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BILO JE NEKOČ ... 
V HOLLYWOODU
V kina prihaja težko 
pričakovani film 
legendarnega režiserja 
Quentina Tarantina. 

INTERVJU
Na festival FUKSi prihaja 
tudi David Morales. 
Kakšni so novi ritmi 
starega mačka?
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TRAJNOST  
JE KUL!
Ker je trajnost bolj vroča 
tema od poletja, ji tokrat 
namenjamo rubriko Fetiš. 

#CITYMAGAZINE

DELI SVOJ BREZPL AČEN IZ VOD
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S. 5 /  DAN ZA  

FUKSI

To poletje vas pričakuje 
Festival urbane kulture!

S. 10 /  FETIŠ  

TRAJNOST

Converse in Prada se 
obračata k trajnosti.

S. 12 /  FETIŠ  

#NAROBE

Kopalke #narobe vas 
bodo v trenutku osvojile!

S. 18 /  DOM

COINCASA

Naj tudi vaš dom objame 
morska romantika.

S. 20 /  KULINARIK A

GURMANSKE POSTAJE 

V mestu vas čaka več novih 
gurmanskih postaj. Preverite!

S. 33 /  F ILM

BILO JE NEKOČ ... V 
HOLLYWOODU 

Prihaja Tarantinova moj-
strovina Bilo je nekoč … v 
Hollywoodu.

LUCIJA MARKO
Lucija Marko, 
urednica
@lucymarko
lucija.marko@citymagazine.si

Uredniški nagovor
Poleti se vse upočasni. Še vedno moramo 
zaslužiti za preživetje, delo se ne ustavi 
popolnoma, a v tem času damo prednost 
življenju. Kličejo nas zelene površine, urniki 
postanejo bolj sproščeni, osrečuje nas vita-
min D.

Uredniški nagovor je tokrat kratek kot pole-
tje – opomin, da zadihamo, da nas poboža 
sonce (pri tem seveda uporabljajmo kremo 
za sončenje) in da oluščimo vse tisto, kar 
nas obremenjuje, preden si jeseni naložimo 
nova bremena. 

V novi številki revije, ki bo na policah do sep-
tembra (tudi mi bomo zadihali in se olušči-
li), izpostavljamo fetiš na trajnost (ta je res 
kul), opravili smo intervju z grammyjem na-
grajenim mojstrom epskega clubbinga Da-
vidom Moralesom, ki ga boste lahko videli 

na festivalu FUKSi, seveda pa ne manjkajo 
niti novičke iz sveta tehnologije, mobilnega, 
filma, glasbe in še in še.

Prijetno dopustovanje vam želim, dragi 
bralci in naj bo to poletje nepozabno!_
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FILM POD ZVEZDAMI
Četrtek, 11. 7.
 
Tudi letos vas k sebi vabi čarobni 
ambient Grajskega dvorišča, kjer 
se bo zvrstil raznolik program 
filmskih vrhuncev pretekle sezone, 
pa tudi šest svežih filmov, ki bodo 
prvič javno predstavljeni na 
slovenskem platnu. Letošnji izbor 
močno zaznamujejo vélike ikone iz 
sveta filma, športa, glasbe, baleta 
in književnosti. V njem med drugim 
najdemo filme o Diegu Maradoni, 
enem največjih nogometašev vseh 
časov, ameriškem plezalcu Alexu 
Honnoldu, filmskem avtorju Pedru 
Almodovarju, popularnih glasbeni-
kih Freddieju Mercuryju in Eltonu 
Johnu, legendarnih opernih pevcih 
Marii Callas ter Lucianu Pava-
rottiju, ruskem baletniku Rudolfu 
Nurejevu in francoski pisateljici 
Sidonie-Gabrielle Colette. Naj se 
filmski večeri na prostem pričnejo!_

do 3. avgusta / Ljubljana /  
Grajsko dvorišče

TRNOVFEST
Četrtek, 1. 8. 

Trnfest bo! Le da letos sliši na ime TrNOVfest. Ob pričakovanju 
zavidljive obletnice Kulturnega doma Trnovo, ki letos šteje 99 let, 
so organizatorji pripravili nekaj sprememb, za katere verjamejo, 
da bodo zagotovo izboljšale program in s tem tudi izkušnjo leto-
šnjih obiskovalcev festivala. Med drugim bodo nastopili Hamo & 
Tribute 2 Love, Rambo Amadeus, Zabranjeno pušenje, Manou-
che, Nipke, Zaklonišče prepeva, Torul, Mi2, KiNG FOO, Zlatko, 
zalagasper, MRFY in Tabu. Gremo na TrNOVfest!_

do 31. avgusta / Ljubljana / Trnovo

LJUBLJANA BEACH 
VOLLEY CHALLENGE
Petek, 2. 8.
 
Kongresni trg v središču Ljublja-
ne se bo za tri dni spremenil v 
plažo sredi Ljubljane, na njej pa 
bo potekala odbojka na mivki 
v izvedbi vrhunskih svetovnih 
športnikov. Prvenstva, ki je že v 
svoji prvi izvedbi leta 2014 zbudi-
lo veliko pozornosti v svetovnem 
merilu, se bodo udeležile odboj-
karske dvojice iz različnih držav. 
Spremljali ga bodo brezplačni 
treningi za osnovnošolske 
otroke, glasbeni in animacijski 
program ter nočna zabava._

do 4. avgusta / Ljubljana /  
Kongresni trg

RED BULL NO PAWS 
DOWN
Sobota, 3. 8. 

Ljubitelji hitrosti boste na 
svoj račun prišli sredi poletja 
visoko nad dolino reke Kolpe. 
Na Medvedjem črevu se bodo 
namreč v okviru tradicional-
nega kampa KnK Longboard 
najboljši na svetu pomerili 
»v stoje«. Pravila Red Bull No 
Paws Downa so preprosta: 
štirje naenkrat navzdol po 
14-odstotnem klancu in 18-krat 
po 180° zavitem Medved-
jem črevu. Prva dva na cilju 
napredujeta v naslednji krog, 
dotikanje tal z rokami ni dovo-
ljeno. Samo za drzne!_

do 4. avgusta / Osilnica

CASTLE KOLPA MUSIC 
FESTIVAL
Sreda, 31. 7.
 
Festivalski spektakel za mlade in 
mlade po srcu bo letos potekal kar 
na treh odrih: na Dragon Stageu, 
v Areni Experience in na Odru na 
plaži. Ob obfestivalskih dejavno-
stih, kot so stand-up predstave, 
športne igre, delavnice, projekcije 
filmov in drugih, bo na voljo tudi 
plaža na reki Kolpi. Zabavali se boste lahko ob kar 30 glasbenih skupinah in 20 didžejih 
iz številnih držav sveta, seveda pa ne bodo manjkali tudi domači vrhunski izvajalci. Med 
drugim prihajajo Asian Dub Foundation, Sander Van Doorn, Soulfly, Goran Bare & Maj-
ke, Siddharta, Pankrti, Umek in Parni valjak. Zabava zagotovljena!_

do 4. avgusta / Kostel / Fara
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MLADI LEVI
Petek, 23. 8.
 
Letošnji festival bo združil umetnike, 
mislece in občinstvo v vznemirljivih 
skupnih raziskovanjih pod površjem, 
prehajanjem skozi različne plasti 
stvari in njihove odnose do družbe 
danes. Na festivalu bodo nastopili 
tako priznani umetniki – zvezde 
mednarodnih odrov (Ursula Martinez, 
Kate McIntosh, Walid Raad) kot tudi 
vznemirljivi mlajši avtorji (Maria Lucia 
Cruz Correia, Dimitri de Perrot, Jaha 
Koo), pripravljajo pa tudi mednarodni 
forum o čustvenem materializmu z 
umetniki in s priznanimi filozofi ter 
sociologi._

do 31. avgusta / Ljubljana /  
Stara elektrarna, Bunker

STREET FOOD MARKET 
MARIBOR
Četrtek, 29. 8.
 
Karavana ulične hrane se bo ponovno 
ustavila v Mariboru in vas razvajala z 
dobrotami v okviru turneje Street Food 
Market Austria in Street Food Market Slo-
venija. Zdaj že tradicionalni zadnji vikend 
v avgustu bo na enem mestu združil več 
kot 40 ponudnikov, ki bodo predstavili 
svoje dobrote svetovne kuhinje iz svojih 
predelanih vozil – »food truckov«. Vabljeni 
na kulinarično razvajanje!_

do 31. avgusta / Maribor / Trg Leona 
Štuklja

FESTIVAL VIBRA
Ponedeljek, 26. 8.
 
7. edicija Vibre vabi vse, ki vas zanima gledanje in spoznavanje plesa. Predstave in 
predavanja so namreč brezplačna in odprta za javnost. Festivalski večer bo 28. avgusta  
ponudil dve plesni poslastici: fascinanten in temačen umetniški kanadsko-slovaški duet 
Clare Furey in Petra Jaska z naslovom Razvezane zgodbe ter virtuozno koreografijo 
Incognito španske avtorice Lali Ayguadé. Vibra se bo zaključila z odprto prezentacijo 
rezultatov delavnic v Plesnem teatru Ljubljana, kjer bodo mladi plesalci prikazali kratke 
koreografije, ki bodo nastale na delavnicah._

do 31. avgusta / Ljubljana / Plesni teater Ljubljana
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ZMAJEV FESTIVAL
Petek, 6. 9.
 
Potopite se v svet, v katerem domišljija postane resničnost in 
resničnost postane fantastično kraljestvo zmaja! Za nepo-
zabno dogajanje bodo poskrbeli izvrstni glasbeniki in glasbe-
ne zasedbe: Hladno pivo, Elvis Jackson, Prismojeni profesorji 
bluesa, Avven, Los Ventilos, zmagovalci Špil lige 2019 – Kiwi 
Flash, Fake Orchestra, HeaveniX in Sherzer brigade.
Na sporedu bodo tudi plesni in akrobatski nastopi, doživ-
ljajske delavnice in artistične uprizoritve, primerne za vse, 
ki se še niso sprijaznili s tem, da so zmaji le plod človeške 
domišljije. Vse to ob pestri kulinarični ponudbi za vse okuse in 
ognjenih točkah, ki jemljejo dih. Na Grajskem griču bo zažiga-
lo kot že dolgo ne!_

do 8. septembra / Ljubljanski grad

/ F E S T I V A L

FUKSI
Petek, 30. 8.
 
Festival urbane kulture oziroma FUKSi 
tudi v tretji izdaji sledi svoji začrtani poti: 
na zadnji počitniški vikend bo z večernim 
block partyjem v Tobačni spet dvignil 
urbani utrip prestolnice z zelenim, trajno-
stno naravnanim povezovanjem ustvar-
jalnih energij na odru in pod njim. Kot 
glavna nastopajoča festivala bosta z Nor-
veške priletela serijska ustvarjalca hitov in 
festivalska junaka Röyksopp, nastopili pa 
bodo tudi David Morales ter nadgrajena 
Sladica z DJ Zedsom in gosti._

do 31. avgusta / Ljubljana / Tobačna

/ F E S T I V A L
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URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

N A K U P  M E S E C A
Urbani utrip

COOLA ZA COOL 
POLETJE!
Letos ponovno razveseljuje sončna 
linija COOLA iz Kalifornije s svojimi 
lahkotnimi in za kožo prijetnimi tekstu-
rami. Visokokakovostna UVA/UVB-zaš-
čita, ki kožo hkrati izdatno neguje, se 
ponaša s certifikatom 70 % + organic. 
Na voljo s klasičnimi in z mineralnimi 
filtri, z zaščito za obraz in telo v kre-
mah in razpršilih. Z linijo Beauty boste 
lahko poskrbeli za poletni make-up 
z UV-zaščito in za samoporjavitev 
obraza in telesa.

COOLA za življenjski slog sodobnega, 
osveščenega človeka, ki želi varno 
uživati v sončnih poletnih dneh. Posku-
site, všeč vam bo!_

coola.si

Vzporedni svetovi 
Alana Hranitelja
Retrospektivna razstava
5. 7. - 8. 9. 2019

www.ljubljanskigrad.si

POKROVITELJI RAZSTAVE:

oglas 235x145 01.indd   1 08/07/19   10:23

PRVA URADNA SLOVENSKA VODA  

NA NAJVEČJEM FILMSKEM FESTIVALU  

V CANNESU – MONACO BWF

Vsebuje veliko kalcija (340 mg)  

in malo natrija (samo 8,6 mg)  

in je edinstvena voda  

s tem razmerjem na svetu. 

Izvira sredi neokrnjene narave 

krajinskega parka Goričko  

v Prekmurju. 

Dobite jo v trgovinah Interspar in 

poslovalnicah Kompas shop ali pa 

jo naročite preko spletne strani  

www.canawater.eu

NOVO

E - M O B I L N O S T

HIT ELEKTRIČNO KOLO 
ZA POLETJE 2019
S - B I K E S  C 7 0 E

Električna kolesa že zavzemajo mestna sre-
dišča po celem svetu. Predstavljajo zdravo 
alternativo vožnji z javnim prevozom in 
omogočajo svobodo gibanja. Ne glede na 
vse vzpone in še tako oddaljene cilje. Elek-

trični S-BIKES C70e je ustvarjen, da posta-
ne zmagovalec vseh mestnih obračunov. 
Z izjemno nizko vztopno višino omogoča 
vožnjo ljudem vseh starosti. Poenostavlja 
gibanje. Hkrati pa s skrito baterijo odlično 

prikriva svoj električni karakter. Po zaslugi 
zmogljivega motorja Bafang boste obču-
dovali pospeške in nizko porabo energije._

trgovina.span.si.



