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Včasih me prevzame takšna nostalgija, 
nostalgija po časih, ko me še sploh ni 
bilo. Gledam fotografije »zlate dobe« 
Hollywooda in takratne evropske pro-
dukcije, poslušam francoske šansone 
in italijanske kancone. Listam 
stare modne revije in se ču-
dim. Kam je šla vsa ta lepota, 
ta čista lepota, ki ni potrebo-
vala futurističnih dodatkov in 
obilice ličil, pa je bila še ved-
no tako zelo prisotna? Kje je 
bila njihova skrivnost (poleg 
dobrih stilistov in vizažistov)? 
Je bilo zanje preprosto manj 
stresno? Najbrž bo kar res, da 
se lepota skriva nekje v not-
ranjosti in sije skozi nas. Zdi 
se mi, da se tega danes kljub 
vedno večjemu ozaveščanju 
in odpiranju oči še vedno 
premalo zavedamo in tako 
poskušamo zadovoljevati včasih res 
nemogoče standarde na različnih pod-
ročjih, ki nas namesto v zadovoljstvo 
in srečo pehajo stran od njiju. To so 
stvari, o katerih razmišljam prav vsako 
pomlad, takrat, ko imam občutek, da 
se z naravo prebujata tudi telo in duh, 
in takrat, ko si rečem, da je pa zdaj res 

skrajni čas, da izpolnim vse tiste novo-
letne zaobljube. Upam, da ste sami na 
boljši poti.
 
Tokrat se bomo z vami sprehodili po 

modnih pistah ženskih in 
moških modnih revij in vam 
pokazali, kaj za to pomlad 
narekujejo modni trendi. 
Pokukali smo za novimi kuli-
naričnimi točkami in se do-
taknili vroče razvade (beri: 
kave). Prav tako izpod drob-
nogleda nista ušla avtosalon 
v Ženevi in svetovni kongres 
mobilne telefonije. Zakaj 
bi si morda v garaži želeli 
Renault Talismana, prebe-
rite v nadaljevanju. Dobrih 
novic nam skratka nikoli ne 
zmanjka in verjamem, da nas 

tudi zato bralci radi vzamete 
v roke in prelistate. Naj se odkrivanje 
letošnje pomladi začne … zdaj! 

Lucija Marko, 
urednica

Instagram: lucymarko 
e: lucija.marko@citymagazine.si 
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COLLECTA: MEDNARODNI SEJEM 
ZBIRATELJSTVA
Collecta je v vseh letih delovanja postala 
edinstven dogodek na svetu, ki enkrat letno 
zbere zbiratelje najrazličnejših področij. 
Redno izdaja svojo priložnostno znamko in 
drugo filatelistično gradivo ter pripravlja zani-
mive in slikovite tematske razstave, ob vsem 
tem pa skrbi še za to, da navdušuje mlade 
in bodoče zbiratelje. Samo lani je Collecto 
obiskalo več kot 6.000 obiskovalcev, nakupili 
ali izmenjali pa so različne zbirateljske pred-
mete – znamke, kovance in bankovce, stare 
knjige in tiske, razglednice, figurice, militarijo, 
gramofonske plošče ipd._

do 24. marca / Ljubljana /  
Gospodarsko razstavišče  

ODPRTA KUHNA
V šesto sezono vstopa Odprta kuhna, brez 
katere si petkov v mestu sploh ne predsta-
vljamo več. Priljubljena kulinarična tržnica 
bo letos dobrojedcem iz domačih in tujih 
logov, ki jih je vedno več, postregla z rekordno 
ponudbo, ki jo bo obogatilo več kot 15 novih 
ponudnikov. Odprta kuhna bo letos ponovno 
gostovala tudi v drugih slovenskih mestih. 
Prvo bo na vrsti Celje, in sicer v soboto, 
31. marca. Sledilo bo gostovanje v Kopru v 
soboto, 21. aprila, in v Novi Gorici 25. aprila. 
Po lanski uspešni premieri se Odprta kuhna 
letos vrača tudi na Ptuj, kjer se bo kulinarična 
karavana prvič ustavila v soboto, 12. maja._

23. marca ob 10.00 / Ljubljana / 
Pogačarjev trg  

DAN ZA ...

V PRVIH POMLADNIH DNEH SE PREPUSTITE POMLADNEMU VRVEŽU, KI 
NASTANE V TRENUTKU, KO NAS ZAČNEJO BOŽATI TOPLI SONČNI ŽARKI. 
OBIŠČITE KATEREGA OD SPODNJIH DOGODKOV V DOBRI DRUŽBI IN 
NIKAR NE POZABITE, DA JE TO MESEC ŽENSK, MAMIC IN KONEC KONCEV 
TUDI NAŠIH LJUBIH MUČENIKOV.

ŠOPEK 
NAJBOLJŠIH

BESEDILO & IZBOR: CITY MAGAZINE
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54. LJUBLJANSKI BAZAR 
STRIPOV
Že 54. ljubljanski bazar stripov bo z zvrhanimi 
stojnicami stripovskega čtiva za mlado in staro 
znova pritegnil ljubitelje te zvrsti umetnosti. 
V živahnem sejemskem vzdušju boste lahko 
preverili pisano ponudbo zbiralcev in prodajal-
cev tako rabljenih klasik kot novejših stri-
povskih izdaj. Sejmu stripov sledi tudi večerno 
predavanje o delu ameriškega ilustratorja, 
striparja in pisatelja Tonyja Millionairja, ki vas 
bo popeljalo v avtorjev čudežni čudaški svet._

20. marca ob 16.00 / Ljubljana /  
Kino Šiška 

57. MEDNARODNI SEJEM DOM
Gradite? Razmišljate o novi izolaciji? Novi kriti-
ni? Oknih, vratih? Je račun za ogrevanje previ-
sok? Imate težave z vlago? Bi nove stopnice? 
Kaj pa okolica hiše? Pridite po ključne rešitve 
na sejem Dom. Na največji specializirani 
prireditvi s področja graditeljstva v regiji se na 
20.000 kvadratnih metrih razstavnih površin 
predstavlja 590 podjetij iz 33 držav. Vprašanja, 
nevšečnosti, težave, ki vas morda obreme-
njujejo v zvezi z vašimi bivalnimi prostori ali 
okolico stavbe, pa bodo reševali svetovalci 
Mreže ENSVET – Eko sklada in Gradbenega 
inštituta ZRMK na brezplačnem svetovanju 
vse dni sejma._

do 18. marca / Ljubljana /  
Gospodarsko razstavišče 

20. FESTIVAL 
DOKUMENTARNEGA FILMA
V letu 2018 bo FDF, ki je edini redni in dol-
goletni tovrstni dogodek v Sloveniji, obeležil 
jubilej – 20-letnico. FDF je izšel iz sekcije v 
okviru LIFFa, po letu 1998 pa je v Cankarje-
vem domu zaživel kot samostojen festival, ki 
se je širil, nadgrajeval in razvijal. Ponudil bo 
pregled najboljšega iz sodobne produkcije 
dokumentarnih filmov: premiere filmov slo-
venskih avtorjev, pogovore z gosti, seminarje. 
Leta 2009 je bil del FDF prvič tudi tekmovalni 
spored, ki je postal stalnica festivala. Nagrado 
na temo človekovih pravic podeljuje Amnesty 
International Slovenija._

do 21. marca / Ljubljana / Kosovelova 
dvorana, Kinodvor, Slovenska kinoteka  

POMLADNI TEDEN RESTAVRACIJ
Rekordno število sodelujočih restavracij (101) 
iz vse Slovenije ponovno vabi dobrojedce 
in dobrojedke, da v sklopu spomladanskega 
Tedna restavracij pokusijo vrhunce kulinarične 
ponudbe. Letošnja najbolj množična slovenska 
kulinarična akcija bo v znamenju pozdrava. A 
ta konec zime ne bo le pozdrav pomladi, tem-
več tudi pozdrav slovenskih kuharskih moj-
strov svojim gostom. Pozdrav iz kuhinje je tista 
dobrodošlica, s katero se kuharski mojster 
predstavi gostom in jim napove, kaj in kako 
bodo uživali ob njegovi kulinarični predstavi, 
ki ima v času Tedna restavracij (najmanj) tri 
dejanja (hode) in prijazno ceno (18 evrov)._

do 25. marca /  
različne restavracije po Sloveniji  
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ELECTRIC POPPY
V Slovenijo prihaja festival elektronske glas-
be, kjer vas bodo melodije izbranih DJ-jev in 
pravljična zgodba povezale v eno. Prebivalce 
dežele Poppy bosta ponesla daleč med obla-
ke, v deželo mističnega čarodeja in njegove-
ga mogočnega kraljestva. Na Electric Poppy 
bo nastopil osmi najboljši DJ na DJ MAG le-
stvici in producent z mnogimi hiti – Afrojack. 
Na odru se bodo z grammyjem nagrajenemu 
DJ-ju pridružile še druge zvezde elektron-
ske glasbe: Ravitez, Avadox, Jimmy Clash, 
Galoski, Felice, Sasha Mikac._

30. marca ob 22.00 / Ljubljana / 
Gospodarsko razstavišče

3. MEDNARODNI FILMSKI 
FESTIVAL KINOTRIP
Mednarodni filmski festival Kinotrip bo znova 
pripeljal izbrane filme za najrazličnejše film-
ske okuse. V štirih dneh se bodo odvrteli filmi 
različnih zvrsti, žanrov, vsebin, dolžin in držav 
sveta. Vsi pa bodo prikazovali zgodbe mladih 
in teme, ki so mladim pomembne. Poleg 
filmskega programa se bo odvil tudi pester 
spremljevalni program z zanimivimi uvodi in 
pogovori z gosti, razstavami, druženjem in 
zabavo ter predfestivalskimi delavnicami. 
Filmski program festivala bodo izbrali mladi 
člani Kinotripovega filmskega kluba._

do 31. marca / Ljubljana / Kinodvor  

DAN ZA ...
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MEDNARODNA RAZSTAVA MAČK
Mačjeljubci, pozor. Bliža se mednarodna 
razstava mačk. Tu boste imeli priložnost, da 
vidite nekatere pasemske predstavnice, ki so v 
Sloveniji zelo redke ali pa jih celo ni. Felinološko 
društvo Ljubljana obiskovalcem obljublja bo-
gat program, sestavljen iz predstavitve pasem 
mačk, predstavitve najlepše mačke po izboru 
obiskovalcev, izbora »Best in Show« in »Best 
of Best«, ki je del tekmovalnega dela razstave 
(BIS – najlepša mačka v posamezni kategoriji, 
BOB – najlepša mačka celotne razstave), in 
risalnega kotička za otroke._

do 25. marca / Ljubljana /  
Gospodarsko razstavišče 

MEDNARODNI FESTIVAL ČILI & 
ČOKOLADA
Predstavljajte si košček sladkega užitka, ki se 
počasi topi v ustih, medtem ko najbolj pikan-
tne misli švigajo sem in tja. Vaše sanje se lahko 
uresničijo prav na Mednarodnem festivalu Čili 
& Čokolada. Nanj prihaja več kot 35 različnih 
ustvarjalcev čilijevih in čokoladnih kreacij 
iz Slovenije in tujine. Predstavili bodo svoje 
slastne in pikantne izdelke ter vas popeljali 
na posebno pikantno in sladko avanturo, kjer 
boste lahko tako okušali kot tudi soustvarja-
li. Izvedeli boste vse, česar do zdaj še niste 
vedeli o čokoladi in čilijih ter zakaj se nasprotja 
tako močno privlačijo._

do 24. marca / Maribor /  
Trg Leona Štuklja 

19. ORTO FEST
Slovenski edinstven klubski festival je v 
svoji zgodovini gostil že več kot 500 glas-
benih skupin in izvajalcev. Kot tak ponuja v 
svojem programu številne domače in tuje, 
tudi vrhunske glasbene skupine, žanrsko 
obarvane predvsem  v rockovske barve 
vseh odtenkov, daje pa prostor tudi drugim 
glasbenim zvrstem s poudarkom na kakovosti  
in izvirnosti določenega trenutka. Otvoritve-
ni koncert letošnjega festivala je v rokah 
skupine Hamo & Tribute 2 Love.  Po 15 letih 
pa bomo na odru Orto bara lahko spet videli 
legendarno slovensko skupino Laibach._

do 28. aprila / Ljubljana / Orto bar 

/ D O G O D E K  

ARTISH
Zadnjo marčevsko soboto bodo prostore 
slovenskega hrama kulture zasedli kakovostni 
slovenski in tuji oblikovalci unikatnih oblačil, 
modnih dodatkov, nakita, pa tudi fotogra-
fi, slikarji, keramičarji in drugi umetniki, ki s 
svojimi umetniškimi in izvirnimi deli sporočajo 
svoje življenjske zgodbe in zvesto sledijo 
svojemu ustvarjalnemu srcu. V pisani ARTish 
dnevni sobi se bo tudi tokrat pletlo, kvačkalo, 
šivalo, risalo, rezljalo iz lesa. Sodelovale bodo 
azilantke iz azilnih domov na Viču in v Logat-
cu ter prosilke za azil, ki živijo v Ljubljani in se 
združujejo pod imenom No Border Craft._

31. marca ob 10.00 / Ljubljana /  
Kino Šiška  
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33. SLOVENSKI GLASBENI DNEVI
Na slovenskih glasbenih dnevih, ki se jih je 
prijel naziv praznik slovenske glasbe, se bodo 
zvrstile številne izvedbe domačih del, na 
koncertih se bodo soočale različne generacije 
skladateljev in nastopajočih. Na muzikolo-
škem simpoziju z naslovom Vloga nacionalnih 
opernih gledališč v 20. in 21. stoletju: ob 100. 
obletnici otvoritve Opere Narodnega gledali-
šča v Ljubljani  pa se bodo »pomerili« največji 
domači in tuji strokovnjaki._

do 19. aprila /  
različna prizorišča po Ljubljani  

27. SOF
27. slovenski oglaševalski festival bo letos z 
nosilno temo »Slavimo kreativnost, slavi-
mo posel!« v ospredje postavil prispevek 
oglaševalske industrije kot celote. Kot pravi 
predsednica festivala mag. Karmen Škoda 
Piško, SOF povezuje in izmenjuje ideje, mne-
nja in deli rešitve, motivira kreativno razmi-
šljanje, obenem pa s strokovnim programom 
spodbuja in podpira razvoj stroke. Obiskovalci 
bodo tako lahko prisluhnili številnim domačim 
in mednarodnim govorcem, na voljo pa so jim 
različne prijavnine in ugodnosti._

do 13. aprila / Portorož /  
Hotel Kempinski
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LJFW
Vsebinsko najbogatejši modni dogodek pri 
nas bo spomladi znova popestril dogajanje 
v prestolnici. Tudi tokrat se bodo na modni 
pisti predstavili novi in že uveljavljeni, domači 
in tuji modni oblikovalci, ki že pridno delajo in 
pripravljajo kolekcije. LJFW podpira tudi mlade 
oblikovalce, ki so šele na začetku svoje poklic-
ne poti, zato bodo svoje kreacije na modni pisti
že tradicionalno predstavili študentje Nara-
voslovnotehniške fakultete, smeri Oblikovanje 
tekstilij in oblačil. Kot je že običajno, bo živahno 
tudi dogajanje zunaj prizorišča, saj pripravljajo 
zanimive spremljevalne dogodke._

do 6. aprila / Ljubljana /  
filmski studio Viba film 

500 PODJETNIC
Vse podjetnice ste tudi letos vabljene na 
največji dogodek za žensko podjetništvo v 
Sloveniji. To je priložnost, da na enem mestu 
sklenete nova prijateljstva, najdete poslovne 
partnerje, izveste veliko novega in se naužije-
te zvrhane mere energije in optimizma. Čaka 
vas veliko zanimivih in navdihujočih zgodb, 
drobnih pozornosti in koristnih informacij 
za podjetnice. Da bo vaše podjetje čim bolj 
prepoznavno, se lahko predstavitve na www.
podjetnica.com. Predstavitve delijo tudi na 
njihovi Facebook strani. Se vidimo!_

4. aprila ob 9.00 / Ljubljana /  
Grand Hotel Union 

LORD OF THE DANCE
Keltska plesna pravljica občinstva po vsem 
svetu osvaja z ekstravagantnimi kostumi in 
osupljivo spretnostjo, energijo in hitrostjo na-
stopajočih v podkovanih plesnih čevljih. Irsko 
tradicijo predstava združuje z najnovejšo teh-
nologijo, spektakularnimi svetlobnimi učinki, 
plešočimi roboti in akrobati. V pravljici boja 
dobrega proti zlu plesalci predstavo stopnju-
jejo skozi strastno ljubezensko zgodbo, ki 
opisuje pot Malega duha skozi čas in njegovo 
pomoč Gospodu plesa, ki hoče svoje ljudstvo 
zaščititi pred Gospodom teme in njegovimi 
učenci. Brezčasna zgodba o hrepenenju, 
ljubezni ter veri v dobro in pozitivno._

7. aprila ob 20.00 / Ljubljana /  
Dvorana Stožice 

31/03
SO

/ S P E K T A K E L  

SHAOLIN KUNG FU: SPEKTAKEL 
BORILNIH VEŠČIN
Svetovno znana vrhunska predstava kitajskih 
menihov iz znamenitega templja Shaolin se 
vrača v Evropo. Sestavljajo jo vrhunske, res-
nično dih jemajoče telesne vaje, ki so videti že 
skoraj nadnaravno, a so popolnoma resnične. 
Tako boste med drugim videli prizore, kot so 
razbijanje kamnitih plošč in železnih palic z 
glavo, lebdenje telesa na ostrih sulicah in žeb-
ljih, premikanje predmetov z lastno energijo, 
nastavljanje ostrih sulic na vrat, neverjetni 
met igle skozi stekleno ploščo, česa vsega sta 
zmožni telesi 80-letnega starostnika in 7-le-
tnega  otroka ter številne druge atrakcije._

31. marca ob 19.00 / Ljubljana /  
Hala Tivoli 
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Oglasno sporočilo

ČOKOLADNA PRAVLJICA
ŽIVI ŠE DANES

Za čaroben okus izbranih vrst HOFERjevih blagovnih znamk čokolad že več kot trideset 
let skrbijo v lastni tovarni v avstrijskem mestu Sattledt. Skozi dolgoletno tradicijo so 

izoblikovali širok nabor izdelkov za še tako zahtevne ljubitelje čokolade.

Čokolade, proizvedene v lastni tovarni
Podjetje HOFER izbrane vrste svojih čokolad že VEČ 
KOT 30 LET proizvaja v lastni tovarni čokolade v 
Sattledtu, kar omogoča popoln nadzor nad kakovostjo 
in oblikovanjem priljubljenih okusov. Ti so v zadnjih 
enajstih letih prepričali tudi slovenske kupce.

Pestra izbira za vsak okus
V široki paleti okusov še tako zahtevni ljubitelji čokolade 
najdejo nekaj zase. Navdušenci nad temno čokolado 
lahko izbirajo med čokoladami Z VISOKIM DELEŽEM 
KAKAVA IZ RAZLIČNIH KONCEV SVETA, okus HOFERjeve 
mlečne čokolade pa potrjuje tudi prvo mesto v kategoriji 
lastnih blagovnih znamk na senzoričnem preverjanju 
Gusto. Ponudba HOFERjevih blagovnih znamk vključuje 
žlahtne in polnjene čokolade, pa tudi takšne z dodatki 
lešnikov, mandljev in sadja – za vsakogar nekaj.

Fer tudi do pridelovalcev
Čokolada je narejena iz plodov kakavovca – do 
10  metrov visokega drevesa, ki raste v tropskem pasu. 

70 odstotkov vsega kakava je pridelanega na področju 
zahodne Afrike, pridelujejo pa ga tudi v Aziji in Latinski 
Ameriki. HOFER posveča posebno pozornost obliko-
vanju pravičnih delovnih pogojev za pridelovalke in 
pridelovalce, zato so izbrane čokolade lastnih blagovnih 
znamk Choceur, Moser Roth in Bella opremljene  
S CERTIFIKATOM UTZ za trajnostno pridelavo kakava.

Majhni simboli velikega pomena
Certifikat UTZ dobavitelje podpira pri pridelavi, ki je  
usmerjena v prihodnost ter prijazna do okolja in ljudi 
skozi celotno dobavno verigo – od plantaž do polic. 
Nekatere izmed izdelkov spremlja tudi OZNAKA 
FAIRTRADE, ki zagotavlja, da so bile čokolade proiz-
vedene po principu  pravične trgovine.

