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Dolce far niente je tisto, kar počnemo, ko nič ne počnemo. Sladko 
brezdelje so Italijani razvili v pravo umetnost bivanja, ko nekje na 
neki terasi v dobri družbi srebajo aperolspritz in uživajo življenje. In 
poletje je tisti čas leta, ko si tudi večina nas vzame nekaj več časa 
za sladko brezdelje in za #IconicFestivalMoments. Več časa za svojo 
dušo in telo, za umirjanje misli in pogled naprej. Sam poletje dojemam 
kot tisti del leta, ko sem vselej ocenjeval prvo polovico leta. Naj bo to 
osebno ali poslovno. Vselej sem pred dopusti urejal misli, delal načrte 
za tisto, kar se bo zgodilo, ko se vrnem z dopusta. In tudi letos je tako. 
Pri City Magazine čez poletje ne bomo spali, saj delamo na nekaterih 
razvojnih projektih, s katerimi vas bomo razveseljevali to jesen. Tudi 
zaradi vas se torej ne bomo predajali sladkemu brezdelju – temveč 
bomo gledali v našo skupno prihodnost. 

V številki #211 smo za vas obdelali lahkotne poletne teme. Tako vam 
podarjamo nekaj idej za preživljanje poletnih večerov ob dobri 
glasbi in dogodkih v mestu. Vabimo vas na poletne festivale in raz-
iskujemo, kaj lahko počnemo v urbani džungli, ko so vsi na dopustu. 
Se odpravimo v »mali Monako«, ki leži v bližini Trsta, in pogledamo, 
kje so najlepše plaže na Jadranu. Seveda obdelamo področje teh-
nologije, kjer vam damo kakšno idejo za poletni »shopping« izdel-
kov, ki vam bodo prišli prav na dopustu. Se popeljemo z električnim 
kolesom S-BIKES, ki ga lahko pospravimo kar v prtljažnik vozila, saj 
je zložljiv. Pogledamo nekaj zanimivih statističnih podatkov o olim-
pijskih igrah – Rio 2016. In še in še … 

V poletnih mesecih vam želimo čim več sladkega brezdelja – tudi v 
družbi našega spletnega medija citymagazine.si, kjer ostajamo sveži 
in vsak dan poskrbimo za informacije, kaj in kje se dogaja to poletje. 
To poletje si vzemite čas za sladko brezdelje!   

Jan Macarol Vrabec,
odgovorni urednik
jan@citymagazine.si

DOLCE FAR NIENTE – 
SLADKO BREZDELJE
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* Ikonični festivalski trenutki
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V ZRAKU JE POLETJE IN 
MNOGI MED NAMI SO (Z 
MISLIMI) ŽE NA MORJU. 
ČE PA BOMO ŠE ZA NEKAJ 
ČASA »ZAKLENJENI« V UR-
BANO OKOLJE, SE LAHKO 
ZA POPESTRITEV TOPLIH 
DNI ODPRAVIMO RAZISKO-
VAT MESTO IN SI TAKO PRI-
VOŠČIMO KATERO IZMED 
TEH KULTURNIH POSLA-
STIC.

POLETJE 
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Summer Gathering 2016 bo hibrid klasičnega in 
svežega ter minimalizma in melodike prekaljenega 
mojstra stare garde in enega od najbolj iskanih imen 
novega tehno vala. Dubfire je Ambasado že stresel 
kot solist in član z grammyjem okitenega dueta Deep 
Dish, Matador pa bo svoj prvi obisk Izole izkoristil tudi 
za predstavitev dolgometražnega prvenca Ructions. 
Tako kot celotna sezona v Gavioliju pa je zasnovan 
tudi podporni program: rezidenta Tomy DeClerque in 
Veztax s klasičnim ter Brlee in Aney F z avantgardnim 
elektronskim zvokom._ 

23. julija / Izola / Ambasada Gavioli 

SUMMER 
GATHERING 2016
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52. festival Pivo in cvetje znova prinaša pestro glasbeno dogajanje 
za vse generacije in vse glasbene okuse. Festivalska atmosfera s 
4 dnevi zabave, 5 glasbenimi odri, več kot 60 odrskimi nastopi in 
skupno 90 dogodki bo trajala od četrtka, 14., do nedelje, 17. julija 
2016, na tradicionalnih in že dodobra uveljavljenih lokacijah v La-
škem. Dogajanje na odrih bodo odprli in zaključili domači izvajalci. 
Program na velikem odru Zlatorog bodo odprli člani skupine Tabu. 
V uvodnem dnevu bodo nastopili še Voodoo Vegas iz Velike Bri-
tanije, Siddharta, Mi2 in eden največjih ameriških kitaristov vseh 
časov Joe Satriani, ki bo prav v Laškem praznoval svoj šestdese-
ti rojstni dan. V petek bodo obiskovalce razveseljevali Jinx, Happy 
Ol`McWea sel, švedska skupina Mando Diao, ki jo poznamo pred-
vsem po svetovnem hitu Dance with Somebody, in Big Foot Mama. 
Za soboto organizatorji obljubljajo Leteče potepuhe, štiričlansko 
skupino Jay Wud in pred dvema letoma prav v Laškem ponovno 
združene Šank Rock._

Do 17. julija / Laško

Blejski dnevi 2016 že tradicionalno označujejo vrhunec poletne 
turistične sezone na Bledu. Tridnevno dogajanje (od 22. do 24. ju-
lija 2016) bo vrhunec doseglo na tradicionalno sobotno noč, ko bo 
najprej v soju okoli 15 tisoč lučk v jajčnih lupinah (te tradicionalno 
pripravlja domačin Andrej Vidic, lupine pa mu priskrbi slaščičarna 
Šmon) zažarelo Blejsko jezero, kasneje pa bo veličasten ognjemet 
osvetlil celoten Bled, ki bo tisti dan zagotovo znova pokal po šivih. 
Za kulinarični del Blejskih dni bodo poskrbeli blejski lokalni partnerji, 
združeni pod destinacijsko blagovno znamko Okusi Bleda._

Do 24. julija / Bled

PIVO IN 
CVETJE 2016

BLEJSKI 
DNEVI 2016
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Filmski festival v Motovunu je eden izmed tistih festivalov, katerih namen ni blišč in velikost do-
godka, temveč predstavitev najboljših filmov tistega leta, ne glede na imena igralcev glavnih 
vlog in države, od koder prihajajo. Ideja festivala je, da v programu ponudi čim večjo raznovr-
stnost: estetsko, tematsko, geografsko. Skozi vse raznovrstne filme, predstavljene na festiva-
lu, pa se vleče rdeča nit iskanja resnice: festival poskuša pokazati odsev dejanskega stanja v 
današnjem svetu. Festival Motovun išče pristnost, avtentičnost, umetniško izpopolnjenost in 
izvirnost za vsako ceno._

Do 30. julija / Motovun, Hrvaška

MOTOVUN 
FILM 
FESTIVAL 2016
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Konec julija 2016 bo na Kongresnem trgu že tretjič zapored Ljubljana Beach Volley Challenge, 
odbojkarski spektakel brez primere. Turnir Ljubljana Beach Volley Challenge 2016 bodo odprli 
četrtkovi finali v vseh mladinskih kategorijah (potegovali se bodo za naslove državnih prvakov), 
nadaljeval pa mednarodni turnir z največjim denarnim skladom do zdaj. Odbojkarski turnir Beach 
Volley Challenge, ki je hitro zaslovel tudi zunaj naših meja, bo pospremil bogat spremljevalni pro-
gram (animacije, brezplačni treningi za osnovnošolce, nagradne igre in nočna zabava)._

Do 30. julija / Ljubljana / Kongresni trg

LJUBLJANA
BEACH VOLLEY
CHALLENGE 2016

RIHANNA 
NA DUNAJU
Tri leta je minilo, odkar je bila Rihanna na turneji Diamonds, v sklopu 
katere je nastopila tudi na nam najbližjem Dunaju. To pa je tako za 
ultra popularno megazvezdnico kot za njene oboževalce popol-
noma predolgo. Da bi si olajšala vest, je samooklicana »Bad Girl 
Riri« to leto poleg novega, težko pričakovanega albuma ANTI svo-
jim oboževalcem pripravila še eno presenečenje, svetovno turnejo 
»Anti World Tour«, na kateri se ji bodo na 60 koncertih po vsem 
svetu pridružili Travi$ Scott (v ZDA), Big Sean in The Weeknd (v 
Evropi). »Riri« obljublja enega izmed najbolj vročih koncertov po-
letja! _

10. avgusta / Dunaj / Ernst Happel Stadion 

Wild Strings Trio je energično trčenje slovaške violinistke, čelista iz Francije ter kitarista iz Slo-
venije. Njihovo žanrsko glasbeno popotovanje združuje balkansko in keltsko tradicijo, polno ep-
skega orkestralnega zvoka, ki je prepleten z avtorskimi aranžmaji in improvizacijo. Kompleksne 
harmonije in ritmi se prepletajo s pozitivnimi temami, polnimi radosti in volje do življenja. Zased-
ba: Petra Onderufová – violina, Aleksander Kuzmić – kitara, Toby Kuhn – čelo._

12. julija / Ljubljana / Galerija MGLC / Grad Tivoli
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Trio Ambrosia je nekakšna franšiza, spin-off, hčerinska družba pretežno trboveljske zasedbe 
Any colour you like. Trio se pojavlja v različnih zasedbah, med drugim so delovali v sestavih, kot 
so Saxotoxin, Elabanda, Portico, Orkester Mandolina Ljubljana in Cabaret Band. Zasedba: Petra 
Ambrož – vokal, Mitja Centrih – basist, Urban Logar – kitarist._

19. julija / Ljubljana / Galerija MGLC / Grad Tivoli

AMBROSIA Fo
to

: D
ar

e 
B

re
nk

o

Matija Krivec in Klemen Bračko sta glasbenika, skladatelja, večinštrumentalista in aranžerja, 
aktivna na slovenski sceni že dobrih dvajset let. Kot vodji ali glasbenika sta sodelovala v šte-
vilnih odmevnih glasbenih projektih in s posamezniki (Terra Folk, Cabaret Patetico, Neca Falk, 
Svetlana Makarovič, Brencl Banda …) ter v mnogih mednarodnih projektih, izvajanih pri nas in v 
tujini. Glasbenika sta vir navdiha našla na sprehodu skozi prostor in čas, od baroka do urbanega 
gypsija, od svežega ragtima in swinga do modernih zimzelenov, od irskih ljudskih napevov do 
slovenskih prepevov. _

26. julija / Ljubljana / Galerija MGLC / Grad Tivoli 
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Obiskovalci bodo v tednu dni lahko obiskali sejem mladih ustvar-
jalcev, pa tudi bolšjak; delavnice, na  katerih se bodo lahko pobližje 
spoznali z grafitarstvom, gverilskim kvačkanjem, delom DJ-ja, bre-
akdanceom in skejtanjem. Zvečer bo na vrtu kluba ZOO sledil glavni 
nastop glasbenikov, po polnoči pa se bo dogajanje preselilo  v no-
tranje prostore kluba. Na festivalski oder bodo letos stopili Dan D, 
Klemen Klemen, Čedahuči in Severa Gjurin, Hamo & Tribute 2 Love, 
Jardier, Leyya, Bowrain, Lenart Krečič, Ratko Divjak in mnogi drugi 
izjemni glasbeniki in DJ-ji._

Do 14. avgusta / Ljubljana / Tobačna

FESTIVAL
URBANO DEJANJE 2016
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Vas zanima, kako so Emon-
ci s svojimi prijatelji sedeli 
na skupni straniščni ško-
ljki? In kje je rimska mačka 
pred 2000 leti pustila sledi 
v sveži glini? Podajmo se 
na samostojno raziskovanje 
Arheološkega parka Emona 
v središču Ljubljane s čisto 
svežo mobilno aplikacijo 
Nexto. Aplikacijo si na svoj 
pametni telefon namestimo 
v Mestnem muzeju Ljubljana 
in se podamo na krožno pot 
po skritih kotičkih nekdanje-
ga rimskega mesta. Družine 
si ogled lahko popestrijo še 
z zabavnim tiskanim vodni-
kom Emona od E do A.

Do 31. oktobra / MGML 
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POTEP V 
EMONSKO 
PRETEKLOST
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BunkerFest Izola je alternativen glasbeni festival, ki ohranja raznovrstnost glasbene kulture na 
obalnem območju kot tudi pomaga mladim glasbenikom pri uveljavljanju na glasbeni sceni. Fe-
stival je namenjen vsem, ki želijo preživeti večer v znamenju dobre, raznovrstne ter zanimive 
glasbe. Na BunkerFestu 2016 bo nastopilo 6 glasbenih skupin. Senzacija večera bodo vsem 
znani Elvis Jackson z zelo močno podporo predskupin, kot so Pero Defformero, Manntra, Mo-
onchild ter lokalne obalne glasbene skupine, ki si utirajo pot v glasbeni svet._

9. septembra / Izola / Letni kino Arrigoni 

Kalejdoskop njenega glasbenega izraza, (ob)segajoč od mešanice punka, folka in bluesa na 
prvih albumih do spogledovanja z elektronskimi ritmi na zadnjem albumu Sun, jo je zapisal v 
spominski genom glasbenih navdušencev po celem svetu in ne čudi, da so jo k sodelovanju po-
vabile ikone, kot so Dave Grohl, Faithless, Beck, Eddie Vedder idr. Tokrat nas bo na odru Kina 
Šiška prepričala v solo izvedbi. To bo prvi nastop ene najmarkantnejših glasbenic Chan Marshal 
aka Cat Power pri nas! _

10. septembra / Ljubljana / Kino Šiška 

BUNKERFEST
IZOLA 2016

CAT POWER 
V KINU ŠIŠKA
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V idilično okolje Ljubljanskega gradu prihaja karavana izvrstnih 
slovenskih in tujih komikov. Tako kot lani bodo obiskovalci tudi le-
tos deležni kar petih večerov komedije, kar bo zagotovo prijetno 
popestrilo tople avgustovske večere. Program je že v nastajanju in 
že sedaj lahko povemo, da se bo na odru Panča pojavilo večje šte-
vilo znanih televizijskih obrazov, nikakor pa ne bomo pozabili niti na 
druge zelo priljubljene komike v regiji in seveda mlajše komike, ki so 
se v preteklem letu močno izkazali.
Med drugimi prihaja najboljša komičarka v Evropi, Marina Orsag!_

Do 26. avgusta / Ljubljana / Ljubljanski grad

Špas'n'tek, nov tekaški izziv v Sloveniji, bo v sklopu konca tedna 
Špas na vas v Javoršici pri Moravčah organiziran prvič. 27. avgusta 
se bodo lahko novi navdušenci in stari mački preizkusili v teku na 
6,5 km, ko bo treba premagati kar 380 m višinske razlike. Čeprav je 
lahko tako razgiban teren za marsikoga kar precejšen izziv, prina-
ša s sabo tudi lepši tekaški okoliš, kar zagotovo pripomore k dvigu  
motivacije. Po tekmi sledi zabava na festivalu Špas na vas, kjer bo 
nastopilo okoli 100 glasbenikov, na voljo pa bo tudi primerno ok-
repčilo. _

