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Zapeljimo se v maj
Enrico Piaggio, ki je opazoval vijugaste črte prvega prototipa 
skuterja MP6 in poslušal brenčanje svojega 98-kubičnega motorja, 
ni mogel, da ne bi vzkliknil: »Sliši se kot vespa!« (osa). Vespa se je 
dejansko rodila pod zastavo inovacij kot revolucija v mobilnosti, 
ki se je hitro spremenila v ikono sloga zaradi svoje sposobnosti, 
da sodeluje z »zeitgeistom« (duhom časa op. p.). Že zaradi svoje 
eklektične DNK je mešala ustvarjalnost z inženiringom, sprožila 
komunikacijsko revolucijo, se prebila v svet in narekovala povsem nov 
način izražanja. Kot ojačevalnik mladinske kulture so vespe uporabljali 
modisti, zanje je cesta postala oder, mladostna vznesenost pa novi 
pristop k življenju. Vespa že od zgodnjih kampanj blagovne znamke 
iz 50. in 60. let sanja o tem, kako ubežati vsakodnevnim težavam, 
doseči oddaljene cilje in ponovno odkriti stik z boljšim svetom. 
Zavzema se za položaj proti zastojem in monotonosti avtomobilov, 
vožnja z njo pa je poseben protistrup za urbano utrujenost. Leta 1972 
se je celo rodila pisana kampanja »sardele s štirimi kolesi«, ki prikazuje 
avtomobile, zložene v garaže, kjer ne uživajo na soncu; avtomobile, ki 
kradejo zrak, vedno tekmujejo, ne ljubijo drugih, kričijo in kradejo čas, 
medtem ko tisti, ki vozijo vespo, še naprej zmagujejo tako, da blestijo, 
dihajo, so spoštovani, šepetajo, namesto da bi kričali, in vedno 
pridejo prvi. Glede na kampanjo so »sardomobili« zavzeli prostor 
– ne le na plakatih, temveč tudi v resničnem življenju: v mestih, na 
cestah onesnažujejo zrak in motijo tišino. So simbol odraslega sveta, 
ki je anahron, zastarel, konformističen in nikoli svoboden. V nasprotju 
s tem je vespa vedno predstavljala miren ekološki svet, poln energije 
in barv. Njena izbira je v prvi vrsti pomenila zavezanost estetiki in 
obljubo, da bo izstopala iz množice. Prispodobo za večno pomlad 
in »sladko življenje« predstavlja vse od svojih začetkov in skoraj 
75 let kasneje še vedno ohranja svoje okoljske zaveze, posodablja 
tehnologijo in si prizadeva zadovoljiti tiste, ki želijo doživeti današnjo 
novo »revolucijo na kolesih«. Več pa na citylife.si.
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FOTO MESEcA

Od 13. maja do 9. junija

Helmut NewtoN:  
lepe iN poredNe 
(Helmut Newton: The Bad and the Beautiful, 
Nemčija, 2020)

Spletno mesto mestnega kina Kinodvor

Legendarni Helmut Newton, veliki mojster modne 
fotografije, je zaslovel s provokativnimi in subverzivnimi 
fotografijami žensk. Njegove upodobitve (pogosto 
golega) ženskega telesa še danes burijo duhove: je 
Newton slavil moč svojih portretirank ali pa je v njih videl 
le spolne objekte? V zabavnem dokumentarcu Helmut 
Newton: lepe in poredne svoj pogled na kontroverznega 
fotografa ponudijo prav ženske: od njegovih muz, 
kot so Grace Jones, charlotte Rampling, Isabella 
Rossellini, Marianne Faithfull in Hanna Schygulla, prek 
slovite urednice revije Vogue Anne Wintour in vse do 
umetnikove žene in sodelavke, fotografinje June Newton. 
Med številnimi arhivskimi posnetki se znajde tudi 
Newtonovo burno televizijsko soočenje s Susan Sontag, 
ki fotografa odkrito obtoži mizoginije. 
helmutnewton-derfilm.de

online.kinodvor.org

© Arena, Miami, 1978
Foto: Helmut Newton, Helmut Newton Estate courtesy, Helmut Newton Foundation

© Helmut at home, Monte carlo, 1987 
Foto: Alice Springs, Helmut Newton Estate courtesy, Helmut Newton Foundation
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NaPOVEDNIk IN TEATER

od

 26
maja do 14. avgusta 

BieN 2021
Različna prizorišča v Kranju, 
Škofji Loki in Radovljici

Več kot 70 umetnic, umetnikov, kolektivov 
in študentskih projektov vabi na ogled 
tekstilnih razstav in k obisku spletnih 
pogovorov o tekstilni dediščini. Festival, ki 
ga modni sladokusci ne bodo zamudili. 
layer.si

od

 14
maja 

Kdo se Boji 
VirgiNie woolf?
SNG Nova Gorica

Na naše odre se vrača legendarna 
zgodba o dveh zakoncih in potlačenih 
željah in skrivnostih; zgodba, v kateri 
sta na velikih ekranih pred leti zablestela 
Elizabeth Taylor in Richard burton. 
sng-ng.si

Od 29. maja 

NočNi pisec
SNG Drama Ljubljana

V monodrami, ki vključuje odlomke iz Nočnih 
dnevnikov znanega belgijskega multidisciplinarnega 
umetnika Jana Fabre, bo nastopil Marko Mandić. 
drama.si

Od 19. maja do 20. junija 

medNarodNa sKupiNa razstaVa 
BieNala NeodVisNiH 2021
Cankarjev dom, Ljubljana

Na ogled bodo vizualna dela večkrat spregledane 
generacije avtorjev iz držav nekdanje Jugoslavije, 
ki bodo aktualno dogajanje predstavili v širšem 
kontekstu vzhodnega, balkanskega prostora. 
cd-cc.si

© Maša Pirc

VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

maja do 17. junija

mesec italijaNsKe mode
Emporium in Galerija Emporium, Ljubljana

V Galeriji Emporium so na modni reviji predstavili najnovejše trende vrhunskih italijanskih blagovnih znamk in s 
tem uradno odprli Mesec italijanske mode. Predstavitev najnovejših modnih trendov oblačil, obutve in torbic, 
ki nosijo podpis »Made in Italy«, je bila tokrat na spletu. Mesec italijanske mode poteka v sodelovanju z Italian 
Trade Agency, pod okriljem Veleposlaništva Italije v Sloveniji. Gre za čudovit projekt, s pomočjo katerega bomo 
lahko pobližje spoznali zgodovino estetike in popolne italijanske mode, ki že od nekdaj navdušuje svet. Vse do 
17. junija vabljeni v Galerijo Emporium, Emporium in spletno trgovino emporium.si.

Do 27. maja

priHodNosti, Ki jiH Ne Bi Bilo: 
razstaVa oB 10. oBletNici 
BotrstVa
Zgodovinski atrij Mestne občine Ljubljana

Humanitarni program botrstvo v Sloveniji 10 
let delovanja obeležuje z razstavo v ljubljanski 
mestni hiši, s katero želijo prikazati resnično stanje 
mnogih otrok in mladostnikov v slovenski družbi.
boter.si

Od 26. do 29. maja

godiBodi 2021
Ljubljanski grad, Ljubljana

Štirinajsta izvedba festivala se ponaša s koncerti 
zasedb: blaž Mencinger, Eva Hren & Rukavina 
kvartet, Samo in barbara Vovk, Robert Petan, 
Marko banda, Vruja, Metod banko in Tomaž 
Hostnik & Nerodnozabavni ansambel.
ljubljanskigrad.si

od
 18
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© Ikea

Prijetni večeri na domačem vrtu še nikoli niso bili tako zaželeni, zato povabite 
svojo najboljšo družbo in teraso opremite s šik dekoracijo ter z za piknik 
nujnimi pripomočki. Najboljše vzdušje boste ustvarili s toplimi svetlobnimi viri 
in udobnimi kotički za posedanje.

besedilo: katja kozlevčar, fotografije: pressloft in promocijsko gradivo

Romantična Zabava  
na domačem vrtu

Domačnost
Občutek ležernosti, ki 

nam ga običajno pričara dnevni 
prostor, lahko preprosto prenesemo 

na svoj vrt tako, da ga opremimo 
s preprogami. Traumteppich izdeluje 
odlične preproge za zunanjo uporabo 

– odporne proti vsem vremenskim 
razmeram in v modernih barvnih 

kombinacijah.
traumteppich.com

1 2 Zazibajmo se v stilu
Gugalniki in viseči stoli so postali nepogrešljiv kos, ki vsak vrt ali 

teraso v trenutku spremeni v oazo sprostitve. Stol Nodo znamke 
circu je eden redkih, ki poleg udobja poskrbi še za infuzijo stila, saj je 

na voljo v barvni različici iz rožnatega zlata in z blazinami iz žameta.
circu.net

VEČ 
TRENDOV 

NA
CITYLIFE.SI
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INTERIER

Magična atmosfera
Trik, po katerem posegajo 
tudi največji snovalci interierja, 
ko ustvarjajo terase barov in 
restavracij, so številne luči 
– najbolj v trendu so dobre 
stare žarnice. Več jih boste 
uporabili, bolj čarobno bo 
vzdušje! Veliko izbiro najdete 
pri Lights4fun. 
lights4fun.co.uk

3
Stekleni kozarci so »in«
Nobena zabava ne mine brez slastnih pijač, 
še posebej pa ne zabava na našem vrtu, ki bo 
zagotovo polna tekoče osvežitve. Postrezimo jo v 
simpatičnih steklenih kozarcih ... Nikar ne kupujmo 
tistih iz plastike ali papirja. 
ikea.si

Po vsakem okusu
Lepota se skriva v detajlih, zato pri dekoraciji vrta 
in predvsem mize, na kateri bomo postregli svoje 
piknik dobrote, izberimo servirne kose, ki odražajo 
naš značaj in okus. Servirne keramične žlice  
Zara so odličen primer inovativnosti  
in trenda, poleg tega pa so izdelane  
iz naravnega materiala.
zarahome.com

5
Postreženo
Če težimo k temu, da 
bo naša vrtna zabava 
najbolj všečkana objava 
na Instagramu, potem 
je nujno, da mizo 
opremimo z dobrotami 
vseh vrst. Poleg hrane 
je to tudi lep servis. 
Preverimo kolekcijo 
Garden znamke OKA, 
ki nas bo zagotovo 
navdahnila.
oka.com6

Žar mojster
Slovenci smo zagotovo ljubitelji 

dobrot z žara, sezono čevapčičev 
namreč običajno začnemo že ob prvih 
pomladnih žarkih. Da se bo vse peklo 
kot po maslu, bo poskrbelo pravo žar 
orodje. Pripomočki za peko Annabel 

James so elegantno oblikovani in lično 
pospravljeni v platneno nosilno torbo.

