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Elton John se poslavlja. 
Njegovo zadnjo turnejo boste 
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LUCIJA MARKO
Lucija Marko, 
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@lucymarko
lucija.marko@citymagazine.si

Uredniški nagovor
Ste že opazili spremembo? Res je, prenovili 
smo vaš najljubši urbani brezplačnik. Za-
kaj? Da boste lahko še bolj uživali ob naših 
vsebinah in dobili navdih za svoje urbane 
dogodivščine. Uvedli smo rubriko fetiš, 
kjer boste lahko vsak mesec poiskali nekaj 
predrznega, nekaj novega, nekaj lepega in 
nekaj hedonističnega. Brez skrbi, še vedno 
bomo skrbeli, da boste na tekočem z do-
godki v mestu, z novimi gurmanskimi posta-
jami, tehnološkimi in mobilnimi novostmi ter 
z modnimi in lepotnimi trendi, le da bo vse 
to od zdaj naprej sijalo nekoliko drugače.

In zakaj so spremembe tako pomembne 
oziroma zakaj so zaželene? Vsako stvar, 
vsakega posameznika bi lahko primerjali z 
gosenico, ki čaka v kokonu, da se spremeni 
v metulja. Razvoj in sprememba sta del živ-
ljenja in menim, da gre za resnično impera-

tiven vidik, saj bi brez tega dvojega svet bil 
(preveč) dolgočasen. Sprememba je napre-
dek. In v časih, ko se vse skupaj ekspresno 
spreminja in tako rekoč steče mimo nas, je 
še kako pomembno, da smo vsaj »na žogi« 
ali še bolje, pred njo. In če se spremembe, 
tako na osebnem kot poslovnem področju, 
naučimo sprejeti kot prijatelja in ne kot 
nekaj, čemur se moramo izogibati, potem 
bomo izkusili manj stresa. In ne, ne bom 
rekla, da je bila naša prenova nestresna, 
lahka ali da smo jo stresli iz rokava, je pa 
vsekakor občutek po oddaji v tisk božanski. 
»Lepa je, lepa,« boste rekli. Jaz pa pravim: 
»Strastna je!«_



JU
N

IJ18 JAZZ FESTIVAL LJUBLJANA
Ponedeljek, 18. 6. 
 
Šestdeseta izdaja Jazz festivala Ljubljana bo stičišče veličastne 
preteklosti in svetle prihodnosti. Letos se v družbi 14 izjemnih sesta-
vov v Ljubljano vrača John Zorn s projektom Bagatelles maraton, v 
znamenje festivalovega jubileja pa bo občinstvo obdaril z brezplač-
nim ter ekskluzivnim recitalom – The Hermetic Organ. Letošnji 
festival znova odraža ne samo lastno estetiko, temveč tudi trenutno 
slovensko sceno. Še zlasti pomemben del programa bodo slovenski 
glasbeniki različnih generacij, z različnimi slogi in pristopi._

do 22. junija / Ljubljana / Cankarjev dom, Klub Gromka, 
Križanke

/ F E S T I V A L

/ F E S T I V A L

POLETNA NOČ
Četrtek, 20. 6., ob 21.00 
 
Bila je popevka in bile so pevke. A le ena je bila Marjana. V 
času, ko se o posluhu, glasu in nastopanju na odru sploh ni 
razpravljalo, jo je krasila nenavadna skromnost, ljudskost in 
dostopnost. Njeno življenje, ne vedno lahko, sploh pa brez 
zvezdniškega glamurja, jo je na odru in na ulici delalo ran-
ljivo. Občinstvo je to prepoznalo in jo vzelo za svojo. Za vse 
večne čase. Tako letošnja Poletna noč, posvečena Marjani 
Deržaj, ne bo le eno izmed druženj s slovensko popevko ob 
kresu, ampak bo tudi svojevrsten hommage ženski, ki je bila 
pogosto večja od glasbe same._

Ljubljana / Kongresni trg

/ G L A S B A

JUNIJ 20

JU
N

IJ21TUŠEV TEK BARV
Petek, 21. 6., ob 14.00 
 
Najbolj barviti tek v prestolnici se bo z 
jubilejno peto izdajo še utrdil kot vodilni 
domači plesno-elektronski festival, mesto 
pa še enkrat razgibal s športno-glasbenim 
spektaklom. Na približno 5 kilometrov dol-
gem teku, kjer vas bodo pričakale postaje 
s čarobnim prahom, ne bo merjenja časa, 
zmagovalci pa bodo vsi. Za zabavo na pri-
zorišču bodo poskrbeli izraelski zvezdniški 
duo Vini Vici, 25-letni belgijski superdidžej 
in producent Lost Frequencies, ena najbolj 
vročih svežih didžejk na sceni MATTN, prvič 
pa v Sloveniji pričakujemo tudi večkrat 
nagrajenega didžeja Steva Aokija._

Ljubljana / Kardeljeva ploščad 
tusevtekbarv.si

/ G L A S B A

AFRIŠKA VASFEST
Petek, 21. 6., ob 20.00 
 
Ste pripravljeni na sončne dni v Afriki, na doživetje širokega spektra afriške kulture? Vse to vas čaka na 
tridnevnem festivalu, kjer boste skozi modo, umetnost, šport, kulinariko in glasbo spoznavali Afriko. Namen 
dogodka je predvsem razviti in krepiti duha strpnosti ter multikulturnosti. V okviru festivala bodo potekale 
bobnarske delavnice, degustacija afriške kulinarike, družabne igre, predavanja, otroški likovni kotiček, 
afriški bazar ter še in še. Vsako dopoldne bo DJ vrtel tradicionalno glasbo afriških ljudstev, popoldne pa bo 
na glasbenem repertoarju sodobna afriška glasba._

do 23. junija / Ljubljana / Špica

/ F E S T I V A L
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JUNIJ V LJUBLJANI
Ponedeljek, 18. 6. 
 
Tradicionalna prireditev v središču Ljubljane omogoča brezplačna doživetja 
vrhunskih umetniških stvaritev s področij plesa, gledališča in glasbe. Dopol-
danski in popoldanski dogodki so namenjeni otrokom in mladini, večeri pa 
vrhunskim umetniškim dogodkom. 18. junija boste tako imeli priložnost videti 
baletno predstavo, 21. junija, na prvi dan poletja, pa se bo slovenska prestol-
nica priključila mednarodni iniciativi Fête de la Musique. Praznik glasbe bo 
praznovanje s številnimi glasbenimi izvajalci postavil na ljubljanske pločnike, 
balkone, ozke uličice, parke, trge in celo javni prevoz._

do 21. junija / Ljubljana / Kongresni trg



junij/julij PRIDRUŽI SE NAM NA TEH STRANEH! 
PREDSTAVI SVOJ DOGODEK.  
oglasi@ citymagazine.si / 041 788 889

JU
N

IJ22PLJUSK NA VELENJSKI 
PLAŽI
Sobota, 22. 6., ob 10.00 
 
Adrenalinski odvisneži, ljubitelji ležernega 
druženja ob vodi in družinske rekreacije, 
za vas imamo popolni dogodek. Prihaja 
namreč že tretji PLJUSK na Velenjski plaži, 
ki slovi po vratolomnih likih pogumnežev 
na koleščkastih pripomočkih in po driča-
nju v kopalkah na mokrem toboganu. A 
pozor: ob umetniškem vtisu, zabavnem na-
boju in privlačni izvedbi šteje tudi velikost 
pljuska ob pristanku v vodi! Vse to bo letos 
ocenjevala zvezdniška žirija, program pa 
bodo obogatili Dunking Devils in Urban 
Roof._

Velenje / Velenjsko jezero

/ G L A S B A

DAN JAPONSKE
Sobota, 22. 6., ob 10.00 
 
Se želite naučiti japonščine, poskusiti 
japonske dobrote, spoznati čajni obred, 
japonsko umetnost in vstopiti v njihovo 
svetišče? Potem nikar ne spreglejte letoš-
njega Dneva Japonske, kjer boste imeli 
priložnost, da na enem mestu odkrivate 
deželo vzhajajočega sonca. Tokratna 
novost je nastop japonskega pianista 
Kazukija Nishimona, ki se bo predstavil 
z glasbenim koncertom, nastopila pa bo 
tudi skupina Douten taiko, ki bo odigrala 
na japonske tradicionalne bobne taiko._

Ljubljana / Muzejska ploščad pred 
SEM-om

/ K U L T U R A

JU
N

IJ27FESTIVAL BLUESLAND
Četrtek, 27. 6.  
 
Predpoletno dogajanje v Ljubljani bo letos premierno obo-
gatil nov mednarodni festival bluesa. V treh večerih bodo 
nastopili Richie Kotzen, Ana Popovic, Eric Gales, Mike 
Sponza, Sven Hammond, Kirk Fletcher, Rosedale, Manu 
Lanvin, Laura Cox Band, Bad Notion, Tomislav Goluban 
Band, Shuffle Truffle in drugi. Poleg rednega programa 
Bluesland prinaša tudi ekskluzivne jam sessione z nasto-
pajočimi izvajalci, ki bodo trajali pozno v noč v Jazz Clubu 
Ljubljanski grad._

do 29. junija / Ljubljana / Ljubljanski grad

/ F E S T I V A L

SUBART FESTIVAL KRANJ
Petek, 28. 6.  
 
Letos že enajsti festival vabi na široko paleto glasbenih 
prireditev različnih zvrsti, na katerih bodo izvajalci z vseh 
koncev sveta poskrbeli, da bo vsak našel nekaj zase. Za 
začetek bodo dvorano Trainstation SubArta s techno 
partijem ogreli znani DJ-ji elektronske glasbe, glasbeni 
potep pa bodo nadaljevali Čompe, James Blood Ulmer, 
Tinariwen, Paraf, Sereš in Wasted Time, Brkovi in mnogi 
drugi. Z velikim pokom bodo festival zaključili kalifornijski 
hardcore punk rockerji Total Chaos in sibirski crossover 
thrash metalci Siberian Meat Grinder._

do 8. julija / Kranj / Trainstation SubArt

/ F E S T I V A L

JU
N

IJ28
JUNIJ29POLETI V NUK

Sobota, 29. 6.  
 
Vzleteti. Poleteti. In pristati. Pristati v gnezdu, ki se je gradilo nekaj časa in v katerem 
prebiva raznolika jata ptic. Tako bi lahko opisali festival Poleti v NUK, ki ima svoje 
gnezdo v hladnem atriju NUK-a, kjer se bodo letos že šesto leto zapored zbrali ljubi-
telji kulture in druženja v skritih kotičkih mesta. Atrij sredi Plečnikove palače znanja 
bo tradicionalno nudil zatočišče pred poletno vročino ter prizorišče umetnikom, ki 
se bodo predstavili pod poletnimi zvezdami. Festival bo otvorila Neisha, v goste pa 
prihajajo tudi Raiven, Gušti, Tinkara Kovač, Nana Milčinski, festival pa bodo sklenili 
Teo Collori in Momento cigano._

do 20. julija / Ljubljana / Atrij NUK-a

/ F E S T I V A L
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WOODLAND
Sobota, 6. 7., ob 19.00 
 
Nekaj čarobnega je na poletnih glasbenih festivalih v 
naravi: na travnikih, ob morju in rekah, na gričih in v 
dolinah – a večina kultnih slovenski rejvov se je odvijala 
v gozdovih! Tradicijo uspešno nadaljuje tudi Woodland. 
Butični festival na gozdni jasi bodo letos obiskali milanski 
dvojec Marnik, nemški prvokategornik Frank Kvitta, japon-
ska didžejka Moe, Nizozemec Tricky Gullivan MC, Madžar 
Svetec in Portugalec Goncalo M ter nekaj domačih prvo-
kategornikov: Vanillaz, Avadox, Gumja in Shift. Častno 
omembo si zasluži novi up domače tehno scene, Ally, 
ki se bo predstavila kot zmagovalka natečaja festivala 
Labyrinth Istria._

Pristava nad Stično pri Ivančni Gorici

JU
LI

J

JULIJ12BUTIK FESTIVAL
Petek, 12. 7.  
 