27. avgusta / Javorščica pri Moravčah

POLETNI PANČ 2016

ŠPAS'N'TEK
2016
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FESTIVAL 
ČIPKARIJA 2016

Festival Čipkarija je repre-
zentativni projekt Kluba 
idrijskih študentov, združe-
nja študentk in študentov, 
dijakinj in dijakov, ki delu-
jejo z namenom povezo-
vanja na področjih izobra-
ževanja, kulture, športa in 
razvoja. Ker jim 500-letna 
zgodovina mesta veliko 
pomeni, tudi letošnje festi-
valsko dogajanje povezu-
jejo z idrijskimi naravoslov-
no-tehniškimi  in kulturnimi 
znamenitostmi. S festiva-
lom želijo ponovno oživiti 
stara rudniška poslopja, 
zato glavno prizorišče os-
taja Kajzer park, nekdanji 
rudniški kompleks, ki je ne-
koč služil kot eden izmed 
treh glavnih vhodov v idrij-
ski rudnik živega srebra._

Do 20. avgusta / Idrija / 
Kajzer park 
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Na že petem KKŠ Summer 
Festu, ki ga organizira Klub 
koroških študentov, se 
bodo odvili številni glasbe-
ni, športni, kulturni in hu-
morni dogodki, kar skupaj 
tvori nenormalno odštekan 
festival. Na dveh prizori-
ščih, glavnem in elektro 
odru, se bodo ob večerih 
tudi tokrat zvrstili števil-
ni uveljavljeni glasbeniki iz 
Slovenije in tujine. Tokra-
tni najodmevnejši glasbeni 
zasedbi sta Dubioza Kolek-
tiv in S.A.R.S. Nastopili pa 
bodo tudi Siddartha, Elvis 
Jackson, Happy Ol’ McWea-
sel, Bassless, BRO, TBA in 
Farty Animals. _

Do 14. avgusta / Radlje ob 
Dravi / Vodni park

Maximo Extra Malina Cake bo na vaših 
obrazih izvabil še večji nasmeh, saj je to 
največji Ledov kornet in sladoled doslej! 
Torej, Maximo je sestavljen iz dveh delov – 
podaljšani vrh je iz okusne rumene kreme 
s prelivom iz bele čokolade in malinovim 
prelivom, medtem ko je v spodnjem delu 
korneta fini sladoled z okusom biskvita s 
koščki malin. Kot dodatno presenečenje 
je kornet polnjen z malinovim prelivom 
do samega dna, tako da z Maximom Extra 
Malina Cake lahko uživate do zadnjega 
zalogaja! Če se ne morete odločiti, kaj bi 
za desert, sladoled ali kolač, ni problema. 
Maximo Extra Malina Cake je odličen izbor, ki 
bo zadovoljil tudi največje ljubitelje slaščic! 

SUMMER 
FEST 2016

MAXIMO EXTRA 
MALINA CAKE

KING LOVE

HEŠTEG

POZOR, POZOR, SOCIALNA 
OMREŽJA SO OBJAVILA, 
DA JE IZGINIL #!

Romantične duše, ljubitelji jagod in oboževalci moussa 
preprosto morate pokusiti King Love. Ta sladoled s penasto 
in zračno čokoladno strukturo z jagodnim okusom bo 
osvojil tudi najzahtevnejše sladokusce. V samem 
jedru te kraljevske slaščice pričakujte presenečenje, 
kakršnega doslej še niste imeli priložnost pokusiti – 
jagodno polnilo s koščki jagod v obliki srca bo osvojilo 
vaše srce, trojni preliv iz mehke bele čokolade, 
jagod in mlečne čokolade s crispy posipom pa 
vas bo preprosto očaral. Naj bo to romantično 
srečanje, ko je prvi 
vtis zelo pomemben, 
vesela zabava s 
prijatelji ali prijetna 
večerja, s katero se 
želite brezmejno 
razvajati. King Love 
je pripravljen za 
popolni užitek.

Odkrili vam bomo majhno skrivnost - Ledo 
si ga je sposodil iz virtualnega sveta, ga 
preselil v realnost in tako je nastal Hešteg 
#sladoledzašeranje!
Gre za edinstveni sladoled nove oblike 
in okusa, kakršnega ni nikjer na svetu. 
To je sladoled na dveh palčkah, izdelan 
iz popolne okusne kombinacije vanilje s 
pomarančnim prelivom.
Prav tako kot znak # uporabljamo za delitev 
na socialnih omrežjih, je tudi ta sladoled 
namenjen in idealen za delitev v realnosti. 
Lahko ga prepolovite in podelite s svojimi 
najbližjimi, prijatelji ali simpatijo – kakšen 
odličen izgovor za sladko druženje, kajne?
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KAJ LAHKO POČNEMO 
V URBANI DŽUNGLI 
LJUBLJANE, KO SO VSI 
NA DOPUSTU? BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO / 

 SHU T T ERSTOCK

POLETJE JE ČAS DO-
PUSTOV IN VELIKOKRAT SE 
ZGODI, DA V MESTU OSTA-
NEMO SAMI, MEDTEM KO 
NAŠI PRIJATELJI VESELO 
NAMAKAJO NOGE V SLANI 
VODI ALI PA SE HLADIJO 
NA GORSKEM ZRAKU. A TO 
NIKAKOR NE POMENI, DA 
NAM MORA BITI DOLGČAS. 
MESTO LJUBLJANA PONU-
JA KAR NEKAJ POLETNIH 
RADOSTI, KI JIH LAHKO 
OKUSIMO TAKO V DRUŽBI 
KOT TUDI SAMI. KAJ TOREJ 
POČETI V LJUBLJANI, KO 
SO VSI NA DOPUSTU? 

Poletje največkrat postreže 
z lepimi sončnimi dnevi (in 
na žalost tudi s kakšnim de-
ževnim tednom). Prav to je 
razlog, zakaj se nikakor ne 
smemo držati znotraj naših 
bivališč. Za piko na i se lah-
ko odpravimo v kakšno lepo 
restavracijo s teraso, kjer 
bomo lahko samo še bolj 
poglobljeno doživeli pred-
nosti lepega vremena. Tudi 
večeri so topli in prijetni ter 
primerni za naše najbolj se-
ksi toalete. Občasno si pri-
voščimo tudi kakšno odlič-
no kosilo ali večerjo – samo 
enkrat se živi._ 

GREFINO
»Včasih se mi zdi, da gre 
vse fino.« To je slogan 
sladolednega bara Grefi-
no, ki ga najdemo pri vele-
blagovnici NAMA. Ekipa želi 
obiskovalcem poleg odličnih 
okusov sladoledov, posipov in 
prelivov ponuditi še navdušenje 
ob polnjenju kornetov in lončkov 
za sladoled. Posladkamo se lahko 
tudi s slaščicami ter dobro kavo._

 TOMŠIČEVA 2, VHOD  S CANKAR-
JEVE CESTE / NAMA.SI

VIGÒ ICE CREAM
V sladoledarni v centru Ljubljane nam ponujajo pravi itali-

janski gelato, ki ga njihovi mojstri vsak dan priprav-
ljajo pred našimi očmi po tradicionalni italijanski 

metodi. Sladoledno ponudbo bogatijo italijan-
ska kava, izbor slovenskih in tujih vin ter vsak 
dan sveže pripravljeni sendviči po italijanskih 
receptih._ 

 MAČKOVA ULICA 2 / VIGO-ICECREAM.COM

FETICHE 
PATISSERIE
V poletnih mesecih v slaščičarni Fetiche Patis-
serie nudijo pestro izbiro sladoledov, ki jih po 
lastnih receptih pripravljajo samo iz naravnih 
sestavin. Pravi specialiteti sta sladoled z oku-
som 80-odstotne čokolade, saj je narejen iz 
francoske čokolade Valrhona in ne vsebuje ka-
kava, ter sladoled z okusom prave tahitijske va-
nilje. Seveda ne smemo pozabiti na črni sezam, 
gorgonzolo z orehi in zeleni čaj._ 

 CANKARJEVO NABREŽJE 25 / FETICHEPA-
TISSERIE.COM

KAVARNA CACAO 
Za izdelavo sladoledov, pa tudi sladic in drugih 
izdelkov uporabljajo le najboljše sestavine z 
najboljšim poreklom, kot so visokokakovostno 
slovensko mleko in smetana, pistacije in mandlji 
s Sicilije, ročno prebrani lešniki iz Piemonta … 
Kar nastane iz vsega naštetega, je umetnost v 
sladoledarstvu._

 PETKOVŠKOVO NABREŽJE 3 / CACAO.SI

aROMA, GELATO 
EXPERIENCE
Vrhunski butik z vrhunsko italijansko po-
nudbo, ki se je maja odprl na Čopovi v 
Ljubljani, bo zadovoljil še tako zahtevne 
brbončice vseh ljubiteljev pravega itali-
janskega gelata, odlične kave ter vrhun-
skih sladic. Njihovi domači sladoledi so 
100-odstotno naravni, brez dodatnih 
aditivov in skoraj vsi so brez glutena, 
svojo »kremoznost« pa dosežejo s pa-
tentirano tehnologijo. Sadni sladoledi 
so tako narejeni iz svežega sezonskega 
sadja in na vodni osnovi, tako da so pri-
merni tudi za vegane._

 ČOPOVA 7 /   : AROMA.GELATO-
EXPERIENCE.SLOVENIA

 KOLEZIJA / SPORT-LJUBLJANA.SI

KOPALIŠČE KOLEZIJA
Ohladimo se lahko na kopališču Kolezija ali pa na 
katerem od drugih ljubljanskih kopališč. Kopa-
lišče Kolezija je zgrajeno na mestu nekdanjega 
kopališča. Gradnja prenovljenega kopališča se je 
začela v letu 2014 in končala julija 2015. Objekt 
je zasnovan v enem nivoju in zajema pritličje ter 
eno kletno etažo. Kompleks zunanjih bazenov 
vključuje olimpijski in otroški bazen, čofotalnik, 
masažni bazen in obbazensko ploščad z leseni-
mi ležalnimi tribunami. Na voljo so tudi športno- 
rekreacijske površine z mizami za namizni tenis, 
košarkarskim igriščem ter igriščem za odbojko 
na mivki. Kopališče je brez arhitektonskih ovir, s 
čimer so izvajalci omogočili večjo dostopnost za 
gibalno ovirane in dosegli čudovit videz kopali-
šča, ki je kot nalašč za sproščujoči oddih v urbani 
džungli._  

ZA EN DAN SE 

PRETVARJAJMO, DA SMO 

TURISTI V L JUBLJANI, IN 

IZKUSIMO TISTA NAJBOLJ 

»KLIŠEJSKA« POTEPANJA 

KOT PRAVI TURISTI.

RAZVAJAJMO SE S 

KOSILOM ALI VEČERJO 

NA KATERI OD PRELEPIH 

ROMANTIČNIH TERAS V 

LJUBLJANI.

Kdaj smo se nazadnje spre-
hodili na Ljubljanski grad? Ali 
pa se nanj peljali z vzpenja-
čo? Smo se že sploh kdaj po 
Ljubljanici popeljali z ladjico 
ali pa s Prešernovega trga 
občudovali balkon muze 
našega največjega pesnika? 
Smo opazili lepoto in bar-
vitost pročelij po Ljubljani? 
»Kofetkali« na najvišji stav-
bi v centru Ljubljane in pri 
tem občudovali razgled? Če 
odgovorov na ta vprašanja 
nimamo, potem je skrajni 
čas, da bolje spoznamo naše 
glavno mesto. Za konec tega 
»turističnega« dne si lahko 
privoščimo še piknik v parku 
Tivoli ter si na zelenicah in v 
senčki dreves spočijemo od 
ogleda mesta._  
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12 // DESTINACIJA

Huile 
Prodigieuse®

To poletje se prepustite privlačnim dotikom 
čudežnega suhega olja Huile Prodigieuse®.

Njegova edinstvena in neponovljiva 
naravna formula vsebuje 6 dragocenih 
rastlinskih olj in vitamin E, ki v enem 
samem koraku negujejo, hranijo in 
obnavljajo kožo obraza, telesa in lase. 
Čutna in nemastna tekstura se v trenutku 
vpije, medtem ko zapeljive dišeče note 
ustvarjajo najlepše spomine na poletje.

Čarobnost poletja poudarite 
s čudežnim suhim oljem

*Vir: IMS Health - PEC prodaja lekarne in specializirane prodajalne – Tržišče vlažilnih olj za telo za ženske v Franciji – November 2015 – v količini in vrednosti.

Hrani Obnavlja Neguje

www.nuxe.si
Brezplačni telefon 080 35 64

Nuxe Slovenija nuxe_slovenija
Kozmetika Nuxe je na voljo v lekarnah ter 
trgovinah Maxi in Leposana (E.Leclerc) v Ljubljani.

Št. 
OLJE ZA TELO*

V FRANCIJI

1

TELO – OBRAZ – LASJE

HuileProdigiuese_Summer_Oglas_2350x295_CityMagazine_2016-06_SLO.indd   1 22.6.2016   10:57:56

PORTOPICCOLO

NASLEDNJIČ, KO SE BOMO 
VPRAŠALI, KAM POBEGNI-
TI PRED NEZNOSNO CE-
LINSKO POLETNO VROČI-
NO, NAM BO TALE ZAPIS V 
POMOČ PRI ODKRIVANJU 
LJUBLJANI NAJBLIŽJEGA IN 
ENEGA OD NAJBOLJ HEDO-
NISTIČNIH RESORTOV NA 
JADRANU, DO KATEREGA 
POTREBUJEMO IZ SREDIŠ-
ČA LJUBLJANE LE DOBRO 
URO. 

»Mali Monako« oziroma Portopicco-
lo nas pričakuje v delu zaliva Sesljan 
(Sistiana), kjer je do nedavnega bil 
neugleden kamnolom in so ga pred 
kratkim spremenili v luksuzni resort 
posebnega tipa, saj je zasnovan kot 
pravo malo mediteransko mesto, vzi-
dano v stene kamnoloma. V resortu je 
460 zasebnih luksuznih bivalnih enot 
– apartmajev in zasebnih vili, velikih 
med 50 in 400 kvadratnimi metri. Te 
lahko najamemo prek Bookinga ali 
AirBnB-ja, saj je tam predstavljena 
tudi ta petična »zasebna« ponudba.  

Na rivieri Portopiccola bomo naš-
li luksuzni hotel s petimi zvezdicami 
Falisa, katerega del je tudi edinstve-
ni SPA in lepotni zdravstveni center. 
Zaliv bogati še luksuzna marina s 121 
privezi, ki v okviru Yacht Cluba ponu-
ja dnevni najem različnih plovil za vse 
okuse. Seveda to še ni vse, kar ponuja 
Portopiccolo! Mesto v malem, kjer je 
na voljo množica barov in restavracij, 
nas bo pričakalo tudi s petičnim iz-
borom malih butikov 
luksuznih blagovnih 
znamk in nam tako 
omogočilo edinstve-
no izkušnjo razvajanja 
z vsem lepim. 

