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N° 5(0)
»Ženska, ki ne nosi parfuma, nima prihodnosti,« so izrečene besede 
večno uporniške vizionarke Coco Chanel. Te dni mineva sto let, 
odkar je mademoiselle Chanel prosila v Rusiji rojenega francoskega 
parfumerja Ernesta Beauxa, naj ustvari »redek in močan ženski 
parfum z izrazito ženskim vonjem«. Med desetimi vzorci dišav je 
izbrala petega in se odločila, da ga bo preprosto poimenovala 
N° 5. brezčasni in legendarni vonj aldehidnega cvetnega šopka, 
sestavljenega okoli majske vrtnice in jasmina, je 5. maja 1921 postal 
bistvo ženstvenosti. Za ikono ga je potrdila še odločitev, da se za 
novo dišavo izbere preprosta lekarniška steklenička po navdihu art 
déco z revolucionarnim minimalističnim dizajnom, okrašena z belo 
nalepko in pokrita s fasetiranim kabošonom, ki spominja na Place 
Vendôme v Parizu. Coco in Place Vendôme sta bila namreč zelo 
povezana in osmerokotna kapica njenega prvega parfuma kaže 
prav na njegovo geometrijo in razmerja. Od dvajsetih let 20. stoletja 
dalje se mademoiselle nikakor ni hotela »ustaliti« in je občasno bivala 
v hotelu Ritz na Place Vendôme, preden se je leta 1937 odločila, 
da se vseli in najame suito v tretjem nadstropju. In zakaj je N° 5 
tako revolucionaren? Zato, ker si je upal nasprotovati tedanjemu 
konceptu parfuma, ki poveličuje dišave posameznih cvetov. 
Ernest beaux je z N° 5 prvič spremenil alkimijo vonja z inovativno 
uporabo aldehidov, sintetičnih sestavin, ki povzdignejo parfum 
– kot limona, ki poudari okus jagode. Aldehidi namreč dodajajo 
kompleksnost, zaradi česar je N° 5 še bolj skrivnosten in ga je 
nemogoče razvozlati. Ko so jo vprašali, na kateri del telesa naj si 
ženska nanese parfum, je odgovorila: »Tja, kjer želite, da vas nekdo 
poljubi.« Nanj je prisegala tudi Marilyn Monroe, ki je dejala, da hodi 
spat odeta le v nekaj kapljic Chanela N° 5. Mademoiselle Chanel je 
malce vraževerno izbrala vzorec, ki je bil označen s številko pet, ker 
je petega v petem mesecu predstavljala svojo novo kolekcijo in ker 
pet, zaradi svojih čarobnih lastnosti, prinaša srečo. Številka pet pa 
je tudi del tokratne izdaje CITYLIFE – Urbano življenje, saj je ta že 
50. po vrsti, več pa na citylife.si.

Helena Peterlin, odgovorna urednica14© Unsplash
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Rub rika

© Mads Nissen, Panos Pictures for Politiken // World Press Photo

World 
Press Photo 2021 

World Press Photo velja za največji 
fotografski natečaj na svetu in prikazuje 

največje dosežke mednarodnega fotoreporterstva 
preteklega leta. Mednarodna žirija je letos pregledala kar 

74.470 fotografij 4.315 fotografov iz 130 držav. In odločila, 
da je zmagovalna fotografija natečaja World Press Photo 

2021 … Fotografija danskega fotografa Madsa Nissena, in sicer 
posnetek objema v razmerah, ki smo jim ljudje podvrženi zaradi 
pandemije novega koronavirusa. Nastala je v domu starostnikov 

v Sao Paulu v braziliji. Ne gre spregledati, da je slovenski 
dokumentarni fotograf Ciril Jazbec na letošnjem fotografskem 

natečaju World Press Photo osvojil drugo nagrado v 
kategoriji »Okolje«. Nagrajen je bil za serijo fotografij, ki jih 

je posnel v severni Indiji. Doslej so nagrado na tem 
natečaju prejeli le trije slovenski fotografi (Joco 

Žnidaršič, Matic Zorman in Matjaž Krivic).
worldphoto.org
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od

 8.
aprila 

Greta, 
filmska 

projekcija
Na spletu, Kinodvor, Ljubljana

Duh časa bomo lahko obeležili tudi z ogledom 
posebnega dokumentarnega filma o svetovno 

znani aktivistki Greti Thunberg. Več informacij o 
vstopnicah kot tudi ostalih načrtovanih spletnih 

projekcijah je na voljo na kinodvor.org.

in 25. aprilom 

sejem s kavča
Na spletu

Pripravimo se na vseslovensko akcijo kupovanja 
in podarjanja knjig! Na posebnem spletnem 
sejmu bo več kot 50 slovenskih založnikov 
predstavilo več kot 500 knjig, ki bodo na 
voljo po posebnih sejemskih cenah. Preprost 
nakup bo omogočala začasna sejemska 
spletna trgovina s skupno košarico in enotnim 
odpošiljanjem. 
sejemskavca.svi

od21
aprila 

jazz
Na spletu, Mestno 
gledališče ljubljansko

Kot kaže že naslov, je novo 
dramsko besedilo Jazz 
Nejca Gazvode gibljivo, 
tekoče, lepo in žalostno, 
smešno in grenko kot 
življenje samo. V osrednjih 
vlogah nastopata Sebastijan 
Cavazza in Ajda Smrekar. 
mgl.si

© Peter Giodani

med

 22VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Četrtek, 
22. aprila 

svetovni dan 
zemlje

Po spletu

Svetovni dan Zemlje zaznamujemo vsako leto 22. aprila 
že vse od leta 1970. Na ta dan se opozarja na ranljivost 

in enkratnost našega planeta, na katerem živimo in kjer je 
ozaveščanje o pomenu zdravega okolja v tem času še 
posebej pomembno. Za vse, ki si želimo prispevati k 
ohranjanju narave Slovenije, so številni strokovnjaki 

pomagali pripraviti priporočila, ki so jih na 
Ministrstvu za okolje in prostor RS zbrali na 

spletni strani.
gov.si/teme/ 

za-ljubitelje-narave.

NAPOVEDNIK
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Začetek pomladi 

odprta kuhna
Pogačarjev trg, Ljubljana

Pred nami je že deveta sezona priljubljene 
kulinarične destinacije! Tokrat, kot pravijo 
organizatorji, bo posvečena iskanju ravnovesja 
med starim in novim, med vsem, kar smo nekoč 
imeli za samoumevno, in tem, kar nas čaka po 
vrnitvi v to drugačno realnost. 
odprtakuhna.si

Do 12. septembra 

ančka Gošnik Godec:  
lučka reGrat
Ljubljanski grad

Slikanica Lučka Regrat Gregorja Strniše je 
nenavadna, zelo poetično napisana zgodba 
o regratovi lučki, ki se poda v svet ljudi. Prav 
ta nenavadnost je navdihnila slikarko Ančko 
Gošnik Godec, da je leta 1987 ustvarila izjemno 
slikanico, ki ljubitelje ilustracije navdihuje še 
danes. 
ljubljanskigrad.si

Do 30. maja 

razstava fortunat BerGant 
(1721-1769)
Narodna galerija, Ljubljana

Razstava sovpada s tristoletnico slikarjevega 
rojstva in obsega več kot štirideset del Fortunata 
berganta, enega najpomembnejših predstavnikov 
slovenskega baročnega slikarstva, in njegovih 
sodobnikov. 
ng-slo.si

Do 9. maja 2021

marija preloG: Živi seznam
Ljubljanski grad

Razstava domače ilustratorke Marije Prelog je 
zasnovana kot prostorska postavitev, saj so se 
živali z ilustracij in iz knjig preselile na zidove ali pa 
lebdijo v zraku. Izjemno zanimiva pa je tudi vsaka 
posamezna papirnata žival, ki jo je Marija Prelog 
izdelala v tehniki kirigami. 
ljubljanskigrad.si

Med 8. majem in 6. junijem 

festival faBula
Različna prizorišča v Ljubljani

Tudi letos bodo enega od najodmevnejših 
literarnih festivalov pri nas obiskala priznana 
literarna imena, med katerimi velja izpostaviti 
predvsem Vladimirja Sorokina, Claudio Durastanti 
in Enis Maci. 
festival-fabula.org

od

 22

23

aprila 

fiGa
Na spletu, SNG Drama Ljubljana

Figa, tretji v vrsti izjemno uspešnih in nagrajevanih 
romanov Gorana Vojnovića, obravnava širok 
razpon tem, ki ponujajo kompleksen vpogled v 
zgodovinske in družbene okoliščine življenja več 
generacij družine, živeče na kulturno in politično 
prepišnem balkanu. V osrednjih vlogah nastopata 
benjamin Krnetić in Tina Vrbnjak. 
drama.kupikarto.si

© Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

aprila 

noč knjiGe
Povsod, kjer je še prostora 
za sanje

Ob svetovnem dnevu knjige se 
bo že osmo leto zapored odvijal 
priljubljeni literarni dogodek, ki 
nas spodbuja, da potujemo med 
knjižne platnice in odkrijemo nove 
svetove. 
2021.nocknjige.si
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TRENDI

Čeprav jih prek zime nismo nikoli 
resnično prenehali nositi, pa je šele 
pomlad ravno tisti pravi čas, ko se 
pokažemo v novih supergah. 

    Super, 
spet superge!

Letošnji trendi, kar se tiče superg, niso dosti drugačni 
od preteklih let. Večno modne so spet snežno bele 
superge, pa tiste z retro vintage pridihom in seveda s 
podpisi zvezdnikov iz sveta zabave, mode, glasbe, filma 
in športa. Med barvami prevladujejo tako nežno pastelne 

kot tudi kontrastno kričeče. Izbrali smo nekaj najbolj 
trendovskih modelov letošnje modne sezone pomlad in 
poletje. Nekatere že lahko vidimo in pomerimo v domačih 
trgovinah, največjo ponudbo, predvsem tiste omejenih 
izdaj (»limited edition«), pa ponuja množica spletnih trgovin.