PRVA URADNA SLOVENSKA VODA  

NA NAJVEČJEM FILMSKEM FESTIVALU  

V CANNESU – MONACO BWF

Vsebuje veliko kalcija (340 mg)  

in malo natrija (samo 8,6 mg)  

in je edinstvena voda  

s tem razmerjem na svetu. 

Izvira sredi neokrnjene narave 

krajinskega parka Goričko  

v Prekmurju. 

Dobite jo v trgovinah Interspar in 

poslovalnicah Kompas shop ali pa 

jo naročite preko spletne strani  

www.canawater.eu

NOVO
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Urbani utrip

MAJHNI KORAKI 
DO VELIKIH 
SPREMEMB

Povprečen Slovenec naj bi 
vsako leto zavrgel več kot 
10 kg povsem uporabnih 
stvari. Prav vsak dan lahko 
izboljšamo statistiko s 
tremi majhnimi koraki 
– zmanjšaj, ponovno 
uporabi, recikliraj. Tudi pri 
podjetju HOFER delujejo 
trajnostno naravnano 
in družbeno odgovorno, 
zato so oblikovali projekt 
»Embalaža na HOFER 
misiji: Zmanjšaj. Ponovno 
uporabi. Recikliraj.«

RESTAVRACIJA CHUTY’S: AZIJSKA NEBESA
Zgodba Chuty’sa se je začela sredi poletja leta 2013, v samem centru mesta Ljubljane, 
kjer so pripravljali pristne tajske jedi z lastnimi omakami. Prostor jim je kmalu postal pre-
majhen za izražanje vseh kuharskih idej, zato so bili primorani poiskati večji in razkošnej-
ši prostor. Tako so konec julija 2015 prevzeli gostinski lokal na Slovenski cesti 19, kjer jih 
lahko obiščete tudi danes ter se prepustite ustvarjalnim in pristnim azijskim okusom. Z 
leti je njihova hrana postala nepogrešljiv del ljubljanske identitete, zato so se leta 2016 
razširili še v BTC, letos pa so ponosno odprli tretjo »takeaway« lokacijo na Kongresnem 
trgu. Sestavine so večinoma azijskega porekla in tedensko sveže dostavljene, jedi pa 
so ustvarjene iz pod rok tajskih kuharjev, ki so recepte prevzeli po tajskih starodavnih 
običajih. Posebnost je tudi 1.500-litrski akvarij, v katerem plavajo jastogi in ostrige, ki se 
nato znajdejo na vašem krožniku. Vse omake in polivke pripravljajo sami, iz sveže zelenja-
ve in začimb. Vabljeni!_

Slovenska cesta 19, Street Food BTC, Kongresni trg 6 / Ljubljana 
chutys.com

»IMAŠ PRAV«: POZNAŠ 
SVOJE PRAVICE V EU?
V Hiši EU v Ljubljani je bila slovenski 
javnosti predstavljena kampanja 
»Imaš prav«, ki potrošnike seznanja 
s pravicami, ki jih imajo v Evrop-
ski uniji. Kampanjo je zasnoval 
Generalni direktorat za pravosodje 
in potrošnike pri Evropski komisiji in 
bo potekala v 10 izbranih članicah 
državah EU, tudi v Sloveniji. Izbrana 
ciljna skupina kampanje so mladi 
med 18. in 35. letom, s tem v mislih 
so bili izbrani tudi komunikacijski 
kanali, ki vključujejo objave na druž-
benih omrežjih. Tako je predvideno 
sodelovanje s slovenskimi vplivneži, 
ki nagovarjajo izbrano ciljno ob-
činstvo. Kot predstavnica vplivne-
žev z družbenih omrežij, ki bodo 
predstavljali obraze kampanje, se 
je novinarske konference udeležila 
blogerka Lara Koren Nastran (www.
romeojulijaandco.com), ki se ji 
kampanja zdi »ne samo zanimiva 
za njene sledilce in mlade nasploh, 
temveč tudi izjemno pomembna, saj 
mladi večinoma ne poznajo svojih 
pravic, posledično pa tudi ne znajo 
reševati težav, s katerimi se soočajo 
kot potrošniki«._

europa.eu

ZMANJŠAJ:
Do konca leta 2025 bodo 
celotno količino embalaže 
izdelkov lastnih blagovnih 
znamk zmanjšali za 15 % 
(sorazmerno s prodajo). 
Testno so pričeli z laserskim 
označevanjem sadja in 
zelenjave, na primer BIO 
avokada, kjer uporaba 
embalažne folije ali nalepk ni 
več potrebna.

PONOVNO 
UPORABI:
Kot prvi večji slovenski 
trgovec že od začetka 
leta 2018 spodbuja 
k (ponovni) uporabi 
trajnostne vrečke »Manj 
je v(r)eč« iz fairtrade 
bombaža. Hkrati so 
meseca junija 2019 iz 
prodaje umaknili plačljive 
klasične plastične vrečke. 

RECIKLIRAJ:
Do konca leta 2025 bo mo-
goče vso embalažo izdelkov 
HOFERjevih lastnih blagovnih 
znamk 100-odstotno recikli-
rati. Veliko HOFERjevih PET 
plastenk že vsebuje reciklirane 
materiale, na primer embalaža 
detergenta Tandil Eco iz 100 % 
recikliranega PET materiala.

hofer.si/daneszajutri

OGL ASNA VSEB INA
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PRADA RE-NYLON

OD 2021 LE ŠE RECIKLIRANI NAJLON

Prada je pričela s pionirskim projektom 
Re-nylon, ki uvaja trajnostno linijo ikonič-
nih Pradinih silhuet torb in torbic z edin-
stvenim obnovljenim najlonom ECONLY. 
Tega so ustvarili skupaj s proizvajalcem 

tekstilne preje, Aquafilom, pridobiva pa se 
ga skozi recikliranje in čiščenje plastičnih 

odpadkov iz oceanov, ribiških mrež in 
tekstilnih odpadkov. Novi material se lah-

ko tako rekoč večno reciklira, pri tem pa 
ne izgubi kakovosti. Re-nylon je Pradina 
drzna poteza in korak proti trajnosti, cilj 

pa je, da do leta 2021 trajnostni najlon 
popolnoma zamenja običajnega._ 

prada.com

L ABO MONO

JAKNA IZ 30 RECIKLIRANIH PLASTENK

Oče jakne Labo Mono je francoski 
oblikovalec Ali Namdari, ki mu je uspelo 
ustvariti vsestransko oblačilo z zanimivim 
konceptom, primerno za vsakdanjo rabo. 
Urbana jakna, ki zagotavlja zaščito pred 
vodo, hkrati pa odlično diha, je izdelana 
iz 30 recikliranih plastičnih steklenic. 
Na voljo bo v šestih barvnih različicah – 
poleg zelene, modre in oranžne še v treh 
dinamičnih vzorcih. Uporabnikom ponuja 
celo vrsto uporabnih funkcij, ki jim bodo 
med vsakodnevnimi opravki prišle še kako 
prav. Še posebej priročna je kapuca, ki 
sledi gibanju glave._ 

labomono.com

CONVERSE CHUCK TAYLOR

NA POTI K TRAJNOSTI

Zahvaljujoč pobudi Renew Initiati-
ve podjetja Nike, ki želi doseči boljše 
razumevanje, oživitev in preoblikovanje 
načina izdelave oblačil, klasične vrhunske 
superge vstopajo v novo obdobje. 

Pobuda Renew predstavlja nov način 
oblikovanja kultne silhuete, ki vključuje 
inovativne metode inženiringa in razvoja, 
ta pa zahteva uporabo najnovejših trajno-
stnih metod v industriji. Recikliran tekstil, 
reciklirana plastika in reciklirano bom-
bažno platno so zbrani iz odlagališč po 
svetu in nato dodeljeni projektu Renew, 
da iz tega ustvari koristne tkanine. Najprej 
bodo superge Chuck Taylor All Star doži-
vele preobleko v treh različnih slogih: prvi 
je izdelan iz 100-odstotno recikliranega 
poliestra (iz rabljenih plastenk), drugi iz 
recikliranega jeansa, tretji pa iz odpadkov 
bombažnega platna. 

Prvi par superg je za nakup na voljo od 5. 
julija, različica iz bombaža pa bo na voljo 
v začetku leta 2020._ 

nike.com
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Lightyear One opozarja nase s svojo vitko 
podolgovato podobo, ki je takšna iz ene-
ga samega preprostega razloga. Solarni 
avtomobil namreč stremi k temu, da bi bil 
vsak sončni žarek kar najbolj izkoriščen. 
Pokrov motorja in streha sta prekrita s 5 
kvadratnimi metri sončnih celic, ki so do-
datno prekrite z zaščitnim steklom. Zgolj 
z zbiranjem sončne energije in s polno 
baterijo lahko Lightyear One prevozi 725 
kilometrov dolgo pot.

Aerodinamičen dizajn in visokotehnolo-
ški materiali poskrbijo za majhen zračni 
upor, nizko težo in posledično izjemno 
učinkovitost. Sončne celice lahko v eni uri 
pretvorijo za zgolj 12 kilometrov energije, 
zato Lightyear One omogoča tudi »klasič-
ne« oblike polnjenja.
 

Podjetje Lightyear je bilo ustanovljeno 
šele leta 2016, v letošnjem letu pa so že 
prodali prvih 100 avtomobilov, ki jih bodo 
izdelali v letu 2021. Poleg tega so že pričeli 
s pobiranjem prednaročil za naslednjih 
500 avtomobilov, za katerega je treba 
odšteti 119.000 evrov.

Po en elektromotor bo nameščen v 
vsakem kolesu, kar pomeni štirikolesni 
pogon in napreden sistem razporeditve 
vektorskega navora. Vgrajena baterija naj 
bi imela zmogljivost okoli 60 kWh, na hitri 
polnilnici (moč 60 kW) pa bi v eni uri imeli 
dovolj energije za do 507 kilometrov dolgo 
pot. Ob aerodinamični obliki ima avtomo-
bil še vedno dovolj prostora za 5 oseb in 
za 780 litrov velik prtljažni prostor._ 

lightyear.one

LIGHTYEAR ONE
PRVI 

»DOLGOPROGAŠ« 
NA SVETU 

NA SONČNO ENERGIJO

Lightyear One želi 
biti najbolj trajnostni 
avtomobil na svetu – je 
namreč prvi avtomobil 
na svetu, ki je sposo-
ben prevoziti daljše 
razdalje, pri tem pa ga 
poganja zgolj sončna 
energija.

FETIŠ



#NAROBE

Kopalke so #narobe v vseh 
pogledih: lahko jih nosimo 
obojestransko, lahko so 
narobe obrnjene, lahko jih 
nosimo kot kopalke ali kot 
bodi. Oblikovane so tako, 
da se prilagodijo ženski, ne 
glede na postavo. Kroji so 
navdahnjeni s pridihom 80. 
in 90. let prejšnjega stoletja, 
imajo visok pas in visok izrez 
na bokih. 

Visokokakovostne kopalke v 
živih barvah so prilagojene 
posameznici, izdelane so 
po merah, hkrati pa imajo 
funkcijo samostojnega več-
namenskega kosa, kot top ali 
kot bodi, saj so dvostranske 
s svetlikajočo in mat stranjo, 
primerne so za bazen, za 
sprehod po mestu ali obisk 
festivala. V letošnjem letu sta 
začeli izdelovati tudi kopalke 
za deklice, tako da sta lahko 
mamica in hčerka usklajeni 
na plaži. 

Za tiste, ki si drznejo in so 
#narobe.

Prva #narobe kolek-
cija obojestranskih 
– dvostranskih – 
vsestranskih multi-
funkcijskih kopalk je 
nastala lansko poletje. 
Pod znamko sta se 
podpisali študentka 
oblikovanja Saša Hašič 
in Tina Mentol.

narobezivim.si  
IG: narobeswim 
FB: narobezivim

FETIŠ





ETIČNA 
LEPOTA

Iščete etično in trajnostno 
kozmetiko? Na srečo se trg 
s tovrstno kozmetiko krepi. 
Pravzaprav naj bi svetovni trg 
veganske kozmetike glede na 
poročilo, opravljeno pri Re-
search and Markets (Vegan 
Cosmetics Market Size, Share 
& Trends Analysis Report 
By Product, maj 2018, www.
researchandmarkets.com), do 
leta 2025 ustvaril 20,8 milijarde 
prihodkov. Trend se torej ob-
rača v pravo smer. Še vedno pa 
obstaja težava pri iskanju »res-
nično etičnih in trajnostnih« 
znamk, ki poosebljajo okolju 
prijazna ličila. Tukaj vam bomo 
priskočili na pomoč. Izbrali smo 
nekaj znamk, ki jih ne smete 
spregledati.

ERE PEREZ
Avstralska znamka naravne kozmetike Ere 
Perez z mehiškim DNK-jem se ponaša s 
proizvodnjo kozmetike najvišje kakovo-
sti, brez toksinov in lahke za uporabo. 
Nudijo obsežno paleto ličil, vse od podlag, 
pudrov v prahu do maskar in šmink. Upo-
rabljajo olja, rastlinske izvlečke, minerale 
in antioksidante, s katerimi ustvarjajo 
učinkovite in nežne izdelke z dodatno zaš-
čito pred soncem, ki ustrezajo vsem tipom 
kože. Čeprav certifikata za »cruelty-free« 
nimajo, trdijo, da svojih izdelkov nikoli ne 
testirajo na živalih. Prav tako zagotavlja-
jo, da nobenega od njihovih izdelkov niso 
izdelali otroci.

