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VALAMAR GIRANDELLA RESORT 4* (RABAC, ISTRA, HRVAŠKA)

Valamar Hotels & Resorts v letošnjem letu z zadovoljstvom predstavlja novi dragulj v ponudbi: 
ekskluzivno letovišče v Rabcu – Valamar Girandella Resort 4*. Resort leži v neokrnjenem borovem 

gozdu na območju brez prometa ob najlepši rabaški plaži Girandella. Bogastvo rekreativnih in 
zabavnih vsebin v dnevni ponudbi in veliko različnih restavracij odpira nove možnosti za dnevno 
ali večerno zabavo, in tako je Valamar Girandella Resort idealna lokacija za kvalitetne počitnice. 
V resortu boste našli tri vrste namestitve in spremljevalnih vsebin za tri različne tipe vrhunskih 
počitnic: družinske počitnice, počitnice, rezervirane samo za odrasle, ali premium počitnice v 

vilah. Gostom Girandella Family Hotela so na voljo prostorne družinske sobe, vrhunske vsebine za 
otroke, družinska plaža, otroški bazen, varstvo otrok v Baby roomu, celodnevna animacija v Maro 

Clubu za otroke od 3. do 7. leta in za otroke od 7. do 12. leta ter Family Lounge in restavracija s 
posebnim delom za otroke. Girandella Adults Only pa ponuja sobe in suite samo za odrasle ter 

restavracijo, sproščujoči bazen, plažo in Beach Club, ki so ravno tako namenjeni samo odraslim. 
Za goste, ki želijo svoje počitnice dvigniti na še višjo raven, so tu Girandella Premium Villas 
z razkošnimi sobami in suitami, neskončnim bazenom in otroškim bazenom ter fine dining 
restavracijo in storitvijo zajtrka ob morju v beach baru. Raznovrstna ponudba namestitve, 

kristalno čisto morje, pogled na kvarnerske otoke in vrhunska kakovost Valamarjevih storitev 
bodo navdušili tudi najzahtevnejše goste.

Informacije in rezervacije:
T. +385 52 465 000 

reservations@valamar.com
www.valamar.com
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Tako	kot	dobro	izkoriščenemu	dnevu	sledi	srečen	spanec,	tudi	
dobro	izkoriščenemu	življenju	sledi	srečna	smrt.

Učenje	nikoli	ne	izčrpa	uma.

Kdor	malo	misli,	se	veliko	moti.	

Vse	naše	znanje	ima	svoj	izvor	v	naših	zaznavah.

Zakaj	oko	vidi	stvar	bolj	jasno	v	sanjah	kot	domišljija,	ko	si	buden?

Naj	ne	bere	mojih	načel,	kdor	ni	matematik.	

Najplemenitejši	užitek	je	veselje	ob	razumevanju.

Umetnost	ni	nikoli	končana,	le	zapuščena.

Nič	ni	bolj	sofisticiranega	kot	preprostost.

Voda	je	gonilna	sila	narave.

Prijazna	narava	že	poskrbi	za	to,	da	vsepovsod	na	svetu	najdeš	
nekaj,	od	česar	se	lahko	naučiš.

Vitalnost	in	lepota	so	darovi	narave	za	tiste,	ki	živijo	v	skladu	z	
njenimi	zakoni.

Solze	prihajajo	iz	srca	in	ne	možganov.

Čim	večji	je	mož,	tem	globlja	je	njegova	ljubezen.	

Nič	ne	krepi	avtoritete	tako	kot	molk.

Ko	boš	prvič	letel,	boš	hodil	po	zemlji	ozirajoč	se	v	nebo,	kajti	tam	si	
bil	in	tja	se	boš	želel	vrniti.

Leonardo da Vinci (1452-1519)

UVOD

Ker zavese že dolgo niso več zgolj lovilci prahu!  
Svetovanje - Izmere - Šivanje - Montaža  

Salona zaves V - AMBIENTI: 
LJUBLJANA, Merkur BTC City, Šmartinska 152  
POSTOJNA, Mercator center, Tržaška 59

         www.v-ambienti.si
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Danes	 76-letni	 Walter	 von	 Känel	 ljubi	 urarstvo	 že	 od	 mladosti.	
Otroštvo	je	preživel	v	alpski	dolini	Saint-Imier	v	švicarski	Juri,	kjer	od	
leta	 1832	 domuje	 Compagnie	 des	 Montres	 Longines	 Francillon.	
Vedno	 si	 je	 želel,	 da	 bi	 nekoč	 delal	 v	 tej,	 danes	 četrti	 najbolj	 uspešni	
švicarski	 urarski	 družbi.	 Od	 prve	 službe	 na	 švicarski	 carini,	 nekaj	
urarskih	komercialnih	poslov	in	kot	Longinesov	prodajalec	v	Ameriki,	
se	 je	 Känel	 oblikoval	 v	 odličnega	 prodajnega	 stratega	 s	 čvrsto	
osebnostjo	 in	 se	 tako	 vzpenjal	 po	 družbeni	 lestvici	 do	 direktorja	
prodaje	in	marketinga.	Leta	1991	ga	je	Nicolas	G.	Hayek,	predsednik	
skupine	Swatch,	ki	je	postala	lastnik	Longinesa,	zaprosil,	da	prevzame	
podjetje,	ki	ga	uspešno	vodi	še	danes.
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Gospod predsednik, kdaj boste šli v pokoj? 
Ne razmišljam o tem. Lastniki so zadovoljni z 
mojim delom. Urarstvo me neizmerno veseli. 
Rad delam posle. Takoj po najinem pogovoru 
bom letel na Kitajsko, kjer bom imel težka 
pogajanja z našimi klienti. Ključ pogajanj je 
v tem, da prepoznaš svojega partnerja in 
pogajanja pelješ v tisti smeri, da rodijo uspeh. 
Še toliko časa si želim biti v podjetju, da ga 
bom spravil na tretje mesto med proizvajalci 
kvalitetnih ur na svetu. To je moj cilj.

Kam pa po Kitajski?
Po težkih sestankih se bomo tudi malo sprostili 
na velikih konjskih dirkah v Hong Kongu, saj 
smo globalni sponzor konjskih dirk. Konji 
in njihova gracioznost so odlična kulisa za 
promocijo naših prav tako gracioznih urarskih 
izdelkov. Vidim, da ste tudi vi ljubitelj konj. 
Ali boste moj gost na dirki v Dubaju? Takoj 
bom naročil moji tajnici, da vas bo vpisala kot 
mojega gosta v častni loži jeseni v Dubaju.

Po katerih svetovnih športih ste še 
prepoznavni?
Prve in najbolj odmevne so bile olimpijske igre. 
Smo prisotni na svetovnem pokalu v smučanju, 
kjer blestijo vaša dekleta, na tenisu v Roland 
Garrosu, kjer je leta 1977 triumfirala vaša Mima 
Jaušovec. In seveda konjske dirke in z njimi 
povezane televizijske reklame na Eurosportu in 
CNN-u.

In kako ste se pogajali z današnjim 
slovenskim uvoznikom?
Trdo, kot je to v moji navadi. K nam se je najavil 
mlad poslovnež iz Slovenije, gospod Matej 
Bregant. Ko sem mu predstavil naš način dela in 
naše cilje, sem takoj prepoznal, da bo podjetje 
Slowatch kos tej zahtevni nalogi. Kasneje sem 
jim predstavil še naše druge znamke v skupini, 
ki jih tudi danes uspešno zastopajo.

Kako vam je všeč nova pridobitev butika 
Longines v Ljubljani?
Prekrasna trgovina, na prekrasni lokaciji v 
prekrasni Ljubljani. Na otvoritvi trgovine 
sem bil zelo počaščen s sprejemom in z 
vašo gostoljubnostjo. Zagotovo se bom v 

kratkem vrnil. Prosim, da mi zagotovite dve 
monografiji: Ljubljane in Slovenije. Naročam 
tudi dva kartona vašega caberneta iz Brd.

Ali so monobrand trgovine vaš cilj v 
celem svetu?
Seveda, z butiki smo začeli v Aziji. Odlično 
se obnesejo, dvigujejo raven znamke in 
zagotavljajo edinstvenost. Ljubljanska 
trgovina je prva taka v centralni Evropi.

Kje tiči vzrok uspeha ur Longines?
Že na samem začetku, ko smo gradili 
skupino Swatch, smo naredili analizo, po 
čem naj bi bila poznana ura Longines. Mora 
biti kakovostna, mora biti lepa in mora imeti 
pravo razmerje med ceno in kvaliteto. Seveda 
je pri vsej poplavi ur na svetu pomemben 
dejavnik kvalitete ‘’swiss made’’. To je naš DNK. 
Cenovno so naše ure v razponu od 1.500 do 
3.000 evrov s povprečno ceno 2.000 evrov.

Drugi proizvajalci švicarskih ur ure 
dražijo po 10 odstotkov letno, kako da 
vi ostajate v tem cenovnem razredu?
Naj vam odgovorim takole. Ko obiskujem 
naše trgovine po svetu, so zame najboljši 
vir informacij naši trgovci v trgovinah. Ti 
imajo dnevni stik s kupci in dnevno prodajo 
na desetine ur. Naša začetna cena ure je 
700 evrov. In te ure nam delajo volumen. 
Nekateri, ki so dvigovali cene v nebo, niso 
več v poslu. Treba je spoštovati mnenje 
naših distributerjev, saj so to naši partnerji, s 
katerimi skupaj gradimo naš uspeh.

V tovarni imate tudi muzej?
Da, tudi to je moj projekt, saj je potrebno 
graditi zgodovino in nasledstvo. Imamo 
tudi informacijsko pisarno, ki vsakega takoj 
informira o naših urah, kolekcijah, letnikih 
izdelave, certifikatih itd. Za starejše ure smo 
v tovarni naredili poseben servis, tako da 
vsakemu lastniku naše ure nudimo takojšnjo 
pomoč.

Matjaž Tomlje
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sredi
Sense	Wellness	Grand	Hotel	Union

Če	si	po	sprehodu	ali	po	neutrudnem	beganju	po	mestnih	opravkih	
želite	 sprostiti	 utrujene	 mišice,	 napetost	 v	 sklepih	 ali	 resetirati	
misli,	lahko	to	storite	v	nepozabnem	okolju,	ob	pridušeni	glasbi	in	
v	prijetni	družbi.	Obisk	sprostitvenega	 in	rekreacijskega	centra	
Sense	Wellness,	ki	se	nahaja	v	najvišjem	nadstropju	Grand	Hotela	
Union	Business,	je	idealna	izbira.	V	prenovljeni,	sodobni	oazi	sredi	
mesta	boste	uživali	v	plavalnem	bazenu,	se	razvajali	v	savnah	in	na	
masažah,	sprostitev	pa	vas	bo	dočakala	tudi	v	VIP	SPA-ju	za	dva;	
ob	vsem	tem	pa	boste	zadrževali	dih	ob	nepozabnemu	pogledu	
na	Ljubljanski	grad.	

FASHION AVENUE     1514     FASHION AVENUE



Lastnica Sense Wellnessa, 
gospa Andreja Medvedič

V 
mesecu septembru je svoja 
vrata odprl Sense Wellness v 
najvišjem nadstropju Grand 
Hotela Union Business, ki 
se pridružuje znani lokaciji 
v Austria Trend Hotelu. 

