
N O V I  F O C U S

Ford.si

OGLASNA VSEBINA

#238
APRIL 2019

Emisije in poraba na strani 27*



4/
20

19
, S

lo
ve

ni
ja

, 4
96

-2
01

9,
 M

K/
M

B.

UKREPAJTE ZDAJ! 

mikronizirani diosmin 
filmsko obložene tablete, 500 mg

tablete, 1000 mg

LAHKOTEN 
KORAK ZA 
ZDRAVE 
VENE

www.flebaven.si

Flebaven z eno tableto na dan: 
 olajša bolečine v nogah, 
 zmanjša občutek težkih nog in njihovo otekanje,
 omogoča cenovno dostopnejše zdravljenje.

Naj vas bolečine v nogah 
ne ustavijo na vaši poti. 
Preprečite napredovanje 
kronične venske bolezni.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! 
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
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Pomlad je letni čas, ko čistimo. Čisti-
mo svoje omare, čistimo dom, čistimo 
okolico, morda čistimo tudi svoje misli in 
duha. Ali ste vedeli, da ima t. i. spomla-
dansko čiščenje korenine v 
Perziji? Tamkajšnje ljudstvo 
je namreč izvajalo khooneh 
tekouni, kar bi lahko dobe-
sedno prevedli kot »pre
tresanje hiše«, in s tem, ko 
so hišo tako rekoč obrnili na 
glavo, so se pripravljali na 
prihajajoče novo leto. Ne-
kateri sicer menijo, da ima 
spomladansko čiščenje, kot 
ga poznamo danes, izvor v 
judovski kulturi in pripravi 
na judovsko veliko noč ali 
pasho. In glede na to, da je 
pri nas še vedno tradicija, da 
hišo temeljito počistimo in 
pripravimo za praznovanje 
velike noči, bi se morda lažje 
povezali z drugo teorijo.

Kaj pa, če bi se letos udeležili tudi kakšne 
čistilne akcije, ki vključuje našo širšo 
okolico? Že čez nekaj dni boste imeli 
priložnost, da pomagate soustvariti lepšo 

prestolnico v okviru čistilne akcije Za lepšo 
Ljubljano. Pa ne samo to – po Sloveniji 
bodo v tem času potekale ali že potekajo 
številna čistilne akcije, ki pripomorejo k 

boljšemu jutri. Spremembe 
se namreč začnejo pred 
našimi vrati! Če namreč 
več »majhnih« ljudi v več 
»majhnih« krajih naredi 
več »majhnih« stvari, lahko 
spremenijo svet!  

Tokrat vam v novi številki 
prinašamo nekaj namigov 
za prvomajske potepe, nekaj 
modnih stvaritev z Ljubjan-
skega tedna mode, veliko 
odličnih dogodkov, urbanih, 
tehnoloških in mobilnih 
novosti. 

Prijetno branje vam želim in 
lepe praznike, ki že trkajo na 
vrata._

Lucija Marko, 
urednica

 lucymarko 
lucija.marko@citymagazine.si 
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… SLADOLED, ŠOPEK ROŽ, APRILSKE PLOHE, NOV IGRIV DEŽNI PLAŠČ IN EDINSTVENE 
DOGODKE, KI VAM BODO PRIČARALI ČUDOVITO POMLAD!
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LABYRINTH ISTRIA
Labyrinth Istria je mlajši brat privlačne dalma-
tinske zgodbe Labyrinth Open, ki je že gostil 
svetovne glasbene virtuoze. V Istro prihaja kot 
butični festival ob začetku sezone, ki prina-
ša preplet jadranskih plaž, lokalne kulinarike, 
pisane zgodovine, slikovitosti Poreča ter svež 
koncept 36urnega neprekinjenega tehna v 
obmorskem letovišču, tri prizorišča in ce-
lodnevno zabavo na plaži. Na festival priha-
jajo PANPOT, Marcel Fengler, Andrea Ljekaj, 
Alexander Madness, Aney F. Bronski, Damir 
Hoffman, Ian F. Lemon, Marin Biocic, Marina 
Karamarko in mnogi drugi._

do 28. aprila / Hrvaška / Poreč / Lanterna

SPOMLADANSKA RAZSTAVA V 
ARBORETUMU
Pomlad je pravi čas za obisk Arboretuma Volčji 
Potok. Zbirko rastlin najprej dopolni cvetenje 
narcis, ki z rumenimi cvetovi naznanjajo konec 
zime. Kmalu zatem park obogati spomladan-
ska razstava tulipanov, ki vsak dan spreminjajo 
podobo Arboretuma. Med prvomajskimi pra-
zniki jo dopolnijo z razstavo cvetja, vrtnar-
stva in vrtne opreme ter s sejmom domače 
in umetnostne obrti. Naužite se omamnih 
razgledov v objemu slikovitih Kamniških Alp in 
se prepustite nepozabnemu doživetju._

do 15. maja / Radomlje /  
Arboretum Volčji potok  

VEGAFEST  
Vegani, vegetarijanci in vsi tisti, ki že lep 
čas razmišljate o tem, da bi spremenili svoje 
prehranjevalne navade, boste maja prišli na 
svoj račun – v prestolnici bo potekal 7. Ve-
gafest, na katerem ne boste le okušali okolju 
in živalim prijazne veganske hrane, temveč 
boste na petdesetih stojnicah spoznali tudi 
društva, podjetja, trgovine, restavracije in 
ostale ponudnike različnih izdelkov. Čakajo 
vas tudi predavanja, delavnice, koncerti in 
veliko drugih trajnostnih izzivov._

4. maja ob 10.00 / Ljubljana /  
Pogačarjev trg 

5. FESTIVAL VINA IN ČOKOLADE
Dve na prvi pogled nezdružljivi sestavini bosta 
že peto leto zapored mamili sladkosnede 
obiskovalce. 5. Festival vina in čokolade bo 
obogatilo več kot 50 razstavljalcev, ki bodo s 
svojimi izdelki razvajali vaše brbončice. Videli 
boste največjo vinsko klet na Kozjanskem, 
uživali v slovenskih čokoladah in spremljeval-
nem programu, kot so modna revija Wine & 
Choco, dobrodelni tek in koncert slovenskih 
glasbenikov._

27. aprila ob 10.00 / Podčetrtek /  
Večnamenska športna dvorana 
Podčetrtek

DAN ZA …
BESEDILO & IZBOR: CITY MAGAZINE

DAN ZA ...
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ČISTILNA AKCIJA ZA LEPŠO 
LJUBLJANO
Tradicionalno akcija bo letos potekala že 28. 
leto zapored. V njej bodo sodelovali potapljači, 
člani društva Vivere in drugih potapljaških 
društev Slovenske potapljaške zveze ter 
tudi okoljevarstveniki, ribiči, gasilci, čolnarji, 
reševalci … Na bregovih Ljubljanice v sre-
dišču mesta bo ob tem potekal tudi kulturni 
program. Dekleta v meščanski opravi se bodo 
sprehajala po nabrežjih, povodni mož pa bo 
med njimi iskal svojo Urško. V zahvalo za skrb 
za čisto okolje bodo mimoidoči prejeli medovi-
te rastline, ki so jih vzgojili v Botaničnem vrtu 
Ljubljana._

20. aprila ob 10.00 / Ljubljanica od Špice 
do Zmajskega mostu

SVETOVNI POKAL V GORSKEM 
KOLESARSTVU
Formula 1 gorskega kolesarjenja, Mercedes-
Benz UCI Mountain Bike World Cup, se vrača 
na prizorišče, kjer se tekmovanja v gorskem 
kolesarstvu odvijajo že od leta 1998, zadnje 
tekmovanje za svetovni pokal pa je bilo organi-
zirano v sezoni 2010. V petek boste lahko priča 
treningu, v soboto kvalifikacijam, v nedeljo 
pa velikemu finalu, ko bodo pogumni kolesarji 
drveli tudi po Trikotni jasi, kjer je, kot sami 
pravijo, »pravi rock’n’roll«._

do 28. aprila / Maribor / Bike Park Pohorje
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39. LAMPIONČKI  
Ko zacvetijo trobentice in zvončki, je vsem 
študentom in ljubiteljem zabave jasno, da 
so spet na vrsti Lampiončki, ki bodo združili 
vse mariborske študente in številne druge 
generacije. Na 39. prireditvi, ki velja za štu-
dentski dogodek z najdaljšo tradicijo pri nas, 
boste v dnevnem dogajanju uživali v okusni 
hrani, pijači in glasbi, lahko se boste udeležili 
lampiončkovih iger, od 18. ure naprej, ko 
se dogodek prelevi v koncertno dogajanje, 
pa vas bodo razvajala zveneča glasbena 
imena._

14. maja ob 13.00 / Maribor / Študentski 
kampus na Gosposvetski

NACIONALNI TEDEN 
PROSTOVOLJSTVA
V začetku maja po vsej državi poteka Naci
onalni teden prostovoljstva, ki vključuje raz-
lične dogodke, kot so okrogle mize o aktual-
nih temah, ki so povezane s prostovoljstvom. 
Predstavile se bodo številne prostovoljne 
organizacije, ki izmenjujejo izkušnje, vabijo 
obiskovalce v svoje vrste in se zabavajo, kot 
se znajo le prostovoljci. Osrednji dogodek je 
Veseli dan prostovoljstva, ki bo letos pote-
kal 16. maja. Takrat se bodo na stojnicah na 
Prešernovem trgu v Ljubljani predstavile 
organizacije iz cele Slovenije, prostovoljci 
pa bodo proslavili svoje delo in se poveselili 
skupaj z vami._

do 19. maja / po celi Sloveniji

LJUBLJANA MINI MAKER FAIRE 
Če radi sestavljate, razstavljate, ustvarja-
te, raziskujete, se oglasite na enodnevnem 
DIYdogodku Ljubljana Mini Maker Faire, 
na katerem se srečajo zanesenjaki iz cele 
Slovenije, ki v svojih garažah, delavnicah, 
tehnoloških centrih ali podjetjih odkrivajo 
nova znanja. Ogledali si boste lahko njihove 
stvaritve in z njimi navezali stik, hkrati pa 
boste sodelovali tudi na delavnicah, izobra-
ževanjih in okroglih mizah, kjer boste lahko 
spregovorili o odnosu družbe do tehnologije, 
znanosti in podjetništva._

11. maja ob 10.00  / Ljubljana /  
Fakulteta za računalništvo in informatiko
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WINGS FOR LIFE 
Ko združite prijetno s koristnim oziroma 
šport in dobrodelnost, nastane globalni 
tekaški dogodek Wings for life, ki bo tudi 
letos spravil v pogon tekače z vsega sveta. 
Ti bodo zbirali sredstva za raziskave hrbte-
njače in se podali v lov za naziv globalnega 
prvaka. Tek sicer nima določenega cilja 
(razen zbiranja sredstev), a če ubežite zasle
dujočemu avtomobilu, je vaša možnost za 
naziv prvaka seveda večja. Trenutni rekord 
znaša 92,14 km!_

5. maja ob 13.00 / različna prizorišča po 
svetu in Sloveniji 

DUNKING DEVILS LIVE 
Dunking Devils so v svetu vodilna akrobatska 
skupina, njihove korenine pa segajo v leto 
2004, ko so začeli kot skupina prijateljev s 
skupno strastjo do akrobatskega zabijanja 
žoge. Ob praznovanju svoje 10. obletnice 
bodo na spektaklu Dunking Devils LIVE 
premikali meje! Na največjem slovenskem 
akrobatskem cirkusu se bodo poleg njih kot 
gostje predstavili tudi drugi slovenski talenti: 
večkratni svetovni prvaki v plesu Artifex, 
akrobata Flipping Art, magični LED Motion, 
plesalki na drogu Duo Kamikazete in lanska 
zmagovalka oddaje Slovenija ima talent Tjaša 
Dobravec ter gosti iz tujine Travelers Duo in 
Da Move Crew._

do 18. maja / Ljubljana / Hala Tivoli  

ŠKISOVA TRŽNICA 
Največji študentski festival Škisova tržnica  
bo tudi letos za Bežigradom združil študente 
iz vse Slovenije in z vsega sveta. Na pestrem 
dnevnem dogajanju boste tako na Škisovi 
tržnici spoznali slovensko kulturo, kulinariko 
in študentske klube. Za dobro vzdušje in 
zabavo obiskovalcev bo poskrbela tudi dobra 
glasba, predvsem v večernem času, ko vas 
bodo zabavala uveljavljena imena slovenske 
in tuje glasbene scene ter neuveljavljene 
perspektivne glasbene skupine._

9. maja ob 11.45 / Ljubljana /  
Kardeljeva ploščad 

DAN ZA ...
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URBANI UTRIP
URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

A P L I K A C I J A

BREZPLAČNA 
APLIKACIJA VEŠ KAJ 
JEŠ
S ciljem potrošnikom ponuditi hitro, 
preprosto in razumljivo informacijo 
o hranilni sestavi živila, so Inštitut 
za nutricionistiko, Institut Jožef 
Stefan in Zveza potrošnikov Slove-
nije v okviru programa Inovativne 
rešitve za informirane odločitve, ki 
ga sofinancira Ministrstvo za zdrav-
je, skupaj razvili brezplačno mobilno 
aplikacijo Veš Kaj Ješ. Ta je pove-
zana z obsežno podatkovno bazo, 
ki vsebuje informacije o sestavi 
predpakiranih živil. Potrošnik lahko 
bodisi v trgovini ali doma s kamero 
pametnega telefona fotografira 
črtno kodo živila, aplikacija pa mu 
v hipu prikaže ključne informacije o 
njegovi hranilni sestavi, pojasnjene 
v barvah prehranskega semafor-
ja. Če živila še ni v bazi, predlaga 
dopolnitev baze. Preprosto obiščite 
Google Play Store oz.  iTunes in si 
naložite aplikacijo._

veskajjes.si

Velika noč je čas, ko se družimo z našimi najdražjimi 
ob okušanju prazničnih dobrot. Naj bodo letošnji pra-
zniki nekaj posebnega. Tokrat se odpravite na kulina-
rično popotovanje od morja do vesolja v Restavracijo 
Salina. Vrhunska restavracija, ki jo odlikuje zanimiva 
stenska umetnina, ki je prejemnica nagrade red dot 
award, je na seznamu najboljših restavracij Slovenije. 
Pod budnim očesom chéfa Boruta Jakiča pripravljene 

velikonočne specialitete, kot so ravioli z zajčjim ragu-
jem in konfitiranim jabolkom, pečeno jagnje z omako 
modrega pinoja ter vinska pena s cimetovim drobljen-
cem so jedi, ki jih enostavno morate poskusiti!_

Obala 33 / Portorož 
lifeclass.net

VELIKONOČNE 
DOBROTE MALO 
DRUGAČE

OGLAS 1/3
215 x 84

Skalna dvorana, vsak petek ob 21.00

Preverite program na www.ljubljanskigrad.si

@Ljubljanskigrad Ljubljana Castle ljubljanskigrad.siljubljanacastle

Pokrovitelji:

Jazz Club 
Ljubljanski grad

oglas JazzClub 235x94.indd   1 09/04/19   11:37





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

UKREPAJTE 
ZDAJ!
Utrujene, težke, boleče 
in otekle noge – to so 
najpogostejši simptomi 
kronične venske
bolezni, s katero 
se srečuje že 
vsak drugi 
odrasli na 
svetu. Če je 
ne zdravimo, 
lahko bistveno 
poslabša kako-
vost življenja.

