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… Notre-Dame … Nepredstavljivo, da je nekaj tako 
večnega in mogočnega hkrati tako krhko in ranljivo; 
rdeča preproga canskega filmskega festivala in poklon 
francoski filmski režiserki Agnès Vardi. Še je drobtinic, ki 
bi jih lahko pobirali iz majske piknik košare, a moj uvodni 
prostor je omejen kot število pik ali kock na naši piknik 
odeji. Maja lahko počnemo, kar želimo, časa imamo 
namreč na pretek z vsemi temi počitnicami in vikendi, 
dan je daljši, prijetnejše vreme bi bilo še bolj všečno – v 
glavnem: ne sme nam biti dolgčas. Moto meseca je »biti 
v piknik razpoloženju«. Kar je enako delati nič, strmeti 
v cvetlice na travniku, poslušati ptičje petje, opazovati 
metulje, se lenobno nastavljati soncu pod krošnjo 
velikega hrasta, srkati brez slamice nekaj tekočega iz 
neplastičnega kozarca in vsake toliko časa »pikniti« 
nekaj za pod zob. Mestni parki s svojimi velikimi zelenimi 
tratami ponujajo idealno preprogo za piknik, narava 
streljaj iz prestolnice pa je polna skritih in očarljivih 
kotičkov, ki samo želijo, da bi jih odkrili. Narava v maju je 
kot poezija, katere glas je včasih mehak in krhek kot dih, 
včasih hladen, oster in hrapav – elegantna ambivalenca, 
ki se meša z nalezljivimi dišavami travniškega podeželja. 
Ne bom razpravljala, komu pripada izvor besede piknik, 
to prepuščam večnim rivalom med izumi, Francozom 
in Angležem. Slednji so ga prakticirali že v srednjem 
veku, kot beseda pa se je pojavila v 16. stoletju v 
nekem francoskem besedilu in izhaja iz glagola piquer, 
kar pomeni »bosti« ali »pikati« in se rima z besedo 
nique, kar pomeni »malenkost«. Danes ga poznamo 
povsod po svetu: druženje in dobra hrana, lokalna ali 
gurmanska košara, velika ali majhna, ročno tkana. Na 
gastronomskem jedilniku kosila na travi se lahko znajdejo 
tako domači kruh, salama, sir in kozarec rdečega 
vina kot tudi smetana iz zelenih špargljev, file hladne 
govedine, gorčica s črnimi tartufi pa čokoladni makroni, 
steklenica vode in šampanjca. Ni vprašanje žrtvovanja 
proračuna, da bi napolnili košarico – poceni »grickanje« 
zahteva le nekaj premišljenih idej in iznajdljivost, ni nam 
treba biti puristi, cilj je biti zunaj, stran od zaslonov in 
brez zapletenih nalog, saj je, če vsaka stvar zahteva 
majhen čas v enem dnevu, druga stvar, ko gre za 
kumulacijo. Za konec se spomnimo režiserke in 
pionirke francoskega novega vala Agnès Varde – tako 
avantgardna, a priljubljena, intimna in univerzalna, njeni 
filmi in uradni plakat vodijo po poti na canski filmski 
festival, zato odvijmo rdečo preprogo, oblecimo svetleče 
bleščice – predstavitev najboljših filmov s celega sveta 
se lahko začne. Več pa na cityliFe.Si.

Helena Peterlin, odgovorna urednica

Prepustimo se uživanju na domači terasi ali vrtu 
v svojem edinstvenem stilu. Kako ga izbrati pa na 
STRANI 16, kjer vam ponujamo izbor dodatkov za 
dom COINCASA z italijanskim podpisom.

V ljubljanske Križanke prihaja v soboto, 1. junija, 
BRINA – ljubljanski festival gina. Takrat bo že 
skoraj poletje in osvežilni koktajli bodo prijali še bolj! 
Več na CITYLIFE.SI in na BRINA-FESTIVAL.SI!

Notranja zidna barva, ki čisti zrak? Da, prav ste 
prebrali. To je letošnja novost, nagrajena z nazivom 
produkt leta 2019. SPEKTRA Active Air je 
visokokakovostna in tehnološko napredna notranja 
zidna barva, ki s svojo posebno funkcijo čiščenja 
zraka predstavlja pomembno inovacijo. Barva 
bistveno pripomore k izboljšanju kakovosti bivanja 
v prostoru, saj razgrajuje za zdravje zelo škodljiv 
formaldehid v zraku. Zaradi svoje izjemne tehnologije 
čiščenja zraka je še posebej primerna za beljenje zidov 
v otroških sobah. Kako do pomladne prenove doma 
na HELIOS-DECO.COM!

Od 14. do 25. maja prihaja eden največjih filmskih 
festivalov – že 72. canski filmski festival, ki letos 
obljublja, da bomo videli eno najboljših izdaj festivala 
po prelomu stoletja. Tudi režiser Quentin Tarantino 
se je zelo trudil, da bi pravočasno dokončal svoj 
celovečerec Bilo je nekoč v Hollywoodu in ga 
premierno predstavil prav v Cannesu. Več na 
CITYLIFE.SI in FESTIVAL-CANNES.COM.

Letos so vse plastične nosilne vrečke v trgovinah 
obvezno plačljive. Večji trgovci spodbujajo k nakupu 
posebnih vrečk za večkratno uporabo, lahko pa 
smo bolj ustvarjalni in pobrskamo med ponudbo 
bombažnih vrečk slovenskih ustvarjalk. Mi smo našli 
eko vrečke iz 100-odstotnega organskega bombaža 
MIŠKA BAGS. Izbor na instagram.com/miskabags 
in CITYLIFE.SI.

Pridružite se nam na 5-DNEVNEM JOGA ODDIHU 
NA JADRNICI! Bralke in bralci revije CITYLIFE – 
Urbano življenje imajo s kodo URBANO ŽIVLJENJE 
5-odstotni popust pri prijavi. Več na STRANI 50 in 
na JUSTPERFECT.SI!

Ena vodilnih evropskih modnih verig PRIMARK 
v četrtek, 13. junija, odpira svojo prvo trgovino v 
Sloveniji, in sicer v nakupovalnem središču Citypark v 
ljubljanskem BTC Cityju. To bo Primarkova prva trgovina 
v Sloveniji in že 372. na svetu. Več na CITYLIFE.SI.

Deset let po velikem koncertu s Simfoniki RTV 
Slovenija se Dan D vrača na oder ljubljanskih Križank. 
Na celovečernem koncertu v petek, 24. maja, 
bodo predstavili novi album in vse najljubše pesmi v 
»vštekanih« in »izštekanih« verzijah. DAN-D.NET.

Toplejši in daljši dnevi kar kličejo, da avto ali javni 
prevoz zamenjamo za mestno kolo. STRAN 30.

majski 
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24. Slovenski 
dnevi knjige
Od 15. do 18. maja
Kulturna soseska: Društvo 
slovenskih pisateljev, Moderna 
galerija, Narodna galerija

Slovenski dnevi knjige kot 
vseslovenski festival se letos 
osredotoča na temo »Prostori, ki 
jih zapuščamo«. Poleg knjižnega 
sejma na ploščadi pred Moderno 
galerijo v Ljubljani se bodo v 
sklopu festivala zvrstili še ostali 
kulturno-izobraževalni dogodki.
drustvo-dsp.si/ 
slovenski-dnevi-knjige/

5. Red Bull Goni Pony

Besedilo: Denis Pucelj
napovednik

Sobota,  
1. junija
Vršič, Kranjska Gora
Red Bull Goni Pony je 
kolesarska zabava posebne 
sorte. S kostumi, veliko smeha, 
nemajhnim športnim podvigom 
in nato z zabavo za nagrado. 
Osvojimo »kolesarski Triglav« 
z legendarnim kolesom pony, 
dobrodošla so vsa 20-colska 
kolesa – tako legendarne 
različice iz 20. stoletja kot 
tudi novi Rogovi ponyji letnik 
2017 (model Classic). Prijave 
so možne izključno prek spletne 
strani do 29. maja.
redbull.si/gonipony

Triglav The Rock 
Ljubljana 2019
Sobota, 25. maja 
Kongresni trg, Ljubljana

Na tekmovanju v balvanskem plezanju bodo 
nastopili najboljši športni plezalci z vsega sveta. 
Ambasadorja tekmovanja, ki ga gosti agencija 
Extrem, sta slovenska športnica leta in serijska 
svetovna prvakinja Janja Garnbret ter aktualni 
zmagovalec skupnega seštevka svetovnega 
pokala v balvanih Jernej Kruder. 
therockljubljana.com

Dunking 
Devils

17. in 18. maja 
Hala Tivoli, Ljubljana

Dunking Devils, 
akrobati, ki so doma 
in po svetu znani po 
svojih adrenalinskih 

podvigih, bodo 
skupaj z gosti 

ustvarili 90-minutno 
nepozabno doživetje in 
nas pustili odprtih ust. 
dunking-devils.com

Praznik češenj
Od 1. do 9. junija
Različna prizorišča v Goriških brdih

Na izjemno odmevni kulturno-
turistični prireditvi letos 
pričakujejo več kot 30.000 
ljubiteljev češenj, organizatorji 
pa posebej pozivajo na dneve 
odprtih kleti, kjer bomo svoje 
izkušnje lahko izmenjali s 
cenjenimi briškimi vinarji. 
brda.si

© Tomislav Može/Red Bull Content Pool 





10 napovednik

Cars & Coffee
Nedelja, 26. maja
Tartinijev trg, Piran

Ljubitelji prestižnih avtomobilov 
ne bomo nikakor izpustili 
že tretje izdaje dogodka, na 
katerem se bodo predstavili 
klasični in super avtomobili.
cars.coffee

DM tek za ženske
Sobota, 25. maja
Letno telovadišče Ilirija, park Tivoli, Ljubljana

Čez drn in strn v duhu ženske solidarnosti 
– DM tudi letos poziva na tek, ki ga bo, kot 
obljubljajo organizatorji, zaznamoval preplet 
športnega duha, kančka tekmovalnosti in 
neskončne zabave. 
tekzazenske.si

Maraton Franja BTC 
City
Od 7. do 9. junija 2019
Različna prizorišča v Ljubljani

Kolesarji se bodo z veseljem preizkusili na številnih 
trasah letošnje izdaje kolesarske poslastice. Najdaljša 
proga v dolžino meri kar 156 kilometrov, posebej pa bo 
adrenalin obiskovalcev dvigala vožnja na čas. 
franja.org

Nautica Marina 
Portorož

Od 16. do 19. maja
Marina Portorož

Pravi spomladanski spektakel za navtične 
navdušence, ki nas bo prevzel s prestižem 

in izjemnostjo najnovejših plovil. 
nautical.marinap.si

Grajski dnevi
Od 17. do 19. maja
Ljubljanski grad

Več kot dvajset brezplačnih dogodkov bo zaznamovalo letošnje 9. grajske dneve, 
in sicer v počastitev 114. obletnice, odkar je grad v mestni lasti. Pripravili so več 
raznovrstnih dogodkov primernih za vso družino – od vodenih ogledov in delavnic, 
gledaliških predstav in razstav do srednjeveškega tabora, viteškega turnirja …
ljubljanskigrad.si

Skozi večer boste na edinstven način v družbi Avsenikove glasbe spoznavali 
Slovenijo, tradicionalno slovensko kulinariko, gorenjsko narodno nošo ter 

slovenske ljudske plese in običaje. 

