna poraba energije pri pomival-
nih strojih danes izvira iz Boschevega 
izuma: svetovno enkratne tehnologije 
sušenja Zeolith®. Zeolith® je naravni 

mineral, ki skozi svojo površino spreje-
ma vlago in jo pretvori v toplotno ener-
gijo, ki jo nato oddaja. V pomivalnem 
stroju z mineralom Zeolith® ta najprej 
vsrka vlago iz zraka, kar posodo posuši. 
Pri tem se Zeolith® v svojem zbiralniku 
ogreje in še naprej podpira proces su-
šenja.

Opcija Higiena omogoči pomivanje in 
sušenje pri višji temperaturi. Z najvišjim 
higienskim standardom je še posebej 
primerna za gospodinjstva z majhnimi 
otroki ali alergiki, nepogrešljiva pa je 
tudi pri pomivanju kozarcev za vlaganje 
živil.

Pomivalni stroji Bosch so zaradi odlične 
izolacije izjemno tihi – nekateri celo ne 
presežejo 39 dB._

bosch-home.si

B E S E D I L O :  T I N A  L A G L E R

RECEPT/  
BUČNA JUHA 
Z JURČKI IN 
TARTUFI 
Bučo olupimo in narežemo na 
kocke. V loncu jo prepražimo 
na oljčnem olju, dodamo sol, 
poper in narezan por ter 
premešamo. Dodamo se-
sekljan česen in zalijemo 
z jušno osnovo. Vse dob-
ro premešamo in do-
damo na manjše kocke 
narezan krompir, nato 
pa kuhamo dobre pol 
ure. Odstavimo, zmeša-
mo s paličnim mešalni-
kom, dodamo maslo ter 
v jušni krožnik, v katerem 
smo postregli juho, na-
ribamo tartufe. Dodamo 
malo tartufovega olja, za 
piko na i pa še na maslu 
popečene sveže jurčke._

SESTAVINE / 

Muškatna buča, oljčno olje, sol, poper, 
maslo, tartufi, tartufovo olje, jurčki, 
krompir, por, česen._

RECEPT/  
KOSTANJEV MOUSSE
300 gramov kuhanih in zmletih kosta-
njev v multipraktiku zmešamo s 100 
grami sladkorja, vaniljevim izvlečkom 
oziroma semeni, dodamo ščep soli in 
malo ruma po okusu. Srednje trdo ste-
pemo 400 gramov smetane in jo vme-
šamo v maso, da dobimo nežno kosta-
njevo peno. Skupaj s plastjo stopljene 
čokolade jo vlijemo v posodice in jo 
damo za kakšno uro v hladilnik. Postre-
žemo jo hladno s slastnim pirejem iz 
gozdnih sadežev._

SESTAVINE / 

Kuhani in zmleti (pretlačeni) kostanji,  
sladkor, izvleček ali semena vanilje, 
ščep soli, rum._

NAJBOLJŠI SLADOLED 
NA SVETU IMA LOLITA
PODJETJE SOOLNUA JE PRED KRATKIM OBJAVILO ZMA-
GOVALCE IZBORA SOOLNUA WORLD ICECREAM INDEX. 
KOT NAJBOLJŠA SLADOLEDNA DESTINACIJA NA SVETU 
JE ZMAGALA SLOVENIJA, SLEDIJO PA JI ANGLIJA (BOUR-
NEMOUTH) NA DRUGEM MESTU IN ISLANDIJA (REYKJA-
VIK) NA TRETJEM MESTU. ŽIRIJO JE USPELO PREPRIČATI 
SLAŠČIČARNI LOLITA, KI JE DEL VERIGE LOKALOV KAVAL 
GROUP.

SoolNua World ICECREAM Index je 
bil ustanovljen z namenom odkrivanja 
in izbora najboljših ponudnikov slado-
leda na različnih destinacijah sveta, ki 
jih lahko okušajo tudi poslovni gostje, 
torej udeleženci kongresov, konferenc 
in drugih srečanj. Letos je na tekmo-
vanju za najboljšo sladoledno desti-
nacijo zmagala Slovenija s slaščičar-
no Lolita, ki je žirijo prepričala s skoraj 
10 tisoč glasovi in sistematičnim pro-
moviranjem destinacije.

Lolita Kaval Group se je leta 2012 tudi 
uvrstila v finalni izbor nominirancev 
za najboljši interier nagrade RBDA 
v Londonu. Letos pa je bila nagraje-
na z znakom ljubljanske kakovosti._  
  

soolnua.com / 

citymagazine.si/najboljsisladoled

NASLOV / 
CANKARJEVO NABREŽJE 1, 1000  
LJUBLJANA 
 
ODPIRALNI ČAS / 
PON.–ČET.: 8.30–23.00
PET., SOB.: 8.30–24.00
NED.: 8.30–22.00 
 
TELEFON / 
041 344 189 

S SLASTNIMI 
KOSTANJI IN 
SOČNIMI JURČKI 
V JESEN
PRVI JESENSKI DAN SMO TOKRAT POSPREMILI IN OVE-
KOVEČILI S KUHARSKO AKADEMIJO CITY CHEF. TA JE V 
MESTO PRIPELJALA PRAVO JESENSKO KULINARIKO 
IN DOBROTE, OB KATERIH SO SE BRBONČICE ŠE KAKO 
RAZVESELILE NEKOLIKO HLADNEJŠIH DNI. URADNA 
VODA DOGODKA JE BILA JAMNICA. 

Ob osvežujoči uradni vodi dogodka Jamnici smo tako 23. septembra v prenovlje-
nem salonu Bosch in Siemens raziskovali jedi v družbi kostanja in gob, z gamberi 
pa smo se dokončno poslovili od poletja. Z glavnim kuharjem Gostilnice in pizze-
rije Kaval Draganom Marjanovićem smo skuhali božansko bučno juho z jurčki in 
s tartufi ter si nato privoščili raviole z jurčki in gamberi. Goveji file s svežimi jurčki 
smo pohrustali kot za stavo, za sladko razvajanje pa smo si prste obliznili z ime-
nitnim kostanjevim moussom, za katerega je poskrbel slaščičar iz Lolite Grega 
Rode._

SPONZORJI KUHARSKE AKADEMIJE CITY CHEF 

SOBOTA 
17. 10.

PIVO & BURGER FEST / JESEN
To jesen nam bodo slovenski pivovarji, pivnice, uvozniki in distributerji piva ter 
specialisti za različne vrste burgerjev že četrtič zapored pripravili festivalski konec 
tedna, ki si ga bo vredno zapomniti. Na kulinaričnem festivalu Pivo & Burger Fest 
se bomo srečali s starimi znanci festivala in spoznavali nove ter odkrivali še ne-
poznane okuse in kombinacije piva & burgerjev._

do 18. oktobra / Ljubljana / fb.com/pivoinburgerfest

KUHARSKA AKADEMIJA CITY CHEF // 1918 // KULINARIKA

ČOKOLADNICA 
CUKRČEK 
Ne glede na letni čas želja po sladkem 
razvajanju ne mine. Samo malo se 
spreminja. Jesen in zima sta popolna 
letna časa za sladkanje z vročo čoko-
lado, saj nas ta tako prijetno pogreje. 
V Čokoladnici Cukrček so poskrbeli, 
da si lahko prav vsak najde svoj okus, 
saj si lahko izberete temno ali belo 
vročo čokolado z okusi, kot so cimet, 
kokos, ingver, limona, pomaranča ...  
Kaj boste izbrali zase?_ 

cukrcek.si

Čokoladnica Cukrček /  
Mestni trg 11 / Miklošičeva 4 / pasaža 
Nebotičnika / Mercator Šiška 



APPLE PENCIL : 
STEVE JOBS BI SE OBRAČAL V 
GROBU 
Visokoodzivni senzorji, vgrajeni v konico digi-
talnega peresa Apple Pencil, bodo delovali z 
iPadom Pro, ki bo zaznal položaj, moč in nagib 
pisala. Z rahlimi pritiski bomo dobili tanke linije, 
z močnejšimi pa temnejše, močnejše. Signali, 
ki jih oddajata dve točki v konici digitalnega 
pisala, izračunajo kot in usmeritev ter tako 
pomagajo ustvariti široke ali zasenčene linije. 
Tehnologija v zaslonu pa je zasnovana tako, 
da prepozna razliko med digitalnim pisalom 
in dotikom prstov, čeprav lahko pisalo zaradi 
svoje unikatne konice uporabljamo tudi hkrati 
s prsti. Apple sicer ni prvi, ki je ponudil tovrstno 
rešitev, saj Samsung že leta podobno ponuja 
na svojih tablicah in pametnih telefonih.