Na uradni spletni strani najdete le dosta-
vo za Avstralijo, če pa bi želeli to kozmeti-
ko preizkusiti tudi sami, jo lahko naročite 
v evropskih spletnih trgovinah, kot je na 
primer lovelula.com. Dostava za naročila 
nad 17 evrov je v tej trgovini brezplačna._ 
ereperez.com

ANTIKOMARČEK
Antikomarček je 100-odstotno naravno 

mazilo, ki učinkovito deluje proti klopom in 
komarjem. Primerno je za ljudi z občut-
ljivo kožo, za otroke, za družine, ki rade 

preživljajo prosti čas v naravi, v hribih ali 
ob morju. Kožo neguje in hkrati poskrbi 

za zaščito pred insekti, ne škodi okolju in 
prijetno diši. 

Mazilo namažete večkrat dnevno v tan-
kem sloju na dele telesa, ki so izpostav-

ljeni pikom klopov in komarjev. Zaradi 
aktivnega vonja eteričnih olj ni potreben 

nanos po celotni površini kože. Ker je 
narejen na osnovi karitejevega masla, 

na kožo deluje blagodejno in negovalno. 
Za popolno zaščito nanos po dveh urah 

obnovite._ 
antikomarcek.si

BAREFACED BEAUTY
Nagrajena kozmetika izdeluje impresivno linijo kozmetike iz 100-odstotnih naravnih virov. 
Izdelki so brez kemikalij, parabenov, etanola, derivatov palminega olja in sintetičnih dišav, 
kar pomeni, da je kozmetika idealna za občutljivo kožo.

Korak naprej so naredili tudi s tem, ko so zagotovili, da so njihove surovine pridobljene etič-
no. Tako imajo tudi več dobrodelnih pobud, ki skrbijo za dobrobit otrok in živali.

Embalaža se lahko reciklira in večina (vključno z njihovimi plastičnimi lončki) je narejena iz 
odpadne embalaže. Prizadevajo si tudi za poslovanje brez papirja, da bi zmanjšali odpadni 
material in ogljični odtis. Briljantno!

Kozmetiko lahko naročite tudi v Slovenijo, dostava je za naročila nad 45 evrov brezplačna._ 
barefacedbeauty.co.uk

IZBOR

UREDNICE

INIKA ORGANIC
Inika je še ena izmed supertrajnostnih 
kozmetičnih blagovnih znamk. Celotna 
linija, ki sestoji iz podlag, bronzerjev, sen-
čil za oči in še vsega vmes, ima certifikat 
OFC (eden najvišjih svetovnih standardov 
za organsko kozmetiko). Vse sestavine 
so popolnoma naravne in pridobljene iz 
rastlin ter mineralov. Izdelki niso testirani 
na živalih in so primerni tudi za vegane. 

Tudi ta kozmetika bo našla pot v Slovenijo, 
za naročila nad 35 evrov  je dostava 
brezplačna._ 
inikaorganic.com
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Vodilno islandsko biotehnološko podjetje Bioeffect že 
od ustanovitve leta 2009 dokazuje, da je vidne znake 

staranja lahko omiliti ali celo odpraviti brez injiciranja 
ali operacij. Leta 2010 so predstavili svoj prvi izdelek 

BIOEFFECT EGF SERUM, ki je bil hkrati prvi kozme-
tični izdelek na svetu, ki vsebuje rastne aktivatorje, 

vzgojene v rastlinah. Rastni aktivatorji so beljakovine, 
naravno prisotne v našem telesu. Ključna sestavina 

kozmetike Bioeffect je EGF, epidermalni rastni faktor 
(Epidermal Growth Factor), ki igra pomembno vlogo v 

biologiji človeške kože, saj je nujno potreben pri poveča-
nju aktivacije in obnovi celic. Njegovo delovanje se kaže v 

pomlajenem in obnovljenem naravnem sijaju kože.  

S staranjem telo proizvede vedno manj beljakovine EGF, ki je pri 
človeku sicer naravno prisotna. Njena naloga je pospeševanje 

obnove kožnih celic ter tvorba kolagena in elastina. Koža je vedno 
tanjša, njena površina je videti vedno manj sijoča, nastajajo gube.  

Izdelki za nego BIOEFFECT vnesejo v kožo EGF. EGF, zasnovan 
v rastlinah, je beljakovina, ki receptorjem v koži sporoča, naj 

obnovijo celice, hkrati pa jih spodbudi, da začnejo delati. Rezultat 
je višja gostota, mehkoba in vlažnost kože, obenem pa je tankih 

gubic vedno manj. EGF v kozmetiki BIOEFFECT sproži procese 
tvorbe kolagena in elastina, spodbuja kožo, da uporabi svoje 

lastne naravne metode za izboljšanje videza, povečanje vlažnosti 
in uravnavanje barve polti. Bioeffect dokazano poskrbi za večjo 

gostoto in debelino kože že v dveh mesecih redne uporabe. S 
pomočjo dvojnega slepega testa je bilo dokazano, da BIOEFFECT 

EGF SERUM poveča debelino kože za do 60 %, gostoto kože pa 
za 30 %*. Koža postane bolj čvrsta, povrnjen je njen mladostni 
sijaj. BIOEFFECT je primeren za vse tipe kože, tudi za zelo pro-

blematično kožo. Uporaba seruma je enostavna, učinki ob redni 
uporabi na daljši rok pa izjemni. _

bioeffect.si

*Neodvisna znanstvena raziskava, izvedena na polovici obraza, kjer je 
30 žensk uporabljalo BIOEFFECT EGF SERUM dvakrat dnevno v obdobju 

2 mesecev. Rezultati so bili predstavljeni na 12. svetovnem kongresu o 
antiaging medicini v Monaku leta 2014.

BIOEFFECT: 
SERUM,  

KI RESNIČNO  
DELUJE

OGL ASNA VSEB INA

FETIŠ
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Foto: Arhiv RRA LUR, Vita Kontić, Domen Pal, Aleš Rosa in Peter Zakrajšek.

Nekaj novega

Kakšne so vaše poti na delo, v šolo, v trgovino, na obiske k prija-
teljem, na počitnice? Verjamemo, da vas bo velika večina odgo-
vorila, da z avtomobilom, kar kažejo tudi statistični podatki, ki 
niso prav obetavni. V Sloveniji je bilo konec leta 2018 registrira-
nih že 1.143.150 osebnih avtomobilov – 73 % vseh motornih vozil 
in kar 2 % več kot leta 2017. Če pogledamo število registriranih 
osebnih vozil na 1.000 prebivalcev, je to 549, kar pomeni, da ima 
skoraj vsako gospodinjstvo dva avtomobila. Ta naj bi za delovanje 
osebnih vozil (gorivo in vzdrževanje) porabila več kot deseti-
no svojih izdatkov. Če gre za novo vozilo srednjega cenovnega 
razreda s petletnim obročnim odplačevanjem, z rednimi servisi, 
zavarovanji ipd., je povprečni strošek kar 400 € mesečno. Poleg 
tega cestni promet ustvari večino izpustov, saj je avtomobil velik 
onesnaževalec okolja.
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TRAJNOSTNA 
MOBILNOST 

NI LE MODNA 
MUHA, 

TEMVEČ EDEN 
OSREDNJIH 
RAZVOJNIH 

CILJEV

Da trajnostna mobilnost ne bo le modna 
muha, temveč eden osrednjih razvojnih 
ciljev in ključnih ukrepov za zagotovitev 
zdravega in kakovostnega okolja za 
življenje in delo, so na Regionalni razvojni 
agenciji Ljubljanske urbane regije (RRA 
LUR) prepoznali že več kot pred desetle-
tjem. Kot je povedala direktorica RRA 
LUR, mag. Lilijana Madjar, so takrat v 
sodelovanju z vsemi 26 občinami regije 
oblikovali dokument Strokovne podlage 
za urejanje javnega prometa v regiji. Ta 
je podal konkretne odgovore na vprašanje 
razvoja trajnostne mobilnosti vse do leta 

2027 in še ved-
no predstavlja 
temelj vseh 
ključnih aktiv-
nosti. Javni po-
tniški promet je 
namreč steber 
preoblikovanja 
potniških navad 
posameznikov. 
Prvi konkretni 
rezultati so 
se pokazali 
s projektom 
P+R Parki-

raj in prestopi, po zaslugi katerega je 
potnikom danes omogočena ugodnejša in 
udobnejša uporaba javnega potniškega 
prometa na kar devetih P+R prestopnih 
točkah v regiji (Dolgi most, Barje, Stožice, 
Studenec, Ježica, Ig, Vrhnika, Domžale in 
Škofljica) v kratkem pa lahko pričakujemo 
še dve, in sicer v Ljubljani v Stanežičah in v 
Grosupljem. Ljubljanska urbana regija se 

ponaša tudi s prvo regijsko celostno pro-
metno strategijo – inovativnim strateškim 
dokumentom, ki izhaja iz dejanskih potreb 
regije kot celote in odgovarja na njene 
konkretne izzive na področju trajnostne 
mobilnosti. Ukrepi, zapisani v akcijskem 
načrtu, so usmerjeni predvsem k zmanjše-
vanju uporabe osebnih vozil, spodbujanju 
uporabe javnega prevoza in nemotorizira-
nih načinov potovanja, k znižanju visoke 
stopnje izpustov in hrupa v prometu ter 
prometnih zastojev.

Veliko aktivnosti pa v agenciji usmerjajo v 
različne evropske projekte, preko katerih 
lahko izvajajo tudi pilotne projekte. Eden 
zadnjih, na katerega so še prav posebej 
ponosni, je projekt MUSE, v okviru kate-
rega so v mesecu juniju v Grosupljem v 
uporabo predali prvo varovano kolesarni-
co za električna kolesa s solarnimi paneli 
in sistemom za upravljanje, imenovan 
MUSE mojEkolo, ki je v celoti rezultat 
slovenskega znanja in razvoja. Kolesar-
nica omogoča shranjevanje in polnjenje 
do 8 električnih koles. Vsako parkirno 
mesto za e-kolo ima svoj vhod oziroma 
svoja vrata ter svojo vtičnico za nepos-
redno polnjenje. Vrata kolesarnice imajo 
vgrajeno električno ključavnico, na katero 
je priključen sistem za omejitev dostopa. 
Vstop v kolesarnico je tako mogoč z mobil-
no aplikacijo za upravljanje z garažami za 
e-kolesa ali z uporabniško kartico. Storitev 
hrambe kot tudi polnjenja je brezplačna, s 
predvideno omejitvijo uporabe do 12 ur._  

rralur.si
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Foto: Arhiv RRA LUR, Vita Kontić, Domen Pal, Aleš Rosa in Peter Zakrajšek.



COINCASA.SI

Kolekciji z grškim in maroškim pridihom vas čakata v Coincasa Nama – 
4. nadstropje, Tomšičeva ulica 2, Ljubljana.

Morska  romantika

KROŽNIKI COINCASA 

Ročno narejeni keramični 
krožniki s kontrastno 

obrobo
od 6,50 € LATERNA COINCASA 

Ročno pletena laterna iz 
bambusa

23,94 €

VAZA COINCASA 

Vaza v grškem slogu, 
ročno narejena na 
Portugalskem.
20,93 €

TABURE COINCASA 

Tabure iz umetnega usnja z 
geometrijskim vzorcem
69,30 €

Tokrat se odpravljamo na sončni obali Grčije in Maroka. Sonce, 
morje, brezskrbnost in sredozemska narava se odražajo v 
potiskih, tkaninah in na porcelanu. Ker je to čas prijetne ležernosti 
in lenobnosti, dovolite, da vas začaramo z morsko romantiko in 
orientalskimi vzorci.

