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Marčevski trendi
Še eno leto je prišlo in odšlo in po zaspanih zimskih dnevih je čas, da 
začnemo načrtovati svoje vizijske plošče za tekoče leto. najprej se bomo 
pogovorili o trendih tega leta, še prej pa moramo prevzeti svoje omare. 
Zahvaljujoč medijem že nekako vemo, da je treba začeti nakupovati 
zelo zračne kose s čipko, tilom in naborki – ali pa morda kaj drugega? 
v imenu modnega novinarstva in prikupnega videza na vseh slovenskih 
dogodkih smo se z več stilisti, modnimi vplivneži in oblikovalci pogovarjali 
o stilskih trendih leta, za katere menijo, da so že na obzorju. vedno bo 
veljala splošna tema: sprejemanje lastnega sloga. Ljudje postajamo vse 
bolj zadovoljni s premikanjem meja, še bolj pa smo kreativni v smislu 
samoizražanja. Generacija Z je iz svojih omar že pregnala oprijete 
kavbojke, in to s prevelikimi blazerji in izjemno velikimi srajcami. Torej je 
čas, da že enkrat sprejmemo vse široko: kavbojke in hlače, kavbojske 
škornje in klobuke s širokimi krajci. Prosojne tkanine in stezniki pa se 
nikakor ne morejo posloviti. Kim Kardashian in bella Hadid jih namreč še 
vedno nosita in tudi mini krila in kargo hlače – saj veste, tiste z žepi ob 
strani – so nazaj. Uporabnost delovnih oblačil se razvija v več vojaških 
detajlov, kot maščevanje elegantnim petam pa še vedno ostajajo večne 
balerinke s pridružitvijo platform, novih čevljev, ki so »must have« naše 
garderobe. Grunge, punk in gotika kljub slovesu arhitektke punk mode 
Vivienne Westwood držijo svoj vpliv na modni svet: čipka, usnje, debeli 
škornji, srebrni nakit in prosojna oblačila za tiste, ki si upajo. Tudi če 
alternativni punk videz ni naš tipičen slog, lahko preprosto vključimo 
»strožje elemente«, tako da jih združimo z romantično čipko, cvetličnimi 
motivi, perjem ali celo disko lesketajočimi detajli. Maksimalistični slog z 
referencami iz 90. let in Y2K, več samoizražanja in govorjenja. skratka, 
naslednje leto bo v znamenju našega individualizma in obremenjevanja 
z vsem in čimer koli – tudi če družba misli, da je vse to skupaj nekoliko 
preveč. Toda to je zabava – no, lahko je, če želimo. Upajmo si biti drugačni 
in ne pozabimo na nastajajoče tehnologije, umetna inteligenca (AI) 
namreč že omogoča, da izrazimo svojo naravno ustvarjalnost. ai postaja 
kopilot za to. Še več trendov pa najdemo na citylife.si.

Helena Peterlin, odgovorna urednica

© Hamilton, slowatch
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junija 

Razstava valovanje
Galerija Jakopič, Ljubljana

Jedro razstave valovanje: vizualni dnevnik vode so fotografije na temo vode v različnih tematskih 
sklopih, ki so jih posneli fotografi in fotografinje priznane nizozemske agencije nOOR images.
mgml.si

do 31. marca 

Fabula
Različna prizorišča v Ljubljani

najodmevnejši literarni festival pri 
nas bo letos spraševal, kaj smo 
se naučili na primeru preteklosti in 
česa ne. Festival se letos ponaša 
s svetovno znanimi imeni, kot 
so: Oksana Zabužko, Tatiana 
Țîbuleac, José Luís Peixoto, Lászlo 
Krasznahorkai, bernardine evaristo 
in Cristina Morales. 
festival-fabula.org

marca

Don CaRlo
SNG Maribor

verdijeva zgodovinska opera Don Carlo 
je znana kot kompleksna dramatična 
panorama človeških strasti, stkana 
med šestimi najvidnejšimi osebami – 
Filipom ii., njegovim sinom Don Carlom, 
kraljico elizabeto (nekdanjo Don Carlovo 
zaročenko, s katero se je poročil njegov 
oče), princeso eboli, Rodrigom in 
velikim inkvizitorjem. 
sng-mb.si

do 17. marca 

Festival DokumentaRnega Filma
Različna prizorišča v Ljubljani

Pripravimo se na ogled raznovrstne svetovne produkcije dokumentarnega filma. 
v programu najdemo filme uveljavljenih režiserjev, kot so nikolaus Geyrhalter, 
Werner Herzog in Hubert sauper, a tudi letos lahko pričakujemo druge, ki bodo 
orali ledino sodobne dokumentaristike. 
fdf.si

© sanne De Wilde / nOOR
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in 18. marca

vikenD noRih avantuR v 
maRiboRskem euRopaRku
Europark Maribor

Ta konec tedna, 17. in 18. marca, bo v europarku vikend norih 
avantur z izjemnimi popusti. izkoristimo ugodno ponudbo za 
osvežitev pomladne garderobe in nakupovanje po znižanih cenah. 
Z nakupom v vrednosti nad 10 evrov bomo lahko sodelovali v 
nagradni igri Jack in se potegovali za darilne bone Desetak v skupni 
vrednosti 2.500 evrov. naslednji konec tedna (24. in 25. marca) bo 
za vse z umetniško žilico sledil Kreativni vikend z artom.
europark.si

marca 

noRa
MGL – Mestno gledališče ljubljansko

ali lahko iz ljubezni storimo nepremišljena dejanja? v 
osrednji vlogi znamenite nore, prve ženske junakinje 
v evropski literaturi, ki je zahtevala enakopravnost 
ne glede na spol, nastopa ajda smrekar. 
mgl.si

marca 

gospa Dalloway
Mala drama, SNG Drama 

Ljubljana

Kako živeti, ko se hrepenenje ne 
uresniči? v osrednji vlogi gospe 

Dalloway, enega najznamenitejših 
likov pisateljice virginie Woolf, 
nastopa Maša Derganc, pod 

režijo pa se podpisuje  
Peter Petkovšek. 

drama.si

marca

11. sezona oDpRte kuhne
Večja mesta po Sloveniji

v petek, 17. marca, se bo na Pogačarjevem trgu 
začela nova, že 11. sezona Odprte kuhne, znamenite 
kulinarične tržnice, ki med stojnice vse do konca 
oktobra privablja ljubitelje urbanega druženja. Okusne 
domislice kuharskih mojstrov iz vse slovenije bodo 
v Ljubljani obiskovalcem Odprte kuhne ob suhem 
vremenu na voljo vsak petek, in sicer od 10. do 
21. ure v prvem delu sezone, od junija do septembra 
do 22. ure, oktobra pa ponovno do 21. ure.
odprtakuhna.si

© Peter Giodani

© Peter Uhan

VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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marca do 2. aprila

teDen RestavRaCij
Različne lokacije po Sloveniji

najboljši slovenski chefi in chefinje vabijo na najokusnejši teden pomladi – med 
24. marcem in 2. aprilom bo Teden restavracij po vsej sloveniji goste razvajal 
s posebnimi meniji po enotni ceni. Letošnji poudarek pomladne edicije bo na 
trajnostni naravnanosti … več okusa, manj ostankov.
tedenrestavracij.si

do 25. marca

pRipoveDovalski Festival
Cankarjev dom, Ljubljana

Pripovedovanje brez poslušalcev nima smisla. Letošnji 
festivalski program bo več poudarka namenil človekovim 
vezem s prostorom, drevesi in živalmi ter dokazal, da 
si morda ne delimo jezika, a brez tega sveta je naše 
življenje ena sama puščava. 
cd-cc.si

od

 22

od

 25

do 26. marca

sejem Dom
Gospodarsko 
razstavišče, 
Ljubljana

Kdor obnavlja, gradi 
ali pa si to le preprosto 
zamišlja, bo vsekakor 
obiskal letošnji sejem 
Dom in spoznal 
najnovejšo gradbeno  
in drugo ponudbo. 
sejemdom.si

marca do 15. aprila

Festival bobRi 
Slovensko mladinsko gledališče, Ljubljana

Program že 15. edicije festivala se bo vil okoli teme Drugi 
in jaz, tudi letos pa lahko pričakujemo tako gledališke kot 
tudi filmske, plesne, pripovedovalske in glasbene dogodke.
bobri.si

© Hiša Krasna© Dean Dubokovič za Gostilno Krištof

marca 

tRubaDuR
SNG Opera in balet 
Ljubljana

Operna glasbena poslastica, 
eno najslavnejših in najpogosteje 
izvajanih del velikega verdija, 
bo na odru Opere zaživela v 
inscenaciji Yulie Roschina, ki bo 
osvetlila zlasti pogled na zgodbo 
z azuceninimi očmi. 
opera.si
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aprila 

ljubezen
SNG Opera in balet Ljubljana

baletni večer koreografa Renata Zanelle bo posvečen ljubezni do sočloveka in do 
narave v svetu, ki se vedno bolj pogreza v dekadenco. Da bi ga rešili, se moramo 
vedno znova vračati in vrniti k ljubezni.
opera.si

