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Aprilsko 
vrtnarjenje
Muhasti mesec je pred nami, ko vse že cveti in hkrati sneži. na podelitvi 
najprestižnejših filmskih nagrad oskar je slavila Willova »zaušnica«, 
na vidiku pa so že doslej najbolj »prelomne« parlamentarne volitve. Od 
posebne operacije oziroma vojne v Ukrajini se bom raje distancirala, 
se pa zaradi nastale neprijetne situacije postavlja vprašanje, ki se vse 
pogosteje pojavlja tudi na predvolilnih soočenjih, in to je poleg energentov 
še problem samooskrbe. Končno smo se zbudili iz udobnega zimskega 
spanja in začeli razmišljati, kako dejansko poskrbeti zase, kako ni nič 
narobe, če bučk in paradižnika ni sredi zime, in kako je super, če znaš 
pridelati nekaj tudi sam, četudi na mestnem balkonu. sodobna družba 
nam je dala marsikaj, marsikomu pa ni dala razpotegnjenih podeželskih 
domačij. Večina nas živi v tesno natrpanih urbanih okoljih, v katerih ni 
prostora za gojenje raznovrstnih kultur, za katere bi si želeli, da bi se 
znašle na našem krožniku, ali vsaj tako mislimo. Kaj pa, če v svoji majhni 
mestni hiši nimamo dostopa do prave svetlobe, če živimo v stanovanju z 
majhnim balkonom ali celo brez njega? Obstaja veliko načinov za pridelavo 
lastne hrane – vse, kar moramo storiti, je, da svojo vrtnarsko strategijo 
prilagodimo edinstvenemu rastnemu okolju, v katerem smo. Raziščimo 
svoj prostor. Urbano vrtnarjenje nam omogoča družbeno interakcijo, 
ki ustvarja občutek sodelovanja skupnosti, posameznikov in družin. Ker 
vključuje tudi okoljske zadeve, krepi našo okoljsko zavest, zagotavlja 
zdravo regeneracijo okolja z izboljšanjem kakovosti zraka in vode, varuje 
ekološke biotske raznovrstnosti v mestih ter spodbuja zbiranje deževnice, 
recikliranja vode in organskih odpadkov. Urbano vrtnarjenje zagotavlja 
uživanje hrane, ki je pretežno »domača« in brez umetnih gnojil, pesticidov 
in herbicidov. Z drugimi besedami – daje nam nadzor, poleg tega pa ima 
mestno vrtnarjenje še en element, znan kot »hortikulturna terapija«, ki 
izboljšuje splošno človekovo počutje, saj vrtnarjenje pomirja, hkrati pa 
ustvarjamo zelene soseske. Če nam je ostalo še kaj barve po tem, ko 
smo ravnokar osvežili vrtno garnituro, na sveže pobelili stene ali zaključili 
kakšen drug projekt, lahko ponovno zavihamo rokave in se lotimo novega 
kreativnega podviga. Več o pomladi pa na citylife.si.

Helena Peterlin, odgovorna urednica

© Pelargonium for europe
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do 24. aprila

Kurja polt
Slovenska kinoteka, Kinodvor

Vsi poznamo filme noir. Tokrat pa 
bomo imeli priložnost spoznati njihovo 
nasprotje, filme soleil. V programu 
najdemo filme režiserjev, kot so John 
sturges, Russ Meyer, arthur Penn, 
Georges Lautner in William Friedkin. 
kurjapolt.org

od

 19

junija

razstava tendence  
v abstraKciji
Galerija S, Ljubljanski grad

Ob 40. obletnici Društva likovnih umetnikov svoje alegorične podobe 
sveta pod očesom kustosinje dr. nadje Gnamuš razstavljajo Uršula 
berlot Pompe, suzana brborović, boštjan Drinovec, Duša Jesih, 
Roman Makše, Tobias Putrih in Mojca Zlokarnik. 
ljubljanskigrad.si

aprila do 19. junija

razstava  
Foto/graFiKa
MGLC – Mednarodni grafični likovni 
center, Ljubljana

Razstavo pop art in drugih sorodnih umetnosti 
bosta sestavljala dokumentarni in razstavni del, 
na ogled pa bodo dela več kot 25 umetnic  
in umetnikov. 
mglc-lj.si

aprila 

Koncert still 
corners
Kino Šiška, Ljubljana

ameriški glasbeni dvojec se s svojo peto 
ploščo, The Last exit, podaja na hipnotično 
potovanje po pustinjah ameriškega 
zahoda, polnega propadajočih naselbin. 
kinosiska.si

© izedin arnautovic

© suzana brborović, Vesoljski vlak, 2021, akril na platnu, 140 x 190 cm
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DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Od 19. do 24. aprila

slovensKi glasbeni dnevi
Različna prizorišča v Ljubljani

noč slovenskih skladateljev, koncert samospevov  
in nastop sopranistke nike Gorič je le nekaj od 
vrhuncev že 36. edicije priljubljenega festivala. 
ljubljanafestival.si

do5

aprila 

tv-mreža
Mladinsko gledališče

TV-mreža je film v režiji sidneyja Lumeta 
iz leta 1976, ovenčan z več oskarji. na 
slovenske odre prihaja pod režijsko 
taktirko Matjaža Pograjca, osrednje 
vloge pa bodo odigrali Katarina 
stegnar, Matija Vastl in Matej Recer. 
mladinsko.com

Od 
21. aprila 

ČloveK v 
morju

Mestno gledališče ljubljansko

O čem razmišlja mlad človek, ko zre 
smrti v oči, je osrednje vprašanje 

dokumentarnega monoprojekta Lotosa 
Vincenca Šparovca, posvečenega 

raziskovanju najbolj temeljne 
človeške preizkušnje. 

mgl.si

Petek, 22. aprila

svetovni dan zemlje
Različne lokacije

Okrogle mize, pohodi, predavanja, fotografski 
natečaji in konference najrazličnejših okoljskih 
organizacij v sloveniji nas bodo tudi letos 
ozaveščali o pomenu varovanja okolja. Več 
informacij o programu je na voljo na spletnih 
straneh društev in iniciativ.

Sobota, 23. aprila 

noČ Knjige
Različne lokacije po Sloveniji

nosimo srca v dlaneh, verz Karla Destovnika 
- Kajuha, je v počastitev stoletnice njegovega 
rojstva letošnja srčna nit pomladnega knjižnega 
praznovanja po vsej sloveniji. Program 
priljubljenega sejma na zraku, na katerem 
bo letos s stojnicami sodelovalo več kot 50 
založnikov, bo pester.
2022.nocknjige.si

Sobota, 23. aprila 

Koncert tereze Kesovije
Cankarjev dom, Ljubljana

največja hrvaška diva tudi letos obljublja 
spektakel, nabit s čustvi in poln vrhuncev iz 
pevkinega bogatega opusa. 
cd-cc.si

© Tomo brejc

Od 5. do 8. maja

internautica
Marina Portorož

najpomembnejši jadranski navtični sejem bo 
javnosti predstavil zadnje novosti in dosežke 
domače in svetovne navtične industrije.
internautica.org
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Urbana kuharica
Čeprav se ne zdi, so naša 
mesta bolj zelena kot siva. 

To skuša dokazati Wross 
Lawrence s posebno kuharsko 
knjigo The Urban Forager z 32 

vegetarijanskimi recepti, v katerih 
so glavne sestavine rastline, ki 

jih je našel v urbanem okolju. 
Da je knjiga v žepni velikosti, ni 
naključje: hop, pot pod noge in 
na lov za odličnimi sestavinami, 
ki se morda skrivajo že za prvim 

vogalom.
hoxtonminipress.com

TRenDi

10 za urbAni vrt
Vrtnarjenje je v duhu trajnosti in samooskrbe čedalje 

pogostejši hobi. Predstavljamo izbor opreme in pripomočkov, 
ki nam bodo v pomoč pri svojem najljubšem opravilu.