Through the evening you will have the unique opportunity to enjoy Avsenik 
music, get to know Slovenia, slovenian cuisine, upper Carniolan folk 

costume and slovenian folk dances and customs.

Slovenski večer vsaj dvakrat mesečno do novembra, lahko tudi po naročilu.

Enjoy the Slovenian evening at least twice a month until November.

17. maj
7. in 21. junij
3. in 14. julij

7. in 14. avgust
13. in 27. september

11. oktober

Organizator programa:

Tradicija Avsenik d.o.o.
Begunje 21, 4275 Begunje na Gorenjskem, Tel. +386 (4) 5333 402

avsenik@avsenik.com
www.avsenik.com

Mednarodni 
muzejski dan

Sobota, 18. maja
Muzeji in galerije po Sloveniji

Praznik vseh ljubiteljev kulture je letos 
posvečen temi Muzeji kot kulturna 

središča: Prihodnost tradicije. Vstop 
v muzeje in galerije je na ta dan 

prost.
icom-slovenia.si

© Tine Kušar
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Top 14 za urbani piknik
Pripravila: Gabrijela Vrbnjak

Končno so dnevi daljši – z več sonca in 
topline njegovih žarkov kar vabijo, da 
čim več časa preživimo zunaj na prostem. 
Ob koncih tedna ali kar tako si lahko 
pripravimo piknik, se podružimo in skupaj 
uživamo v dobrem žaru. Preberite nasvete 
za top urbani piknik, ki zagotavljajo 
nepozabno zabavo na vrtu ali terasi.

Dekoracija 
Piknik prostor lahko po želji tudi lično 
okrasimo z različnimi trakovi z zastavicami 
in ostalimi dekorativnimi pripomočki 
za zabavo ter s tem ustvarimo še bolj 
domačno, sproščeno vzdušje.
ikea.com

Set okolju prijaznih 
krožnikov in kozarcev
Poskrbimo za okolje ter izberimo krožnike 
in kozarce iz papirja, bambusa in 
melamina. Lahko pa od doma prinesemo 
kar svoje in jih kasneje operemo. Ne 
pozabimo pa niti na papirnate brisačke.
by-ekobo.com

Prenosni žar
Ni piknika brez odlične hrane. Ne 

glede na to, ali imamo raje popečeno 
zelenjavo in sirčke za žar ali mastne in 

zapečene čevapčiče, je v vsakem primeru 
pomembno, da imamo dober žar in 

seveda primeren ogenj.
evasolo.com

4

1
Piknik košara

Obvezen pripomoček na pikniku je piknik 
košara, v katero pospravimo jedilni pribor, 

serviete, krožnike, kozarce, začimbe, 
zobotrebce, slamice, vrečke za smeti in 

nepokvarljivo hrano. Poleg te košare 
vzemimo s seboj še eno košaro ali 

torbo, najbolje hladilno, v katero 
na vrh položimo hrano in 

pijačo, na dno pa led.
COINCASA, veleblagovnica 

Nama – 4. nadstropje, 
Tomšičeva ulica 2, Ljubljana 

coincasa.si

2 VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

3

© Depositphotos
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8

urbani piknik

TOP 5 piknik prostorov 

Sidro, Zbilje – Medvode (sidrozbilje.si)

Hiša na travniku, Dob (hisanatravniku.si/piknik-hisa)

Orehov gaj, Dobrunje – Ljubljana (orehovgaj.si)

Pri kozolcu, Podutik – Ljubljana (piknik.prikozolcu.si)

Gostilna »Pri Peclju«, Podgrad – Ljubljana (gostilnapripeclju.si/pikniki)

220 stopinj poševno
Vonj po sveže pečenem kruhu 
ali hrustljavo zapečenih 
perutničkah, ki jih pripravimo 
v pečici pri 220 °C. 
Navdihujoči recepti 
avtorice bloga 220 stopinj 
poševno, Urške Fartelj.

Jedi z žara 
in slastne priloge
Če nismo samo za mesne 
piknik jedi, bomo v knjigi 
našli izvirne recepte za 
vegetarijanske različice 
pa tudi mesne verzije malo 
drugače. 150 receptov vsebuje še 
nasvete za pripravo prigrizkov, solat ter rib 
in morskih sadežev, ne manjkajo pa niti 
namigi za sladice.

Prigrizki
Na piknik zabavah so pogosto 
trend jedi, ki se jedo brez 
pribora, razni prigrizki, po 
katerih lahko posežemo 
kar z rokami. Knjiga 
Prigrizki v 50 receptih 
predstavi prigrizke z vsega sveta, 
ki jih dopolnijo vrhunske fotografije in 
podroben opis.

3Knjige
z nasveti za popoln 

kulinarični dan

Piknik odeja
Za udobno sedenje v 
parku na travi ali plaži 

v seznam za reči, 
ki jih moramo vzeti 
na piknik, zapišimo 

tudi piknik odejo. Še 
posebej praktične so 
takšne z ročaji, ki se 

z lahkoto zložijo.
ricebyrice.com

Počivalnik 
Če si na pikniku po okusnem 

obroku zaželimo počivati kot dame 
in gospodje, poleg odeje vzemimo 

še počivalnik ali ležalnik, ki bo piknik 
dvignil na višjo raven sproščanja.

maisonsdumonde.com

Ohlajeno
Moderna hladilna torba House 
Doctor, ki poskrbi, da so naše 
dobrote primerno ohlajene.
farbarela.si

5

7

6
Popestritev 

pijače
Dekoriramo pa lahko tudi napitke in 

hrano. Dodajmo zobotrebce z duhovitimi 
oblikami za popestritev koktajlov, limonad 
in kanapejčkov. Pijačo postrezimo v retro 

steklenih vrčih, namesto plastičnih 
slamic pa uporabimo slamice iz 
pšeničnih stebelc ali bambusa 

za večkratno uporabo.

1

2

3

4

5

© Depositphotos
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11

trend

Prenosni
jedilni pribor

Jedilni pribor Pretty 
Useful Tools je narejen 
iz nerjavečega jekla z 

mehkimi prijemalnimi ročaji 
in vključuje nož, vilice, žlico, 

odpirač za steklenice in 
spiralo. Idealno za piknike.

wildandwolf.eu

Okusna hrana in pijača
Najokusnejšo hrano za piknik lahko dobimo pri 
domačem mesarju ali priljubljenem trgovcu, za 
okusno zelenjavo pa je še najbolje, če lahko svežo 
utrgamo iz domačega vrta, od prijateljev ali prijazne 
sosede ali pa ponjo skočimo na tržnico. Za piknik 
so poleg mesa in zelenjave ponavadi dobra izbira 
različni prigrizki, omake in priloge. Poskrbimo tudi, 
da bo pijača dobro ohlajena. Tudi tu lahko po želji 
eksperimentiramo z različnimi okusi in sestavinami.

Primeren 
piknik prostor

Preden organiziramo piknik, je dobro, da 
preverimo prostor in njegove kapacitete. 

Pozanimamo se, ali je v bližini stranišče, ali si 
lahko potrebščine za piknik izposodimo, ali je 
kakšna senca v primeru močnega sonca ali 
streha v primeru dežja, ali so stoli in mize že 
na licu mesta … Številne piknik prostore po 

Sloveniji in vse podrobnejše informacije 
lahko glede na lokacijo najdemo na 

pikniki.si/piknik-prostori

Za shranjevanje
Posoda za shranjevanje 
Madam Stoltz je narejena 
iz bambusa in je primerna 
za shranjevanje vseh 
sestavin. 
gud-shop.com

Posedanje na travi
Prenosna mehka podloga s podpisom 

oblikovalke Orle Kiely je kot nalašč za posedanje. 
wildandwolf.eu

Začimbe in omake
Brez hrane ne gre, a še najbolj odločilne 
za dober okus so, poleg žara, seveda, 
začimbe in omake. Lahko kupimo že 
pripravljene, posebej prilagojene za peko 
na žaru ali eksperimentiramo, malce 
mešamo in sestavimo  
edinstvene po našem okusu.
nicolasvahe.com

9
10

12
13 14

© Depositphotos



se družinske kmetije, poseljenost podeželja in značilni videz naše krajine. In 
še glavni razlog, zakaj podpirati slovensko kmetijstvo – zagotavlja nam dostop 
do lokalne hrane domačega okusa in najvišje kakovosti.
Prednosti izbire slovenskega mleka so torej številne. Poskrbimo, da bomo tudi mi 
na prvo mesto postavili sebe, slovenske kmete, predelovalce, podeželje in 
družbo. Naše mleko je dobro za vse! Več na www.nasasuperhrana.si.

Naše mleko je dobro za vse!
Zakaj je dobro, da izberemo slovensko mleko in mlečne izdelke? Od tega 
imamo korist vsi – tako potrošniki, slovenski kmetje in predelovalna industrija 
kot tudi naše okolje, podeželje in gospodarstvo.
Mlečnopredelovalna industrija je po obsegu tretja največja živilska industrija 
pri nas, zaposluje več kot 1.400 ljudi. Slovensko mleko in mlečni izdelki so 
kakovostni in vredni zaupanja, kar ste prepoznali tudi kupci. In kakor se veča 
vaše povpraševanje, se povečuje tudi delež odkupljenega slovenskega mleka. 
Tako se krepi naša celotna mlečna veriga, raste število delovnih mest, ohranjajo 
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navdih Mediterana

Na vrtu ali terasi
Kovinski stol in miza Coincasa. 
Cena: 89,90 evra in 149 evrov.

Orient
Blazina Coincasa, 
različni motivi. 
Cena: 29,90 evra.

Čas za počitek
Viseča mreža Coincasa. 
Cena: 149 evrov.

Sprostitev 
Podloga Coincasa s 

potiskom, opremljena z 
naramnim pasom in priročno 

zložljiva. Cena: 39,90 evra.

Minimalistično
Košara za sadje Coincasa. 

Cena: 16,90 evra.

Vitraž
Vrč iz barvnega stekla z ročajem 

Coincasa. Cena: 29,90 evra.

Potovanje skozi čas
Kozarci iz brušenega stekla 
Coincasa. Cena: od 4,90  
do 6,90 evra.

Pridih daljnih dežel
Servirni set iz porcelana Villeroy & Boch, 
kolekcija Amazonia.

Jutranji 
pozdrav
Kavni aparat 
Nespresso  
– Lattisima One 
White.  
Cena: 249 evrov.