MArEC 2023

VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Koper nova destinacija za posebne dogodke?
Koprska restavracija Capra postaja vse bolj prepoznavna tudi kot prizorišče skrbno pripravljenih 
dogodkov v »grand« stilu. Razprodanima »grand« love večeru in večerji za dame 8. marca bodo 
kmalu sledili novi dogodki, namenjeni vsem ljubiteljem »dolcevita« stila življenja. v prihajajočih 
mesecih v Capri namreč načrtujejo Fusion večer, posvečen japonski kuhinji, večerjo z znanim  
DJ-jem, modni večer in druge zanimive prireditve. Zdi se, da se Koper prebuja tudi kot kraj za 
tovrstna doživetja, ki smo si jih potihoma želeli prav vsi. Dobra novica je tudi ta, da je v sklopu 
restavracije Capra tudi Grand Koper Hotel – prejemnik nagrade bigsee za najboljši interior Design, 
v katerem lahko po dogodku tudi prespimo.  
Rezervacije in več informacij na capra@grandkoper.com in spletni strani grandkoper.com.

od

 13

marca do 2. aprila

Fis Finale 
svetovnega 
pokala v 
smučaRskih 
skokih
Planica, dolina pod 
Poncami

Pripravljeni na veliki finale 
smučarskih skokov? 
navijajmo za naše orle 
in pospremimo dosežke 
najboljših skakalcev na svetu! 
planica.si

do 31. marca 

ment 2023
Različna prizorišča v Ljubljani

Znanih je vseh 77 glasbenih izvajalcev, 
ki bodo nastopili na deveti ediciji 
slovenskega festivala glasbenih odkritij. 
ment.si

od29

od30
© arhiv La Femme

Od 
27. marca do 

7. aprila

teDen slovenske 
DRame 

Različna prizorišča v Kranju

v tekmovalnem in spremljevalnem programu se bo 
zvrstilo 12 predstav, v dodatnem programu pa 13 

dogodkov, med katerimi so kar trije koncerti in 
predstava, namenjena mlademu občinstvu, 
poleg teh pa še premiera nove uprizoritve 

v letošnji sezoni Prešernovega 
gledališča Kranj.

tsd.si
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John Wick, 4. poglavje 
(24. marec 2023)

v četrtem delu akcijskega spektakla 
se John Wick sooči z najbolj 
smrtonosnimi nasprotniki doslej. 
Odkrije način, kako premagati 
veliko mizo, a še preden si prisluži 
svobodo, se mora soočiti z novim 
sovražnikom in močnimi zavezništvi 
po vsem svetu ter silami, ki stare 
prijatelje spreminjajo v sovražnike.

KinO

kaj letos prihaja
na filmska platna
Letošnje leto bo pestro in še posebej filmsko obarvano. Med filmi je kar nekaj 
adaptacij že znanih zgodb, režiserka Greta Gerwig na velika filmska platna 
prinaša legendarno lutko Barbie, najbolj znane franšize pa se kot po tekočem 
traku držijo uspeha svojih predhodnikov.

besedilo: Klavdija rupar

Babilon
(23. december 2022)

babilon, ki ga sicer v kinematografih lahko 
spremljamo že od 23. decembra 2022, v 
ospredje postavlja vzpon in padec moških in 
žensk, ki so vplivali na ameriško filmsko industrijo 
in jo popolnoma spremenili oziroma preoblikovali 
v to, kar poznamo danes – Hollywood. v glavnih 
vlogah lahko spremljamo Margot Robbie, brada 
Pitta, Tobeyja Maguireja in Olivio Wilde.

Spider-Man: 
Across the 
Spider-Verse
(2. junij 2023)

Miles Morales se v 
filmu vrne na epsko 
avanturo, ki bo 
prijaznega spider-
Mana s pomočjo Gwen 
stacy in nove ekipe 
ljudi poslala na misijo, 
da se spopadejo z 
novim zlobnežem, ki 
je hujši kot vse, kar 
so doživeli doslej. 
Film bo razdeljen na 
dva dela – prvi bo na 
ogled v začetku junija 
2023, drugi del pa šele 
29. marca 2024.

Hitri in drzni 10
(19. maj 2023)

Deseti del franšize Hitri in drzni se uradno imenuje Fast X in naj bi bil 
zadnji del serije filmov, v katerih so v ospredju dogodivščine Dominica 
Toretta, ki ga igra vin Diesel. Glede na zadnji, deveti del, ki je bil 
zagotovo najbolj nor od vseh v franšizi, je v zadnji adaptaciji te drzne 
pustolovščine možno prav vse. vin Diesel naj bi za zadnjo edicijo 
prepričeval Dwayna Johnsona, da bi se jim The Rock še zadnjič pridružil 
na epski pustolovščini.

Ubijalci cvetne lune
(maj 2023)

novi film Leonarda DiCapria Killers of the Flower 
Moon je narejen po predlogi grozljive resnične 
zgodbe. Člani plemena Osage v severovzhodni 
Oklahomi so v dvajsetih letih prejšnjega stoletja 
umorjeni v skrivnostnih okoliščinah. To privede 
do obsežne preiskave Fbi, ki jo vodita 29-letni 
J. edgar Hoover in nekdanji teksaški ranger Tom 
White. Film je režiral Martin scorsese.

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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KinO

Ferrari
(2023)

Ferrari je prihajajoči biografski film, ki ga je napisal in režiral 
Michael Mann. Govori o enzu Ferrariju, italijanskem ustanovitelju 
avtomobilskega proizvajalca Ferrari. Glavno vlogo bo odigral adam 
Driver, najbolj znan po svojih vlogah v filmih star Wars in Hiša Gucci.

Dune: drugi del
(3. november 2023)

Drugi del priljubljenega filma Dune: Peščeni planet raziskuje mistično 
potovanje Paula atreidesa, ko se ponovno sreča s Chani in Fremeni, da bi 
se maščeval zlobnežem, ki so uničili njegovo družino. soočen z izbiro med 
ljubeznijo svojega življenja in usodo že znanega vesolja, se loti reševanja 
grozne prihodnosti, ki pa jo vidi le on.

Oppenheimer
(21. julij 2023)

Oppenheimer je znan po tem, da je ustvaril prvo atomsko bombo. Film se bo osredotočal 
na življenje teoretičnega fizika J. Roberta Oppenheimerja, direktorja laboratorija Los alamos. 
Med projektom Manhattan so tudi z njegovim delom in znanjem iznašli atomsko bombo, 
zato bo film prikazal, kako sta njegovo delo in znanje vplivala na njen nastanek.

Barbie
(20. julij 2023)

Priljubljena punčka barbie bo 
dobila svoj prvi film. v njem je 
glavno vlogo barbie prevzela 
Margot Robbie, vlogo njenega 
partnerja Kena pa Ryan 
Gosling, medtem ko bo Will 
Ferrell igral direktorja podjetja 
Mattel, ki stoji za prodajo 
punčk barbie. Celotna zgodba 
filma še ni znana, je pa glavni 
nauk filma, da ti ni treba biti 
svetlolas, bele polti in ustrezati 
določenim standardom, da 
lahko stopiš v čevlje barbie in 
Kena. v filmu bo nastopilo kar 
nekaj znanih filmskih obrazov.

Misija: Nemogoče – Maščevanje, 1. del
(14. julij 2023)

Mission: impossible Dead Reckoning je nadaljevanje filma Misija: 
nemogoče – izpad (Mission: impossible – Fallout) in je že sedmi film v 
tej franšizi. Prvi del bo na ogled od 14. julija 2023 dalje. v glavni vlogi se 
vrača Tom Cruise, ki bo zaigral mednarodnega agenta ethana Hunta, 
vodjo ekipe operativcev. nima težav s kršenjem pravil, in da naredi pravo 
stvar, je pripravljen žrtvovati tudi svoje življenje. novi film bo agenta 
potisnil v popolnoma drugo smer. Drugi del filma pa bo na ogled šele 
prihodnje leto, 28. junija 2024.

Indiana Jones 
in artefakt usode
(30. junij 2023)

Harrison Ford je pripravljen, da se vrne 
v čevlje priljubljenega avanturista in da 
na glavo povezne značilno fedoro, a 
obljublja, da je peti del zagotovo njegov 
zadnji. Priljubljeni profesor arheologije 
bo tako kot v prejšnjih filmih tudi tokrat 
nastopil proti že znanim sovražnikom, 
nacijem. Film je postavljen v leto 
1969, vlogo v filmu pa bodo imeli tudi 
astronavti apolla 11.

Mala morska deklica
(26. maj 2023)

v tem letu na velika platna prihaja nova 
adaptacija že znane pravljice Mala morska 
deklica. Zgodba je poznana: morska deklica 
naredi pakt z morsko čarovnico Ursulo, s 
katerim se odpove svojemu glasu v zameno 
za človeške noge, saj si želi spoznati človeško 
življenje in navdušiti princa erica. v filmu bo 
tako v ospredju želja morske deklice po tem, da 
najde svoj pravi jaz. Glavno vlogo bo odigrala 
Halle bailey.