Zanimivo! Steve Jobs je leta 2007 jasno za-
vrnil potrebo po izdelavi digitalnega pisala 
– najprej jih je treba kupiti, potem jih je treba 
odložiti in po možnosti jih še hitro izgubimo. 
Po njegovih besedah so tako edino pravo 
orodje pisanja naši prsti. Ob izidu četrtega 
operacijskega sistema za iPhone v letu 2010 
je Jobs dodal: »Če boste videli digitalno pisalo, 
so pogrnili na celi črti.«_

citymagazine.si/applepencil

BATBAND: 
REVOLUCIONARNE 
‘’BREZUŠESNE’’ SLUŠALKE, 
S KATERIMI POSLUŠAMO S 
KOSTMI
Ko si na ušesa nadenemo slušalke, običajno 
izklopimo zunanji svet, pri revolucionarnih 
slušalkah Batband pa je čisto druga pesem. 
Prvič, sploh si jih ne nadenemo v ali čez uše-
sa, ampak jih nosimo na glavi kot Gaj Julij Ce-
zar lovorjev venec, in drugič, ne poslušamo z 
ušesi, ampak s tresljaji po lobanjski kosti. 
Naprava namreč uporablja tehnolo-
gijo »bone conduction«, ki dovoljuje 
istočasno poslušanje glasbe in zvokov 
iz okolja._

citymagazine.si/batband 

ACER REVO BUILD: 
RAČUNALNIK KOT LEGOKOCKE
Acer je predstavil mini računalnik Revo Build, ki ga lahko sestavljate kot 
legokocke. Osnovna enota v širino in globino meri 12,5 centimetra, 5,6 
centimetra pa je je v višino. Nanjo lahko dodate poljubno komponento, 
tej pa drugo in tako naprej. Da lahko računalnik sestavljamo kot kocke, 
se gre zahvaliti priključkom »pogo pin«, ki omogočajo lahko vstavljanje 
in njihovo neposredno povezavo. Temelj, na katerem gradimo, se ponaša 
z Intelovim procesorjem Celeron ali Pentium, grafično kartico (ki je še 
neznanka), tremi USB 3.0 in enim HDMI-vhodom, čitalnikom pomnilniških 
kartic, vhodom za slušalke/mikrofon in 8 GB delovnega pomnilnika._
citymagazine.si/acerrevobuild

ŽEPNI OSEBNI 
RAČUNALNIK NA 
KLJUČKU 
Asus VivoStick poganja 
najnovejša Okna (Windows 
10). S tem Asus drži visok 
tempo razraščajočega se 
trga kompaktnih osebnih 
računalnikov, novost pa je 
izdelana s 14-nanometrsko 
tehnologijo in je posledično 
energijsko izjemno varčna._

TEHNOGEEK
NEDAVNI MEDNARODNI TEHNOLOŠKI DOGODEK  
IFA BERLIN 2015 JE POSTREGEL S PRENEKATERIMI 
VPOGLEDI V PRIHODNOST. RAČUNALNIKE BOMO 
SESTAVLJALI KOT LEGOKOCKE, GLASBO PA POSLU-
ŠALI S KOSTMI.  PAMETNI TELEFON BO POSTAL VAŠ 
OSEBNI RAČUNALNIK; ŽE DANES GA LAHKO DOBITE 
NA USB-KLJUČKU. LAHKO REČEMO LE: UAU!

B E S E D I L O :  A N Ž E  P O M P E  &  L U C I J A  M A R K O

125 €

20 // TEHNOLOGIJE



SAMSUNG GALAXY GEAR S2 – OKROGLO JE LEPO 
Pametne ure se še niso povsem prijele in eden izmed vzrokov je morda njihova 
»nenaravna« oblika. Samsungova pametna ura Galaxy Gear S2 tako ne gre po 
stopinjah svoje predhodnice Galaxy Gear S, saj bo okrogla._

samsung.com

Galaxy S6 edge+ vam prinaša odlično uporabniško izkušnjo, saj je opremljen z zmogljivim, 64-bitnim 
procesorjem in 4 GB RAM-a. Izjemno tanek mobitel (le 6,9 mm) z velikim zaslonom, zaobljenim na 
obeh straneh, vas bo navdušil. Stranski robovi vam omogočajo, da do najljubših aplikacij in kontak-
tov dostopate še hitreje, z le dvema klikoma. Navdušila pa vas bo tudi kamera s hitrim zagonom, ki 
se sproži v manj kot 1 sekundi in vam tako omogoča, da ujamete enkratne in neponovljive trenutke.

Samsung Galaxy S6 edge+ 32 GB – akcijska cena na obroke – 24 x 26,95 €*

www.telekom.si 

SAMSUNG GALAXY 
S6 EDGE+

Stilsko dovršen in moden 
tudi v zlati barvi.

Samsung  
Galaxy S6 edge+

*Akcijska ponudba mobitelov velja ob sklenitvi oz. podaljšanju naročniškega razmerja s storitvami Mobitel za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih v zneskih 
26,95 EUR (skupaj 646,80 EUR) za Samsung Galaxy S6 edge+ 32 GB, ki se zaračunajo na osnovi računa za telekomunikacijske storitve. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa in izpolnjujejo ostale pogoje  
akcijskega nakupa naprav. Cene vključujejo DDV. Slike so simbolične. V akcijski ponudbi so količine naprav omejene. Za več informacij o ponudbi, vključno z možnostjo vezave naročniškega razmerja za 12 mesecev,  
obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000. Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana

MANJ JE VEČ 
H&M, ženski športni čevlji 

29,99 evra

BOGATA 
Zara Woman, ženski nakit 

25,95 evra

PREFINJENA 
Emporio Armani, ženska ura 

359 evrov 
slowatch.si

VEČNA 
BLUGIRL BLUMARINE, torbica 

129 evrov

VEČERNI GLAMUR 
ALEXANDER MCQUEEN, sandali 

358 evrov

VŠEČNA KLASIKA 
s.Oliver, ženska bunda 

149,99 evra

POWER PRACTICAL PROTO 12:  
NAJHITREJŠI POLNILEC NA 
SVETU 
Proto 12 je prenosni polnilec, ki lahko dela 
postanke na električnih prikl-
jučkih kratke kot for-
mula ena in vas bo 
kljub temu pripeljal 
na cilj. Vsega 
300 sekund in 
njegova bate-
rija ima dovolj energi-
je, da do roba napolni vaš telefon 
ali tablico. Če mu daste nekoliko 
več časa, a največ eno uro, njegova 
baterija z zmogljivostjo 13.500 mAh zadošča 
za večkratno (od 6- do 9-kratno) polnjenje brez 
elektrike._

powerpractical.com  
citymagazine.si/powerpracticalproto

FAIRPHONE 2:  
LAHKO VAM PADE PO TLEH 
Fairphone 2 je modularni pametni telefon, ki ga si-
cer ne najdemo v pravični trgovini, a bi tja vsekakor 
spadal. Fairphone je namreč neprofitna nizozemska 
organizacija, ki izdelovalcem posameznih kompo-
nent njenega telefona zagotavlja pravično plačo in s 
tem dostojno življenje. Kovine, potrebne za izdelavo, 
naročajo v Kongu, s čimer spodbujajo gospodarstvo 
v tej državi, kjer je vojna del vsakdana.  Pametni tele-
foni nam velikokrat zletijo iz rok, in ko se to zgodi, se 
za telefone velikokrat ne konča dobro. Pri telefonu 
Fairphone 2 pa to ni težava, saj je odporen proti pa-
dcem z višine do dveh metrov. In ker gre za modu-
larni telefon, lahko, tudi če se kaj uniči, posamezne 
komponente (zaslon, digitalni fotoaparat …) hitro 
zamenjate._

citymagazine.si/fairphone2 
515 €
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LENOVO VIBE 
SHOT = KRIŽANEC, 

ZARADI KATEREGA 
BOSTE POZABILI NA 

FOTOAPARAT
Lenovo Vibe Shot je križanec med izjemno zmogljivim 
pametnim telefonom in kamero/fotoaparatom s pro-
fesionalnimi funkcijami, zaradi česar lahko fotoaparat 
»nameri in slikaj« za vedno pustimo doma. Partnerska 
naveza 64-bitnega procesorja Qualcomm Snapdra-
gon in 3 GB sistemskega pomnilnika zagotavlja brez-
kompromisno zmogljivost, baterija s 3000 mAh pa 
do 30 ur pogovorov. S seboj ta 145-gramski mobilnik 
nosi najnovejši operacijski sistem 5.1 Lollipop Android 
in zadnjo kamero s 16 MP, ki omogoča snemanje tudi 
v slabih svetlobnih razmerah. Krasi ga 5-palčni zaslon 
visoke HD-ločljivosti (1920 x 1080), v njegovi »shram-
bi« je prostora za 32 GB podatkov, vgrajeni pomnilnik 
pa lahko s kartico microSD razširimo do 128 GB._

shop.lenovo.com

OGLASNA VSEBINA



DEVON STAR WARS / TEMNA SILA

»PRIDITE IN PUSTITE, DA VAS ODPELJEM NA TEMNO STRAN.« ČE TO POMENI, 
DA BOMO TAM LAHKO NOSILI ROČNO URO DEVON STAR WARS, POTEM SE 
BOMO Z VESELJEM PRIDRUŽILI DARTH VADERJU IN KOMPANIJI. NESERIJSKO 
URO KRASI NJEGOVA SLOVITA ČELADA, KRILO VESOLJSKEGA PLOVILA TIE FI-
GHTER IN SIMBOL IMPERIJA (NA DNU), PAŠČEK PA POSNEMA ROKAVICE TEGA 
SLAVNEGA ZLIKOVCA. ŠTEVILČNICA JE V SLOGU PREDHODNIH DEVONOVIH 
UR, TOČEN ČAS PA NAPOVEDUJE Z REVOLUCIONARNIMI ČASOVNIMI JERME-
NI, KI ŠTEVILKE PREMIKAJO V RAZLIČNE SMERI. SLIŠI SE PRECEJ ZAPLETENO, 
A BRANJE ČASA JE ZELO PREPROSTO.