Etno
Bombažna brisača 

ali podloga za na 
plažo Coincasa. 

Cena: 44,90 evra.

Urbani piknik
Košara za piknik z dodatki 
Coincasa. Cena: 129,90 evra.

Poiščimo 
svoj edinstveni 

stil, prepustimo se 
mešanju različnih razpoloženj 

in trendov ter naredimo dom v igri 
sonca in dežja še prijetnejši. 

COINCASA, veleblagovnica 
Nama – 4. nadstropje, 

Tomšičeva ulica 2, 
Ljubljana

coincasa.si
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Pomladni veter
Nova ženska kolekcija s.
Oliver Black Label je 
sveža kot pomladni veter. 
Barve, ki so v ospredju, 
so tokrat sončno rumena 
in nebesno modra 
ter temno modra in 
bela. Vsi kosi se 
medsebojno kombinirajo 
in z njimi bomo le še 
poudarile eleganco svoje 
poslovne garderobe.
soliver.si

Jones za vsak dan
Jones je sinonim za modo, ki sledi trendom, in sodoben videz, ki 
ga lahko interpretiramo za vsak dan. Poletna kolekcija je na voljo 
v raznolikih zgodbah, med katerimi so tudi rožnata, džins, »tie-
dye«, safari eleganca in nepogrešljiva rdeča v športni preobleki. 
Čudovitih kosov za vse vrste priložnosti ne bo zmanjkalo.
jones-fashion.com

Popolna 
poletna obleka

Počasi stopamo proti letnemu 
času, ki odpira nešteto modnih 

priložnosti. Za posebne 
dogodke, kot so poroke, vrtne 

zabave, obletnice in podobno, so 
tudi pri znamki Comma ustvarili 

nekaj čudovitih kosov. Z lahkotno 
obleko v enostavnem kroju 

in svežih barvnih odtenkih ne 
moremo zgrešiti! Ta je lahko tudi 

dobra sopotnica na potovanjih in 
ob mestnem bazenu.

comma-store.eu

Zveste 
stilu

Oblačila, ki so lepa in se hkrati ne 
odrekajo udobju, so kot sveti gral v modi. 

eleganca, sproščen stil in kakovost – vse to 
je italijanska znamka Weekend Max Mara ... 
Ker se ženske tudi v prostem času ne želimo 

odreči svojemu stilu. Nova kolekcija je izredno 
funkcionalna, športna in primerna za vse 
starosti: od deklet do žensk v zrelih letih.

Trgovina WEEKEND MAX MARA, 
Wolfova ulica 10, Ljubljana
si.weekendmaxmara.com

Futurizem
Čeprav obožujemo sonce, 

prehajamo v del leta, ko mu je 
bolje mežikati izpod sončnih očal. 
Ta bodo letos precej futuristična, 

zaobljenih oblik in pisanih stekel. Pri Ray-
Banu so namreč izdelali novo kolekcijo sončnih 

očal Blaze in svoje ikonične modele, kot so clubmaster, 
wayfarer in aviator, odeli v trendi obarvana stekla. 

optikamali.si

Rave on!
Legendarnih čevljev Buffalo se spomnijo predvsem tisti, ki so še 
v 90. letih in kasneje hodili na rave zabave. Skoraj dve desetletji 
kasneje se vračajo na modno prizorišče, in sicer v obliki sandal, 
ki so jih oblikovali skupaj z znamko Opening Ceremony. Gre za 

kapsulno kolekcijo v črni, rdeči in rjavo-zeleni različici. 
buffalo-boots.com

Nežnost v ognjeno rdeči
Pomlad ni prinesla le nove lokacije butične prodajalne priznane 

dunajske blagovne znamke nakita FREYWILLE, temveč tudi 
čudovite uhane Swing v pomladni rdeči barvi iz kolekcije Hommage 

à Vincent van Gogh, navdihnjene po delu Almond Blossom. 
Butik FREYWILLE, Ciril-Metodov trg 21, Ljubljana

shop.freywille.com

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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Korejski čudež
Erborian CC-krema vsebuje azijski 
vodni poponjak in pomaga zmanjšati 
nepravilnosti na koži, jo zmehča in 
naredi sijočo. Njena prefinjena tekstura 

vsebuje inkapsulirane 
pigmente, ki 
povečajo lepoto 
kože, ob nanosu 
pa se popolnoma 
prilagodi tenu 
in razkrije bolj 
poenoteno, lepšo 
polt na naraven 
način.
erborian.com

Svetleča 
intenzivnost
Rdeča šminka je za žensko kot 
skrito orožje. Nič presenetljivega torej ni, 
da so pri Chanelu v svoji novi zbirki Rouge 
Coco Flash predstavili kar 27 odtenkov. Ti se 
enostavno mažejo in vsebujejo teksturo, ki se ob 
stiku z ustnicami transformira v visoko svetleč videz. Z 
njimi lahko ustvarimo intenziven videz, mešanica z olji pa 
omogoča, da se svetloba od ustnic odlično reflektira.
chanel.com

Cvetlica
Kenzo je v novi 
preobleki lansiral 
ikonični parfum 
Flower, tokrat pod 
oznako Eau de Vie 
– voda življenja. 
Koncept govori o 
ljubezni do življenja 
in strastnem 
življenju. Ta se čuti 
v kompoziciji svežih 
not, kot so ingver, 
citrusi in cvet 
pomarančevca.
kenzo.com

Nega kože za nov dan
My Clarins je za kožo do tridesetega 
leta pripravil posebno nego 
Re-boost, ki vsebuje vlažilne 
kreme, čistilce za obraz, nočno 
kremo, lepotno pršilo, globinski 
čistilni gel in stik, ki matira 
nepravilnosti. Celotna kolekcija je 
sestavljena iz kar 88 % naravnih 
sestavin in deluje s takojšnjim 
učinkom. Namenjena je negi  
preko celega dne, kožo krepi  
in jo hrani z energijo.
clarins.com

Novost pri nas
Z japonskega otoka Okinava prihaja tamkajšnja 
prva naravna kozmetika Ruhaku. Ključna 
sestavina kozmetike je Gettou, rastlina, ki ima 
antiseptične in antibakterijske učinke. Poleg 
tega ima Gettou aromatičen učinek, ki pomirja 
ženske misli, na katere vplivajo spremembe v 
hormonskem ravnovesju.
ruhaku.eu

Preprosto 
nanašanje

Čopič z enim 
koncem za rdečilo 

in drugim za 
nanašanje pudra v 

prahu, H & M. 
hm.com
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Poljub sonca
Bourjois predstavlja novo ikono v nastajanju – 

paleto za osvetljevanje Délice de Poudre, 
štiri s kakavovim prahom obogatene pudre, 
ki naši koži dajo sijoče svež in zagorel videz. 

Privoščimo svoji koži malce razvajanja.
bourjois.com

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Objem cvetlic
Med prho uživajmo s cvetnim, 

modernim in ženstvenim vonjem 
gela za prhanje White Musk Flora. 

S sofisticiranim vonjem kremastega 
mošusa, poživljajočimi notami 

roza popra in bergamotke, notami 
cvetličnega šopka potonik in šmarnic 

je popoln za letošnjo pomlad.
thebodyshop.si
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Tako notranjost kot tudi zunanjost vozila prinašata 
nove možnosti osebnih prilagoditev ob zvrhani meri 
povezljivosti z novim ekosistemom Renault EASY 
CONNECT. Za urbano poskočnost so na voljo trije 
bencinski motorji. Ti so v zadku vozila, tako da ima 
prenovljeni twingo obračalni krog s polmerom zgolj 
4,30 metra, kar je najmanj na trgu. Zaradi kompaktnih 
mer je v mestnem vrvežu okreten, za parkiranje pa mu 
skorajda zadostuje že površina nekoliko večje torbice. 
Ker v mestu prevladuje živahna dinamika, je temu 
naravnano tudi podvozje prenovljenega twinga. Ta 
zagotavlja občutek varnosti tudi ob dinamičnejši 
vožnji, seveda pa se kljub le-tej ne bo treba 
prevečkrat ustaviti na bencinskem servisu. Novi 
motor SCe 75 zagotavlja najboljše razmerje med 
užitkom v vožnji in porabo goriva. Tistim bolj živahnim 
po duši je na kožo pisan motor TCe 95, ki je na voljo 
tudi s samodejnim menjalnikom z dvojno sklopko 
EDC, kar je edinstvena ponudba v tem segmentu. 

Nič več sklepanja kompromisov
Torej sklepanje kompromisov med umirjeno 
vožnjo in živahnim pobegom iz mestnega okolja 
ni več potrebno. Prav tako ni več treba sklepati 
kompromisov pri predvajanju pretočnih vsebin. 
Renault EASY CONNECT združuje namreč kar 
dve multimedijski napravi: R & Go in EASY LINK. 
V povezavi s pametnim telefonom Apple ali 
Android omogočata ti napravi uporabo najbolj 
priljubljenih storitev, kot so Waze ali Google Maps 
za navigacijo ter Deezer, Spotify ali Apple Music za 
poslušanje glasbe.

Prilagodljiv spremljevalec
Prenovljeni twingo je naravnan, da ustreza željam 
svojih uporabnikov in se jim maksimalno prilagodi. S 
kombiniranjem karoserijskih barv (vključno z novima 

agilen  
modni sopotnik

barvama mango rumeno in kremenovo belo), 
barvnimi paketi za notranjost in zunanjost, nalepkami 
in šestimi vrstami platišč je mogoče sestaviti več sto 
izvedenk twinga. S petimi vrati in povsem zložljivim 
sovoznikovim sedežem twingo ponuja 2,31 metra 
dolg prostor za prevažanje večjih kosov, kar je rekord, 
ki mu ga lahko zavidajo tudi modeli iz višjega razreda. 
Notranjost je prostorna in domiselno zasnovana 
in prav tako prilagojena osebnim željam. Tako ima 
osrednja konzola nastavljivo držalo, ki sprejme tako 
steklenico pijače kot tudi pametni telefon. Baterija 
tega vsekakor ne bo ostala nikoli prazna in iskanje 
napajalnika zanj je preteklost, saj sta na osrednji 
konzoli nameščeni tudi dve vtičnici USB. Predal za 
rokavice je zdaj v vseh izvedenkah zaprt, polica zadaj 
pa je preoblikovana in okrepljena. 