Interier 

BLAZINA COINCASA 

Bombažna blazina z 
geometrijsko vezenino
17,43 €

LATERNA COINCASA 
Ročno pletena laterna iz bambusa

23,94 €

SVEČA COINCASA 
Sveča v keramičnem lončku

7,74 €

OGL ASNA VSEB INA



Morska  romantika

BLAZINA COINCASA 

Bombažna blazina z 
geometrijsko vezenino
17,43 €

LATERNA COINCASA 
Laterna iz medenine

od 24,95 €

KOŠARA COINCASA 
Ročno pletena košara iz 
morske trave in bombaža.
19,95 €

BLAZINA COINCASA 
Blazina z geometrijskim 

vzorcem
20,93 €

KROŽNIK COINCASA 
Krožnik ali skleda iz porcelana z 
maroškim vzorcem
od 4,83 €

TABURE COINCASA 
Tabure iz umetnega 

usnja z etno potiskom
69,30 €

BLAZINA COINCASA 
Okrasna blazina iz žakarda z 

maroškim vzorcem
17,45 €

POSTELJNINA COINCASA 

Posteljnina z maroškim 
vzorcem

od 10,43 €
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Gurmanske postaje

KOA
»Ahuwale ka po'okela i kau hana ia ha’i.« (Skozi način, kako služite drugim, boste 

občutili svojo veličino). – Havajski pregovor

Poslanstvo KOE je zagotoviti okusno in svežo hrano z uporabo visokokakovo-
stnih sestavin ter ustvariti edinstvene havajske okuse. Ob jedeh lahko uživate v 

izvirnih havajskih craft pivih Kona Brew, čudovitih vinih slovenskih vinarjev, hišnih 
limonadah in ledenih čajih. Naj vas glasba otokov in aloha vzdušje sprosti in 

navduši, medtem ko si v KOI privoščite pravi havajski oddih z družino in s prijatelji. 
Na jedilniku so raznolike izvirne havajske jedi, sveža zelenjava in basmati riž. Vse 

jedi so sveže pripravljene pred vami. Več kot 90 % jedi z menija je brez glutena, na 
voljo pa so tudi jedi za vegane. Če imate kakršnekoli posebne prehranske omejitve 

ali alergije, jim to povejte in potrudili se bodo, da bo obrok primeren tudi za vas. 
Vse jedi KOA so na voljo v bio trajnostni ter razgradljivi PLA-embalaži (izdelana iz 

rastlin), skupaj z jedilnim ter servirnim priborom._ 

Slovenska cesta 1 / Ljubljana 
koa.si

B I S T R O  I N  B A R /

LANDERIK
Landerik je zaljubljen v domovino, njeno naravno moč in rodovitnost zemlje. Iz 
ljubezni do odkrivanja njenih najglobljih zakladov nenehno raziskuje lokalne 
pridelovalce hrane in pijače ter spoznava njihove zgodbe. To so strastni in predani 
ljudje, ki že vrsto let, iz roda v rod skrbijo, da ljudje uživamo kakovostne lokalne 
dobrote. Sleherni Landerikov krožnik (ali kozarec) je tako preplet več zgodb. Vsaka 
od njih se začne nekje na širnem podeželju naše lepe Slovenije, kjer s pomočjo 
predanih lokalnih pridelovalcev in kmetovalcev nastane ključna sestavina – ta pa 
tvori pomemben del celote, ki jo nato okusi Landerikov gost. Tako se Landerikova 
shramba polni z lokalnimi dobrotami iz najlepših kotičkov Slovenije.

Vse te dobrote predana, izkušena in kreativna ekipa kuharjev pretvori v fuzije oku-
sov, združene na krožniku, v kozarcu ali v skodelici. Vsaka od njih je postrežena s 
srcem, z ljubeznijo in s spoštovanjem do dežele, v kateri bivamo. Pri tem ne pozabi 
niti na ohranjanje tradicije in domačnost s pridihom modernosti, ki jo začuti vsak 
obiskovalec. V Landeriku so v srcu mesta zbrani okusi podeželja, ki pripovedujejo 
žlahtne zgodbe naše zemlje.

Vabijo vas na zajtrk, brunch, kosilo, seveda pa se lahko pri njih tudi posladkate. Še 
posebej ponosni so na svojo hišno sladico, Dedijev šmorn._ 

Stari trg 11 / Ljubljana 
FB: Landerik Restaurant
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PIZZERIA PERUZZA
Družina Struna je 11 let potovala s svojim avtodomom po celi Evropi, z otroki, starimi od 
4 do 15 let. Potovanja štiričlanske družine so lahko finančno zahtevna, zato so ob dobri 
organizaciji gledali tudi na to, da so jedli dobro in ugodno. Tako je bila odločitev vedno 
znova pica. Te so bile različne, na tisoč in en način. Poskusili so jih na stotine, tudi v 
Bosni in Hercegovini ter Turčiji. Po njihovi oceni so najboljše pice na jugu Italije. Družina 
Struna sicer prisega na pice z zelenjavo in s pestom, ribje ter bele pice s slanino in 
tartufi.

Po dolgih letih potovanja in raziskovanja so se odločili za lastno picerijo. Tako je nasta-
la družinska, inovativna ter z novimi okusi prepojena Pizzeria Peruzza. Zanimivost je ta, 
da njihovo testo počiva 96 ur in vsebuje samo 8 g kvasa. Glavni picopek je Aleš Rekar, 
ki je med drugim tudi predsednik Združenja slovenskih picopekov.

Naj omenimo, da imajo v ponudbi tudi pico Nutella, ki je ena njihovih najljubših. Poleg 
12 vrst pic vam postrežejo tudi odlične in sveže solate ter okusne sladice. Dobrodošli, 
da odkrijete in poskusite nove okuse._  

Peruzzijeva ulica 63 / Ljubljana 
FB: Pizzeria Peruzza
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Receptura
GOLDING 
OKUSI Sproščen večer v dobri družbi tokrat obarvaj drugače. Legendarno 

pivo Laško Golding bo s svojo prijetno hmeljno grenčino uravnovesi-
lo slane vrhunce, ki jih v pisanem druženju barv in okusov zelenjav-
nega čipsa začini Piranska sol s Savinjskim goldingom. Legendarna 
kombinacija slanega in grenkega, čips in pivo v novi preobleki!_

PISAN ZELENJAVNI ČIPS & 
JOGURTOVA OMAKA

RECEPT
ZELENJAVNI ČIPS
Zelenjavo operemo in olupimo 
ter z mandolino ali ostrim 
nožem narežemo na približno 2 
milimetra debele rezine. V široki 
posodi segrejemo olje za cvrenje 
na temperaturo približno 180 °C 
in v majhnih količinah ocvremo 
rezine zelenjave. Če jih v olje 
položimo preveč naenkrat, 
se ne bodo enakomerno 
hrustljavo ocvrle. Najbolje je, 
da vsako vrsto zelenjave cvrete 
posebej, saj se časi cvrenja 
nekoliko razlikujejo. Cvremo 
približno 1–2 minuti, nato 
zelenjavne rezine poberemo 
iz olja in jih polagamo na 
papirnato brisačo, da se vpije 
odvečna maščoba. Preden čips 
postrežemo, ga še posolimo 
z začimbno soljo Golding. Če 
želimo bolj zdravo različico, 
lahko čips pripravimo v pečici._ 

SESTAVINE /// 
- gomoljna zelenjava: raznobarvno  
 korenje, rdeča pesa, sladki   
 krompir, zelena …
-  olje za cvrenje
-  začimbna sol Golding

RECEPT
JOGURTOVA OMAKA
Jogurtovo omako pripravimo 
tako, da zelišča drobno 
nasekljamo in jih premešamo z 
drugimi sestavinami._ 

SESTAVINE ///  
-  200 g grškega jogurta
-  30 ml olivnega olja
-  šopek svežih zelišč (meta,   
 bazilika, timijan, origano ...)
-  začimbna sol Golding

BESEDILO & FOTO: MIHA BRATINA 

* Začimbna sol Golding 
je na voljo v prodajalnah 
Piranskih solin in izbranih 
trgovinah, v katerih se pro-
movira pivo Laško Golding.

»MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: 
PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!«

OGL ASNA VSEB INA
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R E S T A V R A C I J A /

R E S T A V R A C I J A  I N  P U B /

RAMEN BY MARU
V restavraciji Ramen by Maru je v ponudbi več vrst ramna, značilnih za različne dele Japonske – 
shoyu, miso in shio ramen z bogatim umami okusom. Mesna jušna osnova je narejena iz svinjskih 
in piščančjih kosti ter začinjena z različnimi omakami. Tudi dodatki so različni: marinirana svinji-
na, zelenjava, kuhano marinirano jajce in alge. Mesni ponudbi so dodali tudi ribjo različico za vse 
vrste ramna, kjer je jušna osnova narejena iz lososa in brancina, namesto marinirane svinjine pa 
je dodan kuhan losos s sezamovimi semeni. Novost sta dve zanimivi različici, kari ramen s toplje-
nim sirom in osvežilna ramen solata, ki je v poletnem času še toliko bolj privlačna. V ponudbi so 
tudi japonsko pivo Asahi, soda Ramune z okusom yuzu citrusa, kumarični tonik, malvazija Gordia 
in zeleni čaj Sencha. Odličen prigrizek je edamame (kuhan mlad sojin fižol) in riževa skodelica z 
zelenjavo in marinirano svinjino. Če je po zelo nasitni porciji še kaj prostora za sladko, poskusite 
izvrsten matcha brownie._ 

Gosposka ulica 4 / Ljubljana 
maru.si

PUB PLEČNIK
Pub Plečnik je modernizacija klasičnega puba, ki spreminja pogled 
na dolgočasnost vsakdanjega bara, katerega središče sta novo-
urejeni interier in eksterier, namenjena gostom klasičnega, vendar 
prefinjenega okusa, ki bi radi svoj prosti čas preživeli z izbrano druž-
bo ob vrhunski ponudbi. Dogodki v Pubu Plečnik zajemajo pestro 
dogajanje skozi celoten dan, zjutraj z vrhunsko kavo in s sobotnimi 
brunchi, čez dan z vrhunskimi pokušnjami vina, viskija, ruma, piva 
in drugih pijač ter s pristnimi BBQ pikniki. Večeri so zelo raznoliki in 
obsegajo vse od stand-upov, slovenskih večerov, športnih dogodkov, 
koncertov in večjih festivalov v slogu Oktoberfesta. Privlačni dogodki 
se odvijajo vsak teden: torek kot uvod v teden, pomirjujoč dogodek s 
poudarkom na glasbeni zabavi, četrtek je kot mali petek, ki privablja 
goste po službi, med vikendom pa je na sporedu poslastica zabav 
znanih glasbenikov, ki večer popeljejo dolgo v noč._ 

Plečnikov trg 1 / Ljubljana 
FB: Pub Plečnik

ANTON
PREMIERNO:  
ČEVAPČIČI BREZ E-JEV NA 
POLETNEM ŽAR IZZIVU Z ŽUPANI

Ekipa podjetja Meso Kamnik je 14. junija poskrbela za nepozaben vstop v počitniško 
obdobje peke na žaru. Pripravila je namreč dobrodelni dogodek, kjer ni poskrbela le 
za okusne jedi in hladno osvežitev, temveč je sredstva, ki so jih podarili sami in spon-
zorji dogodka, namenila socialno ogroženim družinam iz petih sosedskih občin, ki 
so se udeležile dogodka – to so občine Kamnik, Komenda, Mengeš, Domžale in Trzin. 
Dogodek torej ni temeljil zgolj na uživanju kakovostnih izdelkov, temveč tudi na pove-
zovanju in sodelovanju omenjenih občin, tokrat s še posebej izpostavljeno dobrodelno 
noto. Dogodek je na izviren način, začinjen s humorjem, povezoval komik in, kot pravi 
sam, tudi strasten mesojedec Gašper Bergant. 

Župani so nastopili kot mojstri žara in s pripravo 
Antonovih izdelkov navdušili tričlansko komisijo. So 
pa pri pripravi mesnih izdelkov dobili tudi pomoč. 
Tako je trzinskemu županu Petru Ložarju na pomoč 
priskočila influencerka in blogerka Tamara Fortuna, 
Francu Jeriču, mengeškemu županu, je podporo 
nudila pevka Eva Boto, za nemoten potek dela je ob 
kamniškem županu Mateju Slaparju skrbela influen-
cerka in blogerka Alja Perne, komendskemu županu 
Slavku Poglajenu je pomagala Jasna Vale, uspešna 
glasbena menedžerka in influencerka, Nives Orešnik, 
miss Slovenije 2012, pa je roko ponudila predstavniku 
Mesa Kamnik Deanu Kokotu, ki je vskočil namesto 
domžalskega župana Tonija Dragarja, ki se dogodka 
iz opravičljivih razlogov ni mogel udeležiti. Četudi je 
komisija na koncu pohvalila okuse vseh pripravljenih 
jedi, je najbolj izstopala trzinska ekipa.

Tradicija, kakovost, slovensko poreklo in lokalna 
pridelava so glavne Antonove vrednote, kar je na 
dogodku pozdravil strokovnjak za prehrano iz dr. Fe-
elgooda, Mario Sambolec, ki je z navzočimi delil nekaj 
uporabnih nasvetov o prehrani z rdečim mesom in 
zdravem načinu uporabe žara.

Sezona piknikov še traja, privoščite si kakovostne in 
slovenske mesnine!_ 

anton.si

Gurmanske postaje
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Kulinarika
SUPERIOR TASTE AWARD ZA AJDOV 
KRUH Z OREHI
Ajdov kruh z orehi iz Žita je na letošnjem ocenjevanju prehran-
skih izdelkov Superior Taste Award 2019, ki ga organizira med-
narodni inštitut International Taste & Quality Institute (iTQi), 
prejel najvišje priznanje – tri zvezdice za izjemno kakovost in 
okus izdelka. To je priznanje, ki potrjuje vrhunsko kakovost in 
odličen okus ajdovega kruha z orehi. 

Ajdov kruh z orehi je rustikalnega videza, ki v notranjosti skriva 
svežo, mehko in sočno sredico. Njegov zaščitni znak je poseb-
na, trikotno-srčasta oblika, ki ponazarja obliko ajdovega zrna. 
Edinstven okus mu daje bogata vsebnost orehov, popraže-
nih na maslu. Prav orehi odlično nadgrajujejo poseben okus 
ajde. Tako so Žitovi peki ob upoštevanju tradicije, z bogatim 
znanjem ter prepletom sodobne tehnologije in ročnega dela 
ustvarili izjemen izdelek, kar potrjuje tudi prejeto priznanje Su-
perior Taste Award. 