CPNHGN
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Spletni 
svet superg

Prodaja te obutve na spletu 
je v zadnjem času doživela pravi 

bum, saj med modnimi kosi na spletu 
prodajo daleč največ superg. Med 

preverjene in bolj znane domače spletne 
strani tako sodi The Athlete's Foot, 

globalna veriga trendovske obutve in 
oblačil svetovno znanih znamk, 

ki je prisotna v več kot 30 
državah po svetu.

Daljši dnevi, prvi spomladanski sončni žarki in prav 
poseben vonj v zraku ... Mi že zaznavamo pozitivnost, 
nove priložnosti in odbite spomladanske avanture! Ste z 
nami? Novi ulični modni kosi nas bodo s svojo igrivostjo, 
barvitostjo in brezmejnim udobjem navdušili v sekundi. 
Zares odbiti in zares trendi – preprosti sneakerji in 
stylingi, ki jih bomo z veseljem nosili tako doma kot na 
ulicah. Preostane nam le še ena pomembna odločitev, 
katere barve izbrati letošnjo sezono. Smo pripravljeni, 
da se z vso igrivostjo in entuziazmom opremimo za 
prve pomladne dni? Na taf.si lahko preverimo, kateri 
spomladanski kosi so zares nepogrešljivi! 
taf.si

THe ATHLeTe`S FOOT 
eksplozija pomladnih barv

Moške kratke hlače 
adidas ABSTRACT 

Klasične športne moške kratke hlače so krojene 
tako, da lepo pristajajo vsaki moški postavi. Izdelane 
so iz lahkega in prijetnega materiala, ki se hitro suši. 

Tako bo vsak naš trening karseda prijeten.

UGG Fluff Yeah Slide 
Tie Dye zanjo
Preprost in udoben, saj združuje copat in 
natikač v enem. Lahko nas greje, lahko pa ga 
nosimo po vročem soncu. Kot nalašč za vse, 
ki obožujemo zabave v mestu ali na plaži – ta 
stil lahko kombiniramo prav z vsem!

Converse CHUCK TAYLOR
ALL STAR zanj

Taylor All Star CX je posodobljena klasika 
z dinamičnim, raztegljivim zgornjim delom 

iz platna in novim jezikom ter vezalkami 
za enostavno obuvanje in sezuvanje.

Ženska majica Puma x MR DOODLE 
Retro klasika za vse, ki obožujemo udobje in 
lahkoten stil. Zelo priljubljeni grafiti, ki so se 
imenovali »Doodle Land«, so zdaj glavna zgodba 
nove kolekcije Puma. Pop igrive grafike in 
pomladne barve bodo prepričale tudi njo.

VEČ 
TRENDOV 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Converse

adidas

Reebok X Victoria beckham

Nike Jordan MA2

Nike

Golden goose

Nike

ARKK Copenhagen

CPNHGN
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CITY TREND ON

VEČ 
TRENDOV 

NA
CITYLIFE.SI

Gremo ven,  
v naravo!

Najmanj trije razlogi obstajajo, da vstanemo in gremo v 
naravo. Prihajajo toplejši dnevi, epidemiološki ukrepi se 

sproščajo in končno lahko naredimo nekaj zase in za okolje.

Električno kolo Cowboy

Massimo Dutti

Vrtni stol evkaliptus, Lesnina

bluetooth zvočnik 
Marshall Embert

Švicarki žepni nož 
Victorinox (limited)

Semiš jakna boggi

Usnjen pas boggi

Moška torba boggi

Ura Samsung Galaxy 3
Titanium watch

Sončna očala 
Ray-ban Aviator

Parfum Terre d'Hermes

Knjiga Weber 
- bibilija žara

Ročno orodje Swiss tool

Superge Adidas Yeezy 
boost 350 V2 »Ash Pearl«
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Pastelna  
pomlad

Narava se sramežljivo prebuja in nas postopoma 
navdušuje z najlepšimi odtenki. Bodimo pogumne, 

obkrožimo se z barvami in si polepšajmo dan.   

Trenirka Pangaia

Torbica boyy

Plašč Acne Studios

Pižama Intimissimi

Sončna očala balenciaga

Maske za obraz

balerinke Valention

Dozirnik za milo JyskOkrasne kanglice Floristik

Radio Hertzmann

Parfum Marc Jacobs

Superge Startas (Prave stvari)

blazina za jogo Stella McCartney

Mestno kolo 26 Vintage

Okrasna blazina Missoni

CITY TREND ONA

VEČ 
TRENDOV 

NA
CITYLIFE.SI
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LEPOTA

VEČ 
LEPOTNIH 

TRENDOV NA
CITYLIFE.SI

Nežno dišeč 
objem pomladi
Pomlad pooseblja začetek nečesa novega – novo 
prebujenje, novo ljubezen ... Podarimo sebi nekaj 
nežnega, nekaj svežega, nekaj dih jemajočega ...

100 
let parfuma 
Chanel N° 5

»Ženska, ki ne nosi parfuma, nima 
prihodnosti.« To so besede modne ikone, 

oblikovalke Coco Chanel, ki je ustvarila večno 
dišavo med parfumi – parfum Chanel N° 5. Letos, 

5. maja, bo minilo točno sto let od nastanka 
tega še vedno najbolj prodajanega parfuma, za 

katerega pravijo, da vsako minuto nekje na svetu 
prodajo njegovo stekleničko. Ikona, okoli katere 

so se spletle številne zgodbe in legende, 
ostaja klasika vse do danes. In kot je 
dejala: »Parfum Chanel N° 5 ne diši 

po šopku rož, diši po ženski ...«

chanel.com

Nova dišava Grandios MIA
Polepšajmo si spomladanske dni z 
novo cvetlično dišavo za ženske iz 
kozmetične hiše Dr. Grandel. Grandios 
MIA je dišava z mnogimi pridihi in je 
poklon večplastnosti narave našega 
življenja. Je polna navdušenja in hkrati 
harmonično bogata, cvetlični, leseni 
dišeči šopek pa navdušuje s svojo 
eleganco in prefinjenostjo.

drgrandel.si  

grandevita-shop.si

Super serum 
za boj proti staranju
Nuxe Super serum [10] vsebuje 95 odstotkov 
skrbno izbranih močnih aktivnih sestavin 
naravnega izvora. V središču njegove 
veganske formule so naravna hialuronska 
kislina in tisoče mikrokroglic frakcioniranih 
rastlinskih olj, ki zagotavljajo izjemno 
delovanje proti staranju. Koža je od prvih 
kapljic spremenjena: zglajena, zapolnjena in 
sijoča. Dolgoročno pa serum zmanjša fine 
linije in gube, učvrsti kožo, posvetli temne 
lise in poenoti polt. Koža se dokazano začne 
obnašati, kot da je 10 let mlajša.

nuxe.si

Nežna čutnost
Dišava Women'Secret 
Intimate se je rodila iz 
nedolžne mešanice 
sodobne ženstvenosti in 
nežne čutnosti. Opisuje 
očarljivo sramežljivost, ki 
lahko razkrije marsikatero 
misel tako, da nekomu 
ujame le pogled. Note 
sandalovine, mošusa, 
zmešane v eleganten 
duet belih cvetov in 
nežne mošusne note, 
nas bodo odele v očarljiv 
in edinstven vonj.

womensecret.com

Do dolgih trepalnic 
s pomočjo narave
Maskara IsaDora Nature 

Enhanced Lenght bo z 
naravnimi sestavinami 
podaljšala in poudarila 
naše trepalnice. Njena 

kremna formula vsebuje 
kar 95 odstotkov naravnih 

sestavin, ki definirajo, 
podaljšajo in intenzivno 

obarvajo trepalnice. 

isadora.com

Zacvetimo v mesečini
Kratek trenutek češnjevih cvetov 
spremenimo v sezono, polno pomladnega 
veselja na svoji koži, očeh in ustnicah. Navdih 
nove pomladne kolekcije MAC black Cherry 
so polnočne rože, rahel veter in čisto veselje.

maccosmetics.com

Drzna in samosvoja
Giorgio Armani letošnjo pomlad predstavlja orientalsko sadno 
dišavo Sì Eau de parfum Intense – še intenzivnejšo in bolj 
sofisticirano interpretacijo klasične ženske dišave, ki uteleša 
samozavest in energijo. Ženska, ki nosi Sì, je emancipirana in 
svobodna ter si drzne sprejeti svojo najintenzivnejšo stran.

armani.com
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Za 
breZčasno 
lepoto

Vse od trenutka, ko se rodimo se v koži aktivira 
proces njenega nenehnega obnavljanja, ki pa 
se z leti upočasni. Takrat nastopi naraven 
proces staranja kože, ki kožo preprede 
z gubicami in gubami, ki jih še poglobi 
obrazna mimika. Naraven proces staranja 
pospešijo številni zunanji dejavniki, kot so 
stres in dejavniki iz okolja, ki jim je koža 
izpostavljena vsak dan in lahko 
pomembno vplivajo na obseg 
poglabljanja začetnih gub. Na 
tej točki nastopi linija izdelkov 
za nego kože. TIMELESS 
DR. GRANDEL, ki kožo 
oskrbi z visoko učinkovitimi 
sestavinami, da se uspešneje 
spopade z vsemi izzivi. Več na www.drgrandel.si

Spletna trgovina na grandevita-shop.siDr. Grandel Slovenija @dr.grandel

TIMELESS
Vrača koži energijo in gladi vse vrste gub  

- Domači SPA
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TEHNOLOGIJA IN ŠPORT

Šport in tehnologija gresta že nekaj časa z roko v roki, zato 
je začetek pomladi kot nalašč, da pri rekreaciji preizkusimo 
nove pripomočke, ki nam bodo v pomoč pri različni vadbi 
in zasluženem počitku po njej.

besedilo: Tina Lagler

V rekreatiVno 
pomlad s 
pametnimi 
pripomočki

E-kolo 
Ribble Gravel 

AL e za tehnične 
terene

Medtem ko je večina električnih koles 
še vedno primernejša za vožnjo po mestu 

oziroma asfaltnih cestah, je angleško 
podjetje Ribble pripeljalo električno kolo, 

primerno za vožnjo po bolj tehničnih 
terenih, kot so blatne gozdne  
stezice ali makadamske poti.  