annabeljames.co.uk

Eksotika
bi radi na svojem vrtu 
pričarali tropsko vzdušje? 
Večkrat nagrajeni sončnik 
oblikovalca Davyja 
Grossmana je sofisticiran 
odgovor na kičaste sončnike 
z eksotičnih plaž. Gre za 
zabaven in uporaben element 
našega vrta, ki bo poskrbel 
za nekaj dodatne sence.
gomodern.co.uk

7 8
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TRENDI

Kraljica balkonov
Pelargonije so bujno gojile naše mame in babice, 
prav tako moderne pa ostajajo še danes. Razlog 
tiči predvsem v njihovi bujnosti in čudovitih barvah 
cvetov, ki lepo izpadejo tudi kot dekoracija na vrtni 
mizi. O tem, kako jih pravilno vzgajati, svetujejo na 
Pelargonium for Europe. Za začetek izberimo posodo, 
ki je visoka približno 20 centimetrov, da bodo imele 
rastline dovolj prostora za korenine. Pelargonije so 
znane po tem, da zelo hitro rastejo, zato je najbolje, 
da ob samem sajenju izgleda, kot da smo izbrali 
preveliko posodo. Kako pa izbrati pravi substrat? 
Z visokokakovostnim večnamenskim substratom 
praviloma ne moremo zgrešiti. Ti substrati dobro 
zadržujejo in odvajajo vodo, strukturno so stabilni, 
zagotavljajo varno zadrževanje korenin, so dovolj rahli, 
tako da korenine prejmejo dovolj zraka, in vsebujejo 
vsa potrebna hranila. Za pelargonije je pomembno 
tudi, da substrat vsebuje gnojilo. Če imate na voljo le 
substrat brez gnojila, lahko le-to dodate tudi kasneje.
Več informacij o sajenju pelargonij najdemo na 
pelargoniumforeurope.com.

9

Piknik 
kjerkoli

Pripravljamo piknik kar na 
mestnem balkonu? Prenosni 

mini žar Garden Trading je tako 
priročen, da ga lahko uporabimo 

skorajda kjerkoli, tudi na najmanjši 
terasi. Nobenega razloga ni, da 

bi tekali v kuhinjo in nazaj!
gardentrading.co.uk

12

TRENDI13
Gandía Blasco – sodobnost oblikovanja že 80 let
Španska skupina Gandía Blasco, uveljavljeni proizvajalec tekstila, vrtnega in ostalega pohištva, 
letos praznuje 80. obletnico ustanovitve leta 1941. Od takrat je pot zaznamovana z raznolikostjo, 
ki je danes aktualizirana s tremi lastnimi blagovnimi znamkami – GANDIABLASCO, GAN in 
DIABLA. V vseh teh letih jim je uspelo zgraditi trdno in prepoznavno identiteto na različnih 
področjih – od zasnove pohištva in zunanjih prostorov do obrtniške izdelave dizajnerskih preprog.
gandiablasco.com

Osvežitev
Pijača, ki je zakrivila 
trend zadnjih poletnih 
sezon, bo tudi tokrat 
v središču pozornosti. 
Svojim gostom 
postrezimo nekaj 
unikatnega in butičnega, 
na primer gin Garden 
Party iz naravnih 
sestavin, med katerimi 
so izvirska voda in divje 
jagode. Na zdravje!
topdrawer.co.uk

11Lampijončki
Osvetlitev je zagotovo 
pomemben del 
ustvarjanja prijetne 
atmosfere na našem 
vrtu. Namesto klasičnih 
papirnatih lampijončkov to 
dosežemo z modernejšo 
različico znamke Nedgis. 
Lampijončke lahko 
postavimo na mizo ali po 
želji obesimo na različna 
mesta.
nedgis.com

10
VEČ 

TRENDOV 
NA

CITYLIFE.SI
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INTERVJu

Po poklicu ste oblikovalka scenografije in se 
ukvarjate tudi z oblikovanjem interierjev in 
sejemskih prostorov. Oblikovali ste že številne 
scenografije za poslovne dogodke, sprejeme, 
modne revije, plesne predstave ... Ko ste začeli 
svojo karierno pot, ste si predstavljali, da boste 
svoje kreativno delo izrazili pri organizaciji zabav ali 
vas je na začetku vleklo v gledališče, televizijo ... ? 
Kdo vas je navdušil za ta poklic?
Kot mlado dekle sem bila kot plesalka in hostesa relativno 
veliko v stiku z gledališkimi odri, televizijo, raznoraznimi 
dogodki. Adrenalin dogodkov v živo mi je na ta način zlezel 
pod kožo. Med študijem arhitekture sem se vedno bolj 
zavedala, da mi klasični poklic arhitekta ni toliko blizu in da 
bi želela združiti strast do odra ter ljubezen do oblikovanja 
prostora. Sprva so me bolj privlačili dogodki in zabave, 
zadnje čase pa vidim gledališče in televizijo kot izziv, v 
katerega bi želela zagristi.

Kakšna je zgodba o Hiši vizij – kdaj se je začela, od 
kod ideja?
S partnerjem sva začela praktično iz nič. On z ljubeznijo 
do tehnike in glasbe z dvema zvočnikoma na prikolici, jaz 
z ekipo plesalk in hostes ter arhitekturnim znanjem. Nekje 
na začetku sem si zadala cilj, da bi sčasoma slovenskemu 
trgu ponudila možnost najema različnih kosov dekoracije 
in pohištva za organizacijo različnih tematskih zabav. To je 
bilo v času pred Pinterestom, pred Instagramom – takrat, 

ko nismo imeli toliko uvida, kako to počnejo v tujini na 
najvišjem nivoju. Pri nas si lahko v tistem času najel samo 
klasični usnjeni konferenčni stol in konferenčno mizo. 
Hrepenela sem po dogodkih, ki bi bili stilsko dovršeni in 
bi ambient prevzel obiskovalca. Menim, da smo v 16 letih 
prišli do točke, ko lahko rečem, da se je moj osnovni cilj 
izpolnil, na kar sem izjemno ponosna.

Kakšni so trenutni trendi, smernice pri organizaciji 
vrtne zabave, porok ipd. – zabave za rojstni dan ali 
otroške zabave?
Trenutno je v porastu boemski stil sedenja na tleh, ki 
gostom omogoča, da so resnično sproščeni. Prevladujejo 
zemeljske barve, še vedno sta zelo aktualni zlata in 
rosegold, ki ju uporabljamo predvsem za poudarke v 
prostoru. Svečke, lučke na vrvici in kombinacija različnih 
virov svetlobe naredijo ambient pravljičen. Velik hit so 
girlande iz balonov in baloni nasploh, saj je industrija toliko 
napredovala s ponudbo oblik in barv, da so baloni postali 
elegantni in dovršeni in resnično naredijo »uau efekt«. Če 
so bili pred časom rezervirani samo za otroške zabave, se 
je to zagotovo močno spremenilo. Glede na situacijo pa so 
v porastu intimna praznovanja, ki so stilno dovršena, veliko 
je pozornosti na malih detajlih, ki naredijo dogodek popoln.

Za vami je kar nekaj zabav, dogodkov ... Katera 
je vaša najlepša, najljubša zabava, ki ste jo 
organizirali? Naj kaj ste ponosni?
Teh je resnično veliko in 
nima smisla izpostavljati 
samo ene. Najlepše je 
takrat, ko se med nami 
in naročnikom ustvari 
vez, polna zaupanja. 
Ko se naročnik prepusti 
in dovoli, da naredimo 
tako, kot najbolje 
znamo. In takrat se 
ustvarijo čudovite 
zgodbe. Ambient na 
dogodku je veliko več kot samo kombinacija izbranih barv, 
pohištva in detajlov. Ko je narejen dobro, se v prostoru 
ustvari posebna energija, ki prevzame ljudi. Ni lepšega kot 
opazovati goste, ki vstopajo v prostor in jih le-ta prevzame, 
ko se jim usta razlezejo v nasmeh in vedo, da bo ta večer 
zanje poseben. To je tisto, za kar delamo in kar nam daje 
največ energije in motivacije. Ponosni smo ravno na ta naš 
doprinos k energiji, ki se ustvari na dogodku. Na dogodek 
vedno gledamo celostno, zanima nas, kako bo na 
dogodek gost vstopil, kako se bo prostor odpiral, kako se 
bo gost počutil, ali bo obstoječi prostor na ta način ponudil 
kaj novega, drugačnega.

Kakšna anekdota iz organizacije zabave, dogodka, 
poroke ipd.? Se vam je kaj še posebno vtisnilo v 
spomin?

Veliko je zakulisnih zgodb, večina je takšnih, da niso za 
javnost in bolje, da ostanejo za štirimi stenami. Največ 
prigod je povezanih s slabim vremenom, reševanjem 
elektrike na prizorišču, s kakšnimi nemogočimi dostopi, 
ko opremo nosimo na primer po 300 stopnicah ali jo 
peljemo na majhnih čolnih, motornih saneh ... To so 
izzivi, ki kar kličejo po težavah – in kar veliko se jih tudi 
uresniči, pomembno je, da na koncu najdemo rešitev in 
premostimo prepreke. Za večino naših notranjih težav 
naročniki niti ne vedo, saj jim ne želimo povečevati 

stresa, ki s takšno 
organizacijo pride sam 
po sebi. Ponavadi jim 
čez kakšen mesec 
povemo, kakšna je bila 
realna situacija in koliko 
je bilo v resnici zapletov. 
Če nimaš izredne žilice 
za improvizacijo in 
sposobnosti hitrega 
reševanja težav, nimaš v 
tem poklicu česa iskati.

Hiša vizij poskrbi za vse – od luči, ozvočenja, 
pribora, dodatkov do miz, stolov ... Kupiti ali 
izposoditi? Kako se prilagodite posebnim zahtevam 
naročnikom? Kaj pa osebna nota?
Pri nas smo zelo prilagodljivi glede obsega sodelovanja. 
Posameznik lahko na primer najame samo en stol ali eno 
vazo, lahko pa naredimo celostni projekt, pri katerem 
je opreme na primer za tri kamione. Naš cilj je, da se 
prilagodimo naročniku in njegovim željam. To nam je vedno 
izziv. Končni produkt je ponavadi vedno kombinacija 
naročnikovih želja ter naših izkušenj s preteklih dogodkov, 
kaj funkcionira in kaj ne. Dejstvo je, da ena kombinacija v 
določenem prostoru učinkuje, v drugem spet ne. Osebno 
menim, da je lokacija vedno tista, iz katere izhajamo in se 
ji prilagajamo v tej meri, da z našo opremo maksimalno 

Zoja bevc, Hiša vizij
Prihaja čas vrtnih in rojstnodnevnih zabav na prostem, porok in ostalih dogodkov. 
Kako si polepšati in na kaj moramo biti pozorni pri organizaciji zabav, smo se 
pogovarjali z Zojo Bevc, arhitektko in oblikovalko scenografije pri Hiši vizij, ki že 
vrsto let skrbi za celovito izvedbo dogodkov in ustvarja prostor, ki prevzame.