Butik je svež festival elektronske glasbe z enostavnim ciljem – združiti ljubitelje elektronike in glasbe-
ne entuziaste s čudovito naravo v Soški dolini. Festival je majhen, butičen, odličen za vse, ki iščejo 
nekaj sproščenega in spontanega. Med skrbno izbranimi nastopajočimi najdemo zveneča tuja 
imena (Raresh, Guy J, Cassy, Etapp Kyle, Priku, Janeret, Nur Jaber …) z močno podporo lokalnih 
talentov. Poleg glasbenega programa pa organizatorji pripravljajo tudi kulinarično popestritev. 
Povezali so se z ekipo Brunch for Bunch, ki bo svoj projekt izvedla na ladjici. Tako boste lahko med 
panoramsko vožnjo po jezeru na Mostu na Soči uživali v vrhunski kulinariki chefa Črta Butula._

do 14. julija / Tolmin / Sotočje

/ F E S T I V A L

06
JU

LI
J05

/ F E S T I V A L

VZPOREDNI SVETOVI 
ALANA HRANITELJA
Petek, 5. 7.  
 
Ustvarjalni podvigi kostumografa Alana Hranitelja se pre-
pletajo na področjih opere, gledališča in filma, tako doma 
kot tudi v tujini. Sodeluje z najpomembnejšimi in najbolj 
uveljavljenimi ustanovami po svetu. Pregledna predstavi-
tev njegovega opusa zadnjih trinajstih let bo zasnovana v 
treh sklopih. Prvi bo predstavil izbor kostumov iz domačih 
in tujih gledaliških in opernih predstav, drugi bo kontekstu-
alno postavljen v notranjost »pop-art omare«, v kateri so 
kreacije predstavljene na torzih človeških teles, tretji sklop 
pa bo posvečen domišljijskemu svetu._

do 8. septembra / Ljubljanski grad /  
Palacij in Stanovska dvorana

/ R A Z S T A V A

FKK – FESTIVAL KULTURE 
KOSTANJEVICA
Četrtek, 4. 7. 
 
Mladinsko društvo Kostanjevica drugo leto zapored 
pripravlja brezplačen festival, namenjen kulturi. Tridnevno 
dogajanje bo otvoril duo Silence, odprtje pa bodo združili 
z začetkom kiparskega simpozija Forma viva, ki vsa leta 
poteka pod okriljem Galerije Božidarja Jakca. Gostili 
bodo dve gledališki predstavi, literarne pogovore, delav-
nice in devet glasbenih skupin, med drugim alternativce 
Repetitor, indie rockerje Koala Voice in reško skupino 
Jonathan. _

do 6. julija / Kostanjevica na Krki

/ F E S T I V A L
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seat.si

Mesto po tvoje.
Dobro veš, na kateri tržnici se lahko izgubiš v množici. 
V kateri glasbeni trgovini najdeš skriti zaklad. Kje ima kava 
najboljši okus. In kje igra najboljši ulični bend. Poglej skozi 
okno svojega SUV-ja. Vse vidiš iz drugega zornega kota. 
Malo višje. Z več samozavesti. Ko spoznaš mesto, je to 
mesto po tvoje s SEAT Urbanimi Vozili.

Tvoja Arona.
Tvoja Ateca.
Tvoj Tarraco.

Povprečna poraba goriva 7,3 – 4,3 l/100 km, povprečne emisije CO2 166 - 112 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6AG / EURO 6BG / EURO 6W. Emisije NOx: 0,0711 - 0,0223 
g/km. Emisije trdih delcev: 0,0007 - 0,00002 g/km. Število delcev: 5,88 x 1011 - 0,010 x 1011. 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. 
1Več na www.seat.si in www.porscheleasing.si.

SEAT URBANA VOZILA
S prihrankom do 4.000 €1.



URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

N A K U P  M E S E C A

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

Urbani utrip

NOVA MULTIŠPORTNA 
URA SUUNTO 5: 
PRIPRAVLJENA, DA VAS 
DOPOLNI
Kompaktna, elegantna in udobna nova 
ura Suunto 5 se ponaša s pametno 
baterijo z dolgo življenjsko dobo, ki skupaj 
z GPS-om tvori popolno spremljevalko. 
Napolnjena je s pripomočki, ki so na poti 
najpomembnejši: ima integrirano merjenje 
utripa na zapestju, samodejno šteje vaše 
dnevne korake in porabljene kalorije. Eno-
stavno prikazani povzetki aktivnosti vam 
omogočajo celosten pregled, da lahko 
uravnotežite aktivnosti in počitek. Nosite 
jo lahko tudi ponoči, saj spremlja kakovost 
spanca. Poleg tega ura meri tudi stres 
in okrevanje skozi ves dan ter vam tako 
pomaga zagotoviti kakovostno življenje._

suunto.com

E K O

Ali ne bi bilo naravnost 
čudovito, da se po sveže 
sadje in zelenjavo ne bi bilo 
treba odpraviti v trgovino 
ali na tržnico, ampak bi 
nas to pričakalo pred do-
mačimi vrati? Za to poskr-
bi  gajbica.si, kjer pridelke 
ročno izberejo, ročno 
spakirajo in skrbno dosta-
vijo na dom ali v pisarno. 
Gajbico si na spletni strani 
sestavite sami (lahko je ze-
lenjavna, sadna, mešana, 
lahko pa je tudi darilo) in si 
jo nato naročite na želeni 
naslov. Tako preprosto je 
lahko! In tukaj so 4 razlogi, 
ki vas bodo prepričali, da 
je gajbica.si prava izbira.

Gajbica.si
SKUPAJ Z VAMI

SPODBUJAJO
LOKALNO!

G A J B I C A . S I

gajbica.si 
info@gajbica.si 
031 706 363

infomat

KAKOVOSTNO SADJE IN 
ZELENJAVA 
Pri gajbica.si izbirajo le najbolj kakovostno 
sezonsko sadje in zelenjavo, ki jo na dan 
dostave ročno izberejo, ročno spakirajo in 
skrbno dostavijo, z nasmehom. Sezonsko 
sadje in zelenjavo odkupujejo izključno od 
lokalnih pridelovalcev, s katerimi sodelujejo 
že vrsto let.

PRIHRANEK ČASA IN 
DENARJA 
Z gajbica.si boste prihranili dragoceni čas 
in stroške poti v trgovino ali na tržnico, saj 

lahko sadje in zelenjavo preprosto in hitro 
naročite. Velikokrat se zgodi, da boste 
zjutraj naročene pridelke dobili dostavljene 
na dom še isto popoldne. Cene pridelkov 
so primerljive ali pa celo nižje kot na tržnici.

HITRA IN ZANESLJIVA 
DOSTAVA 
V Ljubljani in okolici vam z lastnim dostav-
nim vozilom pridelke dostavijo brezplačno. 
Dostavljajo tudi na vaše delovno mesto, 
v podjetje ali pa poslovnim partnerjem 
in prijateljem kot darilo. Gajbico lahko 
zdaj naročite tudi v Celje in Maribor.

100-ODSTOTNA GARANCIJA 
NA ZADOVOLJSTVO 
Če s sadjem in z zelenjavo ne boste 
zadovoljni, vam bodo brezplačno dostavili 
nov ali po želji drug pridelek. V primeru 
nezadovoljstva vam bodo znesek nakupa 
povrnili._

KAKO SI OLAJŠATI DOSTAVO 
PAKETOV?

Spletni nakupi so ob današnjem tempu življenja stalnica. 
Na spletu namreč poiščemo želeni izdelek in si ga z nekaj 

kliki naročimo domov. Zdaj moramo na paket le še počaka-
ti. Vsi si želimo, da bi paket čim prej prispel, predvsem pa 

zanesljivo in da bi bili v času dostave doma. Kaj pa, če vam 
zaupamo, da zdaj dostavljavcu paketa ne bo treba več 

čakati? Preprosto lahko naročite prevzem pošiljke v izbrani 
paketomat Pošte Slovenije. Prednost paketomata je, da 

niste obvezani, da paket prevzamete do določene ure, saj 
je storitev na voljo 24 ur na dan in vse dni v tednu. Svojemu 

paketu lahko sledite na vsakem koraku s pomočjo SMS-ov 
in e-obvestil, ki jih boste prejeli. Potrebujete le svoj telefon, 

kamor so poslani vsi podatki za prevzem paketa. Vaš paket 
vas bo na izbranem paketomatu čakal 72 ur. Če ne boste v 
tem času uspeli prevzeti paketa, pa vas bo ta čakal na naj-

bližji pošti še pet dni, ampak to zagotovo ne bo potrebno, 
kajne? Lokacije paketomatov preverite na  

www.posta.si/paketomat._

posta.si
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Gajbica.si

3DVA  
TRAFIKE V 

NOVI, OSVEŽENI 
PODOBI

S T A L N I C A  M E S T A

Po vsej Sloveniji 3DVA trafike pridobivajo novo podobo. V središču 
Ljubljane lahko lično obnovljeni lokal obiščete na Čopovi 8, kjer je 
natančna in z dobro voljo načrtovana prenova v mali prostor vnes-
la funkcionalnost in še pestrejšo izbiro._

3DVA poslovalnice, ki so vam na voljo po 
vseh slovenskih mestih, dnevno obišče tudi 
do 400 ali več kupcev in le-ti dobro vedo, da 
se pod okriljem podjetja 3DVA d.o.o. počasi 
in vztrajno preobražajo v lepo urejene 
lokale sodobnega videza. Ponudba se je s 
klasične, to je časopisov, revij in tobačnih 
izdelkov, že davno razširila na številne sto-
ritve in izdelke široke uporabe, izkušnja ob 
obisku pa je kar se da pozitivna tudi zaradi 
osebja, ki zna pričarati pristno osebno noto. 
Zasluge gre pripisati dobri uigranosti in 
zagnanosti ekipe 3DVA ter njihovih poslov-
nih partnerjev.

Kaj je ključ do uspeha, smo povprašali 
ljubljansko partnerko 3DVA, ki skrbi za lokal 
na Čopovi 8. Meni, da je dobro poslovanje 
odvisno od številnih spremenljivk, ki se mo-
rajo poklopiti, a v prvi vrsti je pomembno, 
da posel temelji na dobri organizaciji in 

sodelovanju vseh vpletenih, pa tudi na 
nenehnem stremljenju k izboljšavam ter 
pozitivnem odnosu do dela in strank.
»Lokal mora imeti dušo. Lahko je navzven 
še tako lep in privlačen, a če v njem kupec 
ne dobi pristnega osebnega stika, je vse 
zaman. In tu ga dobi.«

Na vprašanje, ali s 3DVA dobro sodelujejo, 
odločno odgovori pritrdilno in doda, da 
jim nudijo profesionalno in poznavalsko 
podporo ter da so jim vedno pri roki, če kaj 
potrebujejo. 

Prenovo dobro obiskanega lokala, ki diha 
skupaj s turističnim jedrom prestolnice, je 
podjetje 3DVA izvajalo pod budnima očeso-
ma avtorjev arhitekture Bora Ivačiča in To-
maža Stražarja. Za razsvetljavo so poskrbeli 
pri Svetlarni d.o.o. »Ta poslovalnica nam 
kaže, kaj vse se da dobrega narediti v not-

ranjosti, ko ne smeš posegati v zunanjost. 
Obnova je lokal premišljeno optimizirala 
do te mere, da izgleda, čeprav zapolnjen 
do zadnjega kotička, sodobno, urejeno in 
prostorno,« doda poslovna partnerka. In 
res, človek se ne more načuditi, kaj vse je na 
voljo. Ker se ponudba prilagaja tudi lokaciji 
in povpraševanju na posamezni trafiki, gre 
na Čopovi 8 poleg primarne ponudbe dob-
ro v promet tudi polnjenje Urbane, sicer pa 
plačevanje položnic, hitra Western Union 
denarna nakazila v tujino, kuponi 1nadan in 
kuponko.si, vstopnice za prireditve Eventim, 
mojekarte.si in Olaii, Paysafecard, Loterija 
Slovenije, sladki program, hladna pijača, 
igrače, spominki itn. Več o ponudbi in o tem, 
kje najdete sebi najbližjo 3DVA poslovalnico:

trafika3dva.si

Nekaj novega

OGL ASNA VSEB INA
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POŠLJITE PAKET S 
POMOČJO APLIKACIJE!