2018 03 Hofer Čokolada Advertorial CityMagazine 235x295+5mm.indd   1 07/03/18   11:50
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URBANI UTRIP
URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

SMASHBOX: NOVA PROFESIONALNA  
LIČILA ŽE V  SLOVENIJI

S P L E T

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

VERO: NOVI 
»INSTAGRAM«
Na spletu se je pojavilo novo 
družbeno omrežje, ki je po 
mnenju nekaterih resna konku-
renca priljubljenemu omrežju 
Instagram. Vero, ki ima sicer z 
Instagramom kar nekaj podobno-
sti, nima oglasov, kar se pojavlja 
v »newsfeedu«, je kronolo-
ško razporejeno, v aplikaciji pa 
obstajajo kategorije, kot so filmi, 
knjige … »Uporabnik bo na svojem 
»feedu« videl samo svoje objave 
in objave ljudi, ki jim sledi. Tukaj 
stvari niso odvisne od algoritma. 
Vidi se, kdaj točno je bilo nekaj 
objavljeno, objave pa se razpo-
redijo po tem vrstnem redu,« 
so sporočili iz ekipe, ki je razvila 
Vero. Prvi milijon uporabnikov 
lahko aplikacijo že danes brez-
plačno namesti, zatem pa bo 
dostopna po simbolni ceni. Na 
voljo bo tudi različica za 
podjetja._  
vero.co 

SPOMLADANSKI TEČAJI 
NEMŠČINE  NA GOETHE-
INSTITUTU LJUBLJANA
»Der, die, das pomladi tudi vas.«
Prijavite se na tečaj nemščine!

Uvrstitveni test za vse s predznanjem:  
4. in 5. april 2018, med 14.00–18.00.

Začetek tečajev  
9. aprila 2018  
na naslovu: Mirje 12.

Prijava je možna že zdaj!

Goethe-Institut Ljubljana
01-3000-311
info-ljubljana@goethe.de
www.goethe.de/ljubljana

Slovenija je bogatejša še za 
eno znamko ličil – profesio-
nalno dekorativno kozmetiko 
Smashbox. Smashbox izvira iz 
istomenskega fotostudia, ki je 
v Los Angelesu.  Ustanovil ga 
je priznani fotograf Davis Fac-
tor skupaj z bratom Deanom, 
tam pa so nastale številne fo-
tografije za naslovnice vodil-
nih revij in modne kampanje.

Vse, kar je ločilo fotostudio do 
popolnosti, so bila ličila, ki bi 
dajala občutek neverjetnega 
udobja, se brezhibno odra-
žala na fotografijah in bi bila 
obstojna skozi celoten čas 
snemanja – brez dodatnih 
popravkov.

Brata sta tako z ekipo stro-
kovnjakov najprej razvila pod-
lago in nato še ostale linije li-
čil, ki so danes združene pod 
imenom Smashbox. Vsem 
ličilom je skupno, da nudijo 
čudovit videz in so nadvse 
učinkovita tudi pod vročimi 
studijskimi lučmi, ventilatorji, 
ki ustvarijo učinek vetra, in se 
ne uklonijo neštetim preobla-
čenjem._

smashbox.com

TEDEN MOŽGANOV
Kaj so sanje? Čemu so namenjene? Zakaj 
moramo tretjino življenja prespati? S temi 
vprašanji se ubadamo že tisočletja in do 
nedavnega se je zdelo, da pri iskanju od-
govorov nismo prav nič uspešni. Sodobna 
znanost nam prvič v zgodovini odstira 
tančice teh skrivnostnih fenomenov in v 
letošnjem Tednu možganov bomo lahko 
spoznali najnovejša odkritja o sanjanju, 
sanjarjenju in spanju. Teden možganov z 
naslovom Na sanjah svet stoji bo potekal 
od 12. do 16. marca v Atriju ZRC v Ljubljani 
in v drugih večjih slovenskih mestih. V tem 
času se bomo lahko udeležili zanimivih 
predavanj, delavnic za otroke in odrasle, 
filmskih projekcij z diskusijo ter zaključne 
okrogle mize. Dogodek je namenjen vsem, 
ki vas zanimajo delovanje, zmožnosti in 
bolezni možganov._

do 16. marca / Bovec, Domžale, Idrija, 
Koper, Ljubljana, Maribor, Tolmin 
sinapsa.org

LIPS THAT GET LIKES
BOGATA INTENZIVNA BARVA 

* Ustnice, ki bodo prejle všečke

LAHKOTNA TEKSTURA

U M E T N O S T  L I Č E N J A  U S T N I C @ V L A D A M U A

VISOK UČINEK SIJAJA
NOVO!BE LEGENDARY LIQUID METAL &  LIQUID PIGMENT

LICILA USTVARJENA V SMASHBOX PHOTO STUDIOS L .A .
V
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NOVO!BE LEGENDARY LIQUID METAL &  LIQUID PIGMENT
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O G L A S N A  V S E B I N A

Navijači so nevidna sila, ki športnikom daje 
dodaten naboj. Tega se zaveda tudi Coca-
Cola v Sloveniji, ki je z geslom #vednopod-
piraj v predolimpijskem letu in med samimi 
igrami spodbujala slovenske potrošnike, da si 
drznejo sanjati najmogočnejše sanje skupaj s 
slovenskimi športnimi junaki, in pozivala, naj 
jih pri uresničevanju sanj brezpogojno podpi-
rajo.  In res so jih! Coca-Cola je svojem profilu 
na družbenem omrežju Facebook v mesecu 
dni pred začetkom iger zabeležila več kot 
500 želja v podporo slovenskim olimpijcem, 
še dodatnih 1000 pa jih je zbrala na januar-
skih dogodkih ob potovanju Slovenske bakle 
po Sloveniji. Ob vsem naštetem je v prvih 
dveh mesecih letošnjega leta z objavami na 
Facebooku dosegla več kot 54 tisoč upo-
rabnikov. Zbrane želje slovenskih navijačev 
so bodrile slovenske športnike v daljni Juž-
ni Koreji, kjer je Coca-Cola prispevala tudi 
vse brez alkoholne pijače, ki so bile na voljo 
za osvežitev v Slovenski hiši. »Hrabrost in 
borbenost tudi v bodoče,« je naše olimpij-
ce spodbujala gospa Dragica.   Družba The 
Coca-Cola Company sicer ohranja najdaljši 
neprekinjen odnos z olimpijskim gibanjem na 
globalni ravni. S sklenitvijo štiriletnega spon-
zorstva z Olimpijskim komitejem Slovenije-
-Združenjem športnih zvez v letu 2017 je Co-
ca-Cola v Sloveniji vse do zimskih olimpijskih 
iger v Pjongčangu aktivno širila olimpijski duh 
tudi med navijači na slovenskih tleh. Hvala 
vsem in vsakomur! Naj vaša podpora traja … _ 
coca-cola.si

ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE PJONGČANG 2018 SO SE KONČALE, ZA SEBOJ PA SO PUS-
TILE NEŠTETO NEPOZABNIH SPOMINOV. LE PEŠČICA NAJBOLJŠIH OLIMPIJCEV, MED 
NJIMI SLOVENSKA JUNAKA, SI BO IGRE ZAPOMNILA PO TRENUTKIH SREČE OB PRE-
JEMU ODLIČJA. KER JE ŽE NASTOP NA TEM VELIKEM TEKMOVANJU ČASTIVREDEN IN 
MNOGIM POMENI URESNIČITEV SANJ, BO ZA VEČINO UDELEŽENCEV DOGODEK OSTAL 
PRIJETNA IZKUŠNJA. K TEJ JE PRIPOMOGLA TUDI COCA-COLA V SLOVENIJI, KI JE Z 
GESLOM #VEDNOPODPIRAJ PODŽIGALA PREBOJNO ENERGIJO V SRCIH NAVIJAČEV. 

TISOČKRAT HVALA ZA NEOMAJNO PODPORO!
O L I M P I J S K O  G I B A N J E

Foto: Marin Mešter / Na olimpijsko steno slavnih se poda geslo: #vednopodpiraj.

URBANI UTRIP

T E H N O L O G I J A Š P O R T

CROSSCALL 
ACTION-X3: V 
OSRČJU AKCIJE
Crosscall Action-X3 je 
vodoodporen, robusten 
telefon z izjemno vzdržlji-
vo baterijo, oblikovan, 
da se prilagodi vsakemu 
terenu in vremenu. Ne 
glede na to, ali ste rekre-
ativni ali poklicni špor-
tnik, ali vam vaša služba 
narekuje bolj vzdržljiv 
aparat ali pa ste le ljubitelj 
življenja na prostem, vas 
bo Action-X3 prepričal. 
Telefon ima ergonomsko 
obliko, je kompakten in 
lahek, urbanega videza in zagotavlja večjo odpornost in vodoodpornost proti 
vsem tekočinam, tudi slani vodi. Zaradi čistih linij omogoča dober oprijem v 
vseh situacijah in udobno uporabo. Posebnost ACTION-X3 je inovativna teh-
nologija X-LINK. Telefon je na hrbtni strani opremljen s sistemom magnetov, 
ki omogoča brezžično polnjenje in prenos podatkov prek magnetne povezave 
s pomočjo dodatka, ki je združljiv z X-LINK, kot sta polnilna postaja X-DOCK 
ali nosilec za v avto X-CAR. Ta sistem omogoča tudi zanesljivo pritrjevanje 
na serijo dodatne opreme, kot sta nosilec za kolo ali 5.000 mAh zunanja 
baterija X-POWER – za zalogo energije, ki je na voljo vedno in povsod. Tako je 
ACTION-X3 prvi telefon, ki ima v svoj koncept integrirane športne pripomočke 
za še boljšo uporabniško izkušnjo._

crosscall.com

Z ZRAČNIM TOPOM PORUŠEN ZID SLABIH NAVAD
10. marca se je v Ljubljani odprlo največje fitnes središče – Polleo Sport. Točno 
opoldne je s streljanjem majic iz zračne puške v Zid slabih navad prvo posloval-
nico uradno odprla Ilka Štuhec. »Bilo je vznemirljivo, zelo zanimiva izkušnja in 
dobra ideja, ki nosi pomembno sporočilo. Vsi imamo kakšno slabšo razvado, ki 
pa se je ne smemo sramovati, ampak se z njo soočiti,« je izjavila Ilka po rušenju 
Zida slabih navad, ki tradicionalno pomeni uradno odprtje vsake poslovalnice 
Polleo Sporta. Športni duh se je sicer že od ranega jutra širil po centru Ljublja-
ne, saj se je že ob 8. uri zjutraj začela »happy hour« akcija. Energični ritmi, ki so 
prihajali izpod rok DJ Deya, so ogreli atmosfero, med tem pa so hostese poskr-
bele za vse, ki so se želeli posladkati z zdravimi proteinskimi čokoladicami.

Odprtja so se udeležile tudi ambasadorke Polleo Sporta – balerina Ana Klašnja, 
kuharska mojstrica Ana Žontar, bivša mis Slovenije Nives Orešnik ter ostali 
fitnes trenerji in športniki. Športna atmosfera je trajala ves dan, skupaj s števil-
nimi popusti in akcijami, nagradnimi igrami ter s popusti ob vsakem nakupu._

Miklošičeva 16 / Ljubljana 
polleosport.si
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URBANI UTRIP

K U L I N A R I K A

FESTIVAL SPREHODOV
Maribor v sebi skriva ogromno skritih biserov, ki jih pogosto ne poznamo ali 
zanje ne vemo. Da bodo ti biseri in njihove zgodbe končno predstavljene, za 
vas pripravljajo Festival sprehodov, v sklopu katerega se bo zvrstila kopica 
doživetij in sprehodov, ki bodo mesto prikazali v zdaj nepoznani luči in tako 
domačinom kot obiskovalcem predstavili včasih pozabljeno in neopaženo 
stran Maribora. Podali se boste po mestu ter spoznavali pestro zgodovino, 
razvajali svoje brbončice s tradicionalnimi okusi, spoznavali bogato kulturno 
dediščino ali njegovo mlado, razigrano in ustvarjalno urbano stran. Popeljali 
vas bodo po stranskih ulicah Maribora, v njegovo podzemlje ali pa na strehe 
hiš in vam predstavili Maribor, kot ga vidijo oni._ 

od 21. do 24. marca / Maribor 
rajzefiber.si

MU BIO JOGURT
Ekološka pridelava je postala sinonim za 
zdravo prehranjevanje. Če k temu prištejemo 
še lokalno poreklo, smo dobili izdelek najvišje 
kakovosti. Pollitrski tekoči jogurt Mu s 3,2 od-
stotka mlečne maščobe, ki je eden od najbolj 
priljubljenih mlečnih izdelkov v slovenskih 
domovih, je po novem na voljo v različici iz 
ekološko pridelanega slovenskega mleka. 
Sveže ekološko mleko, iz katerega je narejen 
Mu Bio jogurt, ima kratko transportno pot do 
Ljubljanskih mlekarn, kar zagotavlja visoko 
kakovost, ob tem pa je vključen tudi v naci-
onalno shemo Izbrana kakovost. Novi član 
velike družine Mu se ponaša tudi z oznako 
»brez gensko spremenjenih organizmov« 
in bo s svojim odličnim okusom dodatno 
obogatil zajtrke, malice in tudi kak recept 
ljubiteljev vsega naravnega iz mleka._ 

MU KEFIR
Kefir je napitek iz mleka, ki so ga kavkaški pas-
tirji poznali že davno, danes pa ostaja priljubljen 
zaradi svojega svežega, nekoliko rezkega okusa. 
Za vse, ki imate radi izdelke, ki so blizu naravi, 
so v Ljubljanskih mlekarnah pripravili 

Mu kefir. Kefir je popolnoma 
naraven mlečni izdelek, iz-
delan izključno iz svežega 
mleka slovenskih kmetij, 
vsebuje mlečnokislinske 

bakterije in nima aditivov. 
Mu kefir vsebuje 1,5 odstotka 

mlečne maščobe in je nosilec 
znaka Izbrana kakovost. Je odličen za 

osvežujočo malico ali krepak zajtrk. Številni 
pa ga uživajo podobno kot jogurt – vanj vmeša-
jo izbrane žitarice, sveže sadje, kosmiče ali pa 
ga uživajo kot napitek._ 

l-m.si

E K O L O G I J AD E S T I N A C I J A
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MANJ VREČ, VEČ ODGOVORNOSTI
Pomembno je, da skrbimo za naravo in jo 
ohranjamo za prihodnje generacije. Žal opaža-
mo, da čezmerna uporaba plastičnih vrečk vse 
močneje vpliva na okolje, zato se je po nakupih 
bolj primerno odpraviti z vrečkami za večkratno 
uporabo. 

K temu spodbujajo tudi pri HOFERju, kjer je po 
novem na voljo okolju prijaznejša izbira – traj-
nostna vrečka iz Fairtrade bombaža. Povprečen 
Slovenec namreč na leto porabi med 150 in 300 
vrečk, recikliramo pa jih zgolj približno 4 odstotke. 
Pri HOFERju lahko od februarja najdemo vrečko 
z napisom »Manj je v(r)eč«, ki je narejena iz Fair-
trade bombaža in izpolnjuje standarde pravične 
trgovine. Z nakupom vsake vrečke hkrati prispe-
vamo 5 centov za očiščenje slovenskih voda._ 

manjvrec.si
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Alenka Hribar

Strma ulica 15

4000 KRANJ

DOSTAVA PO VAŠI MERI 

Smo izbrani dostavljavec slovenskih spletnih trgovin. Kupljene izdelke 
dostavimo, kamor želite. Izberite samo uro in mesto dostave. Ali pa paket 
prevzemite na kateremkoli od paketomatov Pošte Slovenije po vsej Sloveniji.

PSpaketomat.si

Za udobne
spletne nakupe.  
Samo en naslov 
je pravi!



FOTOGR AFSKI NAHRBTNIK 
F-STOP TILOPA   

Nepogrešljiv, neprekosljiv, nezamenljiv 
fotografov zaveznik. Paše kot ročna 
prtljaga na vsako letalo, kljub pro-
stornini in teži odlično razbremenjuje 
hrbtenico._ 
fotoformat.si
Cena: 299,00 €

KINOTEHNIK LCDVF 3C 
OPTICAL VIEWFINDER  

220-odstotno povečevalo omogoča 
fotografu takojšnji pregled, kontrolo 
kompozicije in detajlov, še preden po-
sneti material prenese na računalnik. 
Izjemno ekonomičen pripomoček._
shop.kinotehnik.com
Cena: 99,00 €

ROK AVICE SWEDTEAM 
THINSUL ATE    

Tudi v manj polarnih časih nepogrešljiv 
fotografov dodatek za nemoteno delo 
in obvladovanje fotoaparata s prsti. 
Roke so kot skrajni deli okončin zaradi 
statične drže in teže aparata podvrže-
ne hitremu podhlajevanju._
koptex.com
Cena: 16,90 €

I Z B O R  P OZ N AVA L C E V

3
3

2

2

1
1

BRUCE SPRINGSTEEN, BORN 
TO RUN  

Čudovito branje, sploh v izvirniku. 
Kako je trpka mladost oblikovala enega 
najbolj žlahtnih rockovskih avtorjev. In 
kako je glavni in edini smiselni kredo 
v življenju boriti se in ne odstopati od 
svojih ciljev._ 
felix.si
Cena: 16,90 €

PAT TI SMITH, PAČ MULCA

Obsežno poglavje iz življenja avtorice 
in mnogo več kot to. Kako lahko dva 
rasteta skupaj, ne da bi vsak od njiju 
izgubil sebe. Ljubezenska zgodba za 
v anale._
emka.si
Cena: 12,98 €

PAUL DU NOYER, PAUL 
MCCARTNEY, POGOVORI

Mestoma bi si želel, da bi bila knjiga 
bolje napisana in bolj sistematično 
urejena. A vseeno potegne v branje, 
ki ga nerad prekineš. Na koncu imaš 
občutek, da dobrega starega Paula 
poznaš._
felix.si
Cena: 12,90 €

TEKMOVALNI KET TLEBELL  
24 KG

Nekje je treba začeti in kettlebell ti lah-
ko ob pravilni uporabi utrdi celo telo. 
Tukaj sem izbral konkretno težji kettle-
bell, kot je tisti, s katerim telovadim 
sam, ker hočem narediti dober vtis._ 
fitnesshop.si
Cena: 95,00 €

PAMETNA UR A SURGE SMALL 
BL ACK FITBIT 

Pametna ura, ki ti meri utrip, šteje po-
rabljene kalorije in nadzoruje kakovost 
tvojega spanja, je preprost in nevsiljiv 
način spremljanja tvojega napredka. 
Pa še čas kaže._
bigbang.si
Cena: 199,99 € 

KREMNI NAMA Z NUTELL A

Tako, danes si telovadil, štel si kalo-
rije in spat boš šel ob zgledni uri ... 
skratka priden si bil! Zdaj pa je prav, 
da se malo razvajaš ... Tako da daj gor 
seksi glasbo, vzemi žlico in se predaj 
ljubezni do Nutelle._
trgovina.mercator.si
Cena: 4,99€

HUAWEI MATE10 PRO 

V zadnjem času sem si nakopala toliko 
obveznosti (poleg nastopanja v oddaji 
Zvezde plešejo), da živim samo še od 
opomnika do opomnika. Poleg tega 
dela odlične fotke!_ 
huaweislovenija.si
Cena: 840,00 € 

PARFUM MYSPIRIT BY REBEK A

Moja dišava, ki spada v družino cvet-
no-orientalsko-lesnih dišav. V njej je 
med drugim tudi romantična vanilja, 
ki so jo včasih poznali kot afrodiziak, 
hkrati pa pomirja, sprošča in blaži 
notranji nemir. To nujno rabim._
myspirit.si
Cena: 34,90 €

IROBOT 

Vrhunska iznajdba. Ob dveh majhnih 
otrocih in mački sem včasih za 
sesanje porabila dve uri na dan. 
Zdaj pa ne samo, da to iRobot opravi 
namesto mene, na telefonu imam tudi 
aplikacijo, s katero ga prižgem, ko me 
ni doma._
irobot.si
Cena: 799,90 €

Radijec, avtor oddaje Izštekani, 
moderator, govorni interpret o treh 
rockovskih biografijah Pevka, poslovna ženska in blogerka o 

predmetih, ki ji lajšajo življenje

Komik, improvizator in Skečoholik 
o hujšanju in izboljševanju samega 
sebe

33 3 3

22 2
2

11
1

1

JURE LONGYKA
SAŠO STARE REBEKA DREMELJ

2

1

33

2

1

Fotograf, ki ga nenehno sprašujejo 
po nasvetih,  o nepogrešljivih 
dodatkih za fotografe

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

KINDLE PAPERWHITE

Ni ga bolj praktičnega izdelka, kot je 
Kindlov e-reader. Knjige imaš vedno 
seboj in prek Amazonove spletne knji-
garne si le nekaj klikov stran od nakupa 
nove knjige._ 
amazon.com
Cena: 99,00 €