Vrtno 
pohištvo, ki ga 

navdihuje narava
smo že slišali za hotele za žuželke? Žuželke 
so eden ključnih dejavnikov pri ohranjanju 

pestrosti flore in favne ter ravnovesja življenja v 
naravi, od njih pa je po ocenah odvisen vsak tretji 

grižljaj, ki ga zaužijemo. Žal pa je proces urbanizacije 
po vsem svetu ogrozil njihov obstoj. Da bi rešili 
dolgoletni problem izginjanja naravnih habitatov 
te vrste, je JYsK v svojo ponudbo vključil tako 
imenovane hotele za žuželke. Ta izdelek, zelo 

pomemben za naš ekosistem, navdušuje 
skupaj z novim vrtnim pohištvom in 

dekoracijami.
jysk.si

1

32
Pametno krmljenje ptic
V sodobnem hitrem ritmu življenja imamo 
pogosto občutek, da smo izgubili stik z naravo. 
Vsaj delček te povezanosti lahko najdemo v 
hranjenju ptic. Zato so v slovenskem start-upu 
bird buddy razvili pametno ptičjo krmilnico, 
katere senzor zazna prihod ptice in o tem 
prek brezžične povezave in mobilne aplikacije 
obvesti imetnika krmilnice. s pomočjo umetne 
inteligence aplikacija prepozna vrsto ptice, 
uporabnikom pa omogoča urejanje in deljenje 
fotografij ptic ter jim ponuja nasvete glede 
primerne hrane za posamezne vrste ptic.
mybirdbuddy.com

VEČ 
TRENDOV 

NA
CITYLIFE.SI
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Čudovite namizne 
dekoracije 
s pelargonijami
Lepo in toplejše vreme povezujemo 
ne le z delom na vrtu in urejanjem 
balkonov, temveč tudi s čudovitimi, 
pisanimi cvetličnimi aranžmaji. 
Ko se zberemo na nedeljskem 
zajtrku na balkonu, rojstnodnevni 
zabavi na vrtu ali ob žaru na 
terasi, imajo pomembno vlogo 
tudi skrbno okrašene mize. Če 
smo vsaj malo ročno spretni, 
sledimo nasvetom strokovnjakov 
Pelargonium for europe in 
ustvarimo namizne dekoracije iz 
pelargonij za različne priložnosti. 
Pa naj bo to kamnita cvetlična 
greda s pisanimi pelargonijami ali 
pelargonijina svetilka v kozarcu, ki 
ustvarja prijetno vzdušje ob nežnih 
poletnih večerih ... nekaj namigov 
na citylife.si/ambient/namizne-
dekoracije-s-pelargonijami, še 
več čudovitih idej za dekoracijo s 
pelargonijami pa lahko najdemo na 
pelargoniumforeurope.com.

Naš digitalni dnevnik
Zakaj si ne bi pri skrbi za vrt pomagali z aplikacijo? Gardenize je 
ena tistih aplikacij, s katero bomo pozabili na zvezek, zapiske in 
skice ipd., saj bo to naš digitalni dnevnik o dogajanju na našem 
vrtu. s pomočjo fotografij in zapiskov bomo spremljali vse, kar 
se dogaja na našem vrtu, poleg tega pa so nam prek aplikacije 
na voljo nasveti strokovnjakov in drugih ljubiteljev vrtnarjenja. V 
aplikaciji, ki je na voljo za namizne računalnike in sistema android 
in iOs, pa najdemo tudi različne recepte.
gardenize.com

4

5
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V vsakem vremenu
naj bo vrt tik pred hišo ali daljši sprehod stran, vsak vrtnar ve,  
da brez primerne obutve ne gre. srednje visoki škornji 
s podpisom znane znamke Muck so obogateni s 
štirimilimetrskim neoprenom, ki ga lahko po želji 
zavihamo, in z nepremočljivo gumo. Škornji so 
primerni za vse letne čase, saj nas pozimi grejejo, 
poleti pa posebna mrežica v škornju poskrbi, da 
so zračni in da se nam noga ne poti.
muckbootcompany.co.uk

TRenDi

VEČ 
TRENDOV 

NA
CITYLIFE.SI

Prvi vrtnarski sejem 
v Europarku Maribor
V europarku Maribor bo 
v soboto, 23. aprila, prvič 
potekal vrtnarski sejem. na 
stojnicah lokalnih ponudnikov 
bomo obiskovalci našli vse 
potrebno za urejanje vrtov, 
od sadik do nepogrešljivih 
vrtnarskih pripomočkov. Še 
do jutri, 16. aprila, pa poteka 
velikonočni sejem, na katerem 
so na voljo tradicionalne 
dobrote in velikonočni 
okraski. ne spreglejmo tudi 
razstave pirhov in tematskega 
fotokotička.
europark.si

6

Z balkona na mizo
Trajnostno delovanje in 
samooskrba sta čedalje bolj 
pomembna, da zmanjšamo 
svoj ogljični odtis in čim bolj 
skrajšamo pot hrane od njive 
do svojega krožnika. Lettuce 
Grow je eden od sodobnih 
hidroponičnih sistemov, ki je 
samozalivalen in samognojilen 
– kot nalašč za življenje v 
mestu. navpični sistem v 
petih različnih velikostih 
je primeren za blokovske 
balkone ali večje terase, kot 
vsi podobni moderni sistemi 
pa ima tudi omenjeni sistem 
aplikacijo, ki nam pomaga 
pri uspešnem gojenju sadja, 
zelenjave ali zelišč.
lettucegrow.com

Idealen oprijem
Kdo bi si mislil, da so škarje lahko tako kompleksen kos 

opreme? Vrtne škarje sophie Conran znamke burgon & ball 
klasični angleški dizajn združujejo z modernimi elementi, 

hkrati pa odgovarjajo na potrebe različnih vrtnarjev, saj 
nimamo vsi enako velikih dlani. Škarje iz nerjavečega jekla 

za rezanje manjših vej z manjšim ročajem so primerne 
predvsem za ženske, saj jim omogoča boljši oprijem. 

burgonandball.com

Prijazen do okolja
svoj vrt imamo lahko vedno pod nadzorom, in to ne glede na to, kje smo. nadzor 
za sistem namakanja Gardena, ki je pameten in prijazen do okolja, omogoča 
posamezne namakalne intervale za namakanje površin z rastlinami, ki imajo različne 
potrebe po vlaženju. Poleg tega s pametnim senzorjem ne trošimo vode po 
nepotrebnem, kar omogoča bolj premišljeno in optimalno porabo vode. Z aplikacijo 
za sistema iOs in android je vrt vedno pod nadzorom in na dosegu enega klika.
gardena.com/si

78

9
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Rub rika

razigrani
ljubljencki
Pomlad je razburljiv čas tudi za naše kosmate 
družinske člane, štirinožne prijatelje in ostale 
ljubljenčke, ki nam popestrijo prosti čas. 
Razveselite jih z dovršenimi dodatki in igračami.

Pripravila: Katja Kozlevčar

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Popoldanski počitek
blazina za pse aCH Collection. Cena: 506 evrov.

achcollection.com

Modni okras
Ovratnica Carlton island. 

Cena: 118,70 evra.

charltonisland.com
Morski svet
akvarij za ribe amazon. 
Cena: 40,59 evra.

amazon.com

Čas za kosilo
set dveh skled Five and Dime. Cena: 29,68 evra.

fiveanddime-interiors.com

Sprostitev
Praskalnik za 
mačke Red Candy. 
Cena: 57,12 evra.

redcandy.co.uk

Kupola
Kletka za ptice Omlet. 
Cena: 119,39 evra.

omlet.co.uk

Ljubo doma
Uta za pse 

Made by Pen. 
Cena: 552,50 evra.

madebypen.com

Igrivo
igrača za pse sophie 

allport. Cena: 16 evrov.

sophieallport.com

Še več udobja
Odeja za pse suzys. 
Cena: 53,55 evra.

suzys.uk

Nega
Krtača za pse Zara. Cena: 19,99 evra.

zarahome.comOdtenek zelene
Pulover za pse H & M. 

Cena: 14,99 evra.

hm.com

© Unsplash
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TRenDi

ZAčetek
slastne sezone
Zaženimo žar sezono – na vrtu, terasi, 
balkonu ali pa kar v kuhinji. Vzdušje 
ustvarimo z ličnimi pripomočki, med 
katerimi ne smejo manjkati lanterne, 
pisane posode in vse, kar potrebujemo 
za pripravo specialitet z žara.

Pripravila: Katja Kozlevčar

Prava atmosfera
Lanterne Talking Tables. 
Cena: 36,40 evra.

talkingtables.co.uk

Mojster žara
Predpasnik H & M. 
Cena: 19,99 evra.

hm.com

Kanček eksotike
Posoda ella James. Cena: 16,62 evra za kos.

ellajames.co.uk

Udobje na vrtu
Vrtni stol Lagoon. 

Cena: 1.893,27 evra.

vivalagoon.com

Na hladnem
Posoda za led Rebecca Udall. 

Cena: 85,46 evra.

rebeccaudall.com

Popoln pogrinjek
Prtiček Zara. Cena: 25,95 evra.

zarahome.comMavrica
Kozarci schöner Leben. Cena: 3,50 evra za kos.

schoener-leben-shop.de

Počitek
Ležalnik Perkins Morley. 
Cena: 178 evrov.

perkinsandmorley.com

Dva v enem
Žar in lonec za zelišča Yellow 
Octopus. Cena: 128,29 evra.

yellowoctopus.com.au

Retro
Pribor arket. 
Cena: 65 evrov.

arket.com

Polna miza
servirni krožnik Madame stoltz. 