Flebaven je zdravilo na-
ravnega izvora. Vsebuje 
mikronizirani diosmin, 
ki vene okrepi in zaščiti 
od znotraj. S celovitim delovanjem poveča venski tonus, spodbudi mikro-
obtok v venah, olajša bolečine v nogah ter zmanjša občutek težkih nog in 
njihovo otekanje. Na voljo je v obliki filmsko obloženih tablet po 500 mg in v 
obliki tablet po 1.000 mg. Flebaven 1.000 mg z 1 tableto na dan prispeva k 
enostavnejšemu jemanju in boljšemu sodelovanju bolnikov pri zdravljenju, 
omogoča pa tudi cenovno dostopnejše zdravljenje._ 

flebaven.si

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih 
se posvetujete z zdravnikom ali s farmacevtom.

FJÄLLRÄVEN BERGSHELL: TKANINA, KI JI NIČ NE 
PRIDE DO ŽIVEGA
Prvi Fjällrävnov nahrbtnik je luč sveta ugledal leta 1960. Do danes se je 
ponudba razširila, tehnologija se je izboljšala, razviti so bili še bolj trajnostni 
materiali. V letu 2019, skoraj pol stoletja kasneje, je Fjällräven pripravil novo 
kolekcijo nahrbtnikov iz povsem novega vodoodpornega materiala, ki je 
tako tehničen kot trajnosten. Tkanina Bergshell je narejena iz najlona 400D 
(31 odstotkov recikliran). Okolju prijazna inovacija je vodooporna, trpežna in 
močna, kljub svoji vzdržljivosti pa je na otip še vedno prijetno mehka. Tka-
nino so uporabili pri izdelavi planinskega nahrbtnika Bergtagen 38, pri dveh 
nahrbtnikih za treking, Keb 52 in Keb 72, in pri nahrbtnikih za vsakodnevne 
aktivnosti Ulvö._ 

fjallraven.com

P R O S T I  Č A S

K O Z M E T I K A

Z D R AV J E

URBANI UTRIP

MANIPEDISPA: PREBUDITE 
LEPOTO V SEBI!
V prvem nadstropju nakupovalnega 
centra Supernova na Rudniku v Ljubljani 
se nahaja kozmetični salon ManiPedi-
Spa.
 
Salon ManiPediSpa je nov koncept t. i. 
»open space« salona, kjer v skupnem 
prostoru izvajajo nego rok in nog, ostale 
kozmetične storitve, na primer nego ob-
raza, depilacije ter podaljševanje trepal-
nic, pa izvajajo v ločenem in intimnejšem 
prostoru. Koncept salona sledi druženju 
strank, kjer se izvaja več storitev manikir 
in pedikur hkrati. Stranke lahko opravijo 
manikiro in pedikuro tudi istočasno in 
imajo v eni uri urejene tako roke kot tudi 
noge.
 
Interier salona je urejen v trendovskem 
dizajnu z modernimi detajli, ki pričarajo 
občutek, da ste se negi telesa prepustili 
v kateri od svetovnih prestolnic, kot so 
New York, London ali Hongkong._

Vzemite si čas zase!

Jurčkova cesta 223  / Ljubljana
manipedispa.si
Naročila: 040 382 669

   Manipedispa Ljubljana
 manipedispa_supernova
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IV Y PARK
Zračna parka 
ivypark.com 

204,00 €

SWEAT Y BET T Y
Prostoren nahrbtnik s trakci 

za blazino za jogo 
sweatybetty.com 

109,00 €

BEACH RIOT
Legice v priljubljenem vzorcu 

gingam 
beachriot.com 

91,00 €

SOMETHING NAV Y
Kolesarske hlače so hit 

tega poletja! 
somethingnavy.com 

35,00 €

FIL A
Superge Disruptor II 

fila.com 

119,95 €

ZELL A BODY
Športni nedrček z visoko oporo 

nordstrom.com 

37,00 €

GOOD AMERICAN
Športni top oziroma 
nedrček z zadrgo z 
živalskim potiskom 

goodamerican.com 

53,00 €

ADIDAS
Obleka Stripe, navdihnjena 

z bejzbolom 
adidas.com 

43,00 €

PUMA
Rebrast top s stranskim 

izrezom 
puma.com 

34,00 €

CHAMPION
Pulover z logotipom 

champion.com 

52,00 €

GOOD AMERICAN
Legice z visokim pasom 

za oblikovanje  
goodamerican.com 

103,00 €

PUMA
Rebrasto krilo s stranskim 

razporkom 
puma.com 

43,00 €

NIKE
Zračna kapa z všitim trakom 
za vpijanje potu NikeCourt 

Aerobill Heritage86 
nike.com 

27,00 €

STILIST

MODA

+
AKTIVNA POMLAD
ŽENSKA OMARA
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Veseli me, da jo lahko 

delim z vami.

Medtem ko vse okoli nas 

postaja dražje, je Jones znižal cene 

za 20 % do 30 %, in to ne le 

kratkoročno, temveč dolgoročno. 

Visoka kakovost izdelkov in odlične 

kolekcije seveda ostajajo 

nespremenjene. To je moja 

najvišja prioriteta.

Doris Rose

 
Head of Jones-Design

Ljubljana Kristalna palača
Maribor Europark
Celje Citycenter

Ali ste pripravljeni na 
navdušujočo novico?

www. jones-fashion.com  

ˇ



MODA

+
STILIST

MODA

K APPA
Trenerka 222 Banda 

Rastoriazz s črto z logotipi 
ob strani  

kappastore.eu 

65,00 €

ADIDAS
Kratke hlače SB Hype Icon v 
klasičnem športnem slogu 

adidas.com 

34,00 €

BANG & OLUFSEN
Brezžične slušalke 

Beoplay E6 
bang-olufsen.com 

300,00 €

NIKE
Tekaška jakna 
Shield Ghost  

nike.com 

166,00 €

ADIDAS
Športni pulover z zadrgo 
in s kapuco ID Stadium 

adidas.com 

76,00 €

GARMIN
Pametna športna ura 
Forerunner 645 Music 

garmin.com 

449,99 €

UNDER ARMOUR
Bombažna majica z logotipom 

underarmour.com 

24,00 €

BROOKS
Superge Addiciton 

brooksrunning.com 

114,00 €

TRAVIS MATHEW
Kapa s ščitkom Winter 

travismathew.com 

29,00 €

CHAMPION
Trenerka z močnim barvnim 
poudarkom v slogu »color-

block« 
champion.com 

62,00 €

PATAGONIA
Športna torba Black Hole, ki se 

lahko spremeni v nahrbtnik. 
patagonia.com 

122,00 €

NEW BAL ANCE
Pulover na zadrgo s 

kapuco Heat Loft 
newbalance.eu 

114,00 €

MOŠKA OMARA
AKTIVNA POMLAD

Instagram:
symslovenija

facebook:
symslovenija

internet:
sym.si

patija
sym.si

moja

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



Instagram:
symslovenija

facebook:
symslovenija

internet:
sym.si

patija
sym.si
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MODAMODA

LJFW: 
DRZNOST, 
INOVATIVNOST, 
RAZNOLIKOST 
IN PRODORNOST
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O G L A S N A  V S E B I N A

MODA

S prvim aprilskim dnem se je pričela jubilejna, 
10. edicija ljubljanskega tedna mode, ki se je kar 
štiri dni odvijala v središču naše prestolnice. 

Prvi dan je zaznamovalo osem navdušujočih modnih predstavi-
tev, večer pa sta zaokrožila izjemna kolekcija Petje Zorec in finalni 
izbor mednarodnega projekta FS SEE, na katerem je zmagala srbska oblikovalka 
Gala Borović. Drugi dan ljubljanskega tedna mode je otvorila revija Tanje Uvera, sle-
dilo ji je devet čudovitih kolekcij priznanih slovenskih in tujih oblikovalcev, med 
njimi tudi lanska dobitnica nagrade WOW za najboljšo kolekcijo, Sanija Reja Aske. Tretji 
dan Ljubljanskega tedna mode je otvorila kolekcija Things I Miss, zaključil pa se je s 
pompozno revijo Cha.Rak.Ter. Publiko je popolnoma navdušila modna revija Joseph Ribkoff, 
ki kot ena vodilnih znamk v svetu nudi modna oblačila za široko paleto postav. Najno-
vejšo kolekcijo je predstavila ekipa raznolikih modelov, ki so jo sestavljale tekmovalke 
televizijske uspešnice The Biggest Loser in dekleta iz gibanja I Am All Women. Četrti 
dan na prizorišču sicer ni bilo modnih revij, a se je kljub temu veliko dogajalo. Od 13. 
ure dalje so lahko obiskovalci v Showroomu pomerjali in naročali oblačila domačih in 
tujih modnih oblikovalcev, ki so pretekle dni svoje kreacije predstavili na modni pisti, 
spomladanski LJFW pa je zvečer sklenila podelitev nagrad WOW. Nagrado DiGi WOW je preje-
la Jona Bednjanec, nagrado WOW LJFW za najboljšo kolekcijo pa Petja Zorec.

Na štirih kolesih pa je seveda navduševal tudi Volkswagnov T-Cross, najmanjši SUV te znam-
ke, ki je primeren za urbano življenje, pa tudi izvenmestne pusto lovščine. Postavljen v 
središče šotora je služil kot odlična ambientalna kulisa mnogim fotografijam obiskovalcev, 
ki so se družili med posameznimi revijami. 
ljfw.org 
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DESTINACIJA

8 NAMIGOV ZA 
PRVOMAJSKI 

POTEP

ODKRIJ SLOVENIJO!

PRVOMAJSKI PRAZNIKI SE BLIŽAJO S 
SVETLOBNO HITROSTJO, IN ČE ŠE NIMATE 
IDEJE, KAM BI SE ŠLI POTEPAT, IMAMO ZA 
VAS 8 ODLIČNIH NAMIGOV!

KORITA MOSTNICE IN DOLINA VOJE 
Alpska reka Mostnica, ki se vije skozi slikovito dolino Voje vse do 
Stare Fužine, ponuja s svojimi koriti in slapovi prečudovit pogled 
na ustvarjalnost narave. Pešpot gre ob obeh straneh korit, tako 
da lahko vedno naredite krožno pot, za ogled korit reke Mostnice 
(od Hudičevega mostu do izhoda blizu planinske koče Voje) pa je 
treba od aprila do oktobra plačati pristojbino. Ob vlažnem vreme-
nu je potrebna še dodatna previdnost, individualni sprehodi skozi 
korita Mostnice pa so v zasneženih mesecih odsvetovani._

bohinj.si

SOLČAVSKA PANORAMSKA CESTA
Solčavska panoramska cesta vodi skozi bisere naravne in kul-
turne dediščine Solčavskega z dih jemajočimi razgledi na vrto-
glave vršace in čudovite doline. Ob poti so visokogorske kmetije, 
na katerih se lahko ustavite in uživate v lokalnih dobrotah. Na 
Solčavsko panoramsko cesto v skupni dolžini 37 kilometrov 
se lahko podate z avtomobilom, motorjem, s kolesom, ali pa jo 
prehodite kar peš._

solcavska-panoramska-cesta.si

OTLIŠKO OKNO, VIPAVSKA 
DOLINA
Pohodniška pot vas bo peljala od športnega 
parka Pale v Ajdovščini, mimo kraškega izvira 
Hublja nad Ajdovščino, do naravne znamenito-
sti Otliškega okna, ki ponuja izjemen razgled na 
Vipavsko dolino, Kras in Jadransko morje. Dobro 
označena pot, speljana po nezahtevnem terenu, 
je primerna tudi za družinski izlet._

vipavskadolina.si

IZVIR REKE 
KRUPE, SEMIČ, 
BELA KRAJINA
Reka Krupa izvira izpod 
30 metrov visoke skale, 
leta 1997 je bila razglaše-
na za naravni spomenik. 
Izvir, ki je morda tudi 
najlepši v Beli krajini, 
in okolica reke Krupe 
predstavljata izjemno na-
ravno in kulturno dedišči-
no semiške občine in Bele 
krajine, območje pa ima 
pomemben vzgojno-iz-
obraževalni, turistični in 
rekreacijski pomen. Njeno 
podzemlje je življenjski 
prostor za edino tu živeče 
jamske školjke Kuščare-
jeve kongerije in človeške 
ribice. Skupaj z okoliškim 
gozdom, s kratkim pomo-
lom na vodi in z zapušče-
no hišo na bregu spada 
izvir reke Krupe med ene 
izmed najbolj pravljičnih 
krajev v Sloveniji._

semic.si

ZAKAJ BI BEŽALI ČEZ MEJO, 
ČE NAS V NAŠI MALI DRŽAVI 
ČAKAJO PRAVE RAJSKE 
LEPOTE? ODKRIJTE JIH SAMI 
ALI V DOBRI DRUŽBI IN SE 
PREPUSTITE LOKALNEMU 
GOSTOLJUBJU.
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HOP, ČEZ MEJO!