Cena: od 3.068 evrov.

ribblecycles.co.uk

Očala WGP z zvočno 
tehnologijo
Pametna očala WGP so 
primerna za vse, ki iščemo 
nove načine, kako na še bolj 
preprost način poslušati 
glasbo – še posebno med 
športnimi aktivnostmi. 
Na ročkah imajo namreč 
nameščene majhne zvočnike, 
ki se prek bluetootha povežejo 
s prenosno napravo in nam 
tako glasbo predvajajo čisto 
blizu ušesa. Primerne so za 
uporabo med rekreacijo kot 
tudi v vsakodnevnem življenju, 
saj njihov dizajn zamenjamo 
na preprost način – okvirji in 
ročke so spojeni z magnetom, 
zato jih po želji lahko vsak dan 
spreminjamo. Cena se giblje 
od 115 evrov naprej. 

wgpglasses.com

Theragun PRO za domačo 
masažo po vadbi

Po intenzivni vadbi je priporočljiva 
dobra masaža, česar se zavedajo tudi 

pri podjetju Therabody. Predstavljajo 
masažno napravo Theragun PRO, ki z 

močno masažno terapijo omili bolečine 
v mišicah, hkrati pa pomaga tudi pri 

sprostitvi in pomirja telo.  
Cena: 599 evrov.

theragun.com

Prva pametna ura 
OnePlus
Na police prihaja prva pametna 
ura podjetja OnePlus, ki se 
bo s svojimi specifikacijami lahko 
postavila ob bok najboljšim pametnim 
uram. Ponaša se z zmogljivo baterijo, ki 
zdrži do tedna dni, med aplikacijami pa 
bomo našli 110 vadbenih načinov in 15 
profesionalnih fitnes načinov. Med drugim ima 
vgrajen merilec korakov, senzor kisika v krvi in 
merilnik srčnega utripa, vanjo pa lahko shranimo 
do 500 skladb, ki nam bodo delale družbo med 
vadbo. Cena: 159 evrov.

oneplus.com
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Lululemon z novo podlogo za jogo
Lululemon je bogatejše za novo podlogo za jogo 
Take Form, zasnovano tako, da vključuje vzorce 
3D-valovanja, ki so veliko več kot le estetski 
dodatek. Premišljeno vključen vzorec 
nas namreč vodi skozi nekatere 
najpogostejše joga položaje. 
Cena: 128 evrov.

eu.lululemon.com

Tekaški vložki 
NURVV Run
Vložki NURVV Run 
poslušajo naša stopala. 
Dobesedno. S pomočjo 
senzorjev in napravice, ki 
se udobno prilega čevlju in 
naši nogi, dobimo vpogled 
v kadenco in dolžino 
koraka, ravnotežje in 
udarce stopala ob podlago, 
zaradi česar bomo tekli 
hitreje in zmanjšali možnost 
za poškodbe.  
Cena: 208 evrov.

nurvv.com

Mirror, ogledalo za domačo vadbo
V časih, ko se je vadba iz telovadnic preselila v naše domove, 

je ogledalo Mirror še kako dobrodošlo. Kadar ni v uporabi, 
deluje kot navadno ogledalo, med vadbo pa se spremeni v 

domačo telovadnico. Poleg sledenja podatkom o naši vadbi se 
povežemo s številnimi trenerji, ki omogočajo vadbo in dajejo 

motivacijo in napotke v realnem času. Lahko tudi tekmujemo s 
samim seboj ali pa se povežemo s prijatelji in izboljšujemo svoje 

vadbene rezultate. Cena: od 1.200 evrov.

mirror.co

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Za dostavo izberite PS Paketomat
Spletni nakupi so v današnjem času prava stalnica. Na spletu poiščemo 
želeni izdelek in ga naročimo le z nekaj kliki. Nato pa samo še počakamo 
na pošiljko. Da nam ne bo treba skrbeti in gledati na uro, da bomo ujeli 
dostavljavca težko pričakovanega paketa, lahko naročimo prevzem pošiljke v 
izbranem paketomatu Pošte Slovenije. Prednost PS Paketomata je, da nismo 
obvezani, da paket prevzamemo do določene ure, saj je storitev na voljo 24 ur 
na dan in vse dni v tednu. Svojemu paketu lahko sledimo na vsakem koraku, in 
sicer s pomočjo SMS-ov in e-obvestil, ki jih bomo prejeli. Potrebujemo le svoj 
telefon. Diskretno, hitro in priročno! Preverimo lokacije na posta.si/paketomat.

Pametna kolebnica Tangram
Če je čas, da nehamo sami šteti skoke in staro 

kolebnico nameravamo zamenjati za sodobnejšo, 
si lahko omislimo pametno kolebnico Tangram. 
Opremljena je s 23 LED-diodami in magnetnim 
senzorjem, ki sledi naši vadbi, spremlja porabo 

kalorij in beleži podatke v realnem času.  
Cena: 66,20 evra.

tangramfactory.com
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raznolikost 
na aprilski 
cesti
besedilo: Matej Jurgele

Povsem električni fiat 500
Novi povsem električni fiat 500 spreminja pravila igre za vozila z 
ničelnimi emisijami, litij-ionska baterija z zmogljivostjo 42 kWh zagotavlja 
doseg do 320 kilometrov. Za hitro polnjenje je lahko opremljen s 
sistemom, ki baterijo v samo petih minutah napolni do te mere, da lahko 
z njim prevozimo do 50 kilometrov. Na voljo so tudi rešitve za polnjenje 
na domu s sistemom za polnjenje easyWallbox. Električni fiat 500 je tudi 
prvi avtomobil v svojem segmentu, ki ponuja avtonomno vožnjo druge 
stopnje in prinaša vse s tem povezane prednosti mestne vožnje.

fiat.si

ID.4 že v Sloveniji
Znamka Volkswagen po modelu ID.3 nadaljuje s predstavitvijo nove dobe 
električnih vozil. Tako je v Sloveniji v preprodaji že model ID.4, ki se pohvali 
z učinkovitim električnim pogonom, prostorno notranjostjo, sodobnimi 
asistenčnimi sistemi in privlačnim dizajnom. Volkswagen ID.4 je vsestranski 
športni terenec, ki se odlično znajde na vseh poteh in v skladu z najnovejšim 
standardom WLTP zagotavlja doseg do 520 kilometrov. Prva vozila bodo kupci 
prejeli do konca letošnje pomladi. 

volkswagen.si

Prihaja novi x-trail
Nissanova ponudba križancev bo v prihodnjem letu z novim 
športnim terencem x-trail dobila obogatitev. Združuje napredno 
arhitekturo, zasnovano za vgradnjo pogonskega sklopa 
e-POWER (bencinski motor služi izključno za proizvajanje 
električne energije, kolesa pa poganja le elektromotor). Hkrati je to 
vozilo vzorčen primer dovršene tehnologije, naprednih sistemov 
za pomoč pri vožnji ter izpopolnjenih uglajenosti in dinamičnih 
lastnosti. Kot sedanji x-trail bo tudi njegov naslednik na voljo z 
zložljivo tretjo vrsto sedežev, ki je posebno pripravna za družine. 

nissan.si

Dinamični mercedes-benz CLS
Svetovno premiero je doživel novi CLS. Izostrena oblika še močneje izraža dinamiko coupeja, hkrati pa 
je bila notranjost nadgrajena z dodatnimi kombinacijami usnja in okrasnih elementov ter volanom nove 
generacije. Poleg bencinskih motorjev bodo kupci lahko izbrali tudi najnovejšo generacijo dizelskih 
agregatov z blago hibridno tehnologijo. Za bolj dinamične bo na voljo (na 300 enot) omejena serija 
različice AMG CLS 53 4MATIC, ki hkrati predstavlja tudi sam vrh ponudbe. 

mercedes-benz.siFrancoska privlačnost
Znamka Peugeot je predstavila popolnoma novi 
model 308, ki ga že krasi najnovejši logotip znamke. 
Pohvali se lahko s sistemi za pomoč pri vožnji zadnje 
generacije, novim voznikovim mestom Peugeot 
i-Cockpit, poganjajo pa ga priključni hibridni motorji kot 
tudi bencinski ali dizelski pogonski sklopi. Za novi 308 
sta na voljo dva priključna hibridna motorja, na voljo 
je tudi z motorji z notranjim zgorevanjem, ki ustrezajo 
najnovejši zakonodaji Euro 6. 

peugeot.si

VEČ 
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NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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samsung naVdušuje 
s serijo galaxy s21

Vrhunske 
inovacije v 

izjemnem dizajnu
Serija Galaxy S21 pametnih 

telefonov ima nov, drzen slog, 
prefinjen videz in občutek, ki nove 
pametne telefone ločuje od drugih 

pametnih telefonov. Prinaša značilno 
konturno rezano kamero, ki se 

odlično vključuje v samo 
elegantno zasnovo 

telefona.