Cena: 64,50 evra.

madamstoltz.dk

Za golfista
Pribor Yellow Octopus 

za peko na žaru. 
Cena: 20,36 evra.

yellowoctopus.com.au

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Sadje v kockah – 

100% naravni sadni »snack« 
spoznajmo sadje v kockah v treh 
aromatičnih okusih. narejeno iz pravega 
sadja brez dodanega sladkorja in brez 
kakršnekoli umetne navlake.

tetafrida.eu

© ikea
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NOvOST V MesTU

ILLY ShOP LJUbLJANA
V čudovitem okolju Kristalne palače v ljubljanskem 

BTC Cityju je svoja vrata odprl prvi ILLY SHOP v 
sloveniji – kraj, kjer lahko doživimo pravo illy izkušnjo 

in se dotaknemo njene zgodovine, strasti do odličnosti, 
kakovosti in umetnosti. Tukaj je nakup kave obogaten s 
pestro ponudbo izdelkov, ki prinašajo užitek in lepoto.
V prijetno urejeni prodajalni bomo našli vse za pripravo 
izvrstne skodelice kave: izvirno oblikovane kavne 
aparate, sveže praženo kavo v zrnju, mleto kavo 

za espresso in moko, kapsule Iperespresso in 
druge kompatibilne kapsule ter tabletke ESE. Poleg 

edinstvene mešanice illy, sestavljene iz devetih 
najboljših arabic, lahko pokusimo tudi njene posamezne 

različice okusov iz zbirke Arabica Selection.
Ponudbo dopolnjujejo vrhunski francoski čaji 

Dammann Frères s čajniki in čajnimi skodelicami ter 
božanska čokolada Domori, izdelana iz prvovrstnega 
kakava Criolo. V prodajalni bomo našli vrsto praktičnih 

idej za osebna in poslovna darila, pomagali pa nam bodo 
tudi z nasveti za pripravo izvrstne skodelice kave.

ILLY ShOP
ameriška ulica 8
Ljubljana

espresso.siin
fo
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sončna očala 
okrogle oblike Komono.
Cena: 59 evrov.
komono.com

CITY TrEND Ona

VEČ 
MODNIh 

TRENDOV NA
CITYLIFE.SI

NAVDIHUJOČE
modne 

kOmbINAcIJE
To pomlad stopimo še korak bliže idealnemu scenariju, 
v katerem naša garderoba sestoji iz brezčasnih kosov, 
ki jih lahko med seboj uspešno kombiniramo tudi z 

zatisnjenimi očmi. To naj bo čas, poln izpopolnjujočih 
dni, prepredenih z veselimi trenutki oblačenja z 

namenom. Medtem ko naj bo dolgoživost izbranega na 
prvem mestu, na drugače nevtralni podlagi poskrbimo 

tudi za nepričakovan pljusk močne barve. Tokrat  
bo naša estetska nagnjenja zadovoljila  

poživljajoča oranžna.

Pripravila: valentina Jarc

Čevlji Zara z visoko peto 
Cena: 29,95 evra.

zara.com

Pletena obleka s črtami s.Oliver. 
Cena: 129,99 evra.

soliver.si

nabrana obleka s.Oliver 
s prelivajočimi se barvami. 
Cena: 169,99 evra.
soliver.si

Trenčkot s.Oliver. 
Cena: 169,99 evra.
soliver.si

Vaza arket s konfeti poslikavo.
Cena: 49 evrov.

arket.com

Uhani Loewe z anagramom.
Cena: 490 evrov.
mytheresa.com

Usnjena torbica COs.
Cena: 99 evrov.
cosstores.com

Cekar Khaite.
Cena: 1.100 evrov.

mytheresa.com

Parfumska voda Lancôme,  
La Vie est belle Oui. 

Cena za 30 ml: 65,84 evra. 
lancome.com

brezrokavnik Zara. 
Cena: 22,95 evra.

zara.com

© Zara

© Zara

© Zara
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SproSCena
pOmlAD

Toplejše vreme prinaša dneve, ki ponujajo možnost 
preizkušanja novih pomladnih trendov – v mestu ali 

nekje v naravi. Naša osnovna urbana garderoba naj bo 
udobna in trpežna s pridihom mestne elegance.

Pripravila: valentina Jarc

CITY TrEND On
VEČ 

MODNIh 
TRENDOV NA
CITYLIFE.SI

Čepica Columbia s ščitnikom za vrat.
Cena: 25 evrov.
nort.si

sončna očala ace & Tate.
Cena: 110 evrov.
aceandtate.com

Majica H & M s kratkimi rokavi. 
Cena: 4,99 evra.

hm.com

Moška jeans jakna H & M. 
Cena: 59,99 evra.

hm.com

Moške hlače H & M. 
Cena: 59,99 evra.
hm.com

Kapa s šiltom H & M. 
Cena: 9,99 evra.

hm.com

Komplet treh parov nogavic Kazane.
Cena: 16,95 evra.
blue-tomato.com

superge nike blazer Mid by You. 
Cena: 119,99 evra.
nike.com/si

superge nike air Max Dawn.
Cena: 114,99 evra. 
nike.com/si

steklenička za vodo 
Hydro Flask.

Cena: 47,95 evra. 
blue-tomato.com

nahrbtnik sandqvist. 
Cena: 149 evrov. 
sandqvist.com

Wordle izzivi v knjižici »Wordle Challenge: 
500 Puzzles To Do anywhere, anytime«.
Cena: 10 evrov.
urbanoutfitters.com

Kockast prenosni zvočnik sunnylife.
Cena: 32 evrov.

urbanoutfitters.com

© H & M

© s.Oliver
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Rub rika

Lastnik in frizer Domen Gašperin je Počesalnico 
odprl leta 2017. Ko je nekega dne posedal v bližnji 
kavarni, mu je pogled obstal na staromeščanski hiši z 
mnogo grafiti in veliko belo izložbo. izkazalo se je, da je 
bila za mamljivo izložbo nekoč zdravstvena ordinacija 
in Domen je v hipu sprejel eno najpomembnejših 
odločitev v svoji karieri – prav za to izložbo je odprl svoj 
frizerski salon. Kot velik estet je sodeloval pri snovanju 
celostne podobe salona. imel je jasno vizijo: vpadljivo 
ime, močna vizualna prezenca in pompozen logotip. V 
logotipu Počesalnice, ki sta ga pomagala snovati Emil 
Kozole in Miha Artnak, je stiliziran obraz speče meduze, 
ki je čistih linij z okoli glave ovitimi pleti. Upodobljen je 
tudi na provizorični preprogi v čakalnici salona, kjer 
kraljuje skupaj z zofo znane oblikovalke Nike Zupanc. 
Arhitektka Alja vehovec je majhen prostor oblikovala 
tako, da v gostu vzbudi močna ambientalna občutja, 
vrhunske frizerske storitve pa celotni izkušnji dodajo 
še piko na i. Posebnost salona so tudi velika okrogla 
ogledala, visok strop in mogočna okna, ki v prostor 
prepuščajo veliko količino naravne svetlobe.
Tudi samo ime Počesalnica ni izbrano nepremišljeno. 
beseda pomeni ne le, da se v salonu lahko 
počešete, temveč da nudijo celostno frizersko 
storitev na izjemno visoki ravni. Domen je kar nekaj 

sAlon POČESALNICA
Počesalnica, butični frizerski salon na vogalu Metelkove ulice v Ljubljani,  

ki spominja na skrivni vrt in zeleno oazo v središču mesta, navdušuje s svojim 
čudovitim ambientom in profesionalnim pristopom.
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UrBANE ZGODbe

časa razmišljal, kaj bi Počesalnico naredilo še bolj 
posebno. V salonu je kovinski poličnik, na katerem 
so razpostavljeni rastlinje in izdelki za nego las. 
Manjkalo pa je še nekaj. Po večletnem razmišljanju in 
dogovarjanju je Domen naredil korak naprej in uresničil 
še eno željo. Lansiral je svojo krtačo za lase.

Prav posebna krtača za lase ...
Domnova želja je bila, da krtača poskrbi za videz gladkih 
in sijočih las, da se mokri lasje z lahkoto razčešejo in 
da je prožnost ščetin taka, da ne lomi in ne poškoduje 
las. Ščetine pa naj zagotavljajo, da lasje po uporabi niso 
naelektreni. Krtača Počesalnica ima najlonske ščetine 
različnih dolžin, vpete v gumijasto blazinico. Kombinacija 
obeh poskrbi, da so lasje po uporabi svilnato gladki in 
ne naelektreni. Primerna je za vse dolžine in tipe las, 
lasje, tako mokri kot suhi, pa se brez težav razčešejo in 
se ne lomijo. Krtača je tudi estetsko dovršena, sijočega 
črnega videza in z logotipom Počesalnice na ročaju. 

Redno česanje las je pomembno, saj s tem porazdelimo 
naravna olja od lasišča do konic in odstranimo lase, ki 
so pripravljeni na izpadanje, in s tem naredimo prostor 
za nove, sveže in sijoče lase. Česanje las pomaga 
pri ohranjanju zdravja lasišča in lasnih mešičkov. s 
česanjem las s krtačo nežno prehajamo čez lasišče in 
spodbujamo pretok krvi. Ob redni uporabi krtače za lase 
se na ščetinah nabirajo lasni prameni, ostanki izdelkov 
za lase in odmrle celice, ki so lahko odlično gojišče za 
bakterije. Pomembno je, da vsakih nekaj dni odstranimo 
lase, ki so se nabrali na ščetinah krtače, saj bomo z 
redno higiensko rutino prispevali k še bolj zdravim in 
sijočim lasem. V ta namen je Domen vsaki krtači dodal 
glavniček za čiščenje in žametno vrečko  
za shranjevanje.
Več o samem salonu in krtači za lase si lahko 
preberete na spletni strani Počesalnice, kjer lahko 
tudi naročite svojo krtačo, ali pa se kar osebno  
oglasite v salonu.