ZDP-189 SANTOKU BL ACK

Vsak, ki kaj da na kulinariko tudi v 
domačem okolju, ve, kaj pomeni dober 
nož v kuhinji. Japonski nož Santoku 
ZDP-189 je definitivno človekov naj-
boljši prijatelj._
osterrob.si
Cena: 200,00 €

ROČNA UR A TISSOT CHRONO XL 

Čas je denar in zelo je pomembno, da 
ga vedno nosiš sabo. Trenutno moja 
najljubša ročna ura iz nerjavečega 
jekla, rjavim paščkom in švicarsko 
natančnostjo. Idealna kombinacija 
športnega in elegantnega._
slowatch.si
Cena: 340,00 €

Soustanovitelj in brand manager 
Hood Burger o treh zanj 
nepogrešljivih izdelkih

3

2

1

TIL PLETERSKI

3

1

PODLOGA Z A VADBO DEHA

Dehina podloga za jogo je odlična, saj 
omogoča prijetno vadbo. Ne drsi in 
ponuja dobro oporo. Njena odpornost 
omogoča uporabo na različnih površinah, 
tako zunaj kot v zaprtih prostorih._ 
proshop.si
Cena: 45,00 €

ŠPORTNI KOMPLET DEHA

3/4-pajkice in športni top Deha sta 
zame nepogrešljiva izdelka. Ker sta 
izdelana iz raztegljivega in udob-
nega materiala, mi omogočata tako 
sproščeno vadbo joge kot tek oziroma 
aktivnosti v naravi._
proshop.si 
Cena za komplet: 110,00 €

SONČNA OČAL A CHRISTIAN 
DIOR MANIA 2

Ker imam občutljive oči, so sončna 
očala nepogrešljiv dodatek in so 
vedno z menoj. Sama sodelujem z 
optiko Zajec, ki skrbi, da imam vedno 
kakovostna in hkrati modna sončna 
očala tako za športne kot dnevne 
aktivnosti._
zajec-optika.si
Cena: 307,00 €

ŠAL T-GL AM LOVE

Na pragu sveže pomladi se je pametno 
oviti v šal. In ni lepšega, če ta poboža s 
svilo in šifonom ter energijsko močnimi 
simboli dizajnerke Tine Istenič. V barvi 
ljubezni._ 
tglam.eu
Cena: 50,00 €

PAKET 5 MALIN

Superživilo za v žep. Liofilizirane maline 
v prahu so za med jutranje kosmiče ali 
pa za smutije na poti. Zaradi postopka 
predelave so ohranjeni vsi vitamini in 
pristen okus. V paketu je 12 vrečk._

 5 malin
Cena: 7,00 €

MEHČALEC Z A PERILO 
AT TITUDE

Lepo se je razvajati z omamnim vo-
njem perila in hkrati varovati naravo in 
sebe. Naravni mehčalec za oblačila je 
varna različica konvencionalnih meh-
čalcev iz trgovin._

okay.si
Cena: 7,25 €

ADIDAS ORIGINAL S EQT BASK 
ADV

Letošnje EQT-jke so me prepričale s 
svojim košarkarskim pečatom, s sabo pa 
prinesle tudi nostalgične spomine iz 90. 
So moja prva izbira v dneh, ko kombini-
ram žogo in mikrofon._ 
adidas.com
Cena: različno

ADIDAS ORIGINAL S GA ZELLE 

Na copate Gazelle prisegam že vrsto 
let, saj preprosto vedno pridejo prav. 
Tokrat sem izbral klasične gazelice v 
črni barvi, ker pašejo k vsakemu živah-
nemu imidžu._
adidas.com
Cena: različno

JOPA ADIDAS EQT

Jopa z zadrgo je nepogrešljiva skozi 
celo leto, še posebej pa pride prav 
spomladi. Izmed novih kosov mi je 
všeč zeleno-bela jopa iz kolekcije 
adidas EQT – predvsem, ker je videti 
hudo!_
adidas.com
Cena: različno

Vodja plesnega centra Libero, 
učiteljica joge, koreografinja o treh 
izdelkih za rekreacijo

Glasbenica, ustvarjalka, zaveznica 
narave in vsega srčnega o treh 
nepogrešljivih izdelkih 

Zgovorni slovenski raper o treh 
nepogrešljivih izdelkih za pomladne 
dni 

3 3 3

2

2 2

1

1 1

AZRA SELIMANOVIĆ

URŠKA MAJDIČ - UMA

ZLATKO  
(ZLATAN ČORDIĆ)

3

3

1

1

1

2

2

2

2

3
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. . . DOBRO PODL AGO.
Kremna podlaga za 

popolno prekrivanje in 
gladek videz kože 

elfcosmetics.com 

OD 13,00 €

STILIST

. . . ŽENST VENO OBLEKO.

Jaeden
Oprijeta obleka v priljubljenem 

karo vzorcu  
amazon.de 

OD 31,99 €

. . . Z APELJIVO 
ŠMINKO.

Beauty is Life
Podarite ustnicam 

intenzivno in 
dolgotrajno barvo.  

beautyislife.de 

OD 28,00 €

. . . MODEREN TRENČKOT.

Find
Tudi letos ne bo šlo brez trenčkota, še 

posebej moderno je letos lakirano usnje. 
Morda pa združite dva trenda v enem?  

amazon.de 

OD 95,00 €

. . . ODŠTEK ANA 
SONČNA OČAL A .

Ray-Ban
Sončna očala z modrimi 

lečami in okvirji iz 
acetata  

ray-ban.com 

OD 99,50 €

. . . MIKRO TORBICO

Versace
Čudovita torbica v pastelno 

modri barvi, ki je tudi ena izmed 
barv te pomladi.  

versace.com 

OD 121,93 €

. . . HUDE DŽINSKE
Široke džinske za modno 

trendsetterko  
amazon.de 

OD 40,00 €

. . . »STATEMENT« BLUZO.

Oilily
Bluza s potiskom znane 

nizozemske hiše   
oilily.com 

OD 200,00 €

. . . »MOŠKO« URO.

Victorinox
Ura iz kolekcije Maverick 

uspešno združuje eleganco in 
funkcionalnost. Z vami bo šla 

povsod: v pisarno, na pohod ali 
elegantno večerjo.  

victorinox.com 

OD 489,46 €

. . . OMAMNO DIŠAVO.

Jimmy Choo
Dišava Eau de Toilette s 

sadnim vonjem in svežimi 
cvetnimi notami. Spogledljiva 

in nepozabna. 
jimmychoo.com 

OD 32,80 €

. . . LJUBKO PELERINO.

Only
Poskrbite, da boste imeli ob sebi 

tudi pelerino. Prihaja namreč 
muhasto vreme. 

only.com 

OD 46,94 €

. . . VISEČE UHANE.

Franki Baker
Srebrni viseči uhani z 

zelenimi kristali  
frankibaker.co.uk 

OD 54,79 €

MODA

STIL: LUCIJA MARKO 
IZDELKE LAHKO KUPITE NA CITYMAGAZINE.SI/ZENSKAOMARA
Uredništvo ne odgovarja za navedene cene. Cene pri spletnih trgovcih so dinamič-
ne narave in se lahko spremenijo kadarkoli. Zapisane so bile v času redakcije.

V MARCU NE POZABI NA ... 
ŽENSKA OMARA+

. . . KL ASIČNE PETKE.

Buffalo
S klasičnimi salonarji v nevtralni 
barvni nikoli ne boste zgrešili. In 
če jih še nimate, je marec pravi 

mesec za nakup.  
buffalo-boots.com 

OD 63,22 €

FMZ-03-18-Flegis-Oglas-Jordan-ExpertClean-CityMagazine-VE-235x295+5mm.indd   1 02/03/2018   11:09

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



FMZ-03-18-Flegis-Oglas-Jordan-ExpertClean-CityMagazine-VE-235x295+5mm.indd   1 02/03/2018   11:09



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

MODAMODAMODA

STILIST

… BELE SUPERGE.

Shoe the Bear
Bele superge so modni 

kos, ki ga preprosto 
morate imeti.  

shoethebear.com 

OD 66,19 €

… SRAJCO IZ DŽINSA .

G-Star Raw
Pomlad je čas za džins v takšni 
in drugačni obliki. Če še v vaši 

omari ni srajce iz džinsa, potem 
si jo privoščite vsaj to pomlad.  

g-star.com 

OD 139,95 €

… SONČNA OČAL A Z LEČAMI 
V OBLIKI ČRKE D.

Dolce & Gabbana
Eden največjih trendov 

letošnjega leta so moška 
sončna očala z lečami v obliki 
črke D. Zato si jih privoščite že 
kar spomladi, poleti pa morda 
posezite po kakšnem drugem 

trendu.  
dolcegabbana.com 

OD 126,90 €

… PAMETNO URO Z 
USNJENIM PASOM.

Fossil
Pametna ura s klasičnim, 

elegantnim videzom. 
Kompatibilna je z 

operacijskima sistemoma 
Android in iOS.  

fossil.com 

OD 152,16 €

… NEGOVANO KOŽO.

Jack Black
Nega kože že dolgo ni 
več le domena žensk. 

Močan serum s klinično 
preizkušenimi sestavinami 

preprečuje staranje, 
popravi kože in jo naredi 

mlado od znotraj navzven.  
getjackblack.com 

OD 68,00 €

… Z APELJIVO DIŠAVO.

Costume National
Dišava 21 je harmonična in 
skrivnostna mešanica za 
močnega, energičnega in 

senzualnega moškega.  
costumenationalscents.com 

85,24 €

 … MAJICO S POTISKOM.

Scotch & Soda
Tudi letos so hit majice s 

potiski, ta pa vas bo popeljala 
naravnost na Japonsko in v 

japonsko kuhinjo.  
scotch-soda.com 

OD 34,22 €

… Z APESTNICO, KI ŽE 
DIŠI PO MORJU.

Paul Hewitt
Če se želite vsaj delno 
počutiti kot na morju, 

potem izberite zapestnico, 
ki bo na vaše zapestje 
prinesla vonj po morju.  

paul-hewitt.com 

OD 27,55 €

… DETEKTIVSKI 
PL AŠČ.

Esprit
Ne samo ženske, tudi 

moški boste to pomlad 
posegli po trenčkotu 
v bež barvi, ki vas bo 
v trenutku spremenil 

v skrivnostnega 
detektiva.  
esprit.eu 

OD 149,99 €

… HL AČE V PASTELNI BARVI.

Boss
Pasteli so pravilo letošnje 

pomladi. Te udobne hlače bodo 
z vami od jutra do večera.  

hugoboss.com 

OD 49,98 €

… BELE SLUŠALKE.

Urbanears
Lahke in udobne slušalke 

Plattan II v čisti beli barvi za 
poslušanje vaših najljubših 

skladb.  
urbanears.com 

OD 38,00 €

MOŠKA OMARA+
V MARCU NE POZABI NA …
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… KUL NAHRBTNIK.

Fjällräven
Vzdržljiv in kul. Tako bi lahko 

opisali nahrbtnik Kanken, ki vas 
nikoli ne bo pustil na cedilu. Pa 

še opaznost vam ne uide.  
fjallraven.com 

OD 89,99 €
IZDELKE LAHKO KUPITE NA CITYMAGAZINE.SI/MOSKAOMARA
Uredništvo ne odgovarja za navedene cene. Cene pri spletnih trgovcih so dinamič-
ne narave in se lahko spremenijo kadarkoli. Zapisane so bile v času redakcije.
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MODA

RADOŽIVA 
POMLAD

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO 

ZA VAS SMO POGLEDALI, 
KAJ MODNEGA PRIPRAVLJA 

LETOŠNJA POMLAD. NA 
SVOJ RAČUN BOSTE PRIŠLE 

LJUBITELJICE PASTELOV, 
INTENZIVNIH BARV, BLEŠČIC 

IN POTISKOV. KAŽE, DA BO TA 
POMLAD NAMENJENA UŽITKOM.

NADGRAJENI 
TRENČKOTI
Igrivost in praktičnost – to sta 
dve lastnosti letošnjih trenč-
kotov. Zaznamujejo jih resice, 
dramatični izrezi in hibridi v 
povezavi z džinsom._

POTISK
Karte, stripi, časopi-

sni izrezki, denar – za 
potiske letos ni omejitev. 

Moda še nikoli ni bila 
tako zabavna._

VELIKI KLOBUKI
Očitno se modni obliko-

valci vedno bolj zavedajo 
nevarnosti sonca. Za 

letos so namreč pripravili 
resnično velike klobuke, s 
katerimi se lahko skoraj-

da cele pokrijete._
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MODA

RETRO 
ZAPESTNICE

Vrača se retro gla-
mur v obliki masivnih 
plastičnih ali lesenih 

zapestnic._

NASPROTJE MALE 
ČRNE OBLEKE
Nič ne diši po zabavi bolj 
kot obleka z intenzivnimi 
potiski in blazinicami za 
princeske._

PASTELI
Če so vam všeč než-
ne, »sladke« barve, 
potem imate srečo: 
letošnjo pomlad bodo 
namreč prevladovale 
pastelne barve._

OKROGLA 
SONČNA OČALA
Okrogla očala že dolgo niso 
samo zaščitni znak hipijev. 
Za 2018 si omislite pre-
prosta, steampunkovska 
okrogla sončna očala._

OZKA 
KRILA

Ozka krila pod 
kolenom so sim-
bol ženstvenosti 

in letos jih ne 
bo manjkalo. Za 
navdih naj vam 

bodo ženske, 
kot sta Bettie 

Page in Dita Von 
Teese._

BLEŠČICE
Verjeli ali ne, tudi bleščice 

lahko delujejo minimali-
stično. Naj vas to pomlad 
prevzamejo čiste linije in 

srebrna barva._

TORBICE ZA 
OKOLI PASU
Kar je bilo nekoč v do-
meni turistov, je danes 
stilski dodatek. Izbirate 
lahko med elegantnim 
usnjem ali pa »odbitim« 
najlonom._

F
o

to
:©

 T
ib

i 

F
o

to
:©

 S
u

n
d

ay
 S

o
m

e
w

h
e

re
 

F
o

to
:©

 Z
a

ra
 

F
o

to
:©

 G
iv

e
n

c
h

y 

F
o

to
:©

 A
lt

u
za

rr
a 

F
o

to
: ©

 D
in

o
sa

u
r 

D
e

si
g

n
s 

/ 
n

e
t-

a
-p

o
rt

e
r.

c
o

m
 

F
o

to
:©

 M
a

ry
 K

a
tr

a
n

tz
o

u
 

M A R E C  // 19 



MODA

V SVETU 
NEOBIČAJNEGA

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO 

PAJACI
Moški pajaci (znani tudi kot 
»RompHim«) bodo hit te pomladi 
in poletja. Saj veste, izbrali ga 
boste, če ste resnično drzni._

RES KRATKO
Kratke hlače so se vrnile, 
ampak ne tiste do kolen 

niti ne ohlapne. To leto je 
namreč leto mikro hlač._
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MOŠKI MODNI TRENDI ZA LETOŠNJO POMLAD RES NISO ZA 
VSAKOGAR. OBILO JE ŽIVAHNIH HAVAJSKIH POTISKOV, RESNIČNO 
KRATKIH HLAČ IN NE POZABIMO NA KRILA. ŠE VEDNO PA 
VERJAMEMO, DA BOSTE V OBILICI TRENDOV, KI ŽE TRKAJO NA 
VAŠA VRATA, NAŠLI NEKAJ ZASE IN S TEM POPESTRILI SVOJ STIL.

KRILA
Lansko poletje so francoski 

vozniki avtobusov in angleški 
študenti proti prepovedi nošenja 
kratkih hlač protestirali s krili. Za 

nekatere je to še vedno precej 
nenavaden videz, morda pa 

bodo letošnji modni trendi temu 
videzu le zbili nekaj kontro-

verznosti._
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MODA

PRAKTIČNO IN 
UDOBNO

Preprosti puloverji, džin-
ske in suknjiči bodo letos 

povsod. Morda pa je to 
trend, s katerim se boste 

najlažje poistovetili._

ŠIROKI KROJI
Ozke hlače morda nikoli ne 
bodo iz  mode, a najbolj kul 

hlače bodo to sezono kar 
precej ohlapne._

GREMO VEN!
Letos je poudarek 
tudi na oblačilih 
za prosti čas in 
na povezovanju z 
naravo._

HAVAJSKI 
POTISK
Havajska srajca je 
spet tu! Moški jih že 
ponosno nosijo, a tiste, 
vredne čakanja, šele 
prihajajo._

V VSEH ODTENKIH
Moške obleke se vračajo. A 
ne le v »navadnih« barvah, 

kot so siva, črna in mornarsko 
modra. Letošnja pomlad vam 

narekuje, da se odenete v 
barve._

VISOKI PAS
Čas je, da si kupite kraj-
še pasove. Moške hlače 
so namreč dobile višji 
pas in tako očitno sle-
dijo trendu, ki je žensko 
modo zajel že nekaj let 
prej._
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RAZKOŠJE
Kdo pravi, da so žamet, organza 

in saten rezervirani le za dekleta? 
Za pomlad so oblikovalci moškim 

namenili najbolj ženstvene 
 tkanine visoke mode._
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O G L A S N A  V S E B I N A

 FJÄLLRÄVEN 
RUCKSACK  

NO. 21

Rucksack No. 21 je klasičen nahrbtnik v 
Fjällrävnovem slogu, narejen iz odpornih 
materialov G-1000. Primeren je tako za 
izlet v gozd kakor tudi za urbano rabo, 
saj ima notranji žep, primeren za vaš 
prenosni računalnik.
 
 
O Fjällrävnu
Leta 1960 je Åke Nordin v svoji kleti v 
mestu Örnsköldsvik na severu Švedske 
ustanovil Fjällräven. Danes je brezča-
sna, funkcionalna in vzdržljiva outdoor 
oprema tega podjetja prisotna v več kot 
30 državah po vsem svetu. Fjällrävnova 
ponudba izdelkov vključuje tako obla-
čila in pripomočke za preživljanje časa 
na prostem za moške in ženske kot tudi 
nahrbtnike, šotore in spalne vreče. Fjäl-
lrävnova temeljna misija in gonilna sila 
je že od vsega začetka, da čim več ljudi 
spodbudi k preživljanju časa na pros-
tem._

fjallraven.com

FJÄLLRÄVEN JE SVETOV-
NO UVELJAVLJENA ŠVEDSKA 
ZNAMKA OUTDOOR OBLAČIL 
IN OPREME PA TUDI LOVSKIH 
OBLAČIL. POD NJENO OKRILJE 
SODI TUDI EDEN IZMED NAJ-
BOLJ PREPOZNAVNIH NAHRB-
TNIKOV NA SVETU: KÅNKEN. A 
DANES NE BOMO GOVORILI O 
SLEDNJEM, AMPAK O NAHRB-
TNIKU RUCKSACK NO. 21,  KI VAS 
BO SPREMLJAL TAKO NA URBA-
NIH KOT TUDI NA BOLJ ŠPOR-
TNIH PUSTOLOVŠČINAH.  

CENA: OD 169,99 €

V OBJEKTIVU

27.
12.–13. APRIL / PORTOROŽ

Organizator

www.sof.si

Partner

SLAVIMO
KREATIVNOST,
SLAVIMO
POSEL!
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O G L A S N A  V S E B I N AO G L A S N A  V S E B I N A

ZGODBA 
POROČNEGA 
DNE

POROČNI OBREDI V THERMANI LAŠKO
Jo vidite, kako komaj zadržuje solze? Ne upa si ga pogledati v oči, 
to bi bilo preveč zanjo. Skozi nasmejane solzne oči vidi le svetlika-
joč poročni prstan, ki ji drsi po levem prstancu. Obroček zaobljube 
na Thermaninih poročnih lokacijah dobi še večji čar. Zlije se s 
čarobnostjo, ki jo za vas začarajo v družbi dobrega počutja. Z leti 
izkušenj so izoblikovali zelo dodelano ponudbo. Prav zaradi tega je 
vsaka poroka zgodba zase. Glavna prednost je, da v okviru dveh hiš 
dobrega počutja Thermane Laško (hotela Thermana Park Laško in 
Zdravilišča Laško) ponujajo celovito hotelsko-gostinsko ponudbo. 
Poročni obred in slavje lahko opravite na enem mestu. Izognete 
se napornemu prevozu svatov na dve lokaciji, kar je ob neugod-
nem vremenu dobrodošla reč. Če želita poroko na dveh lokacijah, 
je dobra novica ta, da vama ob rezervaciji poročnega obreda na 
prostem ponudijo tudi načrt B – alternativno lokacijo v njihovih 
notranjih prostorih, če se vreme poslabša. Za poročni obred vam 
v Thermani Laško sicer nudijo edinstvene možnosti. Poročita se 
lahko na prostem, pod krošnjami zelenih dreves, v objemu sončnih 
žarkov in ob prijetnih zvokih ptičjega petja ali v zavetju toplih sten, 
v notranjih, stilsko dovršenih prostornih s pridihom romantike.