Najlepše je takrat, ko se med nami 
ustvari vez, polna zaupanja.  
Ko se naročnik prepusti in dovoli, 
da naredimo tako, kot najbolje 
znamo. In takrat se ustvarijo 
čudovite zgodbe.

© Matic Kremžar
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HIša VIZIJ

zaživi. Osebna nota je seveda izredno pomembna in bi 
rekla, da praktično ne naredimo dveh identičnih ambientov. 
Tistim, ki se sprašujejo, ali si je opremo bolje izposoditi 
ali kupiti, svetujem, da je vedno vredno razmisliti za 
posamezni kos. Če je kos takšen, da posameznik ve, kje 
in kako ga bo uporabljal v prihodnje, kje ga bo shranjeval in 
da mu na samem dogodku ne bo vzelo neskončno časa 
in energije, da ga postavi, potem je smiselno takšen kos 
kupiti. Za vse ostalo pa smo na voljo mi.

Kako izgleda kreativni proces od ideje, zasnove do 
izvedbe? Koliko časa vnaprej vas je treba najeti kot 
organizatorja?
Projekt se začne z osnovnimi naročnikovimi podatki, 
in sicer: o tipu dogodka (poslovni dogodek, osebno 
praznovanje, poroka, konferenca, športni dogodek ...), 
koliko bo gostov, na kateri dan in kateri lokaciji ter predvsem, 
kaj je namen dogodka. Pomembno je, da vemo, ali je 

dogodek namenjen samo druženju ali je treba izpostaviti 
kakšno znamko, povedati kakšno zgodbo, obeležiti 
kakšen pomemben mejnik. Če naročnik nima razdelanih 
vseh osnovnih podatkov, jih opredelimo skupaj. Potem 
začnemo s pripravo osnovnih idej in rešitev in po stopnjah 
potrjujemo projekt. Razdelimo si tudi obveznosti pri pripravi 
projekta in materialov – med nami in naročnikom. Na 
podlagi tega pripravimo ponudbo, tlorisne izrise, prikaze 
opreme, uskladimo časovnico dogodka ter časovnice 
montaž in demontaž. Proces je praviloma kar kompleksen 
in zahteva dobro sodelovanje in komunikacijo tako med 
nami in naročnikom kot tudi interno med celotno našo ekipo 
in morebitnimi podizvajalci (floristi, tiskarji, nastopajočimi 
...). bolj kot je projekt obsežen, več časa za pripravo 
potrebujemo. Določene projekte delamo tudi pol leta 
vnaprej, kakšne manjše pa pripravimo v roku enega tedna.

Od kod ideje za vse detajle? Na kaj vse morate biti 
pozorni, se po kom zgledujete? Kdo vas navdušuje?
Velik doprinos k idejam so seveda omrežja, kot sta 
Instagram in Pinterest. Tam lahko sledimo najboljšim v 
svetovnem merilu. Po novem jih ima veliko tudi online 
masterclasse, v katere je vredno vlagati svoj čas in denar. 
Moj največji navdih pa so vedno potovanja. Opazovanje 
barv in kompozicij tako v novih restavracijah, muzejih, na 
sejmih, v naravi, vrtovih ... Obiski predstav v tujini, doživetja 
festivalov, tržnic – to vse je tisto, kar polni duha in oko, daje 
energijo in zagon. Komaj čakam, da se potovanja vrnejo na 
stare tire, ker pri sebi že opažam pomanjkanje tovrstnega 
navdiha. Rada tudi prebiram revije in kupujem knjige na 
temo interierja, arhitekture in grafičnega oblikovanja.

Koliko članov šteje vaša ekipa, koliko jih je potrebno 
pri organizaciji določenega dogodka, poroke, zabave?
V času polne sezone, to je predvsem v obdobju maj–junij, 
september ter november–december, nas je v stalni ekipi 
približno 20 do 30. Tukaj štejem organizatorje, oblikovalce, 
tehnike in montažerje. V organizacijo povprečnega dogodka 

je aktivno vpetih med pet do 10 ljudi. Je pa uspešnost 
samega dogodka zelo odvisna od tega, kako dobro je 
dogodek vnaprej pripravljen, kako natančno so opredeljeni 
detajli in kakšna je komunikacija znotraj ekipe. Ko gre vse 
gladko in tekoče, smo zares ponosni. Stremimo k temu, 
da hektično delo organizatorja dogodkov formiramo v čim 
bolj obvladljivo in predvidljivo formo. Le tako lahko beležimo 
velik obseg odlično izpeljanih dogodkov.

Katere so po vašem mnenju najlepše lokacije za 
poroko, vrtno zabavo, zabavo za rojstni dan ali 
dogodek?
Iskreno so najlepše lokacije ponavadi tiste, na katerih je 
najtežje delati. Lokacije v naravi – s prekrasnimi vrtovi, 
razgledi. S kakšno starejšo arhitekturo, ki pripoveduje 
svojo zgodbo. Tam je ponavadi vsaj kakšna težava z 
infrastrukturo, vezano na elektriko, vodo, sanitarije. Riziko 
slabega vremena pa tudi naredi svoje. Ko se vse poklopi, 
pa se na takšni lokaciji zgodi čarovnija. Vedno.

Kaj vam je pri svojem delu najbolj všeč in kaj ne? 
Kako poteka dan organizatorja? Katere osebne 
lastnosti mora imeti organizator?
Zame osebno je celoten kreativni proces tisto, kar me dela 
živo in me polni. Malo manj me zabava birokracija, ki pride 
skupaj z vodenjem podjetja. Moj delovnik je sestavljen iz 
komunikacije z ekipo in predaje nalog, kontrole projektov, 
iskanja inspiracij in oblikovnih kombinacij, ogledov lokacij 
in sestankov na terenu. Na dan izvedbe projekta pa 
je ponavadi celoten dan namenjen samo dotičnemu 
projektu, saj je bistveno, da si na dan dogodka s celo 
glavo pri stvari, sicer gre kar hitro kakšna malenkost 
po svoje. Menim, da mora biti organizator dogodkov 
predvsem izredno dober poslušalec in komunikator. Da 
prepozna naročnikove želje in da odlično doreče plan 
dela, odgovornosti, potek dela. Menim, da je komunikacija 
ključna, saj smo vedno vezani na časovni rok in včasih 
lahko zaradi nepredvidenih situacij (vremena, odpovedi, 
bolezni ...) postane resnično napeto. Moja največja vrlina 
je, da ostajam mirna tudi takrat, ko postane zelo napeto. 
Naročniki večkrat poudarijo, da je občutek, da je njihov 
projekt v varnih rokah, največ vreden.

Kaj za vas predstavlja urbano življenje?
urbano življenje je zame predvsem paleta različnih 
možnosti, kako preživeti svoj dan. Praktično neskončne 
možnosti različne ponudbe in dejstvo, da lahko izbiram, 
kakšen utrip bo imel moj dan. Doza kulture, gastronomije, 
narave, skok v drugo prestolnico, raziskovanje in 
izobraževanje. Rada grem v naravo po svoj mir, vendar si 
ne predstavljam življenja brez urbanega utripa.

V mestu se najraje odpravite ... na sprehod, opazovanje 
izložb in ljudi ter na kosilo nekam po navdihu.

Najljubša kavarna ... je vsaka, kjer je kava pripravljena s 
pozornostjo. To se v kavi preprosto čuti.

knjiga, ki ste jo nazadnje prebrali ... Normalni ljudje, 
Sally Rooney.

Najljubši film … Obožujem španske komedije – tudi 
zaradi scenografije.

Instagram profil, ki me navdihuje ... @chicplanner, ker 
je obseg dekoracije za slovenski format nedosegljiv.

Najljubša destinacija ... Amsterdam, saj je po toliko 
obiskih že malo moj.

Moj osebni moto ... Samozavest je tiha, negotovosti pa 
vedno glasne.

7 Na HITrO

© Matic Kremžar

© Matic Kremžar
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CITY TREND ONa

»Dolce vita«
Italija ... Od nekdaj navdih za modo, dizajn, kulinariko  

in neskončno uživanje v dolgih poletnih dnevih.

VEČ 
MODNIH 

TRENDOV NA
CITYLIFE.SI

Čevlji bottega Veneta
bottegaveneta.com

Obleka Dolce & Gabbana
dolcegabbana.com

Torbica Gucci
gucci.com

Obleka Valentino
galerijaemporium.si

Stol Kartell
kartell.com

Rdečilo za ustnice
Kiko Milano

kikocosmetics.com

Knjiga Monica bellucci, založba Rizzoli
rizzolibookstore.com

ura bvlgari
bulgari.com

Sončna očala 
Versace

versace.com

Toaletna voda Etro
etro.com

Kotliček za vodo Smeg
smeg.com

Slamnik Missoni mare
missoni.com

Sedežna garnitura Missoni
missoni.com

Čevlji Versace
versace.com
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Več na www.drgrandel.si
Spletna trgovina na grandevita-shop.siDr. Grandel Slovenija @dr.grandel

OBČUTLJIVA KOŽA?
Vzpostavite
ravnovesje!

Brez kompromisov.

✓ 100 % preverjeno
✓	Brez	dišav
✓	Izbrane	sestavine	

za	vlaženje	in	
proti	staranju
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namene. Aromaterapija vključuje eterična olja, narejena 
iz cvetov, zelišč, lubja, korenin, lupin ..., ki jih vdihnemo 
ali položimo neposredno na kožo. Glede na to, da je 
aromaterapija odvisna od uporabe eteričnih olj – včasih 
jo imenujejo tudi »eterična oljna terapija« – je uporaba 
eteričnega olja, ki je pristno, bistvenega pomena. 
Ob številnih ponudnikih, ki ponujajo eterična olja na 
spletu in v fizičnih prodajalnah, se lahko prepoznavanje 
ponaredkov hitro izkaže za zapleteno.

Kako opazimo razliko med 
verodostojnim eteričnim oljem in 
lažnim ali ponarejenim?
Poiščimo 100-odstotna eterična olja, veliko mešanic 
je namreč lahko sintetičnih. Poiščimo ugledne 
blagovne znamke. Prek spoznavanja eteričnih olj nam 
bo nos povedal, kaj je resnično dobro zanj. Lažno 
sivko bomo s časom zavonjali že od daleč, saj nam 
bo dišala kot kemikalija. 

Kako uporabljati eterična olja?
Ob prvem nakupu eteričnih olj si privoščimo tudi 
difuzor. To je naprava, ki eterična olja širi po prostoru, 

WELLNESS TREND: 
vse, kar moramo vedeti o aromaterapiji

Če smo se kdaj ležerno sprehodili po svoji najljubši trgovini z izdelki za dom, smo verjetno že 
naleteli na nešteto izdelkov, ki se ponosno ponašajo z oznako aromaterapije.

besedilo: Valentina Jarc

 Olje čajevca  – olje čajevca deluje 
antibakterijsko, antiseptično, protiglivično, 
insekticidno, protivnetno in antipruritično. 
Aborigini mu ne pravijo zaman »zdravilo za vse«.