PÉCS, MADŽARSKA
Peto največje madžarsko mesto je 
multikulturno stičišče, v katerem so 
se v njegovi dvatisočletni zgodovini 
zlivale različne vrednote in kulture. 
Tukaj najdete eno najstarejših univerz 
v Evropi, študentje pa predstavljajo 
kar dobro petino vseh prebivalcev, 
zaradi česar je mesto mladostno in 
igrivo. V mestnem jedru, ki je sicer 
navdihnjeno predvsem s turško 
arhitekturo, stoji tudi ena največjih 
katedral v Evropi. Če se odločite za 
obisk skritega madžarskega dragulja, 
obvezno poskusite rdeče vino, ki je 
zaradi lege mesta (Baranja) zelo aro-
matično. Iz Ljubljane boste do Pécsa 
potrebovali slabih 5 ur._

pecs.hu

JEZERO MISURINA, BELLUNO, BENEČIJA
Dragulj Dolomitov na svoji gladini odseva Tre Cime di Lavaredo 
in masive Cadini, Sorappis ter Cristallo. Svetovno slavu mu nista 
prinesla le lepota in veličastnost, temveč tudi posebna mikro
klima, ki je znana po svojih zdravilnih lastnostih (tukaj zdravijo 
različne bolezni dihal). Na voljo je več aktivnosti – in to v vsaki 
sezoni. Zaradi lege lahko tukaj pričakujete naravni sneg tudi do 
6 mesecev v letu. Poleti je Misurina odlično izhodišče za različne 
vrste pohodništva. Do Misurine boste iz Ljubljane z avtomobilom 
potrebovali 3 ure in pol._

misurina.eu

GRADEC, AVSTRIJA
Gradec je drugo največje mesto v Avstriji, čeprav morda na 
prvi pogled ne boste dobili tega občutka. Je namreč zelo 
umirjeno mesto, preplavljeno s čudovito arhitekturo in mla-
dostniškim duhom. Je živahen umetniški center, ki se odlično 
prilega renesančnim dvoriščem in baročnim palačam. Zahva-
ljujoč velikemu številu študentov je nočno življenje v Gradcu 
v razcvetu. Če ne spadate med umetnike ali žurerje, potem se 
Gradec splača obiskati že zaradi vrtov palače Eggenberg, kjer 
se boste lahko sprostili med bahavimi pavi. Z avtomobilom 
boste od Ljubljane do Gradca potrebovali približno 2 uri._

graztourismus.at

PLITVIČKA JEZERA, 
HRVAŠKA
Plitvička jezera so najstarejši in 
največji hrvaški narodni park. S svojo 
neverjetno naravno lepoto že od 
nekdaj privlačijo ljubitelje narave. Park 
tvori 16 jezer modrozelene pastelne 
barve, ki so med seboj povezana s sla-
povi. Po legendi naj bi Plitvička jezera 
nastala po veliki suši, ko so ljudje, živali 
in rastline hrepeneli po kapljici vode. 
Ljudje so molili in molili, nato pa se je 
v dolini pojavila Črna kraljica s svojim 
veličastnim spremstvom in se usmilila 
prebivalcev. Končno je padel dež, de-
ževalo pa je tako dolgo, da so nastala 
jezera. Danes so ta čudovita jezera, 
v katerih se zrcalijo okoliški gozdovi, 
del Unescove svetovne dediščine. 
Vstopnina se seveda spreminja glede 
na sezono, če pa jih boste obiskali do 
31. maja, boste odrasli za karto odšteli 
100 kun (okoli 14 evrov), otroci od 7 do 
18 let pa 60 kun (okoli 7 evrov). Do na-
ravne znamenitosti boste iz Ljubljane 
potrebovali slabe 3 ure._

np-plitvicka-jezera.hr

ČE PA SE VSEENO 
ODLOČITE ZA POTEP 
ČEZ MEJO, SMO ZA VAS 
IZBRALI NASLEDNJE 4 
LOKACIJE.

Ker obožujemo 
barve …
To pomlad zacvetite v barvitih odtenkih, 
ki govorijo o vašem pozitivnem značaju. 
Poskrbite, da boste ob sončnih dnevih 
lahkotno stopali po mestnih ulicah in 
zasijali z modno kolekcijo čevljev in 
nepogrešljivih dodatkov Deichmann.

deichmann.si
obozujemocevlje.si
@deichmann_adria

29,90 EUR

24,90 EUR

34,90 EUR

19,90 EUR

19,90 EUR

19,90 EUR
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KULINARIKA

ZBIRAJTE TOČKE ZA DARILO: ALPSKO 
POSTELJNO PERILO!
Zbirajte točke zvestobe z embalaže izdelkov Alpsko. Za 45 zbranih 
točk, ki jih najdete na embalaži izdelkov Alpsko, bo prvih 3.000 po-
šiljateljev prejelo bombažno posteljnino Alpsko proizvajalca Svilanit. 
Zberite ustrezno število točk, jih nalepite na za to predvideno mesto 
na nagradnem kuponu (kupon najdete na prodajnih mestih ali pa si 
ga natisnete na spletni strani alpsko.si) in pošljite do 31. maja 2019 po 
pošti na naslov: Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, 
s pripisom Alpsko._

alpsko.si

TRAPPA DOBILA ULIČNO RAZLIČICO TRAPPICO
Piceriji Trappa se je pridružila tudi njena ulična različica. V Trappici, 
pomanjšani različici, lahko uživate v picah s kislim testom in stalnih 
okusih, kot sta tudi priljubljena klasika in pica z avtohtono kranjsko 
klobaso. Kot že ime nakazuje, ponuja Trappica manjše pice in nižje 
cene, zato je obisk ulične različice Trappe odlična rešitev za hitro in 
priročno potešitev lakote v središču Ljubljane.
 
Picerija Trappa je na Viču v Ljubljani na prvi pomladni dan predstavila 
nove sezonske okuse pic in tapasov s spomladanskimi sestavinami. 
Novi okusi so v Trappi na voljo od 1. aprila, njihova glavna značilnost pa 
ostaja kislo testo, ki ga pripravljajo z drožmi. Pice pečejo v zelo vroči 
vrtljivi italijanski peči na 430 stopinjah Celzija, pica pa je v njej pri
pravljena v 1,5 do 2 minutah. Velik poudarek namenjajo skrbno izbra-
nim in kakovostnim sestavinam, ki prihajajo tudi iz italijanskih dežel 
Apulije in Kampanje. Poleg odličnih rdečih in belih pic pa v Trappi nu-
dijo tudi tapase in ekološko pridelana slovenska vina._

Rimska cesta 6 / Ljubljana 
trappa.si

P I C E R I J A /

ČE SE BOSTE V TEH DNEH POTIKALI PO URBANI DŽUNGLI, 
POTEM SE USTAVITE TUDI PRI KAKŠNI GURMANSKI 
POSTAJI. VERJEMITE NAM, NE BO VAM ŽAL. 

GURMANSKE 
POSTAJE
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GOSTILNA PRI TRUBARJEVI 
MAMI 
Golaž iz slovenske divjačine, pečene jag-
nječje krače z domačimi gomoljnicami, 
pečene krvavice in pečenice, svinjska po
trebuševina in ajdovi žganci, kislo zelje in 
ocvirki, leteči žganci … Vse te avtohtone 
slovenske jedi vas bodo pričakale v Gostilni 
pri Trubarjevi mami v kletnih prostorih dvo-
rane Jurček na Gospodarskem razstavišču. 

Vse sestavine prihajajo od lokalnih pride-
lovalcev z ekološkimi certifikati. Ljubitelji 
dobre hrane in pijače boste izbirali med 
obsežnim naborom vin in piv. V večernih 
urah se bo gostilna preobrazila v prostor 
za zabave, tudi z glasbo v živo. Gostilna pri 
Trubarjevi mami ne bo ponujala le tradici-
onalnih slovenskih jedi z jedilnika, ki ga je 
soustvaril vrhunski kuharski mojster Moj-
mir Šiftar, mladi talent po izboru gastro-
nomskega vodnika Gault & Millau, in bogat 
izbor pijače, ampak tudi izdelke lastne bla-
govne znamke, kot so ročno izdelane te-
stenine, sladice, …_

Dunajska cesta 18 / Ljubljana 
kavalgroup.si

G O S T I L N A

KULINARIKA
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KULINARIKA

MOJA DOSTAVA – MOJA IZBIRA
Ne zapravljajte časa s čakanjem na dostavo pošiljke. Izkoristite novo storitev 
Moja dostava – moja izbira, kjer lahko spremenite naslov dostave vaše pošiljke 
tudi, ko je ta že na poti k vam. Vi pa medtem uživajte v pomembnejših opravilih.

Za več informacij pokličite na 080 14 00 ali obiščite www.posta.si.

www.posta.si

Vaš novi naslov
za dostavo pošiljk,
odprt 24/7

IDEALNO ZA SPLETNE NAKUPE

PRENOVLJENA 
KAVARNA PARK: DOM 
ORIGINALNE BLEJSKE 
KREMNE REZINE 
V Kavarni Park so po duši najprej 
slaščičarji, zato vam bodo v 
nasprotju z utečenimi pravili najprej 
predstavili tisto, kar ponavadi pride 
na koncu: sladice. Originalni blejski 
kremni rezini, ki jo po originalnem 
receptu ustvarjajo samo v njihovi 
slaščičarni, so ustvarili družbo čo-
koladne in sadne različice, obkro-
žili pa so jih z modernimi tortnimi 
stvaritvami in domačim sladole-
dom iz svežih sestavin. Med uži-
vanjem v najlepšem razgledu na 
blejsko krajino prelistajte njihovo 
vinsko karto in si privoščite katere-
ga izmed hrustljavih sendvičev, ki 
jih pripravljajo iz lokalnih sestavin. 
Bi raje solato ali morda nekaj tople-
ga? Tudi to imajo. In prav nič jih ne 
bo presenetilo, če si boste za glav-
no jed privoščili kar sladico!_

Cesta svobode 15 / Bled 
sava-hotels-resorts.com

K A V A R N A
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Inovacija
AutoDos
 z integrirano kartušo
PowerDisk®

Svetovna novost, ki
postavlja nova merila.

S stroji Miele je nemogoče postalo
mogoče. Inovativni sistem doziranja
AutoDos z integrirano kartušo
PowerDisk® vsakič odmeri
ustrezno količino pomivalnega
sredstva – avtomatsko in optimalno
glede na program ali umazanost
posode. Za popoln skupni učinek
pomivanja, sušenja in nege posode
ter s tem optimalne rezultate.

#LifeBeyondOrdinary

g7000.miele.com

NOVI POMIVALNI 
STROJI MIELE G 7000

SVETOVNA NOVOST: AVTOMATSKO DOZIRANJE 
AUTODOS Z INTEGRIRANO KARTUŠO POWERDISK® 

DOVRŠEN SISTEM POMIVANJA, EDINSTVENA 
SVOBODA!

Doživite izvrstne rezultate pomivanja z inovacijo Miele: prvim 
avtomatskim doziranjem pomivalnega sredstva na svetu z in-
tegrirano kartušo PowerDisk®, imenovanim AutoDos, ki je plod 
Mielejevega razvoja. Pomivalne stroje in ekskluzivni granulat 
so razvili kot natančno usklajen sistem – sredstvo se dozira 
glede na program in v optimalnem trenutku. Za popoln skupni 
učinek pomivanja, sušenja in nege posode ter s tem optimalne 
rezultate.

Pomivalni stroji nove generacije zagotavljajo maksimalno 
svobodo upravljanja. Uporabljate lahko avtomatsko dozira-
nje AutoDos z integrirano kartušo PowerDisk® ali pa klasično 
vstavite tablete ali praškasto sredstvo v dozirni prekat. Katero 
pomivalno sredstvo boste uporabili, je povsem vaša odločitev. 
Tako lahko uživate v novi svobodi.

Prav tako je s funkcijo AutoStart: zadostuje enkratna nastavi-
tev, nato prvi avtonomni pomivalni stroj na svetu samodejno 
pomiva ob želeni uri želenega dne.  

Novi pomivalni stroji ponujajo različne rešitve, ki so do uporab-
nika prijazne, logične in intuitivne. Modeli z upravljalnikom M 
Touch se, podobno kot pametni telefoni, upravljajo z dotikom 
in listanjem po meniju.  

