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Pred nekaj dnevi sem se peljala skozi 
Vrhniko. Kot sovoznica, izpita za avto na-
mreč nimam. (»Say whaaaat?!«). Mimo-
grede, ne počutim se ravno prikrajšane, 
uporabljam kolo in »pešHondo« ali, lepše 
rečeno, svoji dve nogi. No, da se 
vrnem k prvi zgodbi. Na svoji 
desni opazim nekaj ljudi, ki se 
zbirajo okoli kipa Ivana Cankar-
ja. Potem vidim gospoda, ki stoji 
ob kipu in bere zbranim okoli 
njega. Predvidevam, da kakšno 
Cankarjevo delo. Mimo pa šviga 
pločevina in ni ga junaka, ki bi 
zavil in ustavil ter se pridružil 
»množici«, ki bi jo preštela na 
prste obeh rok.  Še v istem 
trenutku postanem žalostna. 
Zakaj? Pripadam namreč ge-
neraciji (ali pa sem vsaj sama 
takšna), ki je brala. Knjige, ne pa 
spletnih portalov. Bila sem pravi 
knjižni molj. V knjižnici sem bila namreč 
vsaj trikrat na teden. Prostovoljno. Knjige 
so bile moja duševna hrana in večerna 
molitev. In še danes lahko rečem, da so 
bile te knjige nekaj najboljšega, kar se mi 
je zgodilo v življenju. Če sem se mor-
da včasih zmrdovala, češ, kdo bo pa to 

bral, danes vem, da je imela prav takšna 
literatura največji doprinos k osebni rasti 
in ustvarjalnosti. In zato vam polagam na 
srce: vzemite si čas za kakšno knjigo, za 
tisto s trdimi ali mehkimi platnicami. Ne 

bo vam žal. 

V naši novi številki revije 
vam želimo pokloniti pobeg v 
najbolj barvite kraje na svetu, 
tako barvite, da ne boste ver-
jeli svojim očem. Blagor vam, 
če ste imeli kakšnega med 
njimi že priložnost obiskati. 
Pobrskali smo za najbolj mo-
dnimi moškimi kopalkami za 
to poletje in za najbolj vročo 
sladolednico ta hip. Peljemo 
vas tudi na zmenek s kinom in 
na urbani festival, kjer bo kar 
pokalo od ustvarjalnosti. Zdaj 

pa hitro v odkrivanje urbanih 
novosti, ki bodo naredile to pomlad še 
kako dolgo in vročo._

Lucija Marko, 
urednica

Instagram: lucymarko 
e: lucija.marko@citymagazine.si 
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O G L A S N A  V S E B I N A

/ F E S T I V A L  

/ F E S T I V A L  

/ D O G O D E K  GRILL IN BBQ FEST
Popularnost novega trenda priprave mesa na 
način počasnega pečenja in dimljenja zadnje 
čase osvaja naš prostor in predstavlja mnogo 
več kot le pleskavice, čevapčiče in zrezke. Na 
prvi večji Grill & BBQ fest so k sodelovanju 
povabili vse predstavnike počasnega pečenja 
oz. dimljenja mesa v tako imenovanih »smo-
kerjih«, pa tudi žar mojstre, ki bodo pripravljali 
različne kose mesa na žaru na drugačen na-
čin. Ker pa k tako dobro pripravljenemu mesu 
sodi tudi dobra pijača, bodo na festivalu tudi 
kraft pivovarji in slovenski vinarji._

do 27. maja / Ljubljana / Pogačarjev trg 

RED BULL GONI PONY
Star slovenski pregovor pravi: »V tretje gre 
rado, v četrto pa Rado in ekipa poženejo 
hudiča na vrh Vršiča!« Po treh rekordnih 
izvedbah se Red Bull Goni Pony konec maja 
na vršiško cesto vrača še večji, številčnejši 
in bolj spektakularen kot kadarkoli. Nimate 
kolesa? Prebrskajte svojo, očetovo in sosedo-
vo garažo! Nimate retro oprave? Prebrskajte 
mamino, babičino in taščino omaro! Prijave 
na Red Bull Goni Pony so odprte._

26. maja ob 15.00 / Vršič 

DAN ZA ...

IN RES SE PREBUJA, Z NJIM PA TUDI STRAST DO DRUŽENJA IN ZABAVE 
NA PROSTEM. IN DA VAM NE BO DOLGČAS, SMO ZA VAS POISKALI 
NEKAJ ODLIČNIH DOGODKOV, KI BODO ZAPOSLILI VSA VAŠA ČUTILA. 

BESEDILO & IZBOR: CITY MAGAZINE
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/ D O G O D E K  

/ T E K A Š K A  P R I R E D I T E V  

/ D O G O D E K  

EUROPARKOV KOLESARSKI 
MARATON
Europark bo tudi letos priredil tradicionalni 
Europarkov kolesarski maraton. Udeležencem 
bodo na voljo tri različno zahtevne kolesar-
ske poti po Mariboru in okolici, dolge 12, 41 
in 68 km, sejem koles in kolesarske opreme, 
otroški kolesarski poligon, Hervisov sejemski 
popust na kolesa in brezplačni test električnih 
koles ter zabavni program za vse generacije, 
ki ga bodo še dodatno popestrili z žrebanjem 
privlačnih nagrad. Kolesarsko druženje bo 
imelo tudi letos plemenit in človekoljuben na-
men, saj bodo sredstva, zbrana s prijavninami, 
namenjena društvu UP-ornik._

26. maja ob 9.00 / Maribor / Europark 

DM TEK ZA ŽENSKE 
Ljubljanski park Tivoli bodo ponovno napolnile 
tekačice iz vse Slovenije, ki jim tek predstavlja 
zdrav način življenja in odlično priložnost za 
druženje. Tudi na letošnjem – že 13. dm teku 
za ženske – bosta na voljo 5- in 10-kilometrska 
trasa, medtem ko se bodo najmlajši zabavali 
na Oskarjevem teku. Na tekaški prireditvi, ki bo 
ponovno organizirana na okolju prijazen način, 
bo tradicionalno poskrbljeno za dobrodelno 
noto ter dobro počutje in zabavo za vso druži-
no. Za to bodo poskrbeli tudi voditelja Klemen 
Bunderla in Klemen Bučar, skupina Čuki ter 
glasbeni gost presenečenja._

26. maja ob 8.00 / Ljubljana / Park Tivoli 

CARS & COFFEE SLOVENIA
Lani smo bili priča prvemu dogodku Cars & 
Coffee na slovenskih tleh. Udeležilo se ga je 
več kot 60 superavtomobilov in prestižnih sta-
rodobnikov, ki jih je ob prihodu pozdravilo več 
kot 5000 udeležencev. Letos je cilj postavljen 
višje: organizatorji tega edinstvenega dogodka 
želijo namreč ponuditi še razkošnejši in še bolj 
nepozaben dan. Čudoviti luksuzni jekleni ko-
njički bodo tudi letos za javnost in navdušence 
nad prestižem na ogled dobri dve uri. Dovolite, 
da vam tudi letos tla pod nogami spodnesejo 
zavidanja vredni avtomobili._

27. maja ob 15.00 / Koper / Ukmarjev trg 

DRUGA GODBA
Druga godba je eden od najpomembnejših 
festivalov osrednje Evrope. S svojim koncep-
tom, novimi pristopi in (ponovnim) odkri-
vanjem manj znanih glasbenih vsebin so v 
našem kulturnem prostoru edinstveni. Letos 
se bodo na glavnih odrih dogodka odvrteli 
nepozabni koncerti številnih izvajalcev. Med 
drugimi bodo nastopili Ibeyi, James Holden & 
The Animal Spirits, Kokoko!, Ditmusic, Alsarah 
& The Nubatones, The Brother Moves On, 
Nadah El Shazly, Les Filles de Illighadad in 
mnogi drugi. Vstopnice so že v prodaji, kar 
nekaj dogodkov festivala pa se bo mogoče 
udeležiti tudi brezplačno._

do 26. maja / Ljubljana, Piran 

PREBUJA SE … 
POLETJE! 
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O G L A S N A  V S E B I N A

/ F E S T I V A L  

/ D O G O D E K  

/ F E S T I V A L  F I L M A  

#FUKSI
Na urbani festival v Tobačni prihajajo ikonični britanski bend Morcheeba, Umek, prvak baltske 
elektronike Ten Walls, edinstveni Matter, zaključila pa ga bo Sladica. Del celodnevnega doga-
janja bodo tudi delavnice za velike in male otroke, tržnica novih in starih reči, zeleni kotiček, 
humanitarne kulinarične kreacije iz odpadne hrane, na več točkah v prestolnici pa bo #FUKSi 
prisoten s programskim sklopom Mesto kot oder in igrišče._

do 16. junija / Ljubljana / Tobačna mesto

CITYBEACH MARIBOR
Letos se vrača še bolj osvežena in bolje 
pripravljena mestna plaža CityBeach, kjer vas 
bodo razvajali s pestrim športnim in glasbenim 
programom, kot se za pravo mestno plažo 
spodobi. Nabrežje Drave so bo namreč spre-
menilo v edinstveno vročo točko za ljubitelje 
urbane kulture, lokalne plesalce na soncu in 
fanatike uživanja na prostem. Pričarali bodo 
občutek plaže s kopalno ploščadjo, bazenom, 
delavnicami za najmlajše, športnim igriščem 
in koktajl barom ter odrom ob reki, kjer bodo z 
nastopi v živo in priznanimi DJ-ji poskrbeli za 
pravi užitek._

do 10. junija / Maribor / terasa Maribox

DAN ZA ...
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/ F E S T I V A L  

/ P O P - U P  F E S T I V A L  

FESTIVAL ZDRAVJA ZA VSE 
GENERACIJE
Lekarna Ljubljana pripravlja že svoj 5. Festival 
zdravja. Dan bo poseben, zanimiv, poln 
koristnih nasvetov in pozitivne energije. 
Obiskovalcem bodo na voljo brezplačne me-
ritve, posveti z magistri farmacije in drugimi 
strokovnjaki o zdravem življenjskem slogu ter 
pravilni in varni uporabi zdravil. Predstavljene 
bodo preventivne aktivnosti, delavnice za 
otroke, gibalne aktivnosti, dejavnosti društev 
in organizacij, strokovna predavanja ipd. Na 
voljo bodo ugodni nakupi izdelkov za ohranja-
nje zdravja. Vstopnine na dogodek ni. 
Več informacij na www.lekarnaljubljana.si._

2. junija ob 9.00 / Ljubljana /  
Gospodarsko razstavišče 

KURZSCHLUSS
Polnočna doživetja pop-up festivala so letos 
na vrsti že pomladi. 31. maja prihajajo britan-
ski alternativci Editors. Eden najprepoznav-
nejših angleških indie-rock bendov z novim 
albumom Violence, ki po besedah karizmatič-
nega pevca petčlanske skupine napoveduje 
brutalen glasbeni večer. Naslednji dan se na 
željo fenov v pop-up klub vrača nizozem-
ski glasbeni producent in DJ Joris Voorn. S 
svojim nastopom bo nadaljeval niz izjemno 
obiskanih partyjev._

do 1. junija / Ljubljana /  
Gospodarsko razstavišče 

KINO OTOK
Filmski festival nas bo tudi tokrat pod 
zvezdnatim nebom ob spremljavi nežnega 
bučanja morja prilepil na sedeže pred filmska 
platna. Poleg romantičnih in nepozabnih 
projekcij na prostem bodo filmi prikazani tudi 
v kinodvoranah v Cerknici, Tolminu, Sežani, 
Idriji in Ljubljani. Poleg neodvisnih filmov bo 
v okviru festivala potekala sekcija kratkih 
filmov z naslovom Video na plaži in program 
Podmornica. Tako kot lani se bo tudi letos od-
vil program FOKUS, mednarodni program za 
usposabljanje in mreženje filmskih profesio-
nalcev – tokrat namenjen predvsem monta-
žerjem in oblikovalcem zvoka._

do 10. junija /  
Izola in druga prizorišča po Sloveniji 

M A J  // 05 



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

URBANI UTRIP
URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

A P L I K A C I J A

ADRIA APP
Z željo, da svoje storitve še bolj 
približajo svojim potnikom in jim 
omogočijo čim bolj prijetno in pri-
ročno izkušnjo, so pri Adrii Airways 
predstavili mobilno aplikacijo 
storitev in pomembnih informacij 
Adria App. Z njo lahko rezervirate 
let (izbirate lahko med 25 različnimi 
destinacijami), ga urejate, se nanj 
prijavite, preverite status posame-
znih letov in pregledate urnik le-
tenja. Mobilna aplikacija Adria App 
je na voljo uporabnikom mobilnih 
naprav z operacijskim sistemom 
Android in iOS._ 

adria.si

BELT BAGS:  
TREND, KI SE ŠIRI KOT POŽAR

Moda in funkcionalnost gresta z roko v 
roki. Se spomnite »belt bags« oziroma 
»fanny bags«, ki smo jih v devetde-
setih nosili okrog pasu in v njih shra-
njevali dokumente in denar? Torbica 
se nosi okoli pasu in je pravi modni 
posladek, ki ga lahko opazite na mo-
dnih brveh svetovno znanih modnih 
oblikovalcev. Pomlad in poletje sta 
tako odlična priložnost, da osvežite 
svoj modni stil in ga dopolnite z naj-

bolj vročim trendom te sezone. Tudi 
slovenska modna znamka Tejajegli-
chdesign je slovenski modni galaksiji 
predstavila novo pomladansko ko-
lekcijo »belt bags« oziroma torbic za 
okoli pasu, ki so preprosto obvezni del 
letošnje pomladi. Njene torbice se ne 
nosijo le okoli pasu, ampak se lahko 
nosijo tudi prostoročno. Torbica ima 
nastavljiv pas, zato jo lahko nosite ok-
rog pasu, čez ramena, za večerni iz-

hod pa jo lahko preprosto vzamete v 
roko. Popolno! Vanjo boste lahko shra-
nili obvezno opremo, kot so telefon, 
denarnica in vaše najljubše bleščilo za 
ustnice. Ker torbic ni nikoli preveč, si 
privoščite superšik kombinacijo v ru-
meni barvi s kačjim usnjem._

Petkovškovo nabrežje 31 /  
Ljubljana

tejajeglichdesign.com

Kultni fotelj Rex je od 12. februarja 
2018 naprej uvrščen v slovito stalno 
zbirko industrijskega oblikovanja 
Muzeja moderne umetnosti v New 
Yorku. Slovenski oblikovalec prof. 
Niko Kralj je kot mlad arhitekt ustva-
ril družino izdelkov Rex, od katerih 
je najbolj prepoznaven fotelj Rex, 
ki je končno podobo dobil že pred 
šestimi desetletji. Proces priznanja 
in dejanske umestitve slovenske-
ga avtorja v galerijo najvidnejših 
svetovnih oblikovalskih imen je 
trajal več let. Družba Rex Kralj iz 
Ljubljane, ki je z blagovno znamko 
REX KRALJ poleg legendarnih rexov 
oživila še druge Kraljeve izdelke, je 
pridobila dva fotelja iz prve serije 
proizvodnje v letu 1956, ki sta bila 
v lasti in uporabi na frankfurtski 
univerzi, ter ju podarilo muzeju, ki ju 
je uvrstil v svojo stalno zbirko._
rex-kralj.com

VIRTUALIST: PRVI VR-CENTER V SLOVENIJI
V Virtualistu želijo na enem mestu združiti vse, ki se v Sloveniji in tudi širše, 
ljubiteljsko ali poklicno, ukvarjajo z virtualno resničnostjo. Imajo najnovejšo 
VR-tehnologijo in prijazno osebje, ki obiskovalce vodi skozi prva VR-doživetja. 
V svet virtualne resničnosti se lahko potopite na štirih VR-postajah. Oprem-
ljene so z dvema senzorjema, ki spremljata vaše gibanje. Brez skrbi, nikamor 
se ne morete zaleteti ali odtavati. Če se boste približali mejam prostora, se 
vam bo pokazala obarvana mreža in vas na meje opozorila. Izbirate lahko med 
različnimi doživetji, ki jih bodo redno posodabljali in dopolnjevali._
virtualist.si

KRALJEV FOTELJ REX V STALNI ZBIRKI MUZEJA 
MODERNE UMETNOSTI V NEW YORKU
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Užitek v vožnji

Do Repair Inclusive paketa za obdobje 4 leta ali 200.000 km (kar se doseže prej) so upravičene stranke, ki ob nakupu 
novega vozila (naročilo v proizvodnjo ali nakup iz zaloge) BMW serije 1, 2, 3, 4, X1 ali X2 svoje vozilo financirajo preko 
BMW Financial Services, katerega uradna zastopnika v Sloveniji sta družbi GB Leasing d.o.o. in GB d.d. Poleg osnovne 
garancije in jamstva za prvi dve leti, so kupci upravičeni do podaljšanega jamstva za 3. in 4. leto starosti vozila.  
Ponudba je združljiva z vsemi ostalimi akcijskimi ponudbami BMW. Ponudba velja do vključno 30. 6. 2018. 
Kombinirana poraba goriva 5,1 – 6,4 l/100 km. Emisije CO2 130 - 149 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOx: 
0,0214 – 0,0502 g/km. Emisije trdih delcev: 0, 00004 – 0, 00057 g/km.  Število delcev (x1011): 0,01 – 2,16. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo  k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.  
Več na BMW.si

IZJEMNA  
PRILOŽNOST  
ZA NOVI BMW.