»Glavni element salona je tapeta 
z bujnim tropskim zelenjem in 
netipični frizerski interier.«

Počesalnica
Metelkova ulica 1, Ljubljana 
Telefon: 070 611 776 
facebook.com/pocesalnica 
instagram.com/pocesalnica
pocesalnica.com

Lastnik in frizer Domen Gašperin.

in
fo

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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Kristalna palača, BTC  
Ameriška ulica 8, Ljubljana  
Telefon: 030 353 354 
Odpiralni čas: od ponedeljka  
do sobote od 9. do 20. ure

nort.si

ŠPORT

Sportna
ElEgANcA

Se radi spogledujemo z modnimi trendi in smo strastni 
ljubitelji športa? Naj bo naš športnoelegantni videz vedno 
popoln – na igrišču za golf in tenis ali na obisku v mestni 

kavarni ... Ne glede na letni čas.

Moška polo majica
Peak Performance rugby Shirt.

Moške hlače
Peak Performance
Moment Comfort Pants.

Moški pas
J.Lindeberg Bubba Golf Belt.

Moška majica s potiskom
J.Lindeberg ruben Printed T-Shirt.

Moške golf kratke hlače
J.Lindeberg vent Golf Shorts.

Moški športni copati
veja Marlin LT v-Knit.

Moški blazer
J.Lindeberg Carlton Blazer.

Ženske hlače
Peak Performance

Comfort Soft Cotton Pants.

Ženski športni copati
veja recife.

Ženske nogavice
J.Lindeberg Short Golf Socks.

Ženska bombažna majica
Peak Performance Original Tee.

Žensko golf krilo
J.Lindeberg Odia Pleated Golf Skirt.

Ženska golf majica
J.Lindeberg Arya
Golf Knit Sweater.

Ženski bombažni pulover
Peak Performance Original Hood.

VEČ 
TRENDOV 

NAJDETE NA
NORT.SI





20

MObiLnOsT

Pomladne 
novosti

Novi T-Roc nadaljuje uspešno zgodbo
s svežo podobo, izboljšanimi rešitvami za upravljanje in povezljivost ter 
z asistenčnimi sistemi najnovejše generacije T-Roc nadaljuje uspešno 
zgodbo svojega predhodnika. notranjost križanca iz segmenta kompaktnih 
avtomobilov je postala sodobnejša, več je na otip mehkih materialov. nabor 
serijske opreme med drugim vključuje LeD-žaromete, digitalni kombinirani 
instrument na osnovi tretje generacije modularne infotainment platforme 
(Mib3) in novi večfunkcijski volan. novi T-Roc kupcem omogoča, da izgled 
vozila in nabor opreme popolnoma prilagodijo individualnim potrebam in 
željam. na področju asistenčnih sistemov nedvomno izstopata iQ.DRiVe 
Travel assist in prediktivni sistem aCC.
volkswagen.si

Volocopter – prihodnost urbane mobilnosti
Volocopter in Db schenker sta skupaj predstavila transportni 
VoloDrone, ki je že uspešno opravil svoj prvi let. Težki dron je sposoben 
prenašati do 200-kilogramska bremena na razdalji 40 kilometrov. Z 
nadaljnjim razvojem pri Volocopterju gradijo prvo trajnostno podjetje na 
svetu za urbano zračno mobilnost, ki bo prinesla tudi cenovno ugodne 
storitve zračnih prevozov oseb po svetovnih velemestih.
dbschenker.com

Na naše ceste zapeljal Dacia Jogger
Pri Dacii pravijo, da so z novim joggerjem na novo opredelili družinski 
avtomobil z do sedmimi sedeži in ga naredili dosegljivega širokim množicam. 
Z dolžino karavana, prostornino enoprostorca in atributi športnega terenca 
ponuja dobro razmerje med prostornostjo, ceno in uporabnostjo. Ob 
začetku prodaje je na voljo z dvema bencinskima motorjema, ponudbo 
pogonskih sklopov pa bo v letu 2023 dopolnila še hibridna različica.
dacia.si

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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agencija je predlagala, da se zaradi varnosti vseh 
udeležencev v prometu ustrezno uredi področje 
e-skirojev, tako da se dovoli vožnja po površinah, 
namenjenih kolesarjem, predpiše uporaba zaščitne 
čelade in obvezne opreme, kot velja za kolesarje, 
ter določijo minimalna starostna omejitev in tehnične 
zahteve za e-skiroje. Zaradi večje varnosti vseh 
udeležencev v prometu je Agencijo za varnost prometa 
zelo razveselilo, da je z novelacijo zakona področje 
mikromobilnosti lani avgusta postalo urejeno. Vozniki, 
starejši od 14 let oziroma od 12. do 14. leta, tako lahko, 
če imajo kolesarsko izkaznico, vozijo e-skiro.
Agencija za varnost prometa je v letošnji koledar 
izvedbe nacionalnih preventivnih akcij prvič uvedla 
tudi novo akcijo – nacionalno preventivno akcijo za 
večjo varnost voznikov e-skirojev, ki bo v sodelovanju 
s policijo potekala od 18. do 24. aprila. Za navedeno 
akcijo že pripravljajo nove preventivne videovsebine, 
s katerimi bodo dodatno ozaveščali o varnosti teh 
udeležencev v prometu, in sicer s štirimi ključnimi 
poudarki: nestabilnost in podvrženost padcem, 
neslišnost in hitrost, telefon in slušalke, uporaba 
zaščitne čelade.

Vožnja e-skiroja prinaša tudi 
tveganja
Ob tem Agencija za varnost prometa posebej 
opozarja, da spadajo e-skiroji med lahka motorna 
vozila, ki zaradi svojih konstrukcijskih lastnosti in 
manjše stabilnosti ter dokaj velikih hitrosti (do 25 km/h) 
predstavljajo večje tveganje za uporabnike. Zato je 
nujno, da se vozniki e-skirojev teh tveganj zavedamo, 
da poznamo pravila in jih upoštevamo ter da poskrbimo 
za lastno varnost tudi z uporabo zaščitne čelade in z 
vidnostjo v prometu.

Vozimo po površinah, namenjenih 
kolesarjem
Vozniki e-skirojev moramo voziti po površinah, 
namenjenih kolesarjem. Kjer teh površin ni, moramo 
voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v 
naselju. Tu je najvišja dovoljena hitrost vožnje do 
50 kilometrov na uro. agencija znova poudarja, da 
je z vidika varnosti vseh udeležencev pomembno 
zakonsko določilo, da mora imeti voznik e-skiroja 
ponoči in ob zmanjšani vidljivosti na sprednji strani 
prižgan žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja 
belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, 
ki oddaja rdečo svetlobo. na zadnji strani mora imeti 
nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pa rumene 
ali oranžne bočne odsevnike. ne glede na to, da 
je uporaba zaščitne čelade obvezna do 18. leta, 
agencija le-to priporoča vsem voznikom e-skirojev, 
saj so posledice padcev (poškodbe obraza in glave) 
praviloma težje. Uporabniki e-skirojev med vožnjo ne 
smemo ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev. nanje 

vArnA vožnjA z e-skiroji
Agencija za varnost prometa je pred skoraj tremi leti podala 

vrsto predlogov za spremembo zakonodaje, s katero je agencija 
želela doseči, da se čim prej uredi področje vožnje z e-skiroji.

pa moramo biti še posebej pozorni vozniki motornih 
vozil. Pri prehitevanju e-skirojev moramo dosledno 
upoštevati minimalno bočno razdaljo, ki po novelaciji 
zakona znaša 1,5 metra, in prehitevanje izvesti le tedaj, 
ko je to popolnoma varno. Zaradi majhne površine 
silhuete smo uporabniki e-skirojev tudi slabše vidni.
Vozniki e-skirojev moramo upoštevati, da je ob 
zaviranju, sploh pri višjih hitrostih, e-skiro nestabilen. 
njegova kolesa so majhna in občutljiva na razne 
neravnine (razpoke na vozni površini, dvignjeni deli na 
vozni površini) in ovire na vozni površini (kamenje ipd.), 
zato je lahko prej podvržen padcem. 