Lastnica, gospa Andreja Medvedič, je s svojim 
bogatim arhitekturnim znanjem realizirala prav 
poseben ambient z orientalskih pridihom, kjer si 
lahko obiskovalci spočijejo tudi dušo. Temeljita 
prenova z izkušeno projektantsko ekipo hotela 
je tako obrodila vrhunske rezultate.
Glavni del novega sprostitvenega centra 
predstavlja penthouse plavalni bazen s 
prečudovito teraso in s pogledom na Ljubljanski 
grad. Ambient je svetel in prijeten, zaradi česar 

je bazen zelo popularen med hotelskimi gosti. 
Kmalu se bo prostoru pridružil tudi neke vrste 
»pool bar«, ki bo obiskovalce razvajal s široko 
ponudbo zdravih smutijev, pa tudi z različnimi 
vrstami piva, šampanjcev in koktajlov, tako da se 
bo zabava lahko nadaljevala tudi v noč. Želeli so 
ustvariti okolje, ki omogoča druženje ob pijači 
po službi, unikatno praznovanje rojstnega dne 
ali nepozabne dekliščine. Seveda pa so do 19. 
ure na čofotanje vabljeni tudi otroci. Ravno 
zaradi raznovrstnosti klientele so pripravili 
paketne cene za več obiskov, vsakodnevne 
ugodnosti in prenosljivo mesečno vstopnino 
za podjetja in družine, namenjeno vsem, ki se 
zavedajo, kako pomembno si je vzeti čas zase 
in za svoje najbližje.

Na drugi strani bazena se nahajata dve savni in 
dve luksuzni VIP suiti za masaže v paru. Tukaj 
ste od bazenskega dela popolnoma ločeni, 
saj ima vsaka kabina tudi lastno kopalnico in 
garderobo, v VIP rezidenci pa goste pričaka tudi 
zasebna infra savna in masažna kopel. Razkošni 
masažni rituali in VIP zakupi so idealni za vse, 
ki imajo radi popoln mir ali se želijo na samem 
sprostiti s svojo boljšo polovico.
Poseben kotiček je namenjen tudi lepotnim 
tretmajem, izmed katerih so v centru najbolj 
ponosni na nego obraza s francosko prestižno 
kozmetiko Carita, ki združuje tri dermatološke 
tretmaje, po katerih je stranka dobesedno 
pripravljena na rdečo preprogo. Izvajajo tudi 
napredno terapijo proti celulitu Endospheres, ki 

na neinvaziven način s pomočjo kompresivne 
mikrovibracije resetira celice, stimulira mišice, 
odplakne medcelične tekočine in povzroči 
razgradnjo celulita na delih telesa, kjer ga tudi 
z redno vadbo in dietami prej ni bilo mogoče 
odpraviti.
Ekipa Sense, ki jo sestavlja 16 odlično 
usposobljenih sodelavcev iz različnih koncev 
sveta, skrbi, da vsak, ki vstopi v njihov svet, 
preko popotovanja skozi labirint savn, 
masaž, kopanja in lepotnih tretmajev doživi 
sproščujočo izkušnjo, ki odpravi energetske 
blokade in vzpostavi ravnovesje v telesu.

www.sense.si/union

16     FASHION AVENUE

Lastnica Sense Wellnessa, 
gospa Andreja Medvedič
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OGLAs
oriflame

1919

COLLISTAR	NATURA

Collistar predstavlja novo, povsem naravno linijo izdelkov, namenjeno vsem 
tipom in vsem starostnim skupinam kože z močjo ličija, papaje, avokada, 
kvinoje in stevie. In največja posebnost: Transforming Essential Cream, krema 
s priloženo stekleno posodico in spatulo, s pomočjo katere lahko z domačimi 
sestavinami – olivno olje, med, sladkor, limona in jogurt – ustvarite pravo 
osebno nego, narejeno po meri.

CLARINS	BODY	FIT

Spoznajte vašega novega osebnega trenerja. Z močjo sedmih rastlinskih 
izvlečkov celulit proti Body Fitu nima nobene možnosti za zmago. Izdelek 
namreč deluje proti trem vrstam adipocitnih celic, pospeši sproščanje in 
topljenje maščob v njih ter hkrati poskrbi za nežno in mehko kožo. Koža je 
vidno bolj čvrsta, zglajena, preoblikovana. Z neverjetno osvežujočo kremnato-
gel teksturo in čudovitim vonjem. 

MIU	MIU	L’EAU	BLEUE

V dišavi L’Eau Bleue, naslednji dopolnitvi Miu Miu družine, je ujet poseben 
trenutek: vsakoletno občutje, ko iznenada ugotovimo, da je prišla pomlad. 
Tako rahel in tako nežen občutek, da ga je skorajda težko prepoznati. Moč 
dišave je ravno v tem, da skriva razburljivo notranjost, občutek novega začetka, 
možnosti, upanja, ponovnega rojstva. 

SHISEIDO	SYNCHRO	SKIN	GLOW
	
Shiseidova nova tekoča podlaga Synchro Skin Glow se pridružuje liniji 
izdelkov Synchro Skin. Pametna podlaga združuje obilje vlage s sijajem, ki je 
zdrav in nepogrešljiv spremljevalec mladostno lepe kože. Synchro Skin Glow 
se prilagodi vsaki obliki obraza in vsakemu kožnemu tenu, izboljšuje zdrav 
sijaj in vzdržuje optimalno stopnjo kožne vlažnosti.

CK	ALL

Leta 1994 je lansirana danes legendarna dišava CK ONE, 1. unisex dišava 
na svetu, ki postane glas svoje generacije, sedaj pa začetek nove dobe 
predstavlja CK ALL, moderna verzija z novim smislom življenja, v ravnovesju 
med toplino in svežino. Bleščeče citrusno lesno ambrast vonj za oba, za vse. 

LETA NISO POMEMBNA. POMEMBNO 
JE, KOLIKO JIH KAŽETE.

www.oriflame.si
INFO: Oriflame kozmetika,
Dunajska 49, 1000 Ljubljana,
tel. št.: 01 200 47 70 
SLEDITE NAM: 

ZNANSTVEN PRISTOP K 
ODPRAVLJANJU TEGOB 

ZRELE KOŽE
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BVLGARI	AQVA	ATLANTIQVE

Bvlgarijevo novo dišavo AQVA POUR HOMME ATLANTIQVE je navdihnila 
surova moč Atlantika. S svojo edinstveno arhitekturo je dišava polna 
nasprotij med svežino in čutnostjo ter ustvarja mogočno, drugačno 
izkušnjo. To je vonj za moškega z magnetno privlačnostjo, ki se potopi v 
vitalnost morja in se na površje vrne z atletsko vztrajnostjo in molčečim 
razumevanjem oceana in spoštovanjem njegove moči – tako on sam 
postane Gospodar vode.

SUNNA	Argan	Delight

Prve gubice? Je tvoja koža neelastična, uvela in brez sijaja? Za to 
poskrbi krema za obraz Argan Delight – dišeč posladek za bolj 
čvrsto in sijočo kožo. Produkt SUNNE, prve slovenske certificirane 
ekološke kozmetike, vsebuje hranljivo ekološko arganovo 
olje z vitaminom E in je 100% brez kemikalij, konzervansov in 
emulgatorjev. Vedno sveža, ročno izdelana krema je koži prijazna, 
udobna, učinkovita in zdrava nega, ki vrača elastičnost in zdrav 
videz kože tistim, ki prisegate na pristno in ekološko kozmetiko.

BC	OIL	MIRACLE	MIST	

Schwarzkopf Professional predstavlja BC Oil Miracle Mist, oljni 
tretma v razpršilu, ki zagotavlja intenzivno regeneracijo las, 
jih neguje, razvozla, ščiti pred kodranjem ter omogoča lažje 
razčesavanje. Razkošna nega za vaše lase z arganovim oljem in 
brez silikonov podarja čudovit sijaj brez obtežitve in nemudoma 
suh občutek na laseh. V omejeni ediciji, zato si čimprej zagotovite 
svojega.

OGLAS

azzaro

2121
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ORIFLAME	ECLAT

	
Raziščite osrčje Pariza v družbi dveh dišav, ki sta posvečeni 
mestu luči: Eclat Mademoiselle in Eclat Lui do popolnosti 
ujameta čarobno privlačnost Pariza. Mademoiselle izžareva 
nežno, eksotično in vzvišeno ženstvenost z belim hibiskusom in 
drugimi cvetličimi notami, medtem ko je Lui s komponentami 
Cordovan usnja močan in prefinjen brezčasen vonj s kančkom 
sodobnega pridiha.

FASHION AVENUE     49w a n t e d . a z z a r o . c o m  
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ALPSTORIES

Kozmetično linijo AlpStories odlikuje združevanje najboljšega iz 
narave in najnovejše tehnologije, zato vas bo zagotovo navdušila. 
Stoletja stara spoznanja o zdravilni moči rastlin so po skrbno 
varovanih tradicionalnih recepturah zamešali v 100% naravne 
izdelke za nego kože in las, ki nudijo popolno nego. Poleg tega 
omogočajo uporabniku ustvarjanje personaliziranih izdelkov, ki jih 
prilagodijo posamezniku glede na potrebe njegove kože oziroma 
mu omogočijo izdelavo izdelkov po lastni želji. Prepustite se naravni 
kozmetiki AlpStories in uporabite domišljijo na www.alpstories.si.
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BAIN	DE	TERRE	
JOJOBA	OIL	&	EXOTIC	ORCHID

Razkošna naravna lasna kozmetika Bain de Terre je obogatila kolekcijo za 
izjemen lesk z oljem za lesk in zaščito v razpršilcu Jojoba oil & exotic orchid, 
ki je primeren za vse vrste las. Lase zgladi in jim daje 85 % več leska. Vsebuje 
arganovo in in monoi olje, ki lase negujeta, obnavljata, vlažita, krepita, ščitita, 
jih prijetno odišavita in jim povrneta svileno mehkobo. Celotna kolekcija je 
primerna za barvane lase, saj ne povzroča bledenja barve.

SENSCIENCE	BY	SHISEIDO	NEGA		C.	P.	R.

C. P. R. nega las je namenjena suhim, zelo poškodovanim, kemično 
obdelanim lasem in lasem, ki so jih poškodovali vplivi okolja. To je 
intenzivna, 2-stopenjska obnovitvena nega, ki jo izvajajo samo v salonih. 
Nujno potrebna hranila iz Sensciencove revolucionarne formule Vitalock-6 
prodrejo v poškodovane plasti povrhnjice, jih obnovijo, okrepijo, zgladijo 
ter zapečatijo. Po C. P. R. negi so lasje močnejši, bolj zdravi, izjemno bleščeči 
in zaščiteni pred škodljivimi vplivi okolja. Če nego pravilno izvajamo, so 
rezultati izjemni. Lomljenje in cepljenje las se zmanjša za več kot 70 %.