DODATNI POPUST IN PODALJŠANO JAMSTVO NA 
VSA VOZILA IZ ZALOGE SAMO DO KONCA JUNIJA.

BMW_DeStock_Ad_CityMagazin_235x295_9-5-18.indd   1 9. 05. 18   13:50



A E H I T E K T U R A K U L I N A R I K A

LUMAR iEDITION: VEČ KOT LE DOM
Lumar iEDITION je ekskluziven paket, pripravljen v sodelovanju z BMW i. 
Vsebuje dodatne arhitekturne elemente, vrhunske detajle in rešitve ter 
kakovostno opremo, ki arhitekturo hiš povzdignejo na najvišjo raven arhi-
tekturnega oblikovanja in bivanjskega ugodja. Hiše Lumar s svojo odlično 
zasnovo dokazujejo, da so izjemno prilagodljive, udobne in energetsko 
učinkovite in brez omejitev izpolnjujejo individualne zahteve ter življenjske 
sloge uporabnikov. Dodana vrednost paketa iEDITION, ki že v osnovi odlično 
izoblikovane hiše še dodatno značajsko opredeli, se kaže v dodatno izbolj-
šani kakovosti bivalnih prostorov, višji kakovostni ravni vgrajenih materialov, 
trajnostni naravnanosti in najbolj zaželenih arhitekturnih elementih. Lumar 
iEDITION je zlitje dosegljive prihodnosti in vrhunske estetike. Dobrodošli v 
svetu prepletanja vizionarske arhitekture in mobilnosti._

lumar.si

ZLATA RADGONSKA 
PENINA JE  SVETOVNI 
ŠAMPION
V Ljubljani je v aprilu potekalo jubilejno 
60. mednarodno ocenjevanje vin Vino 
Ljubljana. Na letošnjem ocenjevanju je 
sodelovalo 425 vzorcev vin iz 23 raz-
ličnih držav. Ocenjevala jih je komisija 
45-ih degustatorjev, ki prihajajo iz 15 
različnih držav.

V močni in kvalitetni konkurenci je 
ocenjevalno komisijo na mednarodnem 
ocenjevanju Vino Ljubljana 2018 med 
penečimi se vini najbolj prepričala Zlata 
radgonska penina rose letnika 2012. Z 
nazivom svetovni šampion se tako zdaj 
lahko pohvali penina, ki jo najdemo na 
trgovskih policah širom Slovenije. Gre 
za penino, pridelano po klasični metodi 
iz modrega pinota; in ravno dejstvo, da 
je kot najboljši bil ocenjen rose, prijetno 
preseneča in razveseljuje. 

»Nagrajena penina je rezultat strokov-
nega  dela, vlaganja v tehnologijo in 
nenazadnje vlaganja v znanje,« pravi 
enologinja Radgonskih goric, Klavdija 
Topolovec Špur._

radgonske-gorice.si

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

D O G O D E K

K U L I N A R I K A

V R T

GRAJSKI DNEVI:  
PREK TRIDESET BREZPLAČNIH DOGODKOV 
Z vsakoletnimi Grajskimi dnevi se spominjamo prelomnega trenutka v zgodo-
vini našega mesta, ko je takratni župan Ivan Hribar odkupil Ljubljanski grad, ki 
je tako od 16. maja 
1905 v lasti mesta. 
8. grajski dnevi 
ponujajo pester 
program, primeren 
za posamezne 
obiskovalce in za 
družine: vodene 
oglede, ustvarjal-
ne delavnice, gle-
dališke, glasbene 
in plesne predsta-
ve, srednjeveški 
tabor, dan odprtih 
vrat … 
Plačljivi spremlje-
valni program 
prinaša novost 
– Usodno gostijo, 
vrhunsko doživ-
ljajsko kulinarično 
izkušnjo s srednje-
veško glasbo (v 
živo) in performansom z grajskimi animatorji, ki vas bo popeljal tja v 15. stole-
tje, v čas podpisa dedne pogodbe med Celjani in Habsburžani. Spoznali boste 
zahrbtni svet spletk, skrivnosti in prevar ter pokukali v zakulisje razburljivega 
političnega dogajanja._

do 20. maja / Ljubljanski grad

URBANI UTRIP

SVEŽE, NARAVNOST 
IZ NARAVE
Po zimi, ki ji kar ni bilo videti 
konca, smo le dočakali bolj 
sončne in cvetoče dni. 
Prebudila se je tudi na-
rava – sadje, zelenjava in 
sveža zelišča se tako vse 
pogosteje znajdejo na naših 
krožnikih. Če si zaželite sadja 
in zelenjave z bližnjih njiv 
in sadovnjakov, pa doma 
nimate svojega vrtička, oboje 
najdete na HOFER Tržnici. 
Tja ju HOFERjevi dobavitelji 
s polj in nasadov na police 
dostavijo v največ 24 urah, 
sveže nabrana in s potr-
jenim lokalnim poreklom. 
Tako lahko sezonske darove 
narave uživate brez ugibanj 
o njihovem izvoru, ob tem 
pa še podpirate slovensko 
gospodarstvo._

HoferTrznica.si

SVEŽA ZELIŠČA VEDNO PRI ROKI
Zelišča dajejo jedem okus in svežino, zato so pri kuhi nepogrešljiva. So zelo 
nezahtevna, gojite pa jih lahko tudi na okenski polici, balkonu ali terasi in 
jih nabirate sproti, lahko pa jih posušite, zamrznete, vložite v sol ali olje. 
Da bodo dobro rastla, izberemo dovolj veliko in globoko posodo. Za sajenje 
uporabimo Bio Plantella Univerzalno zemljo za bio vrt in cvetje, ki vsebuje 
le naravne sestavine in je stisnjena v praktično kocko za lažji transport.

Zelišča v posamezni posodi lahko kombiniramo tematsko. V prvo posa-
dimo rastline za kuhanje: peteršilj, origano, majaron, bazilika. V drugo 
rastline za čaje in osvežilne pijače: meta, melisa, žajbelj. V tretjo rastline 
za žar: majaron, rožmarin, timijan._

Loreta Vlahović, univ. dipl. inž. agr., strokovnjak Kluba Gaia

unichem.si
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SLUŠALKE SAMSUNG  

S slušalkami se lažje osredotočim na 
pogovor s sogovornikom ali pa se ob 
prijetni glasbi, tudi v množici, umak-
nem v intimo._ 
samsung.com
Cena: različno

SUPERGE ADIDAS

Rumene superge mi popestrijo »out-
fit«. Rumena je sicer moja barva, ker 
je pozitivna kot sonce._
adidas.com
Cena: 79,90 €

KOLO

S kolesom hitro pridem od točke A do 
točke B, še hitreje parkiram – vedno 
prosto parkirišče. Vedno sem v giba-
nju, ker ga preprosto obožujem. Kupil 
sem ga kar na Bolhi._
bolha.com

D-VITAMIN V PRŠILU  

Moja obvezna oprema. Vedno je v 
torbici z mano. Sploh se ne zaveda-
mo, kako ključno vlogo igra ta vitamin 
pri absorpciji kalcija in fosforja._ 
holistic.si
Cena: 14,50 €

HIDROKOL AGEN

Pri nas je to edini izdelek za spod-
bujanje tvorbe kolagena, ki ga 
priporočajo tudi vodilni dermatologi 
in plastični kirurgi. Njegovo blagodej-
nost občutim tudi na večji prožnosti 
sklepov._
holistic.si
Cena: 59,90 €

TEKOČI KLOROFIL PHY TOLIFE

Jaz ga uživam že več let, zelo ga 
priporočam tudi pri vnetem grlu. 
Požirek na tešče blagodejno deluje 
tudi na želodčno kislino. Pomešane-
ga z glino priporočam tudi kot čistilno 
masko za obraz._
vitalway.si
Cena: 26,00 €

VL A ŽILNI DOPOLNILNI FLUID 
EUCERIN DERMOPURE  

Pomiri in intenzivno navlaži kožo. 
Njegova intenzivna vlažilna formula je 
nelepljiva, pomiri razdraženost kože, 
zmanjša neprijetno napetost in poma-
ga ponovno vzpostaviti nadzor._ 
eucerin.si
Cena: 19,40 €

HUAWEI P20 PRO

Nepogrešljivi novi zaveznik pri po-
slovanju, beleženju utrinkov, izjemen 
fotografski sopotnik in najboljši 
poslovni in zasebni partner artner, 
ob novih življenjskih priložnostih in 
izzivih._
huaweislovenija.si
Cena: 889,99 €

NAHRBTNIK ADIDAS NMD

Moja pisarna, moja lepotilnica, moj 
hranilnik kablov in podaljškov, moja 
free-lancerska svoboda. Brez njega, 
skoraj nikamor._
adidas.com
Cena: od 90,00 €

BARBIE NA PL A ŽI 

Udarna barva + nagajiv dizajn = 
zmagovalna kombinacija. Če želite na 
plaži izstopati, hkrati pa se počutiti 
udobno, so te kopalke prava izbira._ 
newyorker.com
Cena: 19,95 €

DIVJI MOSCHINO 

Nenavaden potisk na enodelnih ko-
palkah znamke Mochino. Vedno nas 
pustijo odprtih ust z odličnimi dizajni. 
Primerne tudi kot samostojen poletni 
kos k mini krilu ali džins kratkim 
hlačam._
moschino.com
Cena: 192,00 €

DIVA NA POMOLU

Seveda smo spet pri enodelnih ko-
palkah, že drugo leto so v tvoji omari 
»must have«. Elegantne in zapeljive. 
Popoln dizajn slovenske blagovne 
znamke._
lisca.si
Cena: 69,00 €

Gledališki in filmski igralec o treh 
zanj nepogrešljivih stvareh. 

Pevka in tekstopiska o svoji top 
treh prehrambnih dodatkih

Spletna kolumnistka, TV voditelji-
ca, igralka in človek strasti o treh 
nepogrešljivih izdelkih

Oblikovalka modnih torbic in obla-
čil, ki deluje pod znamkoTejaJegli-
chDesig o treh »it« kopalkah 

33 3 3
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2

2
2

1

1

1
1

ROK KUNAVER

NEŽA BUH NEISHA ULA FURLAN
TEJA JEGLIČ

33
3

3
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Zaplavaj v poletje

Letos proslavite lepoto tekstur in podrobnosti.  
Plažo osvojite z žakardom, kvačkanimi kosi in bikiniji. 

Izberete lahko igrivi trikotni zgornji del bikinija z resicami  v roza barvi in spogledljive 
naborke v kovinskih odtenkih,  ki bodo ujeli nekaj sončnih žarkov.  
Videz nadgradite z mrežastim pončom in slamnatim klobukom. 

Uživajte na plaži v najnovejši poletni kolekciji C&A! 



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

STILIST

ZARA 
Bodi s čipkami

zara.com 

17,95 €

RIVER ISLAND
Suknjič na dvojno 

zapenjanje
riverisland.com 

95,00 €

MANGO
Krilo s stranskim 

razporkom in gumbi
mango.com 

49,99 €

TEJA JEGLICH DESIGN
Praktična torbica za 

nošenje okoli pasu, čez 
telo ali samo v roki

tejajeglichdesign.com 

89,00 €

ZARA
Natikači z okrasjem

zara.com 

35,95 €

H&M
Hlače na zvonec iz kolekcije 

Studio Collection
hm.com 

89,99 €

STEVE MADDEN
Natikači s peto Steven

stevemadden.com 

108,00 €

NA-KD
Mačja sončna očala

na-kd.com 

22,95 €

ASOS
Viseči uhani

asos.com 

11,00 €

RAG & BONE
Sofisticiran slamnati klobuk

rag-bone.com 

204,00 €

MICHAEL KORS
Rebrasta obleka

michaelkors.com 

195,00 €

KATE SPADE
Ročna ura

katespade.com 

133,00 €

TOM FORD
Parfum Black Orchid, 

čustna in razkošna dišava
tomford.com 

74,50 € (30 ml)

MODA

STIL: LUCIJA MARKO 

VEČNA KLASIKA
ŽENSKA OMARA+

TOPSHOP
Kratka bela bluza z 
rokavi na zvonec

topshop.com 

34,00 €
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O G L A S N A  V S E B I N A

MODA

H&M
Tajlirana srajca 

hm.com 

19,99 €

ARMANI EXCHANGE
Kvadratasta sončna 

očala 
armaniexchange.com 

63,00 €

CHEAP MONDAY
Pulover s potiskom 
cheapmonday.com 

44,00 €

STIL: LUCIJA MARKO

+
STILIST

VEČNA KLASIKA
MOŠKA OMARA

DIESEL
Zapestnica z obeski 

diesel.com 

44,00 €

Z ARA
Športni čevlji z grafiti 

na podplatu 
zara.com 

29,95 €

RIVER ISL AND
Tajliran suknjič 

riverisland.com 

113,00 €

R.E.M. + PAUL SMITH
Majica z logotipom 

albuma Automatic for 
the People 

paulsmith.com 

70,00 €

HUF
Natikači Huf x 

Felix 
hufworldwide.

com 

42,00 €

SUUNTO 3 FITNESS
Novi ura Suunto 3 

Fitness je tanjša in lažja 
kot katerakoli ura prej, 

namenjena
aktivnemu in zdravemu 

življenjskemu slogu. 
suunto.com 

od 199,00 €

TOPMAN
Elegantne hlače »joggers« 

topman.com 

40,00 €

GUERL AIN
Začinjena orientalska 
lesna dišava L'Homme 

Idéal L'Intense 
guerlain.com 

77,99 € (50 ml)

ANDREA CREWS
Torba »bum bag« 

andreacrews.com 

89,00 €

BROOKS ENGL AND
Usnjeni nahrbtnik, primeren 
tudi za nošenje prenosnika 

brooksengland.com 

350,00 €

RIVER ISL AND
Kratke hlače s pasom 

riverisland.com 

35,00 €
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MODA

ŠPORTNI STIL
Atletski kroj je odlično iz-
bira za vse, ki iščete nekaj 
vsestranskega, a še vedno 
stilsko dovršenega. Aduti 
takšni kopalk so močne 
barve, potiski blagovnih 
znamk, udobnost in zrač-
nost._

ČRNO
Črne kopalke so za prava izbira za prav 

vse. Od kratkih hlač do kopalk v stilu spo-
dnjic – to so kopalke, ki se bodo skladale 

prav z vsem. Hkrati pa bo do izraza prišla 
tudi vaša lepa porjavela polt._

MOŠKA 
DRZNOST
S KAKŠNIMI KOPALKAMI SE BOSTE LETOS 
SPREHODILI PO PLAŽI (ALI OB BAZENU)? 
MOŠKI IMATE NA VOLJO RAZLIČNE POTISKE, 
BARVE, MODELE IN ZNAMKE, PREDVSEM PA JE 
POMEMBNO, DA VAM KOPALKE PRISTAJAJO IN 
DA BOSTE Z NJIMI OSVOJILI PLAŽO (IN MORDA 
ŠE KAKŠNO NEŽNO SRCE).