© Lorenzo sisti
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Finale druge sezone serije Firefly Lane
Pred dvema letoma je na netflix prišla serija z naslovom Firefly Lane (posneta po 
istoimenski knjižni uspešnici avtorice Kristin Hannah), v kateri imata glavni vlogi Katherine 
Heigl in sarah Chalke, prijateljici od najstniških let. Ljubitelji serije bodo morali počakati do 
8. junija, ko bo na voljo sedem zaključnih epizod druge sezone, ki bodo razkrile, ali bo 
njuno prijateljstvo resnično preživelo vse izzive.
netflix.com

Devetdeseta so nazaj
v 90. letih prejšnjega stoletja je modni 
trend grunge prevzel ljubitelje po vsem 

svetu. najprej od seattla do new 
York Cityja, kjer so se ljubitelji mode 

gnetli v prodajalnah, da bi prišli do 
ohlapnih karirastih srajc in strganih 

kavbojk. Zdaj se je trend izpred treh 
desetletij vrnil v moderni preobleki. 

namesto prevelikih, androgenih oblačil 
je grunge preoblečen v elegantnejšo 
verzijo. Karirasta odpeta srajca, pod 

njo preprosta majica in široke kavbojke, 
majice ali kapucarji z močnimi grafičnimi 

elementi, strgane ohlapne kavbojke, 
superge, bulerji, veliki vzorci, crop topi 

in široke hlače s stranskimi žepi. 90. 
leta so zavzela modne piste svetovnih 

modnih znamk, kot so Max Mara, 
erdem, bottega veneta, balenciaga, 
Ralph Lauren, in ulice številnih mest.

bottegaveneta.com 2

3

v zakulisju trendov, 
ki nas bodo spremljali v letu 2023

Letošnje leto bodo zaznamovali obujeni modni trendi izpred nekaj desetletij in nova, 
sodobna tehnologija, ki usmerja naš vsakdan. Z razstavami se bomo spomnili na nekatere 

največje ustvarjalce na področju umetnosti, z zanimanjem pogledali projekte  
na najprestižnejši svetovni arhitekturni razstavi in s ponosom spremljali  

največji športni dogodek zadnjih let v Sloveniji.

TRenDi

Utrip 
barve leta

barvni inštitut Pantone vsako leto 
od leta 2000 izbere barvo leta, ki odraža 

duh časa. Pa ne le to, njihova izbira namreč 
narekuje modne smernice in tudi trende na 
področju notranje opreme in avtomobilizma. 

in katera barva nas bo spremljala letos? 
Ciklamno roza – viva Magenta pod številko 
18-1750 – je po mnenju inštituta pogumna 

in neustrašna. Močna in drzna barva, ki 
spodbuja veselje in napoveduje bolj 

optimistične čase. 
pantone.com

1
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4Samsung X Charlie Kaufman 
eno od težko pričakovanih sodelovanj v letu 2023 je vsekakor projekt 
podjetja samsung electronics in z oskarjem nagrajenega ameriškega 
filmskega ustvarjalca in romanopisca Charlieja Kaufmana. 
Ta je s kamero telefona Galaxy s22 Ultra posnel kratek film 
Jackals & Fireflies, ki je Kaufmanovo ljubezensko pismo new Yorku. 
Projekt je del kampanje Filmed #withGalaxy, pri kateri sta leta 2021 
sodelovala tudi britanski režiser Joe Wright in kitajski režiser sha Mo.
samsung.com

Poljub klasike in modernega 
Kaj dobimo, ko združita moči britanski proizvajalec čevljev Clarks in španski ponudnik 
hitre mode Zara? Klasiko z modernim pridihom. Kolekcija Clarks X Zara je raznolika 
in nagovarja tako ljubitelje klasike kot bolj modno orientirane posameznike. barvna 
paleta: od bež do živopisane oranžne in ciklamne roza. 
zara.com

Udobje in toplina doma
barvni trendi zadnjih let v interierju izražajo željo po udobju in bližini z naravo. Letos se 
je temu pridružil še občutek topline. Trend se tako umika od hladnih sivih tonov, ki so 
zaznamovali zadnje desetletje, in raziskuje odtenke, ki izžarevajo prijaznost, empatijo 
in spokojnost. ena takih barv je zelena, ki vztraja v interierju – naj gre za prijetno olivno 
zeleno, pastelno zeleno v barvi pistacije ali neonsko zelen odtenek.

5

Razstava največjega likovnega umetnika 
vseh časov
v narodni galeriji v Ljubljani bodo z razstavo počastili enega največjih likovnih 
umetnikov vseh časov, Rembrandta van Rijna. Med 26. aprilom in 30. julijem 
letos bo na ogled razstava Rembrandt. Grafike največjega starega mojstra, ki 
jo narodna galerija pripravlja v sodelovanju z muzejem Rembrandtova hiša. 
Predstavljenih bo okoli 35 umetnikovih grafik in več kot ducat del njegovih 
sodobnikov in kasnejših umetnikov, na katere je Rembrandt vplival. v razstavo 
bodo vključene tudi njegove študije, krajine, prizori iz stare in nove zaveze, 
portreti sodobnikov in seveda avtoportreti. 
ng-slo.si

Rembrandt van Rijn, simeonova hvalnica (ok. 1640), jedkanica, suha igla, 
© Muzej Rembrandtova hiša, amsterdam

© ikea
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Arhitekturni 
dogodek leta
benetke bodo 
letos znova gostile 
najprestižnejšo svetovno 
arhitekturno razstavo 
La biennale di venezia, 
katere kustosinja je 
arhitektka, pedagoginja 
in pisateljica Lesley 
Lokko, ki je za osrednjo 
temo bienala izbrala 
Laboratorij prihodnosti. 
Za 18. mednarodno 
arhitekturno razstavo, 
ki bo potekala 
med 20. majem in 
26. novembrom, bo 
slovenski paviljon 
zasnovala skupina 
arhitektov iz birojev 
Mertelj vrabič arhitekti 
(Matic vrabič, eva 
Gusel, Maša Mertelj) in 
vidic Grohar arhitekti 
(Jure Grohar in anja 
vidic).
labiennale.org

100 let SEM-a 
slovenski etnografski muzej v svojem jubilejnem letu, ko praznujev 
100. obletnico svojega obstoja, razstavno dejavnost začenja z 
občasno razstavo belo zlato: zgodbe o bombažu, ki bo na ogled 
vse do 30. junija 2023. Razstava je del projekta, ki povezuje 13 
evropskih etnografskih muzejev in jih umešča v aktualne razprave o 
podnebnih spremembah. sodelujoči muzeji v ospredje postavljajo 
ekološko znanje, ki ga lahko odkrivamo v zunajevropskih zbirkah, 
pri tem pa izpostavljajo dvoje: pomen skrbi za ohranjanje planeta in 
ustvarjanje nujnih sprememb v sodelovanju z ljudmi, ki jim pripada 
zunajevropska dediščina in ki jih podnebne spremembe tudi 
najmočneje prizadevajo. Razstava zgodbo bombaža osvetljuje z 
dvema zbirkama seM z začetka 20. stoletja: z misijonarsko zbirko 
iz bengalije v vzhodni indiji in z zbirko barona antona Codellija in 
njegovega sodelavca Lea Poljanca iz Toga.
etno-muzej.si

Novi član družine ID
Čeprav letos član volkswagnovega voznega parka Passat praznuje 50 let in je v minulih desetletjih iz 
generacije v generacijo dosegel status najbolje prodajanega srednje velikega avtomobila vseh časov, 
se tudi volkswagen kot vse ostale avtomobilske znamke nagiba k prihodnosti, ki sliši na ime elektrika. 
spomladi bo tako volkswagen predstavil novo električno limuzino iD.7, ki je po videzu zelo podobna 
konceptu iD. aero 2022, saj je ohranila svojo aerodinamično silhueto. izstopajo LeD-žarometi in luči, 
rahlo preoblikovani odbijači in dinamična aluminijasta platišča, notranjost vozila pa zaznamuje izjemna 
digitalna oprema. Limuzini bo sledil tudi karavan.
porscheinterauto.net 8

9
10

© blaz verbič / slovenski etnografski muzej© Francesco Galli
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Rub rika

Sodoben način beljenja zob 
najnovejša generacija izdelkov smilepen za beljenje 

zob doma omogoča varno beljenje brez uporabe 
vodikovega peroksida. Kombinacija nežnega gela in 

posebne pospeševalne lučke LeD v le nekaj dneh 
zobe nežno pobeli in hkrati preprečuje nastanek vnetja 
dlesni in zobne gnilobe. Z izdelki smilepen bomo prišli 

do bolj belih zob kar v udobju svojega doma.
zdrav-nasmeh.com

Izdelaj sam!
v zadnjih nekaj letih se je na področju mode 
in modnih dodatkov, notranje opreme ali 
dekoracij za dom zelo razširilo in okrepilo 
gibanje »ustvari sam«. Čeprav se je slutilo, da 
se bo s koncem epidemije priljubljenost tega 
hobija umirila ali celo nazadovala, se pod težo 
vsakodnevnih okoliščin priljubljenost ročnih 
spretnosti širi. Ponudba blaga in prej za pletenje 
je izjemno razgibana, ponovno so oživele tudi 
tiskane ali spletne publikacije, ki spodbujajo 
ustvarjanje, tako da je zdaj pravi čas, da si sami 
sešijemo obleko, majico, trenirko ali spletemo 
pulover. Tako morda prihranimo kakšen evro, 
predvsem pa prosti čas preživimo kakovostno 
in ustvarjalno.