Plaža, ki jo ponu-
ja Portopiccolo, je 
prodnata in zgledno 
urejena, saj je del Be-
ach Cluba ter tako 
namenjena le obisko-
valcem hotela in la-

stnikom bivalnih enot. Seveda Beach 
Club lahko obiščejo tudi dnevni gostje, 
lahko pa izberemo eno od dveh javnih 
plaž Caravello ali Castelreggio, ki sta 
brezplačni in prav tako lepi kot plaža, 
ki jo ponuja petični Beach Club. Tu je 
namreč cena najema dveh ležalnikov 
izjemno visoka. Voda v zalivu Sesljan 
(Sistiana)  je čista in znana po tem, da 
v njej lahko srečamo morskega konjič-
ka. Tudi zaradi prav posebne mikrokli-
me, ki so jo poznali že v rimskih časih, 
je ta predel že takrat slovel po turiz-
mu in v času Avstro-Ogrske postal cilj 
mnogih petičnežev. Na severu zaliva 
Sesljan (Sistiana)  se odpira izjemen 
pogled na Devinski grad in kraj Devin 
(Duino), ki s svojo prijetno atmosfero 
vabi na različne večerne dogodke. Na 
jugu pa smo le streljaj oddaljeni od 
pravljičnega gradiča Miramare (Cas-
tello di Miramare) in njegovih v pole-
tnih dneh čarobnih in prijetno hladnih 
grajskih parkov.  Po obisku Portopi-
ccola lahko skočimo tudi v metropo-
litanski Trst, ki je oddaljen le nekaj mi-
nut vožnje, in tam v enem od lokalov 
v družbi glasnih Italijanov zaključimo 
dan z aperolspritzem in pri tem ugo-
tovimo, kako je dobro uživati v »dolce 
far niente« tako kot pravi hedonisti._

portopiccolosistiana.it

01/ BEACH CLUB – PORTOPICCOLO

02/ MEDITERANSKA ARHITEKTURA

03/ YACHT CLUB 

04/ MAXI’S – BEACH CLUB

05,06/ FALISIA HOTEL 

01
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04
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BESEDILO: JAN MAC AROL 

Fo
to

: P
or

to
pi

cc
ol

o 
pr

es
s

Fo
to

: P
or

to
pi

cc
ol

o 
pr

es
s



14 // PLAŽA

PRIPRAVLJENI NA PLAŽO
LETOS POJDIMO NA PLAŽO »OBOROŽENI« IN PRIPRAVLJENI. KO-
PALKE, SANDALI, TORBE, SENČKE, BLAZINE IN BRISAČE, PA MINI 
VENTILATORJI, VODOODPORNI ZVOČNIKI IN SEVEDA KREMA ZA 
SONČENJE! NAJ SE LAHKOTNOST BIVANJA ZAČNE!

01 03

10

14

04

0905

12

08

13

06 

0207

15

01 /GENERIC, NEOPRENSKA ZAŠČITA ZA STEKLENICE, KI OHRA- NJA VODO ALI DRUGO PIJAČO HLA-
DNO / AMAZON.COM / CENA: 3,00 €  //  02 / MASTERPAL, VODOODPOREN PRENOSNI MINI VEN- TILATOR, KI DOVOLJUJE UPORABO 
RAZLIČNIH AROM / AMAZON.COM / CENA: 23,00 €  //  03 / VICHY IDEAL SOLEIL, VICHY IDEAL SOLEIL BRONZ VLAŽILNO PRŠILO 
JE PRIMERNO ZA NEGOVANJE TER ZAŠČITO OBČUTLJIVE KOŽE Z NAMENOM DOSEGANJA OPTI- MALNE ZAGORELOSTI. SFP 30 IN SFP 
50 /  VICHY.SI / CENA: 21,99 €  //  04 / LIANA, CEKAR LIANA Z LESENIM ROČAJEM, ROČNO IZDELAN NA MADAGASKARJU. GLEDE NA SVOJO 
VELIKOST IN OBLIKO JE ZELO VSESTRANSKI / 1001DAR.SI / CENA: 44,95 €  //  05 / FROSTFIRE, FROSTFIRE POPUP BEACH SHELTER JE PRIROČEN IN HITRO 
SESTAVLJIV ŠOTOR, KI NA PLAŽI NUDI SENCO / AMAZON.COM / CENA: 61,00 €  //  06 / ULTIMATE EARS UE ROLL 2, ZVERINSKI PRENOSNI BLUETOOTH ZVOČNIKI, KI 
SO ODPORNI NA VODO IN BLATO / ULTIMATEEARS.COM / CENA: 90,00 €  //  07 / S.OLIVER, DVODELNI BIKINI, TOP S PREDHODNO OBLIKOVANIMI IN PODLOŽENIMI 
KOŠARICAMI / SOLIVER.SI / CENA: 55,99 €  //  08 /MC2 SAINT BARTH, MOŠKE KOPALKE ZA TISTE, KI STE RADI UREJENI IN V TRENDU / MC2SAINTBARTH.COM /  CENA: 
98,90 €  //  09 / BIGMOUTH, NAPIHLJIVA OKROGLA BLAZINA Z MOTIVOM LUBENICE / TARGET.COM / CENA: 14,00 €  //  10 / CB2, BRISAČA ZA PLAŽO CAYO / CB2.COM 
/  CENA: 23,92 €  //  11 / NUXE, ČUTNI DOTIKI KULTNEGA SUHEGA OLJA HUILE PRODIGIEUSE V OMEJENI IZDAJI / NUXE.SI / CENA: 31,57 €  // 12 / KOBERT, VODOOD-
PORNI OVITEK ZA TELEFON, KI OMOGOČA HITER IN ENOSTAVEN DOSTOP DO TELEFONA / KOBERTINTERNATIONAL.COM / CENA: 33,00 €  // 13 / TED BAKER, JAPONKE 
Z DETAJLOM PENTLJE / ASOS.COM / CENA: 54,93 €  // 14 / SLYDES, UDOBNI MODNI MOŠKI NATIKAČI Z ATRAKTIVNIM POTISKOM / ASOS.COM / CENA: 25,35 €  // 15 / 
DESSATA, KRTAČA, KI NEŽNO RAZPLETE MOKRE ALI SUHE LASE. ZA MEHAK IN SIJOČ KONČNI VIDEZ / ESTELA.SI / CENA: 12,90 €

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

* Navedene cene so pridobljene iz različnih spletnih virov in so zgolj informativne.
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ATRAKTIVEN DIZAJN, 
KAKOVOST, UČINKOVI-
TOST IN LOKALNI TERI-
TORIJ: TO SO KLJUČNE 
BESEDE LETOŠNJE RAZ-
STAVE OČAL ITALIJAN-
SKE IZDELAVE (ITALIAN 
EYEWEAR EXHIBITION 
– IEE 2016), KI JE POTE-
KALA V GRAND HOTE-
LU UNION V LJUBLJANI 
MED 20. IN 21. JUNIJEM. 
RAZSTAVO JE ORGANI-
ZIRALA AGENCIJA ZA 
PROMOCIJO V TUJINI IN 
INTERNACIONALIZACIJO 
ITALIJANSKIH PODJETIJ 
ICE-ITA, KI V SLOVENI-
JI DELUJE KOT ODDELEK 
VELEPOSLANIŠTVA ITA-
LIJE ZA GOSPODARSKO 
PROMOCIJO, SKUPAJ Z 
ANFAO, ITALIJANSKIM 
ZDRUŽENJEM PROI-
ZVAJALCEV OČAL, IN 
PREDSTAVILA MADE IN 
ITALY V ZELENI PRE-
STOLNICI EVROPE 2016. 

Pobuda Agen-
cije ICE-ITA, ki 
je nadaljevanje 
l a n s k o l e t n e 
p r e d s t a v i t v e 
v Zagrebu, je 
bila namenjena 
odpiranju mož-
nosti na trgih 
vzhodne in sre-
dnje Evrope, ki 
so pomemben 
člen na podro-
čju trgovinske-
ga razvoja. 
Na dogodku 
je sodelovalo 
d e v et i n d v a j -
set italijanskih proizvajalcev in 
več kot šestdeset mednarodnih 

predstavnikov, ki jih je s pomoč-
jo svoje mreže pisarn izbrala in 
povabila Agencija ICE-ITA, poleg 
tega pa še številni akterji, dejav-
ni na slovenskem in regionalnem 
trgu. Razstava je bila namenjena 
vzpostavljanju stikov med itali-
janskimi podjetji in uvozniki, kup-
ci, velikimi trgovskimi verigami 
ter podjetji s področja optike. Na 
razstavi je bilo mogoče videti vo-
dilna imena Made in Italy, neka-
tera izmed njih so na slovenskem 
trgu že prisotna. Vedno znova 
sta kakovost in atraktivnost ita-
lijanskih očal dejavnika, ki omo-
gočata nenehno rast sektorja: 
ne glede na ekonomsko krizo je 
prav povpraševanje po očalih 
Made in Italy, predvsem po vi-
sokokakovostnih očalih, tisto, ki 
spodbuja ponudbo – dinamično, 

fleksibilno, a še vedno zasidrano 
v tradicijo.

Leta 2015 je italijanski sektor 
očal dosegel vrednost proizvo-
dnje v višini 3,6 milijarde evrov 
in zabeležil 12,5-odstotno rast. 
V svetovnem merilu dosega 
italijanska proizvodnja očal 
25-odstotni delež, v luksuznem 
segmentu pa kar 70-odstotni. 
To so nezanemarljive številke, 
kjer predstavlja Made in Italy 
pomemben delež izvoza celotne 
svetovne proizvodnje očal.

Bistvenega pomena je odnos z 
lokalnim okoljem, v katerem se 
nahaja celotna proizvodna ve-
riga, ki je skoncentrirana pred-
vsem v industrijskem območju 
kraja Belluno. Na tem območju 
najdemo specializacije vseh vrst 
proizvodnje, od očal do optič-
nih pripomočkov, ki vključujejo 
okvirje, sončna očala, sestavne 

dele za očala, etuije 
in, v manjši meri, 

l e č e . Poleg skoraj 
300 družb, ki skupaj 
ustvarijo 80 o d -

stotkov italijanskega izvoza v tem sektorju, imajo v Benečiji svoj sedež 
tudi nekateri največji sektorski proizvajalci, kot so Safilo, Persol, Mar-
colin, Luxottica, De Rigo; slednji se je letos predstavil tudi v Ljubljani. Na 
tem majhnem območju so skoncentrirani številni obrtniški in industrijski 
obrati, večinoma gre za majhna in srednja podjetja, ki so osnovna opo-
ra sektorja. Kot poudarjajo nekateri proizvajalci, se je tradicija rodila iz 
kombinacije potreb na trgu, obrtniškega znanja in želje po širitvi: na eni 
strani razpoložljivost materialnih proizvodnih sredstev in tehničnega 
znanja, ki sta na začetku prejšnjega stoletja imela ključno vlogo pri na-
stanku prvih podjetij za izdelavo očal, na drugi pa inovacije in tehnični 
razvoj, ki danes poganjata rast v tem sektorju. Oba dejavnika sta v zad-
njem desetletju pripomogla h kar 131-odstotni rasti sektorskega izvoza 
in s tem spodbudila tudi junijsko razstavo IEE.

ice.gov.it

RAZSTAVA 
ITALIJANSKIH OČAL

OGLASNA VSEBINA

MODA // 15



16 // KNJIGE

ZA POLETNI BRALNI KOTIČEK, TOREJ KNJIGE, KI JIH BOMO 
VZELI S SEBOJ NA DOPUST, SMO PRIPRAVILI IZJEMNE KNJIGE, 

KI BODO NAVDUŠILE TUDI NAJBOLJ ZAHTEVNE BRALCE! 

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO

sLOLvenski klasiki 1
Boštjan Gorenc

Boštjan Gorenc – Pižama je v književnih 
krogih poznan predvsem kot prevajalec – 
njegovi so prevodi serij o Kapitanu Gatni-
ku, prevod uspešnic Krive so zvezde, Čudo, 
Eleanor in Park ter Pesmi ledu in ognja. V 
svoji knjigi sLOLvenski klasiki je predelal 
petdeset slovenskih klasikov in njihovih 
del – vse od Prešerna do Muce Copata-
rice – in jih interpretiral času primerno. In 
če smo ob prebiranju slovenske literarne 
klasike v šoli umirali od dolgčasa, bomo 
zdaj crkavali od smeha._ 

Cankarjeva založba, d.o.o.

END OF WATCH: A NOVEL (THE 
BILL HODGES TRILOGY)
Stephen King
Tukaj je spektakularni finale uspešne 
trilogije, ki se je začela z Mr. Mercedes 
in Finders Keepers – In End of Watch. 
Peklenski »Mercedes Killer« pripravi svoje 
sovražnike do samomora, in če ne bosta 
Bill Hodges in Holly Gibney ugotovila, kako 
ga ustaviti, bosta tudi sama žrtvi diabo-
ličnega načrta. Maščevanje, kriminal in 
nezemeljske moči – tako popolno to meša 
le Stephen King._ 

Scribner

FIGA
Goran Vojnović
Roman Figa je niz prepletajočih se zgodb 
o Vesni in Safetu, Jadranu in Anji ter 
Aleksandru in Jani. A predvsem o Jadranu, 
ki s pomočjo drugih zgodb sestavlja svojo. 
Ne razume, zakaj je iz njunega skupnega 
življenja odšla Anja, zakaj je, domnevno s 
pomočjo sumljive stekleničke zdravil, od-
šel njegov dedek Aleksandar in zakaj od-
haja babica Jana, katere spomini so vedno 
bolj razkrojeni, njeno življenje pa je v svetu 
demence. Trudi se razumeti, zakaj je odšel 
oče Safet, kakšno zamolčano razočaranje 
je pri tem doživela njegova mama Vesna in 
zakaj je tako jezna na dedka._ 

Študentska Založba

THE GIRLS: A NOVEL
Emma Cline

Izjemen prvenec Emme Cline z ostro na-
tančnostjo in presenetljivim psihološkim 
vpogledom oriše neizbrisen portret deklet, 
žensk, ki postanejo, in trenutek v življenju, 
ko gre vse hudo narobe. Evie Boyd nekega 
dne v parku zagleda skupino deklet. V tre-
nutku jo pritegne njihova svoboda ter nji-
hova nevarna avra. Evie je tako hitro pod 
vplivom Suzanne, karizmatične starejše 
punce, prav tako pa postane del kmalu 
zloglasnega kulta. Evie si obupno želi, da 
bi jo sprejeli. In ko se njena obsedenost s 
Suzanne stopnjuje, se Evie ne zaveda, da 
je vse bližje in bližje nepredstavljivemu 
nasilju. _ 

Random House

ZVEZDE VABIJO   
Miha Mazzini

Kaja zase misli, da je odlična pevka. Zato 
se kljub svarilu prijateljev in virtualnega 
fanta, ki jo želijo obvarovati pred sramoto, 
prijavi na tekmovanje talentov. Razburljiva 
in zabavna pustolovščina, kjer trčimo na 
pasti virtualne resničnosti, odkriva, kakšni 
so junaki v resnici. V romanu naletimo 
tudi na kopico popkulturnih referenc in 
obsesij sodobne potrošniške družbe. Miha 
Mazzini, izjemno ploden pisatelj, scenarist, 
režiser in kolumnist, je za roman Zvezde 
vabijo na natečaju založbe Mladinska 
knjiga prejel nagrado modra ptica 2016._ 

Mladinska knjiga Založba

THE TRUTH ABOUT TRUMP
Michael D'Antonio

Knjiga, ki prihaja izpod rok s Pulitzerjevo 
nagrado nagrajenega novinarja Micha-
ela D'Antonia, temelji na ekskluzivnih 
intervjujih in izčrpnih raziskavah. Trumpa 
spremljamo vse od njegovih začetkov kot 
poslovneža do njegove predsedniške kam-
panje. Vzdolž poti D'Antonio oriše njegove 
uspehe in poraze, škandale in zmage ter 
njegovo neprestano hlastanje za denarjem 
in slavo. Ne manjkajo niti podrobnosti o 
izvoru bogastva družine Trump._

A Thomas Dunne Book for St. Martin's 

Griffin

PRVI POLČAS – SLASTNE 
ČETRTINE
Barbara Pešut

Avtobiografija Barbare Pešut ne sledi 
kronološkemu zaporedju, ki bi poskuša-
lo zaobjeti njeno življenje v zaključeno 
celoto, ampak izhaja iz sprotnih trenutkov, 
v katerih besedilo nastaja. Avtorica se tako 
ustavi ob spominih na glasbeno in literar-
no preteklost, ljubezen, posebne trenutke, 
preživete v dvoje, a tudi na bolezen, ki 
pa se ji znova in znova postavi po robu. 
Barbara tako skače »iz svetlega v temno, 
iz zdravega v bolno, iz pisanega v sivo, iz 
1 : 0 v 0 : 1, in to brez reda«, kot pove 
sama._ 

Modrijan Založba, d.o.o.