Pešce nase opozorimo z zvočnim 
signalom
Voznike e-skirojev tako agencija za varnost prometa 
posebej opozarja na skrajno pozornost do najbolj 
izpostavljenih udeležencev, to je pešcev, saj so e-skiroji 
skoraj neslišni, zato jih drugi udeleženci v prometu 
težje zaznajo, prav tako pogosto ne pričakujejo, 
da so tako hitri, zato lahko pride do neustreznih ali 
prepoznih reakcij pešcev oziroma drugih udeležencev v 
prometu. agencija opozarja, da je največja možna mera 
previdnosti potrebna na mešanih prometnih površinah, 
na katerih si prostor delimo s kolesarji, pešci, 
vozniki e-skirojev in drugimi udeleženci. na takšnih 
območjih lahko vozimo z maksimalno hitrostjo pešca. 
Pešce nase opozorimo z zvočnim signalom. Vozniki 
e-skirojev med vožnjo ne smemo uporabljati slušalk 
ali mobilnega telefona, saj to odvrača pozornost od 
dogajanja v prometu. Tako zlahka spregledamo pešca, 
otroka, starejšega udeleženca ali druge izpostavljene 
skupine udeležencev (invalidi, gibalno ovirani).

VEČ 
NASVETOV 

NAJDETE NA
AVP-RS.SI

© Unsplash

© Unsplash
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ZaPOsLiTeV

Petrolova obljuba zaposlenim  
V Petrolu delo cenijo nadpovprečno. s poštenim 
plačilom, nadpovprečnim regresom (nazadnje 1.600 
evrov), božičnico (nazadnje 1.400 evrov bruto) in 
nagradami za uspešno delo zaposlenim v Petrolu 
vračajo njihovo zvestobo. 
so družini in starejšim prijazno podjetje. Zagotavljajo 
stalnost zaposlitve v lokalnem okolju – za nedoločen 
čas, s prilagodljivim delovnikom. skrbijo za plačna 
napredovanja in razvoj talentov. Za zaslužen dopust 
pa je tu še ugoden najem Petrolovih počitniških enot v 
najlepših kotičkih slovenije in na hrvaški obali.  

postAnite petrolov 
prodajalec
Podajte se v dinamično delovno okolje, v katerem ekipe 
delujejo povezano. Sprejmite super izzive, med super 
sodelavci! Preklopite na Petrol kariero.

Na Petrolu odlična energija svoje 
mesto najde. In ljudi.
Zaposleni so podjetju v zadnji interni raziskavi povedali, 
da radi delajo na Petrolu zaradi odličnih sodelavcev, 
pozitivne energije, ekipnega dela in dela z ljudmi. Pa 
tudi zaradi druženj, srčnosti in vrednot. Vračajo tudi 
družbi in okolju, v katerem živimo. Ker vedo, da skupaj 
zmoremo več.  

Naša energija povezuje 
Razvoj zaposlenih je v Petrolu prioriteta in investicija v 
prihodnost. Povezovanje in sodelovanje krepijo skozi 
programe, ki gradijo dobro komunikacijo in vzdušje v 
delovnih okoljih.

Energija naše odgovornosti 
V Petrolu aktivno skrbijo za varno in zdravo delovno 
okolje, odlično energijo na delovnem mestu, 
odgovorno ravnanje ter usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja.

Energija naše rasti 
V Petrolu zaposlenim omogočajo različne oblike 
pridobivanja strokovnega znanja, veščin, spretnosti in 
delovnih izkušenj, vse z namenom razvijanja osebnega 
potenciala in talentov.

Energija našega uspeha 
Petrolovo delovanje vodijo spoštovanje do soljudi in 
okolja, zaupanje v partnerskih odnosih, odličnost pri 
delu, ustvarjalnost pri napredku in srčnost v vsem, kar 
počnejo.

VEČ NA
PETROL.SI
/KARIERA
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Z nekaj kreativnosti namreč lahko uporabimo še tako 
majhne ostanke barve. Pobarvamo lahko zadnjo 
stranico knjižne police, noge na jedilnih stolih ali 
nočni omarici, lončke za rože, z različnimi vzorčki ali 
teksturami lahko popestrimo manjši del stene ali star 
kos pohištva. Če se ozremo po stanovanju, bomo 
skoraj zagotovo našli manjšo poličko, del stene ali star 
kos pohištva, ki bi si počasi že zaslužil manjšo osvežitev. 
Ostanke barve lahko uporabimo tudi na nekoliko bolj 
skritih kotičkih, tako da pobarvamo stranice predalnika, 
ki jih bomo opazili vsakič, ko bomo odprli predal. ali pa 
si pomagamo pri organizaciji garderobe in obešalnike 
pobarvamo z različnimi barvami. 
Ko smo z eno nogo že v kreativnem procesu, se nam 
splača pobrskati tudi med policami v kleti, shrambi ali 
garaži, morda naletimo še na kakšen pozabljeni ostanek. 
Barve lahko med seboj mešamo in tako iz različnih 
ostankov ustvarimo celo paleto novih odtenkov. 
seveda le, če gre za barve na enaki osnovi. Premazov 
na vodni osnovi ne mešamo s premazi na osnovi topil. 
Odlična osnova za niansiranje je tudi bela barva, ki nam 
zelo pogosto ostane po barvanju. Mešamo jo lahko 
z ostanki katere koli zidne barve na vodni osnovi ali z 
navadnimi akrilnimi tempera barvicami, ki jih najdemo 
med šolskimi potrebščinami. idej je vedno dovolj, za 
dodaten navdih pa lahko pobrskate tudi v Knjižnici idej 
na helios-deco.com spletni strani. 
Pri uporabi barve, ki je dalj časa stala na polici, je 
potrebne nekaj previdnosti. Morda smo navajeni, da 
je življenjska doba barve precej dolga, vendar se je 
z leti zaradi strožje zakonodaje o kemikalijah ta čas 

občutno skrajšal. ne glede na to, koliko časa je barva 
stala na polici, je treba pred začetkom novega projekta 
preveriti, ali je še uporabna. Če na dnu barve opazimo 
mehko usedlino oziroma se je na vrhu izločila tekočina, 
to običajno še ni znak neustrezne kakovosti. Pomeni 
samo, da je treba barvo pred začetkom dela res dobro 
premešati. Če je na površini ali ob robu zasušena in 
so pri odpiranju s pokrova vanjo padli zasušeni koščki, 
lahko barvo brez težav precedimo. Tudi pločevinka z 
napihnjenim pokrovom še ni razlog za skrb, potrebne 
je le nekaj previdnosti pri odpiranju, barva sama pa je 
običajno še vedno ustrezne kakovosti. Če v njej opazimo 
grudice ali če se pri mešanju zgoščuje, pa je to znak, 
da barva ni več primerna za uporabo. Pri zidnih barvah 
smo še posebej pozorni na vonj in izgled površine. Če 
zaznamo neprijeten vonj po pokvarjeni barvi ali je na 

površini izločena rjavkasto rumena tekočina, je barva 
okužena in je ne smemo več uporabiti. 
Barve pa tudi lake, topila in razredčila označujemo 
kot nevaren odpadek za okolje, zato ne sodijo med 
splošne gospodinjske odpadke, še manj pa v odtok. 
staro barvo, ki je ne moremo več uporabiti ali podariti 
naprej, odpeljemo v zbirni center ali počakamo na 
zbiralno akcijo, ki je praviloma v vsaki občini enkrat do 
dvakrat letno.
največ za življenjsko dobo barve pa lahko naredimo, 
če jo pravilno shranimo. Če nam je po zaključenem 
delu ostala večja količina barve in je embalaža še skoraj 
povsem polna, je dovolj, da rob embalaže samo dobro 
obrišemo s čisto krpo in jo neprodušno zapremo. 
Dodatno pozornost je treba nameniti tudi kovinski 
embalaži, pri kateri lahko z orodjem in uporabo sile 

s kreAtivnostjo 
nad oStanKe 

Barve

Potem ko smo ravnokar osvežili vrtno garnituro, na sveže pobelili stene v otroški sobi ali zaključili 
drug projekt, se zdi, da bi skrb, kam z ostanki barve, včasih najraje kar malo odložili na stran. 
Barve je ostalo premalo za izvedbo novega projekta, v odtok je ne smemo odliti, če ni shranjena 
pravilno, pa je njena življenjska doba na polici zelo kratka. Po drugi strani pa je to odlična 
priložnost, da ponovno zavihamo rokave in se lotimo novega kreativnega podviga.



CITYLIFE.SI 25

inTeRieR

hitro poškodujemo pokrovček. najvarnejša je vsekakor 
uporaba gumiranega kladiva, pomagamo pa si lahko 
tudi s krpo ali kosom lesa, ki ga položimo na pokrovček 
in narahlo potolčemo. Preverimo, da pokrov res dobro 
tesni, saj bomo le tako preprečili zasuševanje barve v 
embalaži. 
Če je embalaža napol ali skoraj popolnoma prazna, je v 
njej že preveč prostora za zadrževanje zraka, posledično 
pa je večja verjetnost, da se bo barva zasušila. Zato je 
v takem primeru ostanek barve najbolje preliti v manjšo 
embalažo. Uporabimo lahko navaden stekleni kozarec 
za vlaganje ali manjšo plastično posodo, ki jo lahko 
dobro, neprodušno zapremo. samo velikost embalaže 
prilagodimo glede na količino barve, vedno pa embalažo 

z barvo napolnimo do vrha, da bo v njej čim manj zraka. 
Preden ostanek barve prelijemo v manjšo embalažo, ga 
dobro premešamo.
s tem ko barvo prelijemo v manjšo embalažo, 
preprečimo zasuševanje barve in prihranimo tudi 
prostor. Vendar pa na ta način izgubimo del informacij, 
ki so navedene na originalni embalaži in ki bi jih lahko 
potrebovali pri kasnejšem delu. Priporočljivo si je 
označiti, katero barvo smo uporabili in v katerem 
odtenku, zabeležiti datum, kdaj smo embalažo odprli, 
ali smo barvo že redčili in v kateri sobi oziroma na 
kateri površini smo jo uporabili. Če imate radi pogled 
na urejeno shrambo, bo to morda celo vaš najljubši del 
pospravljanja po barvanju. 