© H&M  

© Calvin Klein  

© Moschino

© Dolce & Gabbana 

© Neil Barret 

© Orlebar Brown 

© Vilebrequin

© MC2 Saint Bart

© Moncler

KOMPLEMENTARNE BARVE
Barve, barve povsod! Če jih imate radi, 

potem se letos odločite za mešanje 
komplementarnih barv, kar je med drugim 
tudi precej laskajoča izbira za vse modele 

kopalk in tipe postav_

© Urban Outfitters

© Saturdays New York City

© Zara
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MODA

TROPSKI POTISKI
Če želite nekaj, po čemer se 

boste razlikovali od večine na 
plaži, potem vam priporočamo 
vroč tropski potisk. So odlično 

nasprotje navadnemu, prav 
tako pa poudarijo vaš ten._

© Ralph Lauren

© Paul & Shark

© Stella McCartney

© Hartford

© Rubinacci

© Mosaique

© Orlebar Brown

© Lygia & Nanny

LAN
Morda niso najbolj pogoste, so pa 

zdaleč najbolj naravna in zrač-
na izbira. Letos so v trendu tako 

enobarvne lanene kopalke kot tudi 
takšne s potiski._

NAVDIHNJENI Z UMETNOSTJO
Ljubitelji umetnosti boste prišli letos na svoj račun. 
Na vaših kopalkah se bodo namreč znašli različni 
potiski umetniških del, ki vas bodo spremljali od jutra 
do večera. Tako stilsko dovršenih kopalk najbrž ne 
boste nosili samo na plaži ali pač?_

ČRTE
Črte kar kričijo poletje: ne 
glede na to, ali boste izbrali 
priljubljen navtični motiv ali 
pa črte v slogu »ombre«._

© Saturdays New York City

© Prada

© H&M
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O G L A S N A  V S E B I N A

MODA

KAKO SUPER BI BILO, ČE BI SE LAHKO SREDI POLETNE VRO-
ČINE ZA TRENUTEK TELEPORTIRALI KAR NA GRENLANDIJO? 
KAJ ČE VAM POVEMO, DA JE TO MOGOČE … VSAJ METAFORIČ-
NO? KOLEKCIJA FJÄLLRÄVNA JE NAMREČ NAVDIHNJE-
NA Z DOŽIVETJI EKSPEDICIJE NA GRENLANDIJO LETA 
1966, PO KATERI JE USTANOVITELJ PODJETJA ÅKE 
NORDIN USTVARIL JAKNO GREENLAND. 

JAKNA GREENLAND 
HALF CENTURY JACKET
Jakna, ki je trajnostno narav-
nan poklon Fjällrävnovi prvi 

jakni, ima posodobljen kroj in 
mnogo uporabnih detajlov. 

Izdelana je iz okolju prijazne-
ga materiala G-1000 Eco in 

je primerna za pohodništvo, 
izlete v naravo ter vsako-

dnevno življenje v mestu._ 

479,99 €

PULOVER GREENLAND 
SWEATSHIRT 

Klasičen pulover za vsakda-
njo uporabo in potovanja, 

izdelan s pomočjo fantastič-
nega tkanja Felpa Jersey in 

iz naravnega bombaža._ 

99,99 €

HLAČE GREENLAND 
JEANS 

Trpežne, funkcionalne hlače, 
izdelane iz ekološkega mate-
riala G-1000 Eco. Udobne in 
uporabne v vsakodnevnem 

življenju in v naravi._ 

149,99 €

KRATKE HLAČE 
GREENLAND SHORTS 

Lahke kratke hlače iz mate-
riala G-1000 Eco bodo hitro 

postale najljubši kos za pole-
tne dogodivščine v naravi in 

v mestu._ 

99,99 €

MAJICA GREENLAND 
T-SHIRT 

Majica, izdelana iz vrhunske-
ga naravnega bombaža, je 

osnovno oblačilo za sprošče-
no življenje na prostem ali v 

mestu._ 

44,99 €

NAHRBTNIK 
GREENLAND TOP 

Nahrbtnik, izdelan iz trpež-
nega povoskanega materia-
la, ni samo uporaben, ampak 

ima tudi odličen videz – v 
mestu in v naravi._ 

129,99 €

DOŽIVITE 
GRENLANDIJO

JAKNA JE POSTALA SIMBOL CELE 
GENERACIJE ŠVEDOV, KI SO HRE-
PENELI PO TEM, DA ZAPUSTIJO 
MESTNO OKOLJE IN ODKRIJEJO 
NARAVO. PRENOVLJENA KOLEKCI-

JA GREENLAND TEMELJI NA 
TRPEŽNOSTI, BREZČAS-

NOSTI IN FUNKCIONAL-
NOSTI, PRI ČEMER SE 

DEDIŠČINA SREČA Z 
INOVACIJO.

INFOMAT//
PRODAJNA MESTA /
AGENT PANDA CONCEPT STORE, RESLJEVA 1, 
LJUBLJANA

TRGOVINA ANNAPURNA, KRAKOVSKI NASIP 
4, LJUBLJANA,  
www.annapurna.si

TRGOVINE IGLU ŠPORT: TRŽAŠKA CESTA 88, 
LJUBLJANA; ŠMARTINSKA CESTA 152, 
LJUBLJANA; JADRANSKA CESTA 27,MARIBOR; 
UL. MIRKA VADNOVA 19, KRANJ;  
UL. MESTA GREWENBROICH, CELJE; 
ŽELEZNIŠKA ULICA 5, LESCE;  
www.iglusport.si
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DESTINACIJA

RUE TARGUI, 
CHEFCHOUEN, 

MAROKO 
Čeprav so medine barvite 

same po sebi, se lahko le red-
kokaj kosa z modrim mestom 

Chefchouen. Vsaka ulica in 
vsaka stavba je pobarvana 

v drugačen odtenek modre. 
Mesto je bilo 500 let zaprto 

za tujce, danes pa popotnike 
sprejema z odprtimi rokami._

CINQUE TERRE, ITALIJA 
Pastelne hiške odlično dopolnjujejo modro morje. 

Najlepši pogled na igro mehkih barv in modrega morja 
boste imeli prav zvečer, ko mesta osvetljujejo lučke._

VELIKI KORALNI GREBEN, 
AVSTRALIJA 
Če ste mislili, da so stvari lahko barvite le nad 
tlemi, potem počakajte, da vidite podvodni 
svet Velikega koralnega grebena. Počutili se 
boste kot na drugem planetu._

NAJBOLJ BARVITI 
KRAJI NA SVETU

TO, DA SVET NI ČRNO-BEL, NAJBRŽ 
ŽE VESTE. BARVE LAHKO SEVEDA 
NAJDETE KJERKOLI, KLJUB TEMU PA 
JE KAR NEKAJ SVETOVNIH DESTINA-
CIJ, KI SE NAM V SPOMIN VTISNEJO 
PRAV ZARADI SVOJE BARVNE ŽIVAH-
NOSTI. IN TO KAKŠNE! ČE ŽELITE DO-
ŽIVETI PRAVI KALEJDOSKOP BARV, 
IMAMO ZA VAS NEKAJ PREDLOGOV. 
TO SO KRAJI, KI ŽE ČAKAJO NA VAŠE 
RAZISKOVANJE.

POLJA SIVKE, FRANCIJA 
Če vas dišeče rože ne prepričajo, potem 

vas bo gotovo neskončno morje vijoli-
časte barve._

FOTO: SHUTTERSTOCK 

POLJA TULIPANOV, NIZOZEMSKA 
Vsako pomlad, vrsto za vrsto, po celotni Nizozemski 

zacvetijo tulipani. Najbolje bo, da se tja odpravite marca 
in aprila, saj boste ravno takrat imeli edinstveno prilož-

nost, da se naužijete sanjskega prizora._



JEZERO HILLIER, AVSTRALIJA 
Milenijsko roza jezero se zdi kot idealna destinacija za 
hipsterje. Barvo mu dajejo visoka vsebnost soli in orga-
nizmi, ki živijo v jezeru: alge in halobakterije._

MARMORNE JAME, 
ČILE 

Te čudovite jame spreminjajo 
barvo glede na barvo vode. Nežne 

krivine kamnitih zidov olajšajo 
odbijanje sončne svetlobe, ki 

povzroči, da se na kamnu odraža 
modrina vode._

RUA LUIS DE CAMŌES, ÁGUEDA, 
PORTUGALSKA 

Ozka ulica, ki jo najdemo v severozahodnem delu 
Portugalske, je postala predmet mnogih objav 

na priljubljenem omrežju Instagram. Zato se ima 
zahvaliti barvitim dežnikom, ki ponujajo senco 

vse mimoidočim._

TUNEL WISTERIA, 
JAPONSKA 
Ta predor kaskadnih cvetlic je 
dobesedno sanjski. Če ste si 
kdaj želeli, da bi lahko živeli v 
akvarelu, potem se kar odpravite 
v Kawachi Fuji Gardens. _

MOSKVA, RUSIJA 
Nariškinov baročni stil arhitekture, ki ga boste našli v Moskvi, 

ni podoben nobenemu drugemu. Poskusite kombinirati 
stolpiče in okrogle oblikovalske podrobnosti z barvito barvno 

paleto in dobili boste prizor, ki je naravnost iz pravljice._

DESTINACIJA

Chris Burkard
fotograf
@chrisburkard
3 milijone sledilcev

Jack Morris
bloger
@doyoutravel
2,8 milijona sledilcev

Alex Strohl
fotograf
@alexstrohl
1,9 milijona sledilcev

Louis Cole
vloger
@funforlouis
1,4 milijona sledilcev

Altug Galip
podjetnik
@kyrenian
1,3 milijona sledilcev

POPOTNIŠKI PROFILI 
NA INSTAGRAMU, KI 
JIM MORATE SLEDITI 
Strastni ljubitelji potovanj vedo, 
kako narediti dobre bonbončke 
za oči in kako potovati v slogu. 
Če razmišljate o skoku na Bali, v 
afriški safari ali pa želite raziskati 
jug Francije, potem vam predla-
gamo, da sledite tem profilom na 
Instagramu. Ti pustolovski vpliv-
neži so pravi naslov za priporoči-
la kje ostati, kaj jesti in kako živeti 
kot lokalni prebivalci. Spotoma pa 
lahko preučite še njihove nasvete 
in zvijače, s pomočjo katerih 
ustvarijo te odlične fotografije._
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NA SEZNAMU »KAJ VSE MORAM 
ENKRAT V ŽIVLJENJU NAREDITI« 
MARSIKATEREGA POSAMEZNIKA 
SE ZNAJDE CILJ, DA BI ENKRAT V 
PRIHODNOSTI PRETEKEL MARATON. 
MNOGE PA PRED TEM USTAVI NEZA-
UPANJE V LASTNE SPOSOBNOSTI. 
ČEPRAV NE SPADATE MED NAJ-
BOLJŠE TEKAČE, NI ŠE NIČ IZGUB-
LJENEGA. S TRUDOM JE MOGOČE 
NADOMESTITI ŠTEVILNE POMANJ-
KLJIVOSTI. VELIKOKRAT SE ZGODI, 
DA SE LJUDJE IZZIVA USTRAŠIJO 
ZATO, KER JIH SKRBIJO ODZIVI 
DRUGIH. SKRBI JIH, DA SE JIM BODO 
LJUDJE NA MARATONU POSME-
HOVALI. TO LAHKO PRIMERJAMO 
Z DEJAVNOSTJO NA DRUŽBENIH 
OMREŽJIH, KJER SO UPORABNIKI 
OBSEDENI S SVOJIMI OBJAVAMI IN 
NEPRESTANO MISLIJO NA TO, KAK-
ŠEN VTIS SO PUSTILI.

V ŽELJI, DA SE V PRIHODNOSTI 
UDELEŽITE KAKŠNEGA MARATONA, 
VAM PONUJAMO NEKAJ NASVETOV, 
KI BODO PRIPOMOGLI K USTREZNI 
PRIPRAVI.

KAKO 
PRETEČI 
MARATON?