V ZLATI DVORANI ZDRAVILIŠČA LAŠKO
V hotelu Zdravilišče Laško se nahaja prelepa, malo manjša Zlata 
dvorana, katere pozlačene stenske poslikave in dnevna svetloba 
ustvarjajo izvrstno sproščeno in hkrati intimno vzdušje. Pri fontani 
želja pripravijo nepozaben sprejem, od tod pa vas pospremijo v 
Zlato dvorano, kjer poteka obred.

V IDILIČNEM OKOLJU ZDRAVILIŠKEGA PARKA
V naravnem, pravljičnem okolju Zdraviliškega parka, pod zavetjem 
zelenih krošenj in medovitih rastlin pripravijo nepozaben romanti-
čen dogodek. Z bele gugalnice se zaziblje zvok violine in vaju pope-
lje v svet novega življenja. Po sprejemu, ki ga pripravijo ob fontani 
želja, vaju pospremijo na kraj najlepšega dogodka v življenju. 

V ELEGANTNEM OKOLJU AVLE HOTELA 
THERMANA PARK LAŠKO POD PREČUDOVITIM 
LESTENCEM ALI V GALA DVORANI 
KONGRESNEGA CENTRA
Sodoben slog hotela Thermana Park Laško izreče dobrodošlico z 
elegantno noto prefinjenosti. Svate razvajamo s pogostitvijo v avli 
hotela, vaju, draga mladoporočenca, pa pospremimo v poročni 
apartma, kjer se pripravita na največji dogodek življenja. Ko se 
pojavita vsak na svoji strani razkošnega stopnišča, ki mu poseben 
čar daje pravljični lestenec, se oči vajinih najdražjih svetijo kot iskri-
ce. S svetlobo obsijana in dizajnersko oblikovana Gala dvorana v 
Kongresnem Centru bo pričarala visoko mero drugačnosti in blišča. 
Vajin trenutek bo tako resnično samo vajin.

POROČNI OBRED NA MOSTU ŽELJA
V zelenem okolju Savinje ter sodobnega hotela Thermana Park 
Laško se 'med nebom in zemljo' nahaja Most želja. Mehkoba belega 
okrasja se zliva z zelenim okoljem, pogled na vodo in prelepo nara-
vo vaju bo očaral in v mislih popeljal na vajin najbolj skriti sanjski 
kotiček na Zemlji. Simbolika mostu pa bo poskrbela za popoln prvi 
korak na vajini novi poti. In pazita, kaj si bosta ta dan zaželela, Most 
želja se tako imenuje z razlogom!

RAZVAJAJTA SE …
Po prijetno napornem dnevu lahko izbereta poročni apartma ali 
sobo za mladoporočenca. Vajin dan lahko podaljšata in pustita, 
da traja – za vajine svate ali zgolj za vaju. Laško daleč naokrog že 
dolgo slovi po romantičnih kopelih ter razvajanju v dvoje. Prefinje-
no vzdušje tematskih kopeli ob soju sveč, svežina penečega vina, 
sproščujoča masaža, zajtrk v postelji, dan, poln lenobnega ali pa 
aktivnega uživanja … Vsi mladoporočenci morajo to izkusiti! To so 
pozornosti, namenjene le vama – za romantične pobege iz vsakda-
na. Poskrbita, da jih bo na skupni poti čim več._

INFOMAT//

DODATNE INFORMACIJE  
IN REZERVACIJE /
TATJANA KLINAR, VODJA 
GOSTINSTVA 

03 734 89 88  
tatjana.klinar@thermana.si 

PREDVSEM ŽENSKE TO ZGODBO SANJAMO IN O NJEJ GOVORIMO ŽE OD 
OTROŠTVA DALJE. MOGOČE SE TUDI ZARADI TEGA POZNEJE V NAS 
ZBUDIJO IN PREBUDIJO TISTA ČAROBNA OTROŠKA VZNEMIRJENOST, 
RADOVEDNOST, PRIČAKOVANJE IN NEUČAKANOST. TO JE DAN, KI GA 
NE PREPUSTIMO NAKLJUČJU. DAN, KI JE SESTAVLJEN IZ MNOŽICE 
DRAGOCENIH TRENUTKOV. DAN, KO JE LE NAJBOLJŠE DOVOLJ DOBRO. 
TAKŠEN POROČNI DAN JE MOGOČE DOŽIVETI! V PREČUDOVITEM LA-
ŠKEM, KI GA IZ LETA V LETO VEČ MLADOPOROČENCEV IZBERE ZA ZGOD-
BO POROČNEGA DNE. TAKO KOT ZA MLADOPOROČENCA JE TUDI ZA 
THERMANO TO PRAV POSEBEN DAN. VSAKA POROKA JE EDINSTVENA 
IN VSAK PAR NAJDRAGOCENEJŠI. MLADOPOROČENCEMA IN SVATOM V 
PRIJETNEM OKOLJU LAŠKEGA IN DOVRŠENE THERMANINE HOTELSKO- 
GOSTINSKE PONUDBE PRIPRAVIJO NEPOZABEN POROČNI DAN. DAN, KI 
SE LAHKO NADALJUJE TUDI V ROMANTIČNI MEDENI ODDIH V DVOJE.
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KULINARIKA

NE SPREGLEJTE KULINARIČNIH 
TOČK, KJER SE LAHKO USTAVITE 
NA ODLIČNI HRANI IN PIJAČI TER 
SEVEDA NA DOBREM KLEPETU.

GURMANSKE 
POSTAJE 

BISTRO SAN MARCO 
Družina Balin (Suzana, Oliver in Gianluca so 
zmagovalni trio) se je iz Milj preselila v Koper, 
kjer nadaljuje tradicijo svojega načina kuhanja. 
V družinskem bistroju ponujajo visokokakovo-
stne pice iz skrbno izbranih sestavin: od moke, 
mlete med mlinskimi kamni, paradižnika brez 
konzervansov, kakovostnega kuhanega pršuta 
brez glutena in laktoze, mocarele ...

Vse sestavine pri dobaviteljih skrbno izberejo, odli-
kujejo pa se prav po skrbi za kakovost končnega 
izdelka, ki ga ponudijo stranki. Po Sloveniji so po-
znani po svoji črni pici, bili pa so tudi prva picerija v 
Trstu, ki je ponujala pico z aktivnim ogljem.
 
Poleg pic ponujajo še ombolo v testu, meso na 
oglju, istrski pršut, izredne črne burgerje in sladice 
izpod rok kuharskega mojstra Gianluce, poznane-
ga kot izvrstnega slaščičarja, katerega delo je bilo 
večkrat odlikovano z medaljami Sladke Istre._

Krožna cesta 3a / Koper  
 Bistro San Marco (@sanmarco.si)

FOOD PORN 
Ljubljana je bogatejša še za eno kulinarično točko, 
kjer se boste z veseljem podružili ob slastnih obro-
kih in številnih koktajlih. Foodporn deluje po kon-
ceptu »odprte kuhinje«. To pomeni, da v živo, prek 
pulta, spremljate kulinarične mojstre, ki priprav-
ljajo vaš prigrizek. Tukaj vsak dan pripravijo svež, 
brbončicam in denarnici prijazen jedilnik ter hišne 
poslastice s tržnice, mesarije, ribarnice in slašči-
čarne. Srečali boste vrhunske jedi, igrivo servirane 
na plastičnih pladnjih in v »takeaway« embalažah. 
Ekipa, ki ima očitno kar nekaj smisla za humor, se je 
odločila za prepoznavno ime obrata, nagajivi pripis 
ključnika #foodporn pa poslovenila v »jeb**o dob-
ro«. Pod to oznako boste tudi na meniju, ki se bo 
sicer sezonsko osveževal in spreminjal, vedno našli 
tiste jedi, ki jih res velja pokusiti.

Prostor je svetel in v severnjaškem stilu, njegove po-
sebnosti pa so: pravi blogerski mini »shotbox«, ko-
tiček za fotografiranje hrane, opečnata newyorška 
stena z možnostjo projekcij, predavanj ali predstavi-
tev, raznovrstne kombinacije barskih stolov ter dol-
ga miza, postavljena v središče in primerna za spro-
ščen klepet, poslovni brainstorming, organiziranje 
delavnic ali zgolj hiter, kakovosten obrok.

V zgornjem nadstropju je ČinČin, kjer poleg dobre 
glasbe dobite še zajtrke, brunche, okusne koktajle 
itd. S škripcem si lahko svoje izbrano naročilo poš-
ljete do najvišje postavljene mize v hiši._

Tržaška cesta 2 / Ljubljana 
 Food Porn (@foodpornlj)

B I S T R O /

K U L I N A R I Č N O  P R I Z O R I Š Č E /
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KULINARIKA

LJUBLJANA JE BOGATEJŠA ZA NOV URBANI 
KOTIČEK, KAMOR SE BOSTE LAHKO ODPRAVILI 
NA VRHUNSKO KAVO, OKUSNO TORTICO ALI 
NAJLJUBŠO PIJAČO. SODOBEN INTERJER, POLN 
DETAJLOV, Z RETRO ELEMENTI IN NEŽNIMI PASTELI 
NE POSKRBI LE ZA NEBEŠKO RAZVAJANJE 
BRBONČIC, AMPAK JE TUDI PRAVA PAŠA ZA OČI.

INFOMAT//

S’CAFÉ : KAVARNA 
SUPERLATIVOV 

HARVEY NORMAN POSKRBEL 
ZA SVEŽO POPESTRITEV V 
LJUBLJANSKEM BTC-JU
Ljubitelji dobre kave in sladkih razvad boste za-
gotovo veseli novega prostora za prijetna sre-
čanja in druženje v ljubljanskem BTC-ju. Harvey 
Norman je po veliki lanskoletni prenovi trgovine, 
ki je postala prva supertrgovina Harvey Norman v 
Evropi, zdaj odprl še vrata prenovljene kavarne. V 
prijetnem ambientu nove kavarne S’Café na Leta-
liški 3d si lahko privoščite kavo ali drug priljubljen 
napitek, nazdravite s kozarčkom in se zraven tudi 
posladkate. Vsak dan so vam na voljo različni oku-
si slastnih tortic, svežih smoothiejev ter toplih in 
mini sendvičev, ki prihajajo iz sestrske restavracije 
Separé. 

ZA DRUŽENJA, POLNA NAVDIHA
Prostor sam je oblikovan okoli velikega, okroglega 
točilnega pulta, ki velja za središčno točko kavarne. 
Okoli nje se zvrstijo različni kotički za druženje, od 
intimnih mini separejev v okenskih nišah do udob-
nih in razkošnih foteljev na drugi strani. Ena izmed 
najbolj opaznih stvari v kavarni je zanimiva simbio-
za nežnih pastelov in naravnega odtenka lesa. Les 
v prostoru daje občutek domačnosti, medtem ko 
so pasteli s svojo zadržanostjo njegova protiutež, 
ki ustvarja prijetno kavarniško vzdušje. Mehko za-
obljene oblike pohištva prikličejo pred oči spomin 
na šestdeseta leta prejšnjega stoletja, sodobnemu 
interjerju pa dajejo retro pridih. Poletjem je name-
njena velika letna terasa, kjer boste lahko v nežnem 
objemu prebujajočih se sončnih žarkov spili jutra-
njo kavo ali pa v prijetni popoldanski senci uživali s 
prijatelji na »afterwork« pijači.
 

MALE RAZVADE IZPOD ROK 
MOJSTROV RESTAVRACIJE 
SEPARÉ
Vitrino s sladkimi dobrotami boste opazili 
že takoj ob vstopu v kavarno. Dnevno sve-
že pripravljene slaščice izpod rok mojstrov 
restavracije Separé temeljijo na skrbno iz-
branih naravnih sestavinah prvovrstne kako-
vosti in dobro skritih recepturah božanskega 
okusa. Sicer bi bilo težko drugače, saj se Se-
paré uvršča v rang petih najboljših ljubljan-
skih restavracij, ki so poznane po svojem 
ustvarjalnem pristopu združevanja receptov 
različnih mednarodnih kuhinj. Separé svoje 
goste redno preseneča z izborom udarnih 
krožnikov in izjemnih sladic, za kar je v prvi 
vrsti odgovoren njegov idejni oče in vodja 
Duško Daić. »Po osmih uspešnih letih z re-
stavracijo Separé sem želel Ljubljani ponuditi 
še prostor, kamor bi lahko ljudje prišli na kavo, 
prigrizek, poslovni sestanek, prijateljsko ali 
družinsko druženje,« pravi Duško, ki Separé 
in novi S’Café povezuje s skupno zgodbo 
sladkih pregreh. 

SLADKE, SADNE IN SLANE 
MINUTE RADOSTI
S’Café je pravi naslov tako za ljubitelje čoko-
lade kot za sadne odvisnike. Jagodna torta 
z vaniljevo in mascarpone kremo, lešnikova 
in čokoladna so le delček v velikem mozaiku 
ponudbe okusnih tortic, kjer imajo svoje mes-
to tudi presne in veganske. Od slednjih vam 
v kavarni S’Café najbolj priporočajo presno 
torto z borovnico in pomarančo. Vsekakor pa 
so vredne greha tudi vedno bolj priljubljene 
sladice v lončkih. Poleg tega je poskrbljeno 
za vse, ki prisegate na zdrav življenjski slog. 
»Vsakodnevno pripravljamo tri različne okuse: 
tropskega z ananasom in kokosom, zelenega 
z jabolkom in ingverjem ter smoothie iz ma-
lin in jogurta. Tu pa se naša zdrava ponud-
ba še ne konča. Izjemni so tudi naši jogurti z 
burbonsko vaniljo v kombinaciji s hrustljavimi 
kosmiči ali svežim sadjem,« pove Duško. In ko 
vam ni do sladkega? Takrat izberite enega od 
toplih ali mini sendvičev. Priporočamo toast s 
siri, ki vas skupaj z omako za pomakanje ne bo 
pustil ravnodušnih. V kavarni S’Café stavijo na 
vrhunsko kakovost, sveže in naravne sesta-
vine, pa na prijazno ter strokovno postrežbo. 
Zato se boste k njim vračali z veseljem in željo 
po izbiri novosti iz vitrine ob vhodu._

NASLOV /
S’CAFÉ 
HARVEY NORMAN
LETALIŠKA 3D
LJUBLJANA 

DELOVNI ČAS /
OD PONEDELJKA DO PETKA  
OD 7.00 DO 23.00,  
V SOBOTO OD 8.00 DO 22.00.

harveynorman.si 
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SLADKA RUSTIKA JE POSTALA TUDI NESLADKA – NA TRUBARJEVI V LJU-
BLJANI JE NAMREČ ODPRLA PRVO PINSERIO V SLOVENIJI. KAJ SPLOH 
JE PINSA? TO JE VRHUNSKA ITALIJANSKA SPECIALITETA, KI POSTAJA V 
ZADNJEM ČASU VSE BOLJ PRILJUBLJENA, ČEPRAV IMA ZARES STARE 
KORENINE. IZVIRNI RECEPT ZA PINSO SEGA DALEČ NAZAJ, TJA V ANTIČNI 
RIM, KO SO NJEGOVI PREBIVALCI IZ RAZLIČNIH VRST MOK PRIPRAVLJALI 
POSEBNE OVALNE KRUHKE KOT DARILO BOGOVOM.

PINSA RUSTIKA: 
VRHUNSKA 

ULIČNA HRANA

INFOMAT//
NASLOV /
PINSA RUSTIKA
TRUBARJEVA 44 
LJUBLJANA

ODPIRALNI ČAS /  
OD PONEDELJKA DO SOBOTE  
OD 9.00 DO 21.00.
 
FB: PINSA RUSTIKA 
IG: @PINSARUSTIKA

Pinsa je ponovno postala priljubljena pred-
vsem zaradi svojih odličnih lastnosti. Testo 
je namreč izredno lahko za presnovo, zato 
se pinsa uvršča med raznovrstno in urav-
noteženo prehrano, posebej značilno za 
sredozemsko kuhinjo. Testo je nekaj poseb-
nega: zunaj hrustljavo, znotraj pa nežno in 
mehko. Narejeno je iz več vrst moke, pripra-
va pa je dolgotrajna in kar zapletena (zori 
najmanj 48 ur). A trud se splača: testo je res 
izjemnega okusa.

Takšno testo je odlična podlaga za neskon-
čen izbor gurmanskih dodatkov. Upora-
bljene so samo prvovrstne sestavine – bio 
paradižnikova omaka, mocarela di bufala 
campana, parmski pršut, sir burrata, 'nduja, 
bolonjska mortadela – vse to pa potem v 
pinserii združujejo v usklajene vrhunske 
kombinacije. Poleg pinse vam bodo v Rus-
tiki postregli sveže smutije ali kraft točeno 
pivo, pripraviti pa znajo tudi eno najboljših 
kav v mestu. Tudi sladica bo vrhunska: rus-
tikalne torte so slastne, rogljičke in piškote 
pa pripravljajo sami in jih sproti pečejo, kar 
pomeni, da boste dobili še tople. Za košček 
pinse se vam splača na kakšen sprehod po 
Trubarjevi ulici, za vas pa bodo skrbeli od 
jutra do poznega večera._
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V pogonu takrat kot vi.
Novi robotski sesalnik Scout RX2.

www.miele.si
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VROČA RAZVADA
MIELE CM 5500

Poleg že znane priprave OneTouch 
ima kavni aparat tudi novo funkci-
jo OneTouch for Two. Ta omogoča 
istočasno pripravo dveh okusnih 
kavnih napitkov z enim samim pri-
tiskom na gumb. Ustrezni program 
se zažene povsem samodejno. Ker 
je priprava napitkov hitrejša, osta-
ne več časa za užitek v dvoje. Di-
namična komora za kuhanje v kav-
nih avtomatih se razširi, ko vanjo 
priteče voda. Tako se kava in voda 
posebej intenzivno zmešata in aro-
ma kave se lahko še bolje razvije. 
Svoje najljubše napitke lahko shra-
nite v enega od desetih osebnih 
profilov uporabnikov in pustite, da 
vam vaš kavni avtomat Miele zaželi 
prav posebno dobro jutro. Da po-
raba energije ostane čim nižja, se 
kavni avtomat v ekološkem načinu 
segreje šele tik pred pripravo prve-
ga napitka._
miele.si 

Popolnoma avtomatski kavni apa-
rat ima v notranjosti pametni grelec 
Intelligent Heater, ki poskrbi za ide-
alno temperaturo vode za pripravo 
kave, za polno aromo pa skrbi sistem 
Senso-Flow System. Vse kavne na-
pitke si lahko pripravite s pritiskom 
na gumb, ne glede na to, ali gre za 
espresso, kapučino ali latte macchi-
ato. Kave, ki imajo mleko, si lahko 
pripravite s pomočjo sistema Mil-
kMagic Pro, kar pomeni, da si v sko-
delico nalijete mleko, nato pa s priti-
skom na gumb vse drugo prepustite 
avtomatu. Keramični mlinček se lah-
ko pohvali z dolgo življenjsko dobo 
in vrhunsko  aromo, ki jo iztisne iz 
vsakega kavnega zrna. S funkcijo 
SinglePortion Cleaning sta popoln 
užitek in svežina zagotovljena pri 
vsaki skodelici kave, saj se morebitni 
ostanki vode v cevi po vsakem po-
stopku kuhanja očistijo._
bosch-home.com

BOSCH VEROCUP 
300
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ILLY X9 
IPERESPRESSO

PHILIPS SAECO 
GRANBARISTO

JURA E8 GORENJE

Uživajte v hitri in preprosti prip-
ravi odlične kave. Posodo za 
vodo napolnite s hladno vodo, 
dajte kapsulo v držalo, potisnite 
ročaj navzdol in pritisnite osvet-
ljeni gumb za vklop aparata. Tako 
boste skuhali espresso ali druge 
vrste kave kot pravi strokovnjak. 
Visokotlačna črpalka s 15 bari do-
vaja kavo bogatega okusa z od-
lično zlato peno na vrhu. Bi radi 
majhno ali veliko skodelico kave? 
Ker lahko količino vode ročno pri-
lagajate, lahko postopek kuhanja 
ustavite, ko je vaša kava ravno 
takšna, kot jo želite. Zaporedo-
ma lahko skuhate več skodelic 
kave brez ponovnega polnjenja 
posode za vodo. Po uporabi sne-
mite držalo kapsule, posodico za 
prestrezanje tekočine in posodo 
za vodo ter vse pomijte pod te-
kočo vodo._
gorenje.si 