Odličja Superior Taste Award je za 10 svojih izdelkov prejela 
tudi Podravka. S tremi zvezdicami je bila ocenjena Lino Lada 
Gold, po dve oz. eno zvezdico pa so prejeli še Vegeta Maestro 
dimljena paprika, Vegeta Natur 150 g, Fant mešanica za špa-
gete bolognese, Eva delikates jadranske sardine z rožmarinom 
in morsko soljo, Bogata juha z jurčki in ajdo, Eva delikates ja-
dranske sardine s črnimi olivami ter Eva tuna namaz z ajvarjem 
in Salut._ 

zito.si
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AMA ZON KINDLE OASIS 2019 

ZA NOČNO BRANJE

Tretja generacija tablice Kindle Oasis se 
lahko pohvali z novo funkcijo, ki uporab-
nikom omogoča, da barvno temperaturo 
zaslona prilagodijo svojim željam. Ta je 
še posebej priročna pri nočnem branju. 
Ponaša se tudi z vodoodpornim dizajnom in 
podporo Bluetooth._  

amazon.com

IT ’S OK 

KASETE »NA 
BLUETOOTH«

Podjetje NINM Lab se 
je odločilo, da ob 40. 
rojstnem dnevu Sonyjeve-
ga Walkmana predstavi 
njegovo moderno različico, 
ki jo je poimenovalo IT’S 
OK. Ta je namenjena 
običajnim kasetam, a 
hkrati kot prvi predvajalnik 
te vrste podpira brezžično 
povezavo Bluetooth 5.0, ki 
omogoča priklop slušalk 
ali zunanjega zvočnega 
sistema. Uporabnikom je 
na voljo tudi možnost sne-
manja glasovnih sporočil 
na prazne kasete s sne-
malnim časom 60 minut. 
IT’S OK od 4. julija naprej 
zbira finančno podporo na 
Kickstarterju._  

kickstarter.com

FUJIFILM INSTA X 
MINI LIPL AY 

SNEMA TUDI ZVOK

Fujifilm je naznanil svojo 
najnovejšo kamero iz linije 
Instax. Fotografije tako kot 
njene predhodnice razvije 
v le nekaj sekundah, od 
običajnih polaroidnih fo-
toaparatov pa se razlikuje 
predvsem po tem, da ima 
na mestu, kjer je sicer iska-
lo, 2,7-palčni LCD-zaslon. 
A to ni edina posebnost. 
Z njo lahko po zaslugi vgra-
jenega mikrofona ustvarite 
tudi zvočne posnetke, ki 
jih s pomočjo pripadajoče 
aplikacije prenesete na 
mobilni telefon. Z enim 
polnjenjem boste lahko 
natisnili do 100 fotografij._  

fujifilm.com

CANON POWER -
SHOT G7 X MARK 
I I I 

ZA VLOGERJE 

Kamera/fotoaparat Power-
Shot G7 X Mark III se po-
naša s CMOS-senzorjem, 
velikim 1 palec, ločljivostjo 
20,2 MP in z možnostjo zelo 
odprte zaslonke (f 1,8–2,8). 
Omogoča snemanje 
4K-videoposnetkov pri 
frekvenci 30 sličic na se-
kundo, primerna pa je tudi 
za snemanje v portretnem 
načinu, zato je kot nalašč 
za vlogerje. Ti lahko s po-
močjo povezave WiFi sliko 
preko družbenega omrežja 
YouTube prenašajo tudi v 
živo._  

canon.si

GPD P2 MA X 

NAJMANJŠI 
ULTRABOOK NA SVETU

Računalnik GPD P2 Max 
je tako majhen in lahek 
(650 gramov), da ga 
lahko shranite kar v žep. 
Diagonala njegovega 
zaslona z ločljivostjo 1.920 
× 1.080 slikovnih pik, ki ga 
je mogoče upravljati na 
dotik ali s pisalom, znaša le 
8,9 palca. Kljub majhnosti 
očara z zmogljivostjo, 
saj ga poganja procesor 
Intel Core M3, obenem pa 
ponuja 8 oziroma 16 GB 
delovnega pomnilnika in 
do 1 TB notranjega spo-
mina. Primeren je tudi za 
ljubitelje filmov in serij, saj 
je v le 10 minutah sposo-
ben prenesti videovsebino, 
velikosti 1 GB._  

gpd.hk

BORINGPHONE 

MINIMALIZEM

Minimalističen pamet-
ni telefon se od svojih 
sorodnikov loči po tem, 
da uporabnikom ponuja 
le funkcije, ki jih zares 
potrebujejo. Telefon deluje 
v posebnem operacijskem 
sistemu, ki je zgrajen po 
vzoru Androida, obenem 
pa ponuja celo vrsto 
osnovnih funkcij, kot so kli-
canje, pošiljanje sporočil, 
GPS, poslušanje glasbe in 
predvajanje videoposnet-
kov. Ne omogoča prenosa 
aplikacij, kot so različne 
mobilne igre in aplikacije 
za družbena omrežja, ne 
vključuje niti elektronske 
pošte in možnosti brskanja 
po spletu. Popolni odklop!_  

kickstarter.com

SCUBAPRO 
GALILEO HUD 

POTAPLJAŠKI RAČU-
NALNIK

Želite nemoteno uživati v 
potapljanju? Pri tem bo 
najbolj zagretim potaplja-
čem pomagal potapljaški 
računalnik Scubapro 
Galileo HUD, ki na svojem 
OLED zaslonu v vaše vidno 
polje projicira življenjsko 
pomembne podatke, kot 
je na primer preostanek 
kisika v jeklenki. Z vrtljivim 
gumbom lahko izbirate 
med različnimi prikazi, 
algoritmi, pogledate pre-
ostanek kisika in uporabite 
digitalni kompas. Računal-
nik se hitro in preprosto 
namesti, z eno polnitvijo 
pa je na voljo do 20 ur 
potapljanja._  

scubapro.com

Vroče ni le na planetu Zemlja, pač pa tudi v 
tehnološkem svetu, v katerem temperature 
dvigujejo inovacije, ob katerih ni mogoče 
ostati ravnodušen. Še sreča, da se lahko ob 
vsesplošni vročini ohladite v hladnem morju 
ali bazenu.

VROČICA
TEHNOLOŠKA

BESEDILO & IZBOR: JAN MACAROL & MIHA KODRIČ 
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Tehnologije

• Apollo poenostavi izdajanje računov v trgovinah in na terenu.
 
• Deluje na telefonih in tablicah Android  ter je na voljo v trgovini 

Google Play.
 
• Račune lahko tiskate ali pošljete po e-pošti.
 
• Aplikacija ima dva načina uporabe, za trgovce in za taksiste, 

ter omogoča preklop med obema.
 
• Aplikacija je kompatibilna z malim prenosnim Bluetooth 

tiskalnikom, ki ga lahko dobite pri Apollu.
 
• Tiskalnik deluje na klasični termični papir (velikosti 58 mm) in 

ga je mogoče kupiti pri Apollu ali v večini knjigarn.

• Uporabnik preko spletnega programa nastavi svoje podjetje, 
izdelke in storitve. 

• Program lahko uporablja več uporabnikov znotraj podjetja.  

• Licenca za program stane 14,99 € na mesec ali 149,00 € na 
leto.

 
• Naročnikom je na voljo podpora pri vzpostavitvi in uporabi 

aplikacije. 

APOLLO: 
SODOBNA IN 
INTUITIVNA 
DAVČNA 
BLAGAJNA

O APLIKACIJI APOLLO
Apollo je spletna aplikacija, ki omogoča hitro in preprosto ustvarjanje, 
pošiljanje ter spremljanje računov, predračunov in drugih dokumentov. 
Brez predhodnega znanja z nekaj kliki ustvarite profesionalne doku-
mente ter s tem poenostavite poslovanje. Z aplikacijo boste prihranili 
dragoceni čas in ga porabili za pomembnejše stvari._

getapollo.io

Apollo predstavlja dodatno funkcijo – sodobno in intuitiv-
no davčno blagajno, ki je primerna za uporabo na terenu, 
na tržnicah, sejmih, stojnicah, v salonih, manjših lokalih in 
trgovinah, za prodajo kart, za pop-up trgovine, taksiste in 
druge prevoznike, za dostavo ... 

Apollo je s 5-letnimi izkušnjami na področju izdajanja 
računov moderno in intuitivno orodje, ki je bilo ustvarjeno 
za preprosto in brezskrbno uporabo. Cilj razvoja aplika-
cije je bil zelo enostaven in hiter način izdajanja računov z 
intuitivnim vmesnikom, kjer ni dodatne potrebe po učenju 
uporabe. Za svoje vsakodnevno poslovanje in pristnost iz-
danih dokumentov, in sicer tako zakonsko kot tudi davčno, 
jim zaupa že več kot 5.000 podjetij.

OGL ASNA VSEB INA
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Nov izdelek proslavljenega finskega studia Remedy, kjer 
sta nastala Max Payne in Alan Wake, je tretjeosebna 
streljanka, vendar ne po pravilih. Odvija se v gromozanski 
stavbi vladne organizacije za boj proti paranormalnemu, 
kjer se odpre portal v neznano dimenzijo. Nekateri prostori 
ostanejo običajni, medtem ko se v drugih množijo  
sovražniki, v tretjih pa zavladajo spremenjeni zakoni fizike. 
V objemu brutalistične arhitekture, podobne socialistični 
iz vaše polpreteklosti, se odvijejo napeti boji, v katerih 
vaša agentka uporablja tako strelno orožje kot tudi poseb-
no moč, ki spomni na Vojno zvezd. Fantastično!_

remedygames.com

MXGP 19

Naslednja generacija motokrosističnih iger je tu! MXGP 19 
je uradna videoigra znamenitega prvenstva v motokrosu, 
ki prinaša vse uradne ekipe, motocikle in proge, od Nequ-
ena do Šanghaja. A ne le to, ustvariti je mogoče lastnega 
voznika in ga popeljati od skromnih začetkov do vrhunskih 
rezultatov. Prisotno je večigralstvo, prvič doslej pa je 
vdelan tudi urejevalnik prizorišč, s katerim lahko ustvarite 
svojo sanjsko motokrosistično progo v gozdu, puščavi, na 
francoski obali ali v tihomorski džungli. Način »waypoint« 
pa omogoča postavitev lastne proge na obstoječem 
prizorišču._

mxgpvideogame.com

MUTANT YEAR ZERO: ROAD TO EDEN – 
DELUXE EDITION

Zemlja je po jedrski apokalipsi precej spremenjena. Okoli-
ca še vedno žarči, radiacija pa je življenjske vrste mutirala 
in spremenila do te mere, da ljudje nismo več edina 
inteligentna vrsta. V tolpah, ki se spopadajo za živež in 
ozemlje, sodelujejo razumne živali in strašni mutanti. Tovr-
stno skupino vodite tudi vi, raziskujete prostran in raznolik 
postapokaliptičen svet ter se spopadate z nebodijihtreba. 
Bojevanje pa ni običajno prvoosebno, temveč potezno 
taktično po zgledu niza XCOM, kjer imate časa na pretek, 
da odredite, kaj bo kdo storil v naslednji potezi, nakar 
opazujete dogajanje. Edicija Deluxe prinaša vso dodatno 
vsebino!_

mutantyearzero.com

CONTRA – ROGUE CORPS

Serija streljank Contra, v kateri smo tekli v desno in besno 
tolkli po vsem, kar se je premikalo, kar se ni in kar bi se 
utegnilo, je sooblikovala marsikatero mladost. Zdaj se 
vrača z epizodo Rogue Corps, ki neposredno nadaljuje 
proslavljeno trojko, The Alien Wars. Namesto staromodne-
ga pogleda od strani nudi povsem trirazsežni pogled od 
zgoraj, iz katerega kamera pogosto svobodno prehaja v 
druge položaje. Vnovič se podate po raztreščeni urbani 
prihodnosti in z likom po izbiri (vsak ima svojstvene 
lastnosti!) rešetate množico sovražnikov. Vendar lahko to 
počnete tudi v družbi, arzenal pa dokaj svobodno nadgra-
jujete in spreminjate._

konami.com
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Nekoč se je po evropskih cestah že vozila Ford 
Puma v obliki majhnega kupeja – ime se vrača, 
tokrat v obliki kompaktnega hibrida. Morda 
malce nenavadna sprememba, a če upošteva-
mo trenutne 'modne' trende v avtomobilski 
industriji, oblika in prepoznavno ime nista 
slaba odločitev!