GLAM’S®	

Revolucionarni serum – alternativa Botulinum Toxinu brez uporabe injekcij. 
En sam izdelek s samo petimi sestavinami v najbolj učinkoviti koncentraciji 
je vaše najbolj učinkovito orožje proti gubam, ki prve rezultate pokaže že 
v enem tednu. Vsebuje Argireline® v najvišji, 10% priporočeni koncentraciji, 
hialuronsko kislino in rdeče alge. Serum zmanjšuje gube tako, da sprošča 
mišice. Preprečuje nastanek novih gub. Efekt liftinga in polnosti. GLAM’S® 
lahko kombinirate s katerokoli kozmetiko za nego kože. 

OGLAS
bioeffect
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Kozmetična	industrija	je	najhitreje	
rastoča	 gospodarska	 panoga.	
Poglejte	 okoli	 sebe,	 vidite	
reklamne	 panoje?	 Je	 okoli	
vašega	 doma	 vsaj	 nekaj	
lepotnih	 salonov?	 V	 poplavi,	
z	željo	biti	boljši	 in	drugačni,	
na	 trg	 tedensko	 prihajajo	
novosti,	ki	jim	še	jaz	težko	
sledim,	 pa	 je	 to	 moje	
delo.	 Zato	 današnji	
članek	 pišem	 z	 željo,	
da	 bi	 vam	 pomagala	
izbrati	kakovost.
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Izbira	kvalitetne	kozmetike	in	salona

kakovost
IZBERITE

kakovost



M
ogoče malo 
drugačen članek, 
kot jih berete 
in ste jih vajeni. 
Tokrat bom malo 
bolj groba in 

vam poskušala odpreti oči, da pomislite še v 
drugo smer. Za vašo lepoto, kot vedno.

Kako prepoznati dobro kozmetiko?
Ja, to je preprosto. Poiščemo izdelek, ki 
ima certifikat, da je naraven. Ha, ni tako! 
Zavedati se morate, da določeni certifikati 
spustijo skozi filter kozmetiko s 7 % naravnih 
sestavin. Kaj pa je potem 93 %? Hm, bolje 
da ne veste. Pa tudi to še ni vse, teh 7 % je 
res naravnih sestavin, ampak saj že voda, ki 
jo dodajo izdelku, lahko pokrije te odstotke. 
Lahko uporabijo naftne derivate – naravni 
pa so, ja. Ampak ne hvala, tega si ne želimo 
na telesu. Pravzaprav je tako, da zelo težko 
kupite kakovosten izdelek. Dražje ni boljše, 
bolj sijajno ni sijajno, naravno ni nujno 
naravno. Na tej točki je moj zapis kar nekaj 
časa ostal. Kako naj vam sploh svetujem, 
kako izbrati? Najlažje bi vam bilo reči, 
preberite zadaj podatke o sestavinah, ampak 
če niste vsaj doktor kemije, je tisto besedilo 
za nas kitajščina. In oni to vedo. Mislim, da 
je najlažje, da si pred nakupom zapišete, 
česa ne želite v kozmetiki. V eni od prejšnjih 
številk sem podrobno opisala prav te sporne 
sestavine. Če ste ga spregledali, vam bodo 
z uredništva z veseljem poslali članek. Tu le 
na hitro: parfumi, barvila, peg, parafin, gso, 
alkohol, mineralna olja...

Kako izbrati kozmetični salon?
Izobražen kader naj vam bo merilo, a ne 
edino. Drugo merilo naj bo zadovoljstvo 
vaših poznanih. Zato preden svojo lepoto 
zaupate neznancem, povprašajte prijateljice. 
Pogovor prijateljic ponavadi izgleda tako, 
da vsaka hvali svojo kozmetičarko, da je ta 

najboljša in edina. Dober začetek, ki 
zmanjša krog iskanja za vas prave. Vaš 
drugi korak je preverjanje informacij. 
Pozanimajte se o izobraževanjih, 
certifikatih, pridobite si dodatno 
znanje. Žal vam moram povedati, 
da smo vse naredile kozmetično šolo, 
ampak bi morali kakšni kozmetičarki 
priznanje kar vzeti. Pa saj je povsod tako, 
da so pomembni pripadnost in dodatna 
izobraževanja, ne nasedajte osnovnim 
titulam. Zelo pomembno je, ali so za 
aparaturne tehnike, ki jih uporabljajo za 
kozmetične izdelke, ki jih tržijo, izvedle 
seminar in izobraževanja. Le tako 
poznajo podrobnosti in specifike 
svojega dela. Šola da le osnovo, 
kot sem že napisala, a v kozmetični 
industriji je toliko hitrega napredka, da 
šolski program ne sledi vsem novostim.
Vem, da je cena pomembna. Ampak 
verjemite mi, pomembna vam bo samo 
prvič. Roko na srce, kaj ste pa mislile, da 
boste dobile ob blazno znižani storitvi 
(kupončki)? Blazno znižano kakovost v 
blazno hitrejšem času. Vse ostalo je samo 
iluzija. Čisto enostavno: svoje stranke imam 
rada. V službo hodim z veseljem, marsikdaj 
je delo z vami moja oaza miru, ustvarjalnosti 
in radosti. Imam urejene prostore, z elektriko 
in ogrevanjem, s telefonom – vse to je všteto 
v stroške storitev, ki jih opravljam za vas. In 
ko nimam osnovnih finančnih skrbi, bom 
naredila bolj kakovostno, si vzela več časa za 
vas in uporabila kakovostnejšo kozmetiko. 
Da boste vi zadovoljni. 
Za konec bom povzela zgornji stavek: najbolj 
sijoče ni vedno dobro, najprestižnejše ni 
vedno kakovostno, najglasnejše ni vedno 
realno.

Anja Rednak Jakšić
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Saloni z  linijo Alterskin: 

- Klub Lepote, Ljubljana 
- Make up Apolonija, Celje

- Lepotni studio Viva, Kamnik 
- Kozmetični salon Petra, Litija 
- Lepotni Atelje EnVivere, Ruše

- Lepotni salon Amaia, Rače
- Kozmetični studio Ersaza, Domžale
- Kozmetika in pedikura Polona, Trzin 

- Kozmetični salon Anja, Slovenj Gradec
- Kozmetični salon Mesto lepote, Maribor 

- Kozmetični salon Visage, Vir pri Domžalah
- Kozmetični in frizerski salon Nika, Podpeč 

- Center za zdravje, nego in lepoto Dani, Domžale
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SNIP
SNAP

RAZVAJANJE
Z NATANČNOSTJO

Obiščite spletno stran, kjer se lahko prijavite v

žrebanje za razvajenko meseca v vrednosti 150 EUR.

Pri ustvarjanju uporabljajo vrhunske materiale blagovne znamke Wella Professionals.

SNIP SNAP Professional

Ljubljanska cesta 85

1230 Domžale

V novem salonu lepote v središču Domžal,

vas bo visoko strokoven tim razvajal s frizerskimi

in kozmetičnimi storitvami.

www.snipsnap.si

info@snipsnap.si

T: 070 70 10 10
P R O F E S S I O N A L

ODKRIJTE BARVO V NOVI LUČI.
Patentirana MICROLIGHT tehnologija odlično ščiti 
lase in jih ohranja bleščeče, hkrati pa omogoča 
prehajanje svetlobe ter osvetlitev naravnih 
odtenkov las na vseh vrstah svetlobe. 
Do 100-odstotno prekrivanje sivih/belih las.
Je več kot barva, je čudež svetlobe. 
www.wella.com
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lase in jih ohranja bleščeče, hkrati pa omogoča 
prehajanje svetlobe ter osvetlitev naravnih 
odtenkov las na vseh vrstah svetlobe. 
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Remington	Air	Plates

v
UREJENA
TRENUTKU
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Znamka	 Remington	 ponovno	 navdušuje	 z	 inovativnim	
produktom,	ki	bo	olajšal	oblikovanje	las	ženskam	po	vsem	svetu.	
Predstavlja	namreč	prvi	ravnalnik	s	plavajočimi	ploščami,	ki	se	
z	vsakim	potegom	prilagodijo	lasem	in	tako	skrajšajo	čas,	ki	ga	
vsakodnevno	namenimo	urejanju.
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V 
produkt Air Plates je vgrajen 
inovativen sistem plavajočih 
plošč, ki se prosto premikajo 
z lasmi in zagotavljajo 
maksimalen stik. V nasprotju 
s klasičnim ravnalnikom 

plavajoče plošče nežno drsijo od korenin do 
konic, za popolnoma ravne in gladke lase le z 
eno hitro potezo. To omogoča sestava iz črnega 
titana, polnjenega s keramiko, ki prispeva tudi k 
svilnatemu izgledu in obstojnosti pričeske.
Priročna tehnologija usmerja toploto proč od 
zunanjega ohišja, zato je to hladnejše na otip, 
kar omogoča boljši nadzor. Tako lahko sedaj 
ravnalnik brez skrbi popolnoma oprimete 
za učinkovitejše rezultate pri oblikovanju 

pričeske. Da bo še bolj enostavno, ga lahko 
držite z obema rokama, ko ustvarjate kodre. Ti 
pa ne bodo zaradi ohlajenega ohišja samo bolj 
dodelani, ampak tudi dlje obstojni.
Ker je Remingtonova svetovna novost 
namenjena vsem tipom las in omogoča pet 
nastavitev temperature od 150 do 230 °C, bo 
vsaka ženska delovanje lahko prilagodila svojim 
željam, zaradi globalne napetosti pa ravnalnik 
lahko odnesla s seboj tudi na katerokoli 
potovanje. Za bolj prijazno uporabo pa sta tu 
še varnostni funkciji zaklepanja temperature 
in samodejnega izklopa in seveda triletna 
garancija.

si.remington-europe.com
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Na atraktivni lokaciji v neposredni bližini morja, tik ob koprski 
promenadi, se nahaja butična trgovina PAAR. 

To je prostor, kjer Nuša in Tadeja poskrbita za prijetno toplino 
in skrbno izbrane modne čevlje in oblačila kakovostnih 

blagovnih znamk. Med ljubiteljicami mode je tako priljubljena 
zaradi dolgoletne tradicije in osebnega odnosa s strankami, 

saj ga gradijo na dolgotrajnem sodelovanju, ki traja že enajsto 
leto. V zadnjem času je velik poudarek tudi na spletni trgovini 
www.paar.si, kjer lahko nakupujete in izbirate med čevlji višje 

kakovosti znamk MICHAEL KORS, TOSCA BLU, UNITED 
NUDE, GUESS in WHAT FOR.