Kavni aparat linije E spreminja uži-
vanje kave v vseh pogledih. Posto-
pek priprave espressa je namreč 
100-odstotno izpopolnjen. Proces 
Pulse Extraction Process je edini 
tak na svetu, njegova naloga pa je, 
da optimizira čas ekstrakcije, hkra-
ti pa ohrani vso aromo. Z osmimi 
različnimi programi si lahko upo-
rabniki prilagodijo kavo po lastnih 
željah. Za napitke, kot je na primer 
kapučino, inovativna tehnologija 
penjenja ustvari lahno in okusno 
peno. Sodobni zaslon TFT in gumbi 
na prednji strani avtomata zagota-
vljajo preprosto uporabo, integrirani 
programi za vzdrževanje pa ma-
ksimalno higieno. S filtrom CLARIS 
je voda vedno popolne kakovosti, 
filter pa preprečuje nabiranje vo-
dnega kamna in iz vode odstranjuje 
snovi, ki bi lahko pokvarile okus ali 
aromo kave._
jura.com

GranBaristo postavlja standard v ra-
znovrstnosti, udobju in razvajanju, 
zahvaljujoč nizu naprednih tehnologij. 
Patentirana komora VariPresso lah-
ko spreminja kuhalni tlak in omogoča 
veliko raznovrstnost kakovostnih na-
pitkov. Espresso, kavo, kapučino in vse 
druge pijače si boste lahko privoščili s 
pritiskom na gumb, in to točno tako, 
kakor so vam najbolj všeč. Osebne na-
stavitve boste lahko shranili in do njih 
s pomočjo uporabniških profilov tudi 
dostopali. S 100-odstotnim keramič-
nim mlinčkom bo kava vsakič zmleta 
kot prvič. Vsaka pripravljena skodelica 
kave bo prekrita s svilnato mlečno pla-
stjo, ki jo bodo brbončice navdušeno 
sprejele. Vrček za mleko namreč dva-
krat speni mleko in nato brez pljuskov 
nalije kremasto plast pri ravno pravšnji 
temperaturi v skodelico. Vaš aparat bo 
z elegantnim videzom čiste zasnove 
videti popolno kot kava, ki jo pripravi._
philips.si

X9 je kavni aparat za kavo v kapsu-
lah illy Iperespresso, ki na najbolj 
prefinjen način združuje estetiko 
in funkcionalnost. Kromirane povr-
šine, upravljanje na dotik in edin-
stvena tehnologija Iperespresso 
ga uvrščajo med ikone oblikovanja 
in inovacij. Espresso, pripravljen v 
tem aparatu, s svojo uravnoteženo 
kombinacijo arome, okusa, vonja in 
čustev presega vsa pričakovanja. 
Spredaj nameščen vodni rezervoar 
lahko napolnimo tudi med pripravo 
kave. Pladenj za skodelico je nasta-
vljiv po višini. X9 odlikuje tudi sistem 
varčevanja z energijo, ki aparat po 
30 minutah neaktivnosti preklopi v 
stanje mirovanja. Zgornja površina 
aparata ima grelno površino, na ka-
teri se lahko grejeta dve skodelici._
illy.si  

KAVA NAM LEPŠA JUTRA ŽE OD 16. STOLETJA DALJE, V VMESNIH 500 LETIH PA JE SKROMNO 
KAVNO ZRNO RODILO NEŠTETO PIJAČ. NE GLEDE NA TO, ALI STE LJUBITELJ KAPUČINA ALI 
MACHIATA, ESPRESSA ALI DOLGE KAVE, ZA VSAKO OKUSNO PIJAČO OBSTAJA KAVNI AVTOMAT, 
KI PRIČARA PRAV TAKŠNO KAVO, KOT SI JO ŽELITE.
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MYMANU CLIK
POSTANITE POLIGLOT

Te brezžične slušalke imajo spo-
sobnost sprotnega prevajanja 
v 37 različnih jezikov. Drugače 
povedano, ko boste sodelovali v 
pogovoru z ljudmi, ki govorijo tuj 
jezik, boste s pomočjo Mymanu 
Clika razumeli njihov jezik. Zah-
valjujoč brezžičnemu omrežju 
Bluetooth in kodeku Qualcomm 
aptX lahko slušalke uporabimo 
tudi za poslušanje glasbe. Ba-
terija, vgrajena v Clik + instant 
translator, zdrži 6 ur. Ko se bo ta 
izpraznila, jo preprosto napolni-
mo prek brezžičnega polnilnika. 
Cena slušalk je 203 evrov._ 

mymanu.com

TEHNOLOGIJE

BESEDILO & IZBOR: MIHA KODRIČ

ŽE ZDAVNAJ SMO POJEM TEHNOLOGIJE NEHALI POVEZOVATI LE S TELEFONI, 
RAČUNALNIKI IN TELEVIZORJI. BOLJ KOT KADARKOLI PREJ SE NAM ZDI, DA JE 
TEHNOLOGIJA PRODRLA V VSE PORE NAŠEGA ŽIVLJENJA. DOKAZ TEGA SO NE-
VERJETNE INOVACIJE, KOT SO SLUŠALKE S SIMULTANIM PREVAJANJEM, ŽEPNI 
GAME BOY IN NAJMANJŠI REŠILNI JOPIČ NA SVETU. 

TEHNOLOGIJA NA VSAKEM KORAKU

NOVIČKE S SPLETA

APLIKACIJA HOLD 
*cm.si/hold

LIGHT PHONE 2 
*cm.si/lightphone2

PAMETNA JAKNA 
MERCURY 
*cm.si/mercury

PLOOTA
NAJMANJŠI REŠILNI JOPIČ

Ploota je naprava, ki vas 
bo obvarovala, ko se boste 
odpravili na plavanje, surfanje 
ali snorklanje. Nosili jo bos-
te okoli vratu in v nasprotju 
z navadnimi rešilnimi jopiči 
bo povsem nemoteča in ne 
bo omejevala vašega gibanja. 
V primeru nevarnosti boste 
s sprožilcem napihnili zračni 
blazini, ki vas bosta potegnli 
nad gladino vode. Rešilna na-
prava tehta le 280 gramov in 
zavzema 50-krat manj pros-
tora kot povprečni rešilni jo-
pič. Je izjemno primerna za 
vse visokointenzivne športe._ 

ploota.de

PANASONIC LUMIX GX9
FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE V 4K

Vsi ljubitelji fotografije in ustvarjanja videoposnetkov 
dobro poznamo znamko LUMIX, ki pod okriljem Pana-
sonica v zadnjem času preseneča z odličnimi izdelki. 
Lumix GX9 prinaša zanimive specifikacije, kot je senzor 
z ločlivostjo 20,3 MP. Lumix GX9 vsebuje tudi 5-osni 
stabilizator zaradi katerega bodo tako slike kot video 
dosti boljši. Prav tako zna zajeti video v ločljivosti 4K in 
lahko pri tej kakovosti zajame do 30 sličic na sekundo.  
A najbolj navdušeni bodo ljubitelji črnobele fotografije, 
ki imajo na razpolago poseben način Monochrome D, ki 
posnema delovanje aparatov na filme._ 

panasonic.com

SAMSUNG 
NOTEBOOK 9 PEN
MED RAČUNALNIKOM IN 
TABLICO

Vsi, ki ste kdaj uporabljali S Pen 
na svoji napravi Samsung Note, 
se boste razveselili novice, da 
je Samsung pripravil prenosnik 
s prav tem pisalom. Notebook 9 
Pen 13.3” poganja procesor zad-
nje generacije i7, ima 8 GB RAM-a 
ter premore 256 GB notranjega 
spomina. Poleg prepoznavanja 
s prstnim odtisom ponuja tudi 
možnost prepoznavanja obra-
za. Multimedijske vsebine bomo 
lahko spremljali na 13,3-palčnem 
zaslonu z ločljivostjo Full HD. Za-
slon je vrtljiv, zato lahko preno-
snik preobrazimo v tablico._ 

samsung.com

SONY A7 III
Z NAJBOLJ VZDRŽLJIVO BATERIJO DOSLEJ

Sony je predstavil izboljšano kamero A7 III iz linije 
brezzrcalnih kamer s senzorji polnega formata.  Novi 
senzor CMOS omogoča zajem fotografij pri ločljivosti 
24,2 MP. Tako fotografije kot video posnetke boste 
lahko ustvarjali tudi v tehnologiji 4K. Pomemben je 
tudi novi 4D-avtofokus.  Aparat se ponaša z baterijo, 
ki ima najboljšo avtonomijo v konkurenci brezzrcal-
nih kamer. Pri Sonyju trdijo, da boste z enim polnje-
njem zajeli kar 710 fotografij. Osnovna cena naprave 
Sony A7 III je 1.640 evrov za ogrodje  ter 1.805 evrov 
za kamero z osnovnim objektivom._ 

sony.com POCKETSPRITE
LAHKO GA SHRANITE V ŽEP

PocketSprite je izboljšana raz-
ličica originalnega Game Boya. 
Vsebina se prikazuje na zaslonu 
OLED, na volju pa sta tudi brez-
žični omrežji Bluetooth in Wi-Fi, 
preko katerih se lahko poveže-
mo z računalnikom. Konzolo, ki 
jo poganja dvojedrni čip ESP32 
z 240 MHz, lahko vsakič znova 
napolnimo. Pozabiti ne smemo 
niti na 4,19-megaherčni pro-
cesor in 16 KB spomina. Na tej 
igralni konzoli se bomo lahko 
preizkusili v igranju iger, name-
njenim napravam Game Boy, 
Game Boy Color, Sega Master 
System in Game Gear. V pred-
naročilu lahko konzolo dobimo 
že za 36 evrov._ 

crowdsupply.com

SKYDIO R1
VEDNO PRIPRAVLJENA NA 
VZLET

Skydio R1 je oblikovan posebej 
za avtonomno snemanje. Po-
ganja ga  čip Nvidia Jetson AI, ki 
uporablja 12 kamer za navigacijo 
in glavno kamero, ki je sposobna 
snemati v ločljivosti 4K. S po-
močjo teh si Skydio R1 ustvari 
3D-zemljevid, ki vključuje dre-
vesa, ljudi, zgradbe in še mno-
go drugega. Tehnologija Skydio 
Autonomy Engine kameri omo-
goča, da sledi našemu gibanju, 
posname naše dogodivščine 
in se umika oviram. Aplikacija 
za pametne telefone Skydio, ki 
jo uporabljamo skupaj s kame-
ro, je preprosta za uporabo, saj 
nas ne obremenjuje s podatki 
o letu, temveč se osredotoča 
na posnetke. Kamera Skydio R1 
nas bo preračunano stala 2.014 
evrov._ 

skydio.com 
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SAMSUNG GAL A XY S9 
IN S9+
IZRAŽANJE Z 
NAJSODOBNEJŠO 
TEHNOLOGIJO

Samsung Galaxy S9 in S9+ sta 
oblikovana po meri sodobnega 
načina komuniciranja s fotogra-
fijami, posnetki in smeški. Pona-
šata se z napredno Samsungovo 
kamero z dvojima zaslonkama, 
ki omogoča ustvarjanje odličnih 
fotografij tudi v slabi svetlobi in 
zajemanje super počasnih po-
snetkov. Izjemni stereozvočniki 
podjetja AKG in zvočni sistem 
»surround sound« podjetja Dol-
by Atmos prispevajo k edinstve-
ni zvočni izkušnji. Vse skupaj za-
okrožuje aplikacija SmartThings, 
ki povezuje vse Samsungove IoT 
storitve v celostno storitev._ 

samsung.com

LG V30S THINQ
VEČ SPOMINA IN UMETNA 
INTELIGENCA

Pri LG-ju so se odločili za stra-
tegijo pogostega posodabljanja 
svojih najuspešnejših naprav. 
V30S ThinQ je izboljšana razli-
čica modela V30, ki ob odličnih 
specifikacijah ponuja še umetno 
inteligenco, kar je tudi največ-
ja razlika med modeloma. Ima 
namreč AI CAM, ki kameri omo-
goča, da prepozna objekte pred 
sabo in temu primerno prilagodi 
nastavitve. ThinQ se ponaša tudi 
z več delovnega spomina - 6 GB  
- in več prostora za hrambo po-
datkov.  (128 GB ali 256 GB)._ 

lgmobile.si

NOKIA 8 SIROCCO
NOKIIN NAJMOČNEJŠI ADUT

Nokia se vrača z ofenzivo mo-
delov in svojim novim para-
dnim konjem Nokia 8 Sirocco, 
ki je zares zanimiv pametni 
telefon. Ima rahlo zaobljen 
5,5-palčni zaslon v ločljivosti 
2K. Napravo z operacijskim sis-
temom Android Oreo  poganja 
zmogljiv procesor Qualcomm 
835, na voljo je 6 GB RAM-a 
in 128 GB prostora za shranje-
vanje. Baterijo Nokie 8 Sirocco 
z zmogljivostjo 3260 mAh je 
mogoče napolniti brezžično. 
Na zadnji strani telefona sta 2 
kameri: običajna z ločljivostjo 
12 MP in telefoto z ločljivostjo 
13 MP. Selfije pa boste lah-
ko posneli v ločljivosti 5 MP. 
Okvirna pričakovana cena je 
749 evrov. V Evropi jo boste 
lahko kupili aprila._ 

nokia.com

HUAWEI MATEBOOK  
X PRO
PRENOSNIK Z IZJEMNO 
TANKIM OKVIRJEM

Ob prvem pogledu na Huawei 
MateBook X Pro smo najbolj 
navdušeni nad njegovim pri-
vlačnim dizajnom. Zaslon na 
dotik ima diagonalo 13 palcev 
in izjemno tanek okvir. Huawei 
je kamero vgradil kar v tipkov-
nico novega prenosnika. Zani-
miva je funkcija Huawei Share, 
ki omogoča preprosto brez-
žično izmenjavo fotografij in 
datotek med različnimi napra-
vami znamke Huawei. Preno-
snik poganjajo procesorji osme 
generacije Intel, v drobovju pa 
bije tudi tehnologija Nvidia Ge-
Force. Bralnik prstnih odtisov 
je vgrajen v gumb za zagon ra-
čunalnika. Za Huawei MateBo-
ok X Pro boste morali odšteti 
preračunanih 1.499 evrov._ 

huaweislovenija.si



SAM 
ZA VSE
VAM NASLOV ZVENI ZNANO? KAJ PA, ČE NE 
GOVORIMO O VAS, AMPAK O AVTOMOBILU, KI 
JE LAHKO POTUJOČA DRUŽINSKA DNEVNA 
SOBA, DIRKALNI VENTIL, S KATERIM SI DATE 
DUŠKA, IN NEUSTRAŠEN SOPOTNIK, KI VAS 
ODPELJE KAMOR KOLI, PA ČETUDI PO BLATNI 
CESTI V GOZD ALI S PRIKOLICO NA MORJE? 
POTEM TO ZVENI PREPROSTO IDEALNO! 

In Škoda Octavia je ta avto: primerna je 
za vse okuse in potrebe, kar iz leta v leto 
potrjuje tudi njena široka priljubljenost. Že 
leta je namreč v vrhu najbolj prodajanih 
vozil v Sloveniji. 

Za vsakogar nekaj
Limuzina ali Combi? Športnik ali tabornik? S 
pogonom na dve ali štiri kolesa? Če vam že 
tako velik 590-litrski prtljažnik v petvratni 
limuzinski različici ni dovolj, imate na izbiro 
še uporabnejšo karavansko različico. Ta se 
v osnovni postavitvi pohvali s prostornino 
610 litrov, kar se z dvotretjinskim zlaganjem 
zadnjih sedežev poveča na že dostavniških 
1740 litrov (1580 v limuzini). Ob tem pa 
ima dvojno dno, v katero lahko odložite 
manjše predmete, in praktične pritrditvene 
elemente. Za pot do šole, izlet k babici in za 
družinsko odpravo na počitnice bo družina 
torej vedno polno opremljena! 

In če greste sami, s prijatelji oziroma z 
družino pogosto v hribe ali se vozite po 
podeželskih, neutrjenih, pogosto blatnih 
cestah? Potem boste izbrali Octavio 
Combi Scout, ki ponuja vso prostornost 

z dodatkom višjega podvozja, robustnih 
plastičnih zaščitnih oblog, terenskega 
voznega programa in inteligentnega 
štirikolesnega pogona. Za tiste, ki radi 
pridete na cilj malo (ali veliko) prej, pa je v 
ponudbi še športna različica RS (limuzina 
in Combi), in to tudi s kar 245 konjskimi 
močmi! In za vse z izbranim okusom? Pravi 
odgovor je Octavia L&K, odeta v elegantno 
opremo, usnje, les in druge izbrane 
materiale. 

Udobje in tehnologija višjih 
razredov
V vsakem primeru boste na daljših poteh 
cenili samodejno prilagajanje dolgih in 
kratkih luči, predvsem pa aktivni radarski 
tempomat, ki v kombinaciji z dejstvom, da 
zna Octavia ohranjati položaj na svojem 
voznem pasu, vozi tako rekoč sam! 

Na pomoč vam Octavia priskoči tudi z 
avtomatskim zaviranjem v sili, opozorilom 
na vozilo v mrtvem kotu in številnimi 
drugimi najsodobnejšimi asistenčnimi 
sistemi, senzorji ter s kamerami, ki 
pomagajo pri parkiranju. In seveda, Octavia 

je pametna kot še nikoli: osrčje njene 
inteligence je sistem ŠKODA Connect, ki 
poskrbi za informacije, zabavo, povezavo 
s servisom in samodejni klic v sili, ki bo 
v vozilih sicer obvezen od 1. aprila letos. 
Da je pot še brezskrbnejša, skrbi velik 
zaslon na dotik z navigacijo, potovalnim 
računalnikom in povezljivostjo s prenosnimi 
napravami. 

S posluhom za vas
A tisto, s čimer vas res očara, so preproste 
rešitve, kot so na primer preklopni 
sovoznikov sedež, ki omogoča prevoz 
daljših predmetov, multimedijski nosilec 
v dvojnem držalu za pijače na sredinski 
konzoli, držala za parkirni listek in pametni 
telefon, predal za dežnik pod sovoznikovim 
sedežem, strgalo za led, skrito v pokrovčku 
rezervoarja za gorivo, prostorska 
organizacija prtljažnega prostora, predal 
za odsevni jopič, prostor za shranjevanje 
prtljažne police ob naslonjalu zadnje klopi, 
dvostranska preproga prtljažnika za čist 
in umazan tovor (pa še bi lahko naštevali). 
To so stvari, ki olajšajo življenje. Kdo bi se 
tega branil?

POVEJTE NAM, KAKŠEN TIP ČLOVEKA STE, IN POVEMO VAM, KATERA OCTAVIA JE PRAVA ZA VAS.

PREPROSTE STVARI VAM SICER 

NISO NAJBOLJ LJUBE, A VI STE 

PREPROSTO ČLOVEK LUKSUZA. 

NOBENA KOŽA VAM NE DIŠI 

TAKO KOT IZBRANO USNJE IN 

NIČ VAS NE ZMORE POMIRITI 

TAKO KOT POGLED NA OKOLJE 

V HARMONIJI OBLIK. SLEDITE 

MODNIM SMERNICAM, A ZAHTE-

VATE TUDI UDOBJE, DOKONČNO 

PA VAS PREPRIČAJO ZNAMKE Z 

BOGATO TRADICIJO. ZASLUŽITE 

SI ŠKODA OCTAVIO L&K.

 DRUŽINSKI TIP

VAŠE NARAVNO OKOLJE JE 

DRUŽINA IN S SEBOJ JO JEM-

LJETE NA VSE SVOJE POTI, IN TO 

NE LE ZATO, KER MORATE. PRE-

PROSTO HOČETE BITI OBKROŽENI 

Z LJUDMI, KI NOSIJO VAŠ PRIIMEK 

IN/ALI GENE. VAŠ AVTO JE PAČ 

VAŠA DNEVNA SOBA NA KOLESIH. 

V NJEM JE VSE, KAR POTREBU-

JETE IN IMATE RADI. IN KER V 

NJEM VSI UŽIVAJO, VESTE, DA STE 

IZBRALI PRAV. IZBRALI STE ŠKODA 

OCTAVIO - ALI PA JO ŠE BOSTE. 

 AVANTURISTIČEN TIP

SKAVTI, TABORNIKI, PLANINCI, 

POHODNIKI, JADRALCI – DEJST-

VO JE, DA STE ČLOVEK NARAVE 

IN NE PRIZNAVATE OMEJITEV, KI 

VAM JIH POSTAVLJAJO MESTNE 

ULICE IN ASFALTIRANE CESTE. 

NIČ VAS NE MORE PRESENETITI, 

SAJ STE VEDNO PRIPRAVLJE-

NI NA VSE. IN KO JE TREBA, Z 

VESELJEM VKLOPITE SVOJ ŠTIRI-

KOLESNI POGON. AVTO, KI VAM 

JE PISAN NA KOŽO, JE ŠKODA 

OCTAVIA SCOUT.