Poklon Picassu 
Letos mineva 50 let od smrti španskega slikarja 
Pabla Picassa, zato se mu bodo s posebnimi 
razstavami poklonili številni muzeji v ZDa in 
evropi. v Malagi rojen Pablo Ruiz Picasso velja za 
najslavnejšega likovnega umetnika 20. stoletja in 
za enega najplodovitejših umetnikov, ki je ustvaril 
več kot 15.000 slik, grafik in plastik.
museopicassomalaga.org

VEČ 
TRENDOV 

NA
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Raziskujmo Slovenijo 
z aplikacijo Quickontrip
večkrat si želimo na izlet, a nimamo ideje, 
kam bi se odpravili. Če smo zdaj porabili ure 
za iskanje aktivnosti, ki so nam všeč, bomo 
z aplikacijo Quickontrip hitrejši in brezskrbni. 
aplikacija nam ponuja najhitrejši dostop do idej za izlet 
in je primerna za izlete z družino, v dvoje, s prijatelji 
ali pa se z njo na pot odpravite kar sami. na voljo so 
številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa 
ali za enodnevne izlete ali vikend pakete. izbiramo 
lahko med različnimi turističnimi regijami v sloveniji. 
vsaka izmed njih ima raznoliko ponudbo, ki bo zlahka 
zadovoljila še tako vedoželjne uporabnike kot tudi 
tiste, ki se radi prepustimo vodenju izkušenih vodnikov. 
aplikacija je na voljo za android in iOs uporabnike. 
quickontrip.com

Električna ofenziva v mobilnosti
Zazrti v prihodnost in trajnostno naravnanost novi električni avtomobili 
obetajo veliko in napovedujejo razburljivo leto. s široko paleto novih modelov 
nagovarjajo kupce, ki jim je mar za bolj zeleni planet. Med električnimi 
novostmi pričakujemo tudi novi najcenejši avtomobil na trgu. To bo Citroënov 
100-odstotno električni mestni malček ami, ki bo v dolžino meril le 2,42 metra, 
v širino pa 1,40 metra. Mali urbani posebnež bo idealen za skok po 
obveznostih v natrpanih mestnih središčih.
citroen.si

14
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Nepozabni risani junaki praznujejo
eno najbolj znanih podjetij, družba Walt Disney, letos praznuje 100. obletnico. 
Leta 1923 sta brata Walter in Roy O. Disney ustanovila podjetje Disney 
brothers studio, ki je hitro dosegel ugled na področju animirane industrije. 
Kasneje so poskrbeli tudi za zabavo med mladimi in starejšimi, in sicer z 
zabaviščnimi tematskimi parki z lastnimi ikoničnimi junaki in animacijskim 
studiem, ki je produciral izjemne animirane filme.
disneyland.disney.go.com

VEČ 
TRENDOV 
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CITY TrEND Ona

drzni videzi,
ki postavljajo 

trende
Znamka Comma že od ustanovitve leta 1973 spodbuja 

ženske, da se izrazijo z ženstveno modo in gredo po svoji poti 
ne glede na to, ali so to vsakdanje obveznosti, prosti čas ali 
posebne priložnosti. Pri novi kolekciji Comma in Comma 

Casual Identity je poudarek na moderni slojevitosti, prosojnih 
materialih, padajočih tkaninah in enobarvnih stilih. Udobje in 
lahkotnost se odražata v ženstvenih videzih, ki so hkrati udobni 

in elegantni ter se izražajo v vznemirljivih barvnih  
in materialnih kompozicijah.

comma-store.eu

VEČ 
MODNIH 

TRENDOV NA
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Elegantne hlače v turkizni barvi,
Comma.

Cena: 99,99 evra.

Pleteni top v pomladno 
rumeni barvi,

Comma.
Cena: 59,99 evra.

Blazer brez rokavov 
v klasični beli,

Comma.
Cena: 149,99 evra.

Suknjič v turkizni barvi,
Comma.

Cena: 159,99 evra.

Srajčna obleka,
Comma.

Cena: 129,99 evra.

Bluza iz viskoze,
Comma.

Cena: 59,99 evra.

Eleganten suknjič,
Comma.
Cena: 149,99 evra.

Kratka majica s potiskom,
Comma.
Cena: 39,99 evra.

Elegantne hlače 
v klasični bež barvi,
Comma.
Cena: 99,99 evra.

Lahkotna elegantna obleka,
Comma.
Cena: 129,99 evra. Kratka majica z 

enobarvnim potiskom,
Comma.
Cena: 39,99 evra.
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Posebne
priloznosti

Prihaja sezona maturantskih plesov, valet in porok ... Za posebne 
dogodke obstaja cela paleta moških oblek kot tudi primernih kodeksov 
oblačenja. Že nekaj sezon se za mlajše moške pojavljajo obleke precej 
ozkega kroja z ozko teliranimi suknjiči. Zraven spadata seveda lepa 

srajca, običajno v beli ali svetlih barvah, ter ozka kravata ali metuljček. 
Ne pozabimo na elegantne usnjene čevlje, dandanes pa so dovoljene tudi 

superge, če se celotni styling sklada s slogom in osebnostjo moškega.

VEČ 
MODNIH 

TRENDOV NA
CITYLIFE.SI

Hlače za k obleki, s.Oliver.
Cena: 79,99 evra.

soliver.si

Bela srajca in ozka 
kravata, s.Oliver.

Cena: od 29,99 do 49,99 evra.
soliver.si

Hlače v mornarsko 
modri barvi, s.Oliver.

Cena: 59,99 evra.
soliver.si

Klasični telovnik, s.Oliver.
Cena: 69,99 evra.

soliver.si

Eleganten suknjič, s.Oliver.
Cena: 139,99 evra.

soliver.si

Bele superge, s.Oliver.
Cena: 89,95 evra.
soliver.si

Srajca z drobnim 
vzorcem, s.Oliver.
Cena: 59,99 evra.

soliver.si

Klasični telovnik, s.Oliver.
Cena: 69,99 evra.

soliver.si

Usnjeni pas, Zara.
Cena: 22,95 evra.

zara.com
Telovnik v bež barvi, s.Oliver.

Cena: 69,99 evra.
soliver.si

Hlače ozkega kroja 
v bež barvi, s.Oliver.
Cena: 59,99 evra.
soliver.si

ročna ura z usnjenim 
paščkom, Hamilton.
Cena: 610 evrov.
slowatch.si

Metuljček iz svilene mešanice, s.Oliver.
Cena: 29,99 evra.

soliver.si

Usnjeni čevlji, BOSS.
Cena: 299 evrov.
emporium.si

Suknjič klasičnega kroja, s.Oliver.
Cena: 159,99 evra.
soliver.si

Kravata iz svilene 
mešanice, s.Oliver.
Cena: 29,99 evra.
soliver.si

Usnjeni pas, s.Oliver.
Cena: 35,99 evra.
soliver.si

Usnjena denarnica za kartice, 
Massimo Dutti.
Cena: 39,95 evra.
massimodutti.com/si

© bOss© bOss © s.Oliver © s.Oliver
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Po avanturah z različnimi lastniki je prišla leta 2005 v 
lastništvo kitajske skupine SAIC, ki ji je končno dala 
novo življenje. 

Prihod v Slovenijo
in nazadnje je prišel pravi trenutek, kot pravijo pri 
podjetju MG Adriatic, da tudi slovenskim voznikom 
ponudijo »sodobne, elegantne in udobne cenovno 
dostopne avtomobile.« najprej bodo v sloveniji 
naprodaj športni terenec segmenta B SUV MG ZS, 
ter večja športna terenca segmenta C SUV MG-ja 
HS in eHS. Športnim terencem se bo kmalu pridružila 
tudi celotna paleta električnih avtomobilov 
znamke MG. To pomeni, da bomo slovenski vozniki 
lahko do konca leta kupili še električni MG ZS 
EV, električno kombilimuzino MG 4 in električni 
karavan MG 5, drugo leto pa še razkošnega 

MG – avtoMobilska 
znaMka, ki osvaja svet
Po poteh Marka Pola se je v Slovenijo pripeljala nova avtomobilska 
znamka, MG Motor. Sprva bo ponujala dva športna terenca.

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

električnega križanca MG marvel. a zdaj poglejmo, 
kaj MG pri nas že ponuja.