Trgovina PAAR
Pristaniška 3, Koper

www.paar.si
041 262 484
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Antoninias

v svetu
ŽENSTVENOST
MODE

Mlado	modno	oblikovalko	Antoninias	Elino	Smogavc	je	navdihnila	
ženska	 energija,	 moč	 in	 samozavedanje	 in	 zaživela	 je	 modna	
zgodba	 Antoninias,	 ki	 s	 čudovitimi	 kreacijami	 predstavnicam	
nežnejšega	spola	omogoča,	da	v	ospredje	postavijo	sebe,	svojo	
ženstvenost	in	eleganco.
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P
o tem, ko je slovenska 
oblikovalka Antoninias Elina 
Smogavc pri nas pridobila 
diplomo iz modnega 
oblikovanja, se je preselila 
v London, da zaključi 

magisterij v modnem marketingu in luksuzni 
maloprodaji. Tam je njeno eksperimentiranje 
z materiali, vzorci in s teksturami vzbudilo 
pozornost mnogih, leta 2013 pa se je njeno 
globoko znanje s področja mode akumuliralo v 
istoimenski blagovni znamki Antoninias.
Ime Antoninias stoji za žensko, ki je ni strah biti 

v stiku s svojo ženstvenostjo in refleksira svojo 
notranjo moč tudi navzven. Telo je ogrinjalo 
duše, kar nosimo, dopolnjuje celoto, prava 
izbira omogoča skladnost in je odraz sebstva. 
Tako tudi oblačila znamke govorijo zgodbo 
samozavestne, močne, čudovite, drzne ženske, 
ki je ni strah izstopati in biti drugačna. Ne glede 
na starost ali figuro, modni kosi Antoninias 
poudarjajo ženstvenost in prefinjeno 
eleganco tiste, ki jih nosi, omogočajo pa tudi 
ekstravaganten videz.
Minimalizem dizajnov dopušča ženski, da 
poudari svojo postavo in hkrati v ospredje 
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postavi sebe, medtem ko neo-klasika omogoča 
fluidnost rabe oblačil, saj ne gre zgolj za 
priložnostna oblačila, ki so stilsko omejena, 
temveč so dopolnitev življenjskega sloga. Tako 
se kosi, nosljivi tekom dneva, zlahka prelevijo v 
evening wear.
Ideje oblikovalke so zaživele že v dveh kolekcijah, 
za poletje 2016 in jesen/zimo 2016/17, letos pa 
seveda sledijo nove prelepe in harmonične 
kreacije. V prvi kolekciji kopalk, ki poudarjajo 
ženske obline, je mogoče začutiti veliko mero 
elegance z dodatno noto igrivosti. Primerne 
so za ležerno poležavanje na soncu in prijetno 
ohladitev v vodi, kot tudi za kombiniranje z 
drugimi kosi oblačil, ki ustvarjajo vedno nove 
atraktivne videze. Sledila je še ena prefinjena 
kolekcija, tokrat za jesen/zimo, sestavljena iz 

odtenkov vinsko rdeče, večne klasične črnine, 
črnih refleksivnih potiskov in zlatih detajlov. 
Vključuje jumpsuite, dolge obleke in dvodelne 
komplete, ki v esenci delujejo klasično, vendar 
z zanimivim preobratom. Oblikovalka je 
dodala tudi evening wear kolekcijo z dolgimi 
večernimi oblekami z bleščičastimi dodatki in z 
zgornjimi deli, ki so minimalistični in dopuščajo 
kombiniranje s klasičnimi ali z močnejšimi kosi 
nakita in dodatki, ki postavijo piko na i želeni 
podobi. Poleti pa nas čaka ekskluzivna kolekcija 
kopalk, narejenih v omejenih kosih, ki se bodo 
brez težav prelevile v glamurozen večerni 
izgled.

www.antoninias.com
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Freya	Lupo

drznosti in
NAKIT
LEPOTE

Freya	 Lupo	 je	 slovenska	 blagovna	 znamka	 edinstvenega	
nakita,	 za	 katero	 stoji	 Ksenja	 Volk.	 Ekonomistka	 po	 poklicu	 in	
oblikovalka	 po	 duši	 je	 svoj	 hobi	 spremenila	 v	 uspešen	 posel,	 ki	
osvaja	svetovne	modne	prestolnice	in	fashionistke.
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K
senja Volk je že kot najstnica 
nenehno ustvarjala, zato 
je bila prepričana, da bo 
svojo pot nadaljevala na 
oblikovni šoli. A usoda je 
imela drugačne načrte. 

Ksenja je zamešala datume in zamudila 
sprejemne izpite. Ker ni hotela izgubiti leta dni, 
se je vpisala na ekonomijo in kasneje ustvarila 
kariero na področju financ v svetovno znani 
multinacionalki. Pridobila je neprecenljive 
desetletne izkušnje, ki jih sedaj uporablja pri 
vodenju svojega podjetja. Pogrešala pa je 
ustvarjanje, kombiniranje barv in materialov ter 
jutranje nasmehe, da obožuje svoje delo.
Ksenjina odločitev za pot v svet nakita je prišla 
pravzaprav po naključju, ko ob urejanju za 
rojstnodnevno zabavo ni našla primernega 
nakita za dopolnitev svojega outfita. V tistem 
trenutku jo je prevzela kreativna energija in 

ustvarila je svojo prvo verižico, ki je postala 
zvezda zabave. Za podvig, imenovan slediti 
svojim sanjam, v današnjem času potrebuješ 
ogromno drznosti, zato se ji je ime Freya, 
nordijska boginja drznosti, lepote in ljubezni, 
zdelo pravo. Tega je Ksenja povezala še z 
italijansko obliko svojega priimka Volk in mu s 
tem dodala pridih neustrašnosti in ženstvenosti. 
Inspiracija oblikovalke so ljubezen do življenja, 
lepota in drznost. Njen nakit je namenjen 
samosvojim ženskam, ki se predajajo intuiciji in 
verjamejo v uresničitev svojih drznih sanj. Nakit 
Freya Lupo ima svoje vrednote, svojo energijo, 
svojo osebnost. Bistveno je, kaj predstavlja 
ženski, ki ga nosi in ko se ta z njimi poistoveti, 
pride do prepleta dveh podobnih energij in 
ženska zasije. Poslanstvo znamke Freya Lupo je 
torej polepšati žensko in ji omogočiti ozavestiti 
čudovito energijo in moč, ki jo ima v sebi, da 
je vsak dan lahko še bolj prepričana vase in v 

svojo edinstvenost.
Freya Lupo se lahko pohvali že s tremi 
uspešnimi kolekcijami, najnovejša med njimi 
se imenuje Russian Fairy Tale (Ruska pravljica). 
Zanjo je Ksenja črpala navdih iz družinskih 
korenin, ki segajo na mogočni vzhodni rob 
Evrope. Ob nedavnem srečanju z dotlej 
izgubljenim delom svoje družine je spoznala, 
kako pomembno je vedeti, od kod prihajaš, kaj 
te oblikuje in kdo si. To ji je prineslo notranji mir 
in milino. Prav ta občutek je prenesla na svoje 
kreacije, ki bodo z ljubeznijo navdale tudi vsako 
žensko, ki si jih bo nadela. Največjo izbiro nakita 
Freya Lupo najdete v spletni trgovini znamke 
in v trgovinah OMARA, kmalu pa sledi še sveža, 
lahkotna, drugačna poletna kolekcija, ki jo 
Ksenja ustvarja v majhnem, a nadvse šik studiu.

www.freyalupo.com
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Kolekcija Russian Fairy Tale Kolekcija True Love Kolekcija Bom dia Brasil

Ksenja Volk

Zapestnica Fearless Heloisa 

Zapestnice Infinity 

Zapestnica Heart



Redke	ure	lahko	navdihnejo	tako	kot	OMEGA	Speedmaster.	
Prva	ura	na	luni,	ki	je	postala	simbol	vztrajnosti,	spretnosti	in	

uresničenih	sanj.

»
Leta 1969 smo vsi stopili ven in 
uperili pogled proti luni. Mislim, 
da sem bil star osem let. Zazrli smo 
se v luno v upanju, da bomo lahko 
videli pristanek astronavtov z naših 
dvorišč. V času mojega odraščanja 

so bili astronavti seveda heroji. Vsi smo poznali njihova 
imena in celo jedli enako hrano kot oni. Imeli so pijačo 
po imenu Tang in nekakšne hranljive vesoljske paličice, 
ki so bile v bistvu majhne čokoladice. Naša življenja so 
se vrtela okoli vesolja in OMEGA je bila ura, ki je pristala 
na luni,« pravi George Clooney, ki je v svoji karieri že 
večkrat igral astronavta. 8 let mu je bilo, ko sta Neil 
Armstrong in Buzz Aldrin stopila na luno. Kot mnogim 
otrokom njegove generacije so bili astronavti njegovi 
junaki in potovanje v vesolje so bile sanje.
Dve leti prej pa je nastala prva, danes že legendarna, 
ura Speedmaster, ki je edina prestala vsa zahtevna 
testiranja NASE in tako postala uradna ura vseh šestih 
misij na luno. Geroge Clooney se še spominja, da so 
takrat vsi otroci vedeli, da astronavti nosijo OMEGO. In 
letos kolekcija Speedmaster praznuje častitljivih 60 let 
in OMEGA ima vsekakor več kot 60 razlogov za slavje.

www.slowatch.si

OMEGA	Speedmaster

po
POSEG

SANJAH
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Bentley	Bentayga	Mulliner

luksuza
ODRAZ
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Bentleyjev	personalizacijski	oddelek	Mulliner	 je	 imel	polne	roke	
dela	z	Bentaygo,	iz	katere	je	ustvaril	ultimativni	SUV.
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R
ezultat trdega dela je novi 
zastavonoša, ki je doživel 
temeljito preobrazbo. 
Začnimo pri zunanjosti, 
ki prinaša ogromna 
22-palčna platišča, 

kromiran spodnji del odbijača in dvobarvno 
kombinacijo, ki poudarja Bentaygino mogočno 
masko.
Večje spremembe pa so vidne v ročno 
narejeni prešiti notranjosti, ki prinaša različne 
barve sedežev za prednje in zadnje potnike z 
namenom usklajevanja z dvobarvo karoserijo. 
Po meri je ustvarjen Mullinerjev hladilnik za 
steklenice, ki je integriran v zadnjo konzolo, 
ekskluzivno pa se v Bentaygi pojavi orehov 
furnir v različnih niansah. Za odlično izkustvo 
glasbe so umestili tudi 20 zvočnikov z 
1.950-vatnim ojačevalcem.
Moč bo prihajala iz Bentleyjevega 6,0-litrskega 
dvanajstvaljnika, ki ponuja 600 konjskih moči, 
900 Nm navora in pospešek 0-100 km/h v štirih 
sekundah, s čimer se Bentayga uveljavi kot 
najhitrejši SUV na svetu.
Najbolj luksuzna Bentayga Mulliner bo 
proizvedena v zelo omejenih številkah, naročila 
pa bodo v Crewu začeli sprejemati pomladi.

Ava Tomlje
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Znamka	Pershing	že	več	kot	30	let	pooseblja	idejo	modernizma	
na	vodi,	ki	postavlja	nova	merila	v	dizajnu,	luksuzu	in	zmogljivosti.	
Svoje	zmožnosti	je	ponovno	dokazala	s	prenovitvijo	modela	82	
VHP,	reaktivca	morij,	ki	je	obogaten	z	močnejšimi	motorji	in	z	
novo	zasnovo	interierja.