FORD 
PUMA 

NOVA

NE SPREGLEJ

Oblika nove Ford Pume ni presenetljiva in je v skladu s konkurenč-
nimi kompaktnimi hibridi. Osnovana je na Ford Fiesti, s katero si 
delita kar nekaj oblikovnih elementov. Pumin prednji del deluje »ve-
selo«, položaj sedenja pa je seveda višji. Tudi v notranjosti najdemo 
veliko skupnega, zaradi oblike pa ima Puma večji prtljažni prostor, 

v katerem je za 456 litrov prostora. Na voljo 
imamo še dodatno odprtino pod prtljažnim 
prostorom, ki ima za lažje čiščenje celo svoj 
odtok. Puma je polna moderne tehnologije, 
kot je sistem Ford CoPilot 360. Gre za omeje-
ni avtonomni sistem, ki lahko sam upravlja z 
avtomobilom med cestnimi zastoji. Poganja 
jo 1,0-litrski EcoBoost trivaljni bencinski mo-
tor, ki je povezan z 48-voltnim električnim sis-
temom in je blagi hibrid. Na voljo bo s 125 (92 
kW) ali 155 konjskimi močmi (114 kW). Kasne-
je si lahko obetamo tudi različico z dizelskim 
motorjem._

ford.si

PRVIČ NA ELEK TR IKO   

MINI COOPER SE
Mini in elektrika pašeta skupaj kot kruh in nutela – in zares dolgo smo čakali prvi električni 
avtomobil MINI. Sedaj, ko je tu, nas veseli, da ohranja neizpodbiten DNK bencinskih modelov. 
Ohranja namreč izjemno moč, saj njegov električni motor zmore 185 konjskih moči (135 kW), 
ki jih na cesto spravlja prek prednjega para koles. Prav tako še vedno premore tiste prave 
gokart občutke in hkrati zna pospeševati, saj od 0 do 100 km/h potrebuje le 7,3 sekunde. 
Litij-ionska baterija, ki je prilagojena modelu, omogoča doseg 235–270 kilometrov in je na-
meščena globoko v podu vozila, kar zagotavlja, da ni prav nobenih prostorskih omejitev glede 
prtljažnika v primerjavi s konvencionalno gnanim avtomobilom MINI s tremi vrati. Novi MINI 
Cooper SE bo prvi popolnoma električno gnani premijski avtomobil malih dimenzij, ki utira 
pot k trajnostni mobilnosti, hkrati pa ponuja čustveno vozno izkušnjo v mestnem prometu._

mini.si

PAMETNI »TELOVNIK« Z A VEČ JO Z AŠČITO MOTORISTOV 

DAINESE SMART JACKET 
V podjetju Dainese so predstavili pametno motoristično jakno oziroma telovnik, ki bo poskrbel za večjo varnost moto-
ristov. Telovnik je pravzaprav zračna vreča s tehnologijo Dainese D-air. Opremljen je s sedmimi senzorji, ki opravljajo 
svoje delo 1.000-krat v sekundi. Tako so stalno v pripravljenosti, da sprožijo zračno vrečo, če bi bilo to potrebno. Ko 
senzorji prepoznajo nevarnost, sami poskrbijo za sprožitev zračne vreče, motorist pa se bo ob tem lahko osredotočil 
zgolj na cesto in morebitno preprečitev najhujšega. Ker je telovnik zelo tanek, ga lahko nosite pod ali preko motoristične 
jakne ali kombinezona. Na voljo je baterija, ki je dovolj velika za 26 ur delovanja._

dainese.com

DRUGA GENER ACIJA SUV-JA JE TUDI 
ELEK TR IČNA

NOVI PEUGEOT 2008 
Peugeot 2008 ima nezamenljivo podobo naj-
novejše generacije Peugeotovih avtomobilov, 
markanten sprednji del pa poudari znači-
len svetlobni podpis. Najnovejša generacija 
2008 je nekoliko večja in ponuja več prostora 
potnikom na zadnji klopi. Pri tem ima na voljo 
434 litrov prtljažnega prostora. Najbolj zani-
miv je prihod povsem električnega e-2008, ki 
ga poganja elektromotor s 100 kW (136 km) 
moči. Baterija, zmogljivosti 50 kWh, ima do-
volj energije za do 312 kilometrov dolgo pot. 
Preko hitre polnilnice, moči 100 kW, jo lahko 
80 % napolnimo v 30 minutah. Poleg elektro-
motorja bodo na voljo še dizelski in bencinski 
motorji._

peugeot.si
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Mobilno
NOVA S IMPATIJA Z A POLETNE AVANTURE 

SYM HD300   
Skuterji serije SYM HD so bile v preteklih letih pohvaljeni s svojim udobjem in 
zanesljivostjo, ki so jih pokazali pri vožnji po mestih in v primestni vožnji, kot tudi 
po zunanjem dizajnu. V letu 2018 je različica HD dobila popolnoma nov model 
- HD 300, njegova zasnova novega »HD 300« pa predstavlja elegantno obliko. 
Eleganten in poenostavljen videz je okrašen s kromiranimi oblogami, usnjeni 
sedež in set LED luči pa pritegneta pozornost._

sym.si & trgovina.span.si 

OD IDEJE DO FUTURIST IČNEGA AV TOMOBIL A 

DS X E-TENSE
DS-ov avtomobil prihodnosti, DS X E-TENSE, niti malo ne skriva, da predstavlja 
nekaj povsem futurističnega. Asimetrična oblika omogoča vozniku in sovozniku, 
da doživita vsak povsem drugačno vozno izkušnjo. Medtem ko je voznik prepuš-
čen na milost in nemilost vetru in vremenskim razmeram, bo sovoznik užival v lu-
ksuznem »kokonu«, ki ima obliko razširjenih peruti. V prednji kolesi sta vgrajena 
elektromotorja, ki v običajnih razmerah razvijeta 544 (400 kW) konjskih moči, v 
»dirkaškem« načinu pa zajetnih 1.360 (1.000 kW) konjskih moči. Napredna ka-
roserija bo lahko sama odpravila nepravilnosti, ki so posledice trka, klimatska 
naprava pa bo spremljala stanje voznika in temu primerno prilagajala tempera-
turo in stopnjo prezračevanja._

dsautomobiles.si

VEČ JI , MODERNEJŠI IN KMALU TUDI NA 
ELEK TR IKO 

NOVI RENAULT CAPTUR  
Novi Renault Captur ima v primerjavi s predhodni-
kom 85 % novih delov, poleg tega pa je lažji in daljši 
za 11 centimetrov. Prednji in zadnji žarometi imajo 
prepoznavno obliko črke C in so že serijsko na voljo 
s tehnologijo LED. Oblikovni elementi so prepoznav-
ni in sledijo tistim, ki jih lahko opazimo pri najnovejši 
generaciji Renault Clia. Tudi notranjost je podobna 
tisti v novem Renault Cliu, a s to razliko, da je mesto 
prestavne ročice ergonomsko prilagojeno hibridu, s 
tem pa pridobimo še nekaj dodatnega prostora za 
shranjevanje predmetov. Novi Captur ima na voljo 
536 litrov prtljažnega prostora, kar je v samem vrhu 
v tem razredu. Poleg tega imamo v notranjosti na 
voljo še 27 litrov odlagalnih površin. Od leta 2020 
bo novi Renault Captur na voljo tudi kot priključni 
hibrid. S polno baterijo bomo lahko prevozili do 45 
kilometrov dolgo pot._

renault.si

MOTORNO KOLO Z A NA PL A ŽO  

DEUS EX MACHINA GOOF BIKE
Pri Deus Ex Machina se poleg izdelave motorjev ukvarjajo še s čim drugim, v njihovem delu pa je mogoče začutiti vintage 
in deskarski pridih. Deus Ex Machina Goof Bike je nastal takrat, ko sta združila moči poseben izdelovalec motornih koles 
in še bolj poseben umetnik z imenom Paul McNeil. Obema partnerjema v projektu je skupno navdušenje nad deskanjem, 
kar še posebej izraža Goof Bike. Nekoč Suzuki RV90, zdaj pa motorna različica tako imenovanega 'dune buggyja'. Priku-
pen motorček je kot nalašč za odhod na peščeno plažo z desko. Poletna poslikava še dodatno pripomore k temu, da si 
Goof Bike težko predstavljamo drugje kot na sončni peščeni plaži, parkiranega poleg bara s slamnato streho._

deuscustoms.com
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FORD 
MONDEO 
HYBRID

NAJBOLJŠE IZ 
DVEH SVETOV

V naslednjih treh letih prihaja v Slovenijo kar 16 novih 
električnih in hibridnih Fordovih vozil. Prvi med njimi je 
na naše ceste zapeljal Ford Mondeo Hybrid, ki združuje 
najboljše iz dveh svetov, ko neopazno prehaja iz električ-
nega na bencinski pogon ali kombinacijo obeh pogonov.

SAMODEJNO POLNJENJE BATERIJE Z NAPREDNO 
POVEZAVO BENCINA IN ELEKTRIKE 
Fordovi hibridni avtomobili imajo dva vira pogona, bencinskega in 
električnega. Inteligentno preklapljajo med obema, da zagotovijo op-
timalno moč ter porabo glede na potrebe voznika v danem trenutku. 
Njihova prednost je, da jih ni treba priklapljati na polnilce za polnjenje 
baterije, saj se ta polni z regenerativnim zaviranjem ali s pomočjo ben-
cinskega motorja, kar zagotavlja maksimalen doseg, brez bojazni, da 
bi se baterija izpraznila.  

Za polnjenje akumulatorske baterije tehnologija za regenerativno 
zaviranje zajame do 90 odstotkov energije zaviranja, ki bi bila sicer 
izgubljena, in tako prispeva k nizkim izpustom CO2 (od 96 g/km) in 
nizki porabi goriva (od 5,5 l na 100 km naprej)._ 

SKRB ZA OKOLJE Z NIZKIMI 
STROŠKI LASTNIŠTVA 
Mondeo Hybrid je prava izbira za vse 
tiste, ki želijo poleg uživanja v vožnji 
prispevati tudi k bolj čistemu okolju ter 
obenem prihraniti pri izdatkih za gori-
vo. Vrhunsko dovršen pogonski sklop 
omogoča vožnjo v treh voznih načinih 
– samo na električni pogon, samo z 
bencinskim motorjem ali s kombina-
cijo obeh. Preklapljanje med njimi 
je nezaznavno, saj pametni sistem 
preklopa vseskozi spremlja vožnjo ter 
zagotavlja optimalno vozno izkušnjo. 
Mondeo Hybrid tako nagovarja eko-
loško ozaveščene voznike in je idealen 
za kombinacijo vožnje po urbanem 
okolju in primestno vožnjo. Z njim lah-
ko v mestu opravite do 60 odstotkov 
voženj na električni način, stroški 
lastništva pa so za 8–12 odstotkov 
nižji kot pri bencinskem ali dizelskem 
Mondeu. Vozilo tudi zato ohranja 
vrednost dlje od ostalih alternativ._

REGENERATIVNO 
ZAVIRANJE 
Fordov Mondeo Hybrid je zasnovan 
za zmanjševanje izpustov in nizko po-
rabo goriva. Njegov električni motor 
ob zmanjševanju hitrosti deluje kot 
generator. Ob zaviranju vozila se elek-
tromotor vrti v nasprotno smer kot pri 
vožnji in pri tem proizvaja elektriko, ki 
polni baterijo. Tako celo do 90 odstot-
kov energije ob zmanjševanju hitrosti 
ne gre v nič, saj jo vozilo shrani za po-
novno uporabo._

OGL ASNA VSEB INA
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EDINI HIBRIDNI KARAVAN V 
SVOJEM RAZREDU 
Njegova elegantna zasnova ugaja 
poslovnim kupcem in podjetjem, kot 
edini hibridni karavan v svojem razre-
du pa se spogleduje z družinami, ki 
želijo ekonomično in praktično vožnjo. 
Novi Fordov karavan Mondeo Hybrid 
zagotavlja do 1.508 litrov prtljažnega 
prostora pri preklopljenih zadnjih se-
dežih, ravno tovorno dno, pod katerim 
je skrit dodaten prostor za shranjeva-
nje, pa olajša natovarjanje in razto-
varjanje._  

VOZITE PAMETNO 
Sistem za ohranjanje voznega pasu 
uporablja prednjo kamero, da zazna, 
ali nenamerno drsite s svojega vozne-
ga pasu. Če se na njegova opozorila 
odzovete prepočasi ali se sploh ne, 
vam sistem za ohranjanje voznega 
pasu lahko ponudi pomoč pri krmi-
ljenju, da vas varno zapelje nazaj na 
pravi vozni pas. Aktivna pomoč pri 
parkiranju s preprostim pritiskom na 
gumb vas usmeri v vzporedna in pra-
vokotna parkirna mesta ter iz njih._
  

VIDI, KAR VI SPREGLEDATE 
Sistem za preprečevanje trka z zazna-
vanjem pešcev in kolesarjev je zasno-
van tako, da zmanjša resnost nesreč 
in v nekaterih primerih prepreči nalet 
od spredaj. Informacijski sistem za 
opozarjanje na vozila v mrtvem kotu 
uporablja radarska tipala za zazna-
vanje vozil, ki jih zaradi mrtve točke v 
vozilu ne opazite, sistem za prepozna-
vanje prometnih znakov pa zaznava 
trajno ali začasno prometno signali-
zacijo ob cestišču ali nad njim. Na in-
strumentalni plošči se pokaže simbol 
z oznako omejitve hitrosti ali s prepo-
vedjo prehitevanja in se prilagaja de-
janskim spremembam omejitev._

IZSTOPAJTE NA SVOJ 
NAČIN 
Mondeo Hybrid je na voljo v 4-vratni 
in karavanski različici ter v dveh iz-
vedbah: Titanium in prefinjeni Vignale. 
Ford je pri predstavitvi novega Mon-
dea Hybrida navdušil tudi s privlačno 
ceno. Hibridna limuzina z opremo Tita-
nium je na voljo že za 25.990 €, kara-
van pa za dobrih 27.000 €.  Več o For-
dovem novem Mondeu Hybrid najdete 
na ford.si/mondeo-hybrid. Preizkusite 
ga in se prepričajte o njegovi dovrše-
nosti na ford.si/testna_voznja._ 

* Ford Mondeo Hybrid / Uradna poraba goriva: 5,5–6,2 l/100 km. 
Uradne emisije CO2: 96–111 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Uradne 
emisije NOx: 0,0096 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaže-
val zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM 2,5 ter duši-
kovih oksidov. Navedena cena velja za 4-vratno izvedenko.