Aplikacije so postale nepogrešljivi del našega 
življenja in ga lahko močno olajšajo. Zakaj 

si torej ne bi s pomočjo aplikacije olajšali še 
pošiljanje paketa? S spletno aplikacijo PS 

Pošlji paket lahko paket za pošiljanje pripravite 
kar v udobju svojega doma ter ga oddate na 
najbližjo poštno poslovalnico ali v PS Paketo-
mat. Postopek je hiter in enostaven. V spletno 
aplikacijo PS Pošlji paket vnesete podatke o 

naslovniku, izberete velikost paketa, pripravite 
in natisnete spremnico za pošiljanje  ter jo 

namestite na paket. Storitev plačate s plačilno 
oz. kreditno kartico ali z Moneto. Pripravljen 

paket oddate na najbližji pošti ali v izbrani 
paketomat._

posta.si

POD SVOBODNIM SONCEM
Prepustite se kreativnim strastem in brezskrbnemu 
toku poletja. Letošnji nevtralni bež, pudrasti in pe-
ščeni toni vnašajo v slog pridih francoske riviere, 
zato jih kombinirajte z daljšo obleko, s krilom ali 
širokimi hlačami. Romantičen pariški val ujemite 
z baletno rožnato ali v kovino odetimi sandali, še 
korak višje pa stopite z mačjimi, kvadratnimi ali 
polnimi petkami._

deichmann.si

Urbani utrip



FETIŠ
Ko smo bili majhni, smo z izjemnim vese-
ljem ter entuziazmom čofotali po morskih 
zalivih in ležali na neudobnih napihljivih 
blazinah. A časi se spreminjajo! Tokrat 
vam predstavljamo svoj novi oz. stari fetiš. 
Če je bil sup pred leti skoraj sedmo čudo 
na vodi, so se stvari premaknile krepko 
naprej. To poletje bi z izjemnim veseljem 
zajahali tale »rover«. Slednji je lahko sup, 
mikroskif oziroma motorni čoln. In poleg 
vodne igračke vsekakor potrebujete še 
kakšen dodatek. Je tako?

Č U T I Š  S T R A S T ?  . . .  J A !  

1. _ BOTE rover 14' // 

V bistvu čolnič, ki je lahko 
sup, mikroskif ... in še 
mnogo več, je najnovejša 
inovacija na področju 
vodnih športov. Nanj 
lahko namestite tudi večji 
izvenkrmni motor ali pa 
ostanete eko. Bistvo je, da 
je to izjemna igračka, ki 
vam bo dobro služila na 
vseh vodah!_ 

3.499,00 €  
boteboard.com

2. _ STREAM  
WATERPROOF MP3 // 

100-odstotno vodotesen 
MP3-predvajalnik s pove-
zavo Bluetooth. V poletnih 
dneh vam bo pomagal 
pregnati dolgčas med ak-
tivnostjo v vodi. Kajtanje, 
surfanje ... ali plavanje bo 
doživelo akustično kuliso. 
Ste za Vivaldija?_

69,00 €  
h2oaudio.com

3. _ TORQEEDO  
ULTRALIGHT 403 // 

En krog po Bohinjskem 
jezeru? No, tale električni 
izvenkrmni motor tehta 
z baterijo vred le dobrih 
8,8 kg, proizvajalec pa 
obljublja do 100 km do-
sega. Tudi zato je zadeva 
izjemna. GREMO!_ 

1.599,00 €   
torqeedo.com

4. _ RIP CURL  
OMEGA 4/3 // 

Tradicionalno odlična 
obleka za poletne vodne 
vragolije, ki uporablja 
kombinacijo neoprena E5 
za »vdih« ter neoprena 
E3 za zaščito telesa, da 
boste brez težav v vodi cel 
dan!_  

149,00 €  
ripcurl.eu

3._

4._

1._

2._

5._ VODOTESNA TORBA 
Fjällräven // 

Vodotesna torba iz 
trpežnega najlona z od-
sevnim odtisom na strani. 
Preprosto zapiranje s 
kovinskim kavljem. Z njo 
boste pred vremenskimi 
vplivi varno pospravili vse 
potrebščine za najrazlič-
nejše pustolovščine._  

od 19,00 €   
fjallraven.com

5._

Urbani utrip

OGL ASNA VSEB INA
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Adidas je v 70 letih svojega obstoja uspel ustva-
riti številne pare čevljev, ki so postali klasika. 

Svoje oboževalce je pred kratkim razveselil z no-
vico, da bo v okviru kolekcije Home Of Classics 
v rahlo prenovljeni podobi ponovno izdal svojih 
deset najbolj priljubljenih superg vseh časov.

Kolekcija Home of Classics združuje Adidasove 
ikonične stvaritve in današnjo modo – med 

elitno druščino so se znašle sodobne različice 
modelov, kot so Stan Smith, Torsion Comp, A.R. 

Trainer, Rivalry Lo in Continental 80. Slednji 
se je pojavil v drugi polovici 80. let prejšnjega 
stoletja, originalno je bil zasnovan za atletske 
podvige, a se je kaj hitro uveljavil na teniških 

igriščih. Zahvaljujoč izjemno podobnim in 
priljubljenim supergam YEEZY Powerphase, ki 
so se svetu predstavile leta 2017, je bila oživitev 

originala med najbolj pričakovanimi.

ADIDAS.COM

Continental 80

Rivalry Lo

Stan Smith

Supercourt

A.R. Trainer

Superstar 80s Torsion Comp

ADIDAS 
 & HOME OF CLASSICS

Supercourt RX

SC Premiere

Nizza Hi RF

12
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Preden smo zaradi Jane Birkin dobili legendarno istoimensko Hermèsovo torbico, je ta 
prisegala na preprosto pleteno košaro, od katere se ni ločila. Letos ste na vrsti ve. V sebi 

prebudite »birkin« izzivalno nonšalanco in se odločite za pleteno torbico.  
Ker je kul … ker je fetiš!

 
WICKER WINGS  // 

Torbica iz ratana in 
usnja_  

wickerwings.com
 
ZARA  // 

Pleten nahrbtnik_  

zara.com

 
RESERVED  // 

Polkrožna pletena torbica 
z gumbom iz želvovine_  

reserved.com

 
SENSI STUDIO  // 

Okrogla torbica iz kokoso-
vih vlaken in usnja_  

sensistudio.com

 
SPARROWS WEAVE  // 

Vintage pletena torbica, ki jo 
lahko nosimo čez ramo ali kot 
»clutch« torbico._  

sparrowsweave.com

 
LOEFFLER RANDALL  // 

Pletena torbica z mošnjičkom 
v gingam vzorcu_  

loefflerrandall.com

 
JACQUEMUS  // 

Pletena torbica Le Baci z 
resicami iz slame_  

jacquemus.com

 
SOUTH BEACH  // 

Pletena torbica v obliki polme-
seca z ročajem iz želvovine_  

southbeachofficial.com



KNJIGOFIL 
GATES

Od najvplivnejših ali najbogatejših ljudi sicer 
ne pričakujemo, da imajo čas za knjige, a 
očitno se motimo. Vsaj za enega med njimi. 
Bill Gates ni znan samo kot soustanovitelj 
Microsofta, ampak tudi kot strasten bralec 
knjig. In to je njegovih 5 za letošnje poletje!_

G A T E S N O T E S . C O M

Jared Diamond

Upheaval: Turning 
Points for Nation in 
Crisis //

Knjiga raziskuje, kako se 
družba odziva v trenutkih 
krize. Avtor uporablja 
vrsto zanimivih prime-
rov, ki kažejo, kako so 
se države spopadle z 
eksistencialnimi izzivi, kot 
so državljanska vojna, 
tuje grožnje ali pa splošno 
nelagodje. Morda se sliši 
nekoliko depresivno, a 
Gates je zapisal, da je 
bil po branju knjige »bolj 
optimističen glede naših 
sposobnosti reševanja 
težav«._

Amor Towles

A Gentleman in 
Moscow //

Towels v knjigi opisuje 
zgodbo grofa, obsojene-
ga na življenje v hišnem 
priporu v moskovskem 
hotelu. Knjiga je zabavna, 
domiselna in presenetljivo 
vedra. Tudi če vas litera-
tura o Rusiji ne pritegne 
tako zelo, je Gentleman in 
Moscow neverjetna zgod-
ba, v kateri lahko vsakdo 
uživa._

Rose George

Nine Pints: A Journey 
Through Money, Medi-
cine and Mysteries of 
Blood //

Če krvi ne prenesete, 
potem ta knjiga verjetno 
ne bo za vas. Britanski 
novinar je do te življenjske 
tekočine namreč razvil 
prav poseben odnos. 
Nine Pints (naslov se 
nanaša na količino krvi v 
povprečni odrasli osebi, 
kar je od 5 do 6 litrov) je 
napolnjena z zelo zanimivi 
dejstvi, zaradi kateri boste 
do tekočine, ki jo krvavo 
potrebujemo, razvili novo 
spoštovanje._

Michael Beschloss

President of War: The 
Epic Story, from 1807 to 
Modern Times //

Bill Gates se je za to 
knjigo odločil zaradi 
svojega zanimanja za vse 
vidike vietnamske vojne. 
»Veliko sem se naučil ne 
le o Vietnamu, temveč 
tudi o osmih drugih večjih 
konfliktih, v katerih je bila 
Amerika na prelomu 19. 
stoletja in v 70. letih prej-
šnjega stoletja,« je zapisal 
Gates._

Paul Collier

The Future of Capitalism:  
Facing the New Anxieties //

Collierjeva najnovejša knjiga je zanimiv pogled na temo, 
o kateri trenutno razmišlja na tisoče in tisoče ljudi po 
svetu – o kapitalizmu. »Čeprav se z njim ne strinjam 
glede vsega – menim, da je njegova analiza problema 
boljša od njegovih predlaganih rešitev –, mu njegovo 
ozadje kot razvojnemu ekonomistu omogoča perspektivo 
o tem, kam je kapitalizem namenjen,« dodaja Gates._

FETIŠ

KNJIGE L AHKO KUPIŠ NA: 
CIT YMAGA ZINE.SI/KNJIGOFILGATES 
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ELEKTRIČNI SKIROJI NISO VEČ SAMO RADOVEDNOST. TO SODOBNO ELEKTRIČNO 
VOZILO JE TRENUTNO ZELO PRILJUBLJENA ZDRUŽITEV KOLESA, SKUTERJA IN 
AVTOMOBILA. JE IDEALNO PREVOZNO SREDSTVO ZA V ŠOLO ALI V SLUŽBO, VOŽNJA Z 
NJIM PA JE PRAVA ZABAVA._

VARNOST
ESC808 je opremljen z zadnjo kolutno 
zavoro, zavorni pedal z E-ABS pa zago-
tavlja zanesljivost v izrednih razmerah 
in najkrajšo možno zavorno pot. Poleg 
tega takoj, ko uporabnik začne zavirati, 
začne zadnja LED-dioda utripati._ 

Skiro ESC808 podjetja 
Blau punkt je vozilo, ki mla-
dim in odraslim omogoča, 
da se učinkovito gibajo po 
mestu, obenem pa zagota-
vlja največji užitek v vožnji. 
Uporaba najkakovostnejših 
sestavnih delov in trpežne-
ga nerjavnega jekla ter šte-
vilne inovativne rešitve za-
gotavljajo dolgo življenjsko 
dobo in uporabnost vozila 
ter zmožnost premagovanja 
večjih razdalj._

ENOSTAVNO 
UPRAVLJANJE
Ergonomsko krmilo ima gumijaste ročaje, 
zaradi česar je nadzor skiroja izjemno 
udoben, enostaven dostop do gumba za 
hitrost in zavorne ročice pa omogočajo 
varno pospeševanje in zaviranje._

MOČAN MOTOR
ESC808 je opremljen s 350 W motor-
jem, ki omogoča skiroju, da doseže naj-
večjo hitrost 25 km/h. Trifazni nadzor 
hitrosti (3 hitrosti) omogoča voznikom, 
da nadzorujejo svoj ritem in ga prila-
gajajo svoji starosti in veščinam, zaradi 
česar je pot varnejša._

BATERIJA,  
KI JO LAHKO ZAMENJATE
Razdalja, ki jo je mogoče pokriti z enim polnjenjem 5,2 Ah akumulator-
ja, se giblje od 15 do 20 km, odvisno od obremenitve, vrste površine, 
na kateri potuje uporabnik, in temperature okolja. Novost, edinstvena 
na trgu e-mobilnosti, je možnost zamenjave baterije z rezervno, zaradi 
katere je razdalja, ki jo je mogoče premagati s skirojem, dvakrat daljša. 
Zamenjava baterije je hitra in enostavna, lahko pa se polni, ko je nameš-
čena v skiroju ali ločeno, saj ima neodvisno polnilno vtičnico. Baterija 
je nameščena znotraj trdne in stabilne navpične cevi, ki jo varuje pred 
poškodbami v nesreči._

Več informacij in nakup:  
080-8803

infomat

C E N A* 
4 9 9, 0 0 €

FETIŠ

E L E K T R I Č N I  S K I R O  N A  P O T E N C O :  B L A U P U N K T  E S C 8 0 8  

E-SKIRO BLAUPUNKT

* Priporočena 
   maloprodajna cena

Električni skiro lahko kupite pri spodaj navedenih trgovcih.