Pri Devonu bodo izdelali vsega 500 primerkov, zasoljena cena 28.500 ame-
riških dolarjev, za kar dobite že zelo spodoben avto, pa pravim oboževalcem 
in obsedencem z ročnimi urami ne bi smela biti ovira. Sploh ker vam za dobro 
vago pristavijo še unikaten manšetni gumb._ 

B E S E D I L O :  A N Ž E  P O M P E

Več informacij & nakup: devonworks.com
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ŠPORTNO & UDOBNO

OGLASNA VSEBINA

139,99€

ADIDAS STELLA SPORT 
Ženska jakna SC WARM JKT 

84,99€

MCKINLEY 
Moška jakna Tacna 

159,99€

ICEPEAK 
Ženska puhovka Joncie 

159,99 / *95,99€

JACK WOLFSKIN  
Ženska puhovka Helium Down 

89,99 / *54,99€

MCKINLEY 
Ženska puhovka LAJE 

139,99€

MCKINLEY 
Moška jakna AMBATO 

99,99€

ICEPEAK 
Moška jakna ELIOT 

99,99 / *69,99€

ICEPEAK 
Moška jakna VARUNA 

PREDSTAVLJENE CENE IZDELKOV SO REDNE CENE IN SE LAHKO SPREMENIJO V ČASU AKCIJ. IZDELKI SO NA ZALOGI V POSLOVALNICAH 
INTERSPORT PO SLOVENIJI IN V SPLETNI TRGOVINI INTERSPORT. VSEH IZDELKOV NI NA ZALOGI V VSEH POSLOVALNICAH.

*AKCIJSKA CENA IZDELKA, KI VELJA DO 28. 10. 2015

Jesensko vreme s sabo prinese dežne kaplje in 
nižje temperature. Zato vam ponujamo izbor to-
plih in udobnih jaken, s katerimi boste modni v 
vseh vremenskih razmerah, pa če boste aktivno 
preživljali prosti čas ali pa želite le poudariti svoj 
športni slog. 
intersport.si  

DEVON STAR WARS JE LUKSUZNA ROČNA 
URA, ZARADI KATERE BOSTE PODLEGLI 
SKUŠNJAVAM TEMNE STRANI SILE. POD URO 
SE JE PODPISALA ZNAMKA PRESTIŽNIH UR 
DEVON, KI JI JE PRIPELA ASTRONOMSKO CENO – 
28.500 AMERIŠKIH DOLARJEV, ZA KAR PA DOBITE 
ROČNO URO, KI JI DO KOLEN NE SEŽEJO NITI NAJBOLJŠE 
PAMETNE URE. HIBRIDNO ELEKTRONSKO-MEHANSKO 
URO JE LOSANGELEŠKO PODJETJE IZDELALO V SODELO-
VANJU Z AMERIŠKO LETALSKO-VESOLJSKO INDUSTRIJO 
IN PRODUKCIJSKO DRUŽBO LUCASFILM, UNIKATNI ČA-
SOMER PA BO IZŠEL V IZJEMNO OMEJENI »NAKLADI«.



 SODOBNI INTERIER // 27

#1 /  
KNOTS STUDIO – KO SE 
ZAVOZLATA NAVTIČNA 
SPRETNOST IN SODOBNO 
OBLIKOVANJE
Neta Tesler je v svoji prvi kolekciji 
za dom navdih črpala iz navtičnega 
sveta. Po diplomi iz tekstilnih študij 
Shenkarjeve visoke šole za inženiring 
in oblikovanje leta 2013 je nadobudna 
oblikovalka v Tel Avivu odprla obliko-
valski studio Knots Studio. Njegovo 
ime sega v čas njenega šolanja, ko se 
je v zadnjem letniku seznanila s pre-
poznavno estetiko in prakso vozlanja 
posebnih mornarskih vozlov._

knots-studio.com 

#2 / 
SODOBNE PISARNIŠKE 
SESTAVLJANKE  
BJÖRN-MEIER
“Docks” je sestavljiv pohištveni sistem 
berlinskega studia Björn-Meier, iz ka-
terega lahko oblikujemo edinstvene 
pisarniške otoke in predele v pisarnah, 
avlah in sprejemnicah. Gre za kolekcijo 
pisarniškega pohištva, ki je s prefinje-
nim dizajnom, funkcionalnostjo in ne-
nehno možnostjo nadgradnje prilago-
jena načinu dela v sodobnih delovnih 
prostorih._

bjornmeier.com 

#3 / 
FLOP – NASLANJAČ, KI JE 
TUDI POSTELJA 
Kaj porečete na naslanjač, ki lahko 
postane ležišče? flOP ruske obliko-
valke Elene Sidorove zmore prav to. 
Sedežno garnituro lahko namreč 
preprosto in hitro spremenite iz zani-
mivega naslanjača v enojno posteljo. 
Oblazinjena je s stoodstotno volno, 
v sebi pa skriva predelek za hrambo 
posteljnine in blazine, kadar ti nista v 
uporabi._

citymagazine.si/flop

IGRIVI INTERIERJI ZA DOM IN 
PISARNO SO MODULARNI
ZDI SE, KOT DA NE MOREMO MIMO IGRIVOSTI MODULARNIH SISTEMOV, KI NAŠEMU DOMU ALI PISANI VDAHNEJO 
DRUGO DIMENZIJO. PREPROSTO NIKOLI NISO DOLGOČASNI. TAKO KOT NI DOLGOČASEN DOBER DIZAJN. 

SODELUJ NA: www.manner.com
Nagradna igra traja od 5. 10. do 5. 11. 2015. 

Manner čokoladni triki –  
nič več skriti!
Sodeluj v Manner nagradni igri in  
osvoji čokoladno delavnico –  
peko makronov s Karimom. 

 10 x čokoladna delavnica  
  s Karimom

 10 x sladki paket Manner



BTC CITY LIVE360º

FESTIVAL NAKUPOV 
IN ZABAVE
17. – 18. OKTOBEr

MEGA POPUSTI SUPER ZABAVA

www.btc-city.com/FNZ

KUHARSKA AKADEMIJA ItalIjanska 
kuhInja

sreda, 21. oktober, ob 17. uri

OktObra smO zakOrakali v malO hladnej-
ši čas, ko nam prijajo testenine in mesne jedi. 
te bomo pripravljali tudi na kuharski akademi-
ji, ki bo slišala na ime italijanska kuhinja. ura-
dna voda dogodka je jamnica. vljudno vabljeni! 

Prijave na sPletu:  
citymagazine.si/italijanskakuhinja2015

 
Cena udeležbe: 

25 evrov

 
 
 

kraj dogodka:  
razstavni salOn  

bhs hišni aparati 
(kuhinja bosch) 

litostrojska 48, ljubljana  
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KULINARIČNA EKSTAZA: 
GOOD FOOD FESTIVAL 
DUBROVNIK 

TURISTIČNA ORGANIZACIJA MESTA DUBROVNIK BO KONEC OKTOBRA ŽE DRUGIČ ORGANIZIRALA FESTI-
VAL POD IMENOM GOOD FOOD FESTIVAL. BOGAT ŠTIRIDNEVNI PROGRAM, KI BO POTEKAL OD 22. DO 25. 
OKTOBRA, BODO ZAZNAMOVALI IZBRANA HRANA, NAGRAJENA VINA, GOSTUJOČE KUHINJE TER ZNANI 
HRVAŠKI IN TUJI KUHARJI. OBISKOVALCE BODO POLEG TIPIČNIH DALMATINSKIH JEDI, DEGUSTACIJE RE-
GIONALNIH VIN IN KULINARIČNIH DELAVNIC NAVDUŠILE TUDI TAKO IMENOVANE VEČERJE Z ZNANIMI KU-
HARJI, POSEBNI JEDILNIKI V DUBROVNIŠKIH RESTAVRACIJAH IN DRUGA GURMANSKA PRESENEČENJA.

ZNANI CHEFI KUHAJO ZA 
VAS ...
Posebne užitke bodo “zakuhali” zna-
ni hrvaški in tuji kuharski mojstri, med 
njimi Marina Žibert Ercegovič, chefica in 
lastnica kultne dubrovniške restavracije 
Sesame, in Dino Galvagna, znan hrvaški 
chef, ki slovi po svoji avantgardnosti in 
pripravi tradicionalnih jedi na sodoben 
način. Obiskovalcem se bo predstavila tudi 
mlada gastroblogerka Ana Marija Bujić, ki 
je prejela prestižno nagrado organizacije 
Gourmand International v kategorijah Best 
Female Chef in Best Blogger’s Cookbook.

DUBROVNIŠKA TRPEZA
Eno osrednjih dogajanj bo tradicionalna 
“Dubrovniška trpeza” na Stradunu, s katero 
bo Good Food Festival 2015 tudi zaživel. 
Na tako imenovani trpezi (mizi), ki se bo 
razprostirala čez celoten Stradun, se bodo 
predstavili številni dubrovniški hoteli in 
restavracije, peki, slaščičarji ter vinarji 
Kanovlja in Pelješca. 

bo posvetila najmlajšim obiskovalcem in 
tako njihove mame in babice učila pripravi-
ti “cake popse” in “lollipopse”.