Galaxy SmartTag
Naj nam predmeti, ki jih pogosto 
izgubljamo, ne uidejo iz rok. 
Napravo pripnimo na izbrani 
predmet, npr. denarnico, Galaxy 
S21 Ultra 5G pa nam ga bo 
pomagal najti, če ga izgubimo. 
Pripnimo. Najdimo. Preprosto 
pametno.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: vrhunska izkušnja 
s pametnim telefonom, neverjetna v vseh pogledih
Galaxy S21 Ultra 5G nudi najnaprednejši in najinteligentnejši 
Samsung sistem kamer, najpametnejši zaslon ter najboljše Galaxy 
zmogljivosti pametnih telefonov doslej. Je izjemen pametni 
telefon, ki premika meje mogočega in povečuje 
produktivnost in ustvarjalnost z uporabo S Pen pisala. 
Novi pametni telefon je zasnovan za uporabnike, ki zahtevajo 
vrhunsko tehnologijo, saj si želijo ostati povezani z ljudmi in 
stvarmi, ki so jim najpomembnejše. Na voljo je v dveh 
edinstvenih barvah za brezčasen videz 
– fantomsko srebrni in fantomsko črni.

Najboljša Samsung izkušnja s kamero
Galaxy S21 Ultra 5G s sistemom profesionalnih 

kamer omogoča, da posnamemo osupljive 
fotografije v studijski kakovosti v različnih osvetlitvah 

in nastavitvah. Za urejanje videoposnetkov so na 
voljo nove funkcije, ki temeljijo na umetni inteligenci.

Galaxy S21 Ultra 5G nudi glavno kamero s štirimi 
objektivi (ultra širok, širok in dvojni teleobjektiv). 

Prvič pri Galaxy pametnem telefonu lahko z vsemi 
objektivi zajamemo posnetke v ločljivosti 8K.  
Galaxy S21 Ultra 5G vključuje tudi izboljšani  

senzor za svetlo noč, ki zagotavlja izjemne  
posnetke tudi pri šibki svetlobi.

Drzen dizajn
Galaxy S21 5G ima 
drzno zasnovo s 
15,75-centimetrskim 
zaslonom, Galaxy 
S21+ 5G pa nudi 
17,02-centimetrski 
razširjeni zaslon in 
močnejšo baterijo ter 
je odlična izbira za 
ljubitelje maratonskega 
gledanja serij.

Naj bo vsak dan izjemna izkušnja
Nova serija Galaxy S21 pametnih telefonov nadaljuje tradicijo profesionalnih Samsung 
kamer z izboljšavami, ki uporabnikom omogočajo zajemanje vrhunskih vsebin. 
Ne glede na to, ali želimo posneti prvi stik svojega psa z ogledalom ali druženje s 
prijatelji, z Galaxy S21 5G in S21+ 5G bodo naši posnetki vedno vrhunske kakovosti.

Vrhunski zvok v vsakem trenutku
Sodobno oblikovane Galaxy Buds Pro 
brezžične slušalke nudijo brezskrbno 
povezljivost in izjemno kakovost zvoka 
z inteligentno tehnologijo aktivnega 
odpravljanja hrupa.

Najnovejša serija Samsung Galaxy S21 pametnih 
telefonov – S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G – 
uporabnikom nudi eleganten dizajn, vrhunske 
kamere in inovativne možnosti povezovanja.
Več na samsung.si

S Pen pisalo
Galaxy S21 Ultra 5G bo izkušnjo pametnega 

telefona povzdignil na popolnoma novo raven 
in pri uporabnikih spodbudil kreativno izražanje 

ter produktivnost, saj kot prva naprava kadar 
koli v seriji S pametnih telefonov nudi izkušnjo S 

Pen pisala. Od risanja, zapisovanja do urejanja 
fotografij in podpisovanja dokumentov ...
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TREND

se ponaša z ekološkimi načini izdelave (naravni in 
reciklirani materiali, naravne barve, pravična trgovina 
…). Pobrskajmo po vintage trgovinah ali obiščimo eno 
od izmenjevalnic oblačil. Le-to lahko organiziramo tudi 
med znanci in prijatelji ter na ta način osvežimo svojo 
garderobo in se prijazno znebimo starih nenošenih 
kosov.

Zelen življenjski prostor
Podobno velja tudi, ko govorimo o dekoraciji doma. 
Izlet v pohištveni salon z atraktivnimi dizajni in nizkimi 
cenami je seveda mamljiv, toda še zdaleč ni ekološki. 
Ko opremljamo ali prenavljamo stanovanje, lahko 
upoštevamo načela ponovne uporabe, ki ne samo da 
zmanjšujejo količino nepotrebnega odpada, običajno 
so ti predmeti bolj posebni in unikatni, prostoru pa 
dodajo svojevrsten značaj. Po Sloveniji so čedalje bolj 
priljubljene različne skupine na spletu, kjer pripadniki 
delijo lokacije kosovnih odpadov, na katerih se 
pogosto najdejo pravi zakladi. Popolnoma brezplačno. 
Za tiste manj avanturistične priporočamo obisk enega 
od bolšjakov ali vintage sejmov in katerega od mnogih 
centrov ponovne uporabe. Še preden se lotimo 
nakupov, pa razmislimo o tem, katere materiale in 
predmete lahko popravimo ali predelamo kar sami in 
jim tako podaljšamo življenjsko dobo. Če predmeta 
res ne moremo rešiti, potem ga odvrzimo na za to 
določeno mesto. To velja ne le za pohištvo, temveč 
tudi za gospodinjske aparate, belo tehniko, hišni 
tekstil, športno opremo in podobno.

Med kupi oblačil
Potrošništvo nam je globoko v podzavest vtisnilo 
idejo, da moramo kar naprej kupovati novo, da bi bili v 
koraku s časom. Še posebej je to opazno na področju 
modne industrije, kjer sta nekdanji dve kolekciji na 
leto zamenjali dve kolekciji tedensko. Če kupujemo 
premišljeno, ni nobene potrebe, da bi trgovine z 
oblačili obiskovali tako pogosto. Pred nakupom 
najprej pomislimo, ali to oblačilo zares potrebujemo 
ali gre le za vzgib. Če oblačilo potrebujemo, potem 
na prvo mesto postavimo kakovost, ki bo poskrbela, 
da bo oblačilo uporabno dlje časa. Da bo nakup 
kar se da prijazen za planet, se bodisi odločimo za 
oblačilo iz druge roke ali za lokalno izdelan kos, ki 

Lahkih nog naokrog
Slovenci smo v primerjavi z nekaterimi drugimi narodi 
precej razvajeni, ko govorimo o transportu. Že res, 
da nekatere povezave javnega prometa niso povsem 
optimalne, toda razkošje naših vozil v povprečju 
vseeno ni prijazno do Zemlje. Žal so trajnostne rešitve 
prevoza večinoma dostopne zgolj v urbanih okoljih, 
zato pa jih izkoristimo, ko so nam na voljo. Med najbolj 
zelenimi je zagotovo kolo, ki si ga lahko izposodimo 
na mnogih vzpostavljenih sistemih in za to namenjenih 
postajališčih. V Ljubljani je to bicikeLJ, v Celju KolesCE 
in v Kranju KRsKOLESOM. Eden najuspešnejših 
trajnostnih projektov v zadnjih letih v Sloveniji pa je prav 
gotovo sistem souporabe električnih vozil Avant2Go, 
pri katerem si uporabniki lahko po dostopnih cenah za 
krajše obdobje ali dnevni najem izposodijo sodobno 
opremljena in okolju prijazna vozila. Sistem je dostopen 
v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Murski Soboti in na 
Letališču Jožeta Pučnika. 

Ekokrožnik
Podatek, da kar četrtino vse hrane na globalni ravni 
zavržemo, je katastrofalen. Ne samo zato, ker gre v 
proizvodnjo te hrane ogromno energije in naravnih 
virov, temveč tudi zaradi vse zavržene embalaže. Po 
svetu se je v zadnjih desetletjih zelo okrepila in razvila 
ideologija »freeganstva«, ki zavrača potrošništvo in 
išče vire v zavrženih dobrinah ter odpadkih, predvsem 
v odpadni hrani. Gre za »dumpster diving« oziroma 
potapljanje v smetnjake, kamor predvsem trgovine 

za zeleno 
priHOdNOST
Če smo vsi že nekako diplomirali 
iz recikliranja, pa je na področju 
trajnostne prihodnosti še ogromno 
priložnosti, da pokažemo svojo 
ljubezen do zelenega planeta. 
Zavihajmo rokave in v svoj 
življenjski stil vnesimo še nekaj 
drobnih sprememb, ki bodo 
poskrbele za lepšo prihodnost.

besedilo: Katja Kozlevčar, fotografije: Unsplash
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odvržejo odvečno (poškodovano) hrano in živila 
s pretečenim rokom uporabe. V Sloveniji je sicer 
vzpostavljen sistem prevzema teh odpadkov, ki 
so nato predelani v biogoriva, v tujini pa obstajajo 
skupnosti in posamezniki, ki se prehranjujejo izključno 
na ta način. Za zmanjšanje odpadne embalaže pa 
lahko poskrbimo tudi na druge načine. Trgovine brez 
embalaže (v Ljubljani je to Rifuzl) so že nekaj časa 
precej priljubljene – in prav je tako. Če takšne trgovine 
ni v naši bližini, potem za zmanjšanje odpadne 
embalaže poskrbimo tako, da se v trgovino vedno 
odpravimo s svojimi (platnenimi ali bombažnimi) 
vrečkami. Če je le mogoče, izberimo izdelek, ki 
je zavit v čim manj plasti embalaže. Ne kupujmo 
nepremišljeno in odpadke vedno reciklirajmo – 
embalažo in steklo v zato namenjene zabojnike, 
bioodpadke pa lahko spremenimo v kompost. 
Uporabljajmo mlekomate in avtomate z mlečnimi 
izdelki kmetij, nakupujmo na tržnicah ali se preprosto 
odpravimo do bližnjega kmeta, ki ima sveže sezonske 
izdelke, najpogosteje postrežene brez embalaže ali pa 
v reciklirani embalaži.
Če bi radi kar najmanj vplivali na slabo počutje našega 
planeta, se pozanimajmo, od kod prihaja hrana, ki jo 
uživamo. Velike prodajne verige že a priori dobavljajo 
manj kakovostno hrano, ki pa je proizvedena z 
astronomskimi stranskimi učinki za okolje. Tako v 
ruralnem kot urbanem okolju se je v zadnjih mesecih 
popolnoma razmahnil trend vrtičkanja. Hrana, ki jo 
pridelamo sami, je zagotovo bolj neoporečna (in 

ekološka) kot tista, ki jo z ladjo pripeljejo čez ocean. 
Če upoštevamo trajnostne načine pridelave, le-ti res 
ne zahtevajo veliko oziroma se držijo načela »manj 
je več«. Če smo omejeni s prostorom, si za začetek 
omislimo vsaj kakšen lonček začimb namesto 
orhideje, tisti z nekoliko več prostora lahko na balkonu 
posadimo kakšen paradižnik, če imamo vrt, pa si 
lahko omislimo gredo z nekaj različne zelenjave. Še 
posebej preproste za pridelavo so bučke, kumare, 
različne vrste solat, čebula in česen. Telo in planet 
nam bosta hvaležna! Sicer pa na vseh področjih velja 
upoštevati univerzalno pravilo: bodimo varčni!