OGL ASNA VSEB INA



FJÄLLRÄVEN
Podjetje Fjällräven prihaja iz majhnega mesta Örnsköldsvik na Švedskem. Idilična narava 
mesteca s svojimi dih jemajočimi razgledi privlači navdušence nad preživljanjem prostega 
časa v naravi in je tako navdih za oblačila in opremo za prosti čas. Poslanstvo Fjällrävna 
je, da naravo približa ljudem, v svojem pravem švedskem slogu pa se osredotoča na pre-
prostost in praktičnost. Pri razvijanju svoje funkcionalne, trajnostne in brezčasne opreme 
izraža spoštovanje do narave, živali in ljudi ter svet navdihuje za življenje na prostem. _   

fjallraven.com

UŽITNA DEŽELA »THE EDIBLE COUNTRY«
Popeljali so nas iz mesta v naravo, na gurmansko avanturo, ki so jo 
oblikovali štirje švedski kuharji z Michelinovo zvezdico v sodelovanju 
s turistično organizacijo Visit Sweden. Torej posebno kulinarično 
izkušnjo, saj je na Švedskem okusna zdrava hrana tik za vogalom – v 
naravi. Ideja je preprosta – spremeniti celotno državo v restavracijo s 
posebnimi mizami, ki se skrivajo na najbolj slikovitih točkah Švedske ter 
oblikovati recepturo iz zelišč, ki jih najdemo v naravi ter si iz njih pripra-
viti nepozabno gurmansko izkušnjo. Vse, kar potrebujete, so sol, maslo 
in med ter dobra oblačila za preživljanje časa v naravi._

visitsweden.com/ediblecountry/
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IZ MESTA V 
NARAVO 

Švedi gojijo poseben odnos do narave, dizajna in osebnega hedonizma, 
zdi se, da sta narava in stik z njo vselej na prvem mestu. Ta DNK sobiva-
nja z naravo privzgajajo svojim zanamcem. Vse je del vračanja v njo in 
vračanja njej. Del te filozofije ter tudi kot del vizije znamk sta nam pribli-
žali blagovni znamki Fjällräven in Primus. Izbrano skupino novinarjev iz 
celega sveta sta peljali iz mesta v naravo.  

Zavedanje, kako zelo pomembna je narava, po-
gosto ni samoumevno. Vse prevečkrat pozab-
ljamo, da časa nazaj ne bomo mogli zavrteti. 
Da je prav narava naše največje bogastvo, ki si 
zasluži vso našo največjo pozornost in zvrhano 
mero čuta. Pri tem se zdi, da so nekateri narodi 
uspeli v svoj »epigenetičen« zapis na prvo 
mesto postaviti odnos z naravo. V ustavi imajo 
namreč zapisano pravico do »uživanja narave« 
Allemansrätten, ki jim zagotavlja pravico do 
kampiranja v naravi, pod pogojem, da bo 
prostor po odhodu ostal neokrnjen. In prav ta 
pravica, ki je hkrati obveznost, je zapisana v 
viziji in poslanstvu blagovnih znamk Fjällräven 
in Primus, katerih glavna filozofija je spodbuditi 
ljudi v pravilen in spoštljiv odnos do narave ter 

jim olajšati bivanje v njej. To počno z izdelavo 
oblačil ter pripomočkov za preživljanje časa v 
naravi, a nas hkrati s svojo filozofijo želijo na-
učiti, da ni treba vedno slediti trendom, da so 
dobre stvari enostavno trajnostne. Fjällräven 
stavi na trajnostni dizajn, ki se odraža v pazljivo 
oblikovanih ter brezčasnih izdelkih. Takšnih, 
ki jih boste z veseljem oblekli tudi čez deset ali 
dvajset let. Bistvo njihove filozofije ne temelji na 
tem, da vedno želijo biti prvi – temveč želijo biti 
prvi v sozvočju z naravo. To pomeni, da delajo 
z materiali, ki jih lahko dobijo iz okolja, ter s 
trajnostnimi materiali, ki imajo čim manjši vpliv 
na okolje. Pogled, ki v tem modernem svetu 
modnih blagovnih znamk ni tipičen._ 

BESEDILO: JAN MACAROL

OGL ASNA VSEB INA



Interier 

COINCASA.SI

Prekrasna kolekcija Festa d’Estate s 50-odstotnim popustom vaš čaka v Coincasa Nama – 
4. nadstropje, Tomšičeva ulica 2, Ljubljana.

¡FIESTA!

KOZAREC COINCASA 
Stekleni kozarec s tropskim 

potiskom

1,95 €

PLADENJ COINCASA 
Servirni pladenj iz melamina

9,03 €

KOŠARA COINCASA 
Pletena košara, okrašena s 

pompomi
24,95 €

HLADILNA TORBA COINCASA 
Hladilna torba z ramenskim 

trakom s prostornino 12 litrov
13,74 €

LATERNA COINCASA 
Laterna iz ratana
16,45 €

Prepustite se tropski razigranosti, naj vas navdihne mešanje raz-
ličnih slogov. Porcelan z rožami in s tropskimi lističi, močne barve, 
kamenina, ultraodporen melanin, mehak in prefinjen bombaž … Do-
volite si, da eksotika to poletje vstopi tudi v vaš dom!

MIZA COINCASA 
Zložljiva miza

104,93 €



STOL COINCASA 
Zložljivi stol
69,93 €

DOZIRNIK COINCASA 
Keramični dozirnik mila

4,95 €

LONČEK COINCASA 
Lonček za ščetke
2,95 €

BLAZINA COINCASA 
Bombažna prevleka za blazino z 

vezenino ananasa
19,95 €

POSTELJNINA COINCASA 
Bombažna posteljnina s tropskim 

potiskom
54,50 €

BRISAČA COINCASA
Bombažna brisača z maroškim 
vzorcem

17,95 €

TORBICA COINCASA 
Pletena torbica, okrašena s 
pompomi
19,95 €

KOPALNI PLAŠČ COINCASA 
Kopalni plašč iz frotirja v videzu 

žakarda
29,95 €

OGL ASNA VSEB INA
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ČETRTKI NA MARKTHALLE 
NEUN
Če želite doživeti ekstravaganco berlinske 
ulične hrane, potem se ob četrtkih odpravi-
te na trg Marthalle Neun, ko tam gostujejo 
številni prodajalci dobrot, ki bodo potešili 
vaša lačna usta. Takrat se tam zberejo 
številni ponudniki hrane, ki se sicer ne 
morejo pohvaliti z dolgoletno slavo, kot jo 
imata v mestu kebab in klobasa s karijem, 
so pa ravno tako odlični. Poskusite lahko 
nigerijski tofu, takoyaki iz hobotnice ali 
pa sendviče z natrgano svinjino, ki se kar 
topijo v ustih._ 

Eisenbahnstraße 42/43 / Berlin 
marthalleneun.de

B E R L I N /

TRAPIZZINO
Vsak, ki lahko pico spremeni v sendvič, kot 
je to naredil Trapizzino, je genij. Kos pice 
lahko dobite povsod po Rimu, kar je odlič-
no – a če želite nekaj na hitro, kar boste 
lahko brez težav prenašali med ogledi rim-
skih znamenitosti, si privoščite te manjše 
stožce, polnjene z italijanskimi okusi._ 

Via Giovanni Branca 88/ Rim 
trapizzino.it

R I M /

LE CAMION QUI FUME
La Camion qui Fume je absolutni pariški pionir med tovornjački z 
ulično hrano, ki ga je v francosko prestolnico pripeljala napredna 
ženska še v času, ko so se hamburgerji ter tovrstni tovornjaki 
srečevali s čistim pariškim prezirom. A Kristen Frederick ni obupala 
in je svoje hamburgerje vztrajno stregla lačnim Parižanom in turis-
tom, ki so sledili opojnemu vonju pečene govedine. Danes se lahko 
ta ikonični pariški tovornjaček s svojo gastro izkušnjo primerja in 
kosa z makroni Ladureéja._ 

168 Rue Montmartre; 66 Rue Oberkampf; MK2 Bibli-
othèque; 132 Avenue de France; Place de la Madeleine; 
11 Place de la Madeleine / Pariz 
lecamionquifume.com

P A R I Z /

JOHN’S IN DØP
København s svojimi restavracijami zagotovo ni poceni, zato je ulična hrana bistveni del vsakega omejenega 
oziroma »budget« dopusta. In po kakšni ulični hrani slavi danska prestolnica? Po vseprisotnih hot dogih. Prva 
postojanka je lahko John’s. Prelivi so neverjetni, meso je kakovostno, postrežba vedno z nasmehom. Druga po-
stojanka mora biti døp. Njihove naravne gurmanske hot doge, narejene z ljubeznijo, boste zmazali tako rekoč v 
hipu in z veliko užitka._ 

Flæsketorvet 39 in Købmagergade 52 / København 
FB: John’s Hotdog Deli in døp.dk

K Ø B E N H A V N /

Ulična kuhinja ni priljubljena le zaradi svojega 
pristnega okusa, temveč omogoča, da stopite 
v stik z domačini, se pozabavate in pri tem 
prihranite nekaj denarja.