TEMATSKE TURE
Za vse sladkosnedneže bodo na festivalu 
pripravili zemljevid Sweet Tooth Map, na 
katerem bodo označene vse restavracije in 
slaščičarne, ki imajo v svoji ponudbi slašči-
ce, po katerih so postali prepoznavni.
Edinstvena tura Dubrovnik Gourmet Tour, 
vas bo popeljala na gurmanski sprehod, 
kjer boste obiskali majhne prijetne resta-
vracije in ob kozarcu odličnih lokalnih vin 
okušali tradicionalne dubrovniške prigriz-
ke, ob vsem te pa spoznavali zgodovino 
Dubrovnika. Svoje mesto na turi si rezervi-
rajte na www.dubrovnikstory.com._

www.tzdubrovnik.hr
od 22. do 25. oktobra / Dubrovnik 

GIJÓN V DUBROVNIKU
Festivalu bosta priokus mednarodnosti 
pripravili mesto Gijón iz španske regije 
Asturija, ki se bo predstavil 23. oktobra, in 
slovenska Gorenjska, ki bo svoje dobrote 
pokazala 24. oktobra.  
Asturija se v zadnjih letih močno razvija na 
področju gastronomije, zato ne preseneča, 
da je tam kar nekaj restavracij z Miche-
linovo zvezdico. Poleg tega Gijón slovi 
kot mesto, v katerem so izumili svetovno 
najbolj razširjeno sladico - sladoled. V Du-
brovniku se bo tako 22. oktobra predstavil 
José Luis Camacho iz restavracije El Candil, 
ki ponuja najboljše jedi asturijske kuhinje. 

LUCIJINA TOVARNA 
SLAŠČIC
Mlada dubrovniška slaščičarska šefica 
Lucija Tomašič bo obiskovalce delavnice 
Lucijina tovarna slaščic zabavala s pripra-
vo in predstavitvijo prazničnega peciva 
- husarskega peciva, z uporabo različnh 
sestavin, kot so rožiči, mak, limone, fige in 
sivka. V drugem sklopu svoje delavnice se VRSTA KULINARIČNIH DOŽIVETIJ

MESTNE ULICE DUBROVNIKA BODO POSTALE KULINARIČNO PRIZORIŠČE.



ROMANTIČNE BARVE JESENI KLIČEJO  PO INOVATIVNIH “MAKE UP” IZDELKIH, S KATERIMI BOMO SVOJ VIDEZ PRIB-
LIŽALE TRENDOM. HKRATI PA PREDSTAVLJA IZZIV REGENERACIJA KOŽE PO OBREMENILNEM POLETJU. NARAVNO 
JE “IN”; TUDI ZATO PREDSTAVLJAMO KOZMETIKO 4KIDS IN HKRATI NE POZABLJAMO NA ZAPRISEŽENE BRADATE 
PREDSTAVNIKE MOŠKEGA SPOLA, ZA KATERE JE POSKRBELA DOMAČA “ILIRIJA”. PRIVOŠČITE SI! 

JESENSKA 
LEPOTNA 

POTEZA

4KIDS
4 kids and us je povsem sveža slovenska znamka naravne kozmetike, ki je na trg 
vstopila sredi septembra. Za njo stoji podjetje Rainer kozmetika, ki ga krmarita 
zakonca Vanja in Jure Rainer, starša četverice otrok. Neoporečni naravni izdelki 
za nego kože so narejeni iz čebeljih proizvodov kranjske sivke iz lokalne pridelave 
in iz tradicionalno pridelanih zelišč. Mila, olja in mazila so pisana na kožo tako 
otrokom kot odraslim._

4kidsandus.com

LUMBER CRAFT
Brada je za nekatere način življenja, za 
druge osebna nega. V katerokoli kate-
gorijo že spadate, boste več kot veseli 
novice, da je Subrina, slovensko pod-
jetje z dolgo brado, izdala posebno 
linijo Lumber Craft, izdelano izključno 
za moške. Sestavljata jo set za brade 
in vsestranski šampon Original Wash._

subrinaprofessional.com

CLARINS JOLI ROUGE, 
rdečilo za ustnice / 
clarins.co.uk

NUDE+ BY COLLISTAR 
Nude+, Collistarjeva nova kolekcija li-
čil za sezono jesen/zima 2015, popelje 
popolnost k novim višavam. Matema-
tični plus je z razlogom del imena. V 
svetu ličil isto mantro »umirjene ele-
gance« umetniki ličenja uporabljajo 
za ustvarjanje tekstur in barv, ki jih oko 
ne more zaznati, pa vendar pustijo 
sledi na koži – kot lahkotna interpre-
tacija popolnosti._

collistar.it 

CATRICE  
ALLURING 

REDS 
Tekoče šminke so 

naravni talenti! Ne-
žno prekrijejo ustnice 

z visokopigmentirano 
formulo in na njih za-
radi biserne teksture 
pustijo prijeten, mehak 
občutek. Kolekcija Allu-
ring Reds pa predstavlja 
trenutno najbolj aktu-
alne rdeče odtenke._

catrice.eu 

KAKO NA ČIM BOLJ 
NARAVEN NAČIN  
NAD SUHO KOŽO?

PRIHAJA HLADNO VREME IN Z NJIM ŠE BOLJ SUH ALI PA PREVEČ HLADNO 
VLAŽEN ZRAK. TUDI V STANOVANJIH BOMO POČASI ZAČELI OGREVATI, TO 
PA BO SAMO ŠE BOLJ OSUŠILO ZRAK V NAŠIH PROSTORIH. 

KOŽA, KI TAKO ŽE PREJ TRPI ZARADI POMANJKANJA NAVLAŽENOSTI, BO 
SAMO ŠE BOLJ IZPOSTAVLJENA, SAJ VSE GRELNE ENOTE POSPEŠIJO IZGU-
BLJANJE VLAŽNOSTI. PREDSTAVLJAMO VAM NARAVNE NAČINE NEGE SUHE 
KOŽE, KI SE JIH JE PAMETNO DRŽATI.

B E S E D I L O :  L U C I J A  M A R K O

#1 / IZOGIBAJMO SE VROČI PRHI
Vroče prhe resda dajejo senzacionalen občutek, a na 
žalost so ena izmed najslabših stvari za poslabšanje 
stanja suhe kože. Enako velja za vroče kopeli z me-
hurčki. Priporočljivo je umivanje z mlačno vodo. Če 
se vroči prhi ne moremo izogniti, poskušajmo zašči-
titi vsaj obraz.

#2 / LOSJON JE TREBA NANESTI 
TAKOJ PO PRHANJU
Vlažilci kože sami po sebi 
ne vlažijo kože tako dob-
ro, kot če jih združimo 
z vlago, ki je še na naši 
koži. Zelo pomembno je, 
da losjon uporabimo ta-
koj po prhanju in preden 
odpremo vrata kopalni-
ce, saj tako v kopalnici 
zadržimo potrebno vla-
go in se izognemu hlad-
nemu zraku.

#3 / UPO-
RABLJAJMO 
OLJE
V boju s suho kožo je 
treba uporabiti prave 
izdelke. Dišeči losjoni, ki 
so izdelani na bazi vode, 
so za suho kožo neupo-
rabni. Priporočljiva je 
uporaba bogatih krem 
ali vazelina ter seveda 
naravnih olj, kot so man-
dljevo, jojobino, olivno, 
šipkovo, makadamijevo, 
marelično in kokosovo. 

#4 / NE POZABIMO NA PILING
Vlažilci kože učinkujejo veliko bolje, če na koži najprej 
naredimo piling. Priporočljivo je, da to storimo enkrat 
ali dvakrat na teden. Lahko se odločimo kar za do-
mačo različico in dvema žličkama sladkorja (ali soli) 
primešamo žlico olja (olivnega ali kokosovega). Pi-
ling nato s krožnimi gibi nežno vmasiramo v kožo.

#5 / ODLOČIMO SE ZA NAKUP 
VLAŽILCA ZRAKA
Vlažilci zraka so odličen način, da svojo kožo iz-
postavimo vlagi, še posebej v suhih in hladnih mese-
cih. Priporočljiva nastavitev našega vlažilca zraka je 
na okoli 60 odstotkov, saj tako najbolje vlažimo vrh-
njo plast usnjice.

#6 /  ZAMENJAJMO DETERGENT ZA 
PRANJE PERILA

Priporočljivo je, da upo-
rabljamo detergente in 
mehčalce brez dišav, saj 
lahko ti aditivi kožo samo 
dodatno razdražijo.

#7 / 
ZMANJŠAJMO 
UPORABO DIŠAV
Zmanjšanje količine dra-
žečih sestavin, ki med 
drugim povzročajo de-
hidracijo kože, bo poma-
galo k stabilizaciji kože. 
Uporabo parfumov, ete-
ričnih olj, topljivih alko-
holov in agresivnih čistil 
je treba čim bolj zmanj-
šati. Nasploh je treba 
posebno pozornost na-
meniti izdelkom, ki pri 
nanašanju povzročajo 
pordelost, suhost, nee-
notno in razpokano kožo 
ter pekoč občutek.