Skrb za detajle 
Vse te izboljšave v prenovljenem twingu zagotavljajo 
boljšo zaznavno kakovost. Enako kot za zunanjost 
so tudi za notranjost na voljo barvni paketi (črni, 
rdeči in rumeni), ki pomenijo spremembo barve obrob 
instrumentne plošče, zračnikov in prestavne ročice 
ter vstavkov na volanu. Okrasni šivi prav tako lahko 
rahlo odražajo izbrano barvo. Prenovljeni twingo 
svoje potnike varuje s programirano zmečkljivimi 
območji okrog varnostne kletke, štirimi varnostnimi 
blazinami in varnostnimi pasovi z zategovalniki. 
Elektronska pomagala za vožnjo vključujejo 
opozorilnik za prehajanje oznak voznega pasu in 
pomoč pri speljevanju navkreber, ki se je boste 
vsekakor razveselili. 
Z modernizirano in spremenjeno podobo in novim, 
še tišjim, prožnejšim in lažjim motorjem je twingo 
postal še agilnejši urbani sopotnik s številnimi 
individualnimi možnostmi prilagoditve tako 
zunanjosti in notranjosti ter tudi pravi modni sopotnik. 
renault.si

Prenovljeni Renault twingo prihaja s prefinjenim dizajnom, obenem pa še 
vedno zagotavlja že tisto pričakovano mero zabavnosti in mestne okretnosti.

Besedilo: Matej Jurgele
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Besedilo: 

tehnologija

zabavna 
fotografija

Fotosejem 
2019

KDAJ: sobota, 25. maja,  
od 9. do 16. ure

KJE: Gospodarsko razstavišče, ljubljana
KAJ: Vsi obiskovalci bomo imeli možnost 

videti in preizkusiti najnovejše fotoaparate in 
dodatno fotografsko opremo, se seznaniti z 
novostmi na področjih fotografije in videa 

ter se udeležiti predavanj uveljavljenih 
fotografov. Obenem bomo lahko tudi 

prodali, kupili ali menjali rabljeno 
fotografsko opremo. cena 

vstopnic: 3 evre.
fotosejem.si

Sony RX0 II – majhen in zmogljiv
Sony je ne dolgo nazaj v svojo zelo priljubljeno ponudbo 
kompaktnih fotoaparatov dodal še najmanjšega 
in najlažjega – premium ultrakompaktni RX0 II. 
Novinec temelji na odlikah originalnega RX0, 
kot so vodoodpornost in odpornost na prah, 
odpornost na udarce ter odpornost na stiskanje. 
Obenem pa prinaša še notranje snemanje 
4K, nagiben LCD-zaslon, ki deluje celo 
pod vodo, in novo rešitev stabilizacije 
slike za snemanje videa.
sony.si

Huawei P30 in P30 Pro z video načinom »dveh kamer«
S posodobitvijo uporabniškega vmesnika EMUI 9.1 na različico B153 je bila 

uporabnikom telefonov Huawei P30 in P30 Pro dana posebna, inovativna in vznemirljiva 
funkcija, še ne videna na pametnih telefonih – način dveh kamer za snemanje 

videoposnetkov. S pomočjo omenjenega načina lahko ustvarimo videoposnetke z 
deljenim zaslonom, in sicer hkrati z glavno kamero in kamero s teleobjektivom.

consumer.huawei.com/si

Fotografija je lahko zabavna, ujeti trenutki 
še bolj. Mi smo poiskali nekaj novosti, s 
katerimi lahko prav vsak poskrbi za več kot 
odlične fotografije.

Nikon Coolpix 
W150 – vedno 
pripravljen za 
akcijo
Novi pustolovski kompaktni fotoaparat 
je odporen proti vdoru vode in prahu, udarcem ter 
nizkim temperaturam. Fotoaparat je nadvse preprost 
za uporabo, pa naj gre za zasnežene gorske pokrajine 
ali podvodne prizore, saj z njim lahko odlične 
fotografije in videoposnetke posname prav vsak. 
nikon.si

Polaroid OneStep2, 
edicija Stranger Things

Polaroidni fotoaparat združuje klasičen 
dizajn iz leta 1977 s sodobnim slogom. 

Z visokokakovostno lečo omogoča 
ostre fotografije od blizu in daleč, nova 
integrirana bliskavica pa bo poskrbela, 

da bodo fotografije vedno odlično 
osvetljene. In še: izpopolnjena 

polnilna baterija zdrži kar 60 dni.
polaroidoriginals.com

Zeiss ZX1 z urejevalnikom fotografij
Lani je bilo na sejmu Photokina prestavljenih kar nekaj novosti, ena od 
nepričakovanih pa je bil ravno novi fotoaparat izdelovalca mehanskih pripomočkov 
in optike Zeiss. ZX1 je fotoaparat polnega formata s fiksnim objektivom in zaslonom 
na dotik na zadnji strani, ki ima naložen program za urejanje in obdelovanje slik 
Adobe Lightroom. Na policah naj bi se znašel še letos, cena ostaja neznanka.
zx1.zeiss.com

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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Fotografije: Črt Piksi

Na glavnem odru bodo 
navdihovale ženske
V korporativnem svetu se zadnje desetletje veliko 
pozornosti posveča vprašanju raznolikosti v vseh 
pogledih – od spolne preko rasne do kognitivne. 

Čeprav na področju komuniciranja in marketinga 
deluje več žensk kot moških, pa na odrih festivalov, 
konferenc in drugih dogodkov še vedno prevladujejo 
moški. »To smo hoteli spremeniti, zato na DIGGIT-u 
dajemo glas ženskam. Ženske sprejemamo ali 
vsaj močno vplivamo na večino nakupnih in 
drugih odločitev v gospodinjstvu ter pomembno 
prispevamo k družinski blaginji, poleg tega pa se 
močno angažiramo tako po poslovni kot po 
družbeni plati. Ne pravimo zaman, da 
za vsakim uspešnim moškim stoji 
uspešna ženska. Kljub temu 
pa se nas ne sliši dovolj, tudi 
zato, ker se nočemo javno 
izpostavljati. Žal so stereotipi, 
da je odločna in samozavestna 
ženska tudi agresivna in »gre 
prek trupel«, v naši družbi še 
kako prisotni,« pravi Simona 
Kruhar Gaberšček, programska 
direktorica DIGGIT-a. 
Letos bodo zato na obeh odrih 
DIGGIT-a, osrednjem, katerega rdeča 
nit bo »navdihovanje«, in vzporednem, kjer 
bodo predstavljene najboljše prakse digitalnega 
komuniciranja v Sloveniji, prevladovale ženske, saj 
jih bo med govorci vsaj 60 odstotkov. Na glavni oder 
bo med prvimi stopila Sara Isaković, najuspešnejša 
slovenska plavalka, dobitnica srebrne olimpijske 

medalje, ki je svoje novo poslanstvo našla v športni 
psihologiji. Udeležencem DIGGIT-a bo psihološki 
vidik učinkovitosti in preseganja lastnih zmogljivosti 
približala na praktičen, zabaven in dostopen način. 
Sledil bo »šopek« šestih sogovornic, uspešnih 
poslovnih žensk, ki bodo – vsaka v 10 minutah 
– razkrile delček svojega življenja, plati, po kateri 
jih še ne poznamo. Viktorija Radojević Mavrič, 

direktorica marketinga in razvoja v Mercatorju, 
bo govorila o svojem novem življenju v 

novi državi, odlična komunikatorka 
Katja Krasko Štebljaj bo odstrla 

tančice o novodobni bolezni, 
izgorelosti, Alma Čaušević, 
izvršna direktorica založbe 
Beletrina, se bo posvetila moči 
zgodb v digitalni dobi, Saša Zor, 
direktorica marketinga in prodaje 

v hotelski verigi Intercontinental, 
bo povedala, zakaj jo sprošča 

kulinarično ustvarjanje, Manja 
Gradišek, vodja tržnega komuniciranja 

in odnosov z javnostmi v NLB, bo govorila o 
potrebi po »odklapljanju« in polnjenju zalog energije, 
ko se nam službene obveznosti kar ne nehajo 
nalagati, medtem ko se bo ginekologinja dr. Nina 
Slabe posvetila nepozabnim doživetjem materinstva. 
Udeleženci DIGGIT-a bodo lahko prisluhnili tudi 
uspešnim slovenskim podjetnicam, ki so jim 

DiggiT: pameten dogodek  
za pametne ljudi

Ne mine dan, ko v svetu, ki z izjemno hitrostjo drvi naprej, ne bi naleteli na misel, da so spremembe edina 
stalnica v našem življenju. Spreminja se prav vse – od podjetij, v katerih delujemo in se morajo v boju za 

obstanek na trgu nenehno prilagajati in preobražati, do okolja in ne nazadnje celotnega planeta, na katerega 
smo ljudje že pretirano uničevalno vplivali. Da bi lahko zajeli vse vidike sodobnega življenjskega sloga, se je 
z veliko preobrazbo soočila tudi konferenca DIGGIT, ki je iz dogodka za digitalno komuniciranje prerasla v 

»pameten dogodek za pametne ljudi«. Ta bo 6. junija 2019 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

08DIGGIT
KDAJ: četrtek,  

6. junija 2019
KJE: Gospodarsko 

razstavišče, ljubljana
KAJ: prva konferenca o 
digitalnih komunikacijah 

v Sloveniji.
diggit.si

Ariana Nina Eror: »Stremimo k cilju 
postati prva konferenca s področja 
marketinga z ničelno stopnjo odpadkov.«
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DIGGIT

novodobni digitalni komunikacijski kanali močno 
olajšali prodor na mednarodni trg. Med njimi so tudi 
Stella Korošec, direktorica marketinga v podjetju 
EQUA, in sestri Nina Majcen in Urška Golob, ki 
ustvarjata pod blagovno znamko Cuckoo Cups. Iz 
tujine pa prihajata Faye Liddle-Moore, komercialna 
direktorica za severno Evropo v podjetju Outbrain, 
pionirju na področju sožitnega oglaševanja, in Ioanna 
Mingou, vodja marketinga za Grčijo pri MasterCardu. 

V poslovnem svetu vse bolj šteje 
raznolikost mnenj
Brez moške podpore seveda ne bo šlo. »Družbeni 
mediji od nas zahtevajo nenehno uprizarjanje sreče, 
delodajalci nenehno učinkovitost, mediji pa nenehno 
stanje pripravljenosti. A delovati po pričakovanjih 
drugih ni nikoli dober recept za osebno srečo,« pravi 
Aljoša Bagola, partner in izvršni kreativni direktor v 
oglaševalski agenciji Pristop, ki se bo na DIGGIT-u 
posvetil vprašanju, kako upravljati svoje zadovoljstvo 

v času hiperintenzivnosti sodobnih življenjskih stilov, ki 
so obteženi z nenehnimi zahtevami in pričakovanji. V 
Ljubljano so organizatorji ponovno povabili izjemnega 
govorca Petra Hinssna, belgijskega tehnološkega 
navdušenca, ki do obisti pozna tudi Silicijevo dolino 
in njene dosežke, zaradi katerih se zdi, da se svet 
nikakor ne more umiriti. Hinssen tudi močno podpira 
prizadevanja konference DIGGIT po izpostavljanju 
raznolikosti. Ob tem pa opozarja: »V ZDA se zadnjih 
nekaj let veliko govori o spolni in rasni raznolikosti 
kot ključnih dejavnikih uspešnosti podjetja. Sam 
pa bi rad izpostavil še kognitivno raznolikost; 
različnost v mišljenju ljudi, ki jih imate v podjetju. Ne 
morete imeti samo podobno mislečih ljudi, ki bodo 
prihajali na dan z enakimi idejami. To nikamor ne 
pelje. Podjetja si morajo prizadevati za raznolikost 
zaposlenih v vseh pogledih, predvsem pa morajo ti 
biti odprtega duha, radovedni in vedno pripravljeni 
na osvajanje novih znanj in veščin.«

Biti digitalen ni trend, temveč 
način življenja
Razlikovalno prednost DIGGIT-a letos izpostavljajo s 
sloganom »pameten dogodek za pametne ljudi«. »Biti 
digitalen danes ni več trend, temveč način življenja. 
Ljudje vedno težimo k večjemu, boljšemu in novemu, 

Simona Kruhar Gaberšček, programska direktorica konference 
DIGGIT, in Ariana Nina Eror, direktorica za razvoj partnerstev.