 ADRENALINSKI TIP

STE DIRKAČ PO DUŠI (IN TEŽKI 

NOGI). S HITROSTJO SVOJIH 

MISLI SE ODLIČNO ZNAJDETE V 

POSLU, S HITROSTJO BESED PA 

DOSEGATE ZAVIDLJIVE USPEHE 

PRI NASPROTNEM SPOLU. A NISTE 

LE JAMAJŠKI SPRINTER, SUVERE-

NO SE ZNAJDETE TUDI V VLOGI 

VZTRAJNEGA MARATONCA. AVTO, 

KI BO V VAS VZBUJAL STRAST, A SE 

HKRATI NE BO ZAMERIL NE PART-

NERJU NE OTROKOM, JE ŠKODA 

OCTAVIA RS.

PERFEKCIONISTIČEN TIP
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kombinacij opreme, 
motorizacije in oblike 
modela Octavia obstaja. 

lahko še poveča 
uporabnost prav 
vseh različic 
Octavie, serijsko 
pa je ta pogon 
pri Scoutu.

5           zvezdic 
           Euro NCAP 
zagotavlja vrhunsko 
varnost.

praktičnih Simply 
Clever rešitev vam 
bo olajšalo vožnjo.

IZBERIMO 

SKUPAJ
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ZA VSE
VAM NASLOV ZVENI ZNANO? KAJ PA, ČE NE 
GOVORIMO O VAS, AMPAK O AVTOMOBILU, KI 
JE LAHKO POTUJOČA DRUŽINSKA DNEVNA 
SOBA, DIRKALNI VENTIL, S KATERIM SI DATE 
DUŠKA, IN NEUSTRAŠEN SOPOTNIK, KI VAS 
ODPELJE KAMOR KOLI, PA ČETUDI PO BLATNI 
CESTI V GOZD ALI S PRIKOLICO NA MORJE? 
POTEM TO ZVENI PREPROSTO IDEALNO! 

In Škoda Octavia je ta avto: primerna je 
za vse okuse in potrebe, kar iz leta v leto 
potrjuje tudi njena široka priljubljenost. Že 
leta je namreč v vrhu najbolj prodajanih 
vozil v Sloveniji. 

Za vsakogar nekaj
Limuzina ali Combi? Športnik ali tabornik? S 
pogonom na dve ali štiri kolesa? Če vam že 
tako velik 590-litrski prtljažnik v petvratni 
limuzinski različici ni dovolj, imate na izbiro 
še uporabnejšo karavansko različico. Ta se 
v osnovni postavitvi pohvali s prostornino 
610 litrov, kar se z dvotretjinskim zlaganjem 
zadnjih sedežev poveča na že dostavniških 
1740 litrov (1580 v limuzini). Ob tem pa 
ima dvojno dno, v katero lahko odložite 
manjše predmete, in praktične pritrditvene 
elemente. Za pot do šole, izlet k babici in za 
družinsko odpravo na počitnice bo družina 
torej vedno polno opremljena! 

In če greste sami, s prijatelji oziroma z 
družino pogosto v hribe ali se vozite po 
podeželskih, neutrjenih, pogosto blatnih 
cestah? Potem boste izbrali Octavio 
Combi Scout, ki ponuja vso prostornost 

z dodatkom višjega podvozja, robustnih 
plastičnih zaščitnih oblog, terenskega 
voznega programa in inteligentnega 
štirikolesnega pogona. Za tiste, ki radi 
pridete na cilj malo (ali veliko) prej, pa je v 
ponudbi še športna različica RS (limuzina 
in Combi), in to tudi s kar 245 konjskimi 
močmi! In za vse z izbranim okusom? Pravi 
odgovor je Octavia L&K, odeta v elegantno 
opremo, usnje, les in druge izbrane 
materiale. 

Udobje in tehnologija višjih 
razredov
V vsakem primeru boste na daljših poteh 
cenili samodejno prilagajanje dolgih in 
kratkih luči, predvsem pa aktivni radarski 
tempomat, ki v kombinaciji z dejstvom, da 
zna Octavia ohranjati položaj na svojem 
voznem pasu, vozi tako rekoč sam! 

Na pomoč vam Octavia priskoči tudi z 
avtomatskim zaviranjem v sili, opozorilom 
na vozilo v mrtvem kotu in številnimi 
drugimi najsodobnejšimi asistenčnimi 
sistemi, senzorji ter s kamerami, ki 
pomagajo pri parkiranju. In seveda, Octavia 

je pametna kot še nikoli: osrčje njene 
inteligence je sistem ŠKODA Connect, ki 
poskrbi za informacije, zabavo, povezavo 
s servisom in samodejni klic v sili, ki bo 
v vozilih sicer obvezen od 1. aprila letos. 
Da je pot še brezskrbnejša, skrbi velik 
zaslon na dotik z navigacijo, potovalnim 
računalnikom in povezljivostjo s prenosnimi 
napravami. 

S posluhom za vas
A tisto, s čimer vas res očara, so preproste 
rešitve, kot so na primer preklopni 
sovoznikov sedež, ki omogoča prevoz 
daljših predmetov, multimedijski nosilec 
v dvojnem držalu za pijače na sredinski 
konzoli, držala za parkirni listek in pametni 
telefon, predal za dežnik pod sovoznikovim 
sedežem, strgalo za led, skrito v pokrovčku 
rezervoarja za gorivo, prostorska 
organizacija prtljažnega prostora, predal 
za odsevni jopič, prostor za shranjevanje 
prtljažne police ob naslonjalu zadnje klopi, 
dvostranska preproga prtljažnika za čist 
in umazan tovor (pa še bi lahko naštevali). 
To so stvari, ki olajšajo življenje. Kdo bi se 
tega branil?

POVEJTE NAM, KAKŠEN TIP ČLOVEKA STE, IN POVEMO VAM, KATERA OCTAVIA JE PRAVA ZA VAS.

PREPROSTE STVARI VAM SICER 

NISO NAJBOLJ LJUBE, A VI STE 

PREPROSTO ČLOVEK LUKSUZA. 

NOBENA KOŽA VAM NE DIŠI 

TAKO KOT IZBRANO USNJE IN 

NIČ VAS NE ZMORE POMIRITI 

TAKO KOT POGLED NA OKOLJE 

V HARMONIJI OBLIK. SLEDITE 

MODNIM SMERNICAM, A ZAHTE-

VATE TUDI UDOBJE, DOKONČNO 

PA VAS PREPRIČAJO ZNAMKE Z 

BOGATO TRADICIJO. ZASLUŽITE 

SI ŠKODA OCTAVIO L&K.

 DRUŽINSKI TIP

VAŠE NARAVNO OKOLJE JE 

DRUŽINA IN S SEBOJ JO JEM-

LJETE NA VSE SVOJE POTI, IN TO 

NE LE ZATO, KER MORATE. PRE-

PROSTO HOČETE BITI OBKROŽENI 

Z LJUDMI, KI NOSIJO VAŠ PRIIMEK 

IN/ALI GENE. VAŠ AVTO JE PAČ 

VAŠA DNEVNA SOBA NA KOLESIH. 

V NJEM JE VSE, KAR POTREBU-

JETE IN IMATE RADI. IN KER V 

NJEM VSI UŽIVAJO, VESTE, DA STE 

IZBRALI PRAV. IZBRALI STE ŠKODA 

OCTAVIO - ALI PA JO ŠE BOSTE. 

 AVANTURISTIČEN TIP

SKAVTI, TABORNIKI, PLANINCI, 

POHODNIKI, JADRALCI – DEJST-

VO JE, DA STE ČLOVEK NARAVE 

IN NE PRIZNAVATE OMEJITEV, KI 

VAM JIH POSTAVLJAJO MESTNE 

ULICE IN ASFALTIRANE CESTE. 

NIČ VAS NE MORE PRESENETITI, 

SAJ STE VEDNO PRIPRAVLJE-

NI NA VSE. IN KO JE TREBA, Z 

VESELJEM VKLOPITE SVOJ ŠTIRI-

KOLESNI POGON. AVTO, KI VAM 

JE PISAN NA KOŽO, JE ŠKODA 

OCTAVIA SCOUT.

 ADRENALINSKI TIP

STE DIRKAČ PO DUŠI (IN TEŽKI 

NOGI). S HITROSTJO SVOJIH 

MISLI SE ODLIČNO ZNAJDETE V 

POSLU, S HITROSTJO BESED PA 

DOSEGATE ZAVIDLJIVE USPEHE 

PRI NASPROTNEM SPOLU. A NISTE 

LE JAMAJŠKI SPRINTER, SUVERE-

NO SE ZNAJDETE TUDI V VLOGI 

VZTRAJNEGA MARATONCA. AVTO, 

KI BO V VAS VZBUJAL STRAST, A SE 

HKRATI NE BO ZAMERIL NE PART-

NERJU NE OTROKOM, JE ŠKODA 

OCTAVIA RS.

PERFEKCIONISTIČEN TIP
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kombinacij opreme, 
motorizacije in oblike 
modela Octavia obstaja. 

lahko še poveča 
uporabnost prav 
vseh različic 
Octavie, serijsko 
pa je ta pogon 
pri Scoutu.

5           zvezdic 
           Euro NCAP 
zagotavlja vrhunsko 
varnost.

praktičnih Simply 
Clever rešitev vam 
bo olajšalo vožnjo.

IZBERIMO 

SKUPAJ



Polestar je derivat blagovne znamke Volvo, ki z njim želi 
tako kot ostale vrhunske znamke ponuditi več v segmen-
tu prestiža. Tako se bo proizvodnja Polestarja 1 začela 
sredi leta 2019, ko naj bi ga v roke že dobili prvi kupci. S 
tem pa se Švedi vračajo v igro prestižnih kupejev z ve-
likim švedskim kupejem. Polestar 1 bo priključni hibrid, 
ki bo zmogel na cesto pognati 600 konjev (447 kW) in 
bo pod kolesi ustvarjal 1000 Nm navora. Svojo hibridno 
odličnost bo dokazoval z do 150 kilometrov energijske 
neodvisnosti. Seveda Švedi stavijo tudi na odličnost pri 
materialih. Tako bo veliko karoserijskih delov iz ogljikovih 
vlaken. Kupci bodo poleg tradicionalnega nakupa lahko 
najeli svoj Polestar tudi prek novega naročniškega mo-
dela. V tem naročniškem modelu bodo kupci plačevali 
mesečno najemnino, ki bo pokrivala amortizacijo vozila, 
zavarovanje in vzdrževanje. In cena? Od 130.000 evrov 
dalje._
polestar.com

KORAK PROTI REALNOSTI  

TOYOTA GT SUPRA 
RACING

Vsi ljubitelji avtomobilov iz dežele vzhajajočega 
sonca smo nestrpno pričakovali, da bomo v Že-
nevi le ugledali novo Toyoto Supra. Žal se to še 
ni zgodilo, a kljub temu nismo ostali razočarani. 
Predstavili so nam namreč konceptno Toyoto GR 
Supra Racing, ki že kaže vse poteze tega, kar nam 
bodo Japonci kmalu ponudili tudi v cestni različi-
ci. Virtualno jo boste lahko zapeljali v prihajajoči 
posodobitvi igre Gran Turismo. Kdaj jo bomo lahko 
videli v živo, na dirkališču, pa še ni znano. V vsa-
kem primeru smo s predstavitvijo koncepta korak 
bliže tisti Supri, ki jo navadni smrtniki že nestrpno 
pričakujemo. Mi že držimo pesti, da bo to zelo zelo 
kmalu._
toyota.si

MOBILNO

BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ & JAN MACAROL 

VSI, KI SPREMLJAMO AVTOMOBILIZEM, SE VSELEJ VESELIMO MARCA.
TO JE MESEC, KO PROIZVAJALCI POKAŽEJO, KAKO VIDIJO PRIHO-
DNOST, IN SVOJA DOGNANJA PREDSTAVIJO V OKVIRU NAJVEČJEGA
AVTOSALONA V ŽENEVI. IN TUDI LETOS SMO SE LAHKO NAČUDILI IZ-
JEMNEMU POGLEDU V PRIHODNOST. VSE NOVOSTI LAHKO PREGLE-
DATE NA POVEZAVI CITYMAGAZINE.SI/ZENEVA2018.

SUV DRZNEGA DIZAJNA 

HYUNDAI SANTA FE
Na prednjem delu Hyundaia Santa Fe prevla-
duje velika kaskadna maska, ki smo jo prvič 
ugledali na aktualnem Hyundaiu i30. Z obeh 
strani jo obdajajo razdeljeni žarometi na podo-
ben način, kot smo to opazili že pri Koni. Kar je 
tudi prav, saj Santa Fe nastopa v segmentu, v 
katerem ima izjemno konkurenco, in nekako 
mora izstopati. Občutno spremenjeni zunanjo-
sti sledi tudi občutno spremenjena notranjost. 
Ta je bila zasnovana povsem na novo in ima s 
predhodnim modelom malo skupnega. Podobno 
kot pri Koni ima Santa Fe zabavno-informacijski 
zaslon postavljen na vrh armaturne plošče, 
kar zmanjša uhajanje voznikovega pogleda s 
cestišča. Novi Santa Fe bo na trg prišel v dveh 
velikostih s petimi oziroma sedmini sedeži._ 
hyundai.si

POSLOVNA KLASIKA

NOVI AUDI A6
Novi Audi A6 se je pridružil nedavno pomlajeni-
ma Audiju A7 in Audiju A8. Pri šestici gre za res-
no prenovo in popolnoma novo generacijo. Kot 
vsi dobro vemo, je bil Audi A6 vedno sinonim za 
avtomobilski model, ki se je v vrhunskem razredu 
najbolj šarmantno staral. Tudi zato veliko novega 
na cesto prinaša prav nova generacija. Ker A6 
neposredno konkurira BMW-jevi petici in Merce-
des-Benzu razreda E, mora biti tudi na področju 
tehnologije korak pred rivali. Pametna navigacija, 
obilica asistenčnih sistemov in vrhunski motorji 
z mini hibridno tehnologijo so dokaz, da misli biti 
Audi izredno konkurenčen. Quattro štirikolesni 
pogon je standarden pri vseh različicah Audija A6, 
kar predstavlja pravo malo revolucijo v tem po-
slovnem segmentu._
audi.si

VRNITEV ŠVEDSKEGA KUPEJA

POLESTAR 1

SVEŽI VAL 
JEKLENIH 
KONJIČKOV
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NAPREDEN KONCEPT

ŠKODA VISION X CONCEPT
Po velikosti se Škoda Vision X Concept uvršča pod Ško-
dinega Karoqa, a bolj kot to je koncept zanimiv z vidika 
tehnologije. Poganjajo ga namreč lahko bencin, stisnjeni 
zemeljski plin ali zgolj električna energija. Srce koncep-
ta predstavlja 1,5-litrski bencinski motor, ki lahko delu-
je tako na bencin kot na stisnjeni zemeljski plin. Vision 
X pa premore še dva elektromotorja. Prvi je klasičen, z 
jermenom povezan z bencinskim motorjem in deluje kot 
njegov zaganjalnik. Drugi ima povsem drugačno funkci-
jo, saj gre za elektromotor v pogonskem smislu, ki nudi 
še dodatnih 70 Nm navora. Glede na vozne razmere ima 
lahko Škoda Vision X Concept pogon na prednji, zadnji 
ali oba kolesna para. Od 0 do 100 km/h potrebuje 9,3 se-
kunde in doseže najvišjo hitrost 200 km/h. Pri tem pa je 
izjemno okolju prijazen. Odlično, Škoda!_
skoda.si

CESTNI BOJEVNIK

FORD RANGER RAPTOR
Vsi ljubitelji pick-upov imate razlog za veselje. Ford se 
je namreč odločil, da svojega Ford Rangerja ponudi še 
v nekoliko bolj bojevniški izvedbi, in nastal je Ford Ran-
ger Raptor. To vsekakor pomeni »besen« videz in odličen 
terenski obet. Ford Ranger je pravzaprav najmanjši For-
dov pick-up. Model F-150 je od njega še nekoliko večji in 
za evropske razmere praktično neuporaben. A ker so se 
nedavno pri Fordu odločili, da Rangerja ponudijo tudi na 
severnoameriškem trgu, je postala logična še različica 
Raptor, s katero je označena prav najbolj divjaška razli-
čica F-150. Kot se spodobi, je Ford Ranger Raptor v pri-
merjavi z običajno cestno različico dvignjen s posebnimi 
vzmetmi za terensko vožnjo, ki omogočajo več veselja in 
poguma cestnim bojevnikom._
ford.si

MOBILNO

BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ & JAN MACAROL 

MOBILNO

PREPRIČLJIVA LIMUZINA

PEUGEOT 508
V nasprotju s trendom, pri katerem so avtomobili vedno 
večji, je Peugeot ubral malce drugačno pot. Novi Peugeot 
508 je namreč malce nižji in krajši od predhodnika, zra-
sel pa je v širino. Vsekakor deluje naostreno, še posebno 
zaradi izstopajoče prednje maske in agresivnih prednjih in 
zadnjih luči. Vrata brez okvirjev okoli stekel še dodatno po-
trjujejo, da misli Peugeot resno in si ne želi biti zgolj še ena 
neopazna limuzina. V notranjosti ne moremo mimo Peu-
geotovega i-Cockpita, ki ga lahko zasledimo tudi v vseh 
novejših Peugeotovih modelih. Ambientalna osvetlitev in 
sedeži s funkcijo masaže so luksuzni dodatki, še bolj kot 
to pa navdušuje dejstvo, da si lahko notranjost omislite v 
usnju, alkantari ali z vstavki iz pravega lesa._
peugeot.si

ODŠTEKANI CACTUSOV DIZAJN 

CITROËN BERLINGO
Tudi novi Citroën Berlingo ima zdaj zaščito vrat, ki smo 
jo opazili že pri bolj odštekanem Cactusu. Pri Citoroënu 
zatrjujejo, da je količina tovora, ki ga lahko prepeljemo 
z Berlingom, največja v tem avtomobilskem razredu. 
Krajša različica lahko pelje predmete, ki merijo v dolžino 
do 2,7 metra, in ima 775 litrov prtljažnega prostora, kar 
je za kar 100 litrov več kot pri predhodnem modelu. Če 
vam to še ni dovolj, imate po notranjosti avtomobila na 
voljo še 28 drugih odlagalnih površin, ki imajo skupno 
še za 186 litrov prostora. Celo pod stropom boste lahko 
našli priročne shranjevalne površine. Če potrebujete še 
več prostora, bo treba izbrati daljšo različico Berlinga, 
ki ima 1050 litrov prtljažnega prostora in lahko prepelje 
predmete, dolge do 3,05 metra._
citroen.si

NOVICE

RENAULT & PRIHODNOST 

RENAULT  EZ-GO
Renault EZ-GO (izgovarja se enako 
kot »Easy Go«) je robotizirano vozilo, 
natančneje, avtonomno vozilo brez 
voznika, z električnim pogonom, za 
deljeno rabo. Namenjeno je preva-
žanju po mestu in primestju – do 6 
potnikov hkrati. Poleg njega je na-
menska postaja, ki se zlije z bližnjim 
urbanim okoljem. Renault EZ-GO je 
več kot le oblikovalska študija. Je 
vozilo in storitev hkrati, je del ekosi-
stema pametnega mesta, kakršne 
postopoma ustvarjajo mestne ob-
lasti, občine in zasebni sektor. Njego-
va modularna konstrukcijska osnova 
omogoča raznoliko uporabnost in 
različne vrste karoserij._

renault.si

HRVATJE OBLJUBLJAJO 

RIMAC C_TWO
Ko govorimo o presežkih v avtomo-
bilističnem svetu, je pomembnih le 
nekaj ključnih podatkov. Pospeševa-
nje od 0 do 100 km/h, ki mu sledijo 
še konjske sile in končna hitrost. Pri 
vseh naštetih podatkih hrvaški Ri-
mac naravnost šokira. Hrvaški Rimac 
je izdelal zelo zelo hiter avtomobil. 
A to ni običajen avtomobil, temveč 
avto, ki ga žene vedno bolj popularna 
elektrika. In slednja na cesto prenaša 
nenormalnih 1914 konjskih moči, ki 
avtu omogočajo pospešek od 0 do 
100 km/h v pičlih 1,85 sekunde. A to 
še ni vse. Rimaca bo moč pognati do 
vražjih 412 km/h končne hitrosti. Ali 
bo vse te obljube Hrvatom uspelo 
prenesti v resničnost, pa bomo še vi-
deli. Do zdaj jim je uspelo izdelati le 8 
avtomobilov v svoji celotni zgodovini, 
Concept Two pa naj bi izdelali v 150 
primerkih. In cena? O tem ne želijo 
govoriti._
rimac-automobili.com
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FRANCOSKA 
ROMANCA:
RENAULT 
TALISMAN & 
TOMI ČEŠEK

FRANCOZI VSE POČNEJO NEKOLIKO DRUGAČE. SO NAROD, KI GA 
JE TREBA RAZUMETI IN DOBRO POZNATI. NA SVET IMAJO POPOL-
NOMA SVOJ POGLED, KI JE NA POSEBEN NAČIN ZELO ROMANTI-
ČEN. IN TAKO JE TUDI Z NJIHOVIMI AVTOMOBILI, KI SO ZNANI PO 
SVOJIH INOVACIJAH IN DRZNEM DIZAJNU. TUDI ZATO SMO V NAŠO 
DRUŽBO POVABILI TOMIJA ČEŠKA – KUHARSKEGA MOJSTRA IN 
USTVARJALCA ODLIČNIH FRANCOSKIH SLAŠČIC IN PEKOVSKIH 
IZDELKOV, KI JE DEL SVOJE MLADOSTI PREŽIVEL V FRANCIJI. 
TAM SE JE ŠOLAL NA PRESTIŽNEM ECOLE NATIONALE SUPÉRIE-
URE DE PÂTISSERIE, NATO PA DELAL V DUCASSOVI RESTAVRACI-
JI LA BASTIDE DE MOUSTIERS, KI JE MED DRUGIM NAGRAJENA Z 
MICHELINOVO ZVEZDICO. PREK KULINARIČNEGA USTVARJANJA V 
SVOJEM PODJETJU ZEBRA PATISSERIES JE V DNEVNEM STIKU S 
FRANCOSKO KULINARIKO IN TAKO TUDI S FRANCOSKO KULTURO – 
TUDI ZATO SE NAM JE ZAZDELO, DA BO SPOZNAVANJE TOMIJA IN 
TALISMANA PRAVA FRANCOSKA ROMANCA.