USTREZNA OPREMA
Ključnega pomena je, da najdete ka-
kovostne tekaške copate, v katerih 
se boste počutili dobro. Potrebovali 
boste še nogavice, kratke hlače in 
majico. Ne smete pozabiti niti na 
bidon za vodo, s katerim se boste 
izognili dehidraciji._

PRIPRAVE
Na maraton se je treba začeti 
pripravljati vsaj tri mesece pred 
velikim dogodkom. Trening je treba 
prilagoditi svojim sposobnostim in 
intenzivnost sčasoma stopnjevati. 
Tako se boste izognili neželenim 
poškodbam. Priporočamo, da se 
med tednom odpravite na tri krajše 
teke, med vikendom pa še na enega 
daljšega._

NAMEN
Ljudje se že po svoji naravi bojimo 
ponižanja. Prav zato je manj ver-
jetno, da boste pred ciljem obupali 
na dobrodelnih maratonih, kjer 
opravljate družbenokoristno delo in 
so od vas odvisni mnogi._

RITEM TEKA
Naj vas maratonska atmosfera ne 
ponese. Vsi tekači niso sposobni 
teči v enakem tempu, zato je po-
membno, da tečete skupaj s sebi 
podobnimi._

GLASBA
Tek lahko hitro postane dolgoča-
sen, zato si ga lahko popestrite z 
glasbo. Pri izbiri glasbe vam dajemo 
proste roke._

POMEMBNOST ČASA
Najprej morate stremeti k temu, da 
pridete na cilj maratona. Obreme-
njevanje s časom se bo odrazilo v 
prehitrem tempu teka._

NAVIJAČI
Družinski član ali prijatelj lahko moč-
no povečajo vašo motivacijo. Dobro 
je, da veste, kje so vaši navijači, saj 
si lahko na podlagi tega oblikujete 
cilje. Na majico zapišite svoje ime, 
kar bo tudi drugim obiskovalcem 
maratona omogočilo, da vas osebno 
spodbudijo._

ŠPORT

PRIPRAVITE SE NA ŠPORTNO 
POMLAD IN POLETJE
Če se gibate ali ste športno aktivni in se prip-
ravljate na maratone in teke ali pa vas pestijo 
nadležni mišični krči, vaše telo potrebuje dovolj 
magnezija, saj ta prispeva k normalnemu delo-
vanju mišic in k zmanjševanju utrujenosti in izčr-
panosti. Ob povečanih potrebah vaš organizem 
potrebuje med 300 in 400 mg magnezija vsak 
dan. Pomembno je, katero obliko magnezija uži-
vate. Najbolje se absorbira magnezijev citrat, ki 
je naravna, telesu lastna oblika. Pametno je tudi, 
da prehranska dopolnila z magnezijem kupujete 
v lekarni ali specializirani prodajalni, kjer je ka-
kovost na prvem mestu. Izdelki Magnesium-Di-
asporal® vsebujejo telesu prijazen magnezijev 
citrat, ki se v telesu odlično absorbira. Na voljo 
so različne jakosti in pakiranja. Izdelki Magne-
sium-Diasporal® so primerni tudi za vegane in 
diabetike ter ne vsebujejo 
glutena. Več na 
www.magnezij.si, 
kjer lahko naročite 
brezplačen vzo-
rec. Pravočasno 
poskrbite za zdra-
ve mišice, srce in 
živce!_

magnezij.si
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KULINARIKA

Gostujoči kuhar je niz dogodkov, ki ga organizira hotel Kempinski Palace 
Portorož, kjer se vsako sezono predstavijo mednarodno priznani kuharji. 
Ti prevzamejo vajeti restavracije Sophia za en večer ter predstavijo svoje 
kulinarične specialitete v 5-hodnem degustacijskem meniju. Cena edin-
stvenega menija je 85 evrov. Letos bodo začeli z dogajanjem v nedeljo, 
27. maja 2018, s kuharskim  mojstrom  Matthiasom Schmidbergerjem, 
vodjo kuhinje v hotelu Kempinski Grand Hotel des Bains v St. Moritzu. 
Mladega, zagnanega in strastnega kuharja Matthiasa navdihuje slogan: 
»Kdo ne postane boljši, je nehal biti dober.« V sodelovanju s svojo ekipo 
je osvojil eno zvezdico Michelinovega vodnika.

Tekstura, doslednost in okus prvovrstnih svežih sestavin so v ospred-
ju Matthiasovih dovršenih kuharskih tehnik. Na vprašanje o razlogu za 
svojo poklicno izbiro odgovori:
»Kaj je boljši poklic kot tisti, ki tako intenzivno privlači vseh pet čutov, 
in tisti, ki jih vsakodnevno izpili z novimi izkušnjami in okusi.« 

Za vse ostale datume gostujočih kuharjev in dogodkov spremljajte 
spletno in Facebook stran hotela Kempinski Palace Portorož._

SPOZNAJTE SKRIVNOSTI MICHELINOVIH KUHARJEV 
VABLJENI NA EDINSTVENO KULINARIČNO POTOVANJE, KJER 
BOSTE OKUSILI SPECIALITETE IZBRANIH IN NAJBOLJ ZAŽE-
LENIH MICHELINOVIH KUHARSKIH MOJSTROV. PREPUSTITE 
SE GASTRONOMSKIM UŽITKOM IN ODKRIJTE VZNEMIRLJIV 
PREPLET KREATIVNIH IN BOGATIH OKUSOV, KI JIH PRIPRAV-
LJAJO MICHELINOVI KUHARSKI UMETNIKI.

INFOMAT//
NASLOV/
OBALA 45 / PORTOROŽ

kempinski.com

REZERVACIJE/  
05 692 7000 IN RECEPTION.
PORTOROZ@KEMPINSKI.COM

BESEDILO & IZBOR: CITY MAGAZINE 

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

GURMANSKE 
POSTAJE 

ICELEND 
Aprila je na Čopovi ulici v Ljubljani zrasla samopostre-
žna sladolednica Icelend & more, kjer poleg točenega 
sladoleda z dodatki postrežejo tudi odlično kavo in dru-
ge napitke. V ponudbi je 10 različnih okusov točenega 
sladoleda (čokolada, vanilja, jagoda, mango, lešnik, lu-
benica, grški jogurt …) in več kot 40 različnih dodatkov. 
Za sladoled lahko izberete lonček ali pa enega izmed 
barvitih kornetov (roza, modri …). V ponudbi je tudi sla-
doled za vegane in sladoled brez glutena. Dodatno pa 
lahko dobite tudi kornet, namenjen izključno veganom. 
Med drugim vam postrežejo še s sveže pečenimi vaflji, 
mini palačinkami (puffy) ter sveže pečenimi ameriškimi 
krofi. Princip samopostrežne sladolednice omogoča, 
da si stranka sama izbere lonček ali kornet, si naroči 
vaflje/mini palačinke/ameriške krofe in doda dodatke 
po želji, postavi na tehtnico, plača in uživa. 

Samopostrežna sladolednica na Čopovi je že peta po 
vrsti, saj se nahajajo že na Bledu (TGC in ob jezeru), 
v Mariboru (Maribox) in Splitu (Mall of Split), v bližnji 
prihodnosti pa se načrtuje odprtje nove na slovenski 
obali._

Čopova 7 / Ljubljana

 Icelend Sladolednica

S L A D O L E D N I C A /
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NENAVADNO, 
A OKUSNO KUHARSKI MOJSTRI NE BI BILI MOJSTRI, ČE NE BI ZNALI PRIPRAVITI SPECIALITET, ZA 

KATERE NAVADNI SMRTNIK NI ŠE NITI SLIŠAL. ČE BOSTE UPOŠTEVALI NJIHOVE NASVETE, 
SE LAHKO TUDI SAMI V PRELEVITE V PRAVE VRHUNSKE KUHARJE IN SVOJ PIKNIK 
POPESTRITE S PRAV POSEBNIMI JEDMI.

Priljubljena vrsta školjk je kot nalašč za 
peko na žaru. Razprite njihovo lupino in 
jih začinite s papriko, česnovimi stroki, 
koriandrom, maslom in limoninim 
sokom._

Ali si predstavljate, kako je videti pi-
ščančja pica? Namesto testa uporabite 
piščančja prsi, v katere zavijete para-
dižnik, mocarelo, salamo in olive, seve-
da pa lahko pri izbiri sestavin pokažete 
tudi nekaj ustvarjalnosti._

Nekoliko nenavadna kombinacija, ki pa 
je gotovo vredna poskusa. Kos banane 
ovijte s slanino, pri čemer si pomagajte 
z zobotrebci. Na gotovo jed nanesite še 
nekaj čilija, javorjevega sirupa in soli._

Pred začetkom peke jegulje je tre-
ba odstraniti njene kosti, nato pa jo 
narezati na manjše dele in natakniti na 
nabodalo. Začinite jo z riževim žga-
njem, sojo in sladkorjem._

O S T R I G E

P I Š Č A N Č J A  P I C A

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

J E G U L J A
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TEHNOLOGIJE

SAMSUNG S9 IN S9+
Letošnji trendi fotografiranja 
s pametnimi telefoni nareku-
jejo več akcije. Kar pomeni, da 
morajo biti fotografije popolne 
v vseh pogledih in izostritev 
podrobnosti na fotografijah 
brezkompromisna. S Samsu-
ng Galaxy S9 in S9+ boste zdaj 
lahko brezskrbno uživali v fo-
tografiranju in vsak trenutek 
spremenili v nekaj posebnega, 
saj Samsung Galaxy S9 in S9+ 
prinašata povsem nova do-
živetja z najboljšo kamero, ki 
kljubuje tudi tistim trenutkom, 
ko vas malce premetava in se 
vaš telefon trese. Ne glede na 
to, kaj delate in kje ste, so fo-
tografije vseeno ostre zaradi 
optične stabilizacije slike (OIS). 
Nova kategorija dvojne zaslon-
ke, ki se prilagaja kot človeško 
oko, je sposobna samodejno 
preklapljati med različnimi po-
goji osvetlitve – zato so foto-
grafije vedno odlične, ne glede 
na svetlobo ali temo, dan ali 
noč.

Srečo je lahko ujeti, ko jo imaš 
s čim! Zato ujemite trenutke s 
Samsung Galaxy S9 in S9+ v 
čudovitem vijoličastem odten-
ku, s kamero, ki upočasni čas 
in vsakodnevne trenutke spre-
meni v nekaj posebnega._
samsung.com

NOVIČKE S SPLETA

SAMSUNG GALAXY 
A6 IN A6+ 
*cm.si/galaxya6

CANON IVY 
*cm.si/canonivy

BEOPLAY P6 
*cm.si/beoplayp6

BESEDILO & IZBOR: MIHA KODRIČ

V ZADNJEM MESECU JE TEHNOLOGIJA POSEGLA NA PODROČJA, 
S KATERIMI SE DOSLEJ ŠE NI PODROBNEJE UKVARJALA. KDO 
BI SI MISLIL, DA BO ŽE V LETU 2018 ZASNOVANA NAPRAVA, KI 
VIRTUALNO RESNIČNOST PONUJA MAČKAM? RAZMISLEK O TEM, 
KAJ PRINAŠA TEHNOLOŠKA PRIHODNOST, JE ZATO ŠE TOLIKO 
BOLJ STRAŠLJIV. 

NOVO 
POGLAVJE

HONOR 10
PODOBNOST S HUAWEIEM P20 

Huaweieva sestrska blagovna 
znamka Honor je predstavila pa-
metni telefon Honor 10. Njegov 
5,84-palčni LCD-zaslon vsebi-
no prikazuje v ločljivosti 1080p. 
Na spodnjem robu telefona ima 
uporabnik na voljo priključka za 
USB-C in slušalke. Napravo po-
ganja procesor Kirin 970, ki je 
prav tako sestavni del modelov 
Mate 10 Pro, P20 in Honor View 
10. Sprednja kamera ima senzor 
z ločljivostjo 24 MP, ki omogoča 
ustvarjanje izjemnih selfijev. Na 
zadnji strani telefona najdemo 
dvojno kamero z ločljivostjo 16 
oziroma 24 MP in zaslonko s sve-
tlobno jakostjo f/1.6._

hihonor.com 

TELEFON MESECA

FRIBO  
ROBOT, KI SKRBI ZA 
NEPRESTANO KOMUNIKACIJO S 
PRIJATELJI

Fribo je robot za družbena omrež-
ja, ki pozornost vzbuja že s svojim 
dizajnom, saj spominja na mačko. 
Sposoben je zaznavanja običajnih 
zvokov, ki smo jih vajeni poslušati 
ob opravljanju hišnih opravil. Med-
nje spadajo zvok vakuumskega se-
salnika, pralnega stroja in odpira-
nja različnih vrat. Tako denimo ob 
odpiranju vrat hladilnika ugotovi, 
kaj ste storili, in o tem obvesti vaše 
prijatelje. Fribo je ustvarjen na na-
čin, ki mu omogoča prepoznavanje 
še neznanih zvokov, zato se lahko 
sčasoma nauči veliko novega._ 

spectrum.ieee.org

FUJIFILM INSTA X 
SQUARE SQ6 
FOTOAPARAT, KI BO 

NAVDUŠIL VSE 
ŽENSKE

Pred kratkim so splet 
obkrožile prve fotografi-
je modela Fujifilm Instax 

SQUARE SQ6. Analogna 
kamera je videti podobno 

kot različice iz serije Instax, 
ki so že na voljo kupcem. 

Dobili jo boste lahko v treh 
različnih barvah: rdeče zlati, s katero 

želijo ustvarjalci prepričati predvsem 
ženski del populacije, grafitno sivi in biserno beli. V nasprotju 

z modeloma Instax Mini 8 in 9, ki uporabljata film v pravokotnem 
formatu, SQ6 uporablja film v kvadratnem formatu. Fotografije, ki jih 
tiska, so večje, zato je na njih prostora za več prijateljev._ 

fujifilm.com

LOFREE QT V
TELEVIZIJA, BUDILKA ALI 
ZVOČNIK? 

Lofree QTV na prvi pogled spo-
minja na televizijo in budilko. 
Naprava omogoča tudi nasta-
vitev alarma in časovnika. Po-
zornosti ne vzbuja le s svojim 
edinstvenim dizajnom, pač pa 
tudi z zmogljivostjo. Baterija z 
napetostjo 7 V in zmogljivostjo 
2000 Ah poskrbi za to, da lahko 
zvočnik neprekinjeno uporab-
ljate kar 5 ur. Z drugimi elek-
tronskimi napravami se Lofree 
QTV poveže prek omrežja Blu-
etooth. Zvočnik bo mogoče 
dobiti v štirih različnih barvah: 
beli, svetlo modri, škrlatno rdeči 
in pepermint zeleni._

lofree.co 

KIIPIX 
VAŠ PAMETNI TELEFON 
PREOBRAZI V POLAROID 

KiiPix je namenjen tiskanju fo-
tografij iz vašega pametnega 
telefona. Naprava, ki jo je izde-
lalo japonsko podjetje Tomy, je 
preprosta za uporabo. Na vas 
je le, da odprete kamero in na 
vrh namestite pametni telefon, 
ki prikazuje izbrano fotografijo. 
Nato pritisnite sprožilec, zavrti-
te gumb in izvod vaše fotogra-
fije bo tukaj. KiiPix za tiskanje na 
polaroidni papir uporablja svet-
lobo, ki izhaja iz telefonskega 
zaslona. Njegova cena je 46,19 
evra, dobiti pa ga je mogoče v 
roza, črni in modri barvi._

firebox.com
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UJEMI SVOJ ČAS

SUUNTO 3 FITNESS
Ujemite svoj čas z novo uro Suunto, ki vam omogoča še 
boljšo kakovost bivanja. Ura je prijateljica, ki vam pove, 
da je čas, da se ustavite in si vzemite trenutek zase, 
hkrati pa je osebni trener, ki vas spodbuja, da dosežete 
svoje cilje in napredujete. Že ob prvem stiku boste nav-
dušeni nad odličnim videzom ure. Nova ura  Suunto 3 
Fitness je tanjša in lažja kot katerakoli ura prej, name-
njena je aktivnemu in zdravemu življenjskemu slogu. Ura 