Pershing		82	VHP

preoblečena
RAKETA,

V JAHTO
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S
prva razjasnimo, kaj pomeni kratica 
VHP v imenu modela. “Very High 
Performance” stoji za to, da nas 
opozarja, da gre za nevarno hitro jahto, 
zmožno premagati bariero 50-ih vozlov. 
To skupaj s propelerji Top System 95S 

omogoča nov duo motorjev MTU, ki generira 2.638 

KM ob 2.450 vrtljajih na minuto. Da bi lahko uresničili 
te spremembe, je Pershingova ekipa oblikovalcev in 
inženirjev morala spremeniti postavitev v strojnici, 
višino garaže v krmi in položaj rež za dovod zraka.
Z enako visokimi standardi so se lotili prenove 
interierja, ki sedaj odraža sijoče razkošje s paleto 
sofisticiranih italijanskih proizvodov. Temen progast 

hrast, okrašen s številnimi lakiranimi detajli v temno sivi, 
ustvarja prefinjeno vzdušje v glavnem salonu, velikem 
odprtem prostoru, kjer se gostje lahko sprostijo in 
občudujejo prelep panoramski razgled, obkroženi z 
očarljivim pohištvom. Vse kose je dostavilo italijansko 
podjetje Poltrona Frau, na katerega se pri Pershingu že 
dolgo obračajo za najbolj prefinjene usnjene garniture 

ali lesene mize in stole. Dizajn notranjosti doseže svoj 
umetniški in ustvarjalni vrhunec pod palubo. Na dnu 
stopnic se nahaja prostor, ki omogoča dostop do štirih 
kabin. Hodnik je okrašen s francoskimi tapetami Èlitis 
z metalik vzorcem, ki se razprostirajo čez del površine. 
Bleščeč efekt, ki ga ustvarjajo, so dodatno poudarili z 
LED osvetlitvijo na tleh.



kolpa
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Tudi glavna suita je prejela enako obdelavo, skupaj z 
dvema velikima ogledaloma, ki povečujeta občutek 
velikosti prostora. Ta se, tako kot VIP kabina, pohvali 
z lastno kopalnico, medtem ko si jo bodo morali 
gostje v dveh manjših kabinah deliti. Nič ne de, saj 
so vse opremljene s čudovitimi mozaiki Bisazza, z 
dodatki Pomd’or in z umivalniki Antonio Lupi. V vseh 
prostorih so nadgradili tudi osvetlitev, ki ustvarja 
občutek miru in spokojnosti.

Ava Tomlje
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Razstavno-prodajni-salon, LJUBLJANA BTC City
Šmartinska 152, dvorana 1, 1000 Ljubljana,
T +386/1/520 17 30, salon.lj@kolpa.si

Razstavno-prodajno-izobraževalni salon, METLIKA
Cesta XV. brigade 49, 8330 Metlika,
T +386/7/36 92 700, salon@kolpa.si
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Lepa si. Ko brez besed razdajaš pozitivno. Ko me 
napolniš z občutki nežnosti in razvajaš z objemi 
udobja. Vsako jutro, vsak večer. Vsak dan. 

In lepa si. Ko s svojo obliko izžarevaš strast. Do 
življenja in do trenutkov, ki so le najini. Všeč mi je 
tvoja pozornost. Ker mi daje občutek, da me poznaš 
bolje, kot se poznam sama. 

V tebi vidim sebe. In ne želim se videti drugje.
Vaša nova Kolpalnica.

Poželenje.ČISTO.
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Slovenski	bivaki

arhitekturni
SLOVENSKI
BISERI

Bivak na Prehodavcih
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Bivaki	 so	 objekti,	 ki	 predstavljajo	 osnovno	 človeško	 potrebo	 –	
zavetje.	Ker	pa	se	nahajajo	v	ekstremnem	okolju	visokogorja	in	so	
nenehno	 izpostavljeni	 vplivom	 naravnih	 sil	 –	 orkanskim	 sunkom	
vetra,	 radikalnim	 spremembam	 temperature,	 ogromnim	
količinam	 snega	 in	 mraza	 ter	 tudi	 sončni	 pripeki,	 se	 arhitekti	 in	
inženirji	soočajo	z	velikimi	izzivi	ob	njihovem	načrtovanju	in	izvedbi.	
Le	 bivak,	 narejen	 iz	 izjemno	 odpornih	 materialov	 in	 s	 skrbno	
premišljeno	obliko	bo	lahko	kos	rigoroznim	razmeram	in	tako	še	
dolga	 leta	 ohranjal	 svojo	 funkcijo	 –	 nuditi	 zatočišče	 planincem,	
turnim	smučarjem,	jamarjem	in	ljubiteljem	narave.	Predstavljamo	
vam	pet	estetsko	najbolj	zanimivih	bivakov	v	naših	gorah.

Bivak II na Jezerih

OGLAS
YAN-
KEE
VA VONJ NARAVE Celje

Gubčeva ulica 4
03 493 00 23

VONJ NARAVE Ljubljana
Prečna ulica 2
01 620 97 71

VONJ NARAVE Ljubljana
Nazorjeva ulica 6

01 256 59 30

www.vonjnarave.si 
www.yankeecandle.si
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Bivak II na Jezerih
V 30-ih letih prejšnjega stoletja so člani 
Turistovskega kluba Skala postavili prva 
bivaka v slovenskih gorah – Bivak I v Veliki 
Dnini in Bivak II na Jezerih. Kljub uporabi 
preprostih materialov, ki so jih na lokacijo v 
osrčju Triglavskega narodnega parka znosili kar 
sami, je slednji svojemu namenu služil vse do 
leta 2015, ko je zaradi dotrajanosti novi dom 
našel ob Slovenskem planinskem muzeju v 
Mojstrani. Na njegovem mestu je zrasel novi, ki 
gradi na preverjenih tehničnih rešitvah svojega 
predhodnika iz leta 1936. Rekonstukcija Darka 
Bernika nudi zavetje šestim obiskovalcem, ki 
imajo na voljo skupna ležišča, klop, zložljivo 
mizo, priročno skladišče in celo dvojni USB-
priključek za polnenje mobilnih telefonov.

Bivak ob Zasavski koči na Prehodavcih
Po prvi svetovni vojni je Italija začela graditi 
ogromen sistem alpskih utrdb, bunker pa je 
postavila tudi v naših krajih. Na njegovih temeljih 
je bil leta 1974 zgrajen bivak na Prehodavcih, ki 
zunaj poletne sezone daje zatočišče planincem 
in gornikom. Ker pa je med vremenskimi 
ujmami pozimi 2012 veter poškodoval strešno 
konstrukcijo, je bilo potrebno za ohranitev 
funkcije bivaka vse dotrajane dele nadomestiti. 
Obnove se je lotil arhitekturni biro Premica, ki 
je ustvaril objekt, skladnejši z gorsko naravo, 
narejen iz križno lepljenih lesenih plošč, ki so jih 
na nadmorsko višino 2.065 metrov pripeljali s 
helikopterjem in jih nato v dveh dneh sestavili. 
Čeprav gre za tehnološko nezahtevno in 
robustno strukturo, v divjo naravo visokogorja 

prinaša dotik modernosti.

Bivak pod Skuto
Projekt novega bivaka pod goro Skuta v 
Kamniških Alpah, ki zamenjuje 50 let stari 
objekt, so zasnovali študentje Univerze 
Harvard pod budnim očesom Roka Omana 
in Špele Videčnik iz podjetja OFIS arhitekti. 
Izmed dvanajstih konceptov inovativnega, a 
praktičnega zatočišča, ki zadovoljuje potrebe 
ekstremnega podnebja, so izbrali tistega, ki 
se najbolj približuje tradicionalni slovenski 
alpski arhitekturi. Bivak pod Skuto ima jekleno 
konstrukcijo in je bil zasnovan horizontalno 
v treh modulih; prvi je namenjen vstopu, 
shranjevanju opreme in pripravi hrane, 
medtem ko sta druga dva namenjena spanju 

in druženju. Interier narekuje skromnost, 
podrejeno funkciji nudenja nastanitve osmim 
planincem, ki bodo skozi velika okna lahko 
uživali v prelepih panoramskih pogledih na 
dolino Kamniške Bistrice.

Zimska soba na Kaninu
OFIS arhitekti so bili zadolženi tudi za zimsko 
sobo na Kaninu, ki je v svoji obliki, konstrukciji 
in v zasnovi drugačna od bivaka pod Skuto, saj 
so želeli preučiti različne zasnove in njihove 
odzive glede na ekstremne razmere v gorah. 
Kaninska soba ima vertikalno zasnovo, ki jo 
določajo trije podesti z vertikalno razporejenimi 
ležišči, orientiranimi proti čudovitemu razgledu 
na dolino Soče, Triglav in ob lepem vremenu 
tudi na morje. Lesen objekt, v celoti izveden iz 

Bivak pod Skuto
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donacij, gradijo križno lepljene lesene plošče, 
ki hkrati predstavljajo statično konstrukcijo, 
izolacijo, steno in tvorijo pohištvo v interierju. 
Zimska soba je na skalo postavljena tako, da 
ima kar najmanjšo površino v stiku s terenom, 
večinoma pa se konzolno preveša proti 
dolini. Transport objekta na lokacijo je bil 
izjemno težaven zaradi vremenskih razmer in 
nepričakovanih turbulenc, toda uspelo jim ga 
je postaviti v tretjem poskusu.

Bivak pod Grintovcem
V Kamniških Alpah na Velikih podih pod 
Grintovcem stoji bivak, ki je delo arhitekta 

Mihe Kajzelja. Pokončen temen objekt 2.080 
metrov nad morjem je v neizraziti pokrajini 
zelo dobro opazen od daleč in zato deluje tudi 
kot orientacijska točka. Zasnovan je tako, da se 
skozi okna odpirajo pogledi na vse strani, zato je 
notranjost zračna in svetla. Oblikovana je v treh 
nadstropjih – zgornji dve služita kot prostor za 
počitek, v pritličju pa je bivalni prostor z jedilno 
mizo in z garderobo. Konstrukcija je sestavljena 
iz lahkih izolativnih aluminijastih panelov, ki so 
jih na lokacijo, kot pri drugih bivakih, pripeljali s 
pomočjo helikopterja.

Ava Tomlje

Zimska soba na Kaninu
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KING CHEESE BURGER

CLASSIC BURGER

PREMIUM BURGER

Okusne obroke iz najboljših slovenskih sestavin nudimo že od leta 
1988, sedaj pa v prenovljeni podobi odpiramo vrata svoje četrte 
poslovalnice v ljubljanskem BTC-ju.

Poleg tradicionalnih dobrot z žara vas bomo razvajali še s petimi vrstami gurmanskih burgerjev iz govedine 
slovenskega porekla, seveda pa smo poskrbeli tudi za ljubitelje lahke hrane s slastnimi solatami in z zdravnimi 
fit krožniki.

ČEVAPČIČI V LEPINJI

AJDA FIT S SKUTO

AJDA FIT Z MOZZARELO

BUREK

KROMPIRČEK

AJDA BURGER PLESKAVICA V LEPINJI

VEGI BURGER



AJDA BTC
NASPROTI BTC  

TRŽNICE

 AJDA - BURGERS&MORE

ajda_oglas_215x290+5mm_v2_20170407.indd   1 7.4.2017   9:14:46



 S KLIKOM DO SVETLOBE, ZAKAJ PA NE?

Spletna prodaja uveljavljenih proizvajalcev razsvetljave: 
VIBIA, KREON, NORTHERN LIGHTING, AXO Lighting, 

SLAMP, ASTRO, DAVID TRUBRIDGE.

Zastopamo in tržimo priznane blagovne znamke ter 
prepoznavne oblikovalce, sledimo modnim smernicam 

in novim tehnologijam.