Kaj 
je ideja 

trajnosti?
Vzdrževanje potreb na način, ki ne 

ogroža sposobnosti vzdrževanja potreb 
prihodnjih generacij. Nanaša se predvsem 
na področja ekonomije, okolja in družbe 
oziroma z drugimi besedami na področja 

profita, planeta in ljudi. Ko govorimo o okoljski 
trajnosti, imamo torej v mislih odgovorno 
ravnanje do naravnih virov in varovanje 

globalnih ekosistemov, ki podpirajo 
zdravje in dobro počutje zdaj in 

v prihodnosti.
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DOM IN VRT

10 zA urbANO
 vrtnarjenje

Pripravili smo seznam najnovejših trendi 
pripomočkov, ki nam bodo v pomoč pri urbanem 
vrtnarjenju. Morda med njimi najdemo tudi 
svojega novega najboljšega pomočnika.

besedilo: A. bauer

Zelena 
stena

Če smo radi obkroženi z naravo, 
nam bo pametni prezračevalni vrt Respira 

prav gotovo všeč. Ne le, da omogoča gojenje 
rastlin, istočasno z biofiltracijo čisti tudi zrak v 

prostoru. V filter za ponovno uporabo ujame prah 
in druge delce in preden gre zrak skozi predel, kjer 

so korenine rastlin, se vrne prečiščen v prostor. Vse, 
kar moramo storiti, je, da dolijemo vodo vsakih 10 do 
14 dni in dodamo hranila vsake pol leta. Naprava si 
po potrebi sama dozira vodo in hranila, če želimo, 

pa jo lahko povežemo tudi s svojim pametnim 
telefonom in nadzorujemo delovanje prek 

njega.

thegadgetflow.com/portfolio/
smart-air-purifying-

garden

Dva v enem
Vsak dober vrtnar ve, da rastline potrebujejo 
različno količino vlage. Zalivalna kanglica z 
razpršilcem je priročna, saj je večnamenska; 
z razpršilcem zgolj osvežimo rastline, z 
zalivalno kanglico pa zalijemo zemljo. Zaradi 
lepega dizajna jo lahko na vidnem mestu 
poleg svojih rastlin uporabimo kot dekoracijo.

urbanoutfitters.com

Vrt v stanovanju
Kdo pravi, da se moramo odpovedati gojenju rastlin, če nimamo 

balkona ali vrta? Pametni cvetlični lonček Smart Garden je 
zasnovan za gojenje zelenjave, sadja in zelišč skozi celo leto. 

Postavimo ga v stanovanje, vgrajena tehnologija pa bo poskrbela, 
da bodo imele rastline vedno dovolj vode, svetlobe in hranil 
za optimalno rast. Izdelek – na voljo je v različnih velikostih – 
vsebuje LED-lučke, cvetlični lonec, ki uravnava zalivanje, in 

rastlinske kapsule, majhne sadilne lončke z različnimi semeni. 
Kapsule so biorazgradljive in ne vsebujejo gensko spremenjenih 

organizmov, herbicidov ali pesticidov.

eu.clickandgrow.com

Trajnostni cvetlični lonci
Ni pomembno le, kaj je zasajeno v cvetličnem loncu. Če želimo biti trajnostno 
naravnani in prijazni do okolja, je prav, da smo pozorni na vse mozaike 
(urbanega) vrtnarjenja. Linija cvetličnih lončkov Elho je narejena iz reciklirane 
plastike, pridelane z lastno vetrno elektrarno. Na voljo so v različnih velikostih 
v paleti toplih pastelnih barv, poleg tega pa so 100-% reciklabilni.

elho.com
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Komplet za vrtnarjenje
Ne glede na to, ali imamo vrt pred hišo ali se moramo 
do njega sprehoditi, je komplet vrtnih pripomočkov 
obvezna oprema vsakega vrtnarja. Osemdelni komplet 
iz poliranega aluminija je odporen in ergonomsko 
oblikovan, poleg tega je v njem tudi dovolj velika torba s 
petimi zunanjimi žepi, v katero lahko vsak vrtnar spravi 
prav vse, kar potrebuje za delo na vrtu.

desenvt.com

DOM IN VRT

Pomoč pametnega 
pomočnika

Zakaj si ne bi s pametno 
tehnologijo pomagali tudi pri 

vrtnarjenju? Pripomoček Netro 
Whisperer pametni senzor se 

polni s sončno energijo, odporen 
je proti UV-svetlobi in različnim 

vremenskim razmeram. 
Enostavno ga zapičimo v zemljo, 
kjer zaznava svetlobo, toploto in 

vlago v njej. Informacije o vseh 
ključnih dejavnikih, ki vplivajo na 

gojenje rastlin, pa nam sporoči 
prek brezžične povezave 

bluetooth. Prijazen do sistemov 
iOS in Android.

lowes.com

Trajnostni cokli
Če prisegamo na trajnostno vrtnarjenje, nas bo 

verjetno navdušila obutev, narejena iz reciklirane 
plastike iz konoplje. Uniseks natikači, izdelani v Franciji, 

so preprosti za uporabo (v primerjavi z gumijastimi 
škornji), zato so idealni za vrtnarjenje. Po obliki sledijo 
klasičnim coklam, zato imajo sodoben izgled. Ker so 

vodoodporni, jih lahko brez slabe vesti in skrbi, da bi jih 
uničili z vodo, obujemo tudi za igro na vrtu.

salter.house/gardana-clog

Krompir na terasi
Kaj potrebujemo za gojenje 
krompirja? Ne potrebujemo vrta 
ali njive, le sadilno torbo za sejanje 
krompirja Esschert Design, toplo 
sončno mesto in približno 40 litrov 
zemlje. Vrečko napolnimo s 
približno 30 centimetrov zemlje 
ali komposta in vanjo položimo 
tri kaljive krompirje, pri čemer 
naj bodo krompirjeva očesa 
usmerjena navzgor. Ko je čas 
za žetev, vrečko preprosto 
izpraznimo in oberemo krompir. 
Pa dober tek!

bloomling.si

Viseča gredica
Tudi če nimamo balkona ali na njem nimamo več prostora, se nam 
ni treba odpovedati še eni zeleni gredici. Dansko podjetje Squarely 
se podpisuje pod lesena korita GrowON HoldON, ki so na voljo v 
različnih velikostih in barvah in ki jih preprosto ter varno obesimo na 
balkon ali okensko ograjo. Vedno si lahko pričaramo zeleno oazo.

squarely.dk
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Samonamakalni sistem za zelišča
Ni lepšega od priprave slastnega obroka, ki ga začinimo z domačimi 

zelišči. Le korak stran in – hop, so že na krožniku. Z lončkom za zelišča 
s samonamakalnim sistemom so domača zelišča le en klik stran. Izdelek 

angleškega proizvajalca Cole & Mason omogoča preprosto gojenje 
zelišč, ki jih ni treba presajati. V spodnjem delu je velik pokrit rezervoar za 
vodo, zato ta ne izhlapeva. Samonamakanje omogočajo trakovi iz filca, ki 

jih po želji lahko operemo, zamenjamo pa po približno treh mesecih.

coleandmason.com

1001dar.si
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brrum, brrum ... 
Pomlad na kolesih.
Se še spomnimo prvih zavojev, ko so nožni prsti komaj segali do tal, 
ko nihče ni poznal zavor, ko je igrišče postalo poligon za spretnostno 
vožnjo, ko so steze v parku služile le malim voznikom formule 1, 
ko so praske na kolenih imele nešteto oblik, ko je mama nenehno 
ponavljala: »Ustavi se, prosim!« ...?