7 eteričnih olj
z blagodejnim učinkom

 Poprova meta  – pomaga pri težavah 
s prebavo, saj spodbuja izločanje želodčnih 
sokov. Poleg tega se ponaša z antibakterijskim, 
protiglivičnim in protivnetnim delovanjem.

 Kadilna bosvelija  – pogasi čustveni 
nemir, umiri telo in osredotoči misli, ko smo 
nervozni in raztreseni. Deluje antiinflamatorno, 
pospešuje celjenje kože in krepi imunski sistem.

 Limona  – to olje ima močne protivnetne, 
antiseptične in baktericidne lastnosti ter tudi 
osvežujočo in poživljajočo aromo.

 Sandalovina  – poleg tega, da ima 
sprostitvene in antistresne lastnosti, je tudi 
močan afrodiziak. Starejši koži zagotavlja vlago 
in ob redni negi deluje pomlajevalno.

 Sivka  – številka ena med antistresnimi in 
pomirjujočimi eteričnimi olji. Poleg tega deluje 
blagodejno tudi, ko bolehamo za prehladom, 
virozo ali gripo.

 Pomarančni cvetovi  – to olje 
pomaga pri depresiji, ob povečanem stresu, 
nespečnosti in anksioznosti. uporablja se tudi 
za regeneracijo kože in ko se spopadamo s 
prebavnimi težavami.

1
2
3
4
5

6
7

VEČ 
LEPOTNIH 

TRENDOV NA
CITYLIFE.SI

LEPOTa IN ZDRAVJE

Čeprav v to bogato ponudbo prodajalci uvrščajo vse 
od eteričnih olj do pomirjujočih sveč, vsi izdelki na 
tem prodajnem oddelku ne nudijo dejanskih zdravilnih 
in celostnih prednosti aromaterapije. V naslednjih 
vrsticah zatorej o tem, kako je aromaterapija sploh 
definirana. Aromaterapija ni tako zapletena, kot 
bi si morda kdo lahko mislil. Vsaj, če se opremo 
na enciklopedične informacije na spletu, ki so 
vezane na stotine knjig na to temo. Strokovnjaki za 
aromaterapijo le-to opredeljujejo kot preprosto bistvo 
rastlin, ki se uporabljajo v medicinske in celostne 

običajno z uporabo vodne pare. Obstaja več vrst 
difuzorjev – vključno z difuzorji za razprševanje, 
ultrazvočnimi difuzorji, difuzorji z izhlapevanjem in 
toplotnimi difuzorji. Difuzorji so v primerjavi z dišečimi 
svečami in vtičniki manj strupena možnost za okolje. 
Poleg tega je pomembno tudi to, da jih uporabljamo z 
destilirano vodo.

Namembnost eteričnih olj
Poleg osebnih preferenc glede vonja, ki so običajno 
glavno vodilo pri izbiri eteričnih olj, nas lahko pri 
tem vodijo tudi trenutne osebne potrebe. Sivka 
naj bi spodbujala umirjenost ter zmanjšala stres in 
tesnobo, zaradi česar je to idealno eterično olje za 
uporabo v spalnici. 
Difuzor postavimo ob posteljo in vanj kapnimo 
olje sivke in poprove mete. Ta čudovita mešanica 
poleg nespečnosti odpravlja tudi glavobole. 
Eterično olje limone s svojim vonjem po citrusih 
in prečiščevalnimi lastnostmi je odlična izbira za 
kuhinjo. Iščemo nekaj, s čimer bomo osredotočeni, 
ko delamo iz domače pisarne? Znano je, da 
bergamotka spodbuja produktivnost.

© Pexels
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Rdečica, razdraženost in neprijeten občutek 
zategnjenosti so navadno znaki, da je bilo delovanje 
kožne pregrade oslabljeno. Ta zato občutljivo reagira na 
notranja in zunanja dražila. S Sensicode je bila razvita 
kozmetična serija, ki v trenutku in dolgoročno odpravi 
te vzroke občutljive kože. Koncept aktivnih sestavin, 
zasnovan posebej za kožni mikrobiom, pomirja, 
zmanjšuje rdečico in krepi delovanje kožne pregrade, 
zaradi česar je koža odpornejša proti zunanjim vplivom. 
Visokokakovostna naravna olja kožo oskrbujejo z vlago, 
tako da se počuti uravnovešeno, pomirjeno in polno 
zdravja. Rezultat je vidno pomirjena in okrepljena polt. 
Druge izbrane vlažilne in anti-aging aktivne sestavine, ki 
delujejo kot ščit proti stresu in zagotavljajo preventivni 
in pomirjujoči učinek, tako ustvarijo kozmetični rezultat 
brez kompromisov – tudi za občutljivo kožo. celostna 
linija Sensicode ne vsebuje dišav in je klinično testirana. 
drgrandel.si

grandevita-shop.si

SENSICODE  
– nega obraza za občutljivo kožo
Nova linija lepotnih izdelkov Sensicode kozmetike DR. GRANDEL s pomočjo 
prefinjene kode aktivnih sestavin ščiti in pomirja občutljivo in obremenjeno kožo.

LEPOTa IN ZDRAVJE
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Retro čelada in očala baruffaldi
baruffaldigoggles.com

CITY TREND ON

VEČ 
TRENDOV 

NA
CITYLIFE.SI

Življenje je lepo
Če kateri narod zajema življenje z veliko žlico,  

so to zagotovo Italijani. Poglejmo malo čez zahodno  
mejo in se naužijmo radosti življenja.

Knjiga o Italiji 
monocle.com

Poletni klobuk borsalino Panama
borsalino.com

Moška ura Panerai 
Luminor Marina eSteel
panerai.com

Moška oblačila colmar
emporium.si

Set za britje in kolonjska voda Aqua di Parma
aquadiparma.com

Kava Illy classico v kapsulah
espresso.si

Moške kopalke colmar
emporium.si

Prosecco Astoria
okusiitalije.si

Domača peč za pico DeliVita
thepizzaovenshop.com

Motorni čoln Riva Aquarama
riva-yacht.com

Poletni mokasini Tods
tods.com

Sončna očala Gucci
optika-krstic.si
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IKONA

Vespa je od trenutka, ko je pristala na sceni v državi, ki je bila v fazi povojne 
obnove, polna idej, ustvarjalnosti in upanja, predstavljala veselje do življenja in 
željo po objemu prihodnosti. Postala je brezčasna ikona svobode in emancipacije 
za mlade po vsem svetu. Še vedno združuje preprost in prepoznavni slog »Made 
in Italy« z vrhunsko tehnologijo in letos praznuje že 75 let. V tem času je presegla 
mejnik 19 milijonov proizvedenih primerkov.

Ikone se ne rodijo, ikone nastajajo skozi čas 
Zgodba se začne daljnega leta 1946, ko je 23. aprila Piaggio na patentnem uradu 
registriral svojo vespo, ki je v hipu obnorela svet. Italijanska tovarna na severu Italije 
Piaggio je bila namreč po koncu vojne popolnoma uničena. Leta 1945 jo je prevzel 
Enrico Piaggio, sin ustanovitelja tovarne Rinalda Piaggia, ki se je znašel na prelomnici, 
ali obnoviti prostore ali vpeljati novo proizvodnjo. Prebivalstvo je bilo v tistih časih bolj 
ali manj brez prevoznih sredstev. Tako se je porodila ideja za preprosto in ekonomično 
vozilo, ki ga lahko uporablja vsakdo – od mladih študentov do elegantno oblečenih 
gospodov, gospodičen, ne da bi si pri tem umazali oblačila. Vespa je kmalu po svojem 
rojstvu postala simbol za »oblečeno« motorno kolo, ki ga danes imenujemo skuter. 
Vespa pa je veliko več kot le skuter – je globalni kulturni pojav, ki je povzdignil italijansko 
oblikovanje po vsem svetu in še danes ostaja na ogled v newyorškem muzeju MoMA. 
Spontana, preprosta in živahna že dolgo privlači in navdihuje ustvarjalne talente z vsega 
sveta ter tudi 75 let kasneje, ostaja sodobna kot vedno. Predvsem je bila zgrajena s 
komunikacijo, ki v današnjem času uteleša tri glavne značilnosti – dediščino, modernost 
in umetnost bivanja, zaradi česar je postala »ikona na kolesih«.

V svetu mode in filma
Stilna revolucija, ki jo je sprožilo globalno sprejetje vespe, je vzbudila zanimanje 
tako v modni industriji kot tudi v svetu umetnosti in filma. Vespin odnos z modnim 
svetom glede personalizacije vozil in modnih sodelovanj je bil še posebej viden 
v začetku 21. stoletja: Agent Provocateur, Vivienne Westwood, Donna Karan, 
Givenchy, Dolce & Gabbana so vsi sodelovali z vespo ET leta 2002, sledile so 
posebne izdaje Vogue, Emporio Armani, RED in Christian Dior z vespo 946 in 
tudi sodelovanje Seana Wotherspoona z vespo primavera. Tako kot inovacije 
navdihujejo revolucijo, se je vespa kot blisk razširila na urbano kulturo, za ikono pa 
jo je poleg kultnih tiskanih oglasov postavil kinematografski svet. V gibljivih slikah 
se je znašla v brezčasnem filmu Rimske počitnice Williama Wylerja iz leta 1953, 

ki briljantno odseva provokativno, a pristno lepoto, ki se kaže v ilustracijah vespe 
Franca Mosce. Vendar je tej eleganci uravnotežen mladostni duh Audrey Hepburn, 
ki se z vespo 125 po večnem mestu vozi v družbi Gregoryja Pecka. Desetletje 
kasneje, v šestdesetih letih, so upodobitve žensk na vespi odražale drzen videz, 
podobno kot Anita Ekberg v filmu Sladko življenje Federica Fellinija iz leta 1960.