MG ZS – eleganten in udoben 
mestni terenec
Za MG ZS, ki je bil prvič predstavljen leta 2017 in je 
vmes že doživel korenito prenovo, pri slovenskem 
zastopniku pravijo, da bo kot eleganten in udoben 
mestni terenec všeč družinam s hitrim življenjskim 
slogom, ki iščejo ugodno razmerje med ceno in 
kakovostjo in ne bi rade sprejemale kompromisov. 
Že v osnovi je na voljo s pestro opremo, kljub 
kompaktnim zunanjim dimenzijam, ima zelo prostorno 
kabino, pohvali pa se tudi z enim največjih prtljažnikov 
v svojem razredu. v osnovi meri 448 litrov, povečati 
pa ga je mogoče kar na 1.375 litrov.
MG ZS, ki so ga razvijali tudi v veliki britaniji, se 

MG Motor je v sodobni obliki sicer mlada 
avtomobilska znamka, vendar pa je njeno izročilo 
precej starejše. v začetku dvajsetih let prejšnjega 
stoletja je namreč Cecil Kimber, zastopnik Williama 
Morrisa v delavnici Morris Garage v Oxfordu, 
na osnovi Morrisovih avtomobilov začel izdelovati 
majhne dvosedežne kupeje, ki so kmalu zasloveli in 
postali znani po kratici MG. Maja 1924 je MG dobil 
tudi značilni logo, osmerokotnik s črkama MG, ki 
ga avtomobili te znamke nosijo še danes.
MG je pozneje izdeloval tudi majhne kupeje in 
limuzine, a je ostal znan predvsem po odprtih 
dvosedežnikih, ki so med drugim osvojili tudi več 
kot štirideset svetovnih hitrostnih rekordov. 
Znamka je po majhnih športnih avtomobilih, kakršen 
je bil privlačni roadster MGB, slovela tudi po drugi 
svetovni vojni, vendar pa ji časi niso bili naklonjeni. 
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pohvali z »evropskimi« voznimi lastnostmi, k čemur, 
svoje dodajo tudi motorji. Osnovni je 1,5-litrski 
atmosferski bencinski štirivaljnik z močjo 78 kilovatov, 
ki je na voljo s petstopenjskim ročnim menjalnikom, 
močnejši pa je litrski turbobencinski trivaljnik z močjo 
82 kilovatov. Ta motor je na voljo s šeststopenjskim 
ročnim ali samodejnim menjalnikom.

MG HS in njegova športna 
eleganca
MG-jev večji križanec, MG HS, je namenjen bolj 
zahtevnim kupcem, kar kaže s športno elegantnimi 
oblikami in značilno masko z »zvezdnimi rešetkami«, 
sredi katere se bohoti največji MG-jev osmerokotni 
znak doslej. Športno elegantni videz okrepijo tudi 
aluminijasti spodnji del odbijača in dvojne izpušne 
cevi. v prostorni notranjosti bodo potnike razvajali 
mehki materiali in udobni sedeži. vozniku in 
sovozniku je namenjeno vrhunsko razredno udobje in 
premišljena ergonomija delovnega prostora, med tem 
ko bodo potniki na zadnjih sedežih med vožnjo uživali 
v prostornosti. vozniku in potnikom so že v osnovni 
različici namenjeni 10,1-palčni za dotik občutljivi 
zaslon ter vrsta priključkov Usb, v višjih stopnjah 
opreme pa je zaslon lahko 12,3-palčni. 

a to še ni vse, saj je MG HS tudi varen avtomobil, ki 
se pohvali s petimi zvezdicami na testnih trčenjih 
EuroNCAP. soliden nabor opreme za aktivno varnost 
vključuje tudi prilagodljivi radarski tempomat, sistem 
za samodjeno zaviranje, pomočnika za držanje smeri, 
pomočnika za mrtve kote, pomočnika za zastoje, 
pomočnika za spust po klancu in led žaromete. 
MG HS je na voljo z 1,5-litrskim turbobencinskim 
štirivaljnikom, ki razpolaga s solidno močjo 119 
kilovatov. v osnovi je na voljo s šeststopenjskim 
ročnim menjalnikom, za doplačilo pa tudi s 
samodejnim. V priključno hibridnem MG-ju eHS 
bencinskemu motorju pomaga elektromotor, ki 
pripomore k sistemski moči 190 kilovatov in zadostuje 
za 52 kilometrov električne vožnje. 

MG Pilot – naš popolni sovoznik
ena ključnih lastnosti MG HS-a je njegov 
visokotehnološki paket za pomoč vozniku, 
imenovan MG Pilot, ki sodi k serijski opremi. MG 
Pilot vključuje vrsto varnostnih pripomočkov, vključno 
z aktivnim zaviranjem v sili, izkazal pa se bo tudi kot 
odličen sopotnik na dolgih potovanjih z uporabo 
inteligentnega radarja in kamere. »Lane Assist« bo 
avtomatsko interveniral, če ugotovi, da pelje vozilo 

s pasu ali s cestišča, zaznavanje mrtvega kota pa 
opozorilo voznika na vsa bližnja vozila na sosednjih 
pasovih. Še ena značilnost MG Pilota je tudi aktivni 
tempomat, ki bo skrbel za avtomatsko prilagoditev 
hitrosti avtomobila in varno razdaljo do vozila pred 
seboj. Inteligentni pomočnik za hitrostno omejitev 
med drugim tudi bere znake za omejitev hitrosti in 
omejitev pokaže vozniku. Funkcija »Traffic Jam 
Assist« tako omogoča avtomobilu avtomatsko 
sledenje vozilu pred seboj. Če se vozilo spredaj 
povsem ustavi, se bo ustavil tudi MG Hs, če se bo 
oddaljilo v kratkem času, bo enako storil tudi MG Hs. 
Z aktivnimi sistemi MG Pilota bo izbira značilnosti 
opozoril pomagala vozniku ohraniti varnost in 
poenostavila vsakodnevno vožnjo. 
MG-ji so tudi cenovno zelo ugodni avtomobili. 
Cene za MG ZS se namreč začnejo pri 17.500 evrih, 
z najvišjo opremo in motorjem pa stane 21.500 evrov. 
MG HS je seveda malce dražji, vendar je z osnovno 
ceno 23.900, ki se z najboljšo opremo dvigne na 
27.900 evrov, tudi ugoden. Priključni hibrid pa stane 
najmanj 37.900 evrov. Ob tem dodajmo še, da MG na 
vse avtomobile zagotavlja tudi jamstvo za sedem let 
ali 150.000 prevoženih kilometrov. 
mgmotor.si

MObiLnOsT

Prodajna mesta:
Plan-net avto, samova ulica 14, Ljubljana 

Štajerski Avto Dom, Tržaška cesta 38, Maribor 

Avtotehnika Celje, bežigrajska cesta 13, Celje

ASP d.o.o, Finžgarjeva 2, Jesenice

Trgo ABC, istrska cesta 12, Koper

TPV Novo mesto, Kandijska cesta 60, novo mesto
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v družbi JUb so že peto leto zapored izbrali barvo 
leta, s katero napovedujejo najnovejše modne 
barvne trende za oblikovanje ambientov v naših 
bivalnih prostorih. Z izborom nebesno modrega 
odtenka Freedom 520D v letu 2023 izpostavljajo 
še pomembnost recikliranja ter ponovne uporabe 
materialov in opreme, da bi vsak od nas na bolj 
trajnostni način ozaveščeno prispeval svoj delež k 
varovanju našega modrega planeta.
Ljudje se v iskanju pristnosti nenehno vračamo k naravi, 
ki za nas predstavlja neskončen vir življenja in navdiha 
za prihodnost. Ko skušamo ujeti korak s časom, 
preplavljenim z milijoni informacij, nas ob nenehnem 
vsakodnevnem hitenju zaznamujeta otopelost in stres, 
ki ju nadvse radi utapljamo v potrošništvu. in čeprav se 
zavedamo prozornosti digitalnega sveta, ki se nam na 
trenutke zdi zelo resničen, ga znova in znova oživljamo 
z željo, da nam ponovno odpre pot v navidezno 
čustveno uteho. Zato ni presenetljivo, da v svojih 
domovih skušamo vzpostavljati močnejše vezi z naravo. 
v domu iščemo varno zavetje, v katerem se lahko 
sprostimo, pozabimo na tesnobo, izčrpanost in dnevne 
napore ter svobodni uživamo v kakovostnem bivalnem 
okolju ter času s svojo družino.