VOZNIKOVA IZKUŠNJA JE 
NA PRVEM MESTU 
Mondeo je oblikovan in opremljen s 
Fordovo pametno tehnologijo, kot os-
tale Forde pa ga odlikuje tudi odzivna 
zmogljivost in odlična vozna izkušnja z 
neopaznim prehajanjem med obema 
pogonoma. Za voznika in sovoznika so 
poleg gretja in hlajenja sedežev na vo-
ljo tudi sedeži z več opornimi točkami 
za vaš hrbet, dodatna funkcionalnost 
pa vam lahko nudi celo masažo. _ 



Agencija Spin d.o.o.
- vaš zaupanja vreden partner za širitev vašega poslovanja na tuje trge 

Pomagamo vam pri nakupu / odprtju podjetja v:

SLOVENIJi HRVAŠKi srbiji ČRNi GORiSLOVAŠKi AVSTRIJi ČEŠKi bih
Naša storitev VEM™ - “Vse na enem mestu” : računovodske storitve, poslovni naslov za podjetje, virtualna 
pisarna, pridobitev davčne številke, odpiranje bančnih računov, pomoč pri pridobivanju delovnih dovoljenj, 
dovoljenj za bivanje, pomoč pri iskanju nepremičnin (za najem ali nakup), prevajalske storitve 
(sodni prevodi in običajni prevodi), davčna optimizacija, pravne storitve, pomoč pri pridobivanju različnih 
licenc (za prevozna podjetja, za uvoz kozmetičnih izdelkov,…), pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev 
za vaše podjetje, druge storitve po potrebi. 

Tukaj smo za vaš uspeh - za vsa dodatna vprašanja in za več informacij nas kontaktirajte na 

+386 70 77 77 65 ali info@agencijaspin.si 

“Vse na enem mestu”

www.agencijaspin.si
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Film meseca

BILO JE NEKOČ … 
V HOLLYWOODU

Bilo je nekoč ... v Hollywoodu nas popelje 
nazaj v konec 60. let prejšnjega stoletja, 
v zlato dobo Hollywooda. Zgodba se vrti 
okoli filmskega igralca Ricka Daltona (Le-
onardo DiCaprio), nekdanje zvezde kav-
bojske TV-serije, in njegovega dvojnika 
Cliffa Bootha (Brad Pitt), ki iščeta svoje 
mesto pod soncem v filmski industriji. 
Njuno potovanje se odvija ob vrhuncu 
hipijevskega Hollywooda, v Los Angele-
su davnega leta 1969. V obdobju zadnjih 
vzdihljajev zlatega Hollywooda se Rick in 
Cliff borita za uspeh v svetovni prestolnici 
filmske industrije, ki je sploh ne prepoznata 
več. Toda Rick ima slavno sosedo, Sharon 
Tate (Margot Robbie).
 
To je deveti film znamenitega, z oskarjem 
nagrajenega režiserja in scenarista Quen-
tina Tarantina, ki je znan po številnih ne-
pozabnih uspešnicah, kot so Šund, Jackie 
Brown, Ubila bom Billa, Stekli psi, Smrtno 
varen, Neslavne barabe, Django brez oko-
vov, Osovraženih osem. Tarantino je sce-
narij za svoj najnovejši film ustvarjal kar 
pet let, nazadnje pa je celo potegnil nekaj 
vzporednic s kultnim Šundom.
 

V svojem najnovejšem filmu je zbral nekate-
re izmed najboljših igralcev svojih genera-
cij. Poleg Leonarda DiCaprija, Brada Pitta 
in Margot Robbie se v filmu pojavijo števil-
na druga velika imena, kot so legendarni 
dobitnik oskarja Al Pacino, Bruce Dern, Tim 
Roth, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Da-
kota Fanning, Damian Lewis, Emile Hirsch, 
James Marsden, Michael Madsen in mno-
gi drugi. Film je zaznamovala tudi zadnja 
filmska vloga letos preminulega igralca 
Luka Perryja.

Produkcijo filma so podpisali David 
Heyman, Shannon McIntosh in sam Qu-
entin Tarantino, izvršna producentka pa 
je Georgia Kacandes (Osovraženih osem, 
Volk z Wall Streeta).
 
Leonardo DiCaprio in Margot Robbie sta 
že nastopala skupaj v Volku z Wall Streeta, 
je pa to prvi film, v katerem bosta skupaj 
igrala DiCaprio in Brad Pitt. Sam Taranti-
no je njun nastop opisal kot najvznemirlji-
vejši igralski tandem po Robertu Redfordu 
in Paulu Newmanu._

KOMIČNA DRAMA /// ZDA , 2019, ONCE UPON A T IME ... IN HOLLY WOOD 

OGL ASNA VSEB INA

Režija: Quentin Tarantino. 
Igrajo: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot 
Robbie, Kurt Russell, Al Pacino.

od 15. avgusta / Cineplexx, Kolosej

Bilo je nekoč ... v Hollywoodu je najbolj 
pričakovani film tega poletja, če ne 
celo leta. Svojo premiero je doživel v 
Cannesu, kjer si ga je ogledala le pešči-
ca izbrancev. Še pred projekcijo filma 
je režiser Quentin Tarantino, ki se je 
v Cannes vrnil natanko 25 let po tem, 
ko je s filmom Šund osvojil svojo prvo 
palmo, novinarje prosil, naj ne razkrijejo 
razpleta filma. Presenečenje bo tako 
ostalo skrito do redne distribucije filma. 
Tarantino doslej še niti enkrat ni razoča-
ral občinstva, zato tudi tokrat od njega 
pričakujemo posebno doživetje. 
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LEVJI KRALJ

CRUNCHYROLL 
JAPONSKE SERIJE IN ANIME

Za predane ljubitelje 
animejev in drugih azijskih 
serij. Na voljo je brezplačna 
različica, podprta z oglasi, in 
pa mesečna naročnina (4,99 
€ + DDV), kjer so na voljo 
videi v kakovosti HD.  

CITYMENI ...  
NEKI ZA  
GLEDAT!

MUBI 
FILMSKE KLASIKE

Za vse, ki uživate v kultnih, 
klasičnih in neodvisnih 
filmih. Storitev brez oglasov 
vas bo na mesec stala 9,99 €, 
film pa si lahko za 3,99 € tudi 
izposodite. 

Platna

Argentinski nogometaš in trener Diego 
Armando Maradona, rojen oktobra 1960 
v Buenos Airesu, velja za enega najboljših 
nogometašev vseh časov. Dosegel je izje-
mne uspehe tako z argentinsko reprezen-
tanco kot s klubi. Bil je mojster navdiha, 
nogometaš umetnik. Vseskozi je razburjal 
tudi s svojim temperamentnim obnaša-
njem. Po težavah z drogo in umiku k Fidelu 
Castru se je zadnje čase izpostavil kot vo-
ditelj antiglobalističnih demonstracij._

Režija: Asif Kapadia. Igrajo: Diego Arman-
do Maradona, Alberto Bigon, Daniel Arcu-
cci, John Foot. 

od 18. julija / Cineplexx, Kolosej

Na filmska platna prihaja srčna in več-
na zgodba, ki smo jo v animirani različici 
gledali leta 1994. Spet se bomo podali v 
osrčje afriške savane, kjer se rodi bodoči 
kralj živali. Po smrti svojega očeta Mufase 
želi mladi Simba prevzeti prestol, čemur 
pa nasprotuje zlobni Scar, ki ima povsem 
svoje načrte. Začne se borba z že znanim 
izdajstvom, dramo in s strašno tragedijo. S 
pomočjo prijateljev mora Simba hitro od-
rasti in si priboriti tisto, kar mu pripada._

Režija: Jon Favreau. Glasovi: Seth Ro-
gen, Donald Glover, Keegan Michael Key, 
Chiwetel Ejiofor.

od 18. julija / Cineplexx, Kolosej

GROZLJIVKA

PLAZENJE 
ZDA, 2019, CRAWL

Ko njen rodni kraj na Floridi zajame orkan, 
Haley ne upošteva navodil o evakuaciji, 
temveč se odpravi iskat svojega pogre-
šanega očeta. Najde ga težko poškodo-
vanega v kletnih prostorih družinske hiše, 
oba pa hitro zajame poplavna voda. Ker 
časa zmanjkuje, da bi ubežala nevihti, ki 
je vedno močnejša, Haley in oče kmalu 
ugotovita, da je naraščajoča voda njuna 
najmanjša skrb. V hišo namreč zaplavajo 
aligatorji …_

Režija: Alexandre Aja. Igrajo: Kaya Scode-
lario, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson 
Boon.

od 18. julija / Cineplexx, Kolosej

AKCIJSKI PUSTOLOVSKI TRILER

HITRI IN DRZNI: 
HOBBS IN SHAW 
ZDA, 2019, FAST & FURIOUS 
PRESENTS: HOBBS & SHAW
Odkar sta se prvič srečala v sedmem delu 
franšize Hitri in drzni leta 2015, sta si Luke 
Hobbs, zvesti agent diplomatske varno-
stne službe, in Deckard Shaw, nekdanji 
pripadnik britanskih posebnih enot, v la-
seh in skušata drug drugega nadvladati. 
A vse se spremeni, ko genetsko okrepljeni 
anarhist Brixton prevzame nadzor nad 
zahrbtno biološko grožnjo, ki lahko za 
vedno spremeni človeštvo._

Režija: David Leitch. Igrajo: Dwayne 
Johnson, Jason Statham, Eiza González, 
Idris Elba.

od 1. avgusta / Cineplexx, Kolosej

DRUŽINSKA PUSTOLOVŠČINA /// ZDA, 2019, THE LION KING

BIOGRAFSKI DOKUMENTAREC

DIEGO 
MARADONA 

VELIKA BRITANIJA, 2019, DIEGO 
MARADONA

KER JE TV KR NEKI!



SPUUL 
BOLLYWOOD

Na svoj račun boste prišli vsi, 
ki vas navdušuje hindujska 
filmografija. Mesečno vas 
bodo za neomejen dostop 
»obrali«  za 4,99 €, pri tem 
pa boste imeli prvi mesec 
zastonj.

CURIOSIT Y 
STREAM 
ZNANOST IN ZGODOVINA

Tukaj vas čakajo dokumen-
tarci in serije s področja 
znanosti, zgodovine, narave, 
družbe … Na mesec boste za 
možnost HD odšteli slabe 
3 evre, za možnost 4K pa 
slabih 10 evrov.

FESTIVAL 
SCOPE 
NEODVISNI FILMI

Iščete najboljše filme z naj-
boljših filmskih festivalov? 
Potem je to pravi naslov. Vse, 
kar morate narediti, je, da 
kupite vstopnico (ponavadi 
so te brezplačne) in si film 
ogledate. 

DRUŽINSKA AVANTURA

RAZISKOVALKA 
DORA 

AVSTRALIJA, ZDA, 2019, DORA AND 
THE LOST CITY OF GOLD

Potem ko je Dora večino svojega življenja s 
starši raziskovala džunglo, je nič ne more 
pripraviti na najnevarnejšo pustolovščino 
– srednjo šolo. Ker je bila vedno razisko-
valka, se med raziskovanjem hitro znajde 
in vodi svojo prijateljico opico po imenu 
Škorenjc, bratranca Diega, skrivnostnega 
prebivalca džungle in skupino najstnikov 
na pravo avanturo, v kateri bo rešila svoja 
starše ter raziskala nemogočo skrivnost o 
izgubljenem mestu zlata._

Režija: James Bobin. Igrajo: Isabela Mo-
ner, Eugenio Derbez, Eva Longoria, Adria-
na Barraza. 

od 8. avgusta / Cineplexx, Kolosej

KOMEDIJA

PRIDNI FANTJE 
ZDA, 2019, GOOD BOYS
Potem ko 12-letnega Maxa povabijo na 
njegovo prvo zabavo, kjer se najstniki 
poljubljajo, je ves paničen, saj se še ne 
zna poljubljati. Da bi prišel do čim boljših 
napotkov, se Max s svojima prijateljema 
Thorom in Lucasom odloči, da uporabi 
očetov dron – ki se ga seveda ne sme 
dotikati – in tako vohuni za sosedovima 
najstnikoma. A stvari se popolnoma 
obrnejo in dron je uničen. Max ga mora 
zamenjati, še preden se njegov oče vrne 
iz službe. Trije fantje tako »špricajo« šolo 
in se odpravijo na misijo, ki pa je polna 
slabih odločitev._

Režija: Gene Stupnitsky. Igrajo: Jacob 
Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon, 
Molly Gordon. 

od 15. avgusta / Cineplexx, Kolosej

GROZLJIVKA

TISTO: DRUGO 
POGLAVJE 

ZDA, 2019, IT: CHAPTER TWO
Filmski hit Tisto je leta 2017 napolnil kinod-
vorane, na novo opredelil žanr, postal del 
popularne kulture in navdušil gledalce in 
kritike po svetu. Ker se zlo v Derry ciklič-
no vrača vsakih 27 let, bomo v filmu Tisto: 
Drugo poglavje spremljali like, ki so pred 
skoraj tremi desetletji odšli vsak svojo pot. 
27 let po grozotah se morajo odrasli člani 
Kluba zgub vrniti nazaj v Derry, saj prejme-
jo srhljiv telefonski klic._

Režija: Andy Muschietti. Igrajo: James 
McAvoy, Jessica Chastain, Bill Skarsgard, 
Sophia Lillis.