VESPA 75 - omejena izdaja ob 75. obletnici
Posebna izdaja vespa 75 presega vsakdan in je videti bolj mladostno in sodobno kot 
kdaj koli prej. Ponosno se ponaša s simbolično številko 75 z detajli oblikovanja 
v mat rumeni barvi »Giallo Pirite«, ki na novo interpretira barve 40. let in 
elegantno nasprotuje izrazito sijajni kovinski rumeni »Giallo Zolfo«. 
Kot rečeno, poseben barvni odtenek Giallo 75th bodo na bokih in 
blatniku dodatno krasile številke 75 v nekoliko temnejšem odtenku, 
v kakršnega bo obarvana tudi tradicionalna »kravata«. Njen videz 
dopolnjujejo še usnjeni sedež, platišča v sivi barvi z diamantno 
prevleko, številni kromirani detajli in kromirani zadnji prtljažnik z 
dodano torbo, ki po obliki spominja na tipičen nosilec rezervnega 
kolesa. Ne glede na retro videz pa v tehnološkem smislu vespa 75 
predstavlja sam vrh, saj so vsi modeli opremljeni s 4,3-palčnim barvnim 
TFT-zaslonom, medtem ko popolnoma digitalna instrumentna plošča omogoča 
najboljše možno uporabo zmogljivosti sistema povezljivosti pametnih telefonov Vespa 
MIA. Poleg vsega tega je, da bi zaznamovali ekskluzivnost te posebne praznične 
serije, vsaka vespa 75 opremljena s kompletom dobrodošlice, vključno z elegantnim 
italijanskim žakardnim svilenim šalom, s starinsko tablico vespa, lastnikovo osebno 
knjigo in osmimi zbirateljskimi razglednicami s podobami iz osmih desetletij zgodb, ki 
jih je pisala vespa.

vespa – ikona, ki zapeljuje že 75 let

Vespa 75 bo na voljo za nakup le v letu 2021 v modelih primavera s 50-, 125-  
in 150-kubičnim motorjem ter v modelih GTS s 125- in 300-kubičnim motorjem. 
Edinstvena ponudba je predstavljena na spletni strani vespa.com. Vespa 75 je na ogled 
tudi v Piaggio center koper, šmarska 5a, koper, in v Piaggio center Ljubljana, 
kajuhova 32d, Ljubljana, ter na pooblaščenih prodajnih mestih in pvg.si.

VEČ O 
VESPI NA

CITYLIFE.SI



20

TEHNOLOGIJA

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Sodobni gramofoni  
za nostalgično poslušanje glasbe

V zadnjih letih so se v naše dnevne sobe vrnili gramofoni in plošče. Mnogi so te stare zaklade 
podedovali, drugi nemara že dlje časa razmišljamo o nakupu. Našpičimo torej ušesa in se podajmo 

na lov za svojim (prvim) gramofonom, da bomo lahko poslušali stare pa tudi nove plošče.

besedilo: Tina Lagler

Pro-Ject Debut Carbon Evo
Podjetje Pro-Ject je linijo gramofonov Debut predstavilo že 
ob koncu prejšnjega stoletja, od tedaj pa so se posvečali 
nadgradnji in renovaciji, zaradi česar je tudi njihova cena 
krepko poskočila – seveda na račun čistega in razkošnega 
zvoka. cena: 499 evrov.
project-audio.com

Fluance RT85
Za tiste, ki obožujemo klasični videz, a še vedno prisegamo na 
poslušalsko izkušnjo, bo gramofon Fluance RT85 kot nalašč za nas, saj 
navdušuje z lesenim ohišjem v kombinaciji s kovino. cena: 458,69 evra. 
fluance.com

MAG-
LEV Audio 

ML1
MAG-LEV velja za enega 

najuspešnejših slovenskih projektov 
Kickstarter. In prav je tako! Kot pravijo 
v novogoriškem podjetju, je lebdeči 

gramofon namenjen ljudem, ki cenijo 
visokokakovosten zvok in inovativno 

obliko. Na voljo je z vnaprej nameščeno 
gramofonsko ročko Project in glavo 

Ortofon. cena: od 1.990 evrov.
maglevaudio.com
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novih plošč

Royal Blood – 
Typhoons (2021)
Angleški rock tandem 
Royal blood je 
30. aprila udaril z novo, 
njuno tretjo ploščo z 
naslovom Typhoons.

royalblood.tmstor.es

St. Vincent –
Daddy's Home 
(2021)
Ameriška glasbenica, 
ki sliši na umetniško ime 
St. Vincent, je 14. maja 
razkrila svojo šesto ploščo 
Daddy's Home.

ilovestvincent.com

The Black Keys – 
Delta Kream (2021)
Deseti album ameriškega 
tandema black Keys s svežimi 
12 skladbami je na prodajne 
police prišel 14. maja. 

theblackkeys.com

Noctiferia – Reforma – 
Tribute to Laibach 
(2021)
Reforma je novi studijski 
album domače zasedbe 
Noctiferia in je hkrati poklon 
legendarni skupini Laibach. 
Pričakujemo ga 28. maja.

noctiferia.net

Rag'n'bone Man – 
Life by 
Misadventure 
(2021)
Rag'n'bone Man je z 
manjšo zamudo 7. maja 
izdal LP z naslovom Life by 
Misadventure, ki prinaša 14 
novih skladb.

ragnboneman.com

Crosley Manchester
Da gramofon ne bo zasenčil naše zbirke plošč, poskrbimo, 
da jih postavimo na ogled in jih hkrati tudi pospravimo. 
Podjetje crosley, ki ga poznamo po retro dizajnu gramofonov 
in pripomočkov za poslušanje plošč, je poskrbelo, da plošče 
spravimo na polico lične mizice, na katero seveda lahko 
postavimo tudi gramofon. cena: 65,86 evra.
crosleyradio.com

Audio-Technica AT-LP120XBT-USB
Gramofon Audio-Technica slovi po tem, da je primeren 

za tiste, ki kupujemo svoj prvi gramofon, saj ima vse 
funkcije, ki jih potrebujemo za poslušanje plošč. Ponaša 

se z dobrim zvokom in ima vgrajen vhod uSb, kar 
omogoča, da ga priključimo neposredno na računalnik 

in ustvarimo datoteke v mp3-obliki. cena: od 299 evrov. 
audio-technica.com

U-Turn Orbit Plus
Prozorna in akrilna plošča ter zabavne barve ohišja morda 
niso za vsak okus, vendar pa u-Turn Orbit Plus sledi 
sodobnim trendom. Ima odličen zvok, privlačen dizajn  
in je cenovno relativno ugoden. Zunanji jermenski pogon 
odpravlja hrup motorja in zagotavlja dve hitrosti (33 ali 
45 vrtljajev na minuto) – eno in drugo zamenjamo tako,  
da jermen oziroma pas preprosto ročno prestavimo. 
cena: od 238,06 evra.
uturnaudio.com

Beosound Emerge
Čeprav zvočnik beosound Emerge 

na police prihaja šele oktobra letos, je 
že na voljo za prednaročilo. Podjetje 
bang & Olufsen je zasnovalo nadvse 

eleganten tanek zvočnik celotnega 
obsega z brezžično povezavo, ki ga 
lahko postavimo kamor koli, vendar 

kljub njegovi velikosti uživamo v 
odličnem zvoku. cena: od 763,18 evra.

bang-olufsen.com
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Mali 
vrtičkarji
Zunaj je sonce – in prav tako vsi otroci.  
Če imate v svojem domu mini »zelene« prste, 
zakaj ne bi spodbujali njihovega hobija z 
otroškimi vrtnarskimi orodji? Pustite njihovi 
domišljiji prosto pot, ko ustvarjajo svoj lastni 
vrt, predvsem pa ne bežite pred raziskovanjem 
njim nadvse zanimivih vrtnih bitij.

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Spomladanske marjetice
Sončna očala Milk x Soda za pomežik proti 
soncu in zaščito malčkovih oči.

en.smallable.com

Moj klobuk
Klobuček je nujen modni dodatek, ki bo male glavice 

ščitil pred soncem in ujel tudi kakšno dežno kapljo.

elodiedetails.com

Samokolnica
Naš otrok bo s samokolnico z orodjem Janod 

postal pravi mali vrtnar. Skozi vrtnarjenje se bo 
naučil radovednosti in hkrati spoznaval naravo.

janod.com

Vrtnarjev kovček
V vrtnarjevem kovčku 

bomo našli vse, kar 
potrebujemo za 

obdelavo svojega prvega 
zelenjavnega vrta.

moulinroty.com

Žiga žaga
Za urejen vrt je 
treba požagati tudi 
kakšno suho vejo.

janod.com

Cvetlična stiskalnica
Naredimo si naravno zbirko listja, 

trav in cvetlic z lesenim stiskalnikom. 
Preprosto odvijemo vrh, položimo 

cvet in privijemo. Po odprtju bomo 
imeli popolnoma ohranjen cvet. 

moses-verlag.de

Velike žuželke
Pogled skozi lupo bo iz majhnih 
žuželk naredil velikanke.

kreativne-igrace.si

Moj lonček
bodimo ustvarjalni in 

pobarvajmo svoj lonček.

moses-verlag.de

Pletena košarica
Naravna pletena košarica 
za pobiranje rož in naših 
pridelkov.

olliella.com

Vremenski atelje
Vsak vrtnar mora poznati tudi 
vse letne čase in vremenske 
pojave, ki jih spremljajo.

4m-ind.com

©
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Premium otroška oprema, igrače in dodatki
Ponudba trgovine Mali zakladi je namenjena vsem staršem, ki iščejo produkte s pečatom, izdelke, ki 
v sebi nosijo zgodbo in so delo podjetij, ki so skrbno zasnovala dizajne, ki bodo lahko všečni, varni, 
uporabni in bodo tako pozitivno vplivali na življenja otrok. Z željo, da bi omogočili nakup vseh izdelkov 
na enem mestu, poleg otroških vozičkov, avtosedežev, igračk za ustvarjalno igro doma in na prostem 
nudijo tudi dodatke za sobico, vse za čas hranjenja in nege in otroško garderobo.

OTrOškI SVET

Družinam prijazna konceptualna trgovina – 
»Family concept store« 

Ponudba trgovine nenehno raste in danes so Mali zakladi družinam prijazna spletna trgovina, v 
ponudbi katere lahko prav vsakdo najde nekaj zase. Pred kratkim so Mali zakladi tako predstavili 
razveseljivo novost: električne skiroje priznane ameriške blagovne znamke bird. Gre za svetovno 

znano blagovno znamko, katere izdelki slovijo po izjemnem dizajnu in tehnični dovršenosti. 
malizakladi.si

Mali zakladi navdušujejo
z izdelki za najlepše trenutke v življenju

Dobrodošli v Čarobnem svetu  
trgovine Mali zakladi

V osrčju bTc-ja v Ljubljani je trgovina za otroke in starše Mali zakladi. Čudoviti kotički izjemno privlačne 
trgovine privabljajo obiskovalce z vseh koncev Slovenije in tujine. Mali zakladi pa v svoji slovenski in 
hrvaški spletni trgovini beležijo tudi vedno več kupcev iz drugih držav. Zgodba Malih zakladov sega 

že v leto 2008, ko je ustanoviteljica spletnega butika Malizakladi.si Petra Vrhovec Rozman, danes 
ponosna mamica dvojčkov, začela fotografirati novorojenčke, dojenčke, nosečnice in družine. Iz njenih 

fotografij so kmalu nastale avtorske voščilnice in telegrami za dojenčke in mame. Petra je nadaljevala 
z ustanovitvijo prve butične spletne trgovine za najmlajše, leta 2018 pa je odprla vrata največja butična 

trgovina za dojenčke, malčke in mamice pri nas.