Odprimo svoje čute,  
navdih je povsod okoli nas
v JUB-u jih je pri ustvarjanju in izbiri barve leta 
2023 vodila želja ujeti elemente narave, s katerimi 
bomo lahko tudi sami občutili veliko ugodje in pri tem 
na novo osmislili svoj dom. Da bi prebudili občutek 
neminljive svobode, ki nam pripada, so za letošnjo barvo 

leta izbrali nebesno modro – JUB Freedom 520D. 
v času, ki ga preživimo v zaprtih prostorih, 
nam nebesno modra barva nudi občutek 
neskončne prožnosti in spontanosti, brez vsakršnih 
omejitev obuja našo svobodomiselnost, spodbuja 
našo inovativnost ter nam daje pridih lahkotnosti 
sobivanja z naravo. s številnimi možnostmi 

kombinacij z naravnimi in ponovno uporabljenimi 
materiali lahko z nebesno modro barvo JUB 
Freedom 520D ustvarimo moderne in sodobne 
interierje, v katerih bomo preprosto uživali. 
s prepletanjem različnih modrih ali sorodnih, zlasti 
zelenih in turkiznih tonov s hladnega spektra barvne 
lestvice lahko na vzorcih pohištva, stenskih tapetah 
ali v dekorativnih dodatkih, kot so zavese, preproge, 
blazine, keramika z retro vzorci in sobne rastline, v 
našem ambientu dosežemo pomirjujoč učinek in v 
njem prekinemo zdolgočaseno monotonijo. 
Z dodajanjem dopolnjujočih se toplejših tonov, kot 
so zlati, rumeni in oranžni, bomo v prostor vnesli več 
razgibanosti in dramatičnosti. Za to priporočamo 
kombinacije z robustnim lesom in pletenimi teksturami 
ratana, matirano brušenimi kovinami toplih barvnih 
tonov, kot jih ponujata medenina in baker, ter izbiro 
tkanin ognjenih in sončnih odtenkov. 
Za brezčasen in svež videz prostora se lahko 
poigramo tudi z nežnimi kontrasti, ki jih tenkočutno 
plemenitijo bodisi beli ali pa zemeljski pastelni toni. 
v ambientu si lahko tako omislimo belo pohištvo v 
kombinaciji z elementi iz naravnega lesa, kamna 
ali marmorja, preproge iz jute, dodatke v obliki 
aranžmajev s suhim cvetjem ter mehke pletene 
teksture v pastelnih tonih. na novo ustvarjeni in 
uporabljeni naravni kosi dodajo našemu prostoru 
bogastvo občutkov in brezčasne kakovosti.

nebesno Modra 
»Freedom 520d«
JUB-ova barva leta 2023
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Rub rika

Za čutni dotik neba v zavetju našega doma 
Modra barva predstavlja vodni element, bistrino, čistost, prenovo in umirjenost, 
zato je primerna za stene v sobah, v katerih se učimo, snujemo nove ideje ali 
načrtujemo prihodnost. Odlično se poda tudi v kopalniške ambiente. Nežne odtenke 
modre barve izberimo za otroško sobo, če želimo, da bo prostor umirjen in zračen. 
Modra barva spodbuja komunikacijo, zato je idealna izbira za skupne prostore.

Narava nam daje življenje, ohranimo jo
v družbi JUB je ključno ustvarjanje prijetnega bivalnega prostora za trenutke, ki nam 
v življenju pomenijo največ. Z izdelki, za katere so pridobili certifikat eU ecolabel, ki 
upošteva celoten življenjski cikel izdelka (LCa) in zagotavlja zmanjšanje njegovega 
učinka na okolje, podpirajo trajnostni razvoj za naš planet – naš dom. narava je ne le 
vir navdiha, je tudi življenje. Za nas so jo ohranili v nebesno modri.

Naš planet je naša prihodnost, skupaj lahko storimo veliko
Z letošnjo barvo leta želijo v JUB-u opozoriti na pomembnost varovanja našega 
modrega planeta. Planet Zemlja ne pripada nam, temveč njemu pripadamo mi. vse 
prevečkrat namerno ignoriramo dejstvo, da ga čezmerno izkoriščamo le zase ter pri tem 
uničujemo milijone živalskih in rastlinskih vrst, s katerimi si ga delimo. To, da dihamo čist 
zrak in imamo dostop do pitne vode, ni več samoumevno. K čistejšemu okolju mora 
s svojim spoštljivim ravnanjem do narave doprinesti vsak posameznik, saj smo 
zanj in za naravo odgovorni vsi. v JUB-u si zato prizadevajo uporabnike spodbujati 
k ponovni uporabi materialov, prenovi starega pohištva in ostale opreme v 
njihovem domu, kjer so jim lahko v pomoč tudi njihovi izdelki. Opozoriti nas želijo na 
možnost obnove rabljenih elementov v našem domu, saj lahko marsikateri predmet, 
ki ga nameravamo zavreči, z malo naše kreativnosti ambientu doda popolnoma novo 
vsebino. stvari lahko popravimo, obnovimo, recikliramo in ponovno uporabimo. na 
tak način lahko prispevamo to, da bo naš skupni »dom« čistejši in prijaznejši za 
življenje. skupaj lahko »restavriramo« naš modri planet.
jub.si
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enostavna dekoracija 
prostora Z velikim učinkom
Elementi iz stiropora za notranjo dekoracijo sten so v zadnjem času priljubljen 
trend. Z napredkom tehnologije je stiropor mogoče oblikovati v najrazličnejše 
oblike in modele, zaradi česar je postal vsestranski material za notranjo dekoracijo.

Za montažo dekorativnih elementov iz stiropora na 
steno ali strop sta nam na voljo dve poliuretanski 
lepili TKK PU FIX. Za lepljenje in nameščanje 
manjših elementov iz stiropora lahko uporabimo 
PU FIX FAST FIXING ADHESIVE, za nameščanje 
večjih elementov pa PU FIX INSULATION 
ADHESIVE.
eden od razlogov za priljubljenost elementov 
iz stiropora je njegova cenovna dostopnost v 
primerjavi z drugimi dekorativnimi materiali, kot 
sta les in kamen. Zaradi tega je to stroškovno 
učinkovita izbira za tiste, ki želimo svojim stenam 
dodati stil in značaj, ne da bi pri tem pregloboko 

segli v žep. Stiropor je tudi lahek in enostaven za 
namestitev ter je tako priročna izbira za različne 
projekte »naredi sam«. Zaradi majhne teže pa je 
zelo primeren za izvedbo različnih stenskih oblog, 
ki ne zahtevajo trdnih sidrnih sider, da bi ostale 
pritrjene na steno.
Elementi iz stiropora stenam dodajo globino 
in vizualno zanimivost ter ustvarijo edinstvene 
in privlačne dizajne. Uporabljamo jih lahko za 
ustvarjanje 3D-vzorcev in tekstur na stenah 
in celo na stropu, kar prostorom doda globino, 
moderen in sodoben pridih ter posebno  
vizualno privlačnost.

Ko se bomo odločali za nakup oziroma izbirali 
dekorativne elemente iz stiropora za dekoracijo 
sten v svojem domu, pa nam svetujejo, da 
upoštevamo nekaj dejavnikov, zaradi katerih bo 
končni rezultat še boljši:

•	 Slog: upoštevajmo obstoječi slog sobe, ki jo bomo 
dekorirali, in pomislimo, kakšen končni vizualni 
učinek želimo doseči. novi dekorativni elementi 
naj dopolnjujejo obstoječo opremo v prostoru in 
poudarijo splošni slog prostora.

•	 Velikost in oblika: elementi iz stiropora, ki jih 
želimo namestiti v prostor, naj bodo po velikosti 

© shutterstock
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sorazmerni z velikostjo prostora oziroma velikostjo 
stene, na katero jih bomo namestili. Tudi oblika 
elementov naj dopolnjuje arhitekturo in dizajn 
prostora.

•	 Tekstura in dizajn: izbiramo lahko med različnimi 
teksturami in dizajni, vključno z geometrijskimi 
vzorci, cvetličnimi motivi in abstraktnimi oblikami. 
izberimo elemente, ki prostoru dodajo globino in 
vizualno zanimivost ter dopolnijo obstoječi dekor.

•	 Barva: elemente iz stiropora lahko tudi 
pobarvamo. izberimo barvo, ki dopolnjuje 
obstoječo barvno shemo prostora. Če pa želimo, 
da elementi izstopajo, izberimo kontrastno barvo, 
ki prostoru doda poseben pečat.

na splošno pri izbiri elementov iz stiropora za 
notranjo dekoracijo sten in stropov upoštevajmo 
slog, velikost, teksturo in barvo, da zagotovimo, da 
novi dekorativni elementi prispevajo k splošni estetiki 
prostora. 
seveda pa je dekoracija sten in stropov z 
dekorativnimi elementi iz stiropora mogoča tudi ob 
prenovi stanovanja. Tako prenovljeno stanovanje 
dobi še posebno estetsko in elegantno dodano 
vrednost.
Trend elementov iz stiropora za notranjo dekoracijo 
sten in stropov se bo verjetno nadaljeval, saj ljudje 
radi iščemo cenovno dostopne in vsestranske 
možnosti, s katerimi bomo svojemu domu dodali 
poseben stil in svojstven značaj.
tkk-group.com

© shutterstock
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v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo 
in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana 
(Center IrIS) se je odvila slovesna predaja Mize 
za vsakogar. vključujoča miza, ki je sicer nastala 
v sklopu minulega projekta Mastercard praznična 
vasica v sodelovanju z romunsko nevladno 
organizacijo AMAIS, bo odslej učencem Centra 
IrIS zagotovila inovativen učni in šolski pripomoček. 
Ob posebni priložnosti so predstavili tudi priročnik 
z naslovom Vključenost za vsakogar, v katerem 
so zbrani nasveti in priporočila za bolj vključujočo in 
učinkovito komunikacijo z osebami, ki se v življenju 
srečujejo s številnimi izzivi. 
Predaja Mize za vsakogar v Centru IrIS pomeni 
velik korak v smeri prizadevanj večje družbene 
vključenosti. Miza za vsakogar, ki je zasnovana 
z uporabo načel vključujočega oblikovanja kot 
socialno-arhitekturni projekt in opremljena z 
modularnimi informativnimi vložki in sedišči je namreč 
namenjena vsem ljudem, tudi tistim s posebnimi 
potrebami in drugimi omejitvami. Dogodka, ki ga je 
povezovala priljubljena voditeljica Mojca Mavec, 
se je poleg društev in nevladnih organizacij udeležil 
tudi Alen Kobilica, eden od gostov pogovorov za 
omizjem Mize za vsakogar ter ustanovitelj centra 
slepih in slabovidnih športnikov Vidim cilj.
»Kot družba, ki nenehno stremi k napredku in 
inovacijam, si želimo biti dostopni za vse. Prav 
strah pred neznanim je prepogosto razlog, da bi 
prisluhnili, kaj šele sprejeli. To izhodišče je botrovalo 
k odločitvi, da se v sklopu Mastercard praznične 
vasice povežemo z najrazličnejšimi nevladnimi 

vključenost Za vsakogar
Mastercard doniral Mizo za vsakogar ter predstavil priročnik 

z nasveti in priporočili za bolj vključujoče javno življenje.