žal pa prevečkrat na škodo okolja, v katerem živimo. 
Zato smo se odločili, da stremimo k cilju postati 
prva konferenca s področja marketinga z ničelno 
stopnjo odpadkov. Voda ne bo v plastenkah, ampak 
pozivamo udeležence, da pridejo na dogodek s 
svojimi stekleničkami, v katere si jo bodo lahko natočili. 
Pogostitev bo na krožnikih iz pšeničnih ostankov, 
obdelanih po posebni metodi. Na koncu se krožniki 
lahko celo pojejo ali pa odvržejo na kompost, saj se 
sami razgradijo. Odločili smo se tudi, da se odpovemo 
konferenčnih torbam, v katerih je običajno kopica 
papirnatih letakov, ki jih za povrh vsega nihče ne 
prebere, ampak takoj romajo v smeti. Kozmetični in 
prehrambni sponzorji bodo predstavljali svoje izdelke, 
ki ne vsebujejo E-jev, barvil in so v embalaži, ki se lahko 
reciklira,« nekaj okolju prijaznih aktivnosti DIGGIT-a 
izpostavlja Ariana Nina Eror. Sama ima dolgoletne 
izkušnje pri organizaciji dogodkov, še posebej ko gre 
za obkonferenčne aktivnosti, za katere je prepričana, 
da odločilno prispevajo k uspešnosti dogodka. »Z 
vsakim sponzorjem oziroma partnerjem posebej se 
pogovarjam o njihovi izvirni predstavitvi na dogodku, 
saj je izjemno pomembno, kako bodo nagovorili 
udeležence. Tudi letos se nam zato obeta izredno 
pestra predstavitev naših partnerjev. Zvečer pa bomo 
poskrbeli še za odlično zabavo, ki jo bodo pripravili 
organizatorji vedno privlačnega Kurzschlussa,« dodaja.

Simona Kruhar Gaberšček: »Na letošnjem 
DIGGIT-u dajemo glas ženskam, saj jih bo 
med govorkami več kot 60 odstotkov.«
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Je izrazito praktičen, kul in vsestranski – je urbani križanec, 
ki v svojem razredu na različne načine postavlja nova merila. 
Že osnovna izvedba z vidika funkcionalnosti, varnosti in 
povezljivosti izpolni domala vse želje. Poleg tega so na volje 
še številne možnosti za kombiniranje in individualizacijo, s 
katerimi je vozilo v še večji meri mogoče konfigurirati po svoji 
meri. Ključ do udobja in varnosti so najsodobnejši asistenčni 
sistemi. T-Cross se ponaša s širokim naborom varnostnih 
tehnologij, ki so bile doslej naprodaj le v višjih avtomobilskih 
razredih, zato velja za enega najbolj varnih SUV-jev v svojem 
segmentu. Ima odlične naletne lastnosti in zagotavlja učinkovito 
zaščito potnikov, poleg tega pa je Volkswagen zanj pripravil 
široko paleto asistenčnih sistemov, ki zmanjšujejo nevarnost 
nezgode in povečujejo udobje. 

Praktična in prilagodljiva notranjost
Višji sedežni položaj in dobra preglednost zagotavljata odličen 
pregled nad okolico. Notranjost je prostorna, poleg tega je tudi 
izjemno prilagodljiva in jo je mogoče hitro in nadvse preprosto 
preurediti skladno z najrazličnejšimi potrebami. Ključno vlogo 
pri tem ima za 14 cm vzdolžno pomična zadnja sedežna klop, s 
katero se lahko poveča bodisi prostor za noge v zadnjem delu 
potniške kabine ali pa prostornina prtljažnika. 

Markantna zunanjost
Njegovo zunanjost zaznamujejo dominanten pokrov motornega 
prostora, široka mreža hladilnika z integriranima žarometoma in 
stranske vodoravne karakterne linije. Mišičast ramenski del 
poudarja športne poteze, nov odsevni pas, ki se razteza prečno 
čez zadnji del vozila in je obdan s črno obrobo, pa širino vozila. 
T-Cross ima štiri velika vrata, zato je vstopanje nadvse udobno. To je 
ena od ključnih prednosti modularne prečne platforme (MQB), ki 
omogoča, da je gnana sprednja prema nameščena daleč spredaj.

Dinamičen in učinkovit pogon
Ob uvedbi na trg bosta naprodaj dva turbomotorja. Oba 
trivaljnika s 70 kW (95 KM) oz. 85 kW (115 KM) omogočata 
dinamično in hkrati učinkovito vožnjo. Moč se prenaša na sprednji 
kolesni par. Medtem ko je različica s 70 kW (95 KM) kombinirana 
s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom, je pri zmogljivejši izvedbi 
mogoče izbirati med 6-stopenjskim ročnim menjalnikom in 
7-stopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko. Na voljo je tudi 
1.6 TDI (75kW / 95KM) z ročnim in avtomatskim menjalnikom.
volkswagen.si

Urbani 
križanec
T-Cross se kot novi član Volkswagnove družine 
SUV-modelov ponaša z vsestransko, praktično 
in fleksibilno zasnovo. S svojstvenim dizajnom, 
prilagodljivo notranjostjo in bogato ponudbo 
opreme prinaša osvežitev v segmentu malih 
avtomobilov.

Besedilo: Matej Jurgele
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trend

po mestnih ulicah s kolesom
Z začetkom pomladi se začnejo tudi topli in 
daljši dnevi, ki nam omogočajo, da avto ali 
javni prevoz zamenjamo za kolo. Z njim 
smo hitrejši, skrbimo za okolje in se na bolj 
ekološki in preprost način prevažamo po 
mestu. Da pa bo kolo ustrezalo urbanemu 
okolju, mu lahko dodamo tudi zanimive 
dodatke, ki bodo popestrili naš celotni videz.

Varno 
na kolesu

KDAJ: četrtek, 23. maja
KJE: Kolosej ljubljana

KAJ: Pester program vključuje 
razglasitev vseslovenskega 

zmagovalca projekta, razburljive 
kolesarske trike, zanimive prometne 

aktivnosti, zabavo ob dobri 
glasbi in odlično vzdušje.

varnonakolesu.si

Mestno kolo Fixie
Najčudovitejše mestne 
kotičke prevozimo s stilom. 
Cena: 369 evrov.
mestnokolo.si

Za boljši oprijem
Pure Cycles Grip set 
bo poskrbel, da nam 
roke med vožnjo ne 
bodo drsele in ne bodo 
odrgnjene. Cena: 4 evre.
purecycles.eu

V temi
Luči za kolo Reelight 
bodo poskrbele, da bomo 
v temi videli cesto in 
okolico, vidni pa bomo tudi 
drugim. Cena: 17 evrov.
reelight.com

Po nakupih
Košara bo prišla še kako prav, ko odidemo 
po nakupih. Cena: 29 evrov.
bobbinbikes.com

Pozvonimo novim 
doživetjem
Zvonec za kolo z različnimi 
slogani za različne priložnosti 
in različne tipe ljudi.  
Cena: 3,99 evra.
intersport.si

Zaščita za glavo
Čelada Closca Helmet je 

zložljiva čelada, ki je nepogrešljiv 
pripomoček za varno dirkanje po 
mestnih ulicah. Cena: 130 evrov.

urbanizedbikes.com

V soncu ali dežju
Nahrbtnik Sandqvist iz 

nepremočljivega in recikliranega 
materiala bo več kot le modni 

dodatek. Cena: 169 evrov.
sandqvist.com

Zavarujmo ga
Ključavnica z verigo Master Lock bo 

poskrbela, da bo naše kolo vedno varno, ne 
glede na to, kje ga pustimo. Cena: 19,08 evra.

factorystore.si

Nepogrešljiva
Aluminijasta mini 
kolesarska tlačilka Topeak 
Racerocket za hitro in 
preprosto polnjenje.
Cena: 29,99 evra.
intersport.si

© Depositphotos

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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otroški svet

Ujemimo znanost!

Se še spomnimo, kako neverjetno je bilo, ko smo izvedeli, da nekatera 
načela matematike, fizike in kemije stojijo za vsemi zapletenostmi 
sveta? Poleg računalnikov in tehnologije, ki je povsod okoli nas, 
spoznajmo še igrače, s katerimi bomo raziskovali in odkrivali  
znanost, opazovali naravo ter spoznavali pravila vesolja.

Teen Agent
lov na zaklad

KDAJ: 17. maja, od 16.30 do 18.30
KJE: Šmartinski park

KAJ: Zabaven lov na zaklad v angleškem 
jeziku pod okriljem učnega centra Helen 

Doron english ljubljana. Zmagovalna ekipa 
si bo v razburljivem lovu lahko priborila pravi 
zaklad presenečenja. Dogodek je primeren 

za otroke od 11. leta starosti naprej. 
Obvezna prijava na

ljubljana@helendoron.com

V stilu raziskovalca
Nova polenta kolekcija H & M črpa 

navdih v naravi, tropskem gozdu, med 
metulji, hrošči, kameleoni in legvani.

hm.com

Znanstival 
2019

KDAJ: od 31. maja do 2. junija
KJE: na ulicah, mostovih, trgih 

ljubljane in v Hiši eksperimentov
KAJ: Znanstival je festival 

dogodivščin, znanstvenih predavanj, 
eksperimentnih delavnic, edini 

pogoj za udeležbo pa je 
radovednost.
znanstival.si

Poleti 
na Luno

Sooblikujmo 
zgodovino s 

prvo raketo, ki 
je ponesla ljudi na 

Luno – LEGO® NASA 
Apollo Saturn V. Lahko jo 

razstavimo na stojalu ali jo 
izstrelimo v orbito.

brick.si
lego.com

Sestavi robota
Sestavimo svojega lastnega 

govorečega robota, 
sprogramirajmo njegovo vedenje in 

zabava se lahko začne.
brick.si

lego.com

Pogled v vesolje
S teleskopom Tele Science 

bomo odkrivali zvezde, planete 
in črno luknjo v vesolju.