>

>

>
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Hladilniki Samsung
za vsako sodobno kuhinjo

Samsung ponuja vrhunske in inovativne  
izdelke ne le na področju mobilne tehnologije, temveč 
tudi na področju gospodinjskih aparatov in bele tehnike.
Med naprednimi izdelki je tudi novi, tihi in energijsko varčni hladilnik Samsung 
rB7300T z zamrzovalnikom spodaj in tehnologijo SpaceMax™, ki ponuja več 
svežega prostora znotraj in enako eleganten stil zunaj. Prostorna shramba 
v minimalistični zasnovi s standardno globino se bo elegantno zlila z našim 
kuhinjskim pohištvom in enakomerno hladila notranjost hladilnika v vseh kotičkih.
Hladilnik s funkcijo Optimal Fresh+ ohranja prvotno svežino dvakrat dlje in nudi 
vrhunsko prilagodljivost shranjevanja. uporabimo le en predal ali pa ga razdelimo 
na dve območji z različnimi temperaturami. Leva stran je hladnejša, tako da meso 
in ribe ostanejo sveže dvakrat dlje. Desna stran je odlična za zaščito svežine sadja 
in zelenjave. Optimalno vlažnost in dolgotrajno svežino bomo v predalu s funkcijo 
Humidity Fresh+ lahko preprosto nastavljali z obračanjem gumba za upravljanje. 
Sadje in zelenjava bosta tako ohranila svojo hrustljavost, sočnost in svežino. 
Kaj pa led in nenehno taljenje le-tega v hladilniku? Tehnologija No Frost veliko 
hitreje doseže želeno temperaturo in izboljša kroženje zraka, tako da ohranja 
stalno temperaturo in s tem preprečuje nabiranje ledu. Vsestransko 
hlajenje hladi vse razdelke v vseh kotičkih enakomerno. Tako se vsako živilo 
na vsaki polici učinkovito hladi in ostane bolj sveže, tudi če pogosto odpiramo in 
zapiramo vrata hladilnika.
Pripravite se, poletje prihaja! Za ohladitev bomo potrebovali veliko hladne 
pijače in sladoleda, zagotovo pa ne bomo potrebovali zaledenelega hladilnika. 
Izberimo enega od odličnih hladilnikov Samsung No Frost s posebnim 
popustom do 20 % in uživajmo v popolni svežini živil s 5-letno garancijo. 
Promocija velja do 30. junija 2021 za določene modele hladilnikov.
samsung.si

Ker riž ni samo rižota ...
Vsi domači kuharji, ki pogosto vrtimo kuhalnice,  
se lahko hitro znajdemo v godlji, ki se ji reče rutina.  
Tako iz dneva v dan ustvarjamo enake jedi, iz enih in istih 
sestavin, po enih in istih postopkih. Ker pa riž ni samo rižota 
in testenine niso samo testenine po bolonjsko, so zasnovali 
kampanjo, v kateri s pomočjo idej za nevsakdanje doma 
pripravljene jedi navdihujejo uporabnice in uporabnike izdelkov 
Zlato polje ter širijo njihova kulinarična obzorja. Kampanjo po 
njihovem receptu, s katero so razkadili kuharsko rutino, pa je 
še dodatno začinil poljski režiser in direktor fotografije Jacek 
Szymanski. Vse recepte najdemo na spletni strani Zlato polje.
zlatopolje.si
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pedali, veteR v laseh  
in svoboda v srcu

To pomlad se zavihtimo na športne konjičke na dveh kolesih in močno pritisnimo 
na pedale. Zadihajmo s polnimi pljuči in neprijetne življenjske okoliščine pustimo 
daleč za seboj. Med odklopom naj pogled počije na slikovitih razgledih, veter naj 

boža naša lica. Dovolimo, da mešanica občutka svobode in fizičnega napora v nas 
prebudi notranjo umirjenost, po kateri že dolgo hrepenimo.

Pripravila: Valentina Jarc

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
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Sproščena poslikava
bidon za vodo s simpatično 
poslikavo slovenskih umetnikov 
Loose cycles je pika na i našemu 
kolesarskemu stilu. cena: 10 evrov. 

looosecycles.com

Brez vode nikamor
Ker je hidracija zelo 

pomembna, moramo kolo 
obvezno oplemenititi z 

estetskim držalom za bidon 
za vodo. cena: 8,95 evra. 

bergfreunde.eu

Dizajnerska pika na i
Z nagrado Red dot odlikovan 
set luči za kolo Reelight GO 
izgleda preprosto dobro. 
cena: 25 evrov.

urbanizedbikes.com

Za jasen razgled
Kolesarska sončna očala uvex z izjemnim 

prilagajanjem poskrbijo za nadvse varen pogled 
na dogodivščine pred nami. cena: 24,95 evra. 

fahrrad.de

Gravel za vedno
Gravel kolo Marin Four corners se bo odlično 
odrezalo tako na asfaltnih cestah kot tudi na bolj 
avanturističnih trasah. cena: 1.149 evrov. 

marinbikes.com 

bikestar.at

Nikoli lačni
Vrečka za shranjevanje prigrizkov 
Loose X What Happened s 
hudomušno poslikavo slovenskih 
umetnikov bo s svojim videzom 
(in seveda vsebino) razveselila naše 
lačne sopotnike. cena: 60 evrov. 

looosecycles.com

Naj priložnost ne naredi tatu
Da bo naše kolo varno tudi ob tistih 

redkih trenutkih, ko ne bomo ob njem, 
bo poskrbela ključavnica za kolo 

Kryptonite. cena: 69,95 evra. 

kryptonitelock.com

Instantna osvežitev videza
Za prijetno udobje naših dlani in vedno svež videz 
»kot iz tovarne« bodo poskrbeli živahni trakovi za 
ročke Pure cycles. cena: okoli 10 evrov. 

purecycles.com

Dodatek za kolo
Zvonček za kolo 

urbanized bike odlikuje 
elegantna minimalistična 
estetika. cena: 17 evrov. 

urbanizedbikes.com

»Kul« zaščita
Kolesarska čelada je kot nepogrešljiv 
element varnega kolesarjenja lahko 
videti tudi zelo »kul«. cena: 319,90 evra.

extremevital.com

V stilu pismonoš 
V retro kolesarski nahrbtnik 
Vaude lahko shranimo vse 

najpotrebnejše stvari za kratek, 
a nepozaben izlet. cena: 

49,59 evra.

vaude.com

© unsplash

Nepogrešljivi 
element
Kolesarska 

tlačilka Topeak v 
mikrovelikosti naj 

bo naša zvesta 
spremljevalka na 

daljših kolesarskih 
podvigih. cena: 

22,99 evra. 

intersport.si
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Kolesarjenje je prijetno in nadvse zdravo, a le, če 
je v skladu s prometnimi predpisi. Mesec maj je 
tradicionalno posvečen opozarjanju na večjo varnost 
kolesarjev, kar agencija za varnost prometa izvaja v 
sodelovanju s policijo. Poostren nadzor nad kršitvami 
kolesarjev in kršitvami drugih udeležencev do 
kolesarjev pričakujte vse do 30. maja – v času trajanja 
nacionalne preventivne akcije za večjo varnost 
kolesarjev. Kolesarjenje je v vzponu, delež kolesarjev se 
v zadnjih letih povečuje tako v naseljih kot tudi drugod. 
Kako tudi ne, saj gre za zdravo in trajnostno obliko 
mobilnosti. A vozniki kolesarje velikokrat spregledajo, 
kar lahko vodi v prometno nesrečo in poškodbe. V 
zadnjem petletnem obdobju je bil udeleženec v prometni 
nesreči s smrtjo kolesarja najpogosteje voznik osebnega 
avtomobila, in to kar v 55 %. agencija za varnost 
prometa skupaj s policijo vse voznike in kolesarje 
poziva k upoštevanju cestnoprometnih pravil in 
odgovornemu vedenju v prometu. Vsak kolesar mora 
poskrbeti za tehnično brezhibnost svojega kolesa in 
uporabo zaščitne opreme. V tem letu smrtnih žrtev 
med kolesarji k sreči ni bilo. Kolesarji so bili udeleženi 
v 247 prometnih nesrečah, skoraj dve tretjini so jih 
povzročili sami – najpogosteje zaradi neprilagojene 
hitrosti. Narašča število kršitev uporabe mobilnega 
telefona, ki jih je bilo letos že za 17 %. Skrb vzbujajoča 
je visoka povprečna stopnja izmerjene alkoholiziranosti, 
ki pri kolesarjih letos znaša kar 1,61 promila; 82 % 
prometnih nesreč, ki so jih povzročili vinjeni, se je 
končalo s telesno poškodbo.

tudi vi med kolesaRjenjem upoRabljate mobilni telefon ali slušalke?

Trije nasveti voznikom  
za varnost kolesarjev:

Pri zavijanju desno bodite še posebej pozorni! 
Kolesarji imajo prednost!

Vrata avtomobila iz notranjosti odpirajte z desno 
roko, tako boste videli kolesarja.

Kolesarja obvozite s primerno bočno razdaljo,  
vsaj 1.5 metra.

1
2
3

Trije nasveti kolesarjem  
za varno vožnjo:

Z roko vedno jasno nakažite, kam zavijate!

Poskrbite za dobro vidnost, na kolesu naj 
bosta delujoči sprednja in zadnja luč!

Pred rdečo lučjo se vedno ustavite!  
Za lastno varnost uporabljajte čelado!

1
2

3



najlepše 
kolesarske poti

TOP 5 
KOLESARSKIH 

PARKOV:
• Kolesarski park Peca

• Kolesarski park Pohorje

• MTB trail center Kočevje

• Robidišče trail center

• Golovec trails

Da smo kolesarska deželica, pričajo številni kolesarji, 
ki ob sončnih dneh vrtijo pedale po cestah, v zadnjih 
letih, ko se pojavljajo urejene kolesarske poti, pa tudi 
po teh stezah, ki jih je iz leta v leto več. Prav vsak del 
Slovenije se namreč lahko ponaša s svojo kolesarsko 
stezo in začenši zgoraj, pri glavi naše »kokoške«, se 
vse do Obale zvrsti nekaj najlepših.