BEFORE THE FALL
Noah Hawley

Na megleno poletno noč se enajst ljudi 
– deset privilegiranih in en srečnež – z 
zasebnim letalom odpravi z Martha's 
Vineyards v New York. Šestnajst minut 
kasneje se zgodi nepredstavljivo: letalo 
strmoglavi v ocean. Edina preživela sta 
srečnež Scott Burroughs in štiriletni fant, 
ki je zdaj zadnji preostali član družine 
nekega izjemno bogatega in vplivnega 
medijskega mogotca. Roman se dotika 
vprašanj o usodi, človeški naravi in ne-
ločljivih vezeh, ki nas na koncu vežejo v 
celoto._  

Grand Central Publishing Prodajna mesta: Estela (trgovina za frizerje in kozmetike) 
Estela Ljubljana, Šmartinska cesta 152, BTC (hala 3)

Estela Maribor, Pobreška 18, Europark
T.: 01 5852890, www.estela.si, estela.btc@siol.net        FABY nails Slovenija        Faby nails Slovenija  www.fabynails.si  info@fabynails.si
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NEZAMENLJIV
OKUS

Kavo illy v pločevinkah boste našli v bolje založenih marketih in 
hipermarketih ter v butičnih prodajalnah ESPRESSO.

Ljubitelji kave ne delajo kompromi-
sov, prav vsakič želijo biti navduše-
ni. illy zato ponuja žametno glad-
ko teksturo, nezamenljivo aromo 
in harmonijo okusov, ki prihajajo 
iz mešanice devetih najboljših vrst 
Arabike.

Ne glede na to, ali svojo najljubšo 
skodelico pripravite na turški način, 
v kafetjeri ali na kavnem aparatu, bo 
okus vedno popoln.

Več na www.espresso.si

MONSTERA:  
MALI BISTRO VELIKEGA 
ŠEFA – BINETA VOLČIČA

Osnovna filozofija Monstera bistroja je nadvse enostavna. Obiskovalcu ponuditi 
inovativno kuhinjo na najvišji ravni, pri tem pa ostajati v nenehnem iskanju novih 
okusov ob uporabi svežih sezonskih sestavin. V bistroju ne bomo našli stalnega 
jedilnega lista. Bine in njegova ekipa bodo namreč jedilnik vselej prilagajali sesta-
vinam, ki jih bodo v določenem trenutku dobili. Tu predvsem stavijo na visokoka-
kovostne sestavine, ki so sezonske. Na ta način bomo vedno znova presenečeni 
nad jedilnikom, ki se bo spreminjal na tedenski ravni. Monstera bistro sprejme do 
24 dobre hrane lačnih duš, zato je hrana lahko tudi izjemno individualno doži-
vetje.

V Monsteri bomo ob začetkih dneva lahko dobili prave domače zajtrke, ki bodo 
edina stalnica bistroja. Čez dan bomo lahko v času kosila dobili 3-hodni meni, 
torej bodo vselej na voljo dve predjedi, dve glavni jedi in dve sladici, pri čemer bo 
ena od izbir vselej brezmesna. Meni kosil se bo menjal vsak teden. Ob koncu dne-
va bo na voljo 7-hodni degustacijski meni, kjer bo ekipa Monstere skupaj s svoji-
mi gosti odkrivala nova kulinarična obzorja. Seveda se vse ne konča le pri hrani, 
temveč je pomembna tudi pijača. Tu Monstera ponuja domače zvarjeno pivo iz 
mariborske mikropivovarne Lila Misa, doma pripravljene zelišče sirupe in doma-
če sokove ter naravno pitno vodo – ljubljanski biser – brez plastenk in odvečne 
embalaže, ki jo postrežejo v posebni muzejski steklenici. Drugače in inovativno 
ter predvsem domače.

Monstera bistro je dobil ime po rastlini Monstera deliciosa, ki je bila Binetova stal-
nica v življenju in ga spominja na otroštvo, saj smo to rožo vsi srečevali na uradih 
in v javnih ustanovah – gojile pa so jo tudi naše babice in mame. Rastlina v trop-
skem naravnem okolju rodi sadeže, ki so ne le užitni, temveč zelo nenavadnega 
okusa. S tem sadežem želi Bine v prihodnosti eksperimentirati in iz njega prip-
ravljati kulinarične presežke in tako ustvariti tipično sladico Monstera bistroja._

monsterabistro.si

MONSTERA BISTRO JE MALI BISTRO VELIKEGA ŠEFA IN S 
TEM URESNIČENJE SANJ BINETA VOLČIČA PO LASTNEM 
KOTIČKU ZA USTVARJANJE INOVATIVNE AVTORSKE KU-
HINJE. OSNOVNA FILOZOFIJA BISTROJA JE NENEHNO OD-
KRIVANJE NOVIH OKUSOV IN JEDI, S KATERIMI ŽELI OBI-
SKOVALCA VSAKIČ ZNOVA PRESENEČATI. BINE TO POČNE 
Z DUŠO IN VELIKANSKIM ZNANJEM, KI GA PREMORE, TER 
TAKO USTVARJA NEKAJ POSEBNEGA. MALI BISTRO Z VELI-
KO DUŠO – TOREJ, MONSTERA!

EGO QUARK:  
NARAVNA MOČ BELJAKOVIN 

Če smo ljubitelji športa, pa naj gre za rekreacijo ali kaj resnejšega, 
je ključna regeneracija po vadbi, pri regeneraciji pa so izjemnega 
pomena beljakovine. Med beljakovine, ki zaradi zgradbe izrazito 
ustrezajo človeškim potrebam, sodijo beljakovine v živilih žival-
skega izvora. Quark, mlečni izdelek brez laktoze na osnovi skute, je 
bogat z naravno prisotnimi beljakovinami, hkrati pa vsebuje malo 
maščob in je tako idealen obrok za boljšo regeneracijo po telesni 
vadbi. Je prijetno gost, a hkrati ne pretirano čvrst, s tem pa idealen 
za uživanje z žlico. Ego quark iz Ljubljanskih mlekarn je prvi sloven-
ski quark in je na voljo v treh različicah: naravni, z okusom jagode in 
z okusom marelice._

l-m.si

TUDI NINA 
IVANIČ KUHA 

MARMELADICE 
Z ŽELIRNIM 

SLADKORJEM 
WIENER 
ZUCKER 

Sezona sadja in kuhanja marmelad 
je že v polnem razcvetu. Če smo med 
tistimi, ki še premišljuje-
mo, ali bi jo skuhali sami 
ali zaradi dolgotrajnosti 
postopka raje kar kupili, 
ne pozabimo na želirni 
sladkor Wiener Zucker – 
z njim je marmelada ku-
hana, kot bi mignil. Tudi 
igralka Nina Ivanič obo-
žuje doma izdelane mar-
melade z želirnim slad-
korjem Wiener Zucker, 
saj je priprava preprosta 
in hitra, izbira pa lahko med tremi raz-
ličicami želirnega sladkorja Wiener 
Zucker: 1 : 1 – za klasičen sladek okus 
marmelade, 2 : 1 – za manj sladek okus 
marmelade ter 3 : 1 – za pripravo lahkih 
sadnih marmelad, džemov in želejev._ 

wiener-zucker.at

BESEDILO & FOTO: JAN MAC AROL 
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NAJLEPŠE 
PLAŽE NA 
JADRANU

Foto: Shutterstock in HTZ

Foto: Boris Kačan

Foto: solaris.hr

Foto: Josip M
adračević
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02/ BOL NA BRAČU: ZLATNI RAT

Najlepše plaže na Jadranu za sanjskimi azijskimi plažami 
prav nič ne zaostajajo. To zagotovo dokazuje Zlatni rat na
Braču, čudovita peščena plaža, ki se zajeda globoko v mor-
je. Ta neverjetna struktura peska, ki glede na veter in tokove
večkrat spremeni svojo obliko, leži dva kilometra zahodno
od pristaniškega mesta Bol._

08/ CRIKVENICA: CRNI MOLO

Plaža Crni molo v Crikvenici vsako leto privabi na stotine 
turistov. Poleg čudovitega peska in kar nekaj plitvine, ki 
zelo ustreza družinam z majhnimi otroki, ponuja tudi pester 
program aktivnosti._

09/ RAB: RAJSKA PLAŽA

V mestu Lopar leži kilometer in pol dolga peščena plaža. 
Rajska plaža je bila nagrajena z nagrado modra zastava, ki 
je podeljena za kakovost ponudbe in čistost morja. Rajska 
plaža je primerna za majhne otroke, saj ima širok pas pli-
tvine. Blizu je športni center, kjer lahko preizkusimo svoje 
spretnosti v tenisu, nogometu, košarki, minigolfu, odbojki 
in namiznem tenisu._

07/ VIS: STINIVA

Čeprav je dostop do morja ob plaži Stiniva nekoliko težji, je ta 
destinacija zagotovo vredna obiska – plaža Stiniva je bila na-
mreč razglašena za najlepšo plažo v Evropi. Plažo zamejujeta 
dve visoki pečini, ki sta med seboj oddaljeni le štiri metre. To 
ohranja plažo ves dan v senci, poleg tega pa zaradi težkega 
dostopa predstavlja naravno selekcijo prevelikega pritoka 
turistov. Najlažje je dostopna po morju, peš pa se bomo mo-
rali podati na 25-minutni sprehod po ozki, strmi stezi._

06/ MAKARSKA RIVIERA: BRELA, BAŠKA 
VODA, MAKARSKA, TUČEPI, PODGORA

Eno najbolj znanih turističnih območij v Dalmaciji je gotovo 
odmevna makarska riviera. Večkilometrske plaže so posute 
s prodom in peskom. Ob robu so nasajeni borovci, ki dajejo 
zavetje tudi v najbolj vročih poletnih dneh._

03/ DUGI OTOK: SAKARUN

Slab kilometer dolga plaža Sakarun nas zlahka zavede, da 
mislimo, da smo pravzaprav na tropskem otoku. Lani se je 
s turkizno modrim morjem in belim peskom uvrstila na se-
znam najlepših zalivov na svetu._

11/ KRK: BAŠKA

Peščeno-prodnata plaža Baška je izredno priljubljena med 
mladimi družinami. V neposredni bližini so trgovine, bari in 
gostilne, dostop do morja pa je enostaven. Prednost plaže 
Baška je tudi ta, da leži otok Krk precej blizu Slovenije, za-
radi česar je ta plaža popolna izbira za vse, ki ne maramo 
dolge vožnje._

01/ BIOGRAD NA MORU: DRAŽICA

Plaža Dražica poleg čudovite narave ponuja zajeten se-
znam aktivnosti – lunapark s tobogani, trampolini in av-
tomobilčki za najmlajše ter niz lokalov za pogasitev žeje. 
Poleg tega pa se tako kot Rajska plaža na Rabu ponaša z
nagrado za čisto morje._

05/ ZADAR, ZATON: KRALJIČINA PLAŽA

Kraljičina plaža, znana tudi pod imenom Ninska laguna, je 
dolga peščena plaža, ki je primerna za vse tipe obiskoval-
cev. Tam je moč najti zdravilno blato, ki so ga uporabljali 
že stari Rimljani. Za majhne otroke je poskrbljeno s pasom 
varne morske plitvine. _

04/ ŠIBENIK: SOLARIS

Na plažo Solaris se podajmo, če smo željni dobre zabave. 
Turistov in domačinov polna plaža ponuja priložnost za 
spoznavanje novih ljudi in številne aktivnosti – od vodnih 
toboganov do gusarskih ladij._

10/ MEDULIN: UVALA BIJECA

Uvala Bijeca je najbolj znana plaža v Medulinu. In to z dob-
rim razlogom. Med mladimi družinami je priljubljena zaradi 
enostavnega vstopa v morje, poleg tega pa se lahko otro-
ci tam zabavajo na vodnem toboganu. Odrasli se medtem 
lahko spočijemo v enem izmed barov, iz katerih se pogled 
razprostira na bližnje otočke._

TEŽKO PRIČAKOVANE POČITNICE SO ŽE TU, 
MORJE PA SEGRETO IN PRIPRAVLJENO, DA V 
SVOJ OBJEM SPREJME VSE ZABAVE IN SPRO-
STITVE ŽELJNE TURISTE. MORDA SE TOKRAT 
ODPRAVLJAMO NA RAZISKOVANJE JAPONSKE, 
V MULTIKULTURNI NEW YORK ALI PA NA SAFARI 
V KENIJO. V VSAKEM PRIMERU PA SI MORAMO 
VZETI VSAJ NEKAJ DNI ZA SKOK NA HRVAŠKO 
IN NJIHOVE NAJLEPŠE PLAŽE. PREDSTAVLJAMO 
VAM NAJLEPŠE PLAŽE NA JADRANU – OD RO-
MANTIČNO PEŠČENIH DO PUSTOLOVSKO KAMNI-
TIH.
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C63s AMG Cabrio postreže s tehnič-
nimi podatki iz nekega drugega sveta, 
saj njegovih 510 konjev zmore elegan-
tneža pognati do stotice v pičlih 4,1 
sekunde. Pri tem mu seveda pomaga 
zvrhan koš navora – dobrih 700 Nm, 
ki jih premore štirilitrski osemvaljnik 
biturbo. V praksi to pomeni, da lepotcu 
zgoraj brez nikoli ne zmanjka moči in 
da pospešuje zverinsko ter brez usmi-
ljenja. Zabava se konča pri elektron-
sko omejenih 250 km/h, a je mogoče 
naročiti AMG driver's package, s čimer 
dobimo »dovoljenje« za vožnjo do 
280 km/h. Pri razkazovanju mišic se iz 

MERCEDES 
BENZ 
C63S AMG 
CABRIO

BESEDILO: JAN MAC AROL 

MERCEDES-BENZ JE SVO-
JEMU RAZREDU C DODAL ŠE 
RAZLIČICO ZGORAJ BREZ. 
TAKO PALETA MODELA C 
ŠTEJE ŽE KAR 7 ČLANOV, 
A VERJAMEMO, DA JE PRAV 
KABRIO TISTI, KI JE NAME-
NJEN PRAVIM UŽIVAČEM 
IN JE PRAVŠEN ZA VROČE 
POLETJE. PREIZKUSILI SMO 
C63S CABRIO, KI IMA VSE 
LASTNOSTI SANJSKIH SU-
PERŠPORTNIH AVTOMOBI-
LOV.     

izpušnega sistema spušča neverjetna 
količina basov in bencinsko-erotičnih 
melodij, ki vsem ljubiteljem bencinskih 
hlapov povzročajo skomine. Prav to 
zvočno doživetje, za katerega C63s 
AMG premore celo gumb, s katerim se 
v izpušnem sistemu »sprostijo« zavo-
re, lahko postavimo na prvo mesto v 
paleti čustev, ki jih povzroča sleher-
nemu vozniku. Seveda k temu doži-
vetju pripomore dejstvo, da se vozimo 
zgoraj brez.  