24/7 šteje korake in kalorije, spremlja kakovost spanca 
ter prikazuje stopnje stresa in priporočenega časa okre-
vanja po naporih. Seveda jo lahko uporabljate tudi med 
aktivnostmi v naravi, saj ponuja kar 70 športnih načinov 
in vodotesnost do 30 metrov. Suunto 3 Fitness se pove-
zuje z novo aplikacijo Suunto, ki hrani vse vaše dejavno-
sti in sproti dopolnjuje seznam vaših aktivnosti._ 

suunto.com

BL ACKMAGIC 
POCKET CINEMA 
CAMER A 4K 
POSTANITE PRAVI 
SNEMALEC

Kamera Blackmagic Pocket 
Cinema Camera 4K ima senzor, 
ki uporablja koncept stan-
darda mikro štiri tretjine in je 
sposoben snemati v ločljivosti 
4096 × 2160. Svetlobna ob-
čutljivost tipala ISO je 25.600, 
kar omogoča ustvarjanje 
odličnih posnetkov v slabih 
svetlobnih pogojih. Velikanski 
5-palčni zaslon na dotik bo 
močno olajšal uporabo foto-
aparata. Kamera je združljiva 
s številnimi drugimi naprava-
mi, saj ponuja priključke Mini 
XLR, HDMI in USB-C, ob tem 
pa uporablja tudi brezžično 
omrežje Bluetooth. Pozabiti 
ne smemo niti na 4 vgrajene 
mikrofone in 3D LUT barvno 
emulacijo._ 

blackmagicdesign.com

POL AROID RETRO ‘96 
CAM 
VRNITEV V PRETEKLOST 

Pri podjetju Polaroid so se 
odločili, da javnosti v omejeni 
zalogi ponudijo model Origi-
nals 600 ‘96 Cam, s katerim 
želijo znova pričarati 90. leta 
prejšnjega stoletja. Kupcem bo 
kamera na voljo v dveh barvah, 
in sicer v t. i. jazz rdeči in sveže 
modri. Naprava je združljiva 
s klasičnimi barvnimi filmi 
za Polaroid 600. Z analogno 
kamero se ne morete povezati 
z internetom in objavljati na 
družbenih omrežjih. Namesto 
tega uporabniku zagotavlja 
edinstveno izkušnjo, saj ob 
vsakem pritisku na gumb 
za fotografiranje sproži kar 
5000 kemičnih reakcij, katerih 
rezultat je prava fotografija, 
odtisnjena na papirju._ 

polaroid.com

PVRR
PRIHAJA VIRTUALNA 
RESNIČNOST ZA MAČKE

Pred kratkim se je marketin-
ška agencija Isobar povezala 
z avstralsko verigo živalskih 
vrtov Zoos Victoria, s katero 
si želi virtualno resničnost 
ponuditi novi ciljni skupini – 
mačkam. Izpeljala je raziskavo 
PVRR, v sklopu katere je želela 
ugotoviti potencial inovacije. 
Pri lansiranju izdelka želijo 
strokovnjaki izkoristiti tehno-
logiji EEG in EKG, ki naj bi bili 
glede na položaj brk sposobni 
prepoznati stopnjo zaintere-
siranosti mačke za določeno 
stvar. Metodologija mačkam 
hkrati omogoča, da za ceno 
slabšega razločevanja barv v 
temi vidijo bolje kot ljudje._

static1.squarespace.com 

WICKEDBONE 
NAJLJUBŠA IGRAČA 
VAŠEGA PSA

Wickedbone je pametna 
interaktivna igrača, ki psu 
nudi čustveno podporo ob 
lastnikovi odsotnosti. Inova-
cija v obliki kosti omogoča 
dvosmerno komunikacijo med 
vami in vašim štirinožnim 
prijateljem prek aplikacije za 
pametne telefone. Tako se 
boste lahko primerno odzvali 
na potrebe in dejanja svojega 
psa. Wickedbone bo sporočil, 
v katerem od stanj, kot so 
denimo jezen, zdolgočasen 
in zadovoljen, je trenutno vaš 
ljubljenček. Uporabljati ga je 
mogoče v treh različnih nači-
nih: vozečem, interaktivnem 
in spalnem._ 

kickstarter.com

LG G7 THINQ 
PRIČARA NEVERJETNO 
ZVOČNO IZKUŠNJO 

Na uradnem dogodku v New 
Yorku je bil 2. maja predsta-
vljen LG G7 ThinQ. Naprava 
navdušuje s posebnim gum-
bom, namenjenim Googlovemu 
Asistentu, in zarezo na vrhu 
zaslona. Tako sprednja kot 
zadnja kamera uporabljata teh-
nologijo umetne inteligence. G7 
je zaradi 7,1-kanalnega sistema 
DTS:X z virtualnim prostorskim 
zvokom sposoben oddajanja 
kar 39 odstotkov glasnejšega 
zvoka kot njegovi predhodniki. 
Za zdaj še ni znano, kdaj in po 
kakšni ceni bo telefon, ki bo na 
voljo v modri, črni, sivi in temno 
roza različici, mogoče kupiti._ 

lgmobile.si
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TOP 4 ZA 
IGRIČARJE

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

TENNIS WORLD TOUR
ZA LJUBITELJE  
»BELEGA ŠPORTA«

Po dolgem času smo dočakali čudo-
vito simulacijo teniške igre z uradnimi 
igralci, in prav to je Tennis World Tour. 
V igri nastopi trideset zvezdnikov, od 
Rogerja Federerja do Stana Wawrinke. 
Nekateri avtorji so prej delali na Top 
Spinu 4 in gre za mešanico arkadnih 
ter simulacijskih elementov, oblečenih 
v lično grafiko. Izdaja Deluxe pa pri-
naša legende, kot sta Andre Agassi in 
John McEnroe._ 

tennisworldtourgame.com

OVERWATCH
IGRA LETA

Gre za uspešnico med streljaškimi 
igrami, nad katero je navdušenih več 
kot 35 milijonov igralcev po celem 
svetu. Edinstveni  junaki vas bodo 
znova in znova navduševali. Igra 
omogoča čudovit prikaz ekipnega 
duha, najrazličnejših vlog superjuna-
kov, vsak igralec se lahko nauči igrati 
in vsi boji so vznemirljivi. Lahko na-
stopite v vlogi robota, ki se spremeni 
tudi v tank, nadnaravno inteligentno 
gorilo, ki lahko svoje sovražnike one-
mogoči s pištolo, ki izžareva električ-
no energijo, ali na primer avstralski 
piroman, ki nastavlja živce parajoče 
pasti, in še mnogo drugih junakov. 
Lahko se teleportirate, letite, izstre-
ljujete rakete, prevrtite ali zamrznete 
čas in še mnogo drugih možnosti. 
Vsekakor vredno igranja._ 

playoverwatch.com

CALL OF DUT Y BL ACK 
OPS 4
NAJVEČJA AKCIJA VSEH ČASOV 
SE VRAČA

Jesen nam prinaša spektakularno 
in težko pričakovano igro za vse lju-
bitelje najbolj napetih prvoosebnih 
streljank. Activision je za 12. oktober 
napovedal izid težko pričakovanega 
nadaljevanja serije Black Ops. Igro 
razvija studio Treyarch, ki je za BLOPS 
skrbel tudi doslej. Govorice razkrivajo, 
da dogajanje ne bo potisnjeno toliko v 
prihodnost kot v trojki, kar je odziv na 
kritike povsem futurističnega Infinite 
Warfara. Širše razkritje je napovedano 
za 17. maja 2018 ob 19. uri (Jet Center 
Los Angeles, Hawthorne, California) in 
takrat bomo lahko tudi z vami delili več 
novic. Bodite med prvimi in spremljaj-
te v živo prek callofduty.com in twi-
tch.tv/callofduty._ 

PES 2019
ŠPORTNA POSLASTICA

Po uradno prejetih podatkih se nam 
poleti obeta še ena športna poslastica, 
in sicer je že znan izid igre PES 2019. 
Na voljo bo od 30. avgusta 2018. Nekaj 
sprememb v prihajajoči igri napovedu-
je jasno prikazane in bolj vidne različne 
igralne stile, več kot 10 novih spretnos-
ti in znanj igralcev, kar bo prikazalo še 
večjo edinstvenost, igralci bodo dali 
jasne vizualne znake, ko bodo utrujeni, 
njihova stopnja vzdržljivosti pa bo vpli-
vala na njihovo igro. Upravljanje igral-
cev med tekmo in menjave igralcev bi 
lahko bistveno vplivalo na zmago eki-
pe, dodani bodo tudi učinki sneženja 
in še mnogo izboljšav. Na vseh plat-
formah bo podprta visoka ločljivost 4K 
HDR, kar bo omogočilo čudovito sliko in 
realno izraznost barv._ 

konami.com
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Dandanes so v ospredju različne oblike avtomo-
bilskih križancev, a nekateri ostajajo prav takšni, 
kot jih imamo najraje, in ne podlegajo «modne-
mu« pritisku. Ford je s svojim Focusom trdno 
zasidran v kompaktnem razredu, kjer nas ni še 
nikoli razočaral. Novinec je nabit s tehnologijo, 
ima popolnoma nov dizajn, tako zunaj kot znot-
raj, in občutno izboljšane materiale. Osnovan 
je na novi platformi, ki omogoča več prostora 
v notranjosti, izboljšuje varnost, nadgrajuje ae-
rodinamiko in povečuje učinkovitost porabe go-
riva. Focus ni le privlačen na pogled, saj se za 
tem skriva celotna študija aerodinamike. Izgubil 
je 88 kilogramov teže in s tem zmanjšal porabo 
goriva in izpust škodljivih izpustov za 10 odstot-
kov._
ford.si

AVTOMOBIL PRIHODNOSTI  

DS X E-TENSE
Skupina francoskih oblikovalcev avtomobilov 
znamke DS je razkrila koncept sanjskega avta, ki 
bo luč sveta uzrl leta 2035. Poimenovali so ga DS 
X E-tense. Voznik avtomobila bo med potovanjem 
v posebni kapsuli na sedežu, ki je hkrati masažen 
in prezračevalen. Ob vsem ugodju, ki ga vozilo po-
nuja, se poraja nekaj dvomov o tem, ali bo upo-
rabniku med vožnjo uspelo ostati buden. Prav zato 
mu bo na voljo tudi funkcija avtonomne vožnje. 
Tla avtomobila bodo izdelana iz elektrokromatske-
ga stekla, medtem ko bo notranjost opremljena s 
kombinacijo usnja, lesa in kovin. V DS X E-tensu, ki 
bo med drugim imel električni motor z močjo 400 
kW oziroma 540 konjskih moči, bo vozniku vselej 
na voljo osebna holografska asistentka Iris._
dsautomobiles.si

MOBILNO

BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ & JAN MACAROL 

NABIT S TEHNOLOGIJO

FORD FOCUS

ČAS MODERNE 
TEHNOLOGIJE

PRVI BAVARSKI ELEKTRIČNI TERENEC

BMW CONCEPT iX3
BMW zelo jasno signalizira svoje namene za sko-
rajšnji začetek proizvodnje popolnoma električnega 
BMW X3 s konceptom iX3. Koncept in stil ga vseka-
kor povezujeta z njegovim bratom, ki ga še poganja 
klasičen motor na notranje zgorevanje. Opazimo 
lahko zaprte rešetke »ledvičk« in modre poudarke 
Ivision Dynamics. Koncept iX3 ima v nosu izpiljeno 
znanje BMW-jeve pete generacije električnih po-
gonskih sistemov in tako ponuja zmogljivost 270 
konjskih moči. Zahvaljujoč velikemu akumulatorju 
z zmogljivostjo več kot 70 kWh, lahko električni kri-
žanec z enim polnjenjem prevozi več kot 400 kilo-
metrov. Če se vam mudi, lahko BMW iX3 povežete 
s postajo za hitro polnjenje in tako zmanjšate čas, 
potreben za polnjenje, na samo 30 minut._
bmw.si

ČUDOVIT KARAVAN ZA MODERNE ČASE

AUDI A6 AVANT
V primerjavi z limuzino je Avant še bolj zapeljiv 
in ponuja popolnoma isto tehnologijo s tem, da 
ima prednost velikega prtljažnega prostora, ki 
je dovolj velik za vso družino. Zunanja podo-
ba novega Audija A6 Avanta ne nakazuje zgolj 
praktičnosti, temveč je zaradi nizkega količ-
nika zračnega upora tudi izredno učinkovita. 
Prtljažni prostor ima velikost 565 litrov, če pa 
podremo zadnjo vrsto sedežev, se ta poveča 
na zajetnih 1680 litrov. Audi bo v Avanta vgradil 
»tračnice«, ki omogočajo izvlek dna prtljažne-
ga prostora. Tisti, ki so pripravljeni odšteti nekaj 
več, si lahko omislijo komplet s teleskopsko pa-
lico in trakovi, s katerim si lahko uporabniki po 
svoje preuredijo prtljažni prostor._
audi.si

TEHNOLOGIJA JE TISTA, KI OBČUTNO SPREMINJA SVET 
AVTOMOBILIZMA. NE SAMO, DA NAM JE S TEM OLAJ-
ŠANA MARSIKATERA STVAR MED VOŽNJO, ZARADI 
NAPREDKA V VARNOSTNIH SISTEMIH SMO PREDVSEM 
BOLJ VARNI NA CESTI. Z UVAJANJEM NOVIH SISTEMOV 
AVTONOMNE VOŽNJE SE NAM UTEGNE KONCEPT AVTO-
MOBILA PRIKAZATI V POVSEM NOVI LUČI. A NEKAJ JE 
ZAGOTOVO, KLJUB VSEMU NAPREDKU NE BOMO NIKO-
LI POZABILI IN SE NIKOLI NE BOMO MOGLI ODPOVEDATI 
PRISTNEMU VONJU PO BENCINSKIH HLAPIH.
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OPEL ASTRA  
BLACK EDITION
Astro odlikuje izrazita oblika 
z ostrimi linijami in atletsko 
izklesano karoserijo, ki daje 
slutiti brezmejni potencial. 
Njena odličnost pa se skriva 
tudi pod površjem._

OPEL CORSA  
BLACK EDITION
Okretna, varna in pametna: 
izjemen majhen avto s tehno-
logijami prestižnega razreda 
in najboljšimi inovacijami 
nemške izdelave._

OPEL MOKKA X  
BLACK EDITION
Opel Mokka X je dinamičen, 
eleganten športni terenec, ki 
navduši z značajem, nadzorom, 
močjo in sorazmernostjo._

 LOVILEC POGLEDOV 

OPEL BLACK EDITION

NOVICE

KARBONSKA MODULARNA ČELADA

AGV SPORTMODULAR
Prav zaradi praktičnosti je AGV predstavil linijo 
čelad Sportmodular, ki v sebi združuje funkci-
je najboljših čelad in vsakodnevno uporabnost 
modularnih preklopnih čelad. Kot pravijo pri 
AGV-ju, zagotavlja nova, povsem karbonska 
čelada enako zaščito kot njihova najboljša čela-
da Pista GP-R. Da, uganili ste, to je točno tista, 
ki jo nosi doktor Valentino Rossi. Čelada omo-
goča 190-stopinjski pregled nad okolico in tej 
italijanski znamki primerno prezračevanje. Če-
lada iz karbonskih vlaken tehta zgolj 1295 gra-
mov. Notranjost čelade je odstranljiva in jo lah-
ko uporabljam z obeh strani. Ena je namenjena 
hladnejšim, druga pa toplejšim dnem._
agv.com

NOVODOBNA TEHNOLOGIJA ZA 
STAREJŠE FORDE

FORDPASS SMARTLINK
Naprava FordPass SmartLink je primerna za For-
de od letnika 2010 do letnika 2017. Pritrdimo jo na 
priključek  ODB II in poleg diagnostike avtomobile 
boste imeli še možnost dostopne točke Wi-Fi  prek 
povezave LTE. Ko boste napravo namestili, vam 
bo omogočila zaklepanje in odklepanje vašega 
avtomobila in celo zagon motorja. Vse to s po-
močjo pametnega mobilnega telefona in name-
ščene aplikacije. Poleg tega vam bodo na voljo še 
varnostna obvestila o stanju vašega avtomobila 
in spremljanje lokacije, kje se avtomobil v določe-
nem trenutku nahaja. Napravo si lahko zagotovite 
na najbližjem pooblaščenem Fordovem servisu in 
bo na voljo proti koncu letošnjega leta._
ford.si

Za ljubitelje drznega dizajna je Opel 
za modele Corsa, Astra in Mokka X 
pripravil posebno serijo Black Edition, 
ki izstopa s črno streho, sijoče črnimi 
platišči iz lahkih kovin in črnimi po-
krovi ogledal.

Se tudi vi vidite v elegantni 
čno-beli kombinaciji?