Kolesarski užitki ob Dravi
Če bi želeli raziskati severovzhodni del Slovenije, je 
Dravska kolesarska pot ob reki Dravi kot nalašč za 
to. V celoti poteka skozi Italijo, kjer se pri Toblachu 
začne ob izviru reke, nadaljuje pa skozi Avstrijo, 
Slovenijo in Hrvaško ter je dolga okoli 710 kilometrov. 
Po slovenskem ozemlju lahko prekolesarimo približno 
150 kilometrov po manj prometnih lokalnih cestah, v 
manjši meri pa po urejenih kolesarskih poteh in stezah. 
Na pot se lahko podamo na mednarodnem mejnem 
prehodu Vič in jo mahnemo v smeri Dravograda, 
kjer bomo pomahali več kot 150 vrstam pticam na 
Dravograjskem jezeru, v Vodnem parku Radlje pa si 
privoščimo počitek ob kavi. V nadaljevanju poti naš 
čakajo čudoviti kraji – štajerska prestolnica Maribor, 
najstarejše slovensko mesto Ptuj, Duplek, Starše 
in Ormož, kjer pot lahko zaključimo ob Ormoških 
lagunah. Od tam se pot vije naprej na Hrvaško – v 

O tem, kako čudovita je naša dežela, 
čivkajo že vrabci na strehi. In v 
lepih dneh, ki prihajajo, jo raziščimo 
na dveh kolesih in se zapeljimo po 
najlepših kolesarskih poteh. Presenečeni 
bomo, koliko čudovitih skritih kotičkov 
bomo odkrili.

besedilo: Tina Lagler
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Dravska kolesarska pot je odlična za kolesarjenje z otroki.



in sta srednje zahtevni, medtem ko je Panoramska 
kolesarska pot s svojimi 15 kilometri primerna 
za vso družino. Vse poti se začno in zaključijo v 
Kostanjevici na Krki. 
Seveda se lahko popeljemo tudi po poti Mokrih 
nog naokrog. 66 kilometrov dolga pot je idealna za 
celodnevni izlet, popelje pa nas po gričih s sakralnimi 
zakladi in po dolini skrivnostne reke Temenice. Na poti 
se lahko ustavimo v Klevevški toplici oziroma izviru 
termalne vode, ki privre na dan pod večjo skalo ob 
potoku Radulja pod razvalinami gradu Klevevž, v bližini 
pa je še vhod v kraško jamo, za katero so nekoč trdili, 
da je bila povezana z gradom. Kdo ve?
kostanjevica.si

tic.smarjeske-toplice.si

Skozi vinograde Bele krajine
Podobno kot Kostanjevica na Krki so tudi Črnomelj, 
Semič in Metlika v beli krajini izhodiščne točke 
za številne kolesarske poti, na katerih pobliže 
spoznamo reko Kolpo ter zgodovino okoliških vasi in 
znamenitosti. kolesarska pot Damelj (65 kilometrov) 
nas, na primer, iz Črnomlja pelje po obronkih 
Poljanske gore, kjer se skozi slikovite vasice podamo 
v dolino reke Kolpe. ustavimo se lahko v Primožičevi 
hiši oziroma hiši belokranjskih rokodelcev, si pobliže 
ogledamo mlin na bregu, edini še delujoči mlin na reki 
Kolpi, in obiščemo jamo Kobiljačo. Preden se vrnemo 
v Črnomelj, si v Vinici lahko ogledamo še spominsko 
hišo Otona Župančiča.
kolesarska pot Vidošiči (20 kilometrov) se začne v 
Metliki in ponuja ogled Treh far v Rosalnicah, skozi 
gozdove brez pa nas povabi naravnost med vinorodne 
griče in zidanice v vinsko prestolnico Drašiči. Na poti 
se lahko okrepčamo ob izviru pitne vode ali v eni od 
številnih vinskih kleti.
belakrajina.si

Skoraj (kolesarski) raj si,  
ti, Gorenjska
Roko na srce, Gorenjska je raj za kolesarjenje. Pot 
od Jesenic do mejnega prehoda Rateče velja za eno 
najlepših in najbolj znanih pri nas. Kako ne bi, ko pa 

Varaždin in nato v Legrad, kjer se konča.
Štajerska ponuja še nekaj lepih kolesarskih poti, 
med drugim sta dobro poznani arheološka cesta 
Benedikt, po kateri bomo dobrih 25 kilometrov 
kolesarili mimo kulturne in geološke dediščine, ter 
Močvirska kolesarska (krožna) pot, ki ponuja 36 
kilometrov kolesarskih užitkov. Začne in zaključi se pri 
bistriškem gradu v Slovenski bistrici.
dravabike.si

benedikt.si

Mokrih nog naokrog 
Tudi ob reki Krki se skriva nemalo obiska vrednih 
kotičkov, ki jih najlažje odkrijemo na dveh kolesih. V 
goste nas vabi kar nekaj kolesarskih poti – Cvičkova 
in resljeva kolesarska pot sta dolgi 29 kilometrov 
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Namigi 
kolesarjev z 
Instagrama

JANEZ BAJDA, graditelj 
kolesarskih prog
»Najlepše kolesarske trenutke 
preživljam na urejenih 
gorskokolesarskih poteh 
Golovca, ki jih ureja društvo 
Golovec Trails. Zabavne poti 
v naravi blizu Ljubljane so pravi 
recept za sprostitev. Na omenjenih 
poteh najdem kaj bolj ekstremnega 
zase in umirjenega za družino in otroke, 
saj Trail center Golovec ponuja različne tipe poti. 
Obiskovalcem kolesarskih poti bi priporočal, da izbirajo 
urejene legalne poti v naravi in se izogibajo konfliktom 
z vožnjo po neoznačenih poteh. Pred obiskom naj se 
informirajo o obratovanju in načinu uporabe ter ponudbi in 
primernosti glede na svoje znanje. Pri vožnji po poteh naj 
spoštujejo pravila in druge udeležence v prostoru. Poudaril 
bi še, da z nakupom vozovnice, karte, članarine podprejo 
urejanje, možnosti nadgradnje in razvoj tovrstnih poti.«

NINA KOVAČ,  
ljubiteljska kolesarka
»Najlepše mi je kolesariti, kjer 
koli je lep razgled ter zabaven 
in dinamičen teren. Če imajo 
še gondolo, pa je toliko bolje. 
Najbolj presenečena sem bila 
na prvem podvigu na Krim sredi 
zime pri –20 stopinjah celzija – fant 
Jure je zadolžen, da sem si ga zelo, 
zelo dobro zapomnila. Od takrat zelo cenim 
karbonsko »balanco« in ročke ter trojni par rokavic. In še 
nasvet: počasi se daleč pride.«

DENIS IN LADO CINDRO, 
KGK Volja

»Najraje kolesariva po ozkih 
poteh v naravi – planinske 
poti ali narejene kolesarske 
poti. Med pandemijo sva 
spoznala, da je v okolici 
Ljubljane veliko lepih poti, tudi 
med borovničkami (npr. Debni 
vrh, Žagarski vrh, Vrhe, 
Šentviški hrib ...). Najin 
nasvet: upoštevajte, da 
niste na poteh sami in lepo 
pozdravite druge udeležence, 
zavedajte se, da je poti treba 
urejati.«

BLAŽ MIKLIČ, snemalec 
kolesarskih filmov
»Najlepše gorskokolesarske 
trenutke mi pričarajo divji spusti, 
pa naj bo to na trailih ali v 
kolesarskih parkih, pomembno 
je, da je odlična družba, če so na 
progi še skoki, pa še toliko bolje.«

© Klemen Humar

© Jošt Gantar, slovenia.info

© Sam Strauss

V beli krajini lahko raziščemo čudovita krajinska parka Lahinja in Kolpa.



je tako slikovita. Približno 28 kilometrov dolga pot 
se uradno imenuje kolesarska pot Jureta robiča, 
označena pa je z oznako D-2 in speljana po nekdanji 
trasi železniške proge, ki so jo ukinili leta 1966. Lahko 
pot, primerno za družine, začnemo pred Slovenskim 
planinskim muzejem v Mojstrani in kilometre nabiramo 
v smeri proti Kranjski Gori, kjer je seveda obvezen 
postanek ob jezeru Jasna in še naprej v naravnem 
rezervatu Zelenci, za otroke pa je zanimiv tudi ogled 
smučarskih skakalnic v Planici.
Tisti, ki si od kolesarjenja želimo še več, lahko pot 
podaljšamo vse tja do belopeških jezer. Lahko pa to 
pot začnemo tudi v Kranjski Gori in naredimo turo 
do jezer in nazaj. belopeška jezera so priljubljena 
izletniška točka na italijanski strani meje, saj nas tam 
čaka enkraten razgled na okoliške vršace, lahko pa se 
sprehodimo tudi po poti okoli jezer.
kranjska-gora.si

S Tolminskega v Piran
Kolesarskih izletov vredne so seveda tudi poti na 
Primorskem koncu Slovenije. Ravno prav razgibana je 
krožna pot Tolmin–kobarid–Tolmin. Ta, ki se vije skozi 
vasi, nam omogoča, da se izognemo neprijetni glavni 
prometnici, dolga pa je dobrih 34 kilometrov in primerna 
za vso družino. Na poti se ustavimo v Kozlovem robu, 
ki mu domačini pravijo kar Grad, z njega pa se razteza 
čudovit razgled na Tolminsko kotlino in okoliške gore. 
Pomalicamo lahko ob vojaški kapelici in slapovih 
Sopotnice v Gabrjah, za piko na i pa si ogledamo še 
Napoleonov most in korita Soče pred Kobaridom.

Iz Tolmina jo lahko poženemo tudi po Soški 
kolesarski poti, ki nas popelje mimo naravnih in 
kulturnih znamenitosti srednje Soške doline. Deloma 
poteka po regionalnih in lokalnih cestah, zato je 
nekoliko zahtevnejša, je pa njen del Plave–Solkan 
primeren za družine, saj poteka po kolesarski stezi, 
dolgi 9.270 metrov. Razgled s solkanskega mostu 
je naravnost fantastičen, pot pa nadvse očarljiva, saj 
poteka tik nad reko Sočo.
Iz Solkana se odpravimo po Poti istrskih vasic 
kraškega roba oziroma po k3. Ta krožna pot, dolga 
30 kilometrov, je nekoliko bolj zahtevna in primerna za 
gorske kolesarje, ki jim je tehnično zahtevnejša vožnja 
domača in jim ni težko sestopiti s kolesa in ga kdaj tudi 
potiskati ob sebi. Pot se začne v Hrastovljah in nas 
vodi skozi vasice do vzpona na Kuk nad Moravžem 
in vrh Lačne, od koder se na razglednem stolpu 
naužijemo imenitnega razgleda. 
Manj izkušeni kolesarji pa smo vselej vabljeni še 
na eno priljubljeno in čudovito kolesarsko pot – 
Parenzano oziroma Porečanko, ki jo poznamo 
tudi pod imenom Pot zdravja in prijateljstva. Ta 
nas popelje na kratko, toda pestro in razgibano 
popotovanje po slovenski obali. Pot, dolga 130 
kilometrov, je speljana po nekdanji ozkotirni železniški 
progi med Trstom v Italiji in Porečem na Hrvaškem, 
ki je obratovala med letoma 1902 in 1935, zato 
kolesarimo skozi nekaj zapuščenih predorov. 
Izhodišče lahko izberemo sami, bodisi iz Trsta bodisi 
iz Izole ali od drugod vzdolž poti, in jo prevozimo 
le del ali pa v celoti. Na spletni strani Parenzane 