Priznati je treba, da je njegova vizu-
alna podoba superiorna in povzeta 
po večjem bratu kabrioletu razreda 
S ter da so vsi kabrioleti vselej všeč-
nejši od kupejevskih različic. Pri lju-
deh namreč povzročajo enostavno 
več čustvenega naboja in zavisti, saj 
zgoraj brez da avtomobilu tisti pra-
vi hedonistični predznak. Tako bomo 
lahko s C-kabrioletom zapeljali do 4 
užitka željnih duš, ki bodo s sabo lahko 
vzele do 360 litrov prtljage. Dovolj za 
vikend ob morju, pobeg na plažo … Pri 
tem pa bomo kljub odprti strehi svoje 
sopotnike le zmerno prepihali, saj je 
zaradi odlične aerodinamike avtomo-
bila – koeficient upora znaša le 0,28 – 
in sistema vetrnih zaščit v notranjosti 
zelo malo »kabrio« občutkov, kar mu 
štejemo v prid. Da se boste z njim lah-
ko vozili zgoraj brez celo leto, pa po-
skrbijo različni sistemi, kot je Airscarf 
– nekakšen po potrebi tudi topel piš 
vetriča v vaše zatilje. 

Mercedes-Benz C kabrio uvršča v se-
gment »dream cars« – torej tja, kjer so 
sanje dovoljene. Z njim bomo naredili 
nekaj za svojo dušo, pri tem pa vseka-
kor ne bomo ostali neopaženi. Zdru-
žuje vse tisto, kar predstavlja blagov-
na znamka Mercedes-Benz. Izjemnost 
in neki drugi sanjski svet. _

mercedes-benz.si
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RENAULTOVA CROSSOVERJA 
CAPTUR IN KADJAR STA ZVEDA-
VA RAZISKOVALCA IN NAJBOLJ-
ŠA PUSTOLOVCA Z AVANTURI-
STIČNIM ZNAČAJEM. V ISKANJU 
UŽITKA IN NOVIH IZKUŠENJ NAS 
RENAULT CAPTUR IN KADJAR ZA-
PELJETA V NEZNANO IN NAM PO-
MAGATA ODKRITI POVSEM NOVE 
SVETOVE. PRIMERNA STA ZA LJUDI, 
KI RADI PREIZKUŠAJO NOVOSTI IN 
SE PREPUŠČAJO POLNIM ŽIVLJENJ-
SKIM TRENUTKOM, TER ZA LJUDI, 
KI SE PRI VELIKIH IZZIVIH NE BOJIJO 
BITI DRZNI. SVOJE ZGODBE SO PRIP-
RAVLJENI DELITI IN ŠE NAPREJ SPRE-
JEMATI IZZIVE, DA LE NE BI ČESA, KAR 
PONUJA ŽIVLJENJE, IZPUSTILI. RE-
NAULTOVA CAPTUR IN KADJAR, MALI 
IN VELIKI PUSTOLOVEC, IZ DANES NAJ-
BOLJ PRILJUBLJENEGA AVTOMOBIL-
SKEGA SEGMENTA T. I. CROSSOVERJEV, 
SE V NAJBOLJ IKONIČNI ZGODBI TEGA 
POLETJA ODPRAVLJATA NA REGIJSKE 
GLASBENE FESTIVALE. TAM BOSTA V 
DRUŽBI BLOGERJEV AJDE SITAR IN JURE-
TA MAROLTA ODKRIVALA NAVDIHUJOČE 
SVETOVE GLASBE, KULINARIKE, MODE 
IN NARAVE TER JIH SKOZI UJETE IKONI- 
ČNE TRENUTKE DELILA Z VSEMI NAMI. 
ZAPELJIMO SE Z NJIMA V NEZNANO IN JU 
SPREMLJAJMO PREK FACEBOOKOVE STRA-
NI RENAULT SLOVENIJA, INSTAGRAMOVEGA 
PROFILA @RENAULT_SI ALI NA SNAPCHATU 
RENAULTSI. 

RAZIŠČI 
FESTIVALSKO 

POLETJE, 

UJEMI 
IKONIČNE 

TRENUTKE

FRESH ISLAND 
Peta izdaja urbanega glasbenega festivala Fresh 
Island bo postregla s pestrim dogajanjem na eni od 
najlepših hrvaških plaž. Festival bodo 12. julija odprli 
Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Big Narstie, Chip in Logan 
Sama. Dan pozneje bodo festivalski oder zavzeli 
Kehlani, DJ Premier, Statik Selektah in Latin Prince, 
14. julija pa bodo festivalsko dogajanje sklenili Chris 
Brown, Shakka, Westwood in DJ Trauma. In kaj še ob-
ljubljajo organizatorji? Tam bodo številni DJ-ji, MC-ji, 
priložnosti za nepozabne žure na ladjicah in žure ob 
bazenih ter najboljši hiphop, R&B in grime. _ 

Kje? Zrće, Pag, Hrvaška.
Kdaj? Od 12. do 14. julija.
fresh-island.org

CMA 
Druga sezona projekta Cro-
atia Music Adventures, ki bo 
letos potekal na kar petih od-
rih, bo to poletje gostila sve-
tovno priznane DJ-je na plaži 
Banje, eni od najlepših plaž na 
Hrvaškem. V dveh dneh se bo 
predstavilo deset DJ-jev, med 
njimi tudi Sigma in Clean Bandid 
Dj Set. Najbolj znan duo Sigma 
bo z uspešnico Nobody To Love 
ter številnimi drugimi nastopil 
na prvem festivalskem večeru. 
Med nastopajočimi bo letos tudi 
kultni britanski DJ Maestro, ki bo 
predstavil svojo zadnjo soul in 
funk kompilacijo Nine Simone._ 

Kje? Banje, Dubrovnik, Hrvaška.
Kdaj? Od 28. do 29. julija.
croatiamusicadventures.com

INFOMAT//
  / Renault Slovenija
 / @Renault_si
 / Renaultsi

 
#IconicFestivalMoments
#RenaultCrossover

   
   

   
   

   
   

CROP TOP 
topshop.com

SLAMNATI 
KLOBUK  
hm.com

VERIŽICA 
CHOKER  

forever21.com

PLATNENA 
TOTE TORBA 

hm.com

SLUŠAKE  
akg.com

PRENOSNI 
POLNILEC 

ZA TELEFON 
iwalkuk.com

OGLASNA VSEBINA
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DEFECTED 
Prizorišče Garden Tisno je zelo priljubljeno med tujimi organizatorji 
festivalov in tako letos prvič na Hrvaško prihaja Defected, ena izmed 
najbolj spoštovanih blagovnih znamk v plesni glasbi. Edinstvena lo-
kacija na obali bo gostila svetovno znane izvajalce s celega sveta, 
ne bo pa manjkala niti zabava v klubu Barbarella's in zabava na po-
sebej prirejeni party ladji. Na festival Defected tako prihajajo Ba-
sement Jaxx, Sam Divine, Julio Bashmore, Roger Sanchez, Kenny 
Dope, Riva Starr, Sandy Rivera ter mnogi drugi._ 

Kje? Garden Resort, Tisno, Hrvaška.
Kdaj? Od 11. do 15. avgusta.
defected.com/croatia
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NAJBOLJ VROČI 
TEHNOLOŠKI 
PRIPOMOČKI 
TEGA POLETJA

POPESTRIMO SI POLETJE S TEHNOLOŠKIMI PRI-
POMOČKI, KI NAM JIH BODO DRUGI ZAVIDALI. OD 
SONČNIH OČAL, KI OMOGOČAJO POSLUŠANJE 
GLASBE BREZ SLUŠALK, PAMETNE ZAPESTNI-
CE, KI NAS OPOZARJA NA IZPOSTAVLJENOST 
UV-ŽARKOM, DO PRENOSNE MIKROVALOVNE 
PEČICE. TO SO NAJBOLJ VROČI TEHNOLOŠKI 
PRIPOMOČKI ZA POLETJE 2016. KJE SO TISTI 
ČASI, KO SMO V VROČIH MESECIH POTREBOVALI 
LE DOBRO KNJIGO, SENCO IN VISEČO MREŽO! 

Sončna očala s slušalkami Zungle
Poslušanje glasbe brez slušalk? Spoz-
najmo Zungle, modna sončna očala z 

vodoodpornimi slušalkami, ki delujejo na 
podlagi kostnega in ne zračnega preva-

janja zvoka, kot smo vajeni, saj za prenos 
zvoka izkoriščajo vibracijske lastnosti 

človeških kosti. Imamo dovolj stalnega 
zapletanja in razvezovanja kablov slušalk? 

Potem z nakupom nikar ne odlašajmo._

CENA: 100 €

Prenosna mikrovalovna pečica Adven-
turer
Kdo bi si mislil, da bomo lahko nekoč 
mikrovalovko vzeli s seboj na plažo! A 
prenosna mikrovalovka Adventurer, ki meri 
vsega 12 centimetrov in tehta pičel kilo-
gram in pol, omogoča prav to. 200-vatna 
pečica uporablja LDMOS-tranzistorje za 
varno in enakomerno pogrevanje hrane 
ali pijače, njene baterije pa zdržijo do 30 
minut. V praksi to pomeni, da lahko z njo 
pogrejemo do 6 obrokov ali pijač. Baterijo 
lahko napolnimo prek električne vtičnice 
ali s sončnimi celicami._

CENA: 179 €

Športna kamera Olympus Tough TG-Trac-
ker
Robata športna kamera, ustvarjena za 
najbolj divje poletne avanture. Snema z 
ločljivostjo 4K in se lahko pohvali s slikov-
nim senzorjem ločljivosti 8 milijonov sli-
kovnih točk, manometrom, termometrom, 
barometrom, kompasom in tehnologijo 
GPS, ki beleži lokacijo zajema posnetka. S 
to kamero se lahko mirne duše potaplja-
mo, do 30 metrov celo brez dodatnega 
ohišja!_

CENA: 310 €

Športna zapestnica Honor Band 1
Športna zapestnica z UV-indikatorjem 
nadzoruje izpostavljenost škodljivim UVA- 
in UVB-žarkom. Če ti presežejo mejno 
vrednost, zapestnica uporabnika o tem 
obvesti, da se lahko primerno zaščiti ali 
umakne v senco oziroma zaprte prostore. 
Poleg tega zna vse, kar znajo ostale 
pametne zapestnice, od štetja korakov, 
porabljenih kalorij do merjenja kakovosti 
spanca in opravljene razdalje. Združljiva je 
z operacijskima sistemoma Android in iOS. 
Baterija zagotavlja mesec avtonomije._

CENA: 13 €

Držalo za pametne telefone in tablice 
Sospendo
Ste si kdaj želeli, da bi imeli med uporabo 
telefona ali tablice dodaten par rok? Ste 
se kdaj počutili neudobno, ko ste se igrali 
z mobilno napravo? Sta vam kdaj telefon 
ali tablica padla iz rok, ker ste vmes počeli 
še kaj drugega?  Z univerzalnim fleksibil-
nim držalom Sospendo poskrbite, da se 
vam to ne bo nikoli več zgodilo. Držalo 
si preprosto ovijete okoli vratu ali pasu. 
Osvobodite svoje roke! Držalo je primerno 
tudi za športne kamere GoPro, pri čemer 
se spremeni v ramenski stabilizator._  

CENA: 50 €

Igralna konzola Xbox One S
Igralna konzola Xbox One S je za 40 od-
stotkov manjša v primerjavi s predhodnico 
in ima precej neznačilen videz. V prvi vrsti 
bo zadolžena za igre v navidezni resnič-
nosti, seveda pa bo podpirala tudi vse do 
zdaj izdane igre in dodatke. Opremljena je 
s trdim diskom zmogljivosti 2 TB in podpira 
ločljivost 4K, njena hitrost osveževanja 
pa je kar 60 Hz. Vanjo je Microsoft vgradili 
tudi napajalnik. Na voljo bo od avgusta 
2016 dalje, kupci pa bomo ob nakupu 
dobili še prenovljen igralni plošček._

CENA: 355 €

BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE

INFOMAT//
BATERIJA: SAMSUNG – 7800 AH
DOSEG: EKO NAČIN DO 65 KM
MENJALNIK: SHIMANO – 7 PRESTAV 
PROGAMI DELOVANJA:  5

CENA: 999 €

ZASTOPA IN PRODAJA: 
ŠPAN D.O.O.

SBIKES.SI

SLOVENSKA BLAGOVNA ZNAMKA S-BIKES Z INOVATIVNIM
KONCEPTOM KAŽE NOVO SMER URBANE MOBILNOSTI.
ELEKTRIČNO ZLOŽLJIVO KOLO ODGOVARJA NA POTREBE
SODOBNE MOBILNOSTI Z IZDELKOM, KI JE OBLIKOVALSKA
IKONA, ZDRUŽUJE VISOKOKAKOVOSTNE KOMPONENTE IN
ODPIRA NOVE MOŽNOSTI UPORABE.

Električna kolesa predstavljajo nov 
trend urbane mobilnosti. Vse bolj za-
sedena mestna središča, potreba po 
gibanju in želja po svobodi so glav-
ni dejavniki za močan razcvet tovr-
stne panoge. Sodobnemu trendu se 
pridružujemo tudi Slovenci z lastno 
blagovno znamko S-BIKES, ki so jo 
razvili v podjetju Špan, d. o. o. Njihov 
prvi izdelek S-BIKES Smart 01 je  pr-
vim slovenskim kupcem že na voljo po 
promocijski ceni 999 evrov. 