eastcolight.com

Povečava
Majhen svet lahko postane velik, 

če pogledamo pod mikroskop.
unikatoy.si

Vremenska postaja
Napredna vremenska postaja 
ima veliko funkcij, s katero lahko 
spremljamo in spoznavamo 
vremenske pojave ter izvajamo 
poskuse o učinkih tople grede.
4m-ind.com

Paleontolog
S priloženim orodjem seta 4M 
bomo izkopali posamezne 
dele dinozavrovega okostja 
in ga nato sestavili v model, pri 
tem pa bomo spoznavali svet 
paleontologov. 
babycenter.si

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI



Naše super meso je 
super za vse!
Ko potrošniki izberemo slovensko goveje in perutninsko meso, imamo od tega 
korist vsi. Sebi zagotovimo kakovostno lokalno hrano, poskrbimo pa tudi za kmete in 
predelovalce, ki so jo pridelali in predelali, za naše okolje, podeželje in gospodarstvo.
Ste vedeli, da so naravne danosti Slovenije izrazito primerne za govedorejo, kljub 
temu pa še vedno dobršen del govejega mesa (pogosto slabše kontroliranega 

in slabše kakovosti) uvozimo? Zato je skrajni čas, da izkažemo zaupanje 
slovenskim kmetom in predelovalcem, ki nam zagotavljajo kakovostno meso. 
S povpraševanjem bomo okrepili celotno mesno verigo, poskrbeli za delovna 
mesta, ohranili družinske kmetije, poseljenost podeželja in krajinski ambient.
Prednosti domače potrošnje govejega in perutninskega mesa so zares številne. 
Naše super meso je res super za vse. Več na www.nasasuperhrana.si.
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male živali
Besedilo: Anja Mrevlje

Retro dizajn
Posoda za mačjo ali pasjo hrano Coincasa.
Cena: 24,60 evra.
COINCASA, veleblagovnica Nama – 4. 
nadstropje, Tomšičeva ulica 2, Ljubljana 
coincasa.si

Mehko zavetje
Zofa za mačko ali psa Chimère.

Cena po povpraševanju.
chimere-edition.com

Najslavnejša miška
Igrača za psa Max-Bone.
Cena: 31 evrov.
max-bone.com

Za šik večerjo
Posoda za psa Alessi.

Cena: 60 evrov.
alessi.com

Na varnem
Viseča mreža za mačko Saveplace.

Cena: 24 evrov.
saveplace.eu

Minimalistična utica
Hiška za psa ThESIGN.
Cena: 219 evrov.
lovethesign.com

Počitniški oddih
Potovalna blazina za psa Duepuntootto.
Cena: 113 evrov.
duepuntootto.com

Samostoječi labirint
Modularni stolp za mačko Catissa.
Cena: 516 evrov.
store.styletails.com

Pridih razkošja
Rutka za psa Prunkhund.
Cena: 32 evrov.
prunkhund.de

Mavrica
Ovratnica za psa 

Zeedog.
Cena: 13,35 evra.

zeedog.com
© Depositphotos







ZaČetek 
lUŠTne sezone
V začetku pomladi tudi v Renkovcih postane prav 
LUŠTno, saj v podjetju Paradajz začnejo z obiranjem 
sočnih, okusnih in LUŠTnih paradižnikov polnega okusa.

Naravnost živahen rastlinjak
Zagotovo smo že slišali za rastlinjak, v katerem poteka integrirana pridelava pravega 
slovenskega paradižnika. lUŠtne paradižnike oprašujejo čisto pravi čmrlji, ki so del 
stalne favne v lUŠtovem rastlinjaku in so živi dokaz, da podjetje pri svojem načinu 
pridelave ne uporablja škodljivih preparatov za škropljenje, saj bi v nasprotnem primeru 
čmrlji takoj poginili. Če rastline ali plodove vseeno napadejo škodljivci, imajo v rastlinjaku 
njihove naravne sovražnike, t. i. plenilce, ki na naraven način opravijo z njimi. 
Pomemben element pridelave paradižnika so tudi pogoji za rast in zorenje plodov. Sadike 
lUŠtnega paradižnika zasadijo v povsem naravno podlago – mešanico šote in kokosovih 
vlaken, ki jim zagotavlja dobre pogoje za rast in prijetno počutje, da lahko uživamo v 
pravem okusu tega rajskega sadeža. lUŠtni in pridni delavci nato z veliko ljubezni in 
posluha zrele in sočne paradižnike ročno oberejo, sortirajo in poskrbijo, da prav takšni 
pristanejo tudi v naših rokah.

LUŠT, primeren za odlične omake kakor tudi 
odlične solate ali priboljšek k sendviču
Da je lUŠtov paradižnik še raje na naših jedilnih mizah, lahko izbiramo med veliko 
sortami – od klasičnega grozdastega paradižnika lUŠt do manjšega grozdastega 
paradižnika, ki ga imenujejo Mali lušt. Prav tako gojijo veliki paradižnik, ki mu po domače 
pravimo tudi volovsko srce. lahko pa izberemo še češnjev ali slivov paradižnik ter 
lUŠtek, miks štirih različnih češnjevih paradižnikov..  

Zdravje na krožniku
lUŠtov paradižnik vsebuje veliko vitaminov, obogaten pa je tudi z minerali – kalcijem, 
železom in magnezijem. Najpomembnejša snov v paradižniku je likopen, ki je eden od 
najmočnejših antioksidantov in naj bi med drugim preprečeval raka na prostati, pomagal 
koži, da se upira UV-žarkom in zaviral nastanek bolezni srca. Sicer pa je splošno znano, 
da naj bi uživanje paradižnika pomagalo pri preprečevanju bolezni srca in ožilja.
Pa LUŠTen tek!
lust.si

5 zanimivosti o paradižniku

Najvišjo rastlino paradižnika so leta 2000 izmerili v lancashiru  
v Veliki Britaniji. V višino je merila kar 19,8 metra.

Paradižnik izvira iz Peruja. imenovali so ga »xitomatl«, kar v 
inkovskem jeziku pomeni »sliva s popkom«.

Po navedbah Američanov na svetu obstaja 25.000 sort paradižnika, 
drugi viri pa govorijo o 10.000 sortah. (Kakor koli že, številka je ogromna!)

Najtežji stehtani paradižnik na svetu je bil težak 3,51 kg, vzgojil pa ga je 
Gordon Graham v edmondu v Oklahomi leta 1986. iz njega mu je uspelo 
narezati rezine, s katerimi so naredili sendviče za 21 članov družine.

Medtem ko so plodovi paradižnika popolnoma varni in zdravi, so 
njegovi listi pravzaprav strupeni!
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HOFER

Postrezite 
domačo 
limonado!
Domača limonada je 
osvežitev, ki ne razočara. Tako 
boste potešili žejo, z malo 
truda pa ji dodate še piko na i. 
Metine liste operite, zmečkajte 
v terilniku, po želji dodajte 
led in prelijte s pripravljeno 
limonado. Sladkajte po okusu.

pripraviTe oDličen piknik  
s štirimi enostavnimi namigi

Toplejši in daljši dnevi kar kličejo k druženju ob žaru. Družimo se na domačih vrtovih, terasah 
ali pa se na piknik odpravimo kar v naravo. S sledenjem štirim enostavnim namigom bodo vaši 

pikniki navduševali, priprava pa bo hitra in preprosta.

Naj zadiši po žaru
Okusno meso je zvezda vsakega žara. Na 

voljo je lahko tudi brez zamudne postrežbe. 
Izbrani sveži kosi mesa v trgovinah HOFER 

so za enostavno uporabo že narezani. Tako 
jih boste po nakupu zgolj začinili in postavili 

na žar. Na deklaraciji lastnih blagovnih 
znamk najdete vse informacije o hranilni 

vrednosti, datumu uporabe in izvoru mesa, 
hkrati pa je HOFERjevo meso tudi priročno 

embalirano v kontrolirani atmosferi ali 
vakuumskem pakiranju in zaščiteno pred 

neželenimi zunanjimi vplivi.

Presenetite 
s prilogo 

in omakami
Kreativni ste lahko že pri izbiri kruha. Gostom 

ponudite izbiro in košarice napolnite tudi s kosi 
polnozrnatega, koruznega in ajdovega kruha ali z 

žemljicami po izbiri. Če imate za pripravo več časa, 
navdušite s pečenim krompirčkom, ki bo še posebej teknil, 

če ga začinite z rožmarinom, soljo in olivnim oljem, vnaprej pa 
lahko pripravite tudi pečeno polento s skuto. Poleg omak, ki 
so vsem dobro znane, boste dogajanje zagotovo popestrili 

s takšnimi, ki jih bodo gosti poskusili prvič. tako lahko 
z avokadom pripravimo domači guacamole ali pa 

ustvarimo svojo omako BBQ. Njena osnova so 
kečap, žar začimbe in pelati, poigramo pa 

se lahko tudi z dodatki. Možnosti je 
neskončno.

1

Sadje in zelenjava za pisan obrok
V toplih dneh tekne lažja in sočna hrana, zato poskrbite za dovolj sadja in 
zelenjave. Paradižnik, paprika, bučke, jajčevci in ostala pisana zelenjava 
bodo popestrili vsak obrok. K pikniku se dobro podata tudi narezana 
lubenica in ananas, ki ju lahko pripravimo namesto sladice.

VEČ 
NAMIGOV 

NAJDETE NA
HOFER.SI/
SvezeMeso
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Na novo odkrijte 
mlečne užitke

Nekatere ljudi pri uživanju mlečnih 
izdelkov pestijo težave, ker so občutljivi 
na mlečni sladkor (laktozo). Laktozna 
intoleranca sicer ni uvrščena med 
bolezni, je pa ena najpogostejših 
presnovnih motenj. Zato so v Ljubljanskih 
mlekarnah za vse, ki nas mučijo težave 
pri prebavi mleka ali imamo laktozno 
intoleranco, pripravili različne izdelke 
mleka brez laktoze. Z alpskim mlekom 
Lahkoten dan si lahko ponovno 
privoščimo tiste trenutke čistega užitka. 
alpsko.si/mlecna-dejstva