Več informacij o Oplovi seriji 
Black Editon najdete na opel.si.

MOBILNO

NAJBOLJ PRIČAKOVANI SUV 
NA SVETU

ROLLS-ROYCE 
CULLINAN

Naznanili so ga že pred tremi 
leti, zdaj pa je najbolj pričakova-
ni SUV na svetu le z nami. Rol-
ls-Royce Cullinan je prvi 'visoki' 
avtomobil te luksuzne znamke, 
ki se lahko spopade tudi z malce 
bolj zahtevnim terenom. Ime je 
dobil po največjem diamantu, ki 
so ga kadarkoli našli na svetu, in 
tako ni nobenega dvoma o nje-
govi posebnosti. Rolls-Royce z 
novincem cilja na premožne po-
sameznike, ki si želijo močnega, 
superluksuznega in praktičnega 
športnega terenca. Najpomembnejši »prostor« v novem Cullinanu so zadnji sedeži, med kate-
rima je konzola s prostorom za pijačo in kozarci za viski in penino Rolls-Royce. Tu je seveda tudi 
hladilnik, ki poskrbi, da je penina vedno primerno ohlajena._
rolls-roycemotorcars.com
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KITAJSKI ELEKTRIČNI SUV

GEELY CONCEPT ICON
Računalniški vmesniki iz osemdesetih let prejšnjega stoletja so nav-
dihnili obliko videza Geelyevega novega konceptnega vozila Icon SUV. 
Kitajski avtomobilski proizvajalec ne ponuja podrobnosti o pogonu kon-
cepta, toda znano je, da se pod pločevino skriva Volvova platforma CMA 
iz vozil, kot je novi XC40. Geely Concept Icon navdih išče v legendarni 
konzoli Nintendo, kar je sicer nekoliko nenavadna izbira dizajna, ven-
dar pri tem konceptu ne deluje napačno. Oblikovanje je preprosto, a se 
kljub temu kaže značilna SUV-oblika. Streha deluje kot ogromna plošča 
stekla, ki ji daje sicer zelo koncepten videz, saj omogoča opazovalcu 
popoln vpogled v kabino. V notranjosti se Geely Concept Icon odloča 
za preprosto zasnovo. V vizualno zanimivem načinu obdelav materialov 
se instrumenti pojavijo iz sive tkanine, kar daje zaslonu toplo teksturo._
geely.com

OSVEŽENA PODOBA MALČKA

HYUNDAI i20
V primerjavi z odhajajočim modelom je razlika še kako očitna, no-
vinec pa je dobil bolj drzno in modernejšo podobo. Prenovljeni 
i20 bo na voljo v treh različicah, in sicer s tremi ali petimi vrati 
in tako imenovani različici Active. Slednja dva sta bila deležna 
največje prenove, saj imata novo prednjo masko in spremenje-
ne zadnje žaromete in odbijač. Poleg kozmetičnih sprememb so 
se Hyundaievi inženirji dlje časa zadržali pri tehnologiji. i20 ima 
zdaj 7-palčni info-telematski zaslon s podporo Apple CarPlaya in 
Android Auta, poleg tega pa je na voljo še najnovejša tehnologi-
ja Hyundai SmartSense. Osveženi malček je s prenovo postal še 
bolj simpatičen in ga bomo čez nekaj mesecev že lahko občudo-
vali na naših cestah._
hyundai.si

PUSTOLOVEC S STILOM 

RENAULT KADJAR
Renault Kadjar je pisan na kožo ljubiteljem odkri-
vanja sveta. Z domiselno zmesjo športnega te-
renca, kombilimuzine in karavana ima vse odlike 
pravega crossoverja. V mestu lahkotno preskoči 
kak robnik, konec tedna pa se brez strahu zape-
lje prav do konca gozdne poti. Velik prtljažnik in 
preprosto podiranje zadnjih sedežev omogočata 
preprosto prevažanje športnih rekvizitov. Intui-
tivnega pa ga delajo elektronski »angeli varuhi«: 
aktivno zaviranje v sili, opozorilnik za nenamerno 
menjavo voznega pasu, nadzor mrtvega kota, 
pomočnik pri speljevanju v klanec in sistem za 
pomoč pri parkiranju. Že v izvedenki s pogonom 
samo na prednji kolesi je Kadjar zaradi višje odda-
ljenosti od tal zmogljiv tudi na zelo slabih cestah. 
No, za pustolovski značaj je še boljši zanesljivi 
štirikolesni pogon s tremi nastavitvami delovanja.
Renault Kadjar je pravi avto za aktivne ljudi, ki že-
lijo izkoristiti življenje. Bodite taki tudi vi, pohitite 
ven, dogodivščinam naproti!_
renault.si

MOBILNO
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VEČ KOLES V ENEM

ROADMASCHINE
Kdo pravi da se ne da imeti vsega? Zaradi izjemnega na-
predka nove geometrije (TCC-Tunel Compliance Con-
cept) to kolo izzove tradicionalne cestne kolesarje. Od 
osi do osi novi Roadmachine prinaša elegantne linije z 
integrirano tehnologijo. Zelo lahko, maksimalno hitro  in 
odzivno kolo. Briljantna skladnost učinkovitosti in uživa-
nja v celodnevnih turah tako za vrhunske kot rekreativ-
ne kolesarje. To kolo ima preprosto vse, kar si zamislite._
trgovina.span.si

NOVI FORD ECOSPORT
Preizkusi Fordov mali športni terenec s pametnim 
štirikolesnim pogonom AWD, ki ga poganja 
popolnoma novi 1,5-litrski dizelski motor EcoBlue. 
Vozi ga tudi smučarka Ana Bucik. 

MOBILNO

* Uradna poraba goriva: 4,1–5,8 l/100 km. Uradni izpusti CO2: 107–134 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Uradni izpusti 
NOx: 0,033–0,073 g/km. Specifični izpusti trdih delcev: 0,00075–0,00153 g/km. Število delcev: 1,20–28,60 × 1011. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Izpusti onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10  in PM 2,5  ter dušikovih oksidov.
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Prijavi se na testno vožnjo 
na MojFordEcoSport.si in 
izberi svoj termin pri poo-
blaščenih Fordovih trgov-
cih po vsej Sloveniji._

VeË na  
www.wienerstaedtische.si  

in  080 12 68  

Naj bo vaπe kraljestvo 
varno. Premoæenjsko 
zavarovanje  
Wiener Städtische 
vam omogoËa prav to.

Zavarujemo 
vaπe kraljestvo 
in vse v njem 
(proti vlomu tudi).

MOJ VIKEND,  
MOJE KRALJESTVO
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CITY 
KNJIŽNICA

KNJIGE

Zgodba o tem, kako so kolumnist-
ka, dva producenta Darren Star in 
Michael Patrick King ter soba, polna 
žensk, uporabili svoje bridke, smešne 
in včasih ponižujoče zgodbe in s tem 
ustvarili kulturni fenomen, premikali 
meje televizije in zanetili nacionalni 
pogovor o samskih ženskah ter sek-
su. Gledalce – ženske in moške, hete-
ro- in homoseksualce – je učila o se-
ksu in pokazala, da so si lahko samske 
ženske opora, ko se prebijajo skozi 
življenjske stiske. Knjiga vključuje 
ekskluzivne nove intervjuje z ekipo 
serije in pisatelji, vključno s Sarah 
Jessico Parker, ustvarjalcem Darre-
nom Starom, izvršnim producentom 
Micahelom Patrickom Kingom in av-
torico Candace Bushnell. Sex and the 
City and Us nas torej popelje v zaku-
lisje serije, ki je za vedno spremenila 
pogled na to, kako ženske po svetu 
vidijo same sebe._

amazon.com 
22,00 €

MENNO SCHILTHUIZEN 

DARWIN COMES TO TOWN

MAJA MEGA 

STRES, KUGA SODOBNEGA ČASA

JO NESBØ 

MACBETH

JENNIFER KEISHIN ARMSTRONG 

SEX AND THE CITY AND US 

Menno Schilthuizen je eden od vedno več-
jega števila »urbanih ekologov«, ki prou-
čujejo, kako naše umetno okolje pospešuje 
evolucijo živali in rastlin okoli nas. Mesta 
so namreč ekstremna okolja in divjemu 
življenju preostane le eno: sprejeti mora 
nove načine preživetja in to mu pogosto 
uspeva. Tako so se pajki na Dunaju nau-
čili, da pletejo mreže blizu uličnih svetilk, 
saj te privabljajo vešče. Vešče pa po drugi 
strani v mestnem okolju razvijajo sposob-
nost, da se ravno takšnim lučem izogibajo. 
Knjiga nam oriše kopico zanimivih prime-
rov in z nami deli vizijo urbane evolucije, v 
kateri ljudje v popolni harmoniji sobivajo s 
prostoživečimi organizmi._

amazon.com 
15,00 €

V zadnji Nesbøjevi mojstrovini bomo spre-
mljali policijskega načelnika Duncana, ide-
alista in vizionarja, uresničitev sanj za vse 
prebivalce mesta in nočno moro za krimi-
nalce. Trgovini s prepovedanimi drogami 
kraljujeta dva prekupčevalca z mamili, 
eden od njiju – mojster manipulacije Heca-
te – ima veze pri najvišjih uradnih organih 
in nič ga ne ustavi, da jih pri uresničevanju 
svojega cilja ne bi uporabil. Hecatov načrt 
je odvisen od prav tako manipulatorskega 
inšpektorja Macbetha, moškega z nasil-
nimi in paranoičnimi težnjami. Kar sledi, 
je nepovezljiva zgodba ljubezni in krivde, 
političnih ambicij in pohlepa, ki raziskuje 
najtemnejše kotičke človeške narave in 
kriminalnega uma._

amazon.com 
18,00 €

MAŠA OGRIZEK 

KOKO DAJSA V MESTU 
Koko Dajsa je nergava stara kokoš, 
ki živi sama v pritličnem stanovanju 
bloka in nenehno nadzira in kritizi-
ra vse po vrsti. Nekega dne si med 
oprezanjem za sosedi zlomi nogo 
in pristane na invalidskem vozičku, 
zato ji na pomoč priskočita nečaki-
nja Krišna in njen prijatelj deževnik 
Hari. Skrb za prepirljivo Koko Dajso 
morda vsem ni ravno v užitek, res pa 
je, da še slepe kokoši včasih spre-
gledajo in da se za vsako kuro koza 
najde. Zbirka duhovitih zgodbic nosi 
pomembno sporočilo o vrednosti 
prijateljstva ter posredno in neob-
remenjeno opozarja na tegobe osa-
mljenosti starejših._

miszalozba.com 
25,95 €

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

Knjiga Stres, kuga sodobnega časa je nas-
tala po avtoričini dveletni bolezni, ko je za 
svoje nerazumljive bolezenske simptome 
iskala pojasnila in rešitve tako v nevrozna-
nosti in medicini kot tudi v komplementar-
nih, holističnih in alternativnih zdravstve-
nih sistemih. V njej je združila najnovejše 
znanstvene raziskave, predavanja in zapise 
nevroznanstvenikov, nevrobiologov, psiho-
logov, nutricistov, sociologov in zdravnikov, 
vsebino pa večkrat preverjala na spletnih 
straneh ameriških in britanskih zdravstve-
nih in raziskovalnih ustanov ter jo dopolnila 
z znanstvenimi predavanji na odmevnih in 
priljubljenih konferencah TED._

zalozba-chiara.si 
24,90 €
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Prihaja poletje,
            prihaja...           

Minister za zdravje opozarja:  Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!
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DOM&DIZAJNDOM

Z E L E N I
T E R A P E V T I

TAŠČIN JEZIK
Izjemno trpežna rastlina 
le redko propade.  Pre-
poznamo jo po rumeno 
obrobljenih listih, ki rastejo 
pokončno v zrak. Ker skrb 
zanjo ni zahtevna, je tako 
primerna tudi za tiste, ki na 
dejstvo, da imamo sobne 
rastline, velikokrat pozabijo. 
Pridna čistilka zraka naj bi 
med drugim filtrirala tudi 
benzene in formaldehide._

3

GNEZDNATI SRŠAJ
Rastlina s suličastimi in 
bleščečimi listi tvori rozeto, 
ki spominja na ptičje gnezdo. 
Sobna rastlina za svojo rast 
potrebuje dovolj prostora in 
je ena izmed redkih prap-
rotnic, ki uspeva tudi tam, 
kjer je centralno ogrevanje, a 
potrebuje za to več vlage. Iz 
zraka odstranjuje formalde-
hid, ksilen in toluen._

2

Sobne rastline popestrijo naš dom, hkrati pa skrbi-
jo tudi za dobro počutje – tako duševno kot fizično. 
Številne študije so pokazale, da naj bi rastline zmanj-
ševale stres, izboljšale kakovost zraka, zmanjševale 
hrup, skrb zanje pa naj bi na nas delovala terapevtsko. 
Katere rastline sodijo med najboljše »zelene terapev-
te«? Tukaj so trije zeleni predlogi in morda bo kateri 
med njimi že jutri krasil vaš dom ali pisarno.

ZLATI POTOS
Še ena izredno nezahtevna 
rastlina odlično prenaša 
nihanje temperature in 
svetlobe. Njene ovijalke lah-
ko zrastejo tudi do 3 metre. 
Tudi zlati potos je znan po 
odstranjevanju formalde-
hidov iz zraka, prav tako pa 
naj bi odstranjeval ogljikov 
monoksid. Več kot očitno je 
to odlična rastlina za vašo 
spalnico._

1

DOM&DIZAJNDOM
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Le popolno 
je dovolj dobro.

Luka Šulić, glasbenik

www.lumar.si

Živeti najbolje!



Marina, mlada transseksulana natakarica, in 20 let 
starejši Orlando sta zaljubljena in načrtujeta skup-
no prihodnost. Nekega večera po praznovanju Ma-
rininega rojstnega dne Orlanda obide huda slabost. 
Marina ga nemudoma odpelje na urgenco in takoj 
odide. Orlando na urgenci umre. Namesto da bi v 
miru žalovala, se mora Marina soočiti z neprijetnimi 
vprašanji policije, zaničljivim odnosom Orlandove 
družine in se boriti za pravico, da ostane to, kar je: 
kompleksna, močna, odkrita in fantastična ženska._

Režija: Sebastián Lelio. Igrajo: Daniela Vega, 
Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Kuppenheim, 
Nicolás Saavedra, Amparo Noguera in drugi.

od 24. maja / Kolosej 

DRAMA

FANTASTIČNA ŽENSKA
ČILE, ZDA NEMČIJA, ŠPANIJA, 2017, UNA 

MUJER FANTÁSTICA

VSI, KI STE ZALJUBLJENI V DOBRE FILME, BOSTE 
TA MESEC ZALJUBLJENI DO UŠES. PA NE POZABITE 
NAROČITI POKOVKE, KI JE KINEMATOGRAFSKA 
RAZLIČICA ROŽ NA PRVEM ZMENKU. 