Naša spletna trgovina je namenjena vsem, ki želijo pri 
nakupu svetil dobiti tudi dodatne informacije.

Več o nas in našem programu svetil ter nasvetih o 
razsvetljavi lahko najdete na naši spletni strani 

www.senseofdesign.eu
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ABarba	sol

svoje
ZAČINITE
ŽIVLJENJE

Poigravanje	z	okusi	ni	bilo	še	nikoli	bolj	zabavno	kot	z	aromatično	
Barba	soljo,	ki	jedem	vdahne	povsem	novo	življenje.	Edinstvena	
sol	 z	 desetimi	 različnimi	 okusi	 in	 neskončnimi	 možnostmi	
kombinacije	 bo	 navdušila	 vse	 ljubitelje	 dobre	 hrane,	 ki	 bodo	 z	
njeno	 pomočjo	 svoje	 krožnike	 spremenili	 v	 prave	 kulinarične	
vrhunce.

72     FASHION AVENUE

Fo
to

: D
ea

n 
G

rg
ur

ic
a

FASHION AVENUE     73



Z
godba Barba soli se je pričela 
nekega nedeljskega dne v 
kuhinji Davorja Podbevška 
in njegove žene Sare. Ko je 
zakrulil želodec, hladilnik pa 
je bil skoraj prazen, sta se 

odločila improvizirati. Nejodirano nerafinirano 
morsko sol sta obogatila z mletimi zelišči in ker 
je bil rezultat tako fantastičen, sta se odločila, 
da bosta unikatno sol pod imenom Barba 
ponudila svetu. Uspešno linijo izdelkov sedaj 
sestavlja že deset različnih okusov, izmed 
katerih so prav vsi narejeni ročno, skrbno, z 
ljubeznijo in s sestavinami lokalnega izvora.
Z Barba soljo lahko svoj vsakodnevni obrok 
popestri nekdo, ki mu kuharija sploh ni blizu, 
z njo ustvarja navdušen amaterski kuhar 
ali pa poklicni chef, ki svojim kreacijam želi 
dodati tisto piko na i. Obogatila bo vse vrste 
jedi, od hitro pripravljenih hladnih prigrizkov, 
gurmanskih glavnih jedi do pregrešnih sladic, 
najboljši okus pa bo pričarala, če jo bomo 
uporabili, tik preden jed postrežemo.
 
FB: Barba Sol
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Na Zgornji Polskavi stoji urejena kmečka hiša s častitljivo 
preteklostjo. Za njenimi vrati se skriva proizvodnja Lahovih 

testenin iz Starega mlina, kjer pridne roke družine Lah 
po lastnem receptu delajo odlične, zdrave, resnično domače 

testenine, takšne, kot so jih včasih delali doma.

Lahove Testenine iz Starega Mlina

oglas 1s.indd   45 6. 04. 2017   10:01:04
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Iz zelene prestolnice Slovenije ... 
Kulinarična razvajanja z najlepšim razgledom

... na obrobje hrvaške Istre ...

Restavracija Stari Kaštel, Kaštel 85, 52460 Buje, Hrvaška, + 385 993 459 570, + 385 52 777 011
info@starikastel.com, www.starikastel.com

www.kaval-group.si

Restavracija Strelec, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, + 386 8 384 31 42, + 386 31 687 648
strelec@kaval-group.si, www.kaval-group.si/strelec
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Vinarstvo	Šibau

z
VINA
DUŠO

Rodbina	Šibav	je	v	osrčju	
Goriških	brd,	v	idilični	vasici	

Fojana,	naseljena	že	od	
srednjega	veka	-	dokumenti	

pričajo	o	letnici	1590.	Vsaj	
zadnjih	sedem	generacij	

Šibavovih	se	je	dokazano	
pečalo	tudi	z	vinogradništvom	
in	vinarstvom.	Modrost	o	vinu	

in	marljivem	delu	se	je	torej	
predajala	iz	roda	v	rod,	prav	

tako	tudi	ljubezen	do	tega	
koščka	zemlje,	ki	daje	vinom	
svojstven	pečat	odličnosti,	
vinarjem	pa	vsakdanji	kruh.		
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A 
če boste danes pred vinsko 
kletjo Šibau čakali vinarja, 
ga boste čakali zaman. Alfa 
in omega kleti je namreč 
Dušica Šibav, vinarka od 
pet do glave, ki nadzoruje 

celoten proces od pridelave grozdja do 
kletarjenja. Če je treba, še danes skoči na traktor 
in poprime tudi za težaška dela. Vselej dirigira 
pri škropljenju, prav tako pri obrezovanju trt in 
prikrajševanju mladik. 
Na kmetiji Šibavovih se rojevajo vina z dušo, ker 
za Dušico vino ni le poklic, ampak način življenja. 
Diplomirana agronomka bedi nad 11 hektarji 
kmetije, od tega je 3,5 hektarja vinogradov, ki 
se razprostirajo na gričih ob robu idilične vasice 
Fojana - na idealnih, jugovzhodnih pobočjih z 
veliko sonca skozi vse leto in svežimi nočmi. 
Pristno, z osebno noto pridelano vino, se rodi v 
vinogradu, kjer se delo večinoma opravi ročno 
- od obrezovanja pozimi, zelenih del spomladi 
in redčenja grozdja poleti do zaključne trgatve 
jeseni. Obremenitve trsov so nizke, primerne 
za posamezno sorto in starost. Šibavovi 
uporabljajo samo zrelo in zdravo grozdje, ki ga 
pridelajo naravi prijazno. 
Od belih sort največ pozornosti posvečajo 
udomačenim lokalnim sortam - rebuli 
in sauvignonassu, nekoč vsem znanemu 
furlanskemu tokaju, po katerem so Šibavovi 
od nekdaj sloveli. Ob dobrih letinah, ko se vse 
poklopi, pridelajo tudi pikolit, ki ga pustijo, da 
se posuši na trti in pridobi žlahtno gnilobo. 
Pridelajo ga kot polsuho vino, ki je dober 
spremljevalec nežnih sladic. Od mednarodnih 
sort pa se neguje chardonnay, sivi pinot in 
merlot.
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Vina se večinoma pridelujejo v posodah z 
nerjavnega jekla in čeprav bi jih lahko na 
prvo žogo okarakterizirali kot tipično sveža, 
ni povsem tako. Po krajši maceraciji, kar jim 
poudari okus in doda več telesa, vina namreč 
zorijo eno leto na finih drožeh, po stekleničenju 
pa še leto ali dve počivajo v kleti. K mineralnosti 
in strukturi vin pa svoje pridodajo tudi več kot 
40 let stare trte.
Manjše skupine gostov so pri Šibavovih ob 
predhodni najavi dobrodošle skozi vse leto. 

Pozimi jih Dušica gosti ob romantičnem kaminu, 
v toplejših dneh pa se nepozabne degustacije 
dogajajo zunaj ob kamniti mizi pod češnjo ali 
orehom s prekrasnim razgledom na Dolomite, 
briške vasice in večno pobeljeni Kanin. V družbi 
najstarejše domače trte furlanskega tokaja, 
ki šteje več kot 80 pomladi, se vinske zgodbe 
nežne, a odločne vinarke razbohotijo v vsej 
svoji veličini.

www.sibauvino.si
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ČUDOVITI KRAS, DOM NAŠEGA VRHUNSKEGA TERANA 
IN PRŠUTA, SE PONAŠA Z NOVO RESTAVRACIJO IN 
MANJŠIM DRUŽINSKIM HOTELOM.
 
Ponosno vam predstavljamo 5 razlogov, zakaj obiskati Hišo Krasna, ki je svoja 
vrata odprla v lanskem poletju.

 okusite vrhunsko kraško kulinariko, pripravljeno na popolnoma inovativen način
 sprostite se v eni od petih modernih suit, polnih lesa in kraške topline 
 zbudite se z vrhunskim zdravim zajtrkom, polnim izključno bio lokalnih izdelkov
 potopite se v Hram, kamnito klet in raziščite neštete okuse pršutov in vrhunskih vin
 spoznajte družino Škibin, srce in dušo Hiše Krasna, ki vedno poskrbi za popolno    
 doživetje na Krasu

www.krasna-hisa.si

Dobrodošli v   Hiši Krasna

N OV O



Indija	 je	dežela	tradicije	 in	bogate	kulture.	 Indijska	kulinarika	se	
razlikuje	od	regije	do	regije:	okus,	barve,	tekstura,	izgled	in	aroma	
posamezne	specialitete	se	spreminjajo	vsakih	nekaj	kilometrov.	
Temelji	indijske	kuhinje	so	prava	izbira	sestavin,	količin,	razmerja	
in	zaporedje	priprave.	Prav	zato	je	indijska	hrana	uravnotežena	
in	primerna	za	vsakogar,	v	svetu	poznana	in	priznana	po	okusu	
in	prehranski	vrednosti.
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Restavracija		Maharaja

indijsko
DOŽIVITE
KULINARIKO
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R
estavracija Maharaja, 
ki ima izven meja 
Slovenije tradicijo že od 
leta 1994, s ponosom 
predstavlja priljubljeno 
indijsko kulinariko tudi v 

Sloveniji. Že sama beseda ‘‘Maharaja’’ vzbudi 
čute in spominja na nekaj eksotičnega in 

navdušujočega. V Maharaji mojstri indijske 
kuhinje v prijetnem vzdušju pripravljajo prave 
poslastice. Za svoje goste se trudi družina 
Jham, po izročilu, ki gre iz roda v rod.
Maharaja že od samega začetka skrbi za 
raznolikost in razvoj svoje ponudbe. Poleg 
velike izbire indijske in nepalske kulinarike so 
se sedaj kot prvi odločili ponuditi slovenskim 

gurmanom tudi indijske pice. Vse jedi so 
pripravljene sveže po načelih ajurvede, 
starodavnega indijskega znanja in modrosti o 
zdravem življenju. Začimbe, zelenjava, oreščki 
in zelišča ustvarijo harmonijo okusov in arom, 
ki nahranijo dušo in telo. Zato so jedi polne, 
slastne in zdrave. 
Indijsko in nepalsko kulinariko lahko doživite v 

restavraciji na Vodnikovi cesti 35 v Ljubljani, vse 
jedi pa vam lahko dostavijo tudi na dom ali v 
pisarno.

www.maharaja.si
info@maharaja.si
030 60 55 60
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Žitarice	Nutrisslim

začetek
ZDRAV
DNEVA

Vsakdo	 ve,	 da	 je	 zajtrk	 pomemben	 obrok	 v	 dnevu.	 Da	 nam	
energijo,	da	lažje	začnemo	nov	dan.	Kljub	temu	marsikdo	zaradi	
pomanjkanja	 časa	 in	 volje	 zajtrka	 sploh	 ne	 zaužije.	 Če	 nam	
zmanjkuje	 časa,	 so	 odlična	 izbira	 žitarice	 za	 zajtrk.	 Za	 zdrav	
začetek	 dneva	 izberite	 ekološka	 polnovredna	 žita,	 ki	 so	 pravo	
bogastvo	vlaknin.
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L
inija Nutrisslimovih žitaric za 
zajtrk je primerna za vegane, 
narejena in pakirana v 
Sloveniji s polno mero ljubezni 
in s sestavinami ekološkega 
izvora. Brez konzervansov, 

arom, barvil in rafiniranih sladkorjev z dodanimi 
funkcionalnimi superživili, ki zaradi visoke 
vsebnosti vlaknin pripomorejo k boljši prebavi.
Linija se lahko pohvali z dvema prestižnima 
nazivoma – nagrado za inovativnost in izbran 

produkt leta. Inštitut za nutricionistiko je 
namreč v mesecu februarju podelil nagrade za 
najbolj inovativna živila, pridelana v Sloveniji 
in postavljena na tržišče v preteklem letu. 
Nagrado za inovativnost v skupini žit za zajtrk 
je prejel izdelek Bio muesli za čiščenje telesa, 
ki je žirijo prepričal z izvrstnim prehranskih 
profilom, božanskim okusom ter inovativno 
sestavo. Drugi naziv, s katerim se lahko pohvali 
kar celotna linija žitaric podjetja Nutrisslim, pa 
je izbran produkt leta 2017 v kategoriji žitarice.