OTROškI SVET

Brezčasnost
Nemška blagovna 

znamka banwood ustvarja 
sodobne modele koles za otroke 
vseh starosti – tudi za tiste, ki še 

niso dovolj veliki, da pedalirajo sami. 
Kolesa s pridihom retro šarma, na 
katerega vpliva tudi skandinavski 

dizajn, odlikujejo varnost, 
trpežnost in brezčasnost. 

banwood.com

Pomlad se prebuja
Topli sončni žarki nas že 

kličejo v naravo, a pomlad še ni 
poletje. Nova otroška kolekcija 

s.Oliver se odlično prilagaja 
različnim temperaturam in 

muhastemu vremenu.

soliver.si

Bidon
Vsak kolesar mora imeti svoj 

bidon za požirek energije, 
saj med vožnjo ni postanka.

kleankanteen.com

Varna glava
Nesreča nikoli ne počiva in 
varnost je na prvem mestu.

nutcasehelmets.com

nutcasehelmets.com

Rolka zanj
Rolkanje je dandanes zelo  

priljubljen šport med fanti. Z malo  
vaje, spretnosti in nekaj naučenih trikov bomo 

postali zvezde ulice.

loadedboards.com

Kotalke zanjo
Če so pred desetletjem rolerji 

zamenjali kotalke, so zadnja 
leta kotalke tiste, ki jih  

dekleta obožujejo  
še bolj.

impalaskate.eu

S skirojem v mesto
Priročen, majhen, zložljiv, 
hiter, vodljiv ... In še 
bi lahko naštevali odlike, 
ki jih premore majhen skiro.

shop.bird.co

Za prazne 

zračnice
Zračna tlačilka 

za prazne 
zračnice je 

nepogrešljiv 
pripomoček 

vsakega 
lastnika kolesa.

woom.com

Zgodba o kolesu Woom
Vožnja s kolesom je strast, vožnja s kolesom je 
zabavna. Kolesarjenje je okolju prijazno in kolo 
je najučinkovitejše prevozno sredstvo. Povedano 
z besedami naravoslovca Louisa J. Halleja: 
»Vožnja s kolesom je primerljiva letu ptice!« 

woom.com

Moji prvi koraki
Otroci zelo pogosto za zaviranje intuitivno 
uporabljajo noge, zato so trpežni »šuhi« zelo 
primerna izbira za tovrstne vragolije s kolesi.

vans.com
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Za s seboj
Košarica za vse svoje igrače, 
puhaste prijatelje in nove zaklade.

kinderfeets.com

Umaknite se!
brez zvonca se nikakor ne bomo 

mogli poditi po prometni promenadi. 

janod.com
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KULINARIKA

Najokusnejša hrana za piknik je tista preprosta, ki jo je enostavno 
spakirati in je še vedno odličnega okusa, ko smo jo pripravljeni 
pojesti. Seveda ne smemo pozabiti še na dobrote z žara, ki dodajo 
poseben čar. Tako, odeja je pripravljena, hladilnik izpraznjen, 
prenosni žar in piknik košara že čakata, da ju vzamemo s seboj.

SezONA pikNikOv 
in žarov je odprta!

Dan 
brez zavržene 

hrane
Sobota, 24. aprila

Zavržena hrana je danes eden večjih 
globalnih izzivov. Dandanes ogromna količina 

neporabljene, pretečene ali celo sveže hrane žal 
še vedno pristane med odpadki. Da bi opozorili 

in zmanjšali količine zavržene hrane, so se v Lidlu 
Slovenija v sodelovanju z Ekošolo odločili obeležiti 

prvi slovenski dan brez zavržene hrane, ki 
bo 24. aprila. Pobudi se lahko pridruži 
vsakdo, ki želi primakniti svoj delež pri 

ustvarjanju boljšega jutri.
danbrezzavrzenehrane.si

VEČ 
KULINARIKE 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Mini burgerji
SESTAVINE (za 4 osebe)
•	 1 jajce
•	 1 žlička mešanice začimb za meso
•	 450 g mletega govejega mesa
•	 ½ skodelice kruhovih drobtin
•	 sveže pečene mini štručke (bombetke) iz pekarne
•	 zelena solata 
•	 nekaj rezin paradižnika LUŠT
•	 nekaj rezin čebule
•	 kumarice
•	 rezine sira cheddar
•	 omake, ki jih dodajamo po okusu (kečap, 

majoneza, gorčica, bbQ-omaka …)

PRIPRAVA
V posodi skupaj zmešamo jajce in žličko mešanice 
začimb, nato dodamo še mleto meso in kruhove 
drobtine. Sestavine dobro premešamo in 
oblikujemo mini polpete debeline okoli 2 centimetra. 
Polpete položimo na dobro segreto ponev, ki jo 
predhodno namastimo, ali na žar in na vsaki strani 
pečemo približno pet minut, lahko tudi kakšno 
minuto več – odvisno, kako zapečeno meso nam 
je všeč. Za boljšo hrustljavost prerezane štručke 
oziroma bombetke popečemo za nekaj sekund. 
Mesnemu polpetu dodamo rezino sira, zelenjavo in 
omako po želji.
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Delno mleta gorčica z gozdnim medom
Otvoritev sezone piknikov je pred vrati, pomlad se prebuja in z njo čebele, ki že 
stoletja živijo v slovenski tradiciji in simboliki. V Mercatorju so skupaj z Natureto in 
slovenskimi čebelarji v okviru projekta Moje znamke na svoje police postavili izvrstno 
Delno mleto gorčico z gozdnim medom. Mercator v projektu Moje znamke izpostavlja 
domače blagovne znamke, saj ceni pomen sodelovanja in dolgotrajne partnerske 
povezave s slovenskimi proizvajalci tudi pri ustvarjanju inovativnih izdelkov.
mercator.si

Omejena izdaja kroglic rum-kokos ananas
Kroglice Casali rum-kokos so med dražeji s polnilom prava klasika. Od leta 
2018 so na policah s slaščicami poznane tudi pod nazivom »Shot of the 
Year«. Priljubljene kroglice so sedaj – le za kratek 
čas – na voljo tudi v eksotičnem tropskem okusu 
ananasa. Pravi rum iz sladkornega trsa zagotavlja 
znani okus eksotičnega rum-kokosa, tekoče jedro, 
obdano z drobno nastrganim kokosom in nežno 
mlečno čokolado, pa preseneča s priokusom 
eksotičnega ananasa. Na Facebook strani Casali 
Slovenija (facebook.com/Casali.Slovenija) bo 
potekala tudi nagradna igra. 
casali.world/sl/domov

Avokadov namaz 
(Guacamole)
SESTAVINE (za 6–8 oseb)
•	 2–3 zreli avokadi
•	 1 jalapeño čili 
•	 1 strok česna
•	 1–2 paradižnika LUŠT
•	 2 žlici drobno sesekljane rdeče čebule ali šalotke
•	 manjši šopek svežega koriandra ali peteršilja
•	 2 žlici limetinega soka
•	 1 žlica olivnega olja
•	 sol in poper po okusu

PRIPRAVA
Česen in čebulo olupimo ter ju ločeno drobno sesekljamo. Čili in paradižnike 
operemo in osušimo s papirnatimi brisačkami. Odstranimo jim semena in jih 
narežemo na majhne koščke. Čiliju odstranimo tudi belo kožico, saj ta greni. 
Koriander ali peteršilj na drobno sesekljamo. Avokade prerežemo na pol in jim 
odstranimo koščice. Iz lupin s pomočjo žlice odstranimo meso in ga v terilniku 
stremo v kaši podobno zmes. Primešamo vse sesekljane sestavine in limetin sok. 
Začinimo z olivnim oljem ter po okusu še s soljo in poprom. Pripravljeni guacamole 
oziroma avokadov namaz naložimo v posodico in ga postrežemo kot pomako s 
krekerji, koruznim čipsom, zelenjavo ali pa ga uporabimo v tortiljah, sendvičih ali 
kot prilogo k pečenemu krompirju.

Hrenovke v chicaškem slogu
PRIPRAVA
V srednjem loncu zavremo vodo, v 
kateri pet minut kuhamo hrenovke. 
Izlijemo vodo, vendar ne vse. V 
lonec postavimo parno mrežico 
in segrejemo štručke, dokler 
niso tople in mehke. Hrenovke 
lahko spečemo tudi na žaru, kjer 
popečemo še štručke. V vsako 
štručko zložimo sestavine po 
naslednjem vrstnem redu: gorčica, 
nasekljana ali narezana čebula, 
rezine paradižnika, kumarice, dve 
papriki in ščepec zelene soli. Pri 
chicaškem stilu je pomembno, 
da uporabimo makove štručke, 
pravilen razpored sestavin in nikoli 
ne uporabimo kečapa. Številni 
prodajalci hot dogov v Chicagu 
nikoli ne ponujajo kečapa.

SESTAVINE (za 4 osebe)
•	 4 hrenovke iz govejega mesa
•	 4 štručke makovke
•	 gorčica
•	 1 majhna čebula
•	 1 velik paradižnik LUŠT
•	 kumarice
•	 8 vloženih malih zelenih paprik 

ali pekočih feferonov ali čilijev 
(pepperoncino)

•	 zelena sol
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pO zeLeNiH pOTeH SLOveNije 
z dekleti z Instagrama

Pomladni meseci so kot nalašč za raziskovanje čudovitih kotičkov naše 
zelene dežele. Za ideje, kam na potep, smo povprašali dekleta, ki s svojimi 

slikovitimi profili na Instagramu navdihujejo in vabijo na sveži zrak.

MAJA ROTOVNIK, @majarotovnik

Portorož: razvajanje v dvoje
Za enodnevni potep priporočam skok na Obalo, in sicer kulinarični izlet po Portorožu. bilo je poletje, ko sva se s 
fantom na povabilo hotela Lifeclass Portorož z avtom popeljala do te čudovite obmorske lokacije, ki poleg čofotanja 
v morju ponuja še mnogo drugih doživetij. Za dober začetek dneva sva si najprej privoščila slasten zajtrk v Cafe 
Centralu, kjer imajo pestro izbiro sendvičev, toastkov, slaščic in solat. Privoščila sva si še hitro kavico, nato pa se 
odpravila na razkošno plažo Meduza Exclusive beach. Petzvezdična izkušnja vključuje vse za popolno razvajanje 
– ležalnik, senčnik, brisače in, seveda, odlično postrežbo. Ne zamudite tudi ponudbe Term Portorož, kjer ponujajo 
raznolike medicinske, wellness in day spa programe. Zagotovo nekaj, kar pripomore k popolnemu oddihu. :)
Vroče popoldne je klicalo po dodatni osvežitvi, zato sva se ohladila s sladoledom iz Ice Cream Cafe Centrala. 
Priporočam okusa portoroška vrtnica in argentinska karamela s piransko soljo. Ker pa se vsak popoln izlet 
konča z večerjo, sva se pred odhodom domov ustavila še v Istrian bistro & Tapas baru. Ponujajo izbiro med 
tremi, petimi ali sedmimi tapasi, ki so sestavljeni iz svežih lokalnih sestavin, ki na krožnik pričarajo okuse Istre. 
Ne pozabite še na sladičko ter kozarec lokalnega vina. Sama vedno izberem rose batič, saj se mi zdi, da je s 
svojo svežino in sadno aromo odličen za poletne večere.
mikstejp.com