#8 /  RAZMISLIMO O UPORABI 
RIBJEGA OLJA IN MORSKEGA 
KOLAGENA
Ribje olje in morski kolagen sta zelo učinkoviti sesta-
vini, ki vlažita kožo od znotraj navzven. Posamezno 
delujeta dobro, a kombinacija je tista, ki lahko prive-
de do skorajda popolne polti. Ribje olje bo poskrbelo, 
da so naše celice zdrave in imajo dovolj vlage, morski 
kolagen pa bo upočasnil učinke staranja in škodo, ki 
jo naši koži povzroča onesnaženo okolje._

LA PRAIRIEJEV KAVIAR
Linija izdelkov na osnovi kaviar-
ja za najzahtevnejše in tiste, ki ce-
nijo izjemno kozmetiko La Prairie.  
La Prairiejev ekskluzivni Cellular 
Complex kožo oskrbi s hranljivimi in 
energijskimi sestavinami, kot so gliko- 
proteini, izvleček korenine ginsenga, 
preslice, ter drugimi biotehnološkimi 
in botaničnimi sestavinami proti sta-
ranju, ki kožo poživljajo, vlažijo in ji 
vračajo energijo._ 

laprairie.com
6,49 € THE ONE - ORIFLAME, 

puder v prahu / 
si.oriflame.com

23,90 €

4,29 €

30 // LEPOTA Adijo, mozolji!
 #urgo #film #nophotoshop

Ne skrivajte. Uživajte!

www.urgo.si 

Urgo filmogel  
proti mozoljem 
Filmogel vsebuje zdravilni 
sestavini salicilno kislino  
in eterično olje čajevca.

Deluje na štirih nivojih:
kožo čisti, razkuži,  
zaščiti in suši mozolj.
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ČAROBNOST V 
RAZLIČNIH OBLIKAH 

POLETJE JE ZA NAMI IN PRED VRATI SO DOLGI IN HLADNI VEČE-
RI. PO SVOJE ČAROBEN IN DRUGAČEN ČAS V LETU. ČAS ZA DRUŽE-
NJE, ČAS ZA PRIJATELJE, ČAS ZA LEPE STVARI, ČAS ZA KULINARIKO,  

ČAS ZA NAKUPE ...

1001dar.si 

32 // V OBJEKTIVU PROMO / 1001 DAR // 33

ČRNA Z-RAČKA:  
SLOVENSKA «UPCYCLE» MODA 
IN NOVA KOLEKCIJA ROAD
URŠKA PIRC JE BILA LETA 2010 V SKLOPU DOGODKA OČISTIMO SLOVENIJO POVABLJENA K SODELOVANJU NA MO-
DNI REVIJI, ZA KATERO JE MORALA IZDELATI OBLAČILA IZ ŽE UPORABLJENEGA MATERIALA. NI SE ODLOČILA ZA 
TEKSTIL, TEMVEČ NEKAJ POPOLNOMA DRUGEGA. ODLOČILA SE JE ZA ZRAČNICE. DANES, PET LET KASNEJE, S SVOJO 
BLAGOVNO ZNAMKO ČRNA Z-RAČKA MODNE NAVDUŠENCE RAZVESELJUJE S TORBICAMI, PASOVI, DENARNICAMI IN 
DRUGIMI MANJŠIMI IZDELKI IZ RECIKLIRANE GUME. LETOS JE PREDSTAVILA SVOJO NOVO KOLEKCIJO ROAD.

B E S E D I L O :  L U C I J A  M A R K O

Urška Pirc razmišlja več kot pravilno – ponuja nam izdelke, ki so uporabni in pri-
vlačni, hkrati pa daje materialu, kot je navadna zračnica, novo veljavo. Izdelki 
blagovne znamke Črna Z-račka spadajo med »upcycle« izdelke, kar pomeni, da z 
reciklažo dobijo večjo kakovostno vrednost. Za izdelke je zanimanje pokazalo že 
veliko ljudi, med drugim pa Urška skrbi tudi za poslovna darila podjetja Akrapovič. 
Poleg predstavitve nove kolekcije Road se je Urška preselila v delavnico Anselma, 
kjer dela skupaj s skupino kreativnih ljudi. Tam najdemo tudi njen showroom.

Tako kakovostne torbice, pasovi in denarnice izpod rok Urške Pirc, ki jih lahko 
uporabljamo dnevno, prinašajo več kot samo eno zadovoljstvo – veseli so modni 
navdušenci in veseli so lahko okoljevarstveniki, saj Črna Z-račka pomaga čistiti 
okolje._

crnazracka.si
galerija na spletu / citymagazine.si/z-racka
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LOQI 
Prikupna zložljiva tekstilna vrečka, ki jo 

imate lahko vedno pri roki.

KEEPCUP  
Lonček, s katerim boste vroče napitke 

v hladnih dnevih pili lažje. 

VIGAR 
Dekorativna metlica za drobtine s 

smetišnico. 

BEANIES 
Instant kave z različnimi okusi - čo-
kolada & pomarančna, Irish Cream, 

vanilja.

NOMU 
Mešanice za enostavno pripravo 

čarobnih sladic.

WHITTARD OF CHELSEA 
Sadni čaj različnih okusov v hipster-

skem kozarcu. 

KILNER  
Set za serviranje sladic.

GUZZINI 
Odcejevalnik posode, ki zavzame malo 

prostora. 

LADELLE 
Predpasnik za prave mesojedce. 

7,95 €25,95 €

8,95 € 21,50 €

4,95 € od 3,50 € 9,50 € 18,95 €

GUZZINI 
Odcejevalnik za pribor. 

34,95 €19,95 € SAGAFORM 
Set treh pripomočkov
za sir.  

18,95 €

FYNBOS 
Pekoče omake iz Južne Afrike. 

4,50 €

CITYPARK: ŠMARTINSKA 152G, LJUBLJANA / PODHOD PLAVE LAGUNE: DUNAJSKA 50, LJUBLJANA / MERCATOR CENTER LJUBLJANA: CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE 32, 
LJUBLJANA / MERCATOR CENTER DOMŽALE: CESTA TALCEV 4, DOMŽALE / CITYCENTER CELJE: MARIBORSKA 100, CELJE / EUROPARK MARIBOR: POBREŠKA 18, MARIBOR /  
SPLETNA TRGOVINA: 1001DAR.SI 

OGLASNA VSEBINA



Skozi kolekcijo Witches Lookbook slovenska 
modna oblikovalka Janja Videc išče svoj odnos 
do arhetipske podobe divje ženske, čarovnice, 
ki je zaradi zgodovinskih dejstev v psihi sodob-
ne ženske pogosto globoko zakopana. Njeno 
raziskovanje, ki na osebni ravni še vedno tra-
ja, se je manifestiralo skozi zgodbo o sodobni 
ženski, arhetipski čarovnici, ki v zunanjem sve-
tu živi čisto običajno življenje sredi kaotičnega 
velemesta, hkrati pa prebiva v svojem notran-
jem svetu, sredi gozda, v katerem vladajo pov-
sem drugačni zakoni.

V prvem svetu vse temelji na ravni oblike in je 
resnično zgolj to, kar je vidno očem, zato sil-
huete kot vizualno najbolj izpostavljen ele-
ment kolekcije posnemajo geometrične oblike 
urbane arhitekture. V drugem svetu se res-
ničnost odslikava skozi čute, zaznave, dotike 
in intuicijo. V tem svetu ne mislimo, ampak 
izkušamo, kar se skozi kolekcijo izraža v močno 
poudarjenih teksturah, kaširanju kontrastnih 
materialov, ki posnemajo strukture lubja, in 
kakovostnih naravnih materialih, kot so svila, 
bombaž, volna in juta, ki se zlijejo s telesom in 
ga ne omejujejo.

Kolekcija ni sezonsko definirana, ne upošteva 
modnih smernic in se ne opredeljuje glede na-
membnosti ali ciljne skupine. Kot je značilno 
za vse oblikovalkine kolekcije, je bil tudi tokrat 
njen namen ustvariti oblačila, ki niso namen-
jena zgolj določeni sezoni, temveč vsaki posa-
meznici. Prav zato je izhajala iz klasične este-
tike, ki ji je dodala svoj osebni pečat, in izbrala 
monokromatične barve, ki ne kričijo po pozor-
nosti, temveč poudarjajo subtilno lepoto._

janjavidec.com

JANJA VIDEC

WITCHES  
LOOKBOOK

FOTOGRAFIJA / KARIM SHALABY

B E S E D I L O :  VA L E N T I N A  J A R C
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HYUNDAI N 2025 VISION GRAN TURISMO
K voznemu parku računalnike igre GTA 6 je svoj piskrček pristavil tudi Hyundai. Da, 
Hyundai. In prav lahko se zgodi, da boste utopičnega 872-konjskega Hyundaia 
N 2025 Vision Gran Turismo izbrali raje kot Bugattijevega Vision Gran Turismo, s 
katerim trenutno tekmujeta za pozornost obiskovalec na avtosalonu v Frankfurtu. 
Gre za virtualni dirkalnik na gorivne celice, ki ne bo na voljo v prodajnih salonih, 
ampak zgolj na igralni konzoli PlayStation 3 za videoigro Gran Turismo 6. Je pa 
napoved prihoda N-vozil, vozil z izjemno visoko zmogljivostjo._

PEUGEOT FRACTAL
Pri Peugeotu so se vprašali, kakšen bo 
dvovratni avto prihodnosti, in njihova 
vizija je Peugeot Fractal, koncept ur-
banega električnega kupeja s pomič-
no streho in razporeditvijo sedežev 
2 + 2 (torej brez zadnje klopi). Gre za 
študijo, ki nadgrajuje vozniško okolje 
i-Cockpit, ki je zaživelo v študiji SR1 
leta 2010 in poudarja zvočne občutke, 
hkrati pa vpeljuje posebno zvočno ku-
liso, s katero opozarja pešce in kole-
sarje, saj je avto zaradi električnega 
motorja praktično neslišen._