LISTA 
BUCKET

EVROPSKE DOBROTE, 
VREDNE GREHA



Kulinarika

Fo
to

: F
B 

M
ad

rE
AT

 M
ar

ke
t

Fo
to

: F
B 

Bl
ee

ck
er

 B
ur

ge
r

Fo
to

: F
B 

O
rb

is
 S

tr
ee

t F
oo

d

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k
Fo

to
: F

B 
Bi

te
cl

ub

MADREAT
Zaradi številnih majhnih čudovitih vinskih 
kleti (bodegas) in restavracij trend ulične 
hrane v španski prestolnici ni nikoli zares 
zavladal. A to le do trenutka, ko je v mesto 
prišel festival ulične hrane MadrEAT. 
Dvodnevni dogodek poteka vsak mesec, 
služi pa tako najboljšim klasičnim uličnim 
poslasticam kot tudi nekaterim restavra-
cijam z Michellinovimi zvezdicami. Na do-
godku lahko brezskrbno preživite cel dan 
in zagotavljamo vam, da ne boste lačni._ 

Paseo de la Castellana 89 / Madrid 
madreat.org

M A D R I D /

BLEECKER BURGER
London je zagotovo vodilni med ponudniki ulične hrane – tako 
za ljudi s prefinjenim okusom kot tudi tiste, ki ljubijo »hipsterijo«. 
Bleecker Street Burger nudi blaženo preprost, lepo izveden meni in 
celo zelenjavno različico za tiste, ki ste dovolj močni, da pozabite na 
meso z žara in raje izberete načela ter etiko. Med burgerji izstopa 
Bleecker Black, burger v burgerju. Sredica burgerja je sestavljena 
iz črnega pudinga, stisnjenega med dve goveji pleskavici, le-te pa 
obdaja živo rumeni sir._ 

Old Spitalfields Market, Unit B SP 4 / London 
bleeckerburger.co.uk

L O N D O N /

ORBIS STREET FOOD
V Orbis Street Foodu boste našli krompirček v bruseljskem slogu, 
postrežen z vsemi slastnimi pomakami in omakami. To bi morala 
biti prva stvar, ki si jo tam naročite, a nikakor ne zadnja. Krom-
pirčku lahko sledijo hamburgerji, sendviči, ploščati kruhki ali pa 
stožec mesa. Prav ste prebrali! To je stožec iz kartona, napolnjen 
s sočnim mesom._ 

Laurinska 7 / Bratislava 
orbisfood.sk

B R A T I S L A V A /

BITECLUB
Kaj se zgodi, ko se ulična hrana združi z dis-
kom? Nastane Biteclub ali klub s prigrizki! V tem 
irskem lokalu strežejo hrano z vseh koncev sve-
ta, le-to pa spremljajo koktajli, izvrstna glasba, 
prijazno osebje, ples ... Tisti, ki so ta kul lokal 
že obiskali, priporočajo ribje tacose, piščančje 
perutničke in koruzo na storžu._ 

36 Upper Abbeygate Street / Galway 
biteclub.ie

G A L W A Y /

CRYSTAL PALACE
Na Malti nikar ne spreglejte tradicionalnega 
listnatega peciva v obliki diamanta, ki ga ime-
nujejo pastizzi. Ta je lahko polnjen s sirom ali 
z grahom. Zagotavljamo vam, da se ne boste 
ustavili zgolj pri enem. Na žalost ne boste našli 
veliko prodajaln, kjer bi vam postregli doma 
narejene pastizzije. Te boste zagotovo našli v 
prodajalni s hitro prehrano Crystal Palace v 
Rabatu, kjer jih pečejo skoraj že pol stoletja. 
Superokusno in poceni!_ 

Triq San Pawl / Rabat 
FB: Pastizzi at Crystal Palace

R A B A T /
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 organski ROOIBOS ledeni Caji
Več o “Beyond meat” na www.beyondmeat.com/

Beyond polpet, veganska majoneza, 
veganski cheddar, listnata solata, 

paradižnik, rdeča čebula. Postreženo v 
BIO durum bombeti.

Beyond patty, vegan mayo, vegan 
cheddar, lettuce, tomato, red onion. 

Served in BIO durum bun.

ODŠTEKANI OKUSI:
LIMONA
YUZU
BRESKEV
LIMETA  & INGVER

Brez tanninov

Antioxidant Brez kofeina

ZmanjSana vsebnost sladkorja

PRIHODNOSTPRIHODNOST

polpet



Receptura
GOLDING 
OKUSI Vonj po poletju, dobra družba, hladno pivo in dišeča hrana. Na 

naslednjem pikniku poskusi, kako eksplodirajo okusi, ko hmelj 
očara v drugi obliki. Žar klasika – pečene perutničke s pikantno 
BBQ-omako – dobi nove razsežnosti, ko med sestavine vstopi ku-
linarični posebnež: piranska sol, ki razvaja z dodanim savinjskim 
goldingom._

PEČENE PERUTNIČKE & 
PIKANTNA BBQ-OMAKA

RECEP T
PEČENE PERUTNIČKE

Perutničke stresemo v skledo, 
dodamo sol, začimbe in oljčno 
olje ter dobro premešamo. 
Enakomerno jih razporedimo 
po pekaču, da se ne prekri-
vajo, in postavimo v pečico, 
predhodno ogreto na 220 °C. 
Med pečenjem jih nekajkrat 
obrnemo, da se enakomerno 
zapečejo z obeh strani, nekaj 
minut pred koncem pečenja pa 
jih premažemo še s pikantno 
BBQ-omako._ 

SESTAVINE ///   
- 1 kg piščančjih peruti

- oljčno olje

- začimbna sol Golding*

- poper

- dimljena mleta rdeča paprika

RECEP T
PIKANTNA BBQ-OMAKA

Na oljčnem olju prepražimo 
čebulo, dodamo na drobno 
sesekljan česen, pražimo 
še kakšno minuto, nato pa 
dodamo preostale sestavine. 
Kuhamo še približno 15 minut, 
nato omako ohladimo._ 

SESTAVINE ///   
- 12 dl kečapa 

- 1 majhna čebula

- 2 stroka česna

- žlica rdeče paprike

- žlica mletega čilija

- 30 g sladkorja

- 30 ml balzamičnega kisa

- 30 ml sojine omake

- začimbna sol Golding* in poper

- oljčno olje

BESEDILO & FOTO: MIHA BRATINA 

* Začimbna sol Golding 
je na voljo v prodajalnah 
Piranskih solin in izbra-
nih trgovinah, v katerih 
promoviramo pivo Laško 
Golding.

»MINISTER Z A ZDRAVJE OPOZ ARJA: 
PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!«.

OGL ASNA VSEB INA
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Gurmanske postaje

ZERO 
WASTE!
Prvo »zero waste« trgovino brez plastične 
embalaže v Mariboru in drugo v Sloveniji z 
imenom Zelena japka – Kupujem odgovor-
no je odprlo društvo Pupillam, socialno 
podjetje. Latinska beseda »pupillam« 
namreč pomeni jabolko in zdravje. Trgovi-
na Zelena japka je tudi prva trgovina pod 
blagovno znamko Kupujem odgovorno, 
ki ozavešča potrošnike, da z družbeno 
odgovornim nakupom vplivajo na po-
nudbo izdelkov, zdravih za ljudi, živali in 
okolje. Trgovina Zelena japka se je razvila 
iz že dobro leto delujoče spletne trgovine 
ecogreenapple.com, kjer lahko ekološke 
izdelke kupujete še naprej. 

V trgovini boste našli izdelke Tierra Verde 
za gospodinjstvo, ki so alternativa plastič-
nim izdelkom, na primer lesene krtačke za 
posodo, bambusove zobne ščetke, jeklene 
slamice za večkratno uporabo, izdelki iz 
bio bombaža ... Med izdelki najdemo tudi 
detergente na rinfuzo, olja, žita, semena, 
namaze, začimbe, sladila, granole, čaje, 
testenine … Česar ne najdejo na slovenskem 
trgu oziroma kar na slovenski zemlji ne 
uspeva, poiščejo na tujem trgu oziroma pri 
slovenskem dobavitelju le-teh (riž, kvinoja 
…). Vsi izdelki, predvsem hrana, pa so 
vrhunske kakovosti. 

POP’S PIZZA & SPORT 
Po uspešni zgodbi burger bara Pop’s Place se je družina Raspopović 
z Gregom Yurkovichem preizkusila v naslednjem velikem kulinaričnem 
trendu, ki iz dneva v dan bolj osvaja evropske prestolnice, in sicer v peki 
pic. Tako so tokrat presenetili s pravo napolitansko pico, pri kateri so 
ohranili vse bistvene značilnosti, a so ji vdahnili svojo interpretacijo. Proces 
ustvarjanja pic, ki jih imajo v ponudbi, je trajal skoraj tri leta, rezultat pa 
so originalne sestavine s poreklom – kislo testo ali droži, stare kar 20 let, ki 
so jih pripeljali iz Neaplja. Poleg napolitanskih picopekov je posebnost nji-
hovega testa iz droži tudi ta, da testo pustijo stati 48 ur, tako da se večina 

glutena in škroba po-
rabi že tekom samega 
postopka, še preden 
pride testo do peči. 

Te in še nekatere 
dosledno premišljene 
in preizkušene zna-
čilnosti njihovih pic 
so zagotovo razlog, 
zakaj morate njihovo 
pico poskusiti!_

Breg 2 / Ljubljana 
FB: Pops Place Pizza

P I C E R I J A /

ZELENA JAPKA:  
TRGOVINA BREZ 
PLASTIČNE EMBALAŽE
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Skoraj vsak Zemljan bi se moral zave-
dati, da je plastika ogromna težava, 
ki duši celoten planet in vsa bitja, ki 
smo na njem. Dandanes je praktično 
povsod, najdemo jo v mikrodelcih, ki 
jih pijemo in tudi jemo. Trgovina Zelena 
japka se zaveda, da ne more spremeniti 
vsega, lahko pa pripomore k zmanj-
ševanju količine plastike in morda jo s 
skupnimi močmi nekoč tudi dokončno 
odpravimo._ 

Dominkuševa ulica 5 / Maribor 
ecogreenapple.com
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Embalaža na HOFER misiji
S projektom „Embalaža na HOFER misiji: Zmanjšaj. Ponovno uporabi. 
Recikliraj.“ celostno pristopamo k reševanju problematike embalaže 
na treh ravneh ravnanja z odpadki. V okviru naše strategije smo 
opredelili splošne cilje in ključne ukrepe.

Zmanjšaj
Do konca leta 2025 bomo 
celotno količino embalaže 

izdelkov lastnih blagovnih znamk 
zmanjšali za 15 %.*

Recikliraj
Do konca leta 2025 bo vso 
embalažo izdelkov lastnih 
blagovnih znamk mogoče 

100 % reciklirati. 

Ponovno uporabi
Od leta 2018 spodbujamo k 

uporabi trajnostne vrečke iz 
Fairtrade bombaža.

Embalaža na 
HOFER
misiji

* Sorazmerno s prodajo. Več na hofer.si/daneszajutri.
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ONEPLUS 7 PRO 
BREZ ZAREZE

Novi OnePlus 7 Pro ima kar 6,67-palčni QHD+ AMO-
LED-zaslon s frekvenco osveževanja 90 Hz. Na njegovi 
sprednji strani se nahaja tudi kamera, ki iz ohišja pokuka 
šele ob vklopu aplikacije. Na zadnji strani najdemo glav-
no kamero z ločljivostjo 48 MP, ki ji družbo delajo trije 
teleobjektivi in ultraširokokotna leča._  

oneplus.com

FUJIFILM GFX 10 0 
102 MP

Kamera srednjega 
formata Fujifilm GFX 100 
se ponaša z robustnim 
ohišjem, ki se zlahka 
zoperstavi težkim vremen-
skim razmeram, tehta pa 
približno 1,4 kg. Z njo je 
mogoče upravljati preko 
zaslona na dotik, ki se 
nagiba v dveh smereh. V 
njeni notranjosti se skriva-
ta 55-milimetrski senzor 
z neverjetno ločljivostjo 
102 MP in 5-osni sistem 
stabilizacije slike. Fujifilm 
GFX 100 bo kupcem na 
voljo od 27. junija naprej, 
zanj pa bo treba odšteti 
kar 10.000 €._ 

fujifilm.eu

GOOGLE NEST 
HUB MA X 
PAMET VAŠEGA DOMA

Google je razkril svojega 
novega aduta Nest Hub 
Max. Služi vam lahko kot 
varnostna kamera, ki 
živo sliko iz vašega doma 
prenaša na vaš pametni 
telefon. Prav vam bo prišel 
tudi pri opravljanju video 
klicev, uporabljati pa ga bo 
mogoče tudi kot nadzorno 
ploščo za druge pametne 
naprave v vašem domu. 
Inovacija z 10-palčnim 
pametnim zaslonom se 
obenem ponaša z zanimivo 
funkcijo Face Match. Ta 
prepozna vaš obraz in vam 
ob prihodu domov takoj 
ponudi personalizirano 
domačo stran._ 

google.com

APPLE MAC PRO 
NEPREKOSLJIV

Apple je na svoji konfe-
renci WWDC predstavil 
novo različico osebnega 
računalnika Mac Pro. 
Čeprav na prvi pogled 
morda spominja na strgal-
nik, pa vas bo vsekakor 
navdušil z neprekosljivo 
zmogljivostjo. Lahko ga 
poganja procesor Intel 
Xeon z do največ 28 jedri. 
V aluminijastem ohišju se 
skriva tudi 8 razširitvenih 
PCIe rež, kupci pa se 
bodo lahko odločali med 
tremi različnimi grafičnimi 
karticami AMD Radeon 
Pro Vega. Osnovni model 
bo na voljo za preračuna-
no 5.300 evrov._