FILMSKA PLATNA

NA ZMENEK S KINOM

To je po Rogue One: Zgodba Vojne zvezd že drugi 
samostojni film Vojne zvezd. Tokrat spremljamo 
mladega Han Sola, ki ga je med zvezde iztrelil Har-
rison Ford, zdaj pa bo v njegove čevlje stopil Alden 
Ehrenreich. Mladi Han Solo med pustolovščino v 
mračnem podzemnem svetu, polnem kriminala, 
spozna svojega bodočega kopilota Chewbacco in 
se sreča z Landom Calrissianom, preden se prid-
ruži Upornikom._ 

Režija: Ron Howard. Igrajo: Emilia Clarke, Wo-
ody Harrelson, Jon Favreau, Donald Glover, Alden 
Ehrenreich in drugi. 

od 24. maja / Cineplexx, Kolosej

Diane je po štiridesetih letih zakona nedavno ov-
dovela. Vivian  ima najraje moške, ki ne zahtevajo 
obvez in zaobljub. Sharon še vedno ni prebolela 
ločitve izpred več desetletij. In Carolin zakon se 
po petintridesetih letih maje. Življenje teh štirih 
dolgoletnih prijateljic se obrne na glavo na vse-
mogoče načine, ko se njihov bralni krožek loti 
branja in debate o romanu Petdeset odtenkov 
sive. Nekatere odkrijejo nove ljubezni, druge spet 
zanetijo nekdanje … pri tem pa navdihujejo druga 
drugo in poskrbijo, da bo naslednje poglavje v nji-
hovih življenjih najboljše doslej._

Režija: Bill Holderman. Igrajo: Diane Keaton, Jane 
Fonda, Candice Bergen, Craig T. Nelson, Andy Gar-
cia in drugi.

od 31. maja / Cineplexx, Kolosej

AKCIJSKA ZNANSTVENOFANTASTIČNA 
PUSTOLOVŠČINA 

SOLO: ZGODBA VOJNE 
ZVEZD 

ZDA , 2018, SOLO: A STAR WARS STORY

KOMEDIJA 

KLUB ZADOVOLJNIH 
ŽENSK 

ZDA, 2018, BOOK CLUB

KRIMINALNA DRAMA

NIKOLI ZARES TUKAJ 
ZDA, FRANCIJA, 2017, YOU WERE NEVER 

REALLY HERE

Joe je nekdanji vojak in zunanji sodelavec organov 
pregona, ki zdaj živi z ostarelo mamo v hiši, kjer je 
preživljal travmatično otroštvo. Nekega dne ga na-
jamejo, da poišče izginulo najstnico Nino, hčer am-
bicioznega politika, ki se hitro vzpenja po družbeni 
lestvici. Zdi se, da so jo ugrabili trgovci z ljudmi, 
zato Joeju pustijo povsem proste roke pri upora-
bi načinov za njeno iskanje. Dogodki pa se začnejo 
kmalu obračati v povsem napačno smer …_ 

Režija: Lynne Ramsay. Igrajo: Joaquin Phoenix, 
Dante Pereira-Olson, Ekaterina Samsonov, Alessan-
dro Nivola, John Doman, Alex Manette in drugi.

od 17. maja / Kolosej   

AKCIJSKA KOMEDIJA

DEADPOOL 2 
ZDA, 2018, DEADPOOL 2

Po preživetju nesrečnih dogodkov si želi Wade 
Wilson uresničiti sanje in postati Poughkeepsie-
jev najbolj priznan rejec buldogov, hkrati pa se želi 
naučiti sprejemanja odprtega odnosa. Wade se 
na svoji poti bori s kupom najrazličnejših neznan-
cev, da bi odkril pomen družine, prijateljstva, pa 
tudi domiselnih kostumov, ki jih uporablja za svoje 
nadvse odprto spolno življenje._

Režija: David Leitch. Igrajo: Josh Brolin, Ryan 
Reynolds, T. J. Miller, Brianna Hildebrand, Zazie Be-
etz, Karan Soni, Stefan Kapicic in drugi. 

od 17. maja / Cineplexx, Kolosej

Vsi vemo, kako se končajo klasične pravljice. Pe-
pelka se poroči s princem na belem konju, Sne-
guljčica prav tako, Trnuljčica pa se poroči … prav 
tako s princem na belem konju. Kako se konča 
nova animacija producentov Shreka, pa odkrijte 
sami. Princ Šarmer je bil kot otrok po nesreči polit 
z veliko količino čarobnega prahu za neustavljivi 
šarm, zaradi katerega se vse ženske lepijo nanj. 
Vsaka ženska, ki jo sreča, se zaljubi vanj. Ko se 
tako zaroči s tremi dekleti hkrati, se princ odloči 
s tujčevo pomočjo poiskati pravo ljubezen. Toda 
tujec ima veliko skrivnost._

Režija: Ross Venokur. Glasovi: Demi Lovato, Wilmer 
Valderrama, Sia in drugi. 

od 31. maja / Cineplexx, Kolosej

ANIMIRANA ROMANTIČNA KOMEDIJA 

ZAČARANI PRINC 
ZDA, KANADA, 2018, CHARMING
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renault.siRenault priporoča
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z 0% 
obrestno mero*

1.000€
staro za novo***

200 € za nakup
dodatne opreme**

Izberi drugačno pot
Renault KADJAR

Poraba pri mešanem ciklu 3,8 – 6,2 l/100 km. Emisije CO2 99 –139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0155 – 0,0536 g/km. Emisija trdnih 
delcev: 0,00007– 0,00142 g/km. Število delcev (x1011): 0,08 –14,51. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo 
na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 
200 € za nakup dodatne opreme ali 300 € za Pony by Renault. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. *** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob 
nakupu modela Renault Kadjar priznamo 1000€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja.



FILMSKA PLATNA

Glavni lik serije Alex Godman je sin ruskih pri-
seljencev, ki poskuša pobegniti iz kriminalne 
združbe, saj želi začeti živeti mirno življenje s 
svojim dekletom. Ampak preteklost ga prega-
nja, zato se mora vrniti na stara pota, da bi rešil 
ljudi, ki jih ima rad._

Miriam je ženska, ki vedno stoji ob strani svoje-
mu partnerju, zato ga podpira tudi, ko ta dru-
gim umetnikom krade ideje za svoje komične 
predstave. Na dan moževega nastopa se napi-
je in priredi najboljši stand-up večer._

Jeanne Deber je hladnokrvna ženska in serijska 
morilka, ki je v zadnjih 25 letih terorizirala drža-
vo. Sodišče jo obsodi na dosmrtno ječo, a nekaj 
let pozneje se Francija ponovno sooči z grozo-
vitimi zločini, ki so izvedeni na isti način, kot jih 
je izvajala Deber. Ima morda posnemovalca?_

Serija raziskuje otroštvo mladega genija Shel-
dona Cooperja. Mama je zelo religiozna ženska, 
oče pa ljubitelj piva in televizije. Poleg tega, da 
domače okolje Sheldonu ni po godu, se ne more 
družiti niti z otroki, saj ga bolj zanimajo znan-
stveni eksperimenti kot pa igrače._

Serija prikazuje življenje štirih sester v času 
državljanske vojne v ZDA. Njihov oče je odšel 
na frontno linijo, zato vse težave v družini leži-
jo na ramenih njihove matere. Dekleta ji poma-
gajo in začnejo opravljati najtežja dela, da ne bi 
umrle od lakote._

NOVE SERIJE, KI JIH LAHKO 
POGLEDATE ZA VIKEND
ZAHVALJUJOČ ŽIVAHNEMU  ŽIVLJENJSKEMU SLOGU, KI GA ŽIVIMO, SI 
MNOGI NE PRIVOŠČIJO DOVOLJ ČASA ZASE. ČE VSAK TEDEN GOVORITE, 
DA SI BOSTE VZELI ČAS POSEBEJ ZASE, JE ZDAJ IDEALNA PRILOŽNOST.

Vsaka sleparija ima svoje genije. 
Sandra Bullock igra Debbie Oce-
an, odtujeno sestro Clooneyjevega 
lika Dannyja Oceana iz kultnega fil-
ma Oceanovih 11, ki bo poskušala v 
New Yorku speljati skoraj nemogočo 
krajo na vsakoletnem zvezdniškem 
plesu Met Gala. Njena prva naloga 
je zbrati ekipo profesionalnih tatic: 
Lou, Rose, Daphne Kluger, Nine Ball, 
Tammy, Amita in Constance. Načrt 
že ima, samo še izpeljati ga morajo._

Režija: Gary Ross. Igrajo: Sandra Bullock, Rihanna, Anne Hathaway, Mindy 
Kaling, Cate Blanchett, Awkwafina, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson 
in drugi.

od 14. junija / Cineplexx, Kolosej 

Minila so štiri leta, 
odkar so dinozavri 
uničili tematski 
zabaviščni park 
Jurski svet. Otok 
Isla Nublar je zdaj 
zapuščen, na njem 
prebivajo zgolj pre-
živeli dinozavri, ki 
so v džungli pre-
puščeni samim 
sebi. Ko se začne 
prebujati otoški 
speči vulkan, se 
Owen in Claire 
odpravita na reševalno misijo. Owen bi rad končno našel svojega raptorja po 
imenu Blue, ki je še vedno pogrešan v divjini, Claire, ki do dinozavrov zdaj goji 
veliko spoštovanje, pa želi pomagati, kolikor je le v njeni moči._

Režija: Juan Antonio Bayona. Igrajo: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ted 
Levine, Jeff Goldblum, James Cromwell, Toby Jones, B. D. Wong in drugi.  

od 7. junija / Cineplexx, Kolosej

KRIMINALNA DRAMA 

MCMAFIA
2018

KOMIČNA DRAMA 

THE MARVELOUS MRS. 
MAISEL

2017

TRILER 

LA MANTE
2017

KOMEDIJA 

YOUNG SHELDON
2017

ZGODOVINSKA DRAMA 

LITTLE WOMEN
2017

AKCIJSKA KOMIČNA KRIMINALKA

OCEANOVIH 8 
ZDA, 2018, OCEAN’S 8

AKCIJSKA ZNANSTVENOFANTASTIČNA PUSTOLOVŠČINA 

JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO 
ZDA, ŠPANIJA, 2018, JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM

Biografska kriminalna drama opi-
suje vzpon in padec enega naj-
hujših preprodajalcev drog Pabla 
Escobarja in njegovo vihravo lju-
bezensko razmerje z eno najslav-
nejših kolumbijskih novinark Virgi-
nio Vallejo, in sicer v času terorja, 
ki je zajel Kolumbijo v osemdesetih 

letih prejšnjega stoletja. Zakonca Bardem in Cruzova, oba oskarjevca, bosta zno-
va zaigrala skupaj v filmu in poskušala pričarati kemijo med njima še na velikem 
platnu. Film so v celoti posneli v Kolumbiji, kar je bilo po besedah režiserja Fer-
nanda Leóna de Aranoe neizogibno, v največji meri zaradi pristnosti lokacije in 
same zgodbe._

Režija: Fernando León de Aranoa. Igrajo: Penélope Cruz, Javier Bardem, Peter 
Sarsgaard, Julieth Restrepo, Lillian Blankenship in drugi. 

od 14. junija / Cineplexx, Kolosej

BIOGRAFSKA KRIMINALNA 
DRAMA 

LJUBITI PABLA 
ŠPANIJA, 2017, LOVING PABLO
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Nove priročne točke
za hitre nakupe v mestu.

Pri roki, ko
potrebujete
takoj. 

Skočite v nove Petrolove priročne trgovine 
HopIN, ki vas spremljajo na poti vsakdanjih 
želja po odlični kavi, svežih prigrizkih ter hitrih 
in učinkovitih nakupih za dom. V pestri ponudbi 
prehrambnih in drugih izdelkov, najljubše Kave na 
poti in slastnega Fresh kotička lahko izkoristite 
čas tudi za loterijo, plačevanje položnic, nakup 
vstopnic, športne stave in veliko več. 

hop-in.si



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

POLETJE SE PRIBLIŽUJE Z NEZADRŽNO HITROSTJO IN TUKAJ JE DRUGA EDICIJA 
IZBORA GLASBENIH FESTIVALOV, KI JIH MORATE OBISKATI. STE PRIPRAVLJENI?

FESTIVALSKO POLETJE, VOL. 2

GLASBA

DIMENSIONS
Alternativna elektronska glasba s široko paleto pod-
zvrsti bo tudi letos navdušila vse pristaše housa, 
techna, worlda, disca … Udeleženci pa bodo na sed-
mi izdaji plesali na zvoke teh izvajalcev: Kraftwerk 
3-D, Nils Frahm, Alfa Mist, Fixate, Open Mike Eagle 
in mnogi drugi._

dimensionsfestival.com 
od 29. avgusta do 2. septembra, Pulj, Hrvaška
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SONUS
Petdnevni techno party na plaži Zrće bo tudi letos go-
stil mednarodni zvezde, lokalne junake, podzemne su-
perzvezde in zvezde v nastajanju. Vsako leto zberejo 
več kot 70 umetnikov techno glasbe, letos pa bomo 
lahko prisluhnili tem: Amelie Lens, Binh, Agoria in dru-
gi._

sonus-festival.com 
od 19. do 23. avgusta, Zrće, Novalja, Hrvaška

FM4 FREQUENCY
Eden večjih avstrijskih festivalov s 17-letno tradicijo 
se lahko tudi letos pohvali z izjemno pestrostjo glas-
benih zvrsti. Množico festivalskih navdušencev bodo 
zabavali Afrojack, Casper, Imagine Dragons, Tom 
Walker in številna imena glasbene industrije._

frequency.at 
od 16. do 19. avgusta, Sankt Pölten, Avstrija

#WELOVESOUND
Koncept festivala je sinergija vrhun-
ske urbane glasbe in kakovostnega 
zvoka, več izkušenj in prostorske 
ureditve, ki vas popelje na nepozab-
no potovanje. Letos na festivalu pri-
čakujemo Ricarda Villalobosa, The 
Martinez Brothers, Sonjo Moonear in 
Jackmasterja._

we-love-sound.com 
2. junija, Jarun, Zagreb, Hrvaška

SZIGET
Na Madžarskem, v osrčju prestolnice, bo festival 
Sziget združil različne jezike, barve kože, narodnosti, 
običaje, interese … in z močjo raznovrstnosti spre-
menil naše okolje. Gostovali bodo Dua Lipa, Lana Del 
Rey, Kygo, Kaleo in še mnoga znana imena._

szigetfestival.com  
od 8. do 15. avgusta, Budimpešta, Madžarska

ROCK IN VIENNA
Rock in Vienna je festival rock in pop glasbe v osrčju avstrijske prestolnice. Vsako leto na njem nasto-
pajo imena svetovnega kova. In nič drugače ne bo letos. Prisluhnili bomo namreč lahko glasbenikom, 
kot so: Kings of Leon, Macklemore & Ryan Lewis, House of Pain in mnogi drugi._

rockinvienna.at 
od 2. do 5. junija, Dunaj, Avstrija

PUNK ROCK 
HOLIDAY

Ob bistri Soči bodo glasbeni navdušen-
ci ne samo občudovali njene globočine, 
ampak tudi doživeli edinstveno glasbeno 
izkušnjo. Letos se obeta bogat glasbe-
ni program: Terror, Fun at all, Kid, H20 in 
drugi._

punkrockholiday.com 
od 6. do 10. avgusta, Tolmin 
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KO POLETJE TRKA NA VRATA, POTEM VESTE, DA JE PRAVI ČAS, 
DA SVOJE VEČERE ZAČINITE Z DOBRIMI KONCERTI. KAM SE 
LAHKO ODPRAVITE?