AUDI E-TRON QUATTRO CONCEPT L
Je prvi, ki je prišel v Ingolstadt na Audijevo »avdicijo« za povsem električnega 
razkošnega športnega terenca, v svoji končni podobi pa bo na ceste zapeljal leta 
2018 ter se uvrščal med modela Q5 in Q7. Gre za čistokrvno električno študijo 
crossoverja z izredno nizkim količnikom zračnega upora, ki se je javnosti predsta-
vila na avtosalonu v Frankfurtu in predstavlja zelo verjetno prihodnost blagovne 
znamke Audi._

VIRTUALNA PRIHODNOST
AVTOMOBILSKI SALONI IN RAZSTAVE, KOT JE NEDAVNI IAA V 
FRANKFURTU, VSELEJ POSTREŽEJO S POGLEDI V PRIHODNOST. S 
SANJAMI IZUMITELJEV IN SNOVALCEV NAJBOLJ KOMPLEKSNEGA 
MNOŽIČNEGA IZDELKA NA SVETU - AVTOMOBILA. TU PA TAM SE 
NAJDE PROSTOR ZA DIGITALNE SANJE IN KONCEPTE, KI ZAŽIVI-
JO LE V SVETU IGRALNIH KONZOL, NEKATERI PA JASNO NAPOVE-
DUJEJO PRIHODNOST. PODAJMO SE NA POTOVANJE SKOZI ČAS IN 
POGLEJMO V LETO 2023.

MERCEDES-BENZ CONCEPT IAA
Concept IAA je digitalni transformer, spolzek kot 
milo, saj ima rekordno nizek količnik zračnega upo-
ra. Nemci so inteligenčni aerodinamični avtomobil 
predstavili na avtosalonu v Frankfurtu, štirisedežni 
kupe pa je pričakovano požel izjemno zanimanje. Pot 
od ideje do koncepta je prehodil v pičlih 11 mesecih, 
kar je odraz napredka tehnologije, ki je ta proces 
praktično prepolovila. Zdaj namreč velik del opravijo 
napredne računalniške simulacije in »filigranski« di-
gitalni načrti. Mercedes zato stavi na pametne, a še 
vedno »človekocentrične« tovarne, bo pa sodelo-
vanje z roboti tesnejše. In prvi otrok te vizije je študija 
Mercedes-Benz Concept IAA.

PORSCHE MISSION E
Konceptno vozilo Porsche Mission E je rezultat tiste-
ga, ko si rečemo, da če bi imeli neskončno denarja 
in vse znanje na voljo, bi ... V tej koži so bili nemški 
inženirji, zato so to luksuzno športno limuzino s 
600 konji, ki jo poganja elektrika, do zob oborožili z 
najboljšim, kar premorejo. Pogon so sunili dirkalniku 
919 Hybrid, medtem ko so za konstrukcijo poškili k se-
rijskemu hibridnemu Spyderju 918 in njegovi različici 
za vzdržljivostno dirko Le Mans, izmaknili pa so mu 
tudi baterijo. Dva vgrajena elektromotorja bruhata 
600 konjskih moči, do stotice pa z ničle pospeši v 3,5 
sekunde. Aja, pa polni se hitreje kot Tesla!_

HONDA PROJECT 2&4
Predstavlja študijo mini dirkalnika, s katerim Honda razkazuje svoje mišice. Žene 
ga pri dirkalnih motociklih za MotoGP izposojen motor RC213V z 215 konji (158 kW, 
118 Nm navora pri 10.500 vrtljajih), ki moč na kolesa prenaša prek 6-stopenjske-
ga menjalnika z dvojno sklopko. Za muzo so si pri Hondi vzeli znameniti Hondin 
dirkalnik Honda RA272, ki je sploh prvi japonski dirkalnik z zmago v F1. In čeprav 
gre za avto, je ta v resnici bolj motocikel. Motocikel, ujet v avtomobilsko karose-
rijo._

B E S E D I L O :  A N Ž E  P O M P E  &  J A N  M A C A R O L
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FILMSKI OKTOBER
FILMOFILE BO OKTOBRA NAVDUŠEVAL PRVI AGENT NJENEGA VELIČANSTVA. WOODY ALLEN SE NA 
FILMSKA PLATNA VRAČA Z LJUBEZENSKO KOMEDIJO IN DRAMO V ENEM. SLOVENCI SMO DOBILI 
PRVO RESNO CELOVEČERNO GROZLJIVKO IDILA TER ŠE DVA FILMA, VREDNA VAŠE POZORNOSTI 
IN SKOKA V KINO. DEL TORO SE VRAČA Z NAJLEPŠO GROZLJIVKO VSEH ČASOV ... GREMO V KINO ... 

AKCIJA, TRILER, AVANTURA 

SPECTRE
BOND SPECTRE, ZDA, 2015

Po uničenju poveljstva MI6 James Bond prestreže kodirano sporočilo, ki ga po 
poteh lastne preteklosti vodi v osrčje skrivne organizacije Spectre. Da bi razple-
tel mrežo spletk in prevar, mora najboljši agent njenega veličanstva zaščititi ne-
dolžno hčerko večnega sovražnika. Medtem ko se novi šef M ukvarja s političnimi 
silami, ki ogrožajo prihodnost MI6, se Bond na lastno pest poda na misijo od Me-
hike prek Avstrije do Maroka, v številnih obračunih in vrtoglavih pregonih pa se 
sooči tako s starimi kot novimi nevarnimi sovražniki._

Režija: Sam Mendes. Igrajo: Daniel Craig, Ben Wishaw, Naomie Harris, Ralph 
Fiennes, Christoph Waltz, Monica Bellucci, David Bautista, Léa Seydoux, 
Stephanie Sigman, Andrew Scott, Rory Kinnear._ 

4. 11., Kolosej & Cineplexx

AKCIJA, TRILER, AVANTURA

NERAZUMEN ČLOVEK
IRRATIONAL MAN, ZDA, 2015

Že 51. film Woodyja Allena, Irrational Man, je, kako številki primerno, misteriozna 
ljubezenska drama in komedija v enem. Loti se profesorja filozofije Aba Lucasa 
(Joacquin Phoenix), ki preživlja eksistenčno krizo, vse dokler v njegovo življenje ne 
vstopi njegova študentka (Emma Stone), zaradi katere odkrije nov smisel obstoja. 
Če sodimo po napovedniku, nas čaka nova Allenova mojstrovina, ki se žanrsko 
sprehaja med dramo in komedijo ter je začinjena z izvrstnimi enovrstičnicami in 
misterioznostjo. V filmu nastopata odlični Joacquin Phoenix (Walk the Line, Her) 
in prikupna Emma Stone (The Amazing Spider-Man, Birdman)._

Utrip ljubezni je slovenski film v Zenici rojenega režiserja Borisa Petkoviča, ki v ”zenico” dogajanja postavlja ljubezensko 
zgodbo raperja in violinistke. Medtem ko spremljamo Bruna, Leona in Zokija, ki se kratkočasijo z rapanjem in izdelavo grafitov 
na ljubljanskih ulicah, ta slovenska različica filma 8 milj posredno tolče po slovenski družbi in išče izhod iz krize za celotno 
mlado generacijo. Ekipa sanjari o koncertnih odrih, in ko se zdi, da njihove ljubezni do glasbe ne more omajati prav nič, se po-
javi ”Yoko Ono”, študentka violine Nina (Hrvatica Judita Franković), ki zamaje prijateljske temelje, potem ko se vanjo zagleda 
Bruno. Ta mora iti pri iskanju ključa do njenega srca prek sebe, kar pa skrha njihovo prijateljstvo._

MLADINSKI FILM

UTRIP LJUBEZNI
SLOVENIJA, 2015

GROZLJIVKA

IDILA
SLOVENIJA, 2015

Ko pobrskamo po arhivu slovenskega filma, lahko žanrske filme preštejemo na 
prste ene roke. A s prvo pravo slovensko celovečerno grozljivko Idila po dolgem 
času na filmska platna spet prihaja nekaj drugega kot drama. Idila je prvenec reži-
serja in scenarista Tomaža Gorkiča, ki se je nedavno že odvrtela na filmskem festi-
valu v Cannesu in predpremierno na 11. Grossmannovem festivalu fantastičnega 
filma in vina. Idila je tako prva prava slovenska grozljivka, ki je nastala v produkciji 
Blade Production in koproduciji Strup Produkcije. Zgodba se vrti okoli amaterske 
manekenke Zine, ki se v družbi Mie, Dragice in vzvišenega fotografa Blitcza po 
divji noči odpravi na modno fotografiranje v naravo. A nedolžno fotografiranje se 
spremeni v nočno moro. Vse skupaj postane sumljivo že, ko na poti do idiličnega 
travnika naletijo na čudaške domačine, na zelenici pa se zapletejo v incident, ko 
jih domnevno napadeta lastnika posesti Francl in Vintlr. Od tu dalje smo ujeti v spi-
ralo strašljivih dogodkov, ki bodo gledalcem naježili kožo kot še noben slovenski 
film do zdaj._