apple.com

LEICA M 
MONOCHROM 
»DRIFTER« 
BY LENNY KRAVITZ

Lenny Kravitz in Leica 
predstavljata novo kame-
ro Leica M Monochrom 
»Drifter«, ki bo izšla v le 
125 primerkih. Krasi jo 
umetna kačja koža, izdela-
na iz visokokakovostnega 
veganskega usnja. Njena 
cena pa znaša kar 23.200 
evrov._ 

leica-camera.com

PL AYDATE 
NEKAJ NOVEGA

Na tej konzoli najdemo 
smerne tipke, gumba A in 
B ter gumb za premor. Na 
stranskem delu se nahaja 
vrtljiva ročica, ki bo, kot 
napovedujejo ustvarjal-
ci konzole, popolnoma 
spremenila igralsko 
izkušnjo. Uporabniki bodo 
namreč z njo avatarju v 
igri ukazovali, kaj naj stori. 
Igre bodo sicer brezžič-
no dostavljene enkrat 
tedensko, pri čemer ostale 
podrobnosti ne bodo 
razkrite vnaprej. Za vse 
ljubitelje drugačnih in 
zares novih stvari!_ 

play.date

ASUS ZENBOOK 
PRO DUO
DVA ZASLONA

Podjetje Asus je v letoš-
njem letu razveselilo svoje 
privržence z novim preno-
snikom ZenBook Pro Duo. 
Ta ne vključuje le enega, 
pač pa kar dva 4K-zaslo-
na. Zraven 15-palčnega 
OLED-zaslona (16 : 9) se 
nad tipkovnico nahaja še 
IPS-zaslon ScreenPadPlus 
(32 : 9). Tipkovnica ni zato 
nič manjša, sledilno ploš-
čico pa najdemo na desni 
strani. Manjši zaslon služi 
predvsem kot sekundarna 
nadzorna plošča, a ga 
lahko prav tako združite 
z glavnim zaslonom ali 
pa preoblikujete v dve 
okni z razmerjem 16 : 9 in 
ločljivostjo 1.080 p._ 

asus.com

V tem mesecu nas je še posebej navdušil novi 
Apple Mac Pro s svežo skulpturno podobo in 
specifikacijami, ob katerih zastane dih. Tukaj 
je še seksi Lenny, ki je z Leico ustvaril nič manj 
seksi kamero. Kaj boste izbrali vi?

APPLE
ZMAGOVALNI

BESEDILO & IZBOR: JAN MACAROL & MIHA KODRIČ 

OGL ASNA VSEB INA
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CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 
 
Znamenita serija Call of Duty: Modern Warfare se 25. oktobra 
začenja povsem znova! Windows PC, PlayStation 4 in Xbox One 
bodo namreč deležni prevetrene, predelane in skoraj povsem na 
novo sestavljene različice prelomne Call of Duty 4 izpred dvanajstih 
let. Pripoved bo sveža in bo stavila predvsem na izzivalne, čustveno 
neprijetne trenutke, kot je tisti v CoD4, kjer si lahko sodeloval v 
pokolu civilistov na moskovskem letališču. Seveda bo velik poudarek 
tudi na večigralstvu, ki bo prvič doslej podpiralo istočasno 
udejstvovanje igralcev z vseh sistemov naenkrat!_

callofduty.com

/ I G R A
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CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED 
 
Sloviti Mario Kart je v svetu zabavnih dirkalnih arkad naredil pravi rompompom 
in sprožil plaz posnemovalcev. Med boljše se je pred dvajsetimi leti uvrstil 
Crash Team Racing za prvi PlayStation, ki se zdaj vrača na PlayStation 4.  Gre 
za norenje z risankastimi liki v kartingih, s sprotnim pobiranjem fantazijskih 
nadgradenj in domišljijskimi progami. Nova inačica vsebuje bistveno 
nadgrajeno grafiko, poleg tega pa tudi spletno večigralstvo, ki omogoča, da s 
Crashem, Coco in ostalimi junaki tekmujete proti vsemu svetu._

crashbandicoot.com

CRASH BANDICOOT
Petek, 21. 6., ob 17.00 
 
Na dogodku ob izidu igre Crash Team Racing s simpatičnim risankastim junakom Crashem Bandicootom 
v glavni vlogi bo mogoče pritisniti na plin in prvič oddrveti po vznemirljivih progah, polnih nevarnosti! 
Vsak udeleženec bo prejel lepo darilo in izžrebali bodo nekaj srečnežev, ki bodo prejeli karto za gokart 
stezo. Prav tako bo mogoče na kraju dogodka, ki bo izpeljan v sodelovanju s specializiranim trgovcem 
Konzolkom, kupiti izvod igre. Pridite, zabava bo zagotovljena!_

Ljubljana / Rollbar karting center BTC

/ D O G O D E K

WARHAMMER: CHAOSBANE 
 
Igre v slogu Diabla so za ljubitelje tega akcijskega 
erpegeja vedno dobrodošle in Chaosbane je pravi zanje. 
Kot pri Blizzardovi legendi gre za od zgoraj gledano 
pobijanje hord pošasti, le da te prihajajo iz znanega 
srednjeveškega sveta Warhammer. Na razpolago so štirje 
raznoliki poklici, junaki pa lahko združujejo moči in se tako 
podpirajo!_

warhammer-chaosbane.com

/ I G R A
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Made in Korea 
LG G8 Thinq 

T E L E F O N  M E S E C A

KOREJSKI LG SE NIKOLI NI BRANIL NOVIH IN NENAVADNIH IDEJ. TEMU SE NI IZNEVERIL NITI 
PRI NOVEM TELEFONU LG G8 THINQ, KI SO GA PREDSTAVILI ŽE NA KONGRESU MOBILNE TE-
LEFONIJE MWC 2019 IN KI PRIHAJA K SLOVENSKIM OPERATERJEM PRAV TE DNI. JE PRVI S 
POSEBNIM FOTOAPARATOM, KI MERI RAZDALJO IN TAKO IZRAČUNAVA ŠE TRETJO DIMEN-
ZIJO. S TEM SO OMOGOČILI VEČJO VARNOST IN DRUGAČNO UPRAVLJANJE TELEFONA.

Spredaj vgrajeni fotoaparat s tipalom ToF 
(Time of Flight) poenostavljeno povedano 
meri čas, ki ga porabijo svetlobni fotoni za 
potovanje do objekta in nazaj. Iz tega lahko 
potem sistem sestavi nekakšen 3D-model 
motiva. V realnem času, seveda. Tako je 
odklepanje z obrazom precej varnejše, saj 
telefona ni mogoče pretentati z običajno 
fotografijo, ki je samo dvodimenzionalna. 
G8 ThinQ pa se bo prav zaradi tega dalo 
odkleniti tudi z dlanjo. Podobnost strukture 
dlani med dvema človekoma se namreč 
zgodi enkrat na milijardo.

Poleg varnosti so LG-jevi inženirji omogočili 
še upravljanje s kretnjami nad zaslonom. 
Lahko boste vrteli gumb za glasnost in 
zajemali posnetke zaslona, ne da bi se 
ga pri tem sploh dotaknili. Sam telefon 
ponuja vse, kar sodoben mobilnik mora: od 
najnovejšega procesorja Snapdragon 855, 
ki ga podpira 6 GB delovnega spomina, 
odličen zaslon OLED in mogočni zvok, ki ga 
ustvarja kar zaslon z vibriranjem.

Prav zvoku LG tradicionalno namenja 
izjemno veliko pozornosti, saj je tako po-
memben kot slika. 

Mogoče je treba omeniti, da prav telefoni 
LG ustrezajo nekaterim visokim standar-
dom, kot je standard MIL-STD-810G, ki velja 
za opremo ameriške vojske, vodoodpor-
nost in odpornost proti prahu po standar-
du IP68. 

LG G8 ThinQ prihaja v času, ko so na uda-
ru kitajski proizvajalci pametnih telefonov 
in tako predstavlja odlično alternativo. Tudi 
zaradi tega, ker je inovativnejši in s tem 
revolucionaren._

M N E N J E
LG G8 ThinQ je izjemen pame-
tni telefon, ki prinaša izjemno 
število inovacij. Tudi zato mu 
ne zamerimo, da izgled ni 
njegova najmočnejša plat. A 
je vse ostalo na najvišji možni 
ravni. Telefon za tiste, ki cenite 
inovacije in kreativnost. 

P O Z I T I V N O
+ MIL (VOJAŠKI STANDARD) 
+ ODLIČEN ZVOK  
+ OLED EKRAN
+ VARNOST   
+ INOVACIJE 

N A Š E  M N E N J E 

Z A D R Ž E K
- ZADRŽAN DIZAJN 
- ŠTEVILO KAMER

92%
O D L I Č N O

BESEDILO: MATJA Ž ROPRET 

CIT YMAGA ZINE.SI/LGG8THINQ 
N A K U P 
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V avtomobilski industriji je navada, da ob 
predstavitvi osveženega modela avtomo-
bila zanj trdijo, da je povsem nov – v večini 
primerov to ni tako, a ob tokratnem razkritju 
popolnoma novega BMW 1 pa se s trditvijo 
povsem strinjamo.

BMW 1
NOVI

Povsem novi BMW serije 1 se od svojega predhodnika razlikuje v skoraj vsem. Ohra-
njena je osnova avtomobila s prisekanim zadkom, ki pa je zdaj prvič deležna pogona 
na prednji kolesni par. Enako zgodbo zasledimo pri dizajnu, kjer so poskrbeli za ko-
renite spremembe, tako zunaj kot tudi znotraj avtomobila. Prednja maska je obču-
tno povečana, »ledvički« pa sta med seboj združeni in še bolj opazni. V nasprotju z 
vedno večjimi nasledniki aktualnih modelov je BMW 1 za 5 mm krajši, bo pa zaradi 
prednjega pogona več prostora v notranjosti. Prtljažni prostor se je povečal za 20 
litrov, kar pomeni, da ga je na razpolago 380 litrov, ob podrtih sedežih pa kar 1.200 
litrov. Najmočnejša različica BMW 1 z 2,0-litrskim M135i xDrive motorjem je hkrati tudi 
najmočnejša različica 4-valjnega motorja BMW do zdaj. Ima 306 konjskih moči, štiri-
kolesni pogon, 8-stopenjski samodejni menjalnik in še malce bolj agresiven dizajn._ 

bmw.si

JAN MACAROL
Avtomobilistični navduše-
nec ter vloger, ki za vas s 
sodelavci urednikuje rubriko 
mobilno!  
janmacarol.com