S-BIKES Smart 01 spreminja pogled 
na rabo kolesa. Okvir električnega 
kolesa je namreč zložljiv. Zloženo kolo 
je po zaslugi lahkega okvirja mogoče 
pospraviti v praktično vsak prtljažnik 
osebnega vozila ali ga celo zložiti 
pod mizo v pisarni. Okvir ima vgraje-
no Samsungovo baterijo, ki omogo-
ča polnjenje prek običajne električne 
vtičnice. Baterijo je mogoče polniti 
tudi ločeno od kolesa. Po zaslugi zmo-
gljivega motorja in elektronike poma-

ga kolesarju do kar 65 km oddaljenih 
ciljev. Kolo ima pet načinov delovanja, 
ki jih uporabnik enostavno izbira prek 
krmilnika ECO-SPORT. V EKO načinu 
je prilagojen maksimalni doseg kolesa, 
medtem ko športni način omogoča že 
kar adrenalinske pospeške. Dodatno 
uporabnost kolesa omogoča tudi se-
rijsko vgrajena vtičnica USB, s katero 
lahko  polnimo električne naprave, kot 
so mobilni telefoni, navigacijske na-
prave ali prenosni računalniki._

sbikes.si

ZLOŽLJIVO ELEKTRIČNO
KOLO S-BIKES
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PIJAČA POLETJA: 
TRIJE RECEPTI 
ZA ŠPRICER
ŠPRICER ZNOVA OSVAJA. KAKO NE, KO PA GRE ZA OSVE-
ŽILNO PIJAČO, ZA KATERO POTREBUJEMO LE DVE SESTA-
VINI. ČEPRAV SE ŠTEVILNI VINOLJUBCI NAD NJIM ZMR-
DUJEJO, PA MU NE MANJKA PRIVRŽENCEV. ŠPRICER OZ. 
BRIZGANEC, KOT MU TUDI PRAVIJO, JE ZIMZELENI HIT, PO 
KATEREM VSAKO POLETJE VLADA VELIKO POVPRAŠEVA-
NJE. PRIPRAVA JE OTROČJE LAHKA (A OTROKOM PRIPRA-
VE ZARADI VINA VSEENO NE ZAUPAJMO), ZATO JE SKRAJ-
NI ČAS, DA SE GA NAUČIMO PRIPRAVITI TUDI SAMI. 

1,25 DCL PENINE PROSECCO / 1,25 DLC MINE-
RALNE VODE / 1 REZINA LIMETE / 2 CL SIRUPA 
VRTNICE / LEDENE KOCKE

1,5 DCL PENINE / 0,3 DCL BEZGOVEGA SIRUPA
/ MINERALNA VODA (PO OKUSU) / 3 JAGODE /
 1 REZINA  LIMETE / 8 METINIH LISTIČEV / LED

6 BRESKEV, RAZREZANIH NA ČETRTINE / 2 ŽLICI 
MEDU / 1 STEKLENICA OHLAJENEGA BELEGA VINA 
/ 1 LITER OHLAJENE MINERALNE VODE / METINI 
LISTIČI IN REZINE BRESKVE

ŠPRICER S PENINO IN 
VRTNICO 

Najprej kozarec za vino napolnimo z ledenimi koc-
kami, dodamo mineralno vodo in nato še italijansko 
penino. Za konec dodamo še sirup vrtnice in okrasi-
mo z limeto. Pa na zdravje!_

ŠPRICER Z BRESKVAMI 
Med in breskve zmešamo z električnim mešalnikom, 
da dobimo gladek pire (lahko uporabimo tudi so-
kovnik). Pire precedimo in dobro ohladimo. Dodamo 
vino in premešamo, nato pa dodamo še mineralno 
vodo in pijačo še enkrat nežno premešamo. Nalije-
mo v visoke kozarce (prek ledu) in okrasimo z rezino 
breskve ter metinimi lističi. Pa na zdravje!

KOKTAJL HUGO: PENINA 
Z BEZGOVIM SIRUPOM IN 

JAGODAMI
Jagode očistimo in razrežimo na četrtine. Ledene 
kocke zdrobimo in stresimo v kozarec. Dodajmo li-
meto. Penini primešajmo bezgov sirup in jo nalijmo 
v kozarec, na zdrobljeni led. Dodajmo jagode. Metine 
lističe zmečkajmo s prsti, da se sprosti eterično olje. 
Nato jih stresimo v kozarec. Po okusu prilijmo hladno 
mineralno vodo in vse skupaj dobro premešajmo. Pi-
jačo postrezimo takoj. Čin, čin!_
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Dlje kot včeraj?
SEVEDA 
ZMORE©! 

NOVO!

Z okusnim izdelkom, narejenim na 
osnovi skute, Ego Quark. Ta vsebuje 
veliko naravno prisotnih beljakovin, s 
č imer pomaga telesu pri regeneraciji 
po vadbi. Tako poskrbi, da zmoreš več 
- in to vedno znova.

OGLAS_EGO_QUARK_JUN16_235x295+5mm_TEK.indd   1 30/06/16   11:31

SODASTREAM:
NAPRAVA ZA 

PRIPRAVO 
OSVEŽILNE 

VODE Z 
MEHURČKI IZ 
DOMAČE PIPE

Z inovativno napravo SodaStream 
si lahko v trenutku pripravimo svežo 
vodo z mehurčki. Ples mehurčkov bo 
poskrbel za dodatno mero zabave in 
tako nam ter našim najbližjim zago-
tovil zadosten vnos tekočine. Privo-
ščimo si osvežilen napitek in naredimo 
nekaj dobrega zase, za svoje najbližje 
in okolje. Pa še znebili se bomo prena-
šanja težkih plastenk iz trgovin.

Sistem SodaStream prebudi in poživi 
našo vodo. Za osvežilen napitek vodi 
iz pipe preprosto dodajmo mehurčke. 
Za še razburljivejše okuse pa jo obo-
gatimo s koščki sadja ali okusnimi 

aromami SodaStream, ki ne vsebujejo no-
benih škodljivih dodatkov, ki jih lahko naj-
demo v gaziranih sladkih pijačah.

Z vsako napravo za gaziranje SodaStre-
am dobimo plastično steklenico (brez 
BPA) za večkratno uporabo in plinsko 
jeklenko, s katero lahko pripravimo tudi do 
60 litrov gazirane vode. Ko nam zmanj-
ka plina v jeklenki, lahko le-to enostav-
no zamenjamo za polno v Big Bangu. 

Naprava je na prodaj v prodajalnah Big
Bang v štirih različnih barvah: rdeči, beli, 
rumeni in črni._

sodastream.si

DOKAZANO JE, DA Z UPORABO 
NAPRAVE SODASTREAM SPIJEMO 

3 KOZARCE VODE VEČ NA DAN.* 

*VIR: PO UGOTOVITVAH SPLETNE RAZISKAVE TOLUNA NA VZORCU 3860 ODRASLIH UDELEŽENCEV, IZVEDENA V ZDA, 2.–8. 11. 2014. OGLASNA VSEBINA



Voda iz pipe brez nečistoč, 
obogatena z magnezijem
BWT - Best water technology, vodilno 

evropsko podjetje na področju vodne 

tehnologije, predstavlja revolucijo med 

namiznimi vodnimi filtri – Magnesium 

mineralizer.

Namizni vodni filter BWT je prvi in edini filter, ki 

vodovodno vodo ne le filtrira, ampak jo tudi 

mineralizira z dragocenim magnezijem. 

Kako delujejo običajni namizni vodni filtri?

Danes jih v Evropi uporablja že več 

kot 20 milijonov 

gospodinjstev, saj njihova 

uporaba predstavlja 

številne prednosti. Voda 

brez nečistoč, ki varuje 

gospodinjske aparate 

pred vodnim kamnom in 

je pametna alternativa 

vodi v embalaži. 

Običajni namizni vodni 

filtri ne odstranjujejo samo 

neželenih snovi in motilcev okusa, ampak odstranijo 

tudi pomembne minerale, kot je magnezij. To je 

razlog, da imajo filtrirane vode iz običajnih vodnih 

filtrov nizko pH-vrednost ter prazen in kisel okus, ki 

je še posebno izrazit na začetku uporabe po 

zamenjavi filtrirnega vložka. 

Kako je BWT rešil ta problem?

S patentirano tehnologijo filtracije vode Mg2+, iz 

vode ne odstranjuje samo nezaželenih snovi in 

motilcev okusa (npr. klor, baker, svinec) ter apnenca, 

ki povzroča nastajanje vodnega kamna, ampak 

filtrirano vodo tudi obogati z dragocenim mineralom 

magnezijem. 

Pri postopku filtracije se kalcij iz skupne trdote vode 

izmenjuje z magnezijevimi ioni.

Dodatni magnezij ohranja ravnotežje mineralov v 

vodi, prav tako pa je tudi prenašalec okusov. 

Rezultat je nevtralna pH-vrednost vode. Takšno vodo  

poznavalci mineralnih vod cenijo, saj ima edinstven 

okus in je prijetno mehka. Idealna je za vsakodnevno 

pitje. Odlična pa je tudi za pripravo kave in čaja, 

ker imata posledično polnejši okus in izrazitejšo 

aromo.

Zakaj je pomemben mineral magnezij?

Magnezij je mineral, ki ga v naši prehranjevalni verigi 

primanjkuje. Kar je posledica hitrega prehranjevanja. 

Priporočljiva dnevna količina je 300 mg. Z zaužitjem 

2 l  filtrirane vode BWT, kar je priporočljiva dnevna 

   količina, pokrijete 

20 % dnevnih 

potreb po 

magneziju. 

Zadostna 

količina 

magnezija 

v telesu 

ima 

blagodejen 

učinek na našo 

telesno in duševno zmogljivost.

 

Kakšne so prednosti namiznega vodnega 

filtra BWT?

Sveža in očiščena voda, ki ne vsebuje neželenih snovi 

in motilcev okusa, ki so prisotni v 

vodi iz pipe. Prav tako 

filtrirana voda varuje 

gospodinjske aparate 

pred nabiranjem 

vodnega kamna. 

Predvsem pa je 

pametna alternativa 

ustekleničeni vodi in 

vodi v plastenkah, 

saj ni prenašanja 

težke embalaže in je 

cenovno ugodnejša           

(1 l = 0,05 EUR).

MAGNEZIJ ZA
AKTIVNO IN VITALNO

ŽIVLJENJE
ČISTA VODA

BREZ KLORA, TEŽKIH
KOVIN IN DRUGIH NEČISTOČ

1 FILTER
NADOMESTI 

120 PLASTENK
1l = 0,05€

www.facebook.com/bwt.vodni.filterwww.bwt-filter.si

BWT - VODILNI V EVROPI V VODNI TEHNOLOGIJI

Vitalna moč MAGNEZIJA

MODERNE OBLIKE
IN BARVE VRČEV

Prodajna mesta:
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ZA VEČ INFORMACIJ POKLIČITE NA 05 392 15 50 ALI PIŠITE NA INFO@INDE-SALONIT.SI. 
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Ponudba velja za vrtno pohištvo in blazine, senčila, žare, igrala,  
kampiranje, gugalne mreže od 7. 7. do 5. 9. 2016 oz. do prodaje zalog.

Vroči  
poletni  

popusti

Akcija ne velja za izdelke, ki so vključeni v druge Merkurjeve akcije ter za lesene pivske garniture, 
bazene, bazensko tehniko, plažni program, igrače in športne rekvizite. V akcijo niso vključeni 
rezervni deli in dodatna oprema. več na www.merkur.si

sezonski popusti 235x295+5 mm.indd   2 28.6.2016   13:56:56

7170 JE NOVA LINIJA 
IZDELKOV PODJETJA 
INDE SALONIT ANHO-
VO, KATEREGA GLAVNO 
VODILO JE SOBIVANJE 
MINIMALISTIČNEGA 
DIZAJNA S SODOBNO 
TEHNOLOGIJO IN NA-
RAVNIMI MATERIALI. 
ZARADI SVOJE EDIN-
STVENE LED-OSVE-
TLITVE JE 7170 LAHKO 
OBLIKOVALSKI DO-
DATEK NA TRAVNIKU, 
SVETILKA OB POTKI ALI 
STOJALO ZA MREŽO ZA 
PREŽIVLJANJE PRO-
STEGA ČASA. IZBIRA JE 
NAŠA. POLEG SVOJEGA 
EDINSTVENEGA VIDEZA 
IN LED-OSVETLITVE 
STOJALO OMOGOČA 
TUDI POLNJENJE PA-
METNIH TELEFONOV 
IN TABLIC. IN TO BREZ 
NADLEŽNIH ELEKTRI- 
ČNIH KABLOV! VGRA-
JENI SONČNI PANELI IN 
AKUMULATOR ZAGO-
TAVLJAJO ENERGIJO ZA 
OSVETLITEV IN NA-
PAJANJE ELEKTRIČNIH 
NAPRAV PREK USB- 
PRIKLJUČKA. VSE, KAR 
MORAMO STORITI, JE, 
DA STOJALO POSTA-
VIMO, KAMOR ŽELIMO. 
ČEZ ZIMO GA LAH-
KO POSPRAVIMO NA 
VARNO, SAJ SE LOČI OD 
PODSTAVKA IN ZARADI 
SVOJEGA MINIMALI-
STIČNEGA DIZAJNA NE 
PREDSTAVLJA IZZIVOV 
ZA SHRANJEVANJE. 
OGLASNA VSEBINA
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NOVA IZBIRA PRI 
DOSTAVI PAKETOV
Pošta Slovenije z novimi storitvami znova razve-
seljuje svoje uporabnike. Od sedaj naprej vam ni več 
potrebno skrbeti, kdaj in kako boste ujeli dostavljavca 
težko pričakovanega paketa. Pošta Slovenije namreč 
ponuja preprosto rešitev s samopostrežnimi avtomati 
– PS Paketomati, kjer lahko na najfrekventnejših lo-
kacijah s preprostim dostopom prevzamete in oddate 
svoje pakete 24 ur na dan, 7 dni v tednu. 

Na paketomatih lahko brez vrste in gneče enostavno 
prevzemate in oddajate svoje pakete. Storitev je hit-
ra in enostavna, saj je za prevzem paketa z unikatno 
kodo (PIN) in QR-kodo potrebnih le 7 sekund. Pošta 
Slovenije vam pri tem zagotavlja popolno diskret-
nost, saj ni pomembno, kaj naročate ali pošiljate. V 
vsakem primeru kodo za dostop prejme le naslov-
nik. Največjo vlogo pri kakovosti storitve pa odraža 
varnost, za katero je poskrbljeno z unikatno kodo za 
odpiranje predala.
Svojemu paketu lahko sledite na vsakem koraku s 
pomočjo SMS-ov in e-obvestil, ki jih boste prejeli. 

Ko vaš paket prispe v izbrani paketomat, ga prev-
zamete tako, da vpišete številko vašega mobilnega 
telefona in unikatni PIN, ki ste ga prejeli z SMS-om 
oziroma z e-obvestilom. Če uporabljate pametni 
telefon, pa je prevzem paketa še preprostejši, saj 
prejmete tudi unikatno QR-kodo, ki jo skenirate in 
odprete predal z vašim paketom. Paket lahko v pa-
ketomatu prevzamete v 72 urah. Če paketa ne boste 
utegnili prevzeti, vas bo ta počakal na najbližji pošti 
še pet dni. 