Vaše vsakdanje življenje tako postane enostavnejše, vi pa 
lahko uživate v edinstvenem udobju._

g7000.miele.com
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KULINARIKA

ČE DRUŽINA VEČ KOMUNICIRA Z RAČUNALNIŠKIM 
ZASLONOM, JE SKUPNO KUHANJE ODLIČEN NAČIN ZA 
PONOVNO POVEZAVANJE DRUŽINSKIH ČLANOV. TUKAJ 
SO ŠTIRJE TRDNI RAZLOGI, ZAKAJ JE PRIPOROČLJIVO, 
DA SI VZAMETE ČAS ZA SKUPNO KUHANJE:

PRI MERCATORJU SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI 
OPOLNOMOČENJA OTROK NA PODROČJU KUHANJA IN 
PRESEGANJA INDIVIDUALIZMA, ZATO SO SE SKUPAJ S POP 
TV ODLOČILI SPODBUDITI KULINARIČNO RAZISKOVANJE 
SLOVENSKIH OTROK IN MALIM ŠEFOM Z NOVO ODDAJO MALI 
ŠEF SLOVENIJE PONUDITI PRILOŽNOST ZA NOVE IZZIVE IN 
PRIDOBIVANJE NOVIH VEŠČIN. 

4 RAZLOGI, ZAKAJ 
NAJ BI DRUŽINA 
KUHALA SKUPAJ

KAKO GLASOVATI? 
Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije na 
POP TV in glasujte! Ob nakupu izdelkov, 
označenih z Moje znamke, prejmete na ra-
čunu kodo za glasovanje. Na malisef.mer-
cator.si s prejeto kodo glasujte za šolo, ki bi 
ji radi pomagali do donacije. Šolam, ki bodo 
prejele največ vaših glasov, bo Mercator po-
delil donacije za dobre projekte. Šolarji, ki 
tekmujejo v oddaji Mali šef Slovenije, bodo s 
prvimi tremi mesti, ki jih določi žirija, svojim 
šolam prinesli zmagovalne donacije, osta-
le šole, ki v oddaji tekmujejo, pa so odvisne 
od vaših glasov. Zato glasujte in pomagajte 
razdeliti skupaj 30.000 evrov med šole, ki 
tekmujejo v oddaji Mali šef Slovenije. Gla-
sovanje poteka od 1. aprila do 2. junija 2019._

malisef.mercator.si

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

KUHANJE OKREPI ZDRAVE PREHRANJEVALNE 
NAVADE
Ker otroška debelost postaja težava, je domača kuhinja še 
pomembnejša, saj so obroki, pripravljeni doma, običajno bolj 
hranljivi kot obroki, pripravljeni v restavracijah. Če želite, da vaši 
otroci izbirajo zdravo prehrano, jih morate naučiti, kako naj spre-
jemajo modre odločitve. Otroci se naučijo prehranjevalnih navad 
v okolju svoje družine. Z modeliranjem pravilnega obnašanja 
boste otrokom pomagali oblikovati zdrave navade, ki bodo trajale 
vse življenje._

KUHANJE SPODBUJA DRUŽINSKI POGOVOR IN 
POVEZOVANJE
Kuhanje pomaga vzpostaviti tesnejše odnose z vašimi otroki. 
Izklopite televizijo in računalnik in se ne odzivajte na telefon, ko 
pripravljate večerjo. Ta namenski čas v kuhinji daje vsakomur v 
družini priložnost, da se pogovarja o svojem dnevu, se med seboj 
naučijo več in ustvarijo prijetne družinske spomine._

KUHANJE SPODBUJA ODPRTOST ZA RAZLIČNE 
OKUSE
Otroci pogosteje uživajo hrano, če tudi sodelujejo pri njeni pri
pravi. Če imate prefinjenega jedca, naj vam pomaga pri večerji, 
da bo lahko videl in ravnal s hrano, ki jo bo jedel. Z aktivnim vklju-
čevanjem v ustvarjanje družinskih obrokov bo vaš otrok bolj 
verjetno vsaj okusil končni izdelek._

KUHANJE NAS UČI ODGOVORNOSTI IN GRADI 
SAMOSPOŠTOVANJE
Pomoč pri ustvarjanju obroka vključuje veliko odgovornosti  
slediti morate navodilom, vzpostaviti ustrezno varnost pri delu 
okoli nožev in vročih površin ... Če dovolite svojim otrokom, da 
delijo odgovornost za ustvarjanje družinskega obroka, jim dajete 
občutek pomembnosti, ki bo pomagal povečati njihovo sa-
mozavest. Ker priprava obroka v kratkem času prinaša otipljivo 
nagrado, je čudovit način za izgradnjo zaupanja._

Andreja Zadnik Andoljšek, direktorica tržnega komuniciranja v Merca-
torju, pravi: »V Mercatorju se zavedamo, kako pomembna je uravnote-
žena prehrana. Predvsem pri otrocih, ki se še učijo pravilnih prehranje-
valnih navad. Glede na intenziven življenjski tempo v današnjem času je 
prav, da temu področju namenjamo več pozornosti, da k temu spodbu-
jamo tudi otroke in poskusimo narediti čim več. Z vključevanjem otrok 
v sam proces ustvarjanja jedi  od pravilne izbire sestavin do končnega 
krožnika  bomo spodbudili njihovo spoštovanje do hrane in veselje do 
kuhanja. V zabavnem kuharskem šovu Mali šef Slovenije, v katerem 
slovenski osnovnošolci pokažejo svoje kuharske veščine in pridobivajo 
nova znanja, smo prepoznali enak cilj. Vse sodelujoče male kuharje pa 
bomo nagradili še z donacijami za njihove šole in nakup pripomočkov, ki 
jih potrebujejo.«

Žirant oddaj Mali šef Slovenije, Jorg Zupan, na vprašanje, zakaj naj bi 
otroci znali kuhati, odgovarja: »Da lahko kdaj kaj skuhajo namesto nas. 
(veliko smeha) Načeloma mlajšim otrokom res ni treba znati kuhati, ker 
smo za njihovo prehranjevanje dejansko odgovorni mi, starši. Je pa 
dobro, da se začnejo vsaj učiti osnov kuhanja in ko pokažejo željo, da bi 
pri kuhanju pomagali, jih vključimo in jih spodbujamo. S tem dejansko 
spodbujamo otrokove težnje po samostojnosti. Zato je super, če otroci 
kdaj kaj skuhajo za starše ali za prijatelje.«
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KUHANJE JE UMETNOST, V KATERI LAHKO 
UŽIVATE VSAK DAN. ČEPRAV JE V KUHINJI 
VELIKO STVARI MOGOČE REŠITI ZGOLJ Z 
USTVARJALNOSTJO, PA POMOČ TEHNOLOGIJE 
VSEKAKOR NI ODVEČ. ČE ŽELITE PRIPRAVITI 
OKUSEN OBROK, KI JE HKRATI VIDETI DOBRO, 
SE JE VČASIH VREDNO ZANESTI TUDI NA 
NAPREDNE KUHINJSKE NAPRAVE. 

PAMETNA KUHINJA: 
NAŠA SVETLA 
PRIHODNOST!

SAMSUNG FAMILY HUB
Samsungov pametni hladilnik z 

gromozanskim zaslonom na dotik 
sliši na ime Family Hub. Ponaša se 

s številnimi kamerami, ki omogo-
čajo, da vsebino hladilnika vidite 
brez odpiranja vrat, med drugim 

tudi prek mobilne aplikacije. To 
vam bo prišlo prav zlasti med 

nakupovanjem, ko boste lahko v 
trenutku preverili, katera živila po
trebujete. Na zaslonu boste hkrati 

brskali po spletu, ob tem pa uživali 
v ritmu svojih najljubših melodij._ 

samsung.com

KAVNI AVTOMAT 
GINA
Slovenska znamka Goat 
Story predstavlja inovativen 
kavni avtomat Gina. Pame-
tni instrument se ponaša z 
vgrajeno pametno tehtnico 
in mobilno aplikacijo, ki upo-
rabnika na preprost način 
vodita do vrhunske sko-
delice kave. Naprava med 
drugim vključuje vijak, ki 
omogoča uravnavanje pre-
toka vode in eksperimenti-
ranje z različnimi tehnikami 
priprave kave._ 

goat-story.com

PAMETNI INFUZOR  
ČAJA BREVILLE

Kaj je tisto, kar dela pametni infuzor za čaj Breville 
tako pameten? Pozna pravo temperaturo in čas 
namakanja za različne vrste čajev. Pet različnih 

nastavitev namreč omogoča, da je voda idealne 
temperature za zeleni, oolong, zeliščni ali črni čaj. 

Tako izberete čas namakanja od 1 do 5 minut za 
blag, srednji ali močan okus, infuzor pa vam pove, 
kdaj je namakanja konec in čaj ohrani topel vse do 

trenutka, ko ste ga pripravljeni popiti._ 

breville.com

PEČICA JUNE
Pametna pečica June sama 
prepozna vrsto hrane, ki 
ste jo postavili vanjo in na 
podlagi tega določi, koliko 
časa in pri kateri tempera-
turi jo morate peči. Odlikuje-
jo jo HDkamere in 4jedrni 
procesor NVIDIA CPU, ki 
bije pri taktu 2,3 GHz. Prek 
pametnega telefona ali ta-
blice lahko v živo spremljate 
dogajanje v pečici. June vas 
za povrhu tudi obvesti, ko je 
hrana pripravljena._ 

juneoven.com

PAMETNI 
TERMOMETER ZA 

MESO MEATER+
Ta pametni brezžični termometer za 
meso nas vas bo okronal za kraljico 

ali kralja kuhinje! Prek povezave Blu-
etooth namreč pomaga nadzorovati 

in oceniti, kako dolgo boste pekli 
meso. Vse skupaj lahko spremljate 
s pomočjo brezplačne aplikacije, ki 

je na voljo za pametne telefone iOS 
in Android. Vodi vas tudi skozi vsak 
korak kuhanja, nastavite pa si lahko 
opozorila po meri glede na tempe-

raturo in/ali čas._ 

meater.com
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TEHNOLOGIJE

BESEDILO & IZBOR: MARJAN KODELJA, JAN MACAROL IN MATJAŽ ROPRET

ZA PRVO IME PRETEKLEGA TEHNOLOŠKEGA MESECA LAHKO 
BREZ ZADRŽKOV RAZGLASIMO APPLE, KI JE V PREJŠNJEM 
MESECU PREDSTAVIL KAR NEKAJ NOVOSTI. 

APPLE T V+ 
ZABAVA NA ZAHTEVO  

Apple TV+ je nova platforma 
za videe na zahtevo, ki bo 
svoje prve vsebine dobila že 
to jesen, ko bo zaživela v več 
kot 100 državah po svetu (po 
vsej verjetnosti bo med njimi 
tudi Slovenija). Storitev naj 
bi omogočala, da plačamo le 
za tisto, kar želimo gledati, prav tako naj ne bi bilo nadležnih oglasov, 
serije in filme pa si bomo lahko prenesli in jih gledali tudi takrat, ko ne 
bo dostopa do interneta. Produkcije za Apple so bodo med drugim 
lotili Steven Spielberg, Sofia Coppola, J. J. Abrams, Jennifer Aniston, 
Oprah Winfrey, M. Night Shyamalan, Bill Murray in številni drugi. Plat-
forma ne bo na voljo le na Applovih napravah, ampak tudi na televi-
zijah blagovnih znamk Samsung, LG, Sony in Vizio. Koliko bo znašala 
naročnina, še ni znano, pričakujemo pa, da bo Apple ta podatek razkril 
na naslednjem dogodku._ 

apple.com

AIRPODS 2 
MINIMALIZEM DRUGIČ  

Applove popolnoma brezžične slušalke prve 
generacije Apple AirPods je pred letom in pol 
pričakalo veliko dvomljivcev, a so se izkazale za 
nepričakovano uspešnico. Zdaj je tu nova ge-
neracija, ki je na prvi pogled sicer enaka prvi, 
a ima dve konkretni izboljšavi. Namenski čip 
H1, ki nadomešča čip W1, podaljšuje trajanje 
baterije in lahko aktivira navidezno pomoč-
nico Siri samo z govornim ukazom (Hej, Siri!). 
Slušalke lahko kupite s škatlico, ki jo postavite 
na brezžični polnilnik s podporo standarda Qi 
in tako enostavno napolnite njihovo baterijo. 
Embalaža za shranjevanje zagotavlja dovolj 
energije za kar 24 ur neprekinjenega posluša-
nja glasbe. Nove slušalke Apple AirPods bodo 
z običajnim polnjenjem naprodaj za 179 evrov, z 
brezžičnim pa za 229 evrov._ 

apple.com

APPLEMANIJA

GOOGLE STADIA  
IGRE V OBLAKU   

Google je po več kot 20 letih vlaganja znanja v razvoj tehnologije, s po-
močjo katere bi bile vse informacije na dosegu roke, ustvaril igričarsko 
platformo Stadia. Ta omogoča neposreden dostop do igric v oblaku na 
katerikoli napravi. Z drugimi besedami to pomeni, da se vse procesiranje 
dogaja na strežnikih ponudnika. Ne glede na to, katero pametno napra-
vo ima igralec pred seboj, lahko uživa v enaki igralni izkušnji zahtevne 
igre, kot so je deležni igričarji na zmogljivih računalnikih in igralnih 
konzolah. Stadia bo imela poleg običajnih gumbov še dva namenska: 
prvega za priklic Googlovega digitalnega pomočnika in drugega za hipni 
začetek oddajanja igranja v živo na spletnem mestu YouTube. Stadia bo 
dostopna do konca letošnjega leta, Google pa si prizadeva, da bi ponudil 
igre v ločljivosti 4K in z osupljivim prostorskim zvokom._ 

blog.google

GARMIN 
MARQ  
PAMETNI 
ČASOMERI ZA 
5 SLOGOV  

Garminova 
zbirka Marq 
zajema pet pa-
metnih ur, ki so posebej prilagojene za športnike, avanturiste, kapitane, 
pilote oziroma voznike. Vsak model je narejen drugače in tako pripove-
duje zgodbo posameznega načina življenja. Ure sicer ponujajo skupne 
funkcije, kot so predvajanje glasbe, srčni utrip in pulzni oksimeter. Kljub 
težki odločitvi smo prišli do zaključka, da je najbolj posebna ura name-
njena voznikom. Nanjo je namreč prednaloženih kar 250 znanih dirkalnih 
stez. A ne le to! Avtomobilski navdušenci bodo dobili tudi vpogled v 
svetovno statistiko časov, postavljenih na teh dirkališčih. Svoje dirkaške 
dosežke, ki bodo temeljili na izračunanih vrednostih po GPSu, bodo 
lahko delili v živo. Cena kolekcije Garmin Marq se začne pri 1.500 evrih. 
Služi nam kot dokaz, da tudi »športne« digitalne ure vstopajo v premij-
ski razred ur._ 

garmin.si
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iPAD AIR IN iPAD MINI   
OSVEŽENO