Ob omembi imena McLaren najprej pomislimo na močan in športen 
avtomobil – najnovejši McLaren GT ni kaj dosti drugačen, bo pa v 
to formulo vnesel še obilico udobja in postavil definicijo t. i. »grand 
tourer« avtomobila na povsem novo raven. Z GT-jem želijo pridobiti 
popolnoma nove kupce, ki stremijo k avtomobilu, ki bo omogočal 
vožnjo na daljše razdalje. Ne samo, da je najudobnejši, GT je tudi 
najprostornejši McLaren do zdaj. Skupno ima kar 570 litrov prtlja-
žnega prostora, kar je primerljivo z večjimi družinskimi avtomobili. 
Poganja ga novi 4,0-litrski V 8-valjnik z dvojno turbino, ki proizvede 
skoraj 620 konjskih moči oz. 462 kW. GT zaradi tega ni izgubil svoje 
ostrine, ponuja pa pravo kombinacijo za tiste, ki si zaradi športne 
zmogljivosti ne želijo delati kompromisov pri udobju._

cars.mclaren.com

NAJPROSTORNEJŠI MCL AREN 

MCLAREN GT  

NE SPREGLEJ
Unu je električni skuter, ki prihaja iz Berlina – v sodelovanju s podjetjema LG in BOSCH so letos predstavili drugo generacijo električnega 
skuterja, ki je tokrat barvitejša in pametnejša. Že druga generacija električnega skuterja Unu ima podobno vitek in opazno obarvan skuter 
– opremljen je z modernimi »gadgeti«, med katerimi najdemo digitalni ključ, navigacijo in zaščito proti kraji. Praktično neslišen elektromotor 
je prispeval BOSCH, ki požene skuter do 45 km/h. V tem primeru nam ni treba opravljati dodatnega izpita za A-kategorijo. Ima odstranljivo 
in prenosno baterijo, ki jo lahko polnimo na navadni gospodinjski vtičnici, v sedmih urah pa bo baterija polna in bo imela dovolj energije za 
do 50 kilometrov dolgo pot._ 

unumotors.com

ELEK TR IČNI SKUTER  

UNU 
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Najnovejši izdelek s strani Rolls-Royce Bespoke Design Collective je hladilna »skrinja« za peneče vino. Za izdelavo so uporabili enak roko-
delski pristop in enake materiale, kot jih uporabljajo pri izdelavi avtomobilov. Ohišje skrinje je narejeno iz aluminija in karbonskih vlaken ter 
obdano s kakovostnim črnim usnjem in hrastovim lesom. Ob odprtju skrinje zagledamo štiri kozarce za penino, iz ročno pihanega kristala 
in poliranega aluminija, ki ponazarjajo obliko V 12-valjnega motorja. Pokrov se spremeni v pladenj, iz katerega lahko postrežemo s prigrizki. 
Notranjost je osvetljena, ob strani pa imamo na voljo dve »viseči mreži« iz rdečega usnja v odtenku Hotspur Red. Tam shranjujemo kanapeje, 
kaviar in šampanjec, ki se v skrinji ohladijo na pravšnjo temperaturo za pogostitev._ 

rollsroycemotorcars.com

BAR, K I  MU N I PAR A 

ROLLS-ROYCE BESPOKE DESIGN 

Opel Corsa-e je prava stvar za obeležitev 120. obletnice Oplovega obstoja. Šesta 
generacija izredno priljubljenega kompaktnega avtomobila je tokrat na voljo v 
popolnoma električni obliki. Poganja jo motor z močjo 100 kW (136 KM), kar je 
dovolj, da bo novinka agilna in predvsem zabavna. Baterija, zmogljivosti 50 kWh, 
ima dovolj energije za do 330 kilometrov dolgo pot, do 80 % pa jo je mogoče 
napolniti že v 30 minutah. Opel nudi 8-letno garancijo na baterijo, njeno delova-
nje pa lahko spremljamo preko aplikacije myOpel. Poleg dinamičnega športnega 
dizajna se lahko Corsa-e pohvali s tehnologijo, ki jo srečujemo pri avtomobilih viš-
jega cenovnega razreda. Corsa-e je opremljena z matričnimi žarometi IntelliLux 
LED, ki jih je Opel prvič ponudil v segmentu manjših avtomobilov._

opel.si

ELEK TR IČNA

NOVA OPEL CORSA-E 

ŠKODA Superb si je že dodobra utrdila ime 
in predstavlja sam vrh Škodine ponudbe. Nji-
hov zastavonoša je bil deležen prenove, ki je 
temu primerno subtilna. Največje spremembe 
so opazne na zadku, kjer je logotip zamenjal 
napis ŠKODA, kot smo že videli pri Scali in 
Kamiqu. Luči v popolni tehnologiji LED imajo 
nekoliko spremenjeno grafiko in aktivne smer-
nike. Spredaj smo le dočakali matrične žaro-
mete, kar je še ena izmed novosti za blagovno 
znamko. A še bolj navduši novica o priključ-
nem hibridu, Superb iV. Kombinacija elektro-
motorja, 1,4-litrskega bencinskega motorja in 
13-kWh baterije, bo dovolj za 55 kilometrov 
popolnoma električne vožnje in za 850 kilo-
metrov dolgo pot, v kombinaciji s polnim tan-
kom goriva. Ponudbi se je pridružil še Superb 
Scout, ki bo najbolj všeč tistim, ki potrebujejo 
avtomobil za zahtevnejše terene._

skoda.si

PRENOVA

NOVA ŠKODA 
SUPERB

Mobilno

Eleganca, športnost in dovršen dizajn so prednosti, ki povezujejo 
SEAT Arono, Ateco in Tarraca. Navdihnila jih je dinamična Barcelo-
na in pripravljeni so, da z vami osvojijo mesto. 
SEAT Arona vas zapelje z izrazitim karakterjem mestnega SUV-ja in 
kar 68 možnostmi barvnih kombinacij. Ateca navdušijo vsakdanja 
potovanja z impresivnim videzom in napredno opremo, Tarraco pa 
vse to nadgradi z veliko več prostora. 

SUV, SEAT urbana vozila, so ustvarjena za užitek v razgledu z vrha 
in odkrivanje urbanih ulic s kar največ udobja. Polna pametnih var-
nostnih sistemov, kot so sistem za pomoč pri zastojih, tempomat z 
avtomatskim uravnavanjem razdalje in funkcija zaznavanja mrtve-
ga kota omogočijo brezskrbne poti, s tehnologijo povezljivosti pa 
nikoli ne izgubite stika. Zapeljite SUV in spoznajte mesto s še več 
samozavesti._

seat.si

OSVAJAJO MESTO

SEAT URBANA VOZILA 
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ŠE ELEGANTNEJŠI

NOVI FORD 
MONDEO HYBRID
Pri Fordu so predstavili izboljšanega Forda Mondea 
z elegantnimi novimi zunanjimi in notranjimi poteza-
mi, ki je prvič in kot edini v segmentu na voljo tudi 
v karavanski različici s hibridnim bencinsko-elek-
tričnim pogonom. Uvaja različne funkcije za delno 
avtonomno vožnjo, vsak vidik novega Mondea pa je 
zasnovan za preprostejše, bolj sproščene in še bolj 
navdušujoče vožnje. Mondeo Hybrid s prefinjenim 
samodejnim menjalnikom in možnostjo tihega spe-
ljevanja predstavlja privlačno alternativo dizelskim 
pogonskim sklopom, ki odpravi skrbi glede dosega in 
potrebo po zunanjih virih za polnjenje akumulatorske 
baterije. Poleg nižje vstopne cene pa zagotavlja tudi 
nižje stroške lastništva za voznike, ki lahko tudi do 60 
odstotkov dela poti v urbanem okolju opravijo na ele-
ktrični pogon. Novi karavan zagotavlja do 1508 litrov 
prostora pri preklopljenih zadnjih sedežih. Pri Fordu 
Slovenija samozavestno napovedujejo, da bo kar 50 
odstotkov vseh novih prodanih Mondeov hibridnih._

ford.si/testna_voznja

Modeli Audi Allroad so prav z modelom A6 pred dobrimi 20 leti dobi-
li statusni simbol – postali so češnja na vrhu torte in se vpisali med 
najbolj zaželene karavane vseh časov. Četrta generacija prihaja z 
vsemi sladkorčki prejšnjih generacij. A igro, kot vedno, dviguje še na 
nekoliko višjo raven. Eleganten in decenten videz tega terenskega 
karavana je bil vselej adut Audija A6 Allroad, zaradi česar izstopa v 
množici podobnih karavanov. Oblikovalci njegovo športnost nevsi-
ljivo nadgrajujejo z dodatki za teren, ki pa ne kričijo kot pri nekate-
rih posnemovalcih, ki so ga krepko posnemali zadnjih 20 let. Bistvo 
Audija A6 Allroad je vselej bilo in bo ostalo odlično: štirikolesni po-
gon AWD in prilagodljivo zračno vzmetenje ter povečan odmik od 
tal za obvladovanje tudi nekoliko bolj grobega terena! Ob 20. oble-
tnici Audi svojim zvestim kupcem ponuja posebno edicijo – Allroad 
Edition – s seveda posebej prilagojenim videzom, tremi posebnimi 
barvami in nekaterimi luksuznimi dodatki, kot so posebna platišča 
ter oblazinjenje v alkantaro in usnje._

audi.si

K AR AVANSK A KL AS IK A 

AUDI A6 ALLROAD  





Vabljeni na neverjetno zgodbo o igračkah 
Vabljeni na neverjetno zgodbo o igračkah 
in njihovem razburljivem živem svetu, ko 
se podajo na pustolovščino, polno prija-
teljstva in humorja. Igrače se z Bonnie in 
njeno družino odpravijo na potovanje, na 
katerem Jelko po spletu okoliščin naleti 
na staro prijateljico in simpatijo - porce-
lanasto punčko Bo Peep, ki je bila nekdaj 
del lučke v sobi Andyjeve mlajše sestrice. 
Na poti, na kateri se jim pridruži tudi nova 
igrača Vilko, ki je sestavljena iz odpadkov, 
se jim pripeti kup dogodivščin in katastrof, 
ki jih druščina pravih prijateljev reši pogu-
mno in s humorjem, ki ga tudi v novem delu 
ne manjka._

Režija:  Josh Cooley. Glasovi: Aljaž Jo-
vanović, Gašper Jarni, Nina Valič, Jure 
Mastnak, Goran Hrvačanin, Gorazd Ži-
lavec, Uroš Potočnik, Tanja Potočnik, Jan 
Bučar.

od 20. junija / Cineplexx, Kolosej

DRUŽINSKA ANIMIRANA KOMEDIJA

SVET IGRAČ 4 
ZDA, 2019, TOY STORY 4

DARK FATE

Dark Fate bo nadaljevanje filma 
Terminator 2: Sodni dan (1991) 
in bo s tem ignoriral vse štiri 
prejšnje filme, vključno z najno-
vejšim Terminator: Genisys iz 
2015. Slednji namreč ni bil us-
pešen, Dark Fate pa je poskus 
ponovnega oživljanja franšize 
z Arnoldom Schwarzenegger-
jem in Lindo Hamilton kot Sarah 
Connor. James Cameron bo 
producent, režijo pa so zaupa-
li Timu Millerju (Deadpool). 

Predvideni izzid filma je 25. ok-
tober (VB)._

Chris Hemsworth in Tessa Thompson sta 
zlahka skočila v črni obleki agentov H in M, 
ampak lahko ste prepričani, da reševanje 
sveta ne bo potekalo tako gladko. Pred-
vsem zato, ker se nevarnost skriva prav 
med njunimi kolegi. Kot lahko razberemo 
že iz samega naslova filma, bo sovražnik 
letos napadel na svetovni ravni; vesolje se 
širi, z njim pa tudi vse večja nevarnost.  Ste 
pripravljeni na še nikoli videni déjà vu in na 
novo pustolovščino v črnem?_

Režija: F. Gary Gray. Igrajo: Chris 
Hemsworth, Rebecca Ferguson, Tessa 
Thompson, Liam Neeson, Emma Thomp-
son.

od 13. junija / Cineplexx, Kolosej

ZNANSTVENOFANTASTIČNA  
KOMEDIJA

MOŽJE V ČRNEM 
ZDA, 2019, MEN IN BLACK: 

 INTERNATIONAL

Že poznate zloveščo in ubijalsko igračo 
po imenu Chucky? Junija namreč na ve-
lika platna prihaja tehnološko naprednejši 
remake zgodbe, ki je bila upodobljena že 
leta 1988. V njej spremljamo samohranilko 
Karen, ki svojemu sinu Andyju za rojstni 
dan podari igračo, ne da bi vedela, da 
je igrača zlobne narave in ima zmožnost 
ubijati. Zlobnemu Chuckyju je glas poso-
dil igralec Mark Hamill, znan pa vlogi Luka 
Skywalkerja iz trilogije Vojna zvezd._

Režija: Lars Klevberg. Igrajo: Aubrey Pla-
za, Gabriel Bateman, Brian Tyree Henry, 
Tim Matheson.

od 20. junija / Cineplexx, Kolosej

GROZLJIVKA

OTROŠKA IGRA
ZDA, 2019, CHILD’S PLAY

CASY NEISTAT 
LIFESTYLE VLOGER

Foter vseh vlogerjev. Le-
genda cinematičnega vloga, 
ki dokazuje, da je lahko 
dokumentiranje včasih 
dovolj, da te svet enostavno 
ljubi. Trenutno se seli iz New 
Yorka v Los Angeles. Ja ... 
pestro bo!  