Povzetku pogovorov, ki so navdahnili nastanek 
priročnika Vključenost za vsakogar, lahko prisluhnete 
na podkastu Nine Gaspari – Lovim ravnotežje.
ninagaspari.com/blogs/podcast/epizoda160
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alen Kobilica (center vidim cilj), Luka Gabrovšek (Mastercard slovenija), bernarda Kokalj (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)
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organizacijami, opozorimo na pomembnost 

družbene vključenosti ter tudi ostale spodbudimo 

k soustvarjanju bolj vključujoče družbe, ki temelji 

na sprejemanju različnosti. vsekakor se zavedamo, 

da so tovrstne spremembe v družbi dolgotrajen 

proces, a ostajamo pozitivni, da smo s tem korakom 

marsikomu podarili kotiček, navdan z veliko pozitivne 

energije in navdiha,« je povedal Luka Gabrovšek, 

poslovni direktor Mastercard Slovenija.

»Miza za vsakogar se je popolnoma vključila v naše 

življenje. veseli nas, da bo učencem zagotovila 

vključujoče in spodbudno okolje, ki je izjemnega 

pomena za njihovo osebno rast in izobraževalni 

razvoj. iskreno se zahvaljujemo družbi Mastercard 

za tako prijazno gesto, obenem pa z navdušenjem 

pozdravljamo pobudo, ki predstavlja velik korak na 

poti do bolj vključujoče družbe,« je dodala romana 

Kolar, ravnateljica Centra IrIS.

Osebne zgodbe spodbudile nastanek 
priročnika Vključenost za vsakogar
v sklopu prazničnega decembra je Miza za vsakogar 
postala okrogla miza javnega dialoga, ki je k 
sodelovanju privabila različne nevladne organizacije 
in goste, ki so se z deljenjem intimnih zgodb dotaknili 
stigmatiziranih o težavah vključevanja v družbo. 
Vsebina priročnika Vključenost za vsakogar zajema 
opise izzivov oseb z različnimi omejitvami ter povezave 
v obliki QR-kod do društev, ki se zavzemajo za njihovo 
enakopravno vključenost v družbeno okolje. Poleg 
tega so v njem zbrani nasveti in priporočila za bolj 
vključujoče javno življenje, ki nam bodo v pomoč pri 
učinkovitejši komunikaciji s tovrstnimi osebami tako v 
vsakdanjih situacijah kot tudi ob morebitnih nevarnostih.
Ob tej priložnosti so se udeleženci dogodka zahvalili 
družbi Mastercard za njen prispevek k bolj vključujoči 
družbi. Miza za vsakogar ne nazadnje predstavlja 
pomemben mejnik na področju vključevanja in 
dokazuje, da lahko s povezovanjem in skupnim delom 
uresničujemo pomembne družbene cilje.

»Navdihujoče zgodbe 
so nas spodbudile, da 
vidimo življenje tudi 
z druge perspektive, 
zato smo ustvarili prav 
poseben priročnik,«
je na dogodku izpostavil Luka 

Gabrovšek, poslovni direktor 

Mastercard Slovenija.

Priročnik 
Vključenost 

za vsakogar si lahko 
prenesemo v elektronski 

obliki s slikanjem QR kode.

Romana Kolar, ravnateljica centra iRisLuka Gabrovšek, poslovni direktor Mastercard slovenija

Petra arula, alen Kobilica, Mojca Mavec in Romana Kolar
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OTrOŠKI sveT

Spoznavajmo 
naravo
Otroci se razvijajo v zunanjem okolju, ki 
jim nudi trajno povezanost z naravo in 
svobodo uresničevanja lastnih potencialov. 
Bivanje na prostem ne glede na vreme 
ujame ustvarjalno domišljijo, spodbuja 
iznajdljivost in inovativnost, nudi pobeg 
in zatočišče, predvsem pa ure in ure 
preproste zabave, ki je v prvih pomladnih 
dneh vedno bolj blatna in mokra.

Škotsko 
višavje

na Škotskem vsako leto 
opazijo okoli tristo neznanih letečih 
predmetov, zato smo šli tja, da bi 
izvedeli več. Katera paranormalna 

dejavnost se v resnici dogaja na barjih, 
jezerih in gradovih v deželi tartana? 

ali obstajajo leteči krožniki? Je 
nessie resnična? so tam res 

nekoč živeli samorogi?

minirodini.com

Plezalna kupola
Plezajmo, visimo, gradimo utrdbo, vadimo 

ravnotežje, skrivajmo se, lahko pa se 
pretvarjamo, da se vzpenjamo skozi vesolje. 

Kupola Kinderfeets Dome krepi ravnotežje 
in koordinacijo, pospeši telesni razvoj, 

spodbuja domišljijo in ustvarjalno izražanje, ko 
raziskujemo neskončne možnosti aktivne igre. 

kinderfeets.com

Čas za prigrizke
Majhne posodice in pribor za prigrizke so 

izdelani iz 100-% silikona, ki je praktičen za 
shranjevanje in preprost za čiščenje, naš malček 

pa bo zagotovo vzljubil sladek dizajn.

oyoylivingdesign.com

Gozdni 
sprehodi

Gozd ponuja neskončno veliko 
materialov in predmetov, na podlagi 

katerih otrok razumeva naravo – vse ob 
stalnem gibanju, ki spodbuja telesno in 

fino motoriko ter domišljijo. vsak teden se po 
različnih poteh lahko povzpnemo na Golovec 
ali Rožnik, kjer na zabaven način spoznavamo 

gozd v vseh vremenskih razmerah. Gozdne 
sprehode in gozdne ustvarjalnice vodita 

izkušena gozdna pedagoga, boris in 
Manca, izvajajo pa se vsak petek in 

soboto do konca šolskega leta.

malaulica.si

Veliki polž
Preproga »sally the snail Rug«, ki je narejena 
iz visokokakovostne taftne volne in bombaža, 
bo ustvarila toplo vzdušje. 

oyoylivingdesign.com

Kralj živali
Lev Lobo je velika blazina 
za udobno sedenje, 
pripomoček za igro ali 
pa le dekorativni dodatek 
v otroški sobi.

oyoylivingdesign.com

Gozdna druščina
Začasni otroški tatuji, ki upodabljajo različno velike 

gozdne živalske junake, se na koži obdržijo le kratek 
čas, a bodo poskrbeli za nepozabno gozdno zabavo. 

littleotja.com
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Napiši, pobriši, nariši …
Lesena čarobna tabla za 
otroško izražanje lastne 
umetniške domišljije.

zarahome.com

»Čof« v luže
Za energično skakanje po 
lužah na cesti, v gozdu ali na 
kakšni drugi pustolovščini. 

grechandco.com

Hišica v gozdu
v skrivnostni hišici, ki stoji v gozdu, prebiva 
vesela druščina – zajčki, miške, lisičke in 
medvedki, ki čakajo, da se kdo povabi na čaj.

maileg.com
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Živalska ljubezen
Ob bližajoči se pomladi svojo naklonjenost pokažite tudi 
domačim ljubljenčkom ... Razvajajte jih z udobjem 
bivanja, razveselite jih z novo igračo ali nadgradite 
nujno opremo, kot so ovratnice, povodci in ležišča.