Preden pa barvo odložimo na polico in nanjo morda 
tudi pozabimo, se je smiselno vprašati, ali bomo to 
barvo v kratkem še potrebovali in v kakšnih količinah? 
V vsakem primeru priporočamo, da se shrani manjša 
količina barve, ki jo bo dovolj, da lahko popravimo 
manjše nepravilnosti, kot so praske, odrgnine ali 
lise, ki se sčasoma pojavijo na sveže pobeljeni steni ali 
drugih površinah. Ostanek barve pa podarimo naprej 
– vrtcem, šolam, neprofitnim organizacijam, kulturnim 
ustanovam, umetnikom ali umetnikom po duši.
Preden se naslednjič odpravite v trgovino po barvo, 
ne pozabite, da lahko količino ostankov v prvi vrsti 
zmanjšamo že z dobrim načrtovanjem. Ostanimo 
prijazni do denarnice in okolja.
helios-deco.com
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ste že v niZkem ŠtArtu ZA 
odkrivAnje rAZnovrstnih 

nemŠkih mest?
german. local. culture.

Dessau: mesto arhitekta Walterja Gropiusa, ustanovitelja bauhausa. © DZT/Julia nimke

V Nemčiji vas čakajo očarljiva mesteca z zgradbami vseh slogov in iz vseh zgodovinskih 
obdobij ter delavnice in ateljeji, v katerih Nemci ohranjajo tradicionalne obrti in jim dajejo 

sodobni pridih. Poleg svetovno znanih znamenitosti in Unescove kulturne dediščine pa 
se počitniška dežela Nemčija ponaša tudi s številnimi skritimi zakladi. V Nemčiji se hiše 

znamenite predalčne lesene gradnje srečajo z industrijsko kulturo, gradovi pa z arhitekturo 
šole Bauhaus. Privoščite si čudovit oddih v edinstvenih starih mestnih jedrih in uživajte v 
urbanem mestnem utripu, obiščite delavnice, v katerih tradicionalne obrti dobivajo svež 

zagon, spoznajte inovativne vinarje in pokusite regionalne specialitete v sodobni interpretaciji 
ali pa se odpočijte v eni od zelenih oaz, kjer je narava skrbno zaščitena.
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Oznaka »Made in Germany« uživa izjemen ugled, in to ne le 
v nemčiji, temveč po vsem svetu. Je sinonim za dosledno 
visoko kakovost in zanesljivost. Pri tem pa odličnost nemške 
izdelave ne velja le za strojno proizvodnjo, temveč izhaja iz 
večstoletnih obrti. 

Industrijska kultura: zgodovina, ki je bila še 
pred kratkim sedanjost
Prva industrijska revolucija je zaznamovala številne nemške regije, 
v katerih še danes najdemo dnevne kope, podzemne rudnike in 
plavže. industrijska proizvodnja je na novo ukrojila življenja ljudi, 
poleg tega pa je ustvarila svojo kulturno identiteto. Ob prehodu 
iz industrijske družbe v storitveno so se odprle nove priložnosti: 
rudniki so postali kulturna središča, poplavljeni dnevni kopi pa 
lokalna rekreacijska območja. Znamenitosti na Unescovem 
seznamu svetovne dediščine, kot so rudnik Zollverein, 
železarna Völklinger Hütte, rudnik Rammelsberg, rudarska regija 
Češko rudogorje (erzgebirge), tovarna Fagus-Werk v alfeldu 
in hamburška četrt speicherstadt, so le nekateri pričevalci 
industrijske kulture.

ettal: sprehod na pomolu. © DZT Julia nimke

Oranienbaum-Wörlitz: vožnja s čolnom v kraljestvu vrtov Dessau Wörlitz. © DZT/Julia nimke

essen: vodeni ogled po premogovniku Zeche Zollverein. © DZT/Julia nimke

Green. Razgibana in slikovita pokrajina – raj na Zemlji od morja do gora.
nemčija se ponaša z izjemno raznoliko naravo: ima dve morji (vsako z edinstveno 
obalo), številne reke in jezera, ljubke doline in osupljiva gorovja. narava v nemčiji 
uživa posebno zaščito in se za prihodnje generacije ohranja v 16 narodnih parkih 
in na skoraj 9.000 zaščitenih območjih. Ta območja namreč ljudem predstavljajo 
neprecenljive oaze – kraje, na katerih se lahko nadihamo svežega zraka, najdemo 
notranji mir in si napolnimo baterije. nemški turizem je zato usmerjen v trajnost. 

Reke in pečine
Približno tretjina nemškega ozemlja je pod posebno zaščito kot naravna krajina 
državnega pomena. Odgovorno in skrbno ravnanje z naravnimi bogastvi 
popotnikom omogoča popolnoma avtentična doživetja. nekatere geografske 
znamenitosti, kot so rečni bregovi ali pečine, so povezane z miti in legendami, 
zato jim mnogi pripisujejo poseben pomen. Primeri so kamnite formacije iz 
peščenjaka externsteine v Vestfaliji, pot Himmelsweg pri mestu nebra, kjer je bil 
najden svetovno znan nebesni disk iz bronaste dobe, in neolitski kamniti grobovi 
v everstorfer Forstu v Mecklenburgu. Že stoletja obiskovalce navdušujejo tudi 
pečine iz peščenjaka v narodnem parku saška Švica pri Dresdnu.

Potovalne ideje in zgodbe
Neokrnjena narava v Münsterlandu: Flamingi in divji konji v nemčiji? Obstajajo, 
to ni šala! Močvirsko-travniško območje Zwillbrocker Venn v zahodnem 
Münsterlandu je najsevernejše gnezdišče flamingov na svetu. nepozabno 
doživetje je tudi ogled tradicionalnega lovljenja divjih konj v maju. Da bi ohranili 
vrsto, izurjeni lovilci iz črede odstranijo spolno zrele žrebce, s čimer preprečijo 
teritorialne spopade med žrebci.

Cvetoči travniki in samotna barja v Ammergauskih Alpah: V najmanjšem 
narodnem parku na bavarskem rastejo zaščiteni encijani in redke vrste orhidej ter 
živijo ogrožene vrste ptic, kot sta divji petelin in planinski orel. 

romantično kolesarjenje ob renu: Kolesarska pot Rheinradweg se razteza 
na več kot 318 kilometrih ob bregovih Rena. Zaradi odličnih železniških povezav 
lahko izlet načrtujete popolnoma po svoji meri. Veliko razlogov za obisk ponujajo 
zgodovinska mesta, kot so speyer, Ludwigshafen, Worms, Mainz in Koblenz, ter 
vinorodne regije z rustikalnimi gostilnami.

Craft. Ročna obrt – ko tradicionalna obrt postane umetnost.
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Potovalne ideje in zgodbe
Kultna ura s kukavico iz schwarzwalda 
Vse od 17. stoletja ure z lesenim ohišjem 
izdelujejo v domačih urarskih delavnicah. 
Te kultne ure po vsem svetu slovijo kot 
tipične predstavnice nemške obrti. 

Strandkorb iz Mecklenburga: oaza 
dobrega počutja ob morju 
nič ne zagotavlja boljše zaščite 
pred soncem, peskom in vetrom kot 
strandkorb, praktična in estetska košara 
iz lesa in protja za na plažo. Odkar 
so jih pred 125 leti začeli izdelovati v 
deželi Mecklenburg-Predpomorjanska, 
so košare prepoznaven in nepogrešljiv 
element nemške obale severnega in 
baltskega morja.

POTOVanJe

Potsdam: grad sanssouci. © DZT/Julia nimke

essen: rudnik Zollverein (Unescov seznam svetovne dediščine). © DZT/Julia nimke

nemčija je izjemno raznovrstna. Vsako mesto, regija 
in pokrajina imajo čisto svoje posebnosti ter ogromno 
zanimivosti in lepot, ki čakajo, da jih odkrijete. Pravi 
nemški duh lahko občutite v približno 25.000 gradovih 
in palačah, se ga naužijete v čudovitih starih mestih 
in skoraj lahko oprimete v zgodovinskih gledališčih in 
opernih hišah ter ob številnih znamenitostih svetovne 
dediščine. 