ANDREJA JAKOPIČ, @malaposastmici

Golica: pohod s čudovitim 
razgledom
Ker prihajam z Jesenic, je ena izmed mojih najljubših 
pohodnih destinacij prav gotovo 1.836 metrov 
visoka Golica. Z vrha se nam odpre prelep 
razgled na zahodne Karavanke in del Julijskih 
Alp s Triglavom na čelu, pogled pa seže tudi do 
ljubljanske kotline. Običajno se nanjo povzpnemo 
s Planine pod Golico ali iz Javorniškega Rovta, od 
koder povprečen planinec do vrha potrebuje od 
dve do tri ure. Približno 250 metrov pod vrhom 
stoji Koča na Golici, kjer si v poletni sezoni lahko 
privoščimo počitek in okrepčilo. Če se na pohod na 
primer odpravimo z otroki, pa lahko Koča na Golici 
predstavlja tudi končni cilj. Največ obiska Golica 
doživi v mesecu maju in juniju, ko sneg že skopni, 
njena pobočja pa se vseeno obarvajo belo. Za to 
poskrbijo prostrana rastišča gorskih narcis, ki jim 
domačini rečemo tudi ključavnice. Poskrbimo za 
to, da jih ne trgamo oziroma ne hodimo po njih, 
brez problema pa jih lahko ujamemo v fotografski 
objektiv. Pa srečno pot!
kamnitosrce.com

VEČ 
POTOVANJ 

NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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uSTvArimO LepŠO STArOST
Verjetno so nam misli že 

kdaj ušle k višini naše 
pokojnine in vprašanju, 

kakšen življenjski 
slog nam bo ta nekoč 

omogočala? Si bomo lahko 
privoščili oddih v Toskani? 

Bomo lahko poskrbeli za 
svoje zdravje, da bomo 

polni elana za kvaliteten 
čas, preživet z vnuki?

Pregovor ne odlagaj na jutri, kar lahko storiš danes, še kako velja, ko je govora o varčevanju,  
saj bomo lahko z daljšim naložbenim horizontom privarčevali več. 

Prvi korak naj bo oblikovanje strategije. Skupaj s finančnim svetovalcem naredimo načrt 
za varčevanje, prilagojeno našim željam in zmožnostim, saj lahko že s 40 evri na mesec 
privarčujemo zajeten kupček, ki ga bomo rentno črpali kot dodatek k pokojnini. V drugem 
koraku se moramo strategije le še vestno držati in brezskrben užitek ob misli, da že danes 
skrbimo za lepšo starost, je zagotovljen. 

Na poti ustvarjanja lepšega jutri smo pomagali že mnogim. Bomo tudi tebi?
Našo ponudbo preveri na nlbskladi.si.

Družba NLb Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLb Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad NLb Skladi. 
Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLb Skladi poleg družbe NLb Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.

NEJA JESENKO, @nejajesenko

Poljanska dolina: kolesarski vzpon  
na Pasjo ravan
Poljanska dolina je skriti kotiček gorenjske regije, ki leži 
med Škofjo Loko in Žirmi. Tukaj je pisatelj Ivan Tavčar 
našel navdih za eno najlepših ljubezenskih zgodb – Cvetje 
v jeseni. Najlepši razgled doživimo, če se povzpnemo 
na dobro poznani blegoš, ki je s 1.562 metri najvišji hrib 
Poljanske doline. Poljanska dolina nudi veliko možnosti 
za izlete in doživetja – od različnih tematskih in pohodnih 
poti do kolesarskih vzponov, adrenalinskega parka, sirarn, 
turističnih kmetij ... Tokrat bom izpostavila kolesarski 
vzpon na Pasjo ravan, ki nudi čudovite razglede na 
Poljansko dolino. Kolesarsko pot začnemo v Poljanah nad 
Škofjo Loko in se preko vasi Visoko začnemo vzpenjati po 
sedem kilometrov dolgi asfaltni cesti do vrha (če imamo 
gorsko kolo, se lahko povzpnemo do vrha vremenskega 
radarja na Pasji ravni). Pot nadaljujemo s spustom mimo 
vasi Lučine, nato pa z manjšim dvigom na Goli vrh, 
spustimo se na Javorč, v Gorenjo vas in nato nazaj v 
Poljane. Celoten kolesarski krog je dolg 42 kilometrov 
in ima približno 1.000 metrov višinske razlike. Za tiste z 
boljšo kondicijsko pripravo ne bo težav, za vse ostale je 
pa tudi možnost izposoje električnih koles s predhodnim 
dogovorom s HourAway in Greenhills, kjer imajo poleg 
izposoje koles tudi možnost vodenih izletov. Pasja ravan 
je tudi zelo priljubljena pohodna pot, ki jo začnemo v 
Poljanah, nato pa gremo po markirani poti mimo cerkve 
sv. Sobote do vrha vremenskega radarja na Pasji ravni.
plannika.com
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POTOVANJE

LEA PIŠKURJEVA, @leapiskurjeva

Tržaško-kraška:  
s kolesom na kavo
Kras je čudovit čisto v vsakem letnem 
času, pravi užitek pa je med vinogradi 
kolesariti spomladi ali zgodaj jeseni, 
ko ni ne prevroče niti ne piha burja, 
pa še ceste so takrat običajno precej 
prazne. Eno od meni najbolj simpatičnih 
kolesarskih potepanj je krožna tržaško-
kraška tura, ki vključuje vsega po 
malo: lepe ceste, razgled na morje, 
dobro kavo. Ponavadi jo začnem (oz. 
začneva) na parkirišču gostilne Skok 
v Štorjah. Od tam se skozi Sežano 
in Opčine spustiva v Trst na kavo, 
posediva v enem od lokalčkov ob morju 
s pogledom na grad Miramar v daljavi 
in se naužijeva sonca. Potem se skozi 
Sesljan postopoma vzpneva nazaj na 
hrib, znova prečkava mejo in takrat se 
v resnici začne najlepši del kolesarjenja: 
vijugava med vinogradi, po ozkih 
asfaltiranih cestah, skozi kamnite kraške 
vasice, med katerimi je nemogoče izbrati 
najlepšo. Poti in možnosti je nešteto, 
meni najbolj simpatična je tista skozi 
Komen, Pliskovico, Dutovlje, Tomaj in 
Filipčje brdo. Zares čudovita je jeseni, 
ko se listi trte obarvajo v tiste krasne 
ognjeno rdeče odtenke. Takih razgledov 
se človek enostavno ne naveliča. Po 
povprečno prekolesarjenih 70 kilometrih 
se izjemno prileže vrnitev k Skoku, kjer 
strežejo slastne domače njoke s tartufi in 
odličen espresso. Uživala sva še vsakič 
doslej!
vselepoinprav.si
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Turizem 
Ljubljana 

praznuje 20 let
V tesnem sodelovanju z ustanoviteljico Mestno 
občino Ljubljana in številnimi drugimi turističnimi 

partnerji je javni zavod Turizem Ljubljana v zadnjih 
dvajsetih letih razživel slovensko prestolnico v zeleno, 

živahno in čedalje bolj priljubljeno evropsko destinacijo. Da je 
Ljubljana izredno priljubljena tudi v tujini, kažejo povpraševanja 
po obiskih iz najrelevantnejših medijev, kot so Lonely Planet, 
Condé Nast, National Geographic, The Sun, Daily Telegraph, 

Forbes, The Independent, The Daily Mail in drugi. Condé Nast 
Traveller je Ljubljano, na primer, uvrstil na prvo mesto počitniških 

destinacij, vrednih obiska v letu 2021, trendovska britanska 
revija Monocle jo je uvrstila med petindvajset najboljših 
majhnih mest, Lonely Planet na seznam osmih najbolj 

trajnostnih mest na svetu, National Geographic pa 
jo je izpostavil kot eno od evropskih mest z 

najbolj trajnostno prihodnostjo.
visitljubljana.si© Unsplash
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Costa Coffee tudi na slovenskih policah
Costa Coffee danes posluje na 31 mednarodnih trgih. Ima več kot 2.700 
kavarn v Združenem kraljestvu in na Irskem, kjer je tudi najhitreje rastoča 
veriga kavarn, ter 1.200 kavarn po vsem svetu. Vse kavne navdušence pa 
bo razveselila novica, da lahko po zaslugi podjetja Coca-Cola HBC, ki je 
postal prvi polnilec v sistemu Coca-Cola, v njenem prefinjenem okusu 
uživamo tudi v Sloveniji.

Costa Coffee

Petdeset let  
kultnega okusa kave

Znamko Costa Coffee sta leta 1971 v Londonu ustanovila brata Sergio in Bruno Costa, priseljenca iz Italije. Pri snovanju 
legendarnega okusa sta preizkusila kar 112 mešanic, preden sta se odločila za tisto, ki si zasluži postati Signature Blend, 
legendarna mešanica srednje pražene kave nežnega okusa, po kateri so postali prepoznavni.

Ni vsako zrno dovolj dobro
Danes je manj kot 5 % vseh kavnih zrn na svetu dovolj dobrih za Costa 
Coffee. Vsa zrna se pražijo počasi, da ohranijo čim več naravnih olj, zaradi 
česar ima kava nežnejši in bogatejši okus. Prefinjenost kavnih zrn pride 
do izraza v različnih mešanicah Costa Coffee, ki so namenjene različnim 
okusom. Med najbolj poznane mešanice sodijo:
•	 signature Blend dark je intenzivna temno pražena kava z rahlo aromo 

karamele, ki se odlično prileže z mlekom. Če jo boste pili črno, boste 
začutili tudi okus praženih oreškov in čokolade. 

•	 Bright Blend je sproščena mešanica srednje pražene kave, ki je 
proizvedena iz 100-% južnoameriških zrn arabice. Navdušuje s sladkostjo, 
ki prebudi čute, bogat okus čokolade pa dopolnjujejo kiselkaste note 
agrumov in sladka karamela. 