Apple je svojo družino tablic iPad 
razširil z novim modelom Air. 
Naprava z 10,5palčnim zaslo-
nom z ločljivostjo 2.224 x 1.668 
slikovnih pik se lahko pohvali s 
tehnologijo True Tone, ki samo-
dejno prilagaja barvno tempera-
turo. V kombinaciji s tablico, ki jo 
tako kot novo generacijo iPhonov 
poganja procesor A12 Bionic, bo 
mogoče uporabljati pisalo Apple 
Pencil in pametno magnetno 
tipkovnico. Ameriški gigant je 
svojim privržencem ponudil tudi 
osveženo različico tablice iPad 
Mini s 7,9palčnim zaslonom, ki se 
prav tako ponaša z že omenjenim 
procesorjem in podporo za pisalo. 
Za model Air bo treba odšteti vsaj 
550 €, medtem ko bo Mini na 
voljo od 450 evrov naprej._ 

apple.com 

iMAC   
ODLIČNO OSTAJA 
ODLIČNO

Namizni računalniki vse 
v enem Apple iMac so 
do nedavnega kar klicali 
po novostih. Pri Applu so 
spoznali, da je napočil čas 
za spremembe, saj več 
generacij stari dvojedrni 
procesorji niso bili spo-
sobni slediti tekmecem. 
Tako 21,5 kot 27palčne-
ga iMaca so osvežili s 
procesorji osme in devete 
generacije Intel Core ter z grafičnimi karticami AMD Radeon Pro Vega. Manjšega 
od obeh modelov bo mogoče dobiti v različicah z običajnim ali 4Kzaslonom in 
6jedrnim procesorjem i7. Pri večjem je ločljivost zaslona v vsakem primeru 5K. 
V osnovi ga poganja 6jedrni procesor i5, ki ga je za ustrezno doplačilo mogoče 
zamenjati z osemjedrnim procesorjem i9. Zunanjost računalnikov za razliko od 
notranjosti ostaja nespremenjena._ 

apple.com 

SPUSTITE PRIHODNOST V SVOJ DOM
Zakaj bi se obremenjevali z napravami in TV-vmesniki ob televiziji, z 
neprivlačnimi kabli, neželenim izklopom HDMI-kabla, imeli dva ali več 
daljincev, če potrebujete le eno? TV-aplikacijo T-2 TV, namreč. Nespreme-
njena TV-izkušnja vam je tako na dosegu ene tipke. Doba pametnih televi-
zij, ki so vse bolj pogoste, je na široko odprla vrata popolnoma novemu 
konceptu IPTV-vmesnika kot t. i. »softclienta«. Namesto fizične naprave 
imate lahko zgolj aplikacijo. Tako boste lahko televizijo upravljali z 
enim daljincem, vmesnika pa ne boste več potrebovali.

TV-aplikacija T-2 TV je grafično popolnoma enaka meniju obstoječega TV-
-vmesnika. Naročnikom T-2 storitev omogoča ogled v standardni, visoki in
4K-ločljivosti. Poleg tega pa lahko uporabljajo tudi ostale TV-funkcije:
snemalnik, časovni zamik, ki omogoča ogled nazaj s slikovnim prikazom, 
napreden elektronski programski vodič, priporočilni sistem, TOP dogodke
pri športnih dogodkih, izposojo vsebin v videotekah na zahtevo, pregled
sporeda, nastavitve opomnikov in še mnogo več. Uporaba je popolnoma ena-
ka, kot so je že vajeni iz sedanjega TV-vmesnika. Z naprednim iskalnikom
lahko iščejo točno določeno radijsko ali TV-oddajo, pregledajo TV-spored
in nastavijo snemanje ali opomnik, poslušajo radio ali pa naročajo vse-
bine iz videoteke.

Aplikacija je naročnikom T-2 storitev na voljo v spletni trgovini Google
Play za pametne televizije in Android TV BOX ter v trgovini Apps za
Samsung Tizen._

t-2.net
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MOBILNO

ODLOČEN  
BITI NAJBOLJŠI

DA JE NOVI FOCUS ODLOČNO PRE-
MAGAL KONKURENCO V LETOŠ-
NJEM IZBORU ZA SLOVENSKI AVTO 
LETA, JE FORDOVO EKIPO RAZVE-
SELILO, PRESENETILO PA PRAVZA-
PRAV NE, SAJ JE ŽE TRETJI FOCUS, 
KI JE DOBIL TO POMEMBNO LOVORI-
KO. TODA FORD GRE PRI RAZVOJU 
AVTOMOBILOV VEDNO DLJE, ZATO 
JE NOVI FOCUS PREPROSTO NAJ-
BOLJŠE FORDOVO VOZILO DOSLEJ.

FOTO: FORD 

NOVI FORD FOCUS, SLOVENSKI AVTO LETA 2019

TUDI NJEGOVA TOKRATNA ZMA-
GA JE BILA NAJBOLJ SUVERENA V 
ZGODOVINI IZBORA ZA SLOVENSKI 
AVTO LETA. POTEM, KO JE PREPRI-
ČAL OBČINSTVO SODELUJOČIH ME-
DIJEV, DA SO GA UVRSTILI V FINALE, 
JE V KONČNEM IZBORU TAKO NAV-
DUŠIL VSEH DEVET MEDIJSKIH URE-
DNIŠTEV, DA SO MU NAMENILI PRAV 
VSE TOČKE.

Novi Focus niza tudi druge na-
grade, tako v Sloveniji kot po sve-
tu. Bralci Avtomagazina so mu 
dali največ glasov v izboru »Best 
Cars«, zmagal je v primerjalnem 
testu nemške revije Auto Bild, avto 
leta je postal tudi na Hrvaškem in 
Finskem, bil finalist in eden velikih 
favoritov v izboru za evropski avto 
leta in doslej je prejel še 10 drugih 
mednarodnih nagrad.
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Ne le zunaj, tudi znotraj ga skoraj ne boste pre-
poznali. Prijetno, elegantno in praktično voznikovo 
okolje izpopolnjujejo mehke površine in sodobno 
oblikovanje ter intuitivna razporeditev elementov. 
Za udobne sedeže bodo hvaležni predvsem voz-
niki in sovozniki, ki se soočajo z bolečinami v križu, 
saj je sedišče možno nastaviti v 18 smereh in si 
zagotoviti maksimalno oporo ter udobje, kar je s 
posebnim certifikatom nagradila tudi vodilna 
organizacija za zdravo hrbtenico Aktion Gesu-
nder Rücken e.V. (AGR).

Kljub enaki zunanji velikosti novi Focus nudi več 
prostora kot kadarkoli doslej. V karavanski različici 
premore 608 litrov prtljažnega prostora in kar 
1.620, če zložite še zadnje sedeže. Med oblikova-
njem popolnega družinskega vozila pa Fordovi 
oblikovalci niso pozabili niti na štirinožne družin-
ske člane; v prtljažniku Focusa karavana je na-
mreč dovolj prostora za največjo možno tran-
sportno kletko, kar je preizkusil avstralski ovčar 
Emil Fordovega inženirja Reneja Bernsa. Novi 
Focus je dokaz, da družinam ni treba več skle-
pati kompromisov med prostornim ter estetsko 
in tehnološko dovršenim vozilom  Focus jim po-
nuja vse.

Z različico Focus Active je Ford vozni izkušnji, ki 
Focusa uvršča v sam vrh njegovega razreda, do-
dal vsestranskost športnega terenca. Z robu-
stnim oblikovanjem zunanjosti in notranjosti, 

večjim odmikom od tal in posebno konfigura-
cijo podvozja omogoča vožnjo po slabših cestah 
in višji vozni položaj za še bolj samozavestno upo-
rabo v mestu in na avtocestah. Aktivni življenj-
ski slog podpirata tudi posebna vozna načina 
»Slippery« (spolzko) in »Trail« (makadam), serijski 
strešni nosilci pa pomagajo pri prevozu koles in 
druge športne opreme._ 

MOBILNO

*Emisije in poraba
Ford Focus / Uradna poraba goriva: 5,8-8,0 l/100 km. Ura-
dne specifične emisije CO₂: 104-156 g/km. Emisijska stopnja: 
Euro 6b, uradne emisije NOx: 0,0097-0,0692 g/km, specifične 
emisije trdih delcev: 0,00023-0,00143 g/km, število delcev: 
0,02-4,12 x 1011. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši to-
plogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije one-
snaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, del-
cev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

L JUBEZEN NA PRVI POGLED
Ob lansiranju je Focus postavil nova merila za 
avtomobile srednjega razreda, ki so bila že dotlej 
zelo visoka. Že na prvi pogled gre za popolnoma 
novo vozilo, zasnovano med športnim in elegan-
tnim, z največjo aerodinamičnostjo v razredu.

Predstavlja se v štirih različicah, ki jih družijo 
podobne lastnosti: varnost, udobje, številni asi-
stenčni sistemi in privlačna oblika. Najobsežnejša 
paleta različic Focusa je na voljo kot petvratna 
kombilimuzina in karavan v prepoznavnih iz-
vedbah: Focus Trend in Titanium s privlačno, 
sodobno eleganco, ST-Line s športnim vzme-
tenjem za več užitka v vožnji, ki je navdihnjen s 
tehnologijo Ford Performance, prestižna različica 
Vignale za tiste, ki iščejo luksuz tudi v družinski 
kombilimuzini, in kot Focus Active s povečanim 
odmikom od tal in drugimi terensko navdahnjeni-
mi poudarki za pustolovce._ 

FORDOVA VOZIL A SO VOZIL A 
ZMAGOVALCEV
Četrta generacija Focusa ni prepričala le 
avtomobilskih novinarjev, ki so ga na izboru 
Slovenski avto leta složno izbrali za zma-
govalca, zaupajo mu tudi pravi zmagovalci, 
slovenski zimski junaki: Žan Kranjec, Šte-
fan Hadalin, Ana Bucik in drugi.

SOPOTNIK , KI NIKOLI NE Z ASPI
Vsak, ki se usede za volan novega Focusa, 
ne more mimo številnih asistenčnih siste-
mov, ki olajšajo vožnjo in skrbijo za varnost 
udeležencev v prometu. Paleta izjemno na-
prednih tehnologij za pomoč vozniku Ford 
Co-Pilot360 zajema aktivno pomoč pri po-
vsem samostojnem parkiranju, opozarjanje 
na prečni promet s samodejnim zaviranjem, 
prilagodljivi tempomat s funkcijo Stop & Go 
in prepoznavanje prometnih znakov s hi-
trostnimi omejitvami, pomoč za usmerjanje 
v sredino voznega pasu, sistem prilago-
dljive osvetlitve in še marsikaj. Tehnološko 
najbolj napreden avto v svojem razredu si 
je prislužil tudi vseh 5 zvezdic za varnost 
s strani organizacije Euro NCAP, prav za-
radi udobja in tehnološke dovršenosti pa je 
priljubljen tudi med poslovnimi uporabniki._ 

FOTO: FORD 

NOVI FORD FOCUS – Z A DRUŽINE , AK TIVNE IN POSLOVNE UPOR ABNIKE

Novi Ford Focus je primeren tudi za po-
slovni najem, saj je cenovno dostopnejši 
od vozil višjega razreda, njegova tehno-
loška izpopolnjenost, udobnost in pro-
stornost pa navdušita tudi voznike, ki so 
vajeni najbolj udobnih vozil.

»Kdor se v Focusa ne zaljubi na pogled ali 
otip, pa se zagotovo po prvih odpeljanih 
kilometrih.« - Matej Kačič, Finance

Več informacij o Fordu Focusu na  
ford.si in FordMagazine.si.
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Ford Kuga je vsem dobro znani simpatični mestni terenec, ki je močno za-
sidran v srcih slovenskih voznikov in v regiji ter tretji najbolje prodajani mo-
del tega proizvajalca. Tudi zato novica, da že prihodnje leto prihaja nova 
Ford Kuga, navdušuje. A še bolj kot nas navdušuje napoved, nas navdu-
šujejo prvi vtisi, saj je Kuga enostavno izjemna. Kuga je spremenila slog 
in postala organsko športna z zavidljivimi linijami. Hkrati pa prinaša kopico 
novih tehnologij in bo najbolj elektrificiran Ford doslej. Tako bodo na voljo 
priključni kot tudi klasični hibrid ter široka in dobro znana paleta Fordovih 
motorjev, ki zadnja leta navdušujejo z inovacijami in so hkrati pregovor-
no zanesljivi in varčni. Nova Kuga je sicer že tretja generacija, ki temelji na 
novi globalni platformi, ki omogoča nova dimenzijska razmerja, zmanjšano 
skupno maso vozila in sodobno vozno dinamiko. S tem ima Kuga popolnoma 
nov stas in se po dinamiki oblikovanja močno približuje modelu Ford Focus. 
Na voljo bo znana Fordova paleta opreme, tako kot vrhunsko opremljena 
različica Vignale, ki predstavlja sam vrh ponudbe. Tega športnega terenca 
je vsekakor vredno počakati._
ford.si

MOBILNO

BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ & JAN MACAROL 

TERENEC, KI GA JE VREDNO POČAKATI 

NOVA FORD KUGA 2020

POMLADNO 
PREBUJANJE IN 
ČAS SPREMEMB

SVET AVTOMOBILOV IN MOBILNE TEHNOLOGIJE SE NENEH-
NO SPREMINJA. PRIČA SMO NOVIM TEHNOLOGIJAM, NOVIM 
ODKRITJEM IN POGRUNTAVŠČINAM. VČASIH JE TO PRENOVLJENI 
MODEL, DRUGIČ SPET POPOLNOMA NOV AVTOMOBIL. VESELIMO 
SE POMLADI IN VSEH NOVOSTI, LE-TEH PA SO DELEŽNI TUDI NAŠI 
NAJMLAJŠI, SAJ SE TUDI ZA NJIH NAJDE KAJ NOVEGA IN VZNE-
MIRLJIVEGA.