MOBILNO

BESEDILO: JAN MACAROL / FOTOGRAFIJE: TOMAŽ KOS
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pa sem zasledil tudi veliko usmer-
jenost v prihodnost, saj s svojimi 
električnimi vozili in različnimi kon-
cepti, kot je nedavno predstavljen 
EZ-GO, kaže, kakšna bo prihodnost 
urbane mobilnosti. Prihodnosti se 
veselim in proti avtomobilom, ki 
vozijo sami, nimam zadržkov.

Bi lahko francosko kuhinjo na kakr-
šenkoli način povezal s francosko 
avtomobilsko industrijo?
V našem podjetju smo se franco-
ske kuhinje lotili z upoštevanjem 
pomembnejših osnovnih načel. Za 
svoje pekovske izdelke na primer 
izbiramo najboljše sestavine. Tako 
je moka našega kruha posebna 
francoska skrivnostna mešanica, 
ki nam jo je zaupal in izdal pek, ka-
terega tradicija sega pet genera-
cij v preteklost. Na nek način gre 

INFOMAT//
CENA TESTNEGA VOZILA 
31.540,00 € 
 
renault.si
zebra-patisseries.si

MOBILNOMOBILNO

žnje. Čeprav se imam osebno za 
umirjenega voznika, pa je pri meni 
način vožnje večkrat izvabil kakšen 
hudomušen nasmešek. Občutki so 
preprosto super.

Kako gledaš na avtomobilsko priho-
dnost?
Marsikaj me preseneča že danes. 
Na primer sistemi, ki preprečujejo 
nalet vozila, ali pa radarski tempo-
mat, ki mi ga je uspelo preizkusiti v 
novem Renault Talismanu. So stva-
ri, brez katerih ne morem več. Ra-
zvoj avtomobilov je neverjeten tudi 
na področju povezljivosti s pamet-
nimi napravami. Tu me je Talisman 
presenetil z velikim LCD-zaslonom, 
prek katerega sem dobival vse pot-
rebne informacije. Je prav futuri-
stičen in to mi je bilo v notranjosti 
vozila izjemno všeč. Pri Renaultu 

So Francozi res tako romantični?
Francozi so pregovorno romantični, 
a so še veliko več kot to. So velik na-
rod z veliko znanja in v tem pogledu 
tudi zelo ponosen narod. Romantiko 
lahko pri njih velikokrat prenese-
mo tudi v ljubezen do popolnosti. In 
takšni so tudi v svoji kulinariki. Tu ni 
prostora za improvizacijo. Menim, da 
podoben odnos kot do svoje sve-
tovno priznane kuhinje gojijo tudi 
do avtomobilov. Tu lahko prav pri 
Francozih zaznamo zvrhano mero 
romantičnosti in tudi vizionarstva. V 
marsičem so bili prav francoski av-
tomobili tisti, ki so z raznimi inova-
cijami romantično spreminjali svet. 

Kakšen prvi vtis je nate naredil 
Renault Talisman?
Zelo me je navdušil. Je opazen av-
tomobil in v limuzinski različici lovi 
pravo ravnotežje med poslovnostjo 
in športnostjo. Njegove linije so rav-
no prav prefinjene, elegantne ter 
hkrati dinamične, da izstopa v vseh 
pogledih. Najbolj mi je všeč svetlob-
ni podpis tako zadka kot prednjega 
dela novega Renault Talismana. Tu je 
oblikovno zelo edinstven.  Vizualno 
zunanjo celoto pa odlično dopolnjuje 
sodobna notranjost, ki je tudi precej 
izčiščena in nima nepotrebnih ele-
mentov. Naredi odličen prvi vtis, ta 
pa vedno šteje veliko. Tudi v poslu. 

Kakšne adute mora imeti v tvojih 
očeh avtomobil?
Ker v avtomobilu preživim precej 
časa, vsekakor cenim udobje. A 
vseeno na prvo mesto dajem var-
nost. In tu so vozila Renault vedno 
med vodilnimi. Seveda je v mojih 
očeh  pomemben videz in sem zelo 
pozoren na podrobnosti. Vse skupaj 
na koncu vselej dam na tehtnico, 
kjer lovim dobro razmerje med ceno 
in tem, kar za svoj denar dobim. 
Tako da ima Renault Talisman v mo-
jih očeh precej takšnih adutov, da bi 
lahko bil moja prva izbira. 

Te je kaj še posebej presenetilo?
Najbolj me je presenetila voz-
na dinamika novega Renault Ta-
lismana. Testni avtomobili je bil 
namreč opremljen s sistemom 
MULTI-SENSE® v kombinaciji s teh-
nologijo 4CONTROL® ter variabilnim 
vzmetenjem. Preprosto poveda-
no predstavlja sistem posebnega 
podvozja, ki med drugim omogoča 
4-kolesno krmiljenje, ki zagotavlja 
neverjetno vozno dinamiko. Av-
tomobil gre kot po tračnicah, ko 
ga zapelješ v ovinek. Fizikalne sile 
pa delujejo popolnoma drugače 
kot pri običajnih vozilih, saj se tudi 
zadnja kolesa obračajo v smeri vo-

za mešanico tradicije, kakovosti 
in pogleda v prihodnost. Francozi 
so takšni v svoji kuhinji in nekako 
verjamem, da te lastnosti prena-
šajo tudi v avtomobilsko industrijo. 
Tako kot sam želim narediti najbolj-
ši francoski rogljiček iz najboljših 
sestavin, verjamem, da Renault 
dela vse, da bi navduševal svoje 
kupce._
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CITY KNJIŽNICA

KNJIGE

Ali veste, kaj pravzaprav pomeni beseda 
meditacija? Kakšen je ta proces in kaj se 
skriva za njim? To knjigo lahko uporabite 
kot smerokaz in vodnik skozi gozd ne-
znanih pojmov in pomenov, ki obkrožajo 
besedo »meditacija«. Ena najpomemb-
nejših stvari, ki jih mora človek storiti v 
življenju, je, da se nauči meditirati. Ta te-
meljna, a vendar tako enostavna veščina 
ne zagotavlja le uspehov v vsakodnev-
nem delovanju, tako poslovnem kot za-
sebnem, ampak ustvarja trajni občutek 
notranje izpolnitve in sreče._

zalozba-chiara.si 
17,90 €

SIGRID NUNEZ 

THE FRIEND

JONATHAN ABRAMS 

ALL THE PIECES MATTER: THE INSIDE 
STORY OF THE WIRE

TARA WESTOVER 

EDUCATED: A MEMOIR

ADRIAN P. KEZELE 

HEJ, ČLOVEK, SPRAVI SE MEDITIRAT 

Ko ženska nepričakovano izgubi najboljšega 
prijatelja in mentorja, ji v oskrbi ostane ne-
zaželeni pes. Njena bitka z žalostjo je pod-
krepljena s tihim trpljenjem psa, nemške 
doge, ki je travmatiziran z nepojasnjenim 
izginotjem njegovega gospodarja in grožnjo, 
da bo pristal na ulici.  Medtem ko druge skrbi, 
da je ženska postala žrtev lastnega čarobne-
ga razmišljanja, se sama noče ločiti od psa, 
razen za kratek čas. Izolirana od preostalega 
sveta postane obsedena s skrbjo za psa in 
odločena, da mu bo brala misli in dognala, kaj 
si želi njegovo srce. S tem se nevarno približa 
svojemu propadu, a se kljub temu ob kopiče-
nju težav tako zanjo kot za psa najde nekaj 
lepih presenečenj._

amazon.com 
19,78 €

Ko je se leta 2008 na HBO-ju odvrtel zadnji del 
priznane kriminalne drame The Wire, je ta pos-
tala samo še bolj priljubljena in vplivna. Dotikala 
se je različnih družbenih in političnih tematik, 
ki so postajale in postajajo vedno bolj nujne za 
pogovor. Univerze danes uporabljajo serijo kot 
orodje učenja od kazenskega pravosodja do 
sociologije. Politiki in aktivisti jo dajejo za pri-
mer, ko govorijo o politiki. Ko kritiki pripravlja-
jo sezname najboljših serij vseh časov, se The 
Wire vedno znova povzpne na sam vrh. Čeprav 
je bilo opravljenih več kritičnih analiz same se-
rije in tem, ki jih obravnava, pa še nikoli ni bilo 
predstavljeno, kako je sama serija sploh nasta-
la. Jonathan Abrams tako pove presenetljivo, 
prepričljivo in celovito zgodbo o nastanku in 
ustvarjanju te mogočne zapuščine._

amazon.com 
21,30 €

Tara Westover je bila stara 17, ko je 
prvič stopila čez šolski prag. Rodila 
se je »survivalistoma«  in se tako 
vsak dan znova pripravljala na ko-
nec sveta. Njen oče zdravstvenim 
ustanovam ni zaupal in tako Tara 
nikoli ni videla ne zdravnika ne me-
dicinske sestre. Ureznine in mož-
ganske pretrese, celo opekline, ki so 
nastale pri eksploziji, so s pomočjo 
zelišč zdravili doma. Družina je bila 
od družbe tako zelo izolirana, da ni 
bilo nikogar, ki bi otrokom zagotovil 
izobrazbo, in nikogar, ki bi lahko po-
magal takrat, ko je njen starejši brat 
postal nasilen. Ko se je njen drugi 
brat vrnil s fakultete z novicami s 
sveta, se je Tara odločila, da si tudi 

ona želi takšnega življenja. Sama se je naučila ravno dovolj mate-
matike, slovnice in znanosti, da je bila sprejeta na univerzo Brin-
gham Young. Tam je študirala psihologijo, politične vede, filozofijo 
in zgodovino in tudi prvič slišala o dogodkih, ki so spremenili svet. 
Njena želja po znanju jo je spremenila in jo popeljala do Harvarda. 
Šele takrat se je začela spraševati, ali je morda prišla predaleč in ali 
še vedno lahko najde pot domov._

amazon.com 
12,99 €

MARC MARTIN 

VSE 
Izpod prstov priznanega pisatelja in 
ilustratorja prihaja prismuknjena, po-
datkov polna pustolovščina za rado-
vedne svetovne popotnike – mlade in 
stare. Pridruži se nam na potovanju 
okoli sveta od Hongkonga do Ama-
zonke, od Ulan Batorja do Antarktike 
in odkrij stvari, ki naredijo vsak kraj 
edinstven. Enciklopedična slikanica je 
vizualna poslastica, ki vabi k razisko-
vanju osupljivih krajev, presenetlji-
vih podrobnosti in kopice življenjskih 
dejstev in podatkov, ki se razlivajo po 
njenih straneh. Barvite in podrobne 
ilustracije bralca kar same vabijo na 
pot v oddaljene kraje in k odkrivanju 
znamenitosti, ki jih skrivajo._

miszalozba.com 
25,95 €

VSAJ ZA TRENUTEK IZ ROK SPUSTITE VSE 
TEHNOLOŠKE PRIPOMOČKE IN VZEMITE V 
ROKE KAKŠNO DO BRO KNJIGO. OBSTAJA NA-
MREČ REK, KI PRAVI, DA SE POT PROTI ZNA-
NJU ZAČNE Z OBRAČANJEM STRANI. ZATO NE 
ČAKAJTE, OBRNITE PRVO STRAN ŽE DANES. 
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Režija: Kay Cannon.  
 
Igrajo: Leslie Mann, John Cena, 
Kathryn Newton, Ike Barinholtz, 
Graham Phillips in drugi.

od 29. marca /  
Cineplexx, Kolosej

FILMSKA PLATNA
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Konec marca v naše kinematografe 
prihaja komedija, ki bo nasmejala 
marsikaterega najstnika, staršem 
pa dala precej misliti. Tri srednje-
šolke se namreč odločijo, da bodo 
na maturantskem plesu izgubile ne-
dolžnost, ker pa njihovi starši to po 
pomoti (in na njihove srečo) izvedo, 
se na vso moč trudijo, da bi jim to se-
veda preprečili.

Trem parom se zgodi največja gro-
za, ki si jo je mogoče zamisliti. Izvejo 
namreč za skrivni načrt, ki ga ima-
jo na večer svojega maturantskega 
plesa njihove tri hčere. Najstnice, ki 
so, tako kot njihovi starši, prijatelji-
ce že od malega, se odločijo, da ples 
ob zaključku srednje šole ne bo edini 
pomembni dogodek tistega večera. 
V nasprotju z njihovimi starši se jim 
ta zdi nadvse primeren še za en velik 

korak – vse tri se odločijo, da bodo 
na ta večer izgubile nedolžnost. Nji-
hovi starši se panično lotijo načrta, 
kako jim to preprečiti, preden bo 
prepozno.

Režiserka Kay Cannon, ki se je kot 
scenaristka podpisala pod vse tri 
dele filmov Prava nota, je tokrat 
prvič sedla na režiserski stolček, 
vlogo glavnim trem staršem pa so 
zaupali starim znancem komedije – 
Leslie Mann (Maščevanje v visokih 
petah, To so 40, Napumpana, 40-le-
tni devičnik), Iku Barinholtzu (Sose-
di, Sosedi 2, Sestri, Odred odpisanih) 
in Johnu Ceni (Razuzdanka, Sestri). 
Pod komedijo pa se podpisujejo tudi 
producenti uspešnic Sosedi – Seth 
Rogen, Evan Goldberg in James We-
aver.

KOMEDIJA

BLOCKERS 
ZDA, 2018

NE Z MOJO 
HČERKO
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V mestu Vinci življenje teče mirno. Leonardo se 
ukvarja z novim, neverjetnim izumom, prijatelj Lo-
renzo mu pomaga, Lisa pa ju opazuje in se jima 
posmehuje. Ko vaški pripovedovalec zgodb izda 
skrivnost o skritem zakladu, se trojica poda na lov 
za izgubljenim bogastvom. Pot jih popelje v Firence, 
Lorenza ugrabijo pirati, ki prav tako želijo najti skriti 
zaklad. Leo se s pomočjo še enega svojih genialnih 
izumov, potapljaške obleke, potopi na dno morja._

Režija: Sergio Manfio. Glasovi: Miha Rodman, Luka 
Markus Štajer, Nina Kaludjerović, Uroš Buh, Maša 
Tiselj.

od 15. marca / Cineplexx, Kolosej 

ANIMIRANA PUSTOLOVŠČINA 

LEO DA VINCI:  
MISIJA MONA LISA 

ITALIJA, 2018, LEO DA VINCI:  
MISSION MONA LISA

KATERI FILMI BODO V MARCU OSVETLJEVALI FILMSKA PLATNA? VZEMITE SI ČAS ZA 
PRVE POMLADNE PUSTOLOVŠČINE IN ČAS ZA OGLED DOBRIH FILMOV.

FILMSKA PLATNA

MARČEVSKI IZBOR FILMOV

Laro Croft spoznamo kot mlado žensko, ki kot ko-
lesarski kurir kraljuje ulicam East Londona. Stara 
je 21 let, zanemarja študij in se brani, da bi prev-
zela podjetje svojega očeta, ki je pred sedmimi leti 
izginil brez vsakršne sledi. Vendar Lara vseeno 
noče verjeti, da je mrtev. Ravno nasprotno, ko ves 
svet verjame, da lorda Richarda Crofta, svoj čas 
ekscentričnega pustolovca, ni več med živimi, se 
Lara odpravi po njegovih zadnjih sledeh, da ga 
najde. Tudi če njen oče tega nikoli ne bi dovolil._ 

Režija: Roar Uthaug. Igrajo: Alicia Vikander, Hannah 
John-Kamen, Walt Goggins, Dominic West, Daniel 
Wu in drugi. 

od 15. marca / Cineplexx, Kolosej

Epska romantična drama pripoveduje o 17-le-
tnem dekletu Katie, ki zaradi redke bolezni ne 
sme biti izpostavljena soncu. Podnevi je v hiši, 
šele zvečer po temi pa se odpravi proti lokalni že-
lezniški postaji, kjer igra kitaro potnikom. Nekega 
večera se vplete usoda in Katie spozna fanta, s 
katerim se spusti v poletno romanco. Srce para-
joča zgodba o ljubezni v slogu največjih roman-
tičnih klasik._

Režija: Scott Speer. Igrajo: Bella Thorne, Patrick 
Schwarzenegger, Rob Riggle, Quinn Shephard, Ken 
Tremblett in drugi.

od 22. marca / Cineplexx, Kolosej

AKCIJSKA PUSTOLOVŠČINA 

TOMB RAIDER 
ZDA, 2018, TOMB RAIDER

ROMANTIČNA DRAMA 

POLNOČNO SONCE 
ZDA, 2018, MIDNIGHT SUN

Kar se je zgodilo v prvem delu fantazijske pripovedi, 
je bil le uvod v brezkompromisni napad na človeštvo, 
ki mu bomo priča v nadaljevanju. Zgodba drugega 
dela se vrti okoli obetavnega, a uporniškega pilota 
Jaka Pentecosta, ki po smrti svojega očeta zapusti 
usposabljane za pilota in se zaplete v nečedne po-
sle kriminalnega podzemlja. Ob vse večji nevarnosti 
in neustavljivi grožnji, da bodo stroji uničili mesta in 
svet spravili na kolena, pa nepričakovano dobi zad-
njo priložnost, da skupaj s sestro Mako Mori boj na-
daljuje tam, kjer ga je končal njun oče._

Režija: Steven S. DeKnight. Igrajo: Scott Eastwood, 
Adria Arjona, John Boyega, Tian Jing, Nick Tarabay 
in drugi.  

od 22. marca / Cineplexx, Kolosej

BIOGRAFSKA ŠPORTNA DRAMA

JAZ, TONYA 
ZDA, 2018, I, TONYA

Film je biografska zgodba o ameriški drsalki Tonyi 
Harding, dobitnici dveh olimpijskih kolajn, ki je 
sodelovala v enem od največjih športnih škanda-
lov v zgodovini športa. Tonya se visoko vzpenja 
na ameriških turnirjih drsanja, a zabrede v teža-
ve, ko se v njeno življenje vrne nekdanji soprog. 
Skupaj najameta nekoga, ki bi zlomil nogo nje-
ni nasprotnici Nancy Carver. Ta poteza Tonyo za 
vedno omadežuje in ji uniči kariero._  

Režija: Craig Gillespie. Igrajo: Margot Robbie, Cait-
lin Carver, Sebastian Stan, Mckenna Grace, Allison 
Janney in drugi.

od 15. marca / Cineplexx, Kolosej   

ROMANTIČNA DRAMA, TRILER

DVOJNI LJUBIMEC 
FRANCIJA, BELGIJA, 2018, L'AMANT DOUBLE

Chloé, stražarka v pariškem muzeju, želi postati 
močnejša osebnost, zato se odloči za psihoanali-
zo. Psihoterapevt Paul Meyer ji pomaga premagati 
depresijo, hkrati pa postane njen ljubimec. Ko se 
končno vselita skupaj, se Chloé začne zavedati, 
da ima Paul skrivnost. V svoji impulzivnosti obišče 
drugega psihoterapevta. Spirala čustev in seksu-
alne energije trojico pripelje do skrajnosti, s čimer 
je Chloé prisiljena, da reši Paulovo skrivnost in 
sebe._

Režija: François Ozon. Igrajo: Marine Vacth, Jérémie 
Renier, Jacqueline Bisset, Myriam Boyer in drugi. 

od 15. marca / Kolosej

AKCIJSKI DOMIŠLJIJSKI SPEKTAKEL 

OGNJENI OBROČ: 
VSTAJA 

ZDA, 2018, PACIFIC RIM: UPRISING
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Nova serija bo gledalce popeljala v skrivni svet 
najmogočnejšega in najbogatejšega vojaške-
ga reda v srednjem veku. Posvečeni vitezi 
templjarji naj bi varovali najdragocenejše re-
likvije krščanstva in branili verske vrednote._

hbogo.si

Slavni Steven Soderbergh prinaša triler v 6 
delih, ki spremlja uspešno otroško avtorico in 
ilustratorko (Sharon Stone). Njena podeželska 
idila se začne potapljati v plaz prevar, laži, ko-
rupcije in umora._

hbogo.si

Howard Silk je uslužbenec vohunske agenci-
je Združenih narodov v nemškem Berlinu. Ko 
odkrije, da njegova organizacija varuje skriv-
nost prehajanja v vzporedno dimenzijo, se 
znajde v svetu spletk, nevarnosti in prevar._

hbogo.si

Subverzivna črna komedija programa HBO 
spremlja tri matere prvošolcev (Reese Wither-
spoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley), 
ženske, katerih na videz idealno življenje iztiri 
do skrajne točke, kjer bi lahko prišlo do umora._

hbogo.si

Serija sledi 17-letnemu Jamesu, ki verjame, da 
je psihopat, in Alyssi, uporni sošolki, ki v Ja-
mesu vidi priložnost, da pobegne iz svojega 
turbulentnega življenja._

netflix.com

SERIJE, VREDNE VAŠEGA ČASA
ČEPRAV NAJBRŽ ŽE IMATE SVOJO NAJLJUBŠO SERIJO, VAM BOMO ZDAJ 
V NAROČJE »VRGLI« NEKAJ ODLIČNIH IN KAKOVOSTNIH SERIJ, KI STE 
JIH MORDA V POPLAVI SERIJ SPREGLEDALI. ČE JIH ŠE NE GLEDATE, VAM 
BODO ZAGOTOVO VŠEČ.