Spopad žar legend!
Lidl Slovenija predstavlja dinamičen duo: Darka 
Klemna, nosilca lovorike MasterChef 2016, ki z lahkoto 
naseklja tudi najzahtevnejše kulinarične izzive in očara 
s svojim nalezljivim nasmehom, in Miho Brajnika, enega 
najbolj nabrušenih jezikov v Sloveniji, ki se lahko pohvali 
z različnimi igralskimi podvigi, svoj status komika pa 
vsakič znova dokaže s sočnimi šalami, ki jih vedno 
postreže še pikantno vroče.
Kuharski mojster in ostrojezični šaljivec bosta pripravila 
zares nepozabno piknik izkušnjo in se potegovala za 
prestižni naslov žar legende, ki pa v resnici pripada nam 
vsem. Darko nam bo postregel z uporabnimi nasveti za 
pripravo izvrstnih Lidlovih izdelkov, Miha pa bo s kakšno 
pekočo šalo na žaru obrnil kar Darka. O domači, 

sveži in kakovostni Lidlovi ponudbi izdelkov za piknik 
bosta poročala v TV-oddajah na POP TV, kjer bosta v 
iskrivem žar dvoboju predstavila nov recept, ter v Visoki 
in Mali šoli grila na družbenih omrežjih, kjer nam bosta 
predstavila posebne trike – od »za prste obliznit« dobre 
marinade do pravilnega valjenja čevapčičev.
Lidl Slovenija s kampanjo Žar legende nadaljuje svojo 
zgodbo, s katero neposredno nagovarja kupce in jih 
spodbuja, da si izvrstne kulinarične trenutke ustvarijo 
kar doma. Vseskozi jim želi ponuditi preprosto več: več 
časa z enostavnim nakupom, več kakovosti in svežine 
z nizkimi cenami, sedaj pa še več smeha in predvsem 
preprosto več žara za vse.
www.lidl.si

Nova podoba, ista vsebina
Vse izdelke iz široke ponudbe 
kaš, rižev in žit za zajtrk 
Zlato polje so preoblekli v 
sodobno, jasno in živahno 
podobo, na katero so 
zelo ponosni. Zato 
bodimo pozorni na 
nove embalaže, ki 
so že na prodajnih 
policah. Prav tako 
so ohranili tisto, kar 
je najpomembnejše 
– vsebino, kakovost 

in odličen okus. 
Tisto najboljše iz 

narave.
zlatopolje.si

4. 
Festival 

kave Vrhnika
Sobota, 25. maja,  
od 9. do 18. ure

Park pred Cankarjevim domom na Vrhniki

Vrhniški festival kave v svoji četrti različici pripravlja še 
večji in boljši festival za vse ljubitelje tega opojnega črnega 

napoja. letošnja rdeča nit festivala je »kava in hrana«. 
Predstavili se bodo zanimivi ponudniki dobre kave, kavnih 

napitkov, kavnih sladic in prigrizkov. Kljub temu da se 
Vrhnika po številu prebivalcev težko postavi ob bok 

velikim evropskim kavnim prestolnicam, pa se 
organizatorji trudijo, da z vsebino in ponudbo 

sledijo svetovnim kavnim trendom.
visitvrhnika.si
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Turkish Airlines
Nacionalni letalski prevoznik Turkish Airlines 
letos praznuje 85 let. Leta 1933, deset let 
po ustanovitvi sodobne Republike Turčije, 
so začeli s petimi letali, danes pa so največji 
letalski prevoznik, ki povezuje 310 destinacij 
v 124 državah. Iz Ljubljane v Istanbul leti 
dvakrat dnevno (zjutraj in zvečer), polet 
pa traja nekaj več kot dve uri. Od aprila 
ima Istanbul tudi novo letališče, ki bo po 
dokončanju spadalo med tri največje na svetu. 
turkishairlines.com 
igairport.com

potovanje

Istanbul je mesto, ki dodobra predrami vsa čutila. Že 
prihod na pred kratkim odprto novo mednarodno 
letališče napoveduje vso veličino in raznolikost 
največjega turškega mesta, ki po nekaterih 
podatkih že presega 20 milijonov prebivalcev. 
Ko se v nepregledni koloni približujemo središču 
mesta, nam pogled na visoke, moderne stolpnice 
ob tisočletnih zgodovinskih objektih ponuja 
neponovljivo potovanje skozi preteklost  
v sedanjost. 
Ena ob drugi stojijo mošeje, cerkve in sinagoge 
in kot takšno je čutiti tudi življenje v mestu. 
Polno različnih kultur, dišav in okusov tako v 
zgodovinskem delu, kjer so najpomembnejši 
objekti iz tisočletne zgodovine, kot tudi v 
novejšem delu in naprej ob obali ožine Bospor, 
kjer kraljujejo najlepše palače nekdanjih 
otomanskih sultanov. 

isTanbUl
mesto Z veČ imeni

Bizanc, Konstantinopel, Carigrad in 
Istanbul. Vse to so imena za mesto 
z več kot 1.500-letno tradicijo, ki 
povezuje dve celini in danes velja za 
sodobno svetovno prestolnico.

svetovati ali se presenetiti s strani natakarjev. 
Redko se namreč zgodi, da nam jed ne bo všeč. 
Nekatere lokacije ponujajo tudi neponovljiv pogled 
na Bosporsko ožino in azijski del ali preko ustja 
reke Haliç (Golden Horn), ki deli stari in novejši 
del Istanbula.

Moderni Istanbul
Če je stari del mesta zaznamovan z zgodovino 
in živi predvsem prek dneva, je v novejšem delu 
Istanbula, z osrednjim trgom Taksim, čutiti 
bolj evropski duh – z veliko mladih na ulici, z 
modernimi lokali, odličnimi restavracijami, 
muzeji in trgovinami turških oblikovalcev. 

Istanbul je tako velik, da si ga je težko ogledati 
v nekaj dneh, a vseeno priporočamo, da si 
cel dan vzamemo za stari del mesta, kjer so 
najpomembnejši zgodovinski objekti in najbolj 
znani tržnici v mestu – veliki bazar in bazar 
začimb, kjer se s prijaznimi prodajalci brez skrbi 
pomerimo v barantanju. V ozkih ulicah starega 
dela je tudi obilo odličnih manjših tradicionalnih 
restavracij z odlično ponudbo turških specialitet. 
Nič hudega, če ne poznamo jedi. Pustimo si 
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citylife.si

Istanbul
Besedilo: Janko Zrim, fotografije: Janko Zrim, Turkish Airlines, Despositphotos, Unsplash

Eden najboljših načinov, da občutimo vso veličino 
mesta in da si malo oddahnemo od prometnega 
vrveža, je vožnja z ladjico po Bosporski ožini. 
Lahko se odločimo za vožnjo z rednimi linijami ali 
pa za eno od številnih ponudb za turistične oglede. 

Raznovrstna kulinarika
Ena najprijetnejših stvari ob prihodu, ki nas zagotovo 
ne bo razočarala, je kulinarika. Ne glede na to, 
ali smo v Turčiji prvič ali stotič, nas raznovrstna 
ponudba restavracij ne bo pustila ravnodušne. 
Bogata dediščina otomanske kuhinje, ki se 
meša z okusi Orienta, Balkana in Mediterana, 
v vsaki jedi ponudi predvsem tisto pravo pristnost 

Zgodovinsko mestno jedro
V starem delu Istanbula (Sultanahmet) se 
prepletata zgodovina in arhitektura od časa 
bizantinskega do otomanskega cesarstva. Hagia 
Sophia (Ayasofya), Modra mošeja, Basilica 
Cistern (Yerebatan Sarnici) in območje palače 
Topkapi so zagotovo vredni ogleda.

Karaköy Güllüoğlu
Turki so mojstri sladic in sladkega. A samo ena 
je baklava izpod rok mojstra Nadirja Güllüja, 
katerega družinska tradicija sega v leto 1820. 
Dnevno spečejo več kot 80.000 baklav z 
različnimi nadevi, ki jih ponudijo v lastnem lokalu 
v predelu Karaköy. 
karakoygulluoglu.com

Po nakupih
Istanbul je nakupovalna meka. Grand Bazaar in Spice 
Bazaar sta dve najbolj obiskani zgodovinski točki v 
starem delu mesta s tradicionalnimi turškimi izdelki, 
medtem ko v modernejšem delu mesta med trgom 
Taksim, ulico Istiklal in mirnejšim predelom Nişantaşı 
lahko izbiramo med mednarodnimi in domačimi 
modnimi znamkami, nakitom priznanih oblikovalcev in 
dizajnerskimi dodatki za dom.

3Top
namigi ob obisku Istanbula

Çırağan Palace Kempinski
Istanbul ponuja neskončno število hotelov 
in možnosti za nastanitev, a najboljši so na 
evropski strani Bosporske ožine, s prekrasnimi 
parki in razgledi. Eden najboljših je zagotovo 
Hotel Çırağan Palace Kempinski v otomanski 
palači iz 19. stoletja, ki s svojo lepoto in 
luksuznimi storitvami ponuja enkratno 
doživetje. 
kempinski.com/en/istanbul/ciragan-palace

naravnih okusov. Turčija večino hrane še vedno po 
tradicionalnem načinu pridela sama. Najboljši čas za 
obisk Istanbula je spomladi ali jeseni, ko je ravno 
prav toplo. Mesto je varno in čisto, ljudje večinoma 
prijazni in nevsiljivi. Ko Istanbul obiščemo prvič, bo 
ta urejeni kaos na nas zagotovo naredil močan vtis. 
In če se nam bo vtisnil v dobrem spominu, se bomo 
zagotovo še vračali. In takrat bomo lahko malo 
po malo odkrivali neodkrito, vedno znova okušali 
neznane jedi in se počasi vračali v neke daljne čase 
velikih cesarstev.
theistanbulinsider.com
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Druga godba 
praznuje  
35. obletnico
Od 21. do 25. maja
Ljubljana in Maribor,  
različna prizorišča

35. Druga godba prinaša  
16 koncertov izvajalcev iz  
11 držav štirih celin. Glavnina 
programa bo potekala v 
zgoščenih treh dneh festivala v Kinu Šiška in na dveh prizoriščih v Mariboru. 
Na festivalu bo premierno predstavljen tudi novi album dua Bakalina, tokrat 
razširjenega v osemčlansko Bakalino Veliko z gostujočo pevko Severo Gjurin. 
Cena vstopnic: od 10 do 46 evrov.
drugagodba.si

Eric Clapton 
Četrtek, 6. junija, 
ob 19.30
Wiener Stadthalle, Halle D, 
Avstrija

Eric Clapton, eno 
najlegendarnejših imen glasbe 
20. in 21. stoletja, se vrača 
v Avstrijo. Nastop v dunajski 
mestni dvorani je eden od 
treh v kontinentalni Evropi in 
zato še bolj obvezen za vse 
ljubitelje njegovega »slowhand« 
načina igranja. Cena vstopnic: 
od 88 do 194 evrov.
ericclapton.com

glasbena scena
Besedilo: Klavdija Rupar

Torek, 4. junija, ob 20. uri
Arena Stožice, Ljubljana

Koncert Sting: My Songs bo dinamičen šov s Stingovimi najljubšimi skladbami – 
uspešnicami, ki jih je ustvaril tako s The Police kot na samostojni poti in osvojil 16 
grammyjev. Oboževalci lahko pričakujejo pesmi, kot so Englishmen in New York, 
Fields of Gold, Shape Of My Heart in druge. Cena vstopnic: od 45 do 99 evrov.
sting.com

Sting 
v Ljubljani

Benjamin 
Clementine 
Petek, 17. maja, ob 21. uri
Kino Šiška, Ljubljana

Po nedavnih turnejah po Veliki Britaniji 
in ZDA z Davidom Byrnom je edinstveni 
Benjamin Clementine najavil posebno, 
edinstveno serijo akustičnih nastopov 
po Evropi. 30-letni rojeni Londončan, ki 
ga imajo za enega največjih poetov in 
najizvirnejših glasbenikov svoje generacije, 
je prejemnik prestižne britanske nagrade 
mercury in francoskega grammyja, 
časopis The New York Times pa ga je 
označil za eno od oseb, ki so pustile 
nezgrešljiv pečat na kulturnem področju. 
Cena vstopnic: 39 evrov.
benjaminclementine.com

Phil Collins 
Nedelja, 2. junija,  

ob 19. uri
Ernst Happel Stadion, Avstrija

Phil Collins, priljubljeni angleški pop 
zvezdnik, bo svojo turnejo po Evropi z 
naslovom Still Not Dead Yet! začel na 

Dunaju. Poznan kot solopevec, bobnar in 
vodilni pevec pri rokovski skupini Genesis, 

je v svoji glasbeni karieri prodal 250 
milijonov plošč in izdal osem solo albumov. 