ELEKTRIČNI KRIŽANEC ELONA MUSKA

TESLA MODEL Y
Teslin model Y je električni srednje velik križanec, ki oblikovno temelji na li-
muzinskem modelu Tesla 3 in SUV modelu X. Peti avtomobil, ki ga je Tesla 
postavila na trg, bo v svoji najboljši različici (Long Range) zmožen prepeljati 
do 540 kilometrov z enim samim polnjenjem. Čeprav si s Teslo 3 deli tri če-
trtine DNKja, je model Y vseeno prostornejši (predvsem v prtljažniku), proti 
doplačilu pa bo omogočal postavitev sedmih sedežev. Seveda ne bo manjkal 
avtopilot, ki naj bi poleg avtonomne vožnje po avtocesti in mestu imel tudi 
sposobnost prepoznavanja semaforjev, avtomobil pa naj bi se po ukazu kar 
sam s parkirišča pripeljal do lastnika. Novi modeli Tesle naj bi bili na voljo v 
Evropi konec leta 2021. Evropske cene bodo v primerjavi z ameriškimi krepko 
višje, tako naj bi za Teslo pri nas odšteli od 55 tisoč evrov dalje._
tesla.com

KO SANJE DOBIJO KRILA

E-SKIROJI
Vam jutranja ali popoldanska gne-
ča v mestih že pošteno najeda 

živce? Potem razmislite o okolju (in 
vašim živcem) prijaznejših različicah. 

Eskiroji vam ponujajo ravno to. Pri njih 
boste namreč našli eskiro znamke Fi-
trider in erolki znamk Koowheel ter 
Elwing. Električni zložljiv skiro Fitrider T2 
je lahek, prenosljiv in eleganten. Baterija 
je odstranljiva, hitro in preprosto ga na-

polnimo, opremljen pa je tudi s ključavni-
co, ki je varna in zanesljiva. Spredaj vam 

bodo pot osvetljevali LEDžarometi z vi-
soko svetilnostjo, zadaj pa LEDlučka, ki je 

pozicionirana na blatniku zadnjega kolesa.  

Lahka in prenosljiva električna rolka Ko-
owheel D3M druge generacije ima dvoj-
no moč in je popolni pripomoček za krajša 
potovanja. Erolka Nimbus znamke Elwing 
slovi po svoji kompaktni moči in visoki zmo-
gljivosti. Z najvišjo hitrostjo 30 km/h pri le 
4,7 kilogramih je prava raketa, njena posebna 
konkavna oblika pa zagotovalja odličen nad-
zor nad vožnjo. Seveda so pri Eskirojih pos-
krbeli tudi za vse pomembne dodatke, kot so 
hitri in navadni polnilci, da-
ljinski upravljalniki, nahrb-
tniki, čelade in ščitniki. Ne 
čakajte, urbana mobilnost 
je prihodnost!_
e-skiroji.si
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JE REŠITEV V METANOLU?

ROLAND GUMPERT 
NATHALIE

Roland Gumpert Nathalie je dvovratni su-
peršportni avtomobil futurističnega videza in 
sila nenavadnega pogona. Z energetskim kon-
ceptom 2Way, pri katerem sodelujejo elektro-
motorji, baterija in gorivna celica, ki deluje na 
metanol. Tako dobimo avtomobil, ki se napolni 
v treh minutah, z njim pa lahko prevozimo do 
skoraj 850 kilometrov dolgo pot, če vozimo s 
povprečno hitrostjo 80 km/h. Če preklopimo 
v ekonomični način vožnje, se nam doseg po-
daljša na skoraj 1.200 kilometrov. Metanol je 
cenejši od bencina ali dizla, stranska produkta 
pri razgradnji pa sta le voda in CO2. Z uporabo 
metanola in gorivne celice odpade dolgotrajno 
polnjenje, hkrati pa občutno povečamo doseg v 
primerjavi z električnimi avtomobili, ki so v tem 
trenutku na trgu._
rolandgumpert.com

POSEBEN BUGATTI ZA MALE IN VELIKE 
OTROKE 

BUGATTI BABY II
Pisalo se je leto 1926, ko je Ettore Bugatti svo-
jemu najmlajšemu sinu naredil pomanjšano 
repliko avtomobila Bugatti Type 35. »Avto-
mobilček« z vzdevkom Baby se je izkazal za 
tako priljubljenega, da je postal produkcijski 
model in so ga izdelovali vse do leta 1936. Ob 
110. obletnici ustanovitve znamke Bugatti so 
razkrili njegovega naslednika – Baby II. Tudi ta 
ima pogon na zadnji kolesni par, ki ga poganja 
električna energija. Za razliko od izvirnika je 
Baby II nekoliko večja replika, v kateri je dovolj 
prostora, da se za volan usedejo otroci ali celo 
odrasli. Ročno izdelana replika Baby II bo na vo-
ljo to jesen, zanjo pa bo treba odšteti 30.000 
evrov, tej ceni pa je treba prišteti še davek in 
stroške dostave._
bugatti.com

BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ & JAN MACAROL 

ZAPELJEVAL BO S SVOJIM ZADNJIM 
DELOM

PORSCHE CAYENNE 
COUPÉ 

Da bi Porsche Cayenne postal še bolj seksi 
in bi se približali konkurenci BMW X6 in Mer-
cedesBenz GLE Coupeju, je bilo treba nekaj 
spremeniti. In to so pri Porscheju tudi naredili. 
Predstavili so namreč nov model, ki se bo lahko 
neposredno spopadel z omenjenima rivaloma. 
Porsche Cayene Coupé je plod že preverjene-
ga terenskošportnega recepta, ki so mu dodali 
kupe zadek za bolj dramatičen videz. S tem pa 
je Porsche ustvaril morda najprivlačnejši model 
med terenskimi kupeji. Zaradi spuščene strehe v 
zadnjem delu je Cayenne Coupé na prvi pogled 
zelo podoben »dvignjeni« Porsche Panameri. 
Oblika novega modela je v primerjavi s »klasič-
nim« Chayennom nižja, širša in posledično bolj 
športna in elegantnejša._
porsche.si

IMATE DOVOLJ KOCK IN ČASA, DA GA 
SESTAVITE? 

LEGO MCLAREN SENNA
McLaren Senna je najaktualnejši superšportnik, ki je 
dobil svojo repliko iz kock LEGO v naravni velikosti. Ta 
je prava paša za oči in si ga z veseljem ogledajo otroci 
in odrasli. Za izdelavo je potrebnih kar 467.854 kock, 
ki skupaj tehtajo 1.700 kilogramov. To je kar 500 kilo-
gramov več, kot tehta izvirna Senna. Voznikov sedež, 
volanski obroč in stopalke so iz pravega avtomobila, 
vsa ostala notranjost pa je sestavljena iz kock. Vrata 
so povsem funkcionalna in se odpirajo kot pri pravem 
avtomobilu, uporabni so tudi žarometi. Ko pritisne-
mo na gumb za zagon motorja, zaslišimo posnetek 
grmenja V8valjnika. Za ustvarjanje Lego Senne je 10 
ljudi porabilo 4.935 delovnih ur. 2.210 ur za načrto-
vanje in 2.725 ur za sestavljanje kock. Za primerja-
vo – pravega McLaren Senno izdelujejo »zgolj« 300 
delovnih ur._
cars.mclaren.com

NOVICE

MOTORNO KOLO, KI POSTANE DRON!

LAZARETH LA MOTO 
VOLANTE 496 

Lazareth La Moto Volante 496 je prvo motorno 
kolo na svetu, ki se prelevi v kvadrokopter. Da, prav 
ste prebrali – motocikel lahko postane dron! Dizajn 
ostaja nezamenljivo Lazarethovski, tehnologija, ki 
poganja motorno kolo pa je nekaj popolnoma dru-
gega. Osnovno pogonsko sredstvo je elektromotor 
s 100 kilometri avtonomije, pri letu pa sodelujejo 
turbine JetCat, ki so pravzaprav del vsakega kole-
sa. Te se pomaknejo navzven in v vodoraven po-
ložaj ter motociklu omogočijo 10 minut letenja ozi-
roma lebdenja. Skupna moč turbin znaša kar 1.300 
konjskih moči, ki s pomočjo kerozina proizvedejo 
2.800 njutnov vzgona. Z enostavnim pritiskom na 
gumb se turbine postavijo v prvotni položaj in po-
novno imamo na voljo motorno kolo. Naredili bodo 
zgolj 5 primerkov LMV 496, vsak od njih pa bo stal 
okoli 500.000 evrov._
lazareth.fr

REVOLUCIONARNA KOLESARSKA ČELADA

TREK WAVECEL
Ameriški proizvajalec koles in kolesarske opreme 
Trek je predstavil novo revolucionarno kolesarsko 
čelado, ki oponaša delovanje možganske teko-
čine. Tekočina, ki se nahaja med lobanjo in mo-
žgani, varuje občutljive in mehke možgane pred 
poškodbami. A to seveda ni dovolj, da bi možgane 
obvarovali pred hujšimi udarci. Kolesarske čelade 
so zadnjih 30 let narejene iz obdelanega stiropora, 
ki zaščiti glavo, a zgolj pri neposrednem udarcu. 
Težava nastane, ko začetnemu udarcu sledijo še 
drugi udarci, glava pa se pri padcu obrača. Čelada 
z revolucionarno WaveCel tehnologijo ima trdno 
zunanjo plast iz plastike in obdelanega stiropora 
ter WaveCel vstavek po vzoru čebeljega satja, ki 
lahko absorbira več sil hkrati, tudi rotacijske. Čela-
da z WaveCel tehnologijo se 48krat bolje obnese 
pri preprečevanju pretresa možganov v primerjavi 
z običajno čelado._
trekbikes.com

MOBILNO
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Jože Priselac s.p., 
Drska 64, 8000 Novo mesto, Slovenija
tel. 040 736 605 
info@e-skiroji.si 
www.e-skiroji.si

Električni skiro T2
• Moč: 350w
• Baterija: 36 V 10 Ah
• Doseg: do 30 km
• Hitrost: max 25 km/h
• USB vhod

Z zamenljivo baterijo do daljših avantur!

Nimbus SE1500 
• Moč motorja: 500 W
• Baterija: 36 V 90 Wh li-ion
• Doseg: 10 km
• Teža rolke: 4,7 kg

IveloM1 
• Moč Motorja: 250W (14 inch), 

350 W (16inch)
• Baterija: LG 36W, 7,8 Ah
• Doseg: do 40 km
• Hitrost: do 25 km/h
• Teža: 16,17 kg
• LED zaslon na dotik

Ne izgubljajte časa v prometnih konicah, 
           raje se zapeljite!

D3M 2. gen 
• Moč motorja: 2 krat 350 W
• Baterija: 36 V, 5,5 Ah
• Doseg: 17-25 km
• Hitrost: max 42 km/h
• Teža rolke: 7,8 kg

Prihranite vašo energijo, 
     naj vas zapeljejo električna krila!

Olajšajte si pot z okretno in lahko rolko!

Urbana mobilnost

MOŽNOST NAKUPA

Darilnega bona
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TOP 3 ZA 
IGRIČARJE

UŽIVATE V NOVI IGRIČARSKI TEHNOLOGIJI? STE 
RADI V TRENDU? POTEM SO TO 3 IZDELKI, KI JIH 
MORATE IMETI, ČE STE PO DUŠI PRAVI »GAMER«. 