Meg Murry je tipična srednješolka, ki 
se ukvarja s problemi samozavesti 
in se želi vklopiti v družbo. Zadeve 
se zapletejo s skrivnostnim izgino-
tjem njenega očeta, zaradi česar je 
Meg pretresena in njena mama ču-
stveno zlomljena. Mlajši brat svoji 
sestri Meg in njenemu sošolcu Cal-
vinu predstavi tri nebesna bitja, ki so 
prišla na Zemljo, da bi pomagala pri 
iskanju njunega očeta. Skupaj z mla-

dostniki se odločno podajo na reševalno misijo. Potujejo po namigih v času 
in prostoru v svetove, ki presegajo njihovo domišljijo, kjer se morajo soočiti z 
močno hudobno silo._

Režija: Ava DuVernay. Glasovi: Chris Pine, Gugu Mbatha-Raw, Reese Wither-
spoon, Zach Galifianakis, Oprah Winfrey in drugi.

od 12. aprila / Cineplexx, Kolosej 

Peter Zajec, ki nas bo spomladi odpeljal na 
družinsko dogodivščino v kino, je navihan, 
nagajiv zajček, ki rad rine v težave. V tej 
zgodbi se bo spoprijel z velikimi živalskimi 
izzivi in nevšečnostmi. Ko Petrova družina 
prevzame kmetijo starega gospoda Gre-
gorja, jo začne uničevati z razmetavanjem 
sadja in zelenjave. Toda nato kmetijo po-
deduje mladi Tomaž Gregor, ki je bistve-
no bistrejši in bolj ostroumen, kar pa je za 
razigranega Petra samo dodaten izziv in 
nikakor ne pomeni konca zabave._

Režija:  Will Gluck. Glasovi: Voranc Boh, 
Maja Kunšič, Matevž Mueller, Jan Bučar, 
Nina Kaludjerović, Saša Pavlin Stošić, Nika 
Rozman. 

od 29. marca / Cineplexx, Kolosej

ZGODOVINSKA DRAMA 

ZATON VITEZOV
2017, KNIGHTFALL

KRIMINALNA DRAMA 

MOZAIK
2018, MOSAIC

ZNANSTVENOFANTASTIČNI TRILER 

DVOJNIK
COUNTERPART, 2018

KRIMINALNA DRAMA 

MAJHNE LAŽI
BIG LITTLE LIES, 2017

ČRNA KOMEDIJA 

THE END OF THE 
F***ING WORLD

2017

EPSKA PUSTOLOVŠČINA

NAMIG V ČASU 
ZDA, 2018, A WRINKLE IN TIME

DRUŽINSKA KOMIČNA 
PUSTOLOVŠČINA 

PETER ZAJEC 
AVSTRALIJA, ZDA, VELIKA BRITANIJA, 

2018, PETER RABBIT

Dogajanje se odvija leta 2045, ko je svet na 
robu kaosa in propada. Ljudje so odrešitev 
našli v obširnem vesolju navidezne resnično-
sti OASIS, ki ga je bil ustvaril sijajni in ekscen-
trični milijarder James Halliday. Ko Halliday 
umre, svoje bajno premoženje zapusti tiste-
mu, ki bo prvi našel velikonočno jajce, skrito 
nekje v OASIS-u. To podžge tekmovanje, ki se 
razplamti po vsem planetu. V tekmo se odloči 
vstopiti tudi nepričakovani mladi junak Wade 
Watts, ki ga takoj pogoltne lov na bogastvo 
skozi fantastično vesolje skrivnosti, odkritij in 
nevarnosti._

Režija: Steven Spielberg. Igrajo: Olivia Cooke, Tye 
Sheridan, Simon Pegg, Ben Mendelsohn, Mark 
Rylance in drugi. 

od 29. marca / Cineplexx, Kolosej

ZNANSTVENOFANTASTIČNA AKCIJSKA 
PUSTOLOVŠČINA 

IGRALEC ŠT. 1 
ZDA, 2018, READY PLAYER ONE
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ALBUMANIJA

TUDI V MARCU VAS VABIMO K POSLUŠANJU ODLIČNIH NOVIH 
ALBUMOV IN NA KONCERTE, KI SI JIH BOSTE ZAPOMNILI ZA CELO 
ŽIVLJENJE. PRIPRAVLJENI?

GLASBA

V Zagreb prihaja eden od trenutno najbolj zanimivih metal bendov. Trivium, ki 
prihajajo iz Orlanda na Floridi, delujejo od leta 1999. Znani so po svoji elegan-
tni mešanici težkega metala, metalcora, trash metala in melodičnega death 
meatla. Njihov prvi album Ember to Inferno (2003) je izšel pri manjši, a dob-
ro znani založniški hiši Lifeforce. Že naslednje leto so podpisali za prestižno 
založbo Roadrunner in pri njih izdali osem albumov ter dvajset singlov. Do 
danes so po svetu prodali več kot milijon albumov. Zadnji album The Sing and 
the Sentence je izšel novembra lani. V Zagreb prihajajo v sklopu evropske 
turneje. Kot posebni gosti bodo nastopili hardcore trash metalci Power Trip iz 
Teksasa, ki promovirajo svoj drugi album Nightmare Logic, in britanski death 
metalci Venom Prison, ki promovirajo svoj prvi album Animus._

1. aprila ob 19. 30 / Tvornica kulture, Zagreb, Hrvaška

KONCERT / ZAGREB

TRIVIUM

KONCERT / LJUBLJANA

THE GAME

F
o

to
: A

rh
iv

 T
ri

v
iu

m

Comptonovca The Game je 
na začetku tega tisočletja 
odkril sam Dr. Dre in ga hitro 
priključil 50 Centovi posad-
ki G-Unit, v okviru katere je 
The Game leta 2005 izdal 
izjemno uspešen studijski 
prvenec The Documentary. 
Album, na katerem najde-
mo tudi hita How We Do in 
Hate It Or Love It, slednji, 
ki je bil nominiran za dva 
grammyja, je obveljal za eno 
klasik novodobnega hipho-

pa, ki je poživila rap sceno West Coasta. Po sporu s 50 Centom in Dr. Drejem 
je The Game prestopil k znameniti založbi Geffen in z drugim albumom Doc-
tor’s Advocate dokazal, da je tudi brez pomoči nekdanjih mentorjev izvrsten 
glasbenik. Sloves je zadržal tudi v naslednjih letih, kar med drugim nakazuje 
tudi neverjeten nabor zvezdnikov, s katerimi je sodeloval v svoji karieri – Emi-
nem, Kanye West, Kendrick Lamar, Lil Wayne, Drake, Future, Snoop Dogg … 
The Game v kratkem izdaja novo ploščo 45, na kateri spet sodeluje s trenutno 
najbolj vročimi rap zvezdami, kot so Kendrick Lamar, Young Thug in Jeremih, 
v okviru obsežne svetovne turneje s celim bendom pa se bo prvič ustavil tudi 
v Sloveniji._

16. marca ob 20.00 / Kino Šiška, Ljubljana

GLASBENE 
NOVOSTI

NONESUCH RECORDS INC.

DAVID BYRNE, AMERICAN UTOPIA

LAST KINGS MUSIC / EMPIRE

TYGA, KYOTO

MUTE RECORDS

MOBY, EVERYTHING WAS BEAUTIFUL, 
AND NOTHING HURT

PIAS GROUP

EDITORS, VIOLENCE

Nekdanji frontman zasedbe Talking Heads 
se po 14 letih vrača s solo albumom, s ka-
terim še naprej gradi svoj plodni portfelj. 
Njegov zadnji solo album Grow Backwards 
je izšel 2004, sledilo pa mu je še nekaj edin-
stvenih projektnih sodelovanj, med drugim 
z glasbeniki, kot so Brian Eno, Fatboy Slim 
in St. Vincent. Prvi singel z novega albuma 
še naprej slavi njegovo ljubezen do gladko 
izvedenega sodelovanja._

davidbyrne.com

Tyga je v drugi polovici februarja izdal svoj 
drugi studijski album v sedmih mesecih. 
T-Raww je za ovitek albuma prejel kar ne-
kaj kritik. Za to je kriva spotakljiva ilustra-
cija ženske/tigrice v drzni pozi brez hlačk 
japonskega umetnika Hajima Sorayame. 
Glasbeno je Tyga posegel v različne sfere, 
od zabavnih vibracij v skladbi Temperature 
do izražanja svoje negotovosti v nekoliko 
bolj umirjeni U Cry._

tygatyga.com

Če kaj, potem je Moby kameleon. 52-letni 
glasbenik iz Los Angelesa je v zadnjih nekaj 
desetletjih preživel skorajda vse, od pun-
ka, hip-hopa do popa, pri čemer je slednje 
najbolj doživeto predstavil prav lani na The 
Systems Are Falling, politično obarvanem 
ploščku, ki ga je izdal pod Moby and the Pa-
cific Void Choir. Tudi danes se v vsakdanjem 
življenju politični (atmo)sferi ne izogiba._

moby.com

Angleški indie rockerji so po treh letih izdali 
nov, tokrat četrti studijski album z naslo-
vom Violence. Njihov (pred)zadnji album 
In Dream je na uradni britanski glasbeni le-
stvici dosegel 5. mesto, kam se bo povzpel 
novinec, pa bo treba počakati. Album je 
predstavil singel Magazine, ki ga je zasedba 
opisala kot »usmerjen prst, usmerjen k tis-
tim, ki so na oblasti ... koruptivnim politikom 
ali poslovnežem«. 17. aprila se bodo z novim 
albumom ustavili v Zagrebu._

editorsofficial.com
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PREDSTAVLJAMO VAM SVEŽE ALBUME, KI SO 
VREDNI VAŠE POZORNOSTI. 
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O G L A S N A  V S E B I N A

VSE POTI GLEDALIŠKIH SLADOKUSCEV BODO V MARCU VODI-
LE V PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ, SAJ SE BO TAM ODVI-
JAL ŽE 48. TEDEN SLOVENSKE DRAME. SEVEDA PA VAS VABIJO 
TUDI DRUGA GLEDALIŠČA IN OPERE, KI PRAV TAKO PRIPRAV-
LJAJO HRANO ZA DUŠO.

ODRI

POD ODRSKIMI 
ŽAROMETI 

 BALETNI VEČER

BALET 100  

DRAMA

OJDIP V KOLONU 

 48. TEDEN SLOVENSKE DRAME 

Stoletnico zasnove poklicnega 
ljubljanskega baletnega an-
sambla v letu 1918 bodo v SNG 
Opera in balet Ljubljana obe-
ležili s postavitvijo baletnega 
triptiha, sestavljenega iz veče-
ra koreografov, ki so umetniško 
obogatili slovensko baletno 
umetnost v preteklosti. Dogo-
dek bo prvi v naboru različnih 
tematskih in vsebinskih obe-
leževanj tega pomembnega 
trenutka za slovenski kulturni 
prostor. Občinstvu želijo ponu-
diti zgodbo, ki bo rekonstrukci-
jo brala na nov, neobremenjen 
način. Obnovitev treh plesnih 
stvaritev pa bo hkrati odpr-
la možnosti za plesno študijo 
nekdanjega konteksta, skupne 
plesne dediščine in njene-
ga vpliva na današnjo baletno 
umetnost. V baletnem veče-
ru bomo lahko videli predsta-
ve Lok, plesna pesnitev (Pia in 
Pino Mlakar), Žica (Vlasto De-
dović) in Pastoralna simfonija 
(Milko Šparemblek)._

12. aprila ob 19.30 /  
SNG Opera in balet Ljubljana
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Slovensko mladinsko gledališče bo od 5. aprila dalje nudilo zgoščen pregled 
najboljših predstav zadnjih sezon, ki bodo namenjene tudi tujemu občinstvu. 
V sklopu Mladinskega showcasa se bo v petih dneh zvrstilo šest izbranih 
uprizoritev (Naše nasilje in Vaše nasilje, Kompleks Ristić, Republika Slovenija, 
Hitchcock, Metamorfoze 4: Črne Luknje in Človek, ki je gledal svet), na ogled 
katerih vabijo tuje selektorje, kolege gledališčnike, zlasti mlade ustvarjalce, 
ljubitelje gledališča, skratka vse, ki jim želijo pokazati, da je vse lepo in prav: 
»Tukaj je Slovenija … Slovenija gre naprej.«  Vse predstave bodo opremljene z 
angleškimi nadnapisi. In po vsaki od njih ste vabljeni na neformalno druženje 
z igralci in drugimi ustvarjalci v Klubu Mladinsko – baru Božidar. Več na www.
mladinsko.com._

do 8. aprila / Slovensko mladinsko gledališče

PREGLED NAJBOLJŠIH PREDSTAV 
NA MLADINSKEM SHOWCASU 

V svoji zadnji tragediji se je Sofoklej 
vrnil k Ojdipovi zgodbi in uprizoril 
zadnjo postajo njegovega življe-
nja. Po dolgih letih blodenja v iz-
gnanstvu se slepi in ostareli Ojdip v 
spremstvu zveste Antigone znajde 
v bližini Aten, v Kolonu. Bogovi so 
mu napovedali, da bo tu dočakal 
smrt, njegovo truplo pa bo mes-
tu prineslo srečo. Vendar Ojdipova 
zgodba in njegovi boji še niso kon-
čani. Tudi v Kolonu ga ne bodo zlah-
ka sprejeli, njegovo ime in zločin, 
ki ga predstavlja, vzbujata grozo 
in gnus; njegovo vedenje modre-
ga starca pa spoštovanje. »Deja-
nja svoja vsa sem bolj trpel, kot pa 
počel!« trdi sam. A pravi spopad se 
vname zaradi blagoslova, ki naj bi 
ga njegovo truplo zagotovilo mes-
tu njegovega groba. Zaradi tega se 
zanj zavzame atenski kralj Tezej, 
zato ga zdaj hočeta k sebi svak Kre-
on in sin Polinejk, ki sta ga nekoč iz-
dala. Tik pred smrtjo je tu spet maš-
čevalnost, nepomirljivo sovraštvo, 
nasprotujoči si politični računi …_

16. marca ob 20.00 / SNG Maribor

Teden slovenske drame je osrednji festival uprizoritev slovenskih dramskih 
besedil, ki ga vsako leto s podporo ministrstva za kulturo in Mestne obči-
ne Kranj organizira Prešernovo gledališče. Spodbuja uprizarjanje nacional-
ne dramatike, njeno ustvarjanje in promocijo ter uprizarjanje v tujini. Pri tem 
sodeluje z gledališči doma in po svetu ter z gledališkimi inštituti. Pomemben 
prispevek k spodbujanju nastajanja slovenske dramatike predstavljajo vsako-
letne delavnice dramskega pisanja, ki jih vodijo ugledni slovenski in tuji dra-
matiki, bralne uprizoritve in predstavitve nominiranih dram ter sodelovanje z 
Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo in Filozofsko fakulteto Univer-
ze v Ljubljani. Več informacij na tsd.si._

od 27. marca do 7. aprila / Prešernovo gledališče Kranj

M A R E C  // 45 



FJÄLLRÄVEN: 
KO DEDIŠČINA SREČA 

INOVATIVNOST
V prekrasnem ambientu 

gozdnega parka Grmoščica je 
potekala predstavitev nove kolek-

cije švedskega proizvajalca outdoor 
opreme in oblačil Fjällräven. Preno-
vljena zgodba jakne Greenland bo 
navdihnila novo generacijo pusto-

lovcev in jih spodbudila, da se 
vrnejo tja, od koder so prišli, 

k naravi._
fjallraven.com

PREDSTAVLJENA 
SAMSUNG GALAXY S9 IN 9+

Predstavniki slovenske podru-
žnice Samsung Electronics so na 
srečanju z mediji predstavili naj-

novejša pametna telefona Samsu-
ng Galaxy serije S – Samsung 
Galaxy S9 in Galaxy S9+, ki se 

ponašata z revolucionarno 
kamero._

samsung.com

PSSST ...



REZERVIRAJTE 

SVOJ TERMIN

ZA OGLED

Kupite stanovanje na Obali!
Nokturno je skrbno načrtovan stanovanjsko-poslovni kompleks na Markovcu, ki ponuja pogled na morje in vse do Julijskih Alp. Naselje 
v Kopru je zasnovano za tiste, ki cenite odmik od mestnega hrupa in vrveža, a radi ostanete v bližini mestne infrastrukture. Za stalno ali 
občasno bivanje na Obali kupite stanovanje višje kakovosti na odlični lokaciji!  

• Stanovanja s pogledom na morje. 
• Kakovostna gradnja in nadstandardni materiali.
• Izjemna lokacija v bližini morja.
• Bližina večjih mest (Trst, Ljubljana, Benetke).
• Ugodne cene.

• Bližina vse potrebne infrastrukture (trgovine, banke,  
vrtci, šole, mestni promet, zdravstvene ustanove). 

• Možnost raznolikih aktivnosti  
v neposredni okolici.

• Razgibane strukture, velike terase  
in zelene strehe.

Kontaktirajte nas:  080 81 18  |  www.nokturno.eu  |  info@nokturno.si

DUTB, d.d.
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

Za DUTB prodaja:

GARANCIJA: Kupci bodo ob nakupu stanovanja deležni jamstva za odpravo morebitnih skritih 
napak v lastniških in skupnih prostorih naselja Nokturno, upoštevajoč vsebino Zakona o varstvu 
kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES).

NOKTURNO - UDOBJE S POGLEDOM NA MEDITERAN

Energetski razredi: B1 23 kWh/m2a, B2 30 kWh/m2a, 
B2 35 kWh/m2a I Leto izgradnje 2010 I Cene stanovanj 
od 1.700 EUR/m2 do 2.300 EUR/m2 prodajne površine 
z DDV I Okvirna cena parkirnega mesta 6.200 EUR z 
DDV I Neto tlorisne površine od 97 do 134 m2

UJEMITE  

ZADNJO 

PRILOŽNOST!
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Doživite novo dimenzijo nakupovanja v naši 
super trgovini v Ljubljani! Posodobljeni oddelki 
pohištva, spalnic, kuhinj, tehnologije ter gospodinjskih 
aparatov nudijo interaktivno izkušnjo nakupovanja, kjer 
lahko med ogledom vse izdelke tudi preizkusite in občutite. 
Prepričajte se sami. Vabljeni!

www.harveynorman.si

Poglej! Občuti! Izkusi! Super trgovina Ljubljana.
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