Paket, pripravljen za pošiljanje, lahko tudi preprosto 
oddate v paketomat. V spletno aplikacijo »PS Pošlji 
paket« vnesete podatke o naslovniku paketa, izbe-
rete velikost paketa, pripravite in natisnete spremni-
co (obrazec) za pošiljanje ter jo namestite na paket. 
Storitev plačate s plačilno oziroma kreditno kartico 
ali z Moneto. Pripravljeni paket oddate v izbrani pa-
ketomat in na njegovem zaslonu izberete možnost 
»Pošlji paket« ter sledite navodilom. Postopek je hi-
ter in preprost. 

Na Pošti Slovenije se zavedajo tempa sodobnega 
življenja, zato so pripravili širok nabor storitev, s ka-
terimi lahko pošiljanje in prejemanje paketnih pošiljk 
popolnoma prilagodite svojim željam in potrebam. 
Preverite vse alternativne oblike dostave pošiljk na 
www.posta.si ali pokličite na 080 14 00. Za Pošto 
Slovenije sta hitrost in udobnost dostave ključnega 
pomena, naj bosta od zdaj tudi za vas.

Lokacije paketomatov preverite na www.pspaketomat.si.

WWW.POSTA.SI

OGLASNA VSEBINA



38 // ŠPORT

 
trgovine:

Hala 12, BTC Ljubljana
Arena center Zagreb  

Mercator center Velenje  
 

Spletna trgovina hummel.si

Izkoristi poletne popuste 
do 50%

Akcija traja od 1. do 31. julija. 
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OLIMPIJSKE
 IGRE

RIO 2016

OD 5.– 21. AVGUSTA BODO OČI SVETOVNE JAVNOSTI 
USMERJENJE V DOGAJANJE V RIU DE JANEIRU V OKVIRU 

28. POLETNIH OLIMPIJSKIH IGER. TUDI ZATO VAM PRED-
STAVLJAMO NEKAJ NEVERJETNIH DEJSTEV.

BRAZILIJA

OI PRVIČ V  
JUŽNI AMERIKI

Južna Amerika je bila 
vselej spregledana ce-
lina, ko je šlo za orga-
nizacijo olimpijskih iger. 
Tako OI tokrat prvič potekajo na tej 
celini, kjer jih gosti ena od največjih držav 
na svetu Brazilija. Glede na število prebi-
valcev gre za 5 državo na svetu s kar 205 
milijonov prebivalcev._

visitbrasil.com

10.500
ŠT E VILO AT LE TOV 

206
DRŽ AVE UDELE ŽENKE 

17
T RA JANJE T EKMOVANJA / DNI

STADION MARACANÃ 
& OTVORITEV OI 

Otvoritveno in zaključno slovesnost 
olimpijskih iger bo gostil impresiv-
ni stadion Maracanã, ki po zad-
nji prenovi leta 2013 sprejme 
78.639 obiskovalcev in ima za 
sabo bogato zgodovino, saj so 
temelji stadiona že iz davnega 
leta 1950. Na njem se igra nogo-
met, ki je v Braziliji šport številka 
ena. Zanimivo: največja udelež-
ba na tem stadionu je bila zabele-
žena leta 1950 ob tekmi Brazilije proti 
Urugvaju, ko je stadion sprejel kar 
199.854 navijačev._ 

rio2016.com/en/venues/maracana

RIO2016.COM 

306
T EKOMOVALNIH DOGODKOV

42
ŠT E VILO RA ZLIČNIH ŠPORTOV 

33
ŠT E VILO PRIZORIŠČ

RIO DE JANEIRO
Športna tekmovanja OI se 
bodo odvijala na 33 prizo-
riščih v kar štirih mestnih 
četrtih Ria De Janeira: Co-
pacabana. Barra Da Tijuca, 
Deodoro in Maracana._

visit.rio

Mesto slovi po čudovitih 
plažah Copacabana in Ipane-
ma,ki sta obkroženi s hoteli. 
Nad mestom se dviga velik 
kip Jezusa, znan kot Kristus 
Odrešenik (Cristo Redentor) 
na sveti gori Corcovado. Eden 
od najbolj znanih je tudi pustni 
karneval, ki je prava paša za 
oči. Poleg tega ima mesto 
največji gozd, znotraj kakega 
urbanega območja, ki se ime-
nuje Floresta da Tijuca._

NOGOMET & OI
Nogometni turnir se bo odvijal v več krajih: Belo 
Horizonte, Brasilia, Salvador in São Paulo._

85.000
ŠT E VILO POLICISTOV IN VOJAKOV 

50.000
PROSTOVOL JCE V 

8.000
Z APOSLENI OI 

IGRE  XXXI. OLIMPIADE 
& SLOVENIJA 

Slovenci bomo na OI poslali 77 športnikov, 
ki bodo tekmovali v 15 različnih športnih 
panogah. Po napovedi podjetja Graceno-
te lahko pričakujemo do tri zlate medalje 
in eno bronasto._

rio2016.olympic.si

GOLF SE VRAČA KOT OLIMPIJSKA DISCIPLINA PO 112 LETIH.

DOBRO JE VEDETI: 

SKUPINA BEGUNCEV BO NASTOPILA POD OLIMPIJSKO ZASTAVO.

TO SO PRVE OLIMPIJSKE IGRE V JUŽNI AMERIKI.
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EPSKI ZGODOVINSKI SPEKTAKEL 

BEN-HUR
ZDA, 2016, BEN-HUR

ZNANSTVENOFANTASTIČNA AKCIJSKA PUSTOLOVŠČINA 

ZVEZDNE STEZE: ONKRAJ
ZDA, 2016, STAR TREK BEYOND

Najnovejšega dela ni režiral J. J. Ab-
rams, ki je leta 2009 uspešno obudil 
vesoljsko franšizo, saj je medtem  »iz 
Barcelone prestopil v Real« (beri: re-
žiral je zadnji del Vojne zvezd), pač 
pa Justin Lin, ki se je podpisal pod štiri 
dele še ene sila uspešne, le da ne ve-
soljske pač pa oktanske franšize, Hitri 
in drzni. Film iz leta 2009 (imenoval 
se je preprosto Zvezdne steze) je bil 
prava filmska poslastica, nadaljeva-
nje (Zvezdne steze: V temo, 2013) je 
bilo manj uspešno, tretji film v seriji 
pa spet navdaja z upanjem, da bomo 

oboževalci v celoti potešeni. Na film-
ska platna se vračajo vsi stari obrazi, 
torej Chris Pine, Simon Pegg, Zachary 
Quinto, Karl Urban in Zoe Saldana. V 
njem bomo še zadnjič videli tudi tra-
gično preminulega Antona Yelchina._

Režija: Justin Lin. Igrajo: Chris Pine, 
Zachary Quinto, Simon Pegg, Karl 
Urban, Zoe Saldana, John Cho, Anton 
Yelchin, Idris Elba, Sofia Boutella, Joe 
Taslim, Lydia Wilson, Deep Roy.

28. julija / Cineplexx, Kolosej

Ben-Hur je adaptacija brezčasne 
filmske klasike iz leta 1959 s Charlto-
nom Hestonom, ki se je okitila s kar 11 
oskarji. Za režisersko paličico je tokrat 
poprijel rusko-kazahstanski režiser Ti-
mur Bekmambetov, biblijska pripoved 
o izdanem judovskem princu in pre-
možnem trgovcu pa je že tretje filmska 
adaptacija istoimenske knjige iz leta 
1880 Lewa Wallacea. Kako uspešno 
je Timur krmaril to barko, bo pokazal 
čas, predvsem pa bo zanimivo videti, 
kako bo izpeljal enega najznamenitej-

ših prizorov vseh časov, devetminutni 
prizor dirke z rimskimi kočijami, pri 
snemanju katerega je sodelovalo kar 
15 tisoč statistov, zanj pa so zgradili 
tudi največjo kuliso do tistega časa._

Režija: Timur Bekmambetov.  Igra-
jo: Jack Huston, Toby Kebbell, Rodri-
go Santoro, Nazanin Boniadi, Ayelet 
Zurer, Sofia Black D’Elia, Morgan Fre-
eman.

28. avgusta / Cineplexx

Film govori o vodu zloglasnih zlikov-
cev, ki morajo v zameno za čast in 
oprano ime sodelovati v tveganih 
operacijah, kar nenazadnje izdaja že 
njihovo ime. Sestavljajo ga najbolj ne-
varni superzlikovci na svetu, ki jim da 
vlada v roke najbolj učinkovito orožje 
v boju proti skrivnostni nepremagljivi 
entiteti. Gre za prvi film v DC-jevem 
filmskem svetu, v katerem bodo v 
središču zgolj negativci in antijunaki. 
Film se lahko pohvali z izredno močno 
igralsko zasedbo. Tu so Margot Robbie 
kot Harley Quinn, Jared Leto kot Jo-
ker, Will Smith kot Deadshot, Adewale 
Akinnuoye-Agbaje kot Killer Croc, Jay 

Hernandez kot El Diablo, Adam Beach 
kot Slipknot, Jai Courtney kot kapi-
tan Boomerang, Cara Delevingne kot 
Enchantress, Joel Kinnaman kot Rick 
Flagg ter Karen Fukuhara kot Katana. 
V vlogi agentke Amande Waller, ki vod 
spravi skupaj, jim izbira misije in uskla-
juje urnike, bomo videli Violo Davis._

Režija: David Ayer. Igrajo: Margot 
Robbie, Will Smith, Jared Leto, Adam 
Beach, Viola Davis, Jai Courtney, 
Cara Delevingne, Karen Fukuhara, 
Joel Kinnaman, Adewale Akinnuoye-
Agbaje, Jay Hernandez.

4. avgusta / Cineplexx

Film Stephena Frearsa Neslavno slav-
na Florence je biografski film o Flo-
rence Foster Jenkins (Merly Streep). 
Največji kompliment filmu je, da tega 
ne bi ugotovili, če tega ne bi prebra-
li. Temelji na resnični zgodbi po vsej 
verjetnosti najslabše sopranistke vseh 
časov, ki je bila povsem brez občutka 
za ritem in posluha, a je kljub temu (ali 
prav zato) postala izjemno popularna. 
Zavedala se je kritik na svoj račun, ki 
jih je označila za profesionalno ljubo-
sumnost, sama pa je bila prepričana 
o veličini svojega talenta in se je brez 
kančka sramu primerjala z znanimi 
sopranistkami, medtem ko bi si sami 
s tem glasom upali peti le pod tušem. 
Njene interpretacije še danes, ko smo 

vajeni vsega hudega (beri: da uspešni 
pevci in pevke dejansko ne znajo peti), 
izvabljajo smeh._

Režija: Ron Clements, John Musker 
Igrajo: Meryl Streep, Hugh Grant, 
Rebecca Ferguson, Simon Helberg, 
Neve Gachev, Nina Arianda, John 
Kavanagh, Dilyana Bouklieva.

1. septembra / Kolosej

Koga bomo poklicali? Izganjalce du-
hov, pardon izganjalke! V ponovnem 
zagonu priljubljene filmske franšize in 
več kot 30 let po izvirniku se četve-
rica vrača, le da bodo tokrat duhove 
odganjale ženske, saj so čevlje Billa 
Murraya, Dana Aykroyda, Harolda 
Ramisa in Ernija Hudsona zapolnile 
Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate 
McKinnon in Leslie Jones. Poleg če-
tverice film gosti še Chrisa Hemswort-
ha, v stranskih vlogah pa med dru-
gim nastopajo Andy Garcia, Michael 
Kenneth Williams, Dan Aykroyd, Sigo-

urney Weaver in Bill Murray, ki so ga 
prav Izganjalci duhov naredili za zvez-
do svetovnega formata._

Režija: Paul Feig Igrajo: Melissa 
McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, 
Leslie Jones, Chris Hemsworth, Neil 
Casey, Andy García, Charles Dance, 
Michael K. Williams, Elizabeth Perkins, 
Matt Walsh, Pat Kiernan, Bill Murray, 
Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Ernie 
Hudson, Annie Potts, Ozzy Osbourne.

28. julija / Cineplexx, Kolosej

AKCIJSKI FILM

ODRED ODPISANIH
ZDA, 2016, SUICIDE SQUAD

BIOGRAFSKA KOMIČNA DRAMA

NESLAVNO SLAVNA FLORENCE 
VB, 2016, FLORENCE FOSTER JENKINS

ZNANSTVENOFANTASTIČNA KOMEDIJA

IZGANJALCI DUHOV
ZDA, 2016, GHOSTBUSTERS

Nas zanima, kaj počno domači ljub-
ljenčki, ko njihovih lastnikov ni doma? 
Prav to bo razkrila 3D-animirana ko-
medija izpod prstov ustvarjalcev Jaz, 
baraba. Film režiserjev Chrisa Rena-
uda in Yarrowa Cheneyja bo sinhro-
nizirana tudi v slovenščino. Doga-
janje je postavljeno v manhattanski 
stanovanjski blok, v glavni vlogi pa 
kakopak nastopajo domače živali. 
Govori o njihovem življenju, ko njihovi 
lastniki odidejo na 
delo in v šolo. Šele 
tedaj se namreč 
dan zanje resnič-
no začne in lahko 
hišni ljubljenčki 
vseh sort pričnejo 
z ustaljeno dnevno 
rutino, ki vključuje 
druženje, izmenja-

vo zgodb o lastnikih ter vadbo najbolj 
prikupnih izrazov, s katerimi bodo kas-
neje dobili več priboljškov._ 

Režija: Chris Renaud, Yarrow Cheney. 
Glasovi: Louis C. K., Eric Stonestreet, 
Kevin Hart, Ellie Kemper, Lake Bell, 
Jenny Slate, Bobby Moynihan, Hanni-
bal Buress, Albert Brooks.

16. avgusta / Cineplexx

4. AVGUST, OB 20.00

VABLJENE

TUDI
DAME!

ANIMIRANA KOMEDIJA

SKRIVNOSTNO ŽIVLJENJE 
HIŠNIH LJUBLJENČKOV  

ZDA, 2016, THE SECRET LIFE OF PETS

BESEDILO: ANŽE POMPE

RESDA KINO POLETI NI PRVA IZBIRA, KO SE ODLOČAMO, 
KAKO PREŽIVETI POLETNI VEČER, A POBEG V PRIJETNO 
OHLAJENE KINODVORANE SE BO SEM TER TJA ŠE KAKO 
PRILEGEL, SPLOH KER NAS V KINO VABIJO SAMI VRHUN-
SKI FILMI, KI JIH PREPROSTO NE SMEMO ZAMUDITI.