od 5. septembra / Cineplexx, Kolosej

GLASBENA KOMEDIJA

YESTERDAY 
VELIKA BRITANIJA, 2019, 
YESTERDAY

Kaj bi naredili, če nihče na svetu ne bi slišal za eno najbolj 
priljubljenih skupin vseh časov, vi pa bi znali zaigrati vse 
njihove največje uspešnice? To se po spletu nepredvide-
nih okoliščin zgodi mlademu umetniku Jacku Maliku, ki se 
skuša uveljaviti kot pevec in se čez noč znajde v svetu, v 
katerem skupina The Beatles sploh ni obstajala. S pomoč-
jo agentke Debre se nastopi kar vrstijo. Njegova slava se 
strmo vzpenja, vendar tvega, da bo izgubil svojo najboljšo 
prijateljico iz otroštva Ellie, ki ga je vedno podpirala in bila 
edina, ki je verjela vanj._

Režija: Danny Boyle. Igrajo: Himesh Patel, Lily James, 
Kate McKinnon, Ed Sheeran. 

od 22. avgusta / Cineplexx, Kolosej

ANIMIRANA PUSTOLOVŠČINA

ANGRY BIRDS 
FILM 2 

ZDA, FINSKA, 2019, THE ANGRY 
BIRDS MOVIE 2

V filmu Angry Birds Film 2 se vojna med 
pticami in prašiči nenadoma prekine, ko 
se pojavi nevarnost, ki ogrozi tako ene 
kot druge. Naši znani junaki Rdeči, Žak in 
Bomba se bodo spopadli s povsem novim 
sovražnikom, ki hoče prevzeti otok. Ptice 
in prašiči bodo morali tokrat združiti moči, 
saj bodo samo tako lahko premagali ne-
varnost, ki se jim približuje._

Režija: Thurop Van Orman. Glasovi: Dove 
Cameron, Nora Lum, Peter Dinklage, LilRel 
Howery. 

od 8. avgusta / Cineplexx, Kolosej



Glasba
V Ljubljano prihaja z grammyjem nagrajeni neosoulovski 
šarmer Anderson .Paak, ki bo še dodatno razgrel vročo avgu-
stovsko atmosfero. V poplavi odličnih festivalov pa boste na svoj 
račun prišli tudi ljubitelji Bon Jovija, ki bo po številnih neure-
sničenih napovedih končno le koncertiral v naši bližini. Več v 
nadaljevanju.

NE SPREGLEJ
KONCERTI V NAŠI BLIŽINI

Thom Yorke
17. julija 2019, Villa Manin, Codroipo, Italija

Bon Jovi
19. julija 2019, Stadion Worthersee, 
Celovec, Avstrija

P!nk
24. julija 2019, Ernst Happel Stadion, Dunaj, Avstrija

The Offspring
15. avgusta 2019, Stadio G. Teghil, 
Lignano, Italija

Metallica
16. avgusta 2019, Ernst Happel Stadion, Dunaj, Avstrija

Rammstein
22. in 23. avgusta 2019, Ernst Happel 
Stadion, Dunaj, Avstrija

KONCERT / LJUBLJANA

ANDERSON .PAAK & THE FREE 
NATIONALS

Eden vodilnih predstavnikov sodobnega hiphopa, R&B-ja in neosoula, 
zvezdniški glasbenik in producent Anderson .Paak, varovanec slovitega 
Dr. Dreja in sveži dobitnik grammyja za najboljši rap nastop, se bo s svo-
jim bendom v sklopu svetovne turneje konec avgusta ustavil pri nas na 
ekskluzivnem klubskem nastopu. Pevec, raper, producent, skladatelj in 
multiinstrumentalist Anderson .Paak si je po spalničnih začetkih s svojo 
elegantno zmesjo hiphopa, R&B-ja, jazza, soula in funk elementov kma-
lu utrl pot do slavnega producenta in glasbenika Dr. Dreja ter gostoval 
na njegovem povratniškem albumu Compton leta 2015. Sodeloval je tudi 
z raperjem The Gameom, leto kasneje pa je izdal priznani drugi album 
Malibu, ki je končal na vrhu marsikatere lestvice najboljših plošč leta 
in bil med drugim nominiran tudi za grammyja. V letih zatem je .Paak 
sodeloval še z drugimi največjimi imeni svetovne urbane glasbe, kot so 
Kendrick Lamar, Flying Lotus, Snoop Dogg, Pusha T itd. ter izdal še dve 
izvrstni plošči, Oxnard leta 2018 in Ventura aprila letos. Slednja je požela 
vsesplošno odobravanje kritikov, še pred njenim izidom pa je .Paak prejel 
tudi grammyja za najboljši rap nastop za single »Bubblin«. 

27. avgusta ob 20.00 / Ljubljana / Kino Šiška

NAJVPLIVNEJŠE  
NASLOVNICE ALBUMOV

The Velvet Underground & Nico
The Velvet Underground (1967)
Preden je Lou Reed postal kralj New Yorka, je bil pevec v hišnem 
bendu Andyja Warhola. Njihov mecen je bil celo tako prijazen, da je 
oblikoval naslovnico debitantskega albuma. Rock legenda pravi, da 
so vsi, ki so kupili izvod tega albuma, ustanovili lasten bend.

The Beatles
Revolver (1966)
Zlahka bi izbrali legendarno naslovnico albuma Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band, ki je razred zase. A prelomna naslovnica 
Revolverja, ki jo je ustvaril Klaus Voorman, prijatelj Beatlov iz njihovih 
zgodnjih hamburških dni, je ravno tako vplivna, če ne še bolj. Nena-
zadnje brez nje ne bi imeli Sgt. Pepperja.

The Band
Music From Big Pink (1968)
S tem albumom je ameriška folk glasba postala del mainstreama, 
čeprav je bila večina članov benda Kanadčanov. Naslovnico je nasli-
kal talentirani mladi amaterski umetnik Bob Dylan.

Marvin Gaye
What’s Going On (1971)
Marvin Gaye je z What’s Going On ustvaril mojstrovino – napisal, 
izvedel in produciral je vsako skladbo na albumu. Ironično pa se je 
Gaye, ki je s svojimi družbeno ozaveščenimi skladbami poskušal 
rešiti svet, boril z lastnimi demoni. In naslovnica izraža prav to – 
strastno, a nemirno dušo.

Rolling Stones
Let It Bleed (1969)
Album je prelomnica v karieri Rolling Stonesov, na njem je namreč 
zadnjič sodeloval Brian Jones, ki ga je nato nadomestil Mick Taylor. 
Intenzivnost trenutka se kaže v težkem zvoku bluesa in v skladbah, 
kot je You Can’t Always Get What You Want. Naslovnica albuma, ka-
tero je oblikoval Robert Brownjohn, znan po špicah filmov o Jamesu 
Bondu, je bila primerno surrealistična.

Nek glasbeni kritik je priznal, da je pisanje o glasbi podobno, 
kot če bi plesali na arhitekturo. In v bistvu je imel prav. A 
slikanje in risanje o glasbi je popolnoma svojstvena umetnost 
in naslovnice albumov to potrjujejo. Naslovnice zajamejo ču-
stveno usmeritev celotnega albuma, združita se zvok in slika. 
In tukaj je nekaj najvplivnejših, ki so zaznamovale glasbeno 
zgodovino.

NAELEKTRENO 
POLETJE
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David 
Morales: 
Novi ritmi 
starega mačka

Tobačna bo za piko na i dolgega vročega poletja pozdravila 
tretji Festival urbane kulture Slovenija. Okvir sobotnega 
druženja bo Sladica z gosti, ki bo pripravila teren za 
norveška ustvarjalca hitov Röyksopp (So Easy, Eple, Poor 
Leno, Remind Me, Percent, What Else Is There, Only 
This Moment, Sordid Affair ...). V petek pa bo opuščeno 
tovarniško dvorišče gostilo »bloc party« z ekipo Pure 
Oldies Goldies iz ljubljanske Cvetličarne, za pristen utrip 
newyorških house partyjev pa bo poskrbel vedno odlični 
David Morales. Grammyjevec je po selitvi v Bologno zagnal 
novo založbo Diridim, v poletje pa je vstopil s skladbo Away 
From The Storm, prihaja nova glasba z Janice Robinson 
(There Must Be Love, I Make You Gaga), očitno pa nove 
glasbe še ne bo zmanjkalo, saj smo ga prestregli med delom 
v newyorškem studiu.

#FUKSi 2019 – 30. in 31. avgusta bodo 
Ljubljano spravili na noge Röyksopp, 
David Morales, ekipa Pure Oldies 
Goldies in Zedsova Sladica z gosti. 
fuksi.si

Vaš največji hit Needin U je 
star 21 let. Kakšno je bilo 
vaše življenje takrat? 

(smeh) O moj bog! To je bilo čisto 
na začetku 80. let. Živel sem v Bro-
oklynu in ob petkih prirejal zabave 
s house glasbo. Bil sem mlad in 
zelo strasten didžej, edina stvar, ki 
me je zares zanimala, je bila glas-
ba. Glasbo sem vrtel tudi v danes 
legendarnem newyorškem klubu 
Paradise Garage. 21. leto mojega 
življenja je bilo res odlično. Takrat 
se mi je začelo odpirati in moja 
glasbena kariera je dobila resen 
pospešek. 

Omenili ste Paradise Ga-
rage, lahko bi tudi Loft. 
Svet je zdaj drugačen kot v 
času teh klubov, skušajo pa 
mnogi poustvariti vzdušje 
tistih časov. Je komu to za-
res uspelo?

Mogoče še najbolj Japoncem. Tam 
ljudje na zabave še vedno pridejo 
predvsem zaradi glasbe. Ne po-
stopajo po plesišču pred didžejem 
in ne snemajo s telefonom, kot se 
to zdaj dogaja bolj kot ne po vsem 
svetu. Mogoče so le sramežljivi, a 
na Japonskem res čutim, da pridejo 
ljudje v klub zaradi glasbe, tudi dro-
ge so manj pomembne. Zato tam 
zelo rad in pogosto vrtim po deset 
in več ur skupaj.

Lani ste z Lucianom posneli 
epski dvojček Esperanza, 
tudi vaša različica skladbe 
je dolga krepko čez 10 mi-
nut. Kje sta se našla? 

Spoznala sva se že pred leti na Ibizi. 
Ko sem mu omenil, da bom v Švici, 
me je povabil v svoj domači studio, 
začela sva se igrati z opremo in 
nastala sta ta dva posnetka. Pov-
sem nenačrtno. Nikoli se nisva po-

govarjala o skupnih projektih. Vse 
se je zgodilo, ko me je prijateljsko 
povabil na obisk, ko sem bil ravno v 
bližini. Všeč mi je, ko se glasba rodi 
tako spontano in organsko. Ne vem, 
če bova še kdaj kaj posnela skupaj, 
saj oba rada delava različne stvari 
in ne načrtujeva preveč, bom pa ve-
sel, če se najine poti še kdaj križajo 
tudi v studiu.
 

Vi, Sanchez in Morillo ste 
sveta trojica slovenskih lju-
biteljev housa ... 

Razumem ta odnos. Bil sem eden 
prvih velikih svetovnih didžejev, ki je 
nastopal pri vas in zato se je med 
nami stkala posebna vez. Spomnim 
se izjemnih zabav na začetku tisoč-
letja. Super je bilo, na spletu še zdaj 
krožijo posnetki tistih nastopov. Pri 
vas sem se vedno počutil zelo spre-
jetega in domače in to se ni spre-
menilo. 

Tu ste vrteli v velikih in 
manjših klubih, v dvora-
nah, žurih na prostem, na 
#FUKSiju pa boste prvič na 
opuščenem tovarniškem 
dvorišču. Kdaj ste bili na-
zadnje na »bloc partyju«?

Sploh se ne spomnim več. Potem 
nas čaka res dober žur? (smeh) 
Pojma nimam, kaj bom vrtel. Niko-
li ne načrtujem setov vnaprej. Na 
prizorišče bom prišel kako uro pred 
nastopom, preveril vzdušje in gradil 
na tem, kakšne vibracije bom začu-
til. Nikoli ne vem vnaprej, kaj bom 
vrtel, saj je toliko dobre sveže in 
stare glasbe. Glasbo ustvarjam in 
vrtim že trideset let, vedno skušam 
v set vtkati tudi kaj iz svojega opu-
sa, a hočem, da ljudje poslušajo 
mojo novo glasbo, ne samo klasiko. 
Nočem cel večer vrteti samo stare 
glasbe._

djdavidmorales.com
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BESEDILO: G. Z . 

OGL ASNA VSEB INA

Intervju



KULTNI ADIDASOV 
COPAT 
SUPERCOURT V 
PRENOVLJENI 
PODOBI
Prihod prenovljenega mo-
dela so v adidasu obeležili 
z dogodkom v trgovini The 
Athlete's Foot v centru Lju-
bljane, kjer je obiskovalce 
s svojimi rimami pozdravil 
hiphoper Nipke, belo 
»slikarsko« platno copata 
pa je obiskovalcem po 
želji okrasil tudi adidasov 
umetnik._ 

taf.si

NOVA H&M 
KOLEKCIJA KLIČE PO 
POLETJU IN SONCU
Ob predstavitvi najnovejše pole-
tne kolekcije je vodilna švedska 
modna znamka H&M teraso 
hotela Vander Urbani Resort za 
en večer spremenila v razstavni 
prostor, kjer so predstavili pole-
tne modne trende._ 

hm.com

Pssst ...



Instagram:
symslovenija

facebook:
symslovenija

internet:
sym.si

patija
sym.si

moja