Bio Musli za Čiščenje telesa
Hranljiva mešanica različnih vrst kosmičev, ajde 
ter bučnih, sezamovih in sončničnih semen, 
granole iz kaljenih semen in semen indijskega 
trpotca ne vsebuje dodanih sladkorjev ali soli, 
cimet pa ji daje poseben privlačen okus. Vse 
sestavine so ekološkega izvora, izdelek pa 
predstavlja tudi bogat vir prehranskih vlaknin.

Bio Musli s Superživili
Mešanica polnovrednih žit, semen in super 
sadja je obogatena s cvetnim prahom, ki 
prispeva k izboljšanju imunitete. Je brez 
dodanih sladkorjev in vsebuje samo naravno
prisotne sladkorje iz sadja.

Bio Musli Šport
Musli za aktiven življenjski slog s figo in z 
marelico, obogaten z maco in s chia semeni
za dvig energije je brez dodanih sladkorjev in je 
bogat vir vlaknin.

Bio Čokoladna granola
Za vse čokoladne odvisneže! Kombinacija 
ovsenih kosmičev, presnega kakava, ekstra 
deviškega kokosovega olja, kokosovih lističev, 
koščkov temne čokolade s 70% deležem 
kakava, chia semen in mandljev v eni granoli, ki 
je pečena po tradicionalnem receptu. Mmm... 
Za sladkobo so dodali agavin sirup in sladkor 
kokosove palme. Že vohate, kako diši?

Bio Beljakovinska kaša
Kremasta ovsena kaša s konopljinimi proteini in 
chia semeni, sladkana s kokosovim sladkorjem 
je bogata z beljakovinami, ki prispevajo k 
povečanju in vzdrževanju mišične mase.

Bio Čokoladna kaša
Izvrstna alternativa čokoladnim in sladkorja 
polnim kašam je brez rafiniranih sladkorjev, zato 
je namenjena vsem, ki se zavedajo pomena 
zdrave prehrane in otrokom, ki obožujejo 
čokoladne kaše. Sladkano s sladkorjem 
kokosove palme.

www.nutrisslim.com
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Hotel	Bevanda

vseh
URESNIČITEV

ŽELJA
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Hotel	 Bevanda	 je	 nastal	 na	
temeljih	 istoimenske	 restavracije,	
ustanovljene	leta	1971,	pred	štirimi	
leti	pa	je	ta	skupaj	z	barom	doživela	
temeljito	 prenovitev.	 Legendarno	
ime	 jadranske	 gostoljubnosti	 so	
obogatili	 z	 desetimi	 hotelskimi	
sobami,	 za	 realizacijo	 katerih	 stoji	
lokalni	 podpis	 –	 arhitekti	 iz	 Reke	
so	 zasnovali	 dizajn,	 lokalna	 podjetja	
pa	 so	 realizirala	 vizualno	 podobo	
hotela.
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V
sako izmed desetih sob so 
poimenovali po nekaterih 
slavnih osebah, ki so 
tekom svojega življenja 
obiskale Opatijo, in se jim 
tako poklonili. Prav vse 

ponujajo čudovit pogled na Kvarnerski zaliv in 
zagotavljajo maksimalno udobje. Med najbolj 
popularnimi so deluxe dvoposteljne sobe in 

deluxe suite, ki so opremljene tudi z jacuzzijem. 
Ekskluziven dizajn sob je oplemeniten z 
materiali najvišje kakovosti, vrhunskim avdio 
in TV sistemom znamke Loewe, dovršenimi 
kavnimi aparati Illy, bogato založenim mini 
barom in luksuzno francosko kozmetiko Lanvin.
V Bevandi do vsakega gosta pristopajo na 
edinstven način, toda vedno z enotnim ciljem 
– uresničiti čisto vse njihove želje. Osebno 

storitev smatrajo za vsakodnevno nujnost in 
tako je ta postala eden od njihovih cenjenih 
zaščitnih znakov.
Gastronomska ponudba hotela z vrhunsko 
restavracijo Bevanda na čelu je prav posebna 
zgodba. Epicenter kulinaričnih čarovnij je 
velik prostor s 120-imi sedeži, ki se razprostira 
ob morju in gostom ob uživanju v jedeh 
nudi sijajen pogled na zaliv. Med obnovo so 

restavracijo preuredili v istem stilu kot hotel.
Koncept Bevandine kuhinje se osredotoča 
na stalno iskanje lokalnih sestavin odlične 
kakovosti in njihovo pripravo s poudarkom na 
čistih, izvirnih okusih. Posebno pozornost je 
treba nameniti svetovno znanim specialitetam 
– kvarnerskim škampom, viškemu jastogu, 
malostonskim ostrigam, istrskim morskim 
ježkom in jadranski tuni.
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Ponos restavracije je tudi vinska klet, ki hrani več 
kot 750 etiket in tako predstavlja najbogatejšo 
in najbolj raznoliko izbiro vin v regiji. Ta 
prihajajo z vseh koncev sveta, seveda pa 
njihova zbirka vključuje tudi najboljšo hrvaško 
kapljico. Čuvaj te impresivne vinske zgodbe 
je menedžer F&B Klaudio Jurčić, ki je prav 
tako štirikratni hrvaški prvak v sommelierstvu. 
Bevanda pa se pohvali tudi z najekskluzivnejšo 
plažo v Opatiji, Lido Beach Resortom, ki se 

razprostira na 5.000 kvadratnih metrih ob 
prelepem jadranskem morju. Gostje se lahko 
sprostijo v udobju ležalnikov sodobnega 
dizajna, se shladijo s pijačo iz bara ali uživajo v 
čarobnih rokah masažnih terapevtov.
Resen koncept, pristop in vlaganja so obrodili 
resne rezultate – Bevanda je danes brez dvoma 
eden najlepših hotelov na Jadranu, kot tudi 
del skupine Relais & Châteaux, medtem ko 
se restavracija pohvali s članstvom v prestižni 
skupini JRE – Jeune Restaurateurs d’Europe.

www.bevanda.hr
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Pasja	igra

pasje
KLJUČ DO
SREČE

Za	vsakega	pasjega	prijatelja	je	igra	
najljubši	del	dneva.	Poleg	tega,	da	

kuža	sprošča	svojo	energijo	skozi	igro	
in	uživa	v	družbi	svojega	gospodarja,	
njegovo	telo	trenira,	ravno	tako,	kot	

mora	trenirati	človek,	da	ohranja	
zdrav	in	aktiven	življenjski	slog,	
da	dobi	svojo	dozo	treninga	in	
s	tem	razvija	sebe	na	fizični	in	

psihični	ravni.
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Z
ato je potrebno od istega 
trenutka, ko kuža vstopi v 
vaše življenje, tega prilagoditi 
njemu, saj bo brez vas 
nebogljen tako kot otrok. 
Potrebuje vas, da ga vodite, 

učite, mu namenite svoj čas, saj se morate 
zavedati, da je pes z vami le del vašega 
življenja, medtem ko ste vi z njim celo njegovo 
življenje, kar pomeni, da živi za vas, za svojega 
gospodarja. Zato komaj čaka, da se vrnete iz 
službe in se mu posvetite. Tisti, ki ste doma z 
njim tudi čez dan, veste, da vam je stalno za 
petami. Ljubezen in zaščitniški nagon sta s 
strani živali do človeka nepojmljiva.
A vendar je kosmatincu treba postaviti merila, 
katera želite, da jih bo upošteval, ko bo odrastel. 
Z učenjem raznih trikov trenirate njegove 
možgane, s kakšnimi bolj inovativnimi igrami 

pa v njem vzpodbudite še globlje razmišljanje 
in koncentracijo. Tako kuža raste psihično, 
poleg tega pa neizmerno uživa v igri in trenira 
svoje mišice, kar je za njegovo počutje in 
zdravje bistvenega pomena.
Veliko psov ima namreč prekomerno težo, 
razlog pa je poleg pretiranega hranjenja samo 
eden, in to je pomanjkanje gibanja, sprehodov, 
igre. Kolikor kalorij kuža poje, jih mora tudi 
porabiti. Dobro in zdravo za psa je tudi, da se 
zna sam zamotiti za dlje časa in se potopiti 
v igro s samim seboj, saj mora razumeti, da 
lastnik celega dneva žal ne more posvetiti 
zgolj njemu, zato je dobro, da ga že od malega 
učimo strpnosti, razumljivosti in mu pokažemo 
načine, na katere se lahko zabava tudi sam, 
takrat ko je gospodar odsoten.

Jan Grobelšek

OGLAS
pes.net
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Tajska	masaža

telesa
HARMONIJA
IN DUHA

Masaža	je	ena	najstarejših	oblik	zdravljenja,	ki	bistveno	prispeva	
k	ohranjanju	dobrega	telesnega	in	duševnega	počutja,	saj	lajša	
bolečine,	sprosti	napetosti,	povrne	čustveno	ugodje	in	pomaga	
vzpostaviti	ravnovesje	v	telesu.
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N
a Tajskem je masaža eden 
najpogostejših načinov 
zdravljenja, saj spada s 
svojim tisočletnim izročilom 
med oblike tradicionalne 
tajske medicine. Starodavni 

sistem zdravljenja združuje akupresurne tehnike, 
indijska ajurvedska načela in spoznanja joge. 
Tajci so bolezen videli kot neravnovesje telesa, 
misli in duha. Prastara tajska medicina namreč 
pravi, da je človeško telo sestavljeno iz duše in 
štirih elementov – zemlje, vode, zraka in ognja 
in da je zdravo le, ko so ti elementi med seboj 
uravnoteženi. To lahko dosežemo s stimulacijo 
glavnih energijskih točk v telesu, ki ponovno 
vzpostavijo občutljivo ravnovesje med fizičnim in 
duhovnim telesom.
Tajska masaža vsebuje veliko počasnega in 
blagega pritiskanja, raztezanja in vlečenja, zato je 
prilagojena vsakemu posamezniku glede na fizično 
in zdravstveno stanje, kondicijo in počutje. Deluje 
protibolečinsko, izboljša prekrvavitev in pretok 
energije, krepi imunski sistem, poveča gibljivost 
sklepov, stimulira limfni sistem in razstruplja telo, 

OGLAS
tajska 
masaza
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zelo učinkovita pa je tudi pri stresnih, čustvenih 
stanjih, pri sproščanju napetosti in umirjanju 
živčnega sistema, saj s pritiskom na akupresurne 
točke spodbuja sprostitev in dobro počutje.
Izbirate lahko med različnimi tehnikami masaž, 
izmed katerih vas bo vsaka na svoj način 
popeljala do istega cilja – do fizične in psihične 
sproščenosti. Tradicionalna tajska masaža je 
močnejša, suha masaža, pri kateri se ne uporablja 
olj, stranke pa so oblečene v udobna bombažna 
oblačila, medtem ko maserji obdelujejo njihove 
meridiane, po katerih se pretaka življenjska 
energija. Blagodejne učinke ima tudi tajska 
masaža z aromatičnimi olji, ki poleg suhega 
pritiskanja in raztezanja vključuje tudi gnetenje z 
naravnimi olji, ki imajo aromaterapevstki učinek, 
kožo negujejo in nahranijo. Predvsem pri lajšanju 
bolečin v mišicah in sklepih pozitivno deluje 
tajska masaža z zdravilnimi zelišči, ki so zavita v 
posebne bombažne snopke in segreta na prijetno 
temperaturo.