Cena vstopnic: od 99 do 180 evrov.
philcollins.si

VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

© Leila Penteado

Festival Godibodi 
Od 29. maja do 1. junija
Hostel Celica in Ljubljanski grad, Ljubljana

Festival sodobne avtorske in etno glasbe Godibodi se bo odvil v zadnjem 
tednu maja na letnem vrtu hostla Celica s koncerti zasedb: Jernej Zoran in 
Ministrstvo resnice, Fed Horses, Edna, Ethnotrip z gosti, Adam Klemm Banda, 
Klemen Kotar & Dušni pastirji. Zaključek festivala bo na dvorišču ljubljanskega 
gradu s projektom Sozvočja Slovenije, ki bo pod taktirko priznanega 
slovenskega harmonikarja in skladatelja Janeza Dovča povezal več kot 20 
glasbenic in glasbenikov. Cena vstopnic: od 9 do 22 evrov.
godibodi.si
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Faust
Petek, 17. maja 
SNG Maribor

Obeta se bleščeč spektakel, ki ga bomo doživeli v novi  
mariborski postavitvi v režiji Piera Francesca Maestrinija in pod glasbenim 
vodstvom Gianluce Martinenghija. Cena vstopnic: od 29 do 33 evrov. 
sng-mb.si

Besedilo: Denis Pucelj
teater

6. Drama festival
Od 25. do 31. maja
SNG Drama Ljubljana

Festival bodo zaznamovale vrhunske poetike nekaterih najboljših slovenskih in tujih režiserjev, ki 
delujejo v širšem evropskem prostoru in s tem pomagajo razširjati in bogatiti kontekst lokalnega 
oziroma nacionalnega v posamezni gledališki kulturi. Cena vstopnic: od 8 do 18 evrov.
drama.si

Lucia Di 
Lammermoor
Četrtek, 16. maja 
SNG Opera in balet Ljubljana

Lucia di Lammermoor je ena 
najbolj priljubljenih oper 19. stoletja. 
Romantična mojstrovina skladatelja 
Gaetana Donizettija se vsebinsko 
naslanja na znameniti čustveno 
surov in temačen zgodovinski roman 
Walterja Scotta, ki opisuje resnično 
zgodbo o umoru, ki je v 17. stoletju 
pretresel Škotsko. Opera je bila 
premierno uprizorjena leta 1835 
v gledališču San Carlo v Neaplju. 
Tokratna režija v izvirniku izvedene 
opere bo v rokah režiserja Franka Van 
Laeckeja, ki ga poznamo po izjemno 
uspešni postavitvi Katje Kabanove. 
Cena vstopnic: od 15 do 140 evrov. 
opera.si

100 let slovenskega baleta
Četrtek, 21. maja 
Cankarjev dom, Ljubljana

Slavnostni baletni koncert v počastitev 100. obletnice 
slovenskega baleta bo predstavil znana imena priljubljenih 
plesnih umetnikov s priznanih svetovnih odrov, ki osrečujejo 
srca občinstva. Cena vstopnic: od 19 do 32 evrov.
cd-cc.si

VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

© Marko Ercegović
© Darja Štravs Tisu
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Pelji me v Drive-in kino
Glavno prizorišče Drive-in kina, v organizaciji Kina Bežigrad, ostaja parkirišče Centra Vič, ki 
lahko sprejme približno 70 osebnih vozil. V svojevrstni atrakciji bo mogoče uživati od sredine 
maja do sredine julija, projekcije pa bodo potekale vsak teden od petka do nedelje. Dnevno 
se bo zvrstila po ena projekcija, začetek predvajanja pa se bo prilagajal sončnemu zahodu. 
Dogajanje bo navdušilo vse generacije, saj bodo pester program sestavljale tako največje 
aktualne uspešnice kot tudi večne filmske klasike. Po vzoru ameriških kinov drive-in iz 
60. let je ekipa poskrbela tudi za bogat spremljevalni program. Ta bo med drugim vključeval 
gostinsko ponudbo, postrežbo v avtomobilu in atraktivno strežbo na kotalkah. 
kino-bezigrad.si/drive-in-kino

Besedilo: Klavdija Rupar
kino

15. filmski 
festival 
Kino 
Otok
Od 5. do 9. junija
Izola

Mednarodni filmski festival 
Kino Otok je filmska zgodba v 
nastajanju. Projekcijam sledijo 
srečanja z ustvarjalci, delavnice, 
rojevajo se ideje, pogledi se 
ostrijo, krešejo se mnenja. Letos 
bo festival, ki praznuje že 15. 
obletnico delovanja, v Izolo 
ponovno pripeljal svež izbor 
neodvisnega filma, filmskih 
pogovorov in prepoznavnih gostov 
z vsega sveta.
isolacinema.org

Domišljijska 
pustolovščina

ALADIN 
(Aladdin, ZDA)

23. maja
Kolosej, Cineplexx,  Kino Bežigrad

Razburljiva in dinamična adaptacija Disneyjeve animirane klasike 
Aladin je zanimiva zgodba o šarmantnem majhnem lopovu 

Aladinu, hrabri in skromni princesi Jasmini ter duhu iz svetilke, ki 
je potencialni ključ do njihove prihodnosti.

kolosej.si

Akcijski film

GODZILA II: 
KRALJ 
POŠASTI 
(Godzilla: King of the 
Monsters, ZDA)

30. maja
Kolosej, Cineplexx, Kino 
Bežigrad

Starodavne pošasti, za 
katere so mnogi mislili, da 
so samo miti, se ponovno 
dvigajo. In ne le to – 
intenzivno si prizadevajo za 
prevlado nad človeštvom. 
Vprašanje je, ali je soobstoj 
pošasti in ljudi sploh možen, 
zdi se namreč, da je človeška 
vrsta močno ogrožena. 
cineplexx.si

Biografska drama

ROCKETMEN 
(Rocketman, Velika Britanija, ZDA)

30. maja
Kolosej, Cineplexx, Kino Bežigrad

Biografska zgodba o angleškem glasbeniku Eltonu Johnu 
bo zajela tako njegove začetke na londonski kraljevi glasbeni 
akademiji kot tudi karierno pot do svetovno znanega 
zvezdnika, ki je ustvarjal in sodeloval skupaj s priznanim 
tekstopiscem, pesnikom in pevcem Bernijem Taupinom.
kino-bezigrad.si

VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

© Nina Vrhovec/Multipraktik
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HOFER za okolju prijaznejše 
nakupovanje
Uporaba vrečk pomembno vpliva na okolje, zato se 
moramo zavedati svoje odgovornosti tudi kupci. HOFER 
junija iz prodaje umika plačljive klasične plastične vrečke 
in spodbuja okolju prijazno nakupovanje z izbiro PEFC 
certificirane papirnate vrečke in vrečkami za večkratno 
uporabo. Do konca leta 2019 iz prodaje umikajo tudi 
vatirane palčke s plastičnim delom in plastične slamice, 
krožnike, kozarce ter pribor za enkratno uporabo. Ukinjeni 
izdelki bodo kupcem na voljo v okolju prijaznejših izbirah. 
hofer.si

»jej, spi, ljUbi … migi!«
To je vodilo skupnosti Migimigi, ki nas spodbuja, da opustimo škodljive rutine, se lotimo 
novih izzivov in obrnemo svoje življenje na bolje.

Kako deluje skupnost, ki miga? Na www.migimigi.si čakajo privlačni in preprosti izzivi, ki nas 
z zanimivimi vsebinami in nasveti ambasadorjev spodbujajo, da vstanemo s kavča in naredimo 
nekaj dobrega zase – za boljšo kakovost življenja, dobro počutje in zmanjšanje stresa. Raznovrstni 
izzivi temeljijo na gibanju, miganju, pametnem prehranjevanju, sproščanju, druženju in učenju. Vse 
to pa odlično vpliva na naše zdravje in dobro počutje. Ambasadorji posameznih izzivov, s pomočjo 
katerih se brez težav spravimo k miganju, nam stojijo ob strani in nas s svojimi nasveti spodbujajo, 
da živimo zdravo in bolj polno življenje. Poskusimo, preprosto je!

Novi izzivi tudi nagrajujejo: AS VAREN PLANINC z 
Matjažem Šerkezijem, AS VAREN KOLESAR z Andrejem 
Hauptmanom, RAZTRESI SE z Matejem Tuškom in ZMIGI SE z 
ambasadorjem Trkajem prinašajo poleg novih znanj in zanimivih 
kvizov tudi super nagrade. Med njimi na primer pohod na 
Triglav v družbi izkušenega gorskega reševalca Matjaža 
Šerkezija, treninge pod vodstvom Andreja Hauptmana in 
startnino za kolesarski maraton Franja ter sprostitveno masažo 
v ambulanti Zdravje AS.
Preverimo na www.migimigi.si in se pridružimo v več kot 
20.000-članski skupnosti!

Joga & jadranje 
– popolna sprostitev in oddih!

Termin: 25.–29. maj 2019
Pridružite se nam na 5-dnevnem joga oddihu 
na jadrnici! Izpluli bomo iz pristanišča v Puli. 
Uživali bomo na krovu prostorne jadrnice na 
čarobnem hrvaškem morju, kjer se bomo otresli 
vsakdanjega stresa in izboljšali znanje joge. 
Če se bomo z jogo srečali prvič, je to odlična 
priložnost za začetek vadbe. Vadba joge poteka 
dvakrat dnevno, zjutraj in zvečer. Vmes pa bo 
dovolj časa za dodatno sprostitev  
in uživanje, kopanje, branje, sončenje.  
Prijavimo se lahko sami, v dvoje ali s prijatelji! 
Bralke in bralci revije Citylife – Urbano 
življenje imajo s kodo URBANO ŽIVLJENJE 
5-odstotni popust pri prijavi. 
Kontakt: ana.rozman@justperfect.si, 
041 975 246, justperfect.si.
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