Pripravila: Katja Kozlevčar

Udobje doma
Postelja za pasjo kletko, 
Charley Chau. Cena: 166,47 evra.

charleychau.com

Z ljubeznijo
igrača za mačke, Cheshire & Wain.
Cena: 24,75 evra.

cheshireandwain.com

Na meniju
Posoda za hrano, easy Life. 
Cena: 30 evrov.

easylife.boutique

Inovativno
Odsevna torbica za apple airTag, 

ki jo pripnemo na ovratnico, 
Cheshire & Wain. Cena: 20,25 evra.

cheshireandwain.com

Mačji dremež
bivalnik za mačke, K & H. Cena: 115,50 evra.

petsupplies.com

Pod nadzorom
Kamera za spremljanje hišnih 

ljubljenčkov, Petcube. Cena: 136,50 evra.

petcube.com

Set razvajanja
set odeje in blazin za ljubljenčke, 

Kona Cave. Cena: 139 evrov.

konacave.com

Prehodno vreme
Pelerina za kužka, Maxbone. 
Cena: 56,12 evra.

maxbone.com

Za pridno mačko
Posoda za hrano, Maison du Monde. 
Cena: 27,50 evra.

maisondumonde.com

Čas za počitek
blazine za ležanje, HOUse OF HOMMÉs. Cena: 
cena po povpraševanju.

hommes.studio

Usnje
Ovratnica, Zara. Cena: 22,99 evra.

zarahome.com

Na sprehod
Povodec, Lish. Cena: 72,96 evra.

selfridges.com

Suhe tačke
Rokavice za brisanje krzna, Ruff 

and Tumble. Cena: 24,69 evra.

ruffandtumbledogcoats.com

Pametno
interaktivna igrača, The Tech bar. 
Cena: 56,07 evra.

thetechbarshop.com
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A bi letos januarja kam šla? Ponavadi si ljudje predstavljajo, da vegani preživimo 
veganski januar v kuhinji. No, morava priznati, da sva kot zagrizena »foodija« 
res marsikaterega preživela prav tam. Toda ne letos. Dovolj. Greva s kombijem do 
»Kanarcev«. Zakaj pa ne bi veganskega januarja preživela tam, kjer na vulkanski 
zemlji uspevata pregrešno okusna sadje in zelenjava? Ja! Greva v veganski raj!

besedilo in fotografije: Nataša in Kris Pavlin / The AMAZE Foods

Takoj po novem letu sva torej megleno Ljubljano 
pustila v vzvratnem ogledalu svojega kombija in 
se preko italije, Francije in Španije odpeljala do 
Kanarskih otokov. Cilj so bili Tenerife, pot pa tisto, 
kar šteje. Tako sva 35 dni preživela čisto »off grid«. 
Za postanke sva iskala najslikovitejše kraje in 
tako naju pot ni niti enkrat pripeljala v kamp. vse 
»gadgete«, ki sva jih potrebovala za svoje digitalno 
nomadstvo oziroma delo na poti, sva napolnila s 
sončno energijo. Prevozila sva 7.500 kilometrov, 
skupaj s trajektom pa sva jih prepotovala več  
kot 10.000. 

4 m2 je dovolj za dober  
partnerski odnos
nobeden od naju se ne spomni, kdaj sva bila 
nazadnje na dopustu več kot en mesec, in 
želela sva narediti en konkreten odmik od vseh 
rutin. nekaj dni je preprosto premalo, da se 

zares odklopiš. svoje življenje in cilje lahko šele 
kasneje pogledaš z razdalje in jasno vidiš, kaj je 
pomembno. včasih je treba na pot, da vidiš pravo 
pot. Pa ne mislite, da sva bila prej popolnoma 
izgubljena. Celo življenje se učimo o svetu, sebi, 
drugih ... in ko s partnerjem več kot en mesec 
živiš na 4 m2, se naučiš tudi česa novega. Ker se 
preprosto nisva mogla umakniti drug drugemu, 
sva se povezala. imela sva pet oblek, tri posode 
in eno milo ... in zelo kmalu je to postalo čisto 
dovolj. Tudi po vseh standardih udobja občutno 
premajhna postelja v kombiju je bila že skoraj 
razkošna. sedaj vidiva, da imava doma preveliko 
posteljo (smeh).

Tisti krasni okus po dimu
Kuhanje na ognju je za nekatere muka, za druge 
strast. no, iskreno midva sva na tem potovanju 
odkrila, da ni boljšega. Kot razvijalca hrane 
oziroma veganskih alternativ jedem živalskega 
izvora in ustanovitelja The aMaZe Foods sva 
bolj vajena sterilno čistih kuhinj s tehtnicami 
na 100 decimalk. Ker pa je okusna hrana tudi 
izkušnja, seveda ni nobeno presenečenje, da 
obrok, skuhan na odprtem ognju na rajski plaži, 
ne more biti nič drugega kot božanski. no, tukaj 
so seveda svoje naredili lokalno sveže sadje, 
zelenjava in začimbe. sveže in lokalno ni floskula, 
je preprosto bolj okusno in verjameva, da tudi 
bolj zdravo. 

Na hrani ne piše, da je bio,  
ker je vse bio
Paradižniki san Marzano veljajo za ene najboljših, 
saj uspevajo na vulkanski zemlji pod vezuvom, 
Kanarski otoki pa so celotni iz vulkanske zemlje (in 
kar dobre mere kamenja). Toda za super okusno 
sadje in zelenjavo je to raj. Lokalno pridelano, 
kupljeno na tržnici, kmetiji ali pa preprosto 
»narabutano« – vse je super okusno! Uživala sva 
v bananah, ki niso prepotovale tisočev kilometrov, 
saj sva jih utrgala z drevesa, in v sveže nabranih 
papajah. Kanarski otoki so posebni tudi v tem, 
da tam uspeva tako mediteransko kot tropsko 
rastlinje, klima pa omogoča, da sadje in zelenjava 
zorita tudi večkrat na leto. 

Ja, to je čisto pravi »caveman«. Živi v jami na plaži – in ni 
edini. Kar veliko ljudi je, ki so na Kanarskih otokih našli svoj 
»nazaj k naravi«.

ziMski pobeG iz Mesta  
v veganski raj
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Kaj pa zdaj, ko sva nazaj v mestu?
Ljubljana je ostala Ljubljana in tukaj naju je počakal 
lep kupček obveznosti. sva si pa dokazala, da z 
malo načrtovanja in organizacije delo na poti ne trpi. 
K sreči lahko zelo veliko postoriva »na daljavo« in 
zato lahko brez slabe vesti načrtujeva naslednji veliki 
pobeg, kadar koli bo že čas zanj. sva pa bližnje 
razveselila z nenavadnimi spominki s poti. Domov 
sva pripeljala zelo veliko sadja in zelenjave. Tako so 
tudi banane, ki sva jih »narabutala« na veliki plantaži, 
preden sva se odpravila na pot, naredile kar lepo 
število kilometrov do slovenije, a prav vsi smo se 
strinjali, da so noro dobre.

na Kanarskih otokih se srečujejo vplivi afriške in španske kuhinje, ki ju dopolnijo sveže lokalne sestavine. Tukaj preprosto moraš 
uživati v hrani in seveda dobri družbi, ki sva jo našla prav v vsakem kraju, ki sva ga obiskala.

noro lepa narava ti kar ne pusti, da bi počival. Tako sva tudi dosti kolesarila, tekla, supala ... in se res vsega naužila do polnega.

© Unsplash
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NAJBOLJ BrANO na sPLeTU

inTeRieR
Trendi notranjega oblikovanja za leto 2023
v začetku leta se postavljajo različni trendi, zato smo tokrat 
pripravili pregled aktualnih trendov v svetu notranjega oblikovanja.

citylife.si/interier/trendi-notranjega-oblikovanja-za-leto-2023

MODa
Najljubši modni 

dodatki letošnjega leta
Ob vsakem začetku leta ali sezone 
se pojavijo novi trendi na različnih 

področjih. seveda ne smemo 
pozabiti niti na modo in modne 

dodatke, v katerih bomo sijali 
letos. Pobrskali smo po spletnih 
trgovinah znanih modnih znamk 

in izbrskali naše najljubše modne 
dodatke, ki bodo poživili prav vsak 

styling.

citylife.si/moda/najljubsi-
modni-dodatki-letosnjega-leta

POTOvanJa
Top 5 destinacij za leto 2023 

po izboru Tripadvisorja
Po novem letu se hitro pojavi vprašanje, kje bomo preživeli svoj letni dopust. 

Da nam malenkost olajšamo izbiro, kam se odpraviti letos, predstavljamo 
pet destinacij, ki jih je Tripadvisor proglasil za top destinacije letošnjega leta.

citylife.si/potovanja/top-5-destinacij-za-leto-2023-po-izboru-
tripadvisorja

FiLM in Tv
Oskarji 2023 – Vse 

povsod naenkrat je 
prejel kar sedem 

oskarjev
Podeljene so bile že 95. nagrade ameriške filmske akademije – oskarji. Letošnje leto je s 
kar sedmimi nagradami slavil film vse povsod naenkrat, ki je med drugim prejel oskarja  

za najboljši film, režijo in izvirni scenarij.

citylife.si/film-in-tv/oskarji-2023-vse-povsod-naenkrat-je-prejel-kar-7-oskarjev

GOURMeT
Georgie bistro – odlična kulinarika v sproščenem vzdušju
Chef z Michelinovim priporočilom, Gregor Jelnikar, je odprl novo restavracijo na 
Čufarjevi 5 v Ljubljani – Georgie bistro. Čisto svež lokal ponuja točno to, kar je 
mesto pogrešalo: sodoben in prijeten ambient, popoln za sproščena druženja ob 
dobri hrani in pijači.

citylife.si/gourmet/georgie-bistro-odlicna-kulinarika-v-sproscenem-vzdusju
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