Ulična umetnost: kjer se srečata 
ustvarjalnost in urbano okolje 
Pojavijo se popolnoma nepričakovano, ogledate si jih 
lahko kadar koli in brezplačno in so prava hrana dušo, 
ki da domišljiji krila: govorimo o uličnih umetniških delih, 
ki sive fasade v nemških mestih poživljajo s pisanimi 
barvami in pogosto premoščajo vrzel med srednjim 
vekom in sodobnostjo. Grafitarke in grafitarji ustvarjajo 
spontano, poleg tega pa številna nemška mesta 
redno prirejajo festivale ulične umetnosti, na katerih se 
srečujejo uveljavljeni umetniki in umetnice, ki z grafiti 
prekrijejo celotne umetniške galerije na prostem.

Flair. Edinstveni vtisi – hrana za dušo in paša za čute.

Sanjski nemški gradovi
nekdanji gradovi, rezidence in dvorci, ki so ostali ohranjeni skozi dolga stoletja, številnim 
nemškim krajem dajejo poseben čar. Veliko jih je obdanih s prostranimi parki, ki so še 
danes skrbno vzdrževani. nekateri od njih celo spadajo med Unescovo svetovno dediščino.

Potovalne ideje in zgodbe
Klasična glasba v zgodovinskih ambientih Dresdna: Kulturnoumetniška metropola 
ob reki Labi na glasbenem festivalu vsako leto gosti mednarodne zvezde klasične 
in sodobne glasbe, jazzovske umetnike in priznane plesne skupine, ki nastopajo na 
edinstvenih zgodovinskih prizoriščih. Leta 2022 bo glasbeni festival potekal od 11. maja 
do 10. junija.

regate, ladje in glasba na Kielskem tednu: V severnonemškem mestu Kiel se vsako 
leto odvije znameniti festival jadrnic. Program vključuje regate, koncerte, kino in zaključni 
ognjemet, vrhunec pa je parada jadrnic.

Opera na znamenitem erfurtskem Dombergu: naj gre za klasične opere Verdija ali bizeta 
ali pa glasbene priredbe literarnih uspešnic, kot je ime rože – na edinstvenem prizorišču 
pred erfurtsko stolnico in cerkvijo sv. severina so izjemne predstave še bolj dih jemajoče.

Oranienbaum-Wörlitz: grad Wörlitz v kraljestvu vrtov Dessau Wörlitz. 
© DZT/Julia nimke
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V nemčiji vas čaka ogromno prijetnih presenečenj, zaradi katerih se boste želeli 
vrniti spet in spet. Pridružite se nam na potovanju po nemčiji, stran od obleganih 
turističnih točk, in si poiščite navdih za počitnice na podeželju, ki bodo prijazne do 
okolja ter blagodejne za vaše telo in duha.

Regionalne specialitete so najboljše tam, od 
koder izvirajo; naj gre za morsko ploščo v 
Hamburgu, kumarično solato s koprom v berlinu 
ali bele klobase weißwurst v Münchnu. Vsaka 
nemška regija ima svoje posebnosti, ki so tako 
raznovrstne kot pokrajine, iz katerih izvirajo. 
enako velja za vina in piva, ki jih v enaki meri 
odlikujeta ljubezen do tradicije in želja po novem. 
spoznajte inovativne mlade vinarje in pivovarje. 
Okusite kreacije izvrstnih kuharjev, ki ustvarjajo 
nove trende ali pa tradicionalnim receptom iz 
svoje domovine dajejo sodobni pridih. 

Potovalne ideje in zgodbe
Hruškove specialitete iz Brandenburga: Regija 
Havelland slovi po gradovih, vrtovih, cerkvah 
in samostanih. V vasi Ribbeck pa se še danes 
(skoraj) vse vrti okoli hrušk. Tam iz njih izdelujejo 
specialitete, kot so havelwasser (»voda« iz 
hruškovega soka in vina), eierbirne (jajčni liker z 
aromo hruške) in hruškovec Williams Christ.

Taste. Domače dobrote - Odkrijte nove svetove okusov

Leipziški škrjanci: Potem ko so leipziške 
oblasti v 19. stoletju prepovedale lov na užitne 
ptice pevke, so prebivalci izumili vegetarijansko 
alternativo za praznično pojedino: specialiteta 
Leipziški škrjanec (Leipziger Lerche) je narejena 
iz krhkega testa, mandljev, oreščkov in trakov 
marcipana. Še danes jo lahko najdete samo v 
Leipzigu. 

Slasten sledov file iz Glückstadta: Fileji 
mladega sleda so neverjetno okusni tako v 
klasičnem receptu s čebulnimi obročki, jabolčnimi 
rezinami in kumaricami ali pa v sodobni 
interpretaciji z omako iz karija in bananami ali 
zeliščno pomako. Tisti najbolj slastni, ki se 
kar stopijo na jeziku, pa prihajajo iz mesteca 
Glückstadt na spodnji Labi.

Göhren: tradicionalna kuhinja – ribji sendvič. © DZT/Christoph Jorda

Herne: ikona nemške kulinarike Curry-Wurst pri
Fortuna-bude v muzeju Unser Fritz. © DZT/Julia nimke 

V sodelovanju z:
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Letošnjih oskarjev si namreč ne bomo zapomnili po nekaj presenečenjih ali napačnih 
modnih odločitvah, temveč po udarcu, ki ga je Will Smith namenil komiku Chrisu 
rocku, potem ko je ta njegovo ženo Jado Pinkett Smith zbodel zaradi njenega 
videza. Opazovalci se zdaj sprašujejo, ali je šlo za zaigran dogodek ali ne, a 
najpomembnejše je, da se o tem zdaj govori. Will smith je kasneje prejel tudi svojega 
prvega oskarja za najboljšega igralca v glavni vlogi v filmu Kralj richard (King 
Richard) in se pred vsemi opravičil za svoj izpad.
a raje se vrnimo k zmagovalcem ... 94. podelitev zlatih kipcev je potekala v 
gledališču Dolby Theater v Los Angelesu in je imela po letu 2018 ponovno 
voditelja, letos prvič kar tri igralke Amy Schumer, Wando Sykes in regino Hall. 

oskArji 2022 - nagrado  
za najBoljši film prejel coda

Pa smo dočakali podelitev najprestižnejših filmskih nagrad – oskarjev. Sezona 
podeljevanja prestižnih filmskih priznanj se vedno zaključi s to gala prireditvijo, na 
kateri zvezdniki med seboj tekmujejo, kdo bo oblekel najlepšo ali najbolj ponesrečeno 

modno kreacijo, letos pa celo v tem, kdo bo povzročil največji škandal.

besedilo: Klavdija rupar

največja favorita večera sta bila zagotovo filma Moč psa (Power of the Dog) in 
CODA. Moč psa je bil nominiran kar v dvanajstih kategorijah, a je prejel le enega 
oskarja – za najboljšo režijo ga je dobila režiserka Jane Campion. Takoj za njim je 
bil film Dune: Peščeni planet (Dune: Part One), nominiran v desetih kategorijah, 
prejel pa je šest kipcev: za posebne učinke, fotografijo, filmsko montažo, zvok, 
scenografijo in filmsko glasbo.
Film CODA je bil nominiran v treh kategorijah in je tudi prejel vse tri nagrade. Postal je 
najboljši film, prejel pa je še oskarja za najboljši prirejen scenarij in najboljšega igralca. 
To nagrado je prejel Troy Kotsur, prvi gluhi filmski igralec, ki je kdaj koli prejel oskarja. 
oscars.org

Zmagovalci:
najboljši film: CODA

najboljša režija: Jane Campion (The Power of the Dog)

najboljši igralec v glavni vlogi: Will Smith (King richard)

najboljša igralka v glavni vlogi:  

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

najboljša izvirna skladba: No Time to Die

najboljši animirani film: Encanto

najboljša stranska ženska vloga:  

Ariana DeBose (West Side Story)

najboljši igralec v stranski vlogi: Troy Kotsur (CODA)

najboljši tujejezični film: Drive My Car

najboljši igrani kratki film: The Long Goodbye

najboljši dokumentarni film: Summer of Soul

najboljši izvirni scenarij: Belfast

najboljši prirejeni scenarij: CODA

najboljša maska: The Eyes of Tammy Faye

najboljši vizualni učinki: Dune: Part One

izvirna glasbena podlaga: Dune: Part One

najboljši kratki animirani film: The Windshield Wiper

najboljši kratki dokumentarni film:  

The Queen of Basketball

najboljša kinematografija: Dune: Part One

najboljša kostumografija: Cruella

najboljša montaža: Dune: Part One

najboljša scenografija: Dune: Part One

najboljši zvok: Dune: Part One
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V veterinarski kliniki Jang opravljamo vse: od preventivnih cepljenj in pregledov do večjih operativnih posegov. 

Naše prednosti so:
•	 strokovno usposobljen kader,
•	 vrhunska oprema za diagnostiko in terapije,
•	 najboljši na področju ortopedije na Dolenjskem,
•	 strokovnost in osebni pristop,
•	pooperativna nega živali.