GROZLJIVKA 

ŠKRLATNI VRH 
CRIMSON PEAK, ZDA, 2015

Ker je Škrlatni vrh režiral Guillermo del Toro in ker se s tem vrača k svojemu doma-
čemu žanru, grozljivki, ga ni scenarija, ki bi nas po ogledu tega filma pustil razo-
čarane. Škrlatni vrh je gotska romanca iz 19. stoletja, film o mladi pisateljici (Mia 
Wasikowska), ki po selitvi na britansko posestvo hitro spozna, da njen mož (Tom 
Hiddleston) ni to, za kar ga je imela. Ujeto med temačne hodnike in sobane jo iz 
krempljev nove družine (Jessica Chastain in drugi) lahko očitno reši le Dr. Alan Mc-
Michael (Charlie Hunnam). S tem filmom mehiški režiser obuja duh svoje prve uspe-
šnice Hudičeva hrbtenica, saj nas čakajo zelo morbidno obarvanimi prizori. Mnogi 
kritiki pravijo, da je to del(o) Torovo remek delo in najlepša grozljivka vseh časov._

Režija: Guillermo del Toro. Igrajo: Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Jessica 
Chastain, Charlie Hunnam, Jim Beaver._

15. 10., Kolosej

KOMIČNA DRAMA

ŠIŠKA DELUXE 
SLOVENIJA, 2015

16 let po celovečernem režiserskem prvencu (V leru) se Jan Cvitkovič to jesen vra-
ča s svojim četrtim dolgometražnim filmom Šiška Deluxe. Sladko-grenka drama 
govori o trojici prijateljev iz otroštva, Fedru, Miletu in Zekirju, ki jih je odraslost 
prehitela po desni in nekako ne znajo popolnoma odrasti. Pri 30 letih se še ved-
no preživljajo s priložnostnimi deli in se do zdaj še ničemur niso zares predali. To 
kanijo spremeniti z odprtjem picerije, a hitro spoznajo, da ima odraslost in s tem 
odgovornost trdo skorjo, tako kot preveč zapečena pica. Kajti čeprav so obrnili 
nov list v življenju, vsak v posel prinese svojo ‘’prtljago’’, ki jih zdaj preganja._

Režija: Jan Cvitkovič. Igrajo: Marko Miladinović, Žiga Födransperg, David Furlan, 
Jana Prepeluh, Marijana Brecelj, Petre Arsovski._

29. 10., Kolosej & Cineplexx

Režija: Boris Petkovič. Igrajo: Judita Franković, Jernej Gašperin, Zlatan Čordić - Zlatko, Matic Klemenc, Gušti, Dalaj Eegol, 
Sausages, Franci Kek, Boštjan Gorenc - Pižama, Jožica Avbelj, Sašo Klančnik._

15. 10., Kolosej & Cineplexx 

Režija: Tomaž Gorkič. Igrajo: Nina Ivanišin, Sebastian Cavazza, Lotos Vincenc 
Šparovec, Jurij Drevenšek, Nika Rozman, Manca Ogorevec._ 

1. 10., Kolosej 

Režija: Woody Allen. Igrajo: Emma Stone, Joaquin Phoenix, Parker Posey, Jamie 
Blackley, Ethan Phillips, Meredith Hagner, Ben Rosenfield, Julie Ann Dawson, David 
Aaron Baker, David Pittu, Susan Pourfar, J.P. Valenti, Nancy Ellen Shore, Michael 
Goldsmith, Joseph Oliveira._

15. 10., Kolosej 

CINEPLEXX – PREMIERE – OKTOBER 2015:
PAN - POTOVANJE V DEŽELO NIJE – 8. 10. 2015 / POT DO SLAVE – 8. 10. 2015 / RIBBIT – 8. 10. 
2015 / UTRIP LJUBEZNI – 13. 10. 2015 / GISELLE – 11. 10. 2015 /  J..... SE, PROFESOR – 15. 10. 2015 / 

KOLOSEJ – PREMIERE – OKTOBER 2015:
DVOBOJ STOLETJA – 22. 10. 2015 / HOTEL TRANSILVANIJA 2 – 22. 10. 2015 / JEM IN HOLOGRAMI 
– 22. 10. 2015 / ZELENI PEKEL – 22. 10. 2015 / SKAVTI PROTI ZOMBIJEM – 29. 10. 2015 /
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KONCERTNA SEZONA 2015 

SOULON  
UNION!

V Grand hotelu Union, središču ra-
znovrstnih dogajanj v prestolnici, so 
pričeli z novim koncertnim projektom 
»Koncerti UniON«, v sklopu katerega 
se bodo enkrat na mesec na hotelskem 
odru zvrstili mednarodno uveljavljeni 
glasbeniki, ki s svojo umetniško žilico 
in strokovnostjo orisujejo nove razse-
žnosti v svojem žanru – bluesu, jazzu in 
soulu. _

Napoved dogodkov / 

23. oktober 2015, 20.30 

SoulON: RAPHAEL WRESSNIG & THE 
SOUL GIFT BAND

13. november 2015, 20.30

BluesON: SUE FOLEY AND PETER KARP

Madonna, eno izmed najprepoznavnejših imen pop glasbe, ikona, ki 
jo lahko brez težav označimo za kraljico popa, bo letos s turnejo po 
Severni Ameriki in Evropi promovirala svoj najnovejši album Rebel 
Heart, ki je izšel marca letos. 7. in 8. novembra se bo s turnejo usta-
vila tudi v Pragi na Češkem. Rebel Heart prinaša nekoliko bolj sveže 
in pozitivne premike, ki se gibljejo od klasičnega Madonninega pop 
izročila do različnih mešanic novih plesnih žanrov, pri katerih ji po-
maga DJ Diplo ali Kanye West, v svoje spote pa je po vzoru mlajše 
zvezdnice Taylor Swift vključila nekatera svetovno znana glasbena 
imena, kot so Nicki Minaj, Beyoncé, Katy Perry, Miley Cyrus in Rita 
Ora._ 

7. novembra / Praga – O2 Arena / eventim.si

KONCERT / PRAGA 

MADONNA 
 REBEL HEART

Ob zvokih legendarnih Deep Purple smo špičili ušesa že kot otroci, 
saj so jih tedaj neutrudno nažigali naši starši. V 70 letih prejšnjega 
stoletja so namreč veljali za najbolj iskano rock zasedbo, ki si je na-
ziv brezbožna trojica delila z Led Zeppelin in Black Sabbath. Kljub 
številnim spremembam v postavi so po glasbeni poti hodili strumno 
in pogumno ter kot pionirji hard rocka in heavy metala tudi nadvse 
uspešno. Njihova dediščina sega daleč v leto 1968, glasbeno kilo-
metrino so nabirali do leta 1976, nato pa potihnili do leta 1984. Od 
tedaj so se v njihovi zakladnici kopičili odlični glasbeni izdelki, kot 
so Perfect Strangers, Slaves and Masters, Abandon in Rapture of 
the Deep. Zadnji polnovredni izdelek Now What?! lahko z vsemi 11 
skladbami nažigamo na poti v Padovo, kjer bo v objemu škrlatno 
vijoličaste barve konec oktobra svoje glasbeno orožje zavihtelo 
pet starih mačkov._

30. oktobra / Padova / koncerti.net

KONCERT / PADOVA 

DEEP PURPLE Na odru si bodo mikrofon podajali glas-
beniki oz. skupine, kot so Niet, Pliš z Mu-
ratom in Jurijem Zrnecem, Demoliton 
Group, Marta Kosturska & Ethnusiasm 
in Imset, društvo Ključ pa obljublja tudi 
prav posebno presenečenje, zato gre 
pričakovati, da Kino Šiška 16. oktobra 
2015 ne bo dovolj velik za vse. Da ne 
boš ostal pred vrati, si čim prej rezer-
viraj brezplačno vstopnico in pomagaj 
dvigniti glas, ki opozarja na trgovanje 
z ljudmi v Sloveniji. Dva dni kasneje, to 
je 18. oktobra, je sicer tudi evropski dan 
boja proti trgovini z ljudmi, ki je prav 
tako namenjen ozaveščanju mladih in 
širše javnosti o trgovanju z ljudmi._

16. oktobra / Kino Šiška

KINO ŠIŠKA 

BREZPLAČEN 
KONCERT!