•	 Colombian single Origin je eksotična mešanica srednje pražene kave, ki 
prihaja iz kolumbijskih gorskih podnožij in se ponaša z bogatim okusom, ki 
spominja na karamelo.

•	 decaf Blend je brezkofeinska kava, ki pri okusu ne sklepa kompromisov. 
Zaradi nežnega praženja je obdržala svoje lastnosti, njen okus pa vas bo 
spomnil na čajno pecivo.

Slovenija je eno od prvih tržišč, na katerem je podjetje Coca-Cola HBC 
uvedlo znamko Costa Coffee. Ponudba podjetja obsega široko paleto 
mešanic in formatov, v kateri so kava v zrnu, mleta kava in kava v kapsulah,  
s čimer bo pokrit širok razpon želja in potreb kupcev ter potrošnikov.
costa.co.uk
facebook.com/CostaCoffee
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Po letu, ki je za nami, z vso gotovostjo lahko rečemo, 
da so nam filmi in serije krajšali predolge dneve, ki smo 
jih večinoma preživeli v karanteni, stran od prijateljev in 
bližnjih. Tako kot je že vse leto prav vse postavljeno na 
glavo, je letos »na glavo« tudi podelitev najprestižnejših 
filmskih nagrad. Če smo oskarje prejšnja leta spremljali 
ob koncu februarja, bo letošnja, že 93. podelitev 
potekala dokaj pozno, šele proti koncu aprila.

Kaj lahko letos pričakujemo?
Tako kot že dve leti poprej tudi letos oskarjev ne 
bo vodil nihče. Ena največjih filmskih prireditev bi 
letošnje leto sicer morala potekati že 28. februarja, a 
so jo zaradi še vedno trajajoče pandemije covid-19 
prestavili za skoraj dva meseca. Kot vsako leto bo 
tudi letos v živo predvajana prek televizijske mreže 
ABC. Dogodek bo potekal na kar dveh lokacijah: 
v gledališču Dolby in Union Station – glavni 
železniški postaji v Los Angelesu. Poskrbljeno bo 
celo za testiranje na covid-19, ki ga bodo izvajali na 
licu mesta. Prireditev ne bo virtualna, kar pomeni, da 
bo nagrado tistih, ki se jim podelitve ne bo uspelo 

udeležiti, prevzela sama Akademija znanosti in 
umetnosti gibljivih slik.
Tema letošnjih oskarjev se imenuje »Stories Matter« 
(Zgodbe so pomembne). Vse nominirance za prestižno 
filmsko nagrado je tako akademija pozvala, da 
sodelujejo v intervjuju, skozi katerega opišejo zgodbo 
in pot do tega pomembnega trenutka. To velja prav 
za vse nominirance, saj si želijo igralce spodbuditi k 
pripovedovanju in deljenju svojih zgodb. Po koncu 
podelitve naj bi potekala zasebna slovesnost, ki bo 
nadomestila drugače divje in večje zabave in na 
katero bodo povabljeni izključno nominiranci in njihovi 
povabljenci.

Kdo so nominiranci za oskarje 
2021?
Letos bodo oskarji podeljeni v 24 različnih 
kategorijah. Največ nominacij, kar deset, si je prislužil 
film Mank, črno-bela drama o klasičnem Hollywoodu. 
S šestimi nominacijami mu sledi kar šest filmov. To 
so film o demenci The Father (Oče), Judas and 
the Black Messiah (Judež in črni mesija), ki govori 

OSkArji 2021
Kdo vse si je prislužil nominacijo za najprestižnejšo 
filmsko nagrado? Oskarji so največja podelitev nagrad v 
filmskem svetu, a tokrat bodo zaradi trenutne situacije 
potekali na popolnoma drugačen način. 93. podelitev 
oskarjev se bo letos odvila v noči z nedelje, 25. aprila, 
na ponedeljek, 26. aprila. Kje in na kakšen način pa 
bo v času družbenega distanciranja potekala ...?

besedilo: Klavdija Rupar

o izdajstvu in umoru Freda Hamptona, vodje 
Črnih panterjev v 60. letih, Nomadland (Dežela 
nomadov) – film o nomadih, ki ga je režirala 
režiserka, Minari, zgodba o korejski družini, ki 
leta 1980 v Ameriki postavi svojo 
kmetijo, Sound of Metal 
(Zvok metala) in The Trial 
of the Chicago 7. Prvič 
v zgodovini podeljevanja 
filmskih nagrad sta 
letos za najboljšo 
režiserko nominirani 
dve režiserki, in sicer 
Chloé Zhao za film o 
nomadih Nomadland 
(Dežela nomadov) in 
Emerald Fennel za 
feministično črno 
komedijo Promising 
Young Woman 
(Obetavna 
mladenka), 

6
nominacij

6
nominacij

6
nominacij

6
nominacij
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Nominiranci za najboljši film:
•	 The Father (Oče)
•	 Judas and the Black Messiah  

(Judež in črni mesija)
•	 Mank
•	 Minari
•	 Nomadland (Dežela nomadov)
•	 Promising Young Woman (Obetavna mladenka) 
•	 Sound of Metal (Zvok metala)
•	 The Trial of the Chicago 7

Nominiranci za najboljšega 
režiserja:
•	 Thomas Vinterberg (Another Round)
•	 David Fincher (Mank)
•	 Lee Isaac Chung (Minari)
•	 Chloé Zhao (Nomadland)
•	 Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Nominiranci za najboljšega igralca 
v glavni vlogi:
•	 Riz Ahmed (Sound of Metal)
•	 Chadwick Boseman (Ma Rainey's black bottom)
•	 Anthony Hopkins (The Father)
•	 Gary Oldman (Mank)
•	 Steven Yeun (Minari)

Nominiranke za najboljšo igralko 
v glavni vlogi:
•	 Viola Davis (Ma Rainey's black bottom)
•	 Andra Day (The United States vs. billie Holiday)
•	 Vanessa kirby (Pieces of a Woman)
•	 Frances McDormand (Nomadland)
•	 Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Nominiranci za najboljšega igralca 
v stranski vlogi:
•	 Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7)
•	 Daniel kaluuya (Judas and the black Messiah)
•	 Leslie Odom Jr.  (One Night in Miami ...)
•	 Paul Raci (Sound of Metal)
•	 Lakeith Stanfield  

(Judas and the black Messiah)

Nominiranke za najboljšo igralko 
v stranski vlogi:
•	 Maria Bakalova (borat Subsequent Moviefilm)
•	 Glenn Close (Hillbilly Elegy)
•	 Olivia Colman (The Father)
•	 Amanda Seyfried (Mank)
•	 Youn Yuh-jung (Minari)Najboljši tujejezični film

Najboljši tujejezični film:
•	 Another Round (Danska)
•	 Better Days (Hongkong)
•	 Collective (Romunija)
•	 The Man Who Sold His Skin (Tunizija)
•	 Quo Vadis, Aida? (bosna in Hercegovina)

Najboljša izvirna skladba:
•	 Fight for You (Judas and the black Messiah)
•	 Hear My Voice (The Trial of the Chicago 7)
•	 Husavik  

(Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)
•	 Io Si (Seen) (The Life Ahead)
•	 Speak Now (One Night in Miami ...)

93. podelitev oskarjev bo letos 
potekala v noči z nedelje, 25. aprila, 
na ponedeljek, 26. aprila.

ki je poleg ostalih že naštetih filmov prav tako v 
boju za najboljši film, vsega skupaj pa je prejela 
kar pet nominacij. Zanimivo je tudi, da se je 
prvič po 37 letih zgodilo, da je igralka Glenn 

Close za svojo vlogo v filmu 
Hillbilly Elegy nominirana za 
oskarja za najboljšo žensko 
stransko vlogo, hkrati pa je 

prejela še nominacijo za 
zlato malino – gre za 
»nagrade« za najslabše 
igralce in filmske 

izdelke v preteklem letu. 
Sicer do dvojnih nominacij 
pri tako raznolikih nagradah 
pride večkrat, pa vendarle 
gre ponavadi za druge 
filmske izdelke.
Oscar.go.com

Nominiranci
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NAJBOLJ BRANO NA SPLETU

TEHNOLOGIJA
Brezžične slušalke z 10-urnim delovanjem

Globalni tehnološki velikan Huawei je predstavil povsem nove 
brezžične slušalke Freebuds 4i z izjemno avtonomijo baterije.

citylife.si/tehnologija/slusalke-z-10-urnim-
neprekinjenim-predvajanjem

HIŠNI LJUbLJENČKI
Prvi luksuzni hotel za pse
Imate doma psa? V Londonu so odprli prvi luksuzni 
hotel za pse, v katerem so na voljo masaže, sobna 
strežba in veliko crkljanja. 

citylife.si/lifestyle/prvi-luksuzni-hotel-za-pse

MODA
Rumena: trend 

letošnje pomladi
Modni kreatorji so si 

bili enotni, da je eden 
od najpomembnejših 

pomladnih trendov 
poživljajoča rumena barva.

citylife.si/moda/rumena-
najbolj-pozivljajoc-

trend-letosnje-pomladi
LEPOTA IN ZDRAVJE

Najboljši lepotni »podcasti«
»Podcasti« so pogovorne 

oddaje, v katerih je govora o podjetništvu, lepoti, modi  
ali pa o popolnoma vsakodnevnih tematikah,  

s katerimi se srečujemo vsi.

citylife.si/lepota-in-zdravje/najboljsi-lepotni-podcasti

AMbIENT
Najlepše vaze za spomladanske cvetice
Same cvetlice so dandanes lahko že tudi del dekorja 
stanovanja, še bolj opazne pa so, ko jih postavimo v čudovito 
vazo, ki je sama po sebi zagotovo nepogrešljiv del interierja. 

citylife.si/interier/najlepse-vaze-za-spomladanske-cvetlice
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