CITYMENI ...  
NEKI ZA  
GLEDAT!
KER JE TV KR NEKI!

LEWIS 
HILSENTEGER 
UNBOX TERAPIJA

Ali ni odlično, ko gledaš 
nekoga, ki odpira telefon ali 
gadget, zraven pa izveš še 
prve vtise? Ampak Lewis je 
vse prej kot le to. Od nedav-
nega ima tudi podcaste in 
celo »daily« 

Platna
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Vsaka ženska ima dva obraza ... Pod neizmerno lepoto Anne Poliatove leži 
skrivnost, s katero bo postala najbolj iskana in strah vzbujajoča politična 
morilka na svetu._

Režija:  Luc Besson.  Igrajo: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian 
Murphy, Lera Abova. 

od 20. junija / Cineplexx, Kolosej

AKCIJSKI TRILER

ANNA 
FRANCIJA, 2019, ANNA

Peter Parker se vrača v filmu Spider-Man: 
Daleč od doma, novem poglavju o zna-
menitem možu-pajku. Priljubljeni junak 
se sklene pridružiti najboljšima prijate-
ljema Nedu in MJ-ju in preostali klapi na 
poletnem oddihu po Evropi. Toda njegov 
načrt, da za nekaj tednov opusti super-
junaške dolžnosti, se kmalu izjalovi, ko ga 
Nick Fury prosi, naj mu pomaga preprečiti 
napad skrivnostnih bitij, ki sejejo kaos po 
vsej celini._

Režija: Jon Watts. Igrajo: Tom Holland, 
Zendaya, Jake Gyllenhaal, Samuel L. 
Jackson.

od 4. julija / Cineplexx, Kolosej

AKCIJSKA PUSTOLOVŠČINA

SPIDER-MAN: 
DALEČ OD DOMA
ZDA, 2019, SPIDER-MAN: 
FAR FROM HOME

Filmsko vesolje Priklicanega zla še naprej 
širi svoje zlo. Ta film – tretji v izjemno us-
pešni podfranšizi Annabelle – se dogaja 
med filmoma Priklicano zlo in Priklicano 
zlo 2 ter sledi preiskovalcema paranormal-
nega, Edu in Lorraine Warren, ki domov 
prineseta lutko, ki bo kmalu začela trpinčiti 
njuno hčerko._

Režija: Gary Dauberman. Igrajo: Emily 
Brobst, Patrick Wilson, Mckenna Grace, 
Vera Farmiga, Madison Iseman.

od 27. junija / Cineplexx, Kolosej

GROZLJIVKA

ANNABELLE 3
ZDA, 2019, ANNABELLE COMES 

HOME

Umetna inteligenca pomaga hollywoodskim 
studiem odločati in počasi, a zagotovo nadomešča 
klasičnega filmskega producenta, saj lahko na 
podlagi zgodovinskih podatkov ugotovi, ali bo film 
uspešen!  

Startup is Los Angelesa je eno od mnogih podjetij, ki v film-
ski industriji obljubljajo, da bodo na podlagi zgodovinskih 
podatkov o filmih omogočili predvidljive producentske 
odločitve. Podjetje namreč kupuje vse zgodovinske podatke 
o filmih in njihovih prodajnih številkah skozi leta. Nato te 
podatke primerjalno in navzkrižno primerja s temami in z 
igralci v filmih. Na ta način dobijo hollywoodski studiji oceno, 

AI ODLOČA
Cinelytics

ali bo film z določenim igralcem in o določeni temi 
uspešen. Na nek način podjetje Cinelytic omogoča svojim 
naročnikom neke vrste »virtualni« nogomet z igralskimi 
zasedbami in temami. S spremembo enega igralca pa 
se projekcija uspešnosti filma v trenutku spremeni. Ja … 
umetna inteligenca!_

MARQUES 
BROWNLEE 
MKBHD

Najboljši tehnološki vloger 
in nekdo, ki ga spremljamo 
na YouTubu od mladih nog. 
Marques je eden tistih, ki 
je dokaz, da trdo delo na 
YouTubu prinese slavo in 
uspeh. 

ALEX COSTA 
LEPOTNI VLOGER

Alex je eden redkih moških 
vlogerjev, ki je izjemno uspe-
šen z vlogi o modi, lepoti in 
slogu. In »živ« dokaz, da tudi 
moški kdaj pa kdaj pogleda-
mo kakšen lepotni vlog. Ne, 
ni nas sram! 

JON OLSSON  
VLOGER O LUKSUZU

Kaj narediti z odvečno 
energijo, ko končaš športno 
kariero? Postaneš poslovnež 
in vloger. Olsson to počne 
z odliko in z veseljem ga 
spremlja že več kot 1,3 milijo-
na sledilcev. 



Glasba

Elton John je eden najbolj znanih in plodnih britanskih glasbe-
nikov vseh časov. Njegova raznolikost, pomešana z izbranim 
čutom za melodiko, dinamično karizmo ter barvitim odrskim šo-
vom, ga je v rekordno kratkem času izstrelila med največje pop 
zvezde. V teh dneh lahko v kinu spremljate njegovo neolepšano 
rock’n’roll fantazijo, biografijo Rocketman, ki ganljivo opisuje, 
kako je mali mestni fant Reginald Dwight postal ena najbolj iko-
ničnih osebnosti v pop kulturi.

V svoji karieri je Elton izdal 30 studijskih albumov in prejel števil-
ne glasbene nagrade – pet grammyjev, pet nagrad brit, oskarja, 
zlati globus, tonyja, nagrado Disney Legends in nagrado Ken-
nedy Center Honors. Sprejet je bil v Hram slavnih rokenrola, 
Elizabeta II. pa mu je za prispevek v glasbi in dobrodelnem delu 
podelila viteški naziv. Med svojo kariero se je Elton pogosto boril 
z zasvojenostjo od alkohola in kokaina, boril se je tudi z bulimijo. 
Januarja lani je oznanil, da se bo upokojil in se tako še zadnjič 
podal na triletno poslovilno turnejo. Če želite glasbeno legendo 
še zadnjič videti koncertirati na turneji, potem nikar ne zamudite 
nastopa v Gradcu!

3. julija ob 20.00 / Gradec /  
Messe Graz Freigelände

KONCERT / GRADEC

ELTON JOHN

KONCERT / LJUBLJANA

TOM JONES

PRIHAJA 
ROCKETMAN!
Elton John se poslavlja. Njegovo zadnjo turnejo boste nam najbližje 
ujeli v sosednji Avstriji, natančneje v Gradcu, kjer bo »mož z rakete« 
še zadnjič koncertiral. A zadnje besede zagotovo še nista rekla va-
ližanski plejbolj Tom Jones in eden največjih kitaristov vseh časov, 
Mark Knofler, ki bosta tokrat šarmirala slovensko publiko. Več v 
nadaljevanju._ 

Prvi pravi veliki hit It’s Not Unusual je danes 79-letni vrhunski valižanski rock pop pevec Tom Jones posnel leta 
1965, istega leta pa je posnel še pesem Thunderball, ki je postala naslovna skladba istoimenskega filma o Ja-
mesu Bondu. In zvezda je bila rojena. Temu so sledili hiti What’s New Pussycat?, Green Green Grass of Home, 
Delilah, I’ll Never Fall in Love Again, She’s A Lady in drugi.

V svoji karieri je prejel številne nagrade in priznanja. Pa naj omenimo le nekatere: grammyja za najboljšega 
novega izvajalca, na hollywoodskem pločniku slavnih je dobil svojo zvezdo, prejel je nagradi brit za najboljše-
ga moškega izvajalca ter za izjemen prispevek h glasbi … Iz istega razloga mu je leta 2006 britanska kraljica 
Elizabeta II. podelila viteški znak, dve leti kasneje pa je bil sprejet v Hit Parade Hall of Fame. Leta 2009 mu je 
madžarska revija Periodika nadela naziv najbolj seksi moškega na svetu.

Svetovni superzvezdnik obljublja spektakularen šov, na katerem boste lahko slišali njegove največje uspešnice.  

18. junija ob 20.00 / Ljubljana / Dvorana Stožice

Mark Knopfler, eden najbolj kritiško in komercialno uspešnih 
umetnikov vseh časov, prihaja v Slovenijo s svetovno turnejo 
Down The Road Wherever, na kateri bo predstavil svoj de-
veti samostojni studijski album Down the Road Anywhere. 
Na albumu je 14 nepozabno elegantnih novih Knopflerjevih 
pesmi, ki jih navdihuje širok spekter vplivov in čustev: njego-
vi zgodnji dnevi v Deptfordu z zasedbo Dire Straits, ko je bil 
nogometni navdušenec, izgubljen v čudnem mestu, ko je s 
koncertov štopal domov v snegu, ko je postopal v zakotnih 
lokalnih gostilnah ... 

Eden največjih kitaristov vseh časov je prodal več kot 120 mi-
lijonov albumov tako z zasedbo Dire Straits kot na samostojni 
poti, mnoge njegove pesmi pa so postale klasika: Money For 
Nothing, Brothers in Arms, Sultans Of Swing, Romeo & Juliet 
in Walk Of Life.

29. junija ob 20.00 / Ljubljana / Dvorana Stožice

KONCERT / LJUBLJANA

MARK KNOPFLERNE SPREGLEJ
KONCERTI V NAŠI BLIŽINI

IZBOR

UREDNICE

Eddie Vedder
15. junija 2019, Visarno Arena, Firence, Italija

Foo Fighters 
19. junija 2019, Arena Pula, Hrvaška

Def Leppard 
19. junija 2019, Mediolanum Forum, Milano, Italija

Slipknot 
27. junija 2019, Arena Parco Nord, 
Bologna, Italija

Ed Sheeran 
27. junija 2019, Arena Parco Nord, Bologna, Italija

Whitesnake 
3. julija 2019, Šalata, Zagreb, Hrvaška

Tom Jones, ena izmed največjih živih 
legend, velik šarmer in briljanten iz-
vajalec, je aprila letos začel z ameri-
ško-evropsko turnejo, v sklopu te pa 
se bo ustavil tudi v naši prestolnici. 
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CAUDALIE Z NOVO LINIJO IZDELKOV 
Zaščita pred sončnimi žarki je v tem času pomembnejša kot 
kdajkoli poprej, a velja za veliko onesnaževalko. Francoska 
znamka Caudalie v poletje 2019 vstopa s prav posebno linijo 
izdelkov za sončenje, takšnih, ki ščitijo kožo in morsko okolje._ 
vivaderm.si

SOLZE SREČE 
Navajeni smo že, da 
Jan Plestenjak rad 
preseneča. Konec 
maja je združil moči z 
Europarkom Maribor. 
Za nagrajenko 
Europarka Maribor, 
gospo Lojzko Oblonšek, 
njene najbližje in 
prijatelje sta pripravila 
Janov koncert v njeni 
dnevni sobi. Manjkale 
niso niti solze sreče._ 
europark.si

SPROŠČENO Z MARSOM ZA 
BOLJŠI JUTRI 
Prijetno vreme in čarobnost 
Botaničnega vrta sta tudi tokrat 
poskrbela za sproščeno druženje. 
Popestrili so ga ustvarjalni kotiček 
za male nadobudneže, kotiček v 
senci za ljubke štirinožce in kotiček, 
v katerem so bile predstavljene 
kulinarične kreacije družbe Mars._ 
mars.com

NUXE ❤  LOVE AFFAIR 
NUXE nadaljuje zgodbo 
legendarnega suhega olja 
Huile Prodigieuse® z novim 
izdelkom, ki slavi sladko in 
romantično ženstvenost – 
Huile Prodigieuse® Florale. 
To je vlažilni izdelek za nego 
telesa, obraza in las s sedmimi 
dragocenimi rastlinskimi olji._ 
nuxe.si
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kar 72 %  vas je s svežino sadja in zelenjave  
najbolj zadovoljnih pri Lidlu Slovenija1).

Potrjeno NAJBOLJŠI V SVEŽINI!

1)Vir: raziskava Brand Tracker za februar 2019, ki jo za Lidl izvaja podjetje Ipsos. n=809. Več na www.lidl.si