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: od 8. do 12. ure in 15. do 19. ure
sobote: od 8. do 12. ure
Telefon: 07 334 10 80

Za nujne primere izven delovnega časa pokličite na dežurno 
številko 031 770 100.

Jang d. o. o., Kandijska cesta 27, 8000 Novo mesto, tel.: 07 334 10 80, e-naslov: info@jangvet.si, www.jangvet.si

Klinika za male živali
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TRenDi

Dan za prihodnost, ki jo vsak dan bolj določa 
»digitalni svet«, je namenjen vsem, ki cenijo 
urbani življenjski slog, povezan s podjetništvom, 
komunikacijo in marketingom, financami, zdravjem, 
kozmetiko, mobilnostjo ter dobro in zdravo hrano. 
Digitalizacija je namreč pojem, ki ga moramo v 
podjetja in življenjski slog implementirati že danes. 
Vse dimenzije prihodnosti bodo predstavili domači 
in tuji govorci, ki gradijo prihodnost ali pa so z njo v 
neposrednem stiku.

Govorci, ki vedo, na katerega konja 
staviti
na dveh odrih bodo udeleženci lahko prisluhnili več kot 
30 govorcem, ki bodo predstavili vse naštete dimenzije 
jutrišnjega dne.
Med govorci iz tujine bo zagotovo najbolj izstopal 
britanski podjetnik, pisatelj in govorec, vedno 
zabaven Shed Simove, ki bo na 09DiGGiT-u govoril 
o idejah, razmišljanju, inovacijah in tehnikah za 
njihovo udejanjanje. »Ko pride ideja, ji sledi, saj te 
lahko popelje do neverjetnih stvari,« pravi simove. 
njegova domišljija ne pozna meja in obiskovalci lahko 
pričakujejo le nepričakovano. spomnimo, da smo 
simovu prisluhnili že na konferenci medijskih trendov 
seMPL 2016, ko je občinstvu predstavil knjigo »O 
čem razmišljajo moški, kadar ne razmišljajo o seksu?«. 
Knjiga vsebuje 200 praznih strani, med naslovnico 
in zadnjo stranjo je le kratek povzetek, da gre za 
revolucionarno delo. Knjiga je bila tudi v slovenskem 

»prevodu«, za katerega so poskrbeli pri Marketing 
magazinu, prodajna uspešnica.
strateg za digitalno preobrazbo vladimir vulić bo 
obiskovalcem 09DiGGiT-a razložil, kako hitro se 
spreminjajo poslovni modeli in delovna mesta ter 
kako so mladi in epidemija covida-19 še dodatno 
pospešili predrugačenje delovnih mest. V današnjem 
dinamičnem svetu, ki ga zaznamujejo napredne 
digitalne tehnologije, meje med panogami pa se 
brišejo, podjetja potrebujejo inovacije bolj kot kdaj koli 
prej. Čedalje hitrejša stopnja sprememb je velik izziv 
za podjetja, ki želijo ohranjati korak z drugimi. Delo 
na daljavo in hibridno delo sta voditeljem omogočila 
vpogled v prihodnost delovnega mesta. V kolikšni meri 
smo že pripravljeni na nove pristope k delu? Vulić bo 
zagotovo navdihnil vsakega vodjo, ki želi preživeti v 
digitalni dobi.
Kulturne revolucije, ki jo riše igričarstvo, pa se bo na 
velikem odru lotil Darko Silajdžić, izvršni predsednik 
oglaševalske agencije DDb iz Prage. Kako je 
fenomen igričarstva vplival na svetovno pop kulturo? 
Kakšne posledice bodo nosili tisti, ki ustvarjajo in 
tržijo svoje blagovne znamke in izdelke? Doživeli 
boste kreativni vpogled na novo zoro, ki sega onkraj 
digitalnega sveta.

Prihodnost je priložnost za vse, 
pospešite v galop
Polpretekla epidemija je že tako hitro spreminjajočim se 
trendom dala nov pospešek in prevetrila tudi panoge, 

za katere smo še pred dvema letoma predvidevali, da 
ne potrebujejo pametnih rešitev prihodnosti.
Prihodnosti dela in storitev se bo dotaknil tudi Martin 
Pelcl, arhitekt, ustanovitelj in direktor podjetja 
MojMojster, ki gradi prvo specializirano spletno 
gradbeno platformo. Digitalizacija naročanja storitev 
spreminja delo, zaradi česar se bo na predavanju 
osredotočil na izzive in njihove rešitve v prihodnosti 
organizacije dela. Tudi Pierre-Olivier Cimon, vodja 
projektnega razvoja v hrvaški družbi Rimac automobili, 
nam bo predstavil, kako tehnologija poganja 
prihodnost. Ker prihaja iz avtomobilske dejavnosti, 
nam bo orisal primere električnih superavtomobilov, 
ki so avtomobilsko industrijo obrnili na glavo. ali se 
zavedate, da se kaj podobnega lahko zgodi tudi v vaši 
dejavnosti?
Ker je 09DiGGiT pametna konferenca za pametne 
ljudi, organizatorji niso pozabili niti na bolj sproščene 
segmente trendov, ki pa nas prav tako določajo na 
dnevni ravni. Poleg prihodnosti dela, marketinga, 
tehnologij in denarja (dobrodošli v svet kriptovalut 
in nFT-jev!) bodo govorci predavali še o prihodnosti 
medijev, zabave, kozmetike in hrane.
Kot vsako leto bodo tudi tokrat strokovnjaki nagradili 
najvidnejše digitalne rešitve, ki na kreativen in učinkovit 
način ljudi vabijo v prihodnost. ste jih že opazili? 
Preverite na #09DiGGiT in po uradnem delu zaplešite 
z nami do jutra. Več o konferenci si preberite na spletni 
strani diggit.si.

09diGGit  
dogodek za trende prihodnosti

Konferenca o digitalnih trendih 09DIGGIT bo 12. maja 2022 v Ljubljani obiskovalcem 
ponudila vse, kar so čakali (pre)dolgo covidno obdobje – predavanja, delavnice, druženje, 

izmenjavo mnenj, tekmovanje za nagrade DIGGIT in seveda veliko večerno zabavo.

na dveh odrih bodo udeleženci lahko prisluhnili več kot 30 govorcem, ki bodo predstavili vse dimenzije jutrišnjega dne.

shed simove je vedno v pogonu. ne dolgo nazaj je izdal novo 
knjižno uspešnico success Or Your Money back in vrsto novih 
neuporabnih izdelkov ter kljub covidu-19 veliko nastopal.

VEČ O 
KONFERENCI 
NAJDETE NA

DIGGIT.SI
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NAJBOLJ BrANO na sPLeTU

GOURMeT
Prenovljena svetovljanska Kavarna Union 
v središču Ljubljane
Letošnjo pomlad se je znova odprla Kavarna Union, ki je v prenovljeni 
podobi pripravljena spisati novo poglavje. svojo pot nadaljuje kot 
prefinjena sodobna kavarna z razširjeno kulinarično ponudbo in 
predstavlja pomembno shajališče domačih in tujih gostov.

citylife.si/gourmet/kavarna-union-prenovljena-svetovljanska-
kavarna-v-srediscu-ljubljane

MODa
Novo modno 

sodelovanje h & M in 
modne ikone Iris Apfel

Za H & M je znano, da se na 
vsake toliko poveže z znanimi 

modnimi oblikovalci in modnimi 
ikonami ter poskrbi za barvite in 

cenovno ugodnejše kolekcije. 
Zadnje sodelovanje je glamurozno, 

povezali so se namreč s pravo 
stilsko ikono – iris apfel, s tem pa 

proslavili njen 100. rojstni dan.

citylife.si/moda/h-m-x-iris-apfel-
modno-sodelovanje-ki-prinasa-

razigrano-barvno-kolekcijo

aMbienT
Sobne rastline, s katerimi je izredno malo dela
V katero skupino spadamo? V skupino milenijcev, ki za svoje hišne ljubljenčke in sobne 
rastline skrbijo kot za svoje otroke, ali v skupino tistih, ki jim še kaktus »umre« zaradi 
preveč zalivanja? Predstavljamo nekaj rastlin, ki jih bomo brez težav obdržali pri življenju.

citylife.si/ambient/sobne-rastline-s-katerimi-je-izredno-malo-dela

LePOTa
Nasveti za nego kože v spomladanskem času

V začetku pomladi vsi po malem začnemo skrbeti za različna 
področja svojega življenja. najprej pospravimo vsa zimska 

oblačila, potem se začnemo več gibati in več prostega časa 
preživimo v naravi, sledi sprememba nege kože. 

citylife.si/lepota-in-zdravje/nasveti-za-nego-koze-v-
spomladanskem-casu

FiLM in TV
Kaj aprila prihaja na Netflix?

nov mesec, novi filmi ... Veliko drame, 
dokumentarcev in kar nekaj novih 

sezon priljubljenih serij. 

citylife.si/film-in-tv/kaj-aprila-prihaja-na-netflix
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