PLESNA PREDSTAVA / LJUBLJANA 

LORD OF THE 
DANCE

Michael Flatley vodi irsko skupino plesalcev Lord of 
the Dance že 20 let, njegove plesne predstave pa so 
najbolj obiskane na svetu. Sestavine za takšen uspeh 
so čarobna irska glasba, do popolnosti natreniran 
nastop plesalcev, najsodobnejša vizualna tehnolo-
gija, gledališka razsvetljava, osupljiva kostumografi-
ja in napeta zgodba o boju med dobrim in zlim, ki stoji 
za izvirno koreografijo. Do zdaj si je skupino Lord of 
the Dance ogledalo že več kot 100 milijonov ljudi v 
67 državah na vseh celinah, v Stožicah pa bo nav-
dušila z novo predstavo z naslovom Nevarne igre. 
Povpraševanje po vstopnicah je bilo tako veliko, da 
so morali organizatorji spektakel iz dvorane Tivoli 
prestaviti v Stožice. Talent, karizma in 20 let izkušenj 
vodje Michaela Flatleyja se v predstavi združijo v boj 
med plesalcema, ki predstavljata dobro (Lord) in zlo 
(Don Dorcha). V predstavi nastopa tudi nadarjena 
pop pevka Nadine Coyle iz zasedbe Girls Aloud, pos-
lušali pa bomo keltsko navdihnjeno glasbo skladate-
lja Gerarda Fahyja._

18. oktobra ob 19.30 / Center Stožice 

ŠPAS TEATER 

SLOVENSKA  
LITERATURA OD 

A DO Ž
21. oktobra se bo v Kulturnem domu v Mengšu in 
na drugih lokacijah po Sloveniji Lado Bizovičar lotil 
teme, na katero se spozna še manj kot na glasbo. V 
Špas teatru se bomo spet krohotali – tokrat ob novi 
komediji Slovenska literatura od A do Ž._

od 21. oktobra / več ponovitev / Špas teater
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Ponudbi nakita in modnih dodatkov smo dodali novo dimenzijo. Z veliko 
mero občutka in želje prebuditi žensko v vas vas razvajamo z izbranimi kosi 
modnega nakita, torbic, čevljev in drugih modnih dodatkov. Kajti, drage 
dame, življenje je prekratko, da bi nosile dolgočasen nakit.
Ne zamudite posebnega dogodka, ki se bo odvijal v sredo, 28. 10. 2015, od 
17. do 20. ure v trgovini Patrizia. Poleg različnih ugodnosti in presenečenj 
boste deležne tudi številnih lepotnih nasvetov, ki jih bo delila vlogerka Lepa 
afna. 

PATRIZIA - trgovina z nakitom  
in modnimi dodatki

INFO//
STARI TRG 11A, 1000 LJUBLJANA / GSM: 051 236 046 / 
EMAIL: PATRIZIA.LJUBLJANA@GMAIL.COM / 
FACEBOOK: PATRIZIA LJUBLJANA 

Comshop je v hali 9 ljubljanskega BTC-ja odprl specializirano gamersko 
trgovino GamePlay. V njej so na voljo vse najbolj kakovostne in poučne 
videoigre za otroke (Skylanders, Lego, Nintendo, …), odrasle pa bodo razve-
selile igre, kot so GTA, Call of Duty, FIFA, PES in NBA, ter gamerski dodatki, 
na primer tipkovnice, miške, gamepadi … Na voljo so igre za vse platforme 
(PC, PS4, PS3, PS Vita, PSP, Xbox One, Xbox 360, NintendoWii, Nintendo 
DS in 3DS). Z včlanitvijo v Comshop–GamePlay klub si lahko kupci zagoto-
vijo tudi dostop do zelo konkurenčnih cen. Prodajalci bodo znali svetovati 
tako staršem kot pravim gamerjem. Odlično poznajo izdelke, ki jih rodajajo, 
in vedo, kaj posamezni igralci pričakujejo in potrebujejo.

GAMEPLAY  
 specializirana prodajalna  

videoiger 

INFO//
COMSHOP, D. O. O. / SHOP-IN-SHOP GAMEPLAY / BTC, HALA 9 / 
ŠMARTINSKA 152, 1000 LJUBLJANA / 01 620 78 98 / INFO@GAMEPLAY.SI 

V Čokoladnem ateljeju Dobnik so ob koncu leta pripravili poslastico za vse 
sladokusce: bonboniero pralinejev s konjakom in steklenico vrhunskega 
francoskega konjaka Prince Hubert de Polignac XO.
Uživajte v štirih okusih pralinjev s konjakom (konjak, konjak-kava, konjak-li-
meta, konjak-med) ter jih združite z vrhunskim francoskim konjakom starosti 
XO. Vse skupaj v elegantni embalaži predstavlja vrhunsko darilo. V trgovinah 
Čokoladnega ateljeja Dobnik v Ljubljani, Mariboru, Celju ali Žalcu ter seveda 
na spletni strani.  

Bonboniera pralinejev s konjakom 

INFO// 
WWW.COKOLADNIATELJE.SI /  
EMAIL: INFO@COKOLADNIATELJE.SI /  
01/425 31 41

MESTNE SKRIVNOSTI

Smo največja  trgovina z minerali, fosili in nakitom v Sloveniji. Naše glav-
no prodajno mesto je trgovina Etno dar, ki se nahaja tik pred vhodom v  
Postojnsko jamo, trenutno ponudbo pa si lahko ogledate tudi v spletni trgo-
vini www.lapis-butik.si, kjer najdete široko izbiro nakita iz dragih in poldragih 
kamnov, srebrnega nakita z biseri, kristale, minerale in fosile ter veliko po-
nudbo ezoteričnih izdelkov.  

LAPIS  –  nore cene  –  velika izbira 

INFO// 
LAPIS BUTIK, D. O. O.,  
ULICA SERGEJA MAŠERA 54, 5222 KOBARID
05/384 81 23 / LAPIS.ETNO@SIOL.NET /
WWW.LAPIS-BUTIK.SI /
TRGOVINA ETNO DAR, JAMSKA CESTA 28, 
POSTOJNA
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DRUŽABNO 

INTELLIGENT 
 DAY

Najboljše za najboljše je bil slogan 
prvega Intelligent day srečanja, ki je 
potekal na ljubljanski Špici. Merce-
des-Benz je predstavil predstavil 
napredni Plug-in-Hybrid C 350 e in 
njegovne izjemne varnostne sisteme, 
ki vsak dan znova rešujejo življenja. 
Kozmetika La Prairie je očarala s feno-
menom kaviarja v kozmetiki. Presnica 
pa nas je zapeljala s serijo profesio-
nalnih blenderjev za domačo uporabo 
Omniblend ter izvestnimi recepti za 
presno prehranjevanje. 

ŠTUDENTSKA ARENA
Od 20. do 22. oktobra bo na Gospo-
darskem razstavišču že tradicionalno 
potekala Študentska arena, največja 
izobraževalno-sejemska prireditev za 
vse mlade. Mladi se boste lahko aktivi-
rali na 60 dogodkih v izobraževalnem 
programu v predavalnicah, 30 do-
godkih v kulturnem programu na Štu-
dentskem trgu, stopili iz cone udobja v 
novi! Mali šoli mreženja, sprejeli plesne 
in urbane izzive na Urbani ploščadi, 
se spopadli v zorbingu in nožnem bi-
ljardu v novem! Študentskem »stress 
out parku« ter spoznali vse kotičke 
sejemskega mesta. Čakajo te infor-
macije o izobraževanju, študentskem 
popotovanju, mednarodnih izmenja-
vah, zaposlovanju, grajenju kariere, 
zabavnem in zanimivem preživljanju 
prostega časa._

dobimo.se 

PREVAJANJE ANGLIST 
- NAJLEPŠE JE, ČE TE 
RAZUMEJO
Podjetje Anglist je na prevajalskem 
trgu prisotno od leta  2008 in opravlja 
prevajanje, lektoriranje in tolmačenje 
za vse tuje jezike. Anglist odlikujejo vi-
soka kakovost prevodov, zanesljivost in 
zaupno obravnavanje dokumentacije. 
Izkušeni prevajalci in sistem, podprt z 
najnovejšo tehnologijo, omogočajo 
visoko odzivnost tudi pri daljših in zah-
tevnejših besedilih._

Več informacij:   
t: 070 382 387 / 
EMAIL: info@anglist.eu /

 www.anglist.eu

KO NARAVA REČE STOP 
STARANJU
Strokovnjaki Laboratorija NUXE so 
od nekdaj razumeli ženske po sve-
tu ter njihovo potrebo po ohranjanju 
zdravja, lepote in mladostnega vide-
za. Prav zaradi teh potreb so nastale 3 
neskončno darežljive in resnično de-
lujoče linije, zaradi katerih boste vzlju-
bili svoja leta: Nirvanesque za prve 
izrazne gubice, Merveillance expert za 
vidne gube in Nuxuriance za povrnitev 
čvrstosti in sijaja v menopavzi._

www.nuxe.si

Izdelki NUXE so na voljo v lekarnah, 
trgovini Maxi in Leposana (E.Leclerc) 
v Ljubljani.

Sodeluj v nagradni igri na: 

citymagazine.si/nuxe

“JAZ, RAZOČARANA? 
PREJ OČARANA 
GOSPODINJA!” 
Leta 1976 je veleblagovnica NAMA 
kot pionirka na področju oskrbe 
meščanov z osnovnimi življenjskimi 
potrebščinami prvič organizirala tako 
imenovane Gospodinjske dneve, ki so 
poželi velik uspeh. In tako je še danes.
Čeprav se vloga gospodinje skozi čas 
neprenehoma spreminja, pa v okviru 
družine še vedno ostaja primarna. 
Kako narediti dom, je umetnost, danes 
še toliko bolj cenjena.

Med 1. in 24. oktobrom smo vam zopet 
približali mnogo izdelkov. Posteljnina, 
brisače, prti in ostali gospodinjski 
tekstil so vam 30 % bližje, kuhinjska 
posoda bo pot v vaš dom našla 20 
% hitreje in pri nakupu gospodinjskih 
aparatov boste privarčevali 15 %._

nama.si 

Za VIKEND LEPŠIH 
TRENUTKOV grem 
v Citypark, kjer

    se podam v lov za norimi popusti
     se prepustim razvajanju  

brezplačnega ličenja in nege
     uživam v okusih brezplačnih 

degustacij

17. in 18. oktobraKdaj? 

 

70 %*

30 %*
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