najdemo namige za popotovanje po tej kolesarski 
poti v dveh, treh in petih dneh.
soca-valley.com

koper.si

parenzana.info

Po osrčju in notranjosti Slovenije
Drži, da je Ljubljana v primerjavi s svetovnimi 
prestolnicami majhno mesto, toda prav to je čar naše 
dežele, mar ne? Do kolesarskih poti v prestolnici 
pridemo v pičlih nekaj minutah. Najbližja je kar 32,50 
kilometra dolga Pot spomina in tovarišev, primerna 
za družine in začetnike, ki ponuja tudi vzpon na 
Golovec. Seveda ga lahko brez težav obkrožimo in 
izpustimo. Se pa lahko iz Ljubljane zapeljemo tudi na 
prostrano Ljubljansko barje s številnimi izhodišči 
in stopnjami zahtevnosti za kolesarjenje. Eno bolj 
znanih in primernih izhodišč je vas Ig, od koder lahko 
kolesarimo po krajših in daljših krožnih poteh, ki jih 
potegnemo do Želimelj in še dlje na Turjak ali pa jo 
kar takoj zagrizemo v klanec na Krim. Izbire je več kot 
dovolj, na poti pa uživamo v opazovanju srn in ptic ter 
se, če nam bo hudo vroče, ohladimo v Iškem Vintgarju.
Osvežimo se lahko tudi ob cerkniškem jezeru na 
Notranjskem. kolesarske poti ob Cerkniškem jezeru 
imajo zanimiva imena, kot so Žaba, kačji pastir, 
kosec, Coprnica, Srna in Medved, primerne pa 
so tako za družine kot tudi tiste z gorskimi kolesi, 
ki hrepenijo po zahtevnejšem terenu. Ena takih poti 
je, na primer, razgibana Medvedova pot, ki vodi po 
ravnini ob cerkniškem jezeru, se vzpne na Slivnico 
in skozi gozdove Menišije in Javornikov ter mimo 
naravnih skulptur Rakovega Škocjana nudi nepozabno 
kolesarsko doživetje. Prav 5-kilometrska položna pot 
po Rakovem Škocjanu je primerna za družine z otroki.
Tako. To je le nekaj najlepših kolesarskih poti pri nas, 
na podlagi katerih si morda zamislimo tudi kakšno 
svojo, jo odpeljemo v sončnih prihajajočih dneh ter 
tako mimogrede spoznamo kotičke in se naužijemo 
kolesarskih doživetij, ki nam bodo vzela sapo.
visitljubljana.com

notranjski-park.si

VEČ 
POTOVANJ 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

30

© Aleš Fevžer, slovenia.info

© Mankica Kranjec, slovenia.info

© Tomo Jeseničnik, slovenia.info
Podzemlje Pece ponuja enkratno kolesarsko izkušnjo. S kolesom 
raziskujemo opuščene in skrivnostne rudarske rove pod goro.
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Zlahka najdemo razlog, zakaj bi bili raje v romantičnem Parizu. Če se tudi sami 
uvrščamo med frankofile, obožujemo Anno Karino, Jeana-Luca Godarda in bi bili ta 
trenutek preprosto raje na počitnicah v Franciji, potem berimo dalje. V nadaljevanju 
smo namreč pripravili seznam izjemnih francoskih filmov, starih klasik kot tudi 
sodobnejših indijev in domiselnih dram, ki nas bodo odpeljali v mesto luči, ne da bi 
pri tem zapustili svoj udobni kavč.

Romantični fRancoski filmi, 
ki nas bodo popeljali v mesto luči

Francijo in evropsko modno metropolo, Pariz, je zelo preprosto oboževati. Ponuja marsikaj 
– od lahkotne elegance in fantastične bistro kulture do številnih gastronomskih mojstrovin, 

arhitekturnih dosežkov in slikovitih destinacij ... In tudi odličnih filmov.

besedilo: Valentina Jarc

Jules in Jim (Jules et Jim, 1962)
Če te klasike še nismo videli, je vsekakor čas, da si jo končno ogledamo. Novovalna 
romantična drama, narejena leta 1962, raziskuje odnose med dvema najboljšima 
prijateljema, zaljubljenima v isto žensko. Jeanne Moreau se v vlogi zabavne 
mladenke catherine znajde v središču ljubezenskega trikotnika v brezskrbnih dneh 
pred prvo svetovno vojno. Ali kdo od njiju na koncu dobi njeno ljubezen? To pa 
moramo izvedeti sami …

Prezir (Contempt/Le 
mépris, 1963)
brigitte bardot v režiji Jeana-Luca 
Godarda? Težko bi našli boljši francoski 
film. Klasika iz leta 1963 sledi Jeremyju 
Prokoschu, ki najame Fritza Langa (ki 
igra samega sebe) za režijo priredbe 
Odiseje. Prokosch nad njegovim delom 
ni navdušen, zato na prizorišče pripelje 
novega scenarista, ki se zaplete s 
Prokoschevo ženo, ki jo igra brigitte 
bardot. Film je prav tako sočen, kot se sliši.

Romantična komedija 
Amélie (2001)

Film, ki si ga moramo ogledati, če 
želimo spoznati očarljivi svet čudaške 
in prikupne mladenke, ki živi v Parizu. 
Podajmo se skozi 80 pariških lokacij 
in spoznajmo sramežljivo natakarico 

Amélie, ko poskuša diskretno izboljšati 
življenje vseh okoli sebe, da bi se izognila 

lastni izolaciji. To, da je treba ob ogledu 
brati podnapise, res ne bo ovira.

Kriminalno dramski film 
Dheepan (2015)
Ta film bo postal naš novi najljubši, 
vendar se kljub temu pripravimo na solze. 
Zgodba sledi trem tamilskim beguncem, 
ki se predstavljajo kot družina, da 
bi pobegnili iz Šrilanke v Francijo. 
Vprašanje, ki si ga bomo med ogledom 
zastavili, je, ali bodo med skupnim 
krmarjenjem po pariškem stanovanjskem 
projektu le postali prava družina?
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Ljubezen nima cene 
(Priceless/Hors de 
prix, 2006)
Romantična komedija o Parižanki 
Irène in moških, ki ji kupujejo 
čudovite stvari. Neradi rečemo, 
da ima lepe in drage stvari 
raje kot moške, a to je več kot 
očitno. Dokler lepotica ne sreča 
Jeana, natakarja, ki ga zamenja 
za premožnega moškega in 
preživi noč z njim. Naslednji dan 
spozna svojo napako in pobegne 
s prizorišča, a Jean je že močno 
zaljubljen …

Ljubezen  
(Amour, 2012)

Resnično ena najbolj ganljivih 
ljubezenskih zgodb, ki so bile kdaj 

koli upodobljene na filmskem traku. 
Nežna, presunljiva, brezhibno 

zrežirana zgodba o upokojenih 
učiteljih glasbe, ki se nas bo 

– ko enega od njiju doleti kap – 
zagotovo dotaknila. Navdihujoč in 

srce parajoč film o moči ljubezni 
vpričo smrti – film o ljubezni, 

starosti in umiranju.

Prijatelja  
(The Intouchables/
Intouchables, 2012)
Ko aristokratski Parižan po nesreči 
z jadralnim padalom postane 
kvadriplegik, najame mladega 
oskrbnika, ki ne bi mogel biti bolj 
drugačen od njega. Gre za prisrčno 
dramo, ki prikazuje moč ljubezni 
in sočutja. Obljubimo, da se 
boste med ogledom zaljubili tako 
v oba glavna junaka kot v njuno 
medsebojno vez.

Adelino življenje (Blue 
Is the Warmest Colour/

La vie d'Adèle, 2013)
Umetniški in razmišljujoči film 

spremlja dve mladenki, Emmo in 
Adèle, ki se zaljubita po srečanju 

v lezbičnem baru. Intenzivna 
francoska drama, ki nas bo 

popolnoma očarala, je morda ena 
najmočnejših zgodb o odraščanju 

in ljubezni vseh časov.

Oblaki nad Sils Mario 
(Clouds of Sils Maria, 
2014)
Ko dve uspešni igralki, ena 
v razcvetu mladosti in druga 
srednjih let, dobita vlogi ljubimk 
v romantični lezbični drami, 
pride do izjemnih napetosti. Še 
posebej, ko na prizorišče vstopi 
asistentka starejše igralke. Poleg 
prepričljive pripovedi je neverjetna 
tudi zasedba. V filmu igrajo Juliette 
binoche, Kristen Stewart in chloë 
Grace Moretz.

Umetnik  
(The Artist, 2012)
Film, posnet v slogu črno-
belih nemih filmov oziroma 
delno zvočnih filmov, navduši z 
romantiko, dramo in humorjem. 
Je popolna stvar, ki si jo lahko 
ogledamo, če iščemo lahkoten 
in prijeten film z nostalgičnim 
pridihom. George Valentin, 
zvezdnik v zatonu, se zaljubi v 
mlajšo in uspešno igralko. Kljub 
močnim čustvom ni prepričan, 
ali bo resnično zmožen prevarati 
svojo ženo. Le kaj bo storil?
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AMbIENT
Čudovita vila v Istri

Če bi želeli letošnje poletje preživeti v luksuzni vili, 
je nova in čudovita vila v Istri kot nalašč za nas.

citylife.si/interier/cudovita-vila-v-istri

GOuRMET 
Recept – špargljeva rižota

Spet je tu pomlad in z njo je prišla tudi sezona 
špargljev, ene prvih spomladanskih zelenjav, ki smo jo 

številni že težko pričakovali. 

citylife.si/recepti/recept-spargljeva-rizota

MObILNOST
Premijski mercedes-benz EQT za urbane družine
Mercedes-benz Vans širi svoj portfelj izdelkov, namenjen družinam, 
ljubiteljem športa in drugih rekreativnih dejavnosti. Mercedes-benz Vans s 
predstavitvijo premijskega vozila concept EQT vstopa v segment majhnih 
družinskih kombijev in tudi v segment, namenjen poslovnim uporabnikov.

citylife.si/mobilnost/premijski-mercedes-benz-eqt-za-urbane-druzine

MODA
Trend – torbe 

živopisanih barv
Ženske torbice pisanih in živih 
barv so letos obvezen modni 

dodatek, ki bo polepšal 
vsako modno opravo.

citylife.si/moda/trend-
torbe-zivopisanih-barv

LEPOTA IN ZDRAVJE
Najboljše maske za obraz
Koža na obrazu je izredno občutljiva, zato maska za obraz 
poskrbi za bolj navlaženo, lepšo in čvrsto kožo.

citylife.si/lepota-in-zdravje/najboljse-maske-za-obraz
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