FILMI V JULIJU IN 
AVGUSTU, KI BODO 
ZAZNAMOVALI 
POLETJE

Po poti spominov in tovarištva. Po 8 
letih se v petem poglavju franšize Bo-
urne v vlogi tajnega agenta vrača Matt 
Damon, ki je četrti del preskočil, vmes 
pa je kot Bournov namestnik Aaron 
Cross franšizo obdržal pri življenju Je-
remy Renner (Maščevalci). V nadalje-
vanju se poleg Matta Damona vračata 
tudi režiser Paul Greengrass (z njim je 
Damon pogojeval svojo vrnitev), ki je 
režiral že Bournov ultimat in Bourno-
vo premoč, in Julia Stiles. Med novinci 

najdemo slovita imena, kot so Alicia 
Vikander (Dansko dekle), Tommy Lee 
Jones (Možje v črnem), Vincent Cassel 
(Črni labod) in Riz Ahmed._

Režija: Paul Greengrass. Igrajo: Matt 
Damon, Alicia Vikander, Tommy Lee 
Jones, Vincent Cassel, Riz Ahmed, 
Neve Gachev, Ato Essandoh, Sarah 
Armstrong, Bill Camp.

4. avgusta / Cineplexx, Kolosej

AKCIJSKI TRILER

JASON 
BOURNE

ZDA, 2016



PSSST ... // 4342 // GLASBA

KONCERT / TRST

IRON MAIDEN
ANGLEŠKI HEAVY METAL BAND

Skupina Iron Maiden se je rodila za božič leta 1975. Poimenoval jo je njen usta-
novitelj, basist Steve Harris, ki je navdih dobil v romanu Alexandra Dumasa Mož z 
železno masko. A na pravi uspeh je skupina čakala 6 let; dokler ni mimo prišel Bru-
ce Dickinson. Z njim se je skupina odpravila na precej uspešno evropsko turnejo, 
leto kasneje pa je izdala legendarni album The Number of the Beast, ki je kmalu 
kraljeval na več britanskih in svetovnih lestvicah. Angleški heavy metal bend Iron 
Maiden nepretrgoma deluje že več kot 40 let in se ponaša z 38 albumi. Čeprav 
imajo Iron Maiden precej malo televizijske in radijske podpore, jih pojmujejo kot 
eno izmed največjih heavy metal skupin sploh. Prodali so že več kot 90 milijonov 
albumov in v živo odigrali več kot 2000 koncertov. _  

26. julija / Piazza Dellà Unita D'Italia, Trst, Italija

KONCERT / LJUBLJANA

GRAMATIK
VROČI PRODUCENT IN USTVARJALEC ELEKTRON-

SKE GLASBE

V ljubljanske Križanke ponovno prihaja vroči produ-
cent Gramatik, katerega edinstven set variira med 
dubstepom, elektrom, tripom in hip hopom. Po šte-
vilnih razprodanih koncertih po svetu, intervjuju za 
CNN, nastopu na festivalu Coachella v sodelovanju 
z legendarnim wu-tangovcem Raekwonom in nje-
govem remiksu komada Erica Krasa Torture v seriji 
Narcos se z glasbeno poslastico vrača na doma-
ča tla. Gramatik je letošnjega marca v svoji založbi 
Lowtemp izdal album Epigram, ki ga je enostavno 
treba slišati. Na ploščku je tako poleg Lea Napier-
ja, Raekwona, Adriana Laua, Luxasa, Russa Liquida 
med sodelavce uvrstil tudi skupino Laibach. Skupin-
ska ogrevalna vadba bo potekala z vaditelji Blažem 
in Matter._

24. julija 2016 / Križanke, Ljubljana 

KONCERT / MILANO 

BEYONCÉ 
AMERIŠKA ZVEZDNICA IN R&B DIVA

The Formation World Tour je sedma samostojna svetovna turneja Beyoncé, na 
kateri bo predstavila svoj šesti album Lemonade, iz katerega prihaja tudi skladba 
Sorry, ki je nedavno dobila provokativen videospot. Svoj novi pohod po svetov-
nih odrih (nazadnje je v sklopu turneje On the Run Tour koncertirala leta 2014) 
je Američanka začela 27. aprila 2016 v Miamiju na Floridi, zaključila pa ga bo 2. 
oktobra 2016 v Nashvillu. Turnejo The Formation World Tour, ki bo skupno štela 
49 koncertov (17 v Evropi in 32 v Severni Ameriki) spremljajo vrteči se 18-metrski 
LED-monolit, tekalna steza in pomožni oder s 7500 litri vode, kritiki pa prvih kon-
certov kar ne morejo prehvaliti.

18. julij 2016 / Stadion San Siro, Milano 

KONCERT / LJUBLJANA

LOCAL NATIVES
SVETOVNE-ODRE-OSVAJAJOČI AMERIŠKI INDIE ROCKERJI

Kalifornijski indie rockerji Local Natives so nase opozorili s prvencem Gorilla 
Manor (2009) ter si nemudoma priborili mesto predskupine Arcade Fire in The 
National. Latentni folk prizvok njihove zasedbe in prepričljivi živi nastopi so jih 
pripeljali na odre največjih festivalov po celem svetu. Njihov drugi album Hum-
mingbird je glasbena petrijevka dogajanja v bandu in zunaj njega. Pesmi so ujete 
med dihotomijo krhkega in mogočnega, napetega in sproščenega, k čemur je kot 
sodelavec prispeval tudi Aaron Dessner iz skupine The National._

29. avgusta 2016 / Kino Šiška, Ljubljana 

NAJ BO TO 
POLETJE 
PRISOTNA 
GLASBA. KO 
BOMO KONČALI S 
»KRIŽARJENJEM« 
PO GLASBENIH 
FESTIVALIH, SE 
USTAVIMO ŠE 
NA KAKŠNEM 
DOBREM 
KONCERTU PRI 
NAS ALI PA V 
BLIŽNJI OKOLICI. 
POLETJE BO VEČ 
KOT OČITNO 
VROČE!

POLETNI 
GLASBENI 
SLADKORČKI
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PRVI EKO MINI GOLF V SLOVENIJI  
Ste že slišali za eko mini golf? Posebnost eko mini golfa je ta, da igrišče sestavlja 7 
igralnih polj, ki so v celoti narejena iz naravnih materialov. Igralna palica in žogica 
sta iz lesa, prav tako ovire na igralnih poljih. Igranje mini golfa je zelo priljubljena 
igra med mladimi in starejšimi, predvsem pa se ga priporoča družinam z otroki, ki 
si želijo popestriti izlet v naravi. Prvi eko mini golf najdemo na Golteh, ki so visoka 
kraška planota na vzhodnem obrobju Savinjskih Alp. Golte nas bodo navdušile s 
svojo naravno lepoto, Alpskim parkom, pohodniškimi potmi ter najmodernejšim 
gorskim hotelom. _ 
Obratovalni čas igrišča: od 25. 6. do 20. 8., vsak da od 10.00 do 18.00 
september, sobota in nedelja od 10.00 do 18.00 
po dogovoru za najavljene skupine

golte.si 

PENINA ALYA 
Pravijo, da naključij ni. V Radgonskih 
goricah je že dolgo tlela ideja, da bi 
ustvarili nekaj posebnega, in naključje 
(ali pa tudi ne) je hotelo, da je tam na-
stopala zelo posebna oseba –
Alya. Penina Alya je pridelana po tra-
dicionalni metodi, a vendarle ni čisto 
klasična Zlata radgonska penina. Je 
zlata penina s popolnoma samosvojim 
slogom. Prvi požirek nas bo omamil z 
živahnimi poljubčki in zapeljal k vedno 
novemu okušanju te bogate pijače. 
Drzna, a očarljiva in družabna penina, 
igriva kot prava mala zabava v kozar-
cu, ki jo lahko uživamo samostojno ali 
ob hrani._

radgonske-gorice.si

VPOGLED V INTIMNI SVET 
ARHITEKTURNEGA MOJSTRA 
JOŽETA PLEČNIKA 
Dunaj, Praga, Ljubljana. To so mesta, 
kjer je veliki arhitekt Jože Plečnik pustil 
svoj neizbrisen pečat. Še posebej v 
rodni Ljubljani, kjer je v svoji hiši snoval 
ideje za arhitekturo mesta, ki mu danes 
brez zadržkov lahko rečemo Plečni-
kova Ljubljana. Skozi ogled njegovega 
domovanja, edinstvene Plečnikove hiše, 
pomembne arhitekturne dediščine 20. 
stoletja, lahko spoznamo stvariteljskega 
duha in zanimiv značaj arhitekturnega 
mojstra. Vsekakor vredno obiska!_

Kje? Plečnikova hiša, Karunova 4–6.
Kdaj? Od torka do nedelje od 10.00 do 18.00.
Kako? Z vodenim ogledom vsako polno 
uro (zadnje vodstvo ob 17.00), ogleda 
se hkrati lahko udeleži največ 7 oseb.
mgml.si

Dve petini Slovencev Sta že opravili 
naKUp Z MoBilniM teleFonoM

na prevoZnih  
SreDStvih

v trgovini

30 %

Kartice najpogoSteje UporaBljaMo Za naKUp

vSaKoDnevnih  
potreBščin

goriva Spletno 
naKUpovanje

najBolj pogoSti Spletni naKUpi:
obleke, obutev, modni dodatki 41 %
elektronske naprave 39 %
izdelki za dom 26 %

KaKo UporaBljaMo Kartice

KaKo plačUjeMo na počitnicah  
na hrvašKeM

BreZStično plačevanje

61 %
vsaj polovico nakupov
opravi s kartico

33 %

goriva

48 %

na počitnice  
Z vSaj eno
Kartico

80 %

tUDi na SpletU vSe  
pogoSteje S Kartico
plačilo S Kartico ali  
preKo Storitve paypal

2013 2014 2015 2016

60 % 69 %69 %

29 %

glavne preDnoSti Kartice v tUjini 

68 % široKa SprejetoSt Kartic

19 %
40 %

hrane in pijače

je že Slišalo ZanjnaStanitve

35 %

Kartice Za plačilo

Masterindex je obsežna mednarodna raziskava družbe Mastercard® europe, ki je bila izvedena maja v sodelovanju z raziskovalno agencijo Mediana. v Sloveniji se raziskavo 
izvaja od leta 2009. raziskava je bila izvedena med 11. in 18. majem 2016 s sistemom caWi, računalniško podprtim spletnim anketiranjem, na reprezentativni skupini več kot 
1000 posameznikov. namen raziskave je spoznati način uporabe plačilnih kartic in nakupovalnih navad potrošnikov ter se seznaniti z njihovim pogledom na osebne finance.

O raziskavi MasterIndex

ZaUpa
v varnoSt
Spletnega

naKUpovanja

75 %

16 %@

*odstotne deleže smo zaradi boljše 
preglednosti v infografiki večinoma 
zaokrožili na cela števila na način, 
skladen s pravili zokroževanja.

18 %

BREZGOTOVINSKO PLAČEVANJE V SLOVENIJI

ZaintereSiranih Za 
BreZStično plačevanje

61 %94 %

Za naKUp  
vStopnic

68 %48 %

48 % DoBra Zaščita preD ZloraBo

RAZŠIRJENA PONUDBA 
DEKORATIVNIH IZDELKOV ZA 
OPREMO DOMA V SALONU STILLES  
Svoj domači ambient je po-
membno  opremiti tako, da od-
raža našo osebnost in življenjski 
slog, zato so pri salonu Stilles z 
majem v svoj prodajni program 
dodali široko paleto različnih 
dekorativnih izdelkov za opremo 
doma in ji nadeli čisto svoje ime 
– Les Stildéco. Na enem mes-
tu strankam ponujajo različne 
izdelke, kot so na primer vaze, 
posode za shranjevanje, tek-
stilne izdelke, svečnike, svetila, 
okvirje za slike, ure in podobno. 
Izdelki so premišljeno izbrani, da 
ustrezajo različnim okusom ali 
izpopolnijo raznovrstne prosto-
re. Namenimo jih lahko tudi kot 
izvirno darilo. Do 15. julija 2016 
nam ponujajo tudi 15-odstotni 
promocijski popust za izdelke iz 
programa Les Stildéco._

BTC hala 10
stilles.si

KAR POLOVICA SLOVENCEV BO 
DOPUSTOVALA NA HRVAŠKEM

Poletje je tu in mnogi izmed nas se 
bomo v naslednjih tednih odpravili 
na dopust. Kot kaže nedavna raziska-
va MasterIndex, ki jo že od leta 2009 
opravlja družba MasterCard, se bo to 
poletje na hrvaško obalo odpravilo 
51,7 % Slovencev, od tega jih bo 77 % 
nastanjenih tam, kjer bodo za bivanje 
morali plačati. Večina jih bo nasta-
njenih v zasebnih apartmajih,  20 % 
jih bo obiskalo kamp, 17 % hotel in 16 
% v lastnih počitniških zmogljivostih. 
Skoraj polovica slovenskih dopustni-
kov na Hrvaškem bo s plačilno kar-
tico plačala nakup goriva, 34,8 % bo 
plačilno kartico uporabilo za plačilo 
hrane in pijače. Na Hrvaškem bo 59 % 
Slovencev v 20 % za plačilo uporabilo 
plačilno kartico._

mastercard.com
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GANLJIVA ZGOBA 
PRIVABILA SOLZE 

V OČI
V Cineplexxih po vsej Sloveniji so 
za ženski del občinstva poskrbeli 
z romantično dramo Ob tebi (Me 
Before You). Obiskovalke so se 

pred začetkom filma razveselile 
lepih poletnih darilc. Ženskega 

večera sta se udeležili tudi 
modna oblikovalka Maja Ferme 
ter televizijska voditeljica Špela 

Jereb._
cineplexx.si

DEMO DAN ABC 
POSPEŠEVALNIKA

EDINSTVEN 
TEK BARV IN 

VRHUNSKI DJ 
SPEKTAKEL Konec junija je BTC City Ljubljana 

gostil dogodek Demo Day. Devet 
perspektivnih startupov je v SiTi 

Teatru svoje prebojne podjetniške 
ideje predstavilo potencialnim 

lokalnim in mednarodnim 
investitorjem. Z dogodkom se 
je zaključil že tretji trimesečni 

program za startupe v ABC 
pospeševalniku._

abc-accelerator.com

Tušev tek barv je privabil več kot 
10 tisoč ljubiteljev rekreacije in 
zabave. Tekače so spodbujali 

»fitnes inštruktor« Tadej Bricelj, 
inštruktorica zumbe in manekenka 
Nataša Naneva ter DJ Chilly. Teku 

je sledila vrhunska zabava ob 
ritmih elektronske glasbe._

tekbarv.tus.si

PREDSTAVITEV 
KOLEKCIJ ZA 

POMLAD-POLETJE 
2017

Lisca je v Portorožu svojim 
poslovnim partnerjem iz kar 20 

držav in izbranim predstavnikom 
medijev predstavila nove kolekcije 

perila, kopalk in spalnega 
programa, ki bodo razveseljevale 
modne navdušenke v pomladno-

poletni sezoni 2017._
lisca.si
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Mercator, Dunajska 107, Ljubljana

Ker imate radi domače,
vam ponujamo pristno 
lokalno hrano.

Več kot 800 vrst 
pristnih 
domačih izdelkov 
v 325 mercatorjevih 
trgovinah po  
vsej sloveniji.

Domačija
Brozovič

Ekološka
kmetija

Durnik

Družina 
Trstenjak

Sirarstvo
Kramar

Bio 
kmetija Zel

Kmetija
Podpečan

Dobrote
Dolenjske

Mesarstvo
Podobnik
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