GLASBA

KONCERT / KOPER

GOGOL 
BORDELLO

29. OBLETNICA KLUBA K4

Multietnični punkerji bodo 
spet poskrbeli za energič-
ne ritme. Zasedba je znana 
po prvovrstnem šovu, ki ga 
ustvari s kombinacijo vrhun-
ske glasbe in teatralnega 
nastopaštva. Izvajajo tako 
imenovani gypsy oziroma 

ciganski punk, ki ga spretno obogatijo s punkom, dubom, klezmerjem, reg-
gaejem, skajem ter kabaretnimi primesmi z zvokom harmonike, violine in za-
nimive mešanice jezikov. Karizmatični pevec in ukrajinski priseljenec Eugen 
Hütz velja za vulkan nebrzdane energije, podporo pa mu nudi pisana drušči-
na glasbenih ameriških emigrantov iz Rusije, Belorusije, ZDA, Etiopije in Ekva-
dorja. Revija Billboard jih je razglasila za »najbolj vroč svetovni bend iz New 
Yorka«, pri Rolling Stones pa so jih oklicali za »najbolj divjo živo skupino«._

2. junija ob 21.00 / Ukmarjev trg, Koper 

Vokalista in glasbenika Dan Bo-
eckner in Spencer Krug sta s 
svojimi projekti med gonilnimi 
silami razmaha kanadske indie 
rock scene v tem tisočletju. Njun 
skupni paradni konj je zasedba 
Wolf Parade, ki je v obdobju od 
2003 do 2010 pri založbi Sub 

Pop izdala tri odlično sprejete albume – At Mount Zoomer, Expo 86 in seveda 
eno najboljših in najbolj vplivnih plošč tega tisočletja, prvenec Apologies to 
the Queen Mary –, med drugim nastopala z Arcade Fire in Modest Mouse, 
nato pa odšla na premor. Leta 2016 je četverica razveselila zveste privržence 
s ponovno združitvijo sil, lani pa še z izdajo novega, četrtega albuma. Cry 
Cry Cry nadaljuje z bendovo uspešno formulo premišljenih besedil, nabruše-
nih sintov, progovsko obarvanih kitarskih poudarkov, izvrstne ritem sekcije in 
dvojnih vokalnih izrazov, ki se iskreno lotevata tem, kot so minljivost, ljubezen 
in Donald Trump – pa četudi skozi prizmo smrti Leonarda Cohena dan pred 
ameriškimi volitvami._

5. junija ob 20.00 / Kino Šiška, Ljubljana 

Častitljiva obletnica, celodnevni 
program, pokajoč seznam nasto-
pajočih. Na dan štafete mladosti 
Klub K4 praznuje 29. obletnico, ki jo 
bo zabelil aktualni nemški techno 
boy band FJAAK. Na velikem odru 
bo Berlinčane uvedel Phi won-
der boy Kosta, na malem pa prvič 
v 4-ki Nulla skupaj z Limcem  ter 
hišnim gnetenjem hrbtov Nitza in 
Lavke. Skozi temno noč nam bo 
posvetila 5237. Da ne bo nespo-
razumov, dobimo se na Vinyl Marketu pred klubom, ki ga bo spremljal tudi 
vintage shop.  Nadobudne producente v klubu čaka tudi delavnica Ableton._

25. maja ob 17.00 / Klub K4, Ljubljana

GLASBENI POTEP
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REPRISE RECORDS

TWIN SHADOW, CAER

DOMINO RECORDING COMPANY

ARCTIC MONKEYS, TRANQUILITY BASE 
HOTEL & CASINO

POLYDOR RECORDS

FRANK TURNER, BE MORE KIND

WM FR AFFILIATED/VERYCORDS

MORCHEEBA, BLAZE AWAY

Ni preprosto narediti ploščka, ki poskuša ujeti 
etos svojega časa tako, da za navdih jemlje po-
polnoma drugo generacijo – v tem primeru 80. 
leta prejšnjega stoletja. In s Caerjem je George 
Lewis Jr. (Twin Shadow) našel najjasnejši izraz 
svojih idej. Lewis je naredil globoko izpopolnjen 
pop album,  z izjemni občutkom in ravnoves-
jem, premišljeno kompozicijo in sentimentalno 
pripovedjo. Njegove skladbe odražajo lakoto po 
intimnosti, so črne luknje strasti, ki s svojimi sin-
tetičnimi zvoki osvojijo vsakega, ki jih posluša._

twinshadow.net

To so Arctic Monkeys, kot jih je niste slišali. Če 
pričakujete festivalske himne, boste razočarani. 
Album je najboljši približek solo albuma vokali-
sta Alexa Turnerja. Očitno je, da ni samo arhitekt 
tega razkošja – je tudi upravljavec, čistilec, bar-
man in vse vmes. To seveda ni diskreditacija pre-
ostalega dela skupine. Tisto, kar morda spominja 
na duhovno nadaljevanje albuma Pure Comedy, 
za katerim stoji Father John Misty, so spremenili 
v bowiejevski izraz ekscesa in veličine._

arcticmonkeys.com

Svoj sedmi studijski album je Turner obarval s 
pogledom na strašno stanje sveta in v nasprotju s 
plimovanji preplašenih glasbenikov, ki so v zadnjih 
osemnajstih mesecih v svoje stvaritve postavljali 
takšna in drugačna politična vprašanja, ponudil 
celo nekaj odgovorov. Album se odpre z gospelsko 
molitvijo za duševni mir in povezanost človeštva, 
ta pa se nato z vso strastjo spremeni v borbo z 
Brexitom in Trumpom. In njegova rešitev? »V sve-
tu, ki se je odločil, da izgubi pamet, bodite prijaznej-
ši, moji prijatelji, poskusite biti prijaznejši.«_

frank-turner.com

Blaze Away, deveti studijski album britanske 
elektronske zasedbe, predstavlja svež začetek 
in povratek k mešanju žanrov, ki so zaznamo-
vali njihove začetke. Za deset svežih, izjemnih 
skladb, ki zrejo v prihodnost, ni omejitev, ni te-
matik, ki bi jih morali spoštovati, ali pravil, ki bi 
jih lahko kršili. V novi album so vrnili tisto, kar 
je vplivalo na začetke Morcheebe – blues 50., 
psihedelični rock 60., dub reggae 70., elektron-
sko glasbo 80. in hip-hop 90. let prejšnjega 
stoletja.  Album pričakujemo 1. junija letos._

morcheeba.uk

ALBUMANIJA
PREDSTAVLJAMO VAM SVEŽE ALBUME,  

KI SO VREDNI VAŠE POZORNOSTI. 

KONCERT / LJUBLJANA

WOLF PARADE
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INTERVJU

Brata Paula, s katerim ste ustvarjali četrt stoletja, ni več v 
bendu. Je zelo drugače nastopati brez družinskih vezi?
Mogoče to ni tako opazno, ker sva že nekaj časa s Skye ustvar-
jala brez Paula, če že, pa se je ta posebna vez kazala v nasto-
pih, ki so bistvo Morcheebe. S Skye sva tako ali tako že ves čas 
vpeta v ustvarjanje, je pa tokrat nekaj več besedil napisala ona, 
ker sem se jaz bolj posveti glasbi. Mogoče tokrat ni čutiti toliko 
hiphopovskih vplivov, a je zvok zelo raznovrsten, kar sledi na-
šemu izročilu in pristopu k glasbi. Hoteli smo posneti klasični 
album Morcheebe, ki pa vseeno zveni sveže.

Kakšni pa so danes vaši koncerti? Nekaj let je že minilo od 
nastopa v Sloveniji.
To me trenutno v glasbi najbolj vznemirja. Zelo dobro se počuti-
mo na odru in ljudje pojejo z nami. Igramo nekaj novih skladb, pa 
pet hitov z albuma Big Calm, katerega dvajsetletnico slavimo, in 
naš železni repertoar. Dodali smo še predelavo Bowiejeve Let’s 
Dance, s katero vedno naredimo super vzdušje. Imamo dobro 
energijo, koncert je velik žur in upam, da obiskovalci uživajo vsaj 
toliko kot mi.

Zakaj ste izbrali ravno Bowieja?
Poklonili so se velikemu ustvarjalcu, potem pa postala eden od 
vrhuncev koncerta in smo jo obdržali. V tej skladbi igrata tudi 
dva moja najljubša kitarista – Stevie Ray Vaughan in Nile Rod-
gers. Lepo je vsaj za trenutek skočiti v njune čevlje._

MORCHEEBA: 
IKONE 

TRIP HOPA 
PRIHAJAJO V 

LJUBLJANO
IKONIČNI BRITANSKI BEND, PIONIR-
JI TRIP HOPA, KI SO ŽE ZDAVNAJ 
PRESKOČILI V POP IN NA VELIKE 
ODRE, SE VRAČAJO NA RADIE IN 
ŽE PRIDNO KONCERTIRAJO. DEVE-
TI ALBUM BLAZE AWAY, KI IZIDE 1. 
JUNIJA, NAJAVLJA ISTOIMENSKI 
DUET Z ROOTSOM MANUVO, PEVKA 
SKYE, SOGOVORNIK ROSS GODFREY 
IN EKIPA PA BODO S HITI, KOT SO 
ROME WASN’ BUILT IN A DAY, ENJOY 
THE RIDE, WONDERS NEVER CEA-
SE, EVERYBODY LOVES A LOSER IN 
TRIGGER HIPPIE, NOSILCI DRUGEGA 
DNEVA FESTIVALA URBANE KULTU-
RE, V LJUBLJANSKI TOBAČNI 15. IN 
16. JUNIJA. CELODNEVNI DOGODEK 
PRINAŠA PALETO USTVARJALNIH, 
ŠPORTNIH IN KULINARIČNIH DOŽI-
VETIJ, GLASBENI DEL PA BODO PO-
PESTRILI ŠE UMEK, TEN WALLS, MA-
TTER, SLADICA, IN DRUGI GOSTJE.

C. R. ; FOTO:  MARKO OCEPEK IN FUKSI PRESS
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V MAJU BO POTEKAL ŽE 5. DRAMA FESTIVAL, 
HKRATI PA BOSTE IMELI PRILOŽNOST, DA 
PRISLUHNETE OPERI POD MILIM ZVEZDNATIM 
NEBOM. LE KAJ VEČ VAM LAHKO PONUDIJO 
PRIJETNI POMLADNI VEČERI?

ODRI

KULTURNO 
OBARVAN MAJ

DNEVI SLOVENSKEGA NACIONALIZMA/PREDIGRA ZA VOLITVE

MALE KRAJE

FESTIVAL

DRAMA FESTIVAL  
KONCERT

OPERNA NOČ V MESTNEM PARKU  

RAZSTAVA

LIKOVNI 
UMETNIKI 

SAZU 

Današnji čas je čas restavracije, ki je razglasil, da revolucije niso mogoče 
in da so povrhu vsega tudi gnusne. Superiornost bogatih je prav tako na-
ravna kakor izvrstna. »Dvignili smo ti minimalca in socialno podporo, kaj 
bi pa še rad?«_

Avtorski projekt: Sebastijana Horvata  
Ustvarila ekipa Nove pošte

24., 25. in 31. maja ob 20.00 / Nova pošta, Robbova ulica 15, Ljubljana

Drama ponovno na široko odpira svoja vrata. Že 5. Drama Festival posve-
čajo velikanu igre Jerneju Šugmanu. V njegovo čast se bo na velikem odru 
in v Mali drami zvrstilo kar devet vrhunskih uprizoritev, od tega dve doma-
či premieri, Deklica s strunami in Ne pozabite na rože. Poleg slovenskih 
narodnih gledališč iz Maribora in Nove Gorice so uvrstili v festivalski pro-
gram še predstave madžarskega gledališča Újvidéki Színház/Novosadsko 
pozorište, Zagrebškega kazališta mladih, Kraljevskega pozorišta Zetski 
dom s Cetinja in koprodukcijo beograjskih Narodnega pozorišta in Bitef te-
atra. Tokratni festival bodo dopolnili predavanja na njegove izbrane teme, 
pogovori po predstavah in dva koncerta._

od 26. do 31. maja / Drama, Ljubljana

Glasba je izmed vseh umetnosti prav gotovo tista, ki najmočneje povezuje 
ljudi vseh generacij, interesov in življenjskih nazorov. Vsi ljubitelji opere in 
klasične glasbe ter ne nazadnje tudi vsi radovedni mimoidoči boste lahko 
že konec meseca uživali v zdaj že tradicionalnem koncertu opernih arij in 
zborov. Ob spremljavi Simfoničnega orkestra SNG Maribor in pod taktirko 
dirigenta Simona Krečiča ga bodo izvedli solisti in zbor mariborske operne 
hiše. Na koncertu bodo predstavili najlepše operne melodije iz največjih 
uspešnic aktualne sezone, prav tako pa boste lahko prisluhnili zanimive-
mu izboru odlomkov iz opernih del, ki jih bodo izvedli v prihodnji sezoni. 
Obisk dogodka je brezplačen._

25. maja ob 20.30 / Mestni park, Maribor
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Ob stoletnici Narodne 
galerije in osemde-
setletnici Slovenske 
akademije znanosti in 
umetnosti je do 3. ju-
nija v Narodni galeriji 
na ogled razstava Li-
kovni umetniki SAZU. 
Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti 
ter Narodna galerija sta 
tesno povezani že od 

samih začetkov – člani SAZU so bili na primer velikokrat tudi člani upravnih 
teles galerije. Od leta 1938 je bilo v SAZU sprejetih devetnajst slikarjev in štirje 
kiparji, med njimi Rihard Jakopič, Matija Jama, Gojmir Anton Kos, Zoran Mu-
šič, Gabrijel Stupica, Andrej Jemec, Metka Krašovec in drugi. Na razstavi je na 
ogled devetinšestdeset del triindvajsetih likovnih umetnikov – akademikov, 
med katerimi bodo tisti še živeči prisotni tudi na javnih vodstvih po razstavi._

do 3. junija / Narodna galerija, Ljubljana
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ZA LEPŠO 
PRIHODNOST NAŠIH 

ČEBEL
Ob svetovnem dnevu čebel je 

podjetje Hofer organiziralo okroglo 
mizo z gosti, katerih delo je tako ali 
drugače povezano s čebelarstvom. 
Strinjali so se, da čebele v Slove-

niji potrebujejo več pozornosti, 
saj sta od njih odvisni naša 

prihodnost in kakovost 
življenja._

hofer.si

LJUBLJANA  
FASHION WEEK

Na modni stezi LJFW, ki se je 
tokrat odvijala v f ilmskem studiu 
Viba f ilm, je bila vse tr i dni doga-
janja precejšnja gneča in obisko-
valci so bil i pr iča zares pestremu 

dogajanju. Muhasto aprilsko 
vreme modnih navdušenk in 
navdušencev ni odvrnilo od 
obiska Ljubljanskega tedna 

mode._
ljfw.org

CHALLE SALLE 
V NOVI TRGOVINI THE 

ATHLETE'S FOOT 
Po odprtju prve trgovine The 

Athlete's Foot na Čopovi v Lju-
bljani in druge v Kopru, so trgovino 
odprli tudi v Supernovi na Rudniku. 

Zbrane je zabaval nihče drug kot 
Challe Salle. V novi trgovini lahko 

preverite novosti s področja 
ulične mode, modelov superg in 

modnih dodatkov._
theathletesfoot.si

#PROUDTOBEME: 
KOPALKE LISCA ZA VSE 

OBLIKE IN VELIKOSTI
Lisca je v središču Ljubljane 

pripravila poseben dogodek. 18 
pogumnih deklet iz Slovenije, Hr-
vaške, BiH in Srbije se je spreho-
dilo čez Prešernov trg v kopalkah 
Lisca, s tem pa so želela sporo-
čiti , da se moramo zavedati, da 
smo čudovite takšne, kakršne 

smo, ne glede na to, kaj 
nam pravijo drugi._

lisca.si

PSSST ...
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