MY TIME AT PORTIA
Videoigre so na prvi pogled nabito polne krva-
vega nasilja, a treba je pogledati le malce 
podrobneje in že človek naleti na marsikaj lah-
kotnejšega in barvitejšega. Med tovrstne izdelke 
sodi igra My Time at Portia, ki se odvija na samo-
tnem otoku daleč po uničujočem preoblikova-
nju planeta. Preživeli so ustvaril novo civilizacijo, 
katere pripadnik ste tudi vi, lastnik delavnice 
in priložnostni raziskovalec. Smisel je v iskanju 
ostankov uničene civilizacije, izdelovanju novih 
predmetov, širjenju delavnice in izpolnjevanju 
nalog, ki vam jih daje živelj v otoškem mestecu 
Portia. Grafika je risankasta, starostna oznaka 
pa – primerno za več kot 0 let!_ 

portia.pathea.net

WORLD WAR Z
Dolgo je trajalo, da smo v svetu videoiger dobi-
li priredbo filma World War Z, v katerem je leta 
2013 zaigral Brad Pitt. Napletel je zgodbo o 
svetu, ki ga domala pogoltne zombijaška apo-
kalipsa, toda nekateri žepi človeškega odpora 
še vedno delujejo, kar je seveda priložnost za 
nastop heroja lepega obraza. V igri Brada Pitta 
ni, so pa štirje preživeli, ki morajo v pogledu od 
zadaj (iz »tretje perspektive«) družno in dru-
žabno čistiti horde vstalih trupelc. V ta namen 
uporabljajo številna orožja, od običajnih strel-
skih do naprednejših in vznemirljivejših, kot je 
bruhalnik plamenov. Toda zombije je moč či
stiti tudi na drugačne načine, zlasti s taktičnim 
postavljanjem pasti in obrambnih gnezd, na 
katerih se potem razbijajo valovi nemrtvih. Igra 
spomni na Left 4 Dead in The Division, kar je 
samo po sebi porok za vznemirljivost!_ 

wwzgame.com

UGLYDOLL S: AN IMPERFECT 
ADVENTURE 
Številne videoigre so narejene po filmih in ri-
sankah; v to kategorijo sodi tudi tale, ki teme-
lji na prihajajoči animirani glasbeni komediji 
UglyDolls. Ta v kina pride maja, že prej pa je 
mogoče sodelovati v pustolovščinah čudnih 
lutk, ki iščejo mesto, kjer so vsi popolni – za 
razliko od njih, ki so vse prej kot to. Seveda 
se izkaže, da je popolnost navadna prevara, 
igra pa gre še korak naprej in privzame, da 
se iz kraja Popolnost rojevajo morilski robo-
ti, ki grozijo, da si bodo podjarmili Grdavžno 
vas! Tako si izberete lik, kot sta glavna juna-
kinja risanke Moxy ali župan Ox, in se podate 
na odstranjevanje robotov. Vendarle tega ne 
počnete strelsko, kot bi si morda mislili, tem-
več z razporejanjem pasti in kovanjem novih 
limanic za kovinske sitnobe._ 

outrightgames.com
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FILMSKA PLATNA

TEŽKO PRIČAKOVANI MAŠČEVALCI SE BODO V DVAINDVAJSETEM MARVELOVEM FILMU 
NAPOSLED SOOČILI S HUDOBNIM THANOSOM IN SKUŠALI VRNITI RED V VESOLJE. 
LJUBITELJI GROZLJIVK SE BOSTE POTILI OB FILMU PREKLETSTVO ŽALUJOČE ŽENSKE, 
NAVIHANI FILMOLJUBCI PA SMEJALI OB KOMEDIJAH STAN IN OLIO TER KRALJ PLAŽE.

FILMSKA PLATNA

POMLAD V 
ZNAMENJU 
JUNAKOV

AKCIJSK A PUSTOLOVŠČINA 

HELLBOY 
ZDA, 2019, HELLBOY 

Ljubitelji znanstvene fantastike so prvič spoznali 
Hellboya leta 1944. In danes boste mlajše gene-
racije uživale še v filmski uprizoritvi tega domišljij-
skega lika, ki je ujet med svetovi nadnaravnega in 
človeškega. Hellboy je na svet prišel z mislijo, da bi 
priklical apokalipso, vendar svoje življenje posveti 
boju proti zlim silam. V istoimenskem filmu se bo 
boril s staro čarovnico, ki je trdno odločena, da iz-
pelje maščevanje do konca._

Režija: Neil Marshall. Igrajo: Milla Jovovich, Ian 
McShane, David Harbour, Alistair Petrie, Sasha 
Lane in drugi.

od 11. aprila / Kolosej, Cineplexx

BIOGRAFSK A KOMIČNA DRAMA

STAN IN OLIO 
VB, KANADA, ZDA, 2019, STAN AND OLLIE 

Stana Laurela in Oliverja Hardyja, najpriljubljenejša 
komika vseh časov, zagotovo poznate, v biografiji z 
istoimenskim naslovom pa boste spoznali ganljivo 
zgodbo o dveh prijateljih, ki se zavedata, da se pri
bližuje njun labodji spev, hkrati pa na novo odkri-
vata, koliko pomenita drug drugemu. Četudi sta v 
letih in je njuna kariera v zatonu ter jih čaka nego-
tova prihodnost, uspeta s svojim šarmom ponovno 
osvojiti srca množic._

Režija: Jon S. Baird. Igrajo: Steve Coogan, John 
C. Reilly, Nina Arianda, Shirley Henderson, Danny 
Huston in drugi.

od 18. aprila / Kolosej, Cineplexx

AKCIJSKI FILM 

MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK 
ZDA, 2019, AVENGERS: ENDGAME 

Niz nesrečnih dogodkov, ki jih je povzročil Thanos 
v lanskoletnem filmu Maščevalci: Brezmejna vojna, 
se je zaključil z izginotjem polovice vesolja in uso-
dnim uničevanjem nekaterih Maščevalcev. A s svo-
jim dejanjem je zgolj prisilil preživele Maščevalce, 
da so se ponovno združili, da bi uničili Thanosove 
moči in vrnili red v vesolje. Kdo bo zmagal v veli-
častnem dvaindvajsetem Marvelovem filmu?_

Režija: Anthony Russo, Joe Russo. Igrajo: Brie Lar-
son, Bradley Cooper, Evangeline Lilly, Josh Brolin, 
Scarlett Johansson in drugi.

od 25. aprila / Kolosej, Cineplexx

ANIMIRANI FILM 

GOSPOD LINK: V ISKANJU 
IZGUBLJENEGA DOMA 

ZDA, KANADA, 2019, MISSING LINK 

Gospod Link, velik in prijazen jeti, poskuša s po-
močjo raziskovalca Lionela Frosta najti svoje dol-
go izgubljene sorodnike v skriti deželi ShangriLa. 
Skupaj s pustolovko Adelino se zabavni trio 
odpravi na popotovanje po svetu, da bi svojemu 
novemu prijatelju pomagali najti njegov dom. Bo 
Frostu, svetovnem raziskovalcu mitov, uspelo do-
kazati obstoj legendarnega bitja oziroma živega 
ostanka človekovega primitivnega porekla?_

Režija: Chris Butler. Glasovi: Mirko Medved, Ale-
ksander Golja, Tina Ogrin, Sašo Prešeren, Peter Ur-
banc, Kaya Solo.

od 11. aprila / Kolosej, Cineplexx

KOMEDIJA

KRALJ PLAŽE 
ŠVICA, VB, FRANCIJA, ZDA, 2019, THE BEACH BUM 

Moondoga je uporniški prevarant, ki živi po svo-
jih pravilih – nekoč je bil uspešen pesnik, ki se je 
bahal s premoženjem svoje žene, čez noč pa se 
je iz milijonarja spremenil v čudaškega brezdom-
ca. Ker je soočen s finančnimi težavami, mora 
dokončati svojo pesniško zbirko, pri tem pa mu 
pomagajo številni liki, kot so »molitveni bojevni-
ki« (Zac Efron), mornarji, obsedeni z delfini (Mar-
tin Lawrence), prijazni strokovnjak za marihuano 
(Snoop Dogg) …_

Režija: Harmony Korine. Igrajo: Matthew McConau-
ghey, Snoop Dogg, Isla Fisher, Stefania LaVie Owen, 
Martin Lawrence, Zac Efron in drugi.

od 25. aprila / Kolosej, Cineplexx

GROZLJIVK A 

PREKLETSTVO ŽALUJOČE 
ŽENSKE 

ZDA, 2019, THE CURSE OF LA LLORONA 

Anna Garcia je socialna delavka, ki živi z dvema 
otroka v Los Angelesu. Njeno življenje se spreme-
ni, ko spozna zapornico, ki je osumljena ogrožanja 
svojih otrok. Ta jo opozori na zlo, imenovano La 
Llorona, ki naj bi jo prisililo v grozljivo početje, a ker 
Anna ne upošteva njenih svaril, se znajde v groz-
ljivem nadnaravnem svetu – uničujoče in smrto-
nosno bitje začne preganjati njeno družino in se 
ne bo ustavilo, dokler ne dobi njenih otrok. Annino 
edino upanje je duhovnik in njegov misticizem, s 
katerim poskuša odgnati zlo._

Režija: Michael Chaves. Igrajo: Linda Cardellini, Pa-
tricia Velasquez, Sean Patrick Thomas, Raymond 
Cruz, Tony Amendola in drugi.

od 18. aprila / Kolosej, Cineplexx
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ROMANTIČNA KOMEDIJA 

ZAPELJI ME, 
ČE ME MOREŠ 

ZDA, 2019, LONG SHOT

Fred Flarsky se odloči, da bo 
osvojil simpatijo iz otroštva 
Charlotte Field, ki je danes 
ena najmočnejših in nedo-
segljivih žensk na planetu. 
On je politični novinar, ki 
ima talent za vse, kar prina-
ša težave. Ona je najboljša 
diplomatka v državi s ta-

lentom za … pravzaprav karkoli. Ko se Fred odloči, da se bo ponovno zbližal s 
srednješolsko simpatijo, jo navduši s humorjem in z mladostniškim idealizmom, 
a žal njegova brezskrbnost uniči njeno karierno pot, ki je tik pred pomembno 
prelomnico._

Režija: Jonathan Levine. Igrajo: Charlize Theron, Seth Rogen, June Diane Rap-
hael, O'Shea Jackson Jr., Ravi Patel in drugi.

od 2. maja / Kolosej, Cineplexx

POMLAD V STEKLENIČKI

FILMSKA PLATNAFILMSKA PLATNA

BIOGR AFSKI KRIMINALNI 
TRILER 

ČISTA ZLOBA 
ZDA, 2019, EXTREMELY 
WICKED, SHOCKINGLY 

EVIL, AND VILE

Kriminalna srhljivka, po-
sneta po resničnih dogod-
kih, vas bo popeljala v svet 
Teda Bundyja, najbolj zna-
nega serijskega morilca 
na svetu – s perspektive 

njegovega dekleta Elizabeth Kloepfer, ki si je vrsto let zatiskalo oči pred res-
nico, zanikalo vse obtožbe zoper njega in ga na koncu predalo policiji, boste 
izvedeli podrobnosti sedemletnega razmerja s serijskim morilcem in njegovih 
številnih strašnih zločinov, o katerih je javno govoril na smrtni postelji._

Režija: Joe Berlinger. Igrajo: Lily Collins, Zac Efron, Angela Sarafyan, Sydney 
Vollmer, James Hetfield in drugi.

od 3. maja / Kolosej, Cineplexx

DRAMA

BEN SE VRAČA 
ZDA, 2019, BEN IS BACK

19letni odvisnik Ben se za 
božič nepričakovano vrne 
domov. Njegova mama Holly 
je presrečna, da ponovno vidi 
sina, a je hkrati zaskrbljena, 
da ne bo uspel ostati trezen, 
Benova sestra in očim pa 
se bojita, da bo Ben v njiho-
vo življenje ponovno vnesel 
nemir. Mama mu za prazni-
ke dovoli ostati doma, a pod 
pogojem, da bo nadzorovala 
vsak njegov korak. Ko se dru-
žina vrne iz cerkve, naleti na 
izropano hišo, najhuje pa je, 

da je izginil tudi njihov ljubljeni pes. To je znak, da je Bena dohitela njegova pretek-
lost, in prišel je čas, da poplača svoje dolgove. Bo mami uspelo zaščititi sina pred 
samim seboj?_

Režija: Peter Hedges. Igrajo: Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, 
Kathryn Newton, Rachel Bay Jones in drugi.

od 9. maja / Kolosej

ZIMA SE JE, UPAJMO, POSLOVILA, ČAS JE ZA SPEVNO POMLAD. 
POMLAD BODO V VAŠ DOM VNESLI TUDI ODLIČNI FILMI, KI SO V 
SVOJE BISTVO UJELI POMLADNO LAHKOTNOST. KOT BI ODPRLI 
STEKLENIČKO POMLADI ...

DRAMA 

EMMA 
VB, ZDA, 1996, EMMA

Na cvetočem angleškem podeželju živi 
mlada Emma, ki, medtem ko poskuša 
sparčkati prijatelje in sosede, skoraj zamu-
di svojo priložnost v ljubezni._

FANTAZIJSK A DRAMA

VELIKA RIBA 
ZDA, 2003, BIG FISH

Nezadovoljni sin poskuša ugotoviti, kaj je v 
življenju njegovega umirajočega očeta res, in 
kaj je izmišljeno. Čudoviti prizor na polju nar-
cis vas bo zagotovo pomladno navdihnil in v 
vaše življenje prinesel barve._

DRAMA

GEJŠA 
ZDA, 2005, MEMOIRS OF A GEISHA

Nitta Sayuri razkriva, kako je presegla svoje 
korenine dekleta iz ribiške vasi in postala ena 
izmed najbolj znanih japonskih gejš. Če bi 
obstajal oskar za »tako lep film, da bi v njem 
živeli (le da ne bi bili gejša)«, bi ta priredba 
knjige zagotovo slavila._

ROMANTIČNA DRAMA

JEJ, MOLI, LJUBI 
ZDA, 2010, EAT PRAY LOVE

Poročena ženska se zave, kako nesrečen je 
njen zakon in da je čas, da spremeni svoje 
življenje. Po boleči ločitvi se odpravi na od-
krivanje lastnega jaza. Naj bo ta film tudi za 
vas navdih svežega začetka._

FANTAZIJSK A DRAMA

BREZSMRTNA 
LJUBEZEN 

ZDA, 2002, TUCK EVERLASTING

Mlada ženska se zaljubi v fanta, ki pa je 
nesmrten. Film, ki je priredba mladinskega 
romana, nas popelje v čudovito naravo in od-
kriva, da nesmrtnost morda le ni tako zažele-
na lastnost._
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V LJUBLJANO SE VRAČA GLASBENA LEGENDA LENNY 
KRAVITZ, NA SVOJ RAČUN PA BOSTE V MAJU PRIŠLI 
TUDI LJUBITELJI SLOVENSKE ZASEDBE LAIBACH.

GLASBA

GLASBENI POTEP
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KONCERT / LJUBLJANA

LENNY KRAVITZ
Lenny Kravitz je septembra lani izdal enajsti studijski album Ra-
ise Vibrati in se še istega meseca podal na svetovno turnejo v 
imenu novega albuma. In prav Slovenijo si je eden od najbolj 
priljubljenih rock glasbenikov našega časa izbral za začetek 
evropskega dela turneje, ki jo bo tako začel s svojim drugim 
gostovanjem pri nas. Lenny je v svoji 30letni glasbeni karieri 
presegel okvirje soula, rocka in funka ter jih iz 60. in 70. let prej-
šnjega stoletja pripeljal v sodobnost. Poznan je po pesmih, kot 
so Let Love Rule, Mr. Cab Driver, Be, Mama Said, It Ain’t Over ’til 
It’s Over, Believe, Stand By My Woman, American Woman, Are 
You Gonna Go My Way?, If You Can’t Say No, Fly Away, I Belong 
To You, Where Are We Runnin’, Stand in drugih. Za svoje delo je 
prejel štiri zaporedne grammyje v kategoriji moškega rock izva-
jalca, s čimer je postavil svojevrsten rekord. Prodal je več kot 38 
milijonov plošč po vsem svetu, uveljavil pa se je tudi v filmu, saj 
ga lahko vidite v dveh filmih Igre lakote ter filmih, kot sta Življe-
nje je dragoceno in Butler._

27. aprila ob 20.00 / Ljubljana / Dvorana Stožice

KONCERT / LJUBLJANA

LAIBACH
Zasedba Laibach bo na razširjenem koncertu v Ljubljani 
predstavila album The Sound of Music, za katerega se je ide-
ja porodila ob povabilu skupine v Severno Korejo leta 2015. Ta 
vsebuje pesmi iz muzikala Moje pesmi, moje sanje in priredbe 
korejskih narodnih pesmi. Album je že ob izidu požel navdušu-
joče kritike: recenzije so bile objavljene v uglednih svetovnih iz-
dajah, kot so Guardian, Independent in Rolling Stone, New York 
Times International pa je članek o izidu albuma objavil celo na 
svoji naslovnici. The Sound of Music je bil uvrščen med najbolj-
ših petdeset (The Quietus) oziroma med najboljših petindvajset 
(Louder Than War) albumov leta 2018. Poleg Marine Martens-
son in Borisa Benka se jim bodo na odru pridružili otroški pev-
ski zborček Edelweiss in godalni sekstet DoReMi pod taktirko 
Primoža Hladnika, publiko pa bo uvodoma nagovoril prečastiti 
Peter Mlakar._

15. maja ob 20.00 / Ljubljana / Cankarjev dom

KONCERTI  
V NAŠI BLIŽINI
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JAZZ CLUB 
LJUBLJANSKI GRAD

BOB DYLAN TRIBUTE - THE 
COMPLETE UNKNOWS 

The Complete Unknowns slavijo glasbo 
Boba Dylana. Repertoar obsega glasbo iz 
šestih desetletij njegove kariere, skupina 
pa nam poleg Dylanovih pesmi predstavi 
tudi muziciranje njegovih sopotnikov, kot 
so bili Mike Bloomfield, Al Kooper, Rick 
Danko, Robbie Robertson, Russ Kunkel, 
Levon Helm, Rob Stoner … _

12. aprila ob 21.00

FULL MOON COLLECTIVE - 
FULL MOON PARTY 

Glasbena skupina Full Moon Collecti-
ve je plod razcveta sodobne slovenske 
klubske scene. Na pobudo saksofonista 
Lovra Ravbarja se je nekaj uveljavljenih 
glasbenikov združilo v kolektiv, ki ob 
vsaki polni luni izvede koncert v novem 
ljubljanskem klubu Soho. Tokrat se bo 
to zgodilo v Jazz Clubu na Ljubljan-
skem gradu. Ob navdušenem odzivu 
publike so se zasedbi po nekaj koncer-
tih inštrumentalnega jazza, funka in 
soula pridružile tudi glasbene gostje z 
izbranim vokalnim repertoarjem._

19. aprila ob 21.00

SVOJEVRSTEN PROSTOR SKALNE DVORANE NA LJUBLJANSKEM 
GRADU BODO NAPOLNILI ZVOKI BOBA DYLANA, JAZZA, SOULA, FUNKA, 
IN RAPA. KOMU BOMO LAHKO PRISLUHNILI DO KONCA MESECA?

NIPKE & THE NIPPLES 
Nipke prihaja na Ljubljanski grad s svojo 
novo zasedbo The Nipples, s katero bo 
v živo predstavil album Draveljski Style. 
Na koncertu bo mogoče slišati skladbe 
z Nipketovega debitantskega albuma, 
pa tudi najnovejše kreacije, zato si obi-
skovalci lahko obetate pravo žanrsko 
mavrico._

26. aprila ob 21.00
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DISTURBED
24. april 2019, Stadthalle, Dunaj, 
Avstrija

METALLICA
8. maj 2019, Ippodromo Snai, Milano, 
Italija



OPERA

GISELLE
ADOLPHE ADAM

11.—26. 4. 2019
BALET

Koreograf: HOWARD QUINTERO LOPEZ po J. Coralliju, J. J. Perrotu in M. Petipaju
Dirigent: ALEKSANDAR SPASIĆ
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www.opera.si

www.opera.si

Dirigentka: MOJCA LAVRENČIČ  /  Režiser: MATJAŽ FARIČ

18.—20. 4. 2019

LEPOTICA
PHILIP GLASS

IN ZVER

[5][2018] SNG Opera in balet Ljubljana — SEZONA 2018-19 [GISELLE][City Magazine 235x295].indd   2 04/04/2019   14:52
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ODRIKULTURA

DAN ZA KULTURO VZEMITE SI ČAS IN OBIŠČITE KULTURNE HRAME, KI VAS BODO 
DUŠEVNO OBOGATILI IN VSAJ ZA NEKAJ ČASA »ODKLOPILI« OD 
HITEČEGA VSAKDANA.

ČRNA KOMEDIJA

TAKA SEM KOT VI, RADA IMAM 
JABOLKA 

VESELOIGRA

RAZBITI VRČ 

Četudi sodi med bolj uveljavljene sodobne nemške dramatičarke, smo 
Theresio Walser v slovenskem gledališkem prostoru doslej poznali zgolj po 
njenem delu King Kongove hčerke. Za naslov drame, ki pred nas postavi 
soproge treh nekdanjih diktatorjev in njihovega simultanega prevajalca 
Gottfrieda, naj bi si Walserjeva cinično izposodila citat nekdanjega libij-
skega voditelja Omarja Moamerja el Gadafija.

Igra ima obliko novinarske konference, na kateri bodo medijem najavili na-
stajanje filmske upodobitve življenj prisotnih žensk. Dve sta že ovdoveli, 
medtem ko soprogu tretje po njenih besedah sodijo na »grotesknem« ni-
zozemskem sodišču, ker je obtožen zločinov proti človeštvu. Pred nevid-
nimi novinarji se postopoma odkriva globoko prepričanje vseh treh nek-
danjih prvih dam, da se je negativno javno mnenje o njih izoblikovalo na 
podlagi nekakšnega krivičnega nesporazuma. Podobnosti fiktivnih dam, 
ki jih avtorica poimenuje gospa Margot, gospa Imelda in gospa Leila, z res-
ničnimi zgodovinskimi osebami Margot Honecker, Imeldo Marcos in Leilo 
Ben Ali seveda niso naključne. Avtorica nam jih predstavi v vseh medse-
bojnih podobnostih in tudi razlikah, ki na prizorišču vodijo tako v malenko-
stna pričkanja kot tudi v resnejše ideološke razdore. Igro odlikuje lucidno 
poigravanje z dejstvi iz polpretekle zgodovine, jedek smisel za ironijo in 
humor ter angažirano opozarjanje na človeško neobčutljivost vladajočih 
elit._

Režija: Boris Ostan 
25. aprila ob 20.00 / Mestno gledališče ljubljansko

Kleistov Razbiti vrč je nastal le nekoliko zatem, ko se je z Linhartovima 
veseloigrama rodilo naše sodobno gledališče. In tudi pri Razbitem vrču 
gre za razkrinkavanje nečednih erotičnih namenov moškega, ki ima druž-
beno moč. Vplivni in ugledni gospodje, ki si proti njihovi volji želijo telesne 
intimnosti s socialno nižje stoječimi lepimi mladimi dekleti, so bili svetu 
komedije namreč znani že davno pred škandali, ki so lani zatresli Hollywo-
od. Vendar pri Razbitem vrču žrtev pohote sodnika Adama ni mlada Evica, 
ampak njena mati, ki ji je sodnik med nočnim izletom razbil vrč. Posebnost 
Kleistove veseloigre je predvsem v tem, da mora vaški sodnik odkriti in 
obsoditi storilca dejanja, za katerega je gledalcu že od samega začetka 
jasno, da je bil to on sam. In ker gre za »jezičnega dohtarja«, je prav v 
besednih igrah, s katerimi se sodnik Adam izmika resnici, in v njegovem 
neumornem trudu, da bi se neizprosnim dejstvom navkljub izvil iz primeža 
resnice, največji šarm tega besedila._

Režija: Vito Taufer 
13. aprila ob 20.00 / SNG Drama Ljubljana
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Pokrovitelja:

@Ljubljanskigrad Ljubljana Castle ljubljanskigrad.siljubljanacastle

Gradovi na Slovenskem 
Castles in the Slovenian Lands 

MOGOČNI VARUHI  
PRETEKLOSTI
MIGHTy GUARdIANS  
Of THE PAST

Razstava 
Exhibition
18. 4.–17. 11. 
2019



Reprezentativni primer izračuna za: Corsa 120 let 5 vrat, 1.4 bencinski motor (55 kW/75 KM) s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom ter metalno barvo, Paketom udobja (aut klima), Zimskim paketom in Zajamčenim zadovoljstvom vključuje naslednje: 
• vrsta fi nanciranja: fi nančni lizing • število obrokov: 60 • Navedena EOM je izračunana na podlagi zneska in trajanja fi nanciranja, stroškov odobritve in upravljanja pogodbe, zavarovanja terjatev in obrestne mere, ki velja na dan izračuna 19.3.2019 in znaša 
7,81 %. EOM ne vsebuje morebitnih stroškov predfi nanciranja in delnega obroka, stroškov registracije in zavarovanja, ter stroškov, ki nastanejo z neizpolnjevanjem pogodbe. EOM se lahko spremeni, če se spremeni višina fi nanciranja oziroma obroka, trajanje 
fi nanciranja, obrestni indeks oziroma če se spremenijo roki plačila. Izračun temelji na osnovi trenutnega indeksa obresti: EURIBOR 6 MESEČNI. • predračunska vrednost predmeta fi nanciranja: 11.435 € • lastna udeležba (polog): 5.304,50 € • znesek fi nanciranja: 
6.130,50 € • mesečni obrok: 120 € • stroški odobritve: 150 € • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: 7350 €. Izračun je informativne narave. Povprečna poraba goriva (kombinirano): 4,6 – 6,6 l/100 km. Emisije CO2 (kombinirano): 111 – 149 g/km. Uradna 
vrednost emisijske stopnje: EURO 6d-TEMP. Specifi čne emisije NOX: 0,0158 – 0,0491 g/km. Vrednost specifi čne emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 1,36E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolične. Opel Southeast 
Europe LCC, 2040 Budaörs, Szabadság u. 117, Madžarska. Več o Zajamčenem zadovoljstvu in FlexCare jamstvu je dostopno na opel.si

OPEL. ZASNOVAN V NEMČIJI. NAREJEN ZA NAS VSE.

»ZABAVA« PO NEMŠKO?
CORSA.
Odkrijte Opel Corso serije 120 let v posebni ponudbi
že za 120 eur na mesec. Sestavite si svojo na opel.si

  ŽE ZA

€ 120
  NA MESEC
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PSSST ...

MODNI 
SPEKTAKEL V 
EUROPARKU

Na Europarkovi modni reviji 
so vrhunski manekenke in ma-

nekeni predstavili modne zapovedi 
za letošnjo pomlad in poletje, ki so 
že na voljo v prodajalnah maribor-

skega nakupovalnega središča. Le-
tošnje modne smernice narekujejo 
rumene, koralne in druge živahne 

odtenke, ulice pa bodo polne 
cvetličnih vzorcev ter velikih 

uhanov._
europark.si 

KAJ NAM 
PRINAŠAJO NOVE 

KOLEKCIJE HAVAIANAS?
Havaianas – kultna blagovna 

znamka nadaljuje s svojo krea-
tivnostjo in inovativnostjo tudi z 

novimi kolekcijami poletne obutve. 
Na ekskluzivni predstavitvi najnovej-
ših modelov v hotelu Vander Urbani 
Resort je bila na ogled postavljena 

kolekcija, ob kateri predstavniki 
medijev in blogerjev niso 

ostali ravnodušni._
havaianas.com



Salina. Kristalno kulinarično popotovanje. Pot soli. Kristalov, ki potujejo 
od morja do neba. V restavraciji s posebno izkušnjo. Kjer sol dobi svojo 
vlogo. In vsak dodan ščepec svoj okus.  

Gurmanski meni s 4 hodi
Vinska spremljava
Možnost namestitve v Mind Hotel 
Slovenija 5* 

35
na osebo

samo

€

Istrabenz Turizem, d.d., Obala 33, 6320 Portorož  |  www.lifeclass.net   

Velikonočno kosilo 
s pogledom na morje

(proti doplačilu: že od 110 € /osebo /noč)

(proti doplačilu: 14 €/osebo)

T. 05 692 9001
E. booking@lifeclass.net 
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