Jan Grobelšek

Razveselite svoje najdražje 

z darilnim bonom za masažo.

Naročila:  040 191 484

Darilni bon

thai massage
ONZONTHAI

E: onzonthai@gmail.com
S: www.tajskamasaza.eu
F: www.facebook.com/onzonthai

040 191 484

SALON TAJSKE MASAŽE
Boonyawee Wongsa s.p.
Jurčkova cesta 1, Ljubljana Rudnik

oglas 1s.indd   42 27. 10. 2016   11:36:41



110     FASHION AVENUE FASHION AVENUE     111

T
E

M
E

svetlobe
USTVARJANJE

Zarja	Fišter

Džotiš	 je	 vedska	 znanost	 oziroma	 ‘‘po	 domače’’	 kar	 indijska	
astrologija,	 stara	 modrost,	 katere	 namen	 je	 opozoriti	
na	 povezanost	 med	 makrokozmosom	 (vesoljem)	 in	
mikrokozmosom	 (človekom).	 Džotiš	 je	 znanje,	 ki	 nam	 lahko	
odgovori	 na	 marsikatero	 vprašanje,	 ko	 nas	 na	 določeni	 točki	
življenja	 oplazi	 senca	 dvoma	 ali	 pa	 vznemiri	 vprašanje	 –	 kako	
naprej.	 Bistvo	 te	 vede	 in	 njenih	 preventivnih	 tehnik	 je	 osvetliti	
pot	 ter	 pomagati	 posamezniku,	 da	 ‘‘predvideni’’	 ugriz	 tigra	
spremeni	v	pik	komarja.
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J
anuarja 2005 sem se prvič srečala z 
džotišem. ‘‘Džotiš je vedsko znanje 
o času, poteh, okoliščinah, kot tudi 
namenu in smislu bivanja vseh bitij 
in stvari v tem pojavnem svetu. 
Vsak človek kot tudi žival, rastlina in 

predmet, ima(jo) svoj začetek in konec fizičnega 
obstajanja. Tudi svinčnik je na nek način ‘‘živo 
bitje’’, sicer ne lula in ne kaka, ‘‘rodi’’ pa se takrat, ko 
je ustvarjen; to je njegovo rojstvo ter se z našim 
življenjem (karmo) poveže, ko ga kupimo in z 
njim prvič pišemo; to je začetek izpolnjevanja 
njegovega življenjskega poslanstva. Tudi svinčnik 
ima svojo karmo, lahko je v rokah nekoga, ki se 
šele uči pisati, ali pa v rokah pisatelja. Vse, kar 
je ustvarjeno, ima svoj začetek in konec. Džotiš 
osvetljuje poti bitij in stvari v smislu ozaveščanja. 
Glavni namen džotiša je vnašanje sprememb 
in svetlobe v naša življenja, zato nikakor ni 
namenjen predvidevanju prihodnjih dogodkov, 
saj, ‘‘če bi k njemu pristopili na tak način, bi 
zgrešili njegov temeljni namen – spremembo.’’ 
Naj ponazorim to z vremensko napovedjo. Če je 
napovedano deževno vreme, lahko, ko gremo 
od doma, s seboj vzamemo dežnik, lahko pa 
tudi ne. Torej, mi smo soustvarjalci, mi izbiramo. 
Tako je tudi z džotišem, ki je le neke vrste 
usmeritev. Poglejte, bom povedala primer: ko se 
ti ‘‘odpre’’ določeno področje življenja (astrološki 
izraz bi bil 8. hiša), je to povezano s karmičnimi 
zapleti. Življenje postane kot centrifuga in ti si 
potegnjen vanjo. Lahko se ti začnejo dogajati 
izsiljevanja, se srečaš z raznimi tabu temami, 
lahko bankrotiraš ali se ‘‘predajaš’’ ilegalnim 
dejanjem kot tudi nepotešenim seksualnim 
užitkom. Vsekakor pa je to področje odlična 
možnost in podpora, da se človek posveti 
raziskovanju, spremembam, izobraževanju v 
smeri neraziskanih področij, razvoju intuicije 
in še čemu. Čas ‘‘odprte’’ 8. hiše je izjemno 
primeren čas za preobrazbo – česarkoli. Džotiš 
človeku v bistvu ponuja preventivo, napovedi 
prihodnosti pa ne. Če sprašujete za prihodnost 
in iščete odgovor, kaj se mi bo zgodilo, je to 
tako, kot bi avtokarto spraševal, kako pridem 
do Pariza. Avtokarta tega ne ve, pokaže ti le vse 
poti, ki vodijo do francoske prestolnice, ti pa 
SAM izbereš, po kateri boš potoval – torej, ti si 
kreator in soustvarjalec svojega življenja. Džotiš 
je v pravzaprav čista matematika in statistika, 
planeti (Mars, Saturn, Venera in ostali) so samo 
prispodoba oziroma korelacija za energijsko 

strukturo posameznika. S pomočjo njihove 
postavitve se odraža karmično stanje živega 
ali neživega bitja, vsega kar je ustvarjeno na 
planetu Zemlja. Današnji človek verjame zgolj v 
to, kar je matematično in statistično dokazljivo, 
kar lahko ‘‘prime v roke’’ in otipa. Ljudje so nekoč 
imeli oziroma čutili tudi energijsko povezanost, 
pravimo, da so bili bolj energijsko odprti od 
večine ljudi v današnjem času. Tako nekako, 
kot bi energijo ‘‘videli’’. Na primer: najverjetneje 
niso videli svinčnik le kot svinčnik, pač pa so 
videli tudi njegovo energijsko strukturo. In 
ko so tako ‘‘gledali’’ celoten pojavni svet, ki jih 
obdaja, so videli, da določene stvari (predmeti, 
barve, hrana, poklici oz. poslanstva …) podobno 
vibrirajo ter jih ‘‘pokupčkali’’. Ker so vedeli, da 
prihaja čas pozabe in da človek ne bo več ‘’videl’’ 
vsega tega, so nam na nek način želeli ohraniti 
védenje, da nismo samo telo in osebnost, 
temveč tudi energija. Usmerili so se v naš sončni 
sistem in znanje povezali z devetimi naravnimi 
načeli (z devetimi nebesnimi telesi, ki so najbližje 
Zemlji) ter postavili matematični sistem – džotiš. 
Tako danes, s pomočjo interpretacije trenutka 
rojstva (mi to imenujemo postavitev planetov), 
lahko potegnemo korelacijo, kako je sestavljen 
pojavni svet posameznika in kako različen 
odstotek teh načel v nas privablja različne 
življenjske (pre)izkušnje. Sam džotiš pa ima tudi 
manjša ozvezdja, ki jih upošteva pri preračunih, 
ter življenjska obdobja in življenjske naloge, 
kar je pravzaprav perla džotiša. Vsako naravno 
načelo (njih devet) nosi svojo karmo in dharmo, 
da pa bi izkusili (doživeli) čisto vse, bi morali 
živeti kar 120 let (tolikšen je časovni seštevek 
vseh devetih naravnih načel, ki se izmenjujejo 
v življenjskih obdobjih). Torej, 120 let, da bi se 
posameznik srečal z vso ‘‘naloženo’’ karmo in 
dharmo. Ta življenjska obdobja so pripomoček 
za usmeritev potuj do Pariza skozi Rim. Ali pa 
mogoče celo čez London, kjer je pot dosti 
daljša, toda je varnejša in potovanje do cilja bo 
prijetnejše. To je džotiš. Veste, larifari pa je, da 
ti lahko s pomočjo džotiša izračunaš trenutek 
svoje smrti, tega se ne da! Vsak posameznik ima 
svobodno voljo in modro jo je ‘‘uveljaviti’’.
Džotiš temelji na preventivnih tehnikah, s 
katerimi harmoniziramo naravna načela, 
iz katerih smo sestavljeni, in pripomore k 
ozaveščanju svobodne volje. Zelo konkretno 
nam ponuja tudi spoznanje o naših osebnostnih 
in fizičnih lastnostih, podvrženosti določenim 

boleznim, notranjih bojih in nezavednih vzorcih. 
Lahko nam pomaga ozavestiti, česa naj več ne 
počnemo in katere vzorce moramo čim prej 
spremeniti, da bomo živeli bolj kvalitetno.
Zaradi študija džotiša sem večkrat potovala v 
Indijo. Najprej sem bila nad Indijo, pravzaprav 
današnjimi Indijci, kar malo razočarana in 
žalostna, saj tam nisem našla take Indije, niti 
Indijcev, kot to opisuje džotiš, kot to opisujejo 
starodavne Vede. Po premisleku sem ugotovila, 
naj razočaranje kar hitro predelam, saj je to 
moja lastna optimistična zabloda in da nimam 
pravice biti razočarana. Tako pač je in je 
pravzaprav logično, saj je čas od nastanka Ved 
in džotiša zelo ostarel, le jaz, večni optimist, sem 
pričakovala … nemogoče. Danes sem izjemno 
hvaležna, da so nam okoliščine omogočile, da 
se je na današnjem ozemlju Indije ohranilo tako 
čudovito znanje, kot je džotiš. Najtežje mi je 
bilo dojeti, da so tudi Indijci ‘’zaspali’’ v religiji in 
pozabili na bistvo. Pozabili na najpomembnejšo 
stvar, in to je, da je bog (energija) tudi v nas, ne 
samo izven nas. Ne bomo ga našli niti v cerkvah, 
kipcih in svetinjah, če ga iščemo izven sebe. 
Domuje zgolj v naši Biti.
Razlika med džotišem in zahodno 
astrologijo je v premiku Zemljine osi (t. i. 
precesija)
Poleg do minute natančno zapisanega časa 
rojstva, datuma, kraja in države rojstva, džotiš pri 
svojih matematičnih preračunih upošteva tudi 
premikanje Zemljine osi – precesijo, česar nam 
poznana zahodna astrologija žal ne. Zahodna 
astrologija je dogovorna. Astrološko znamenje 
Raka se pri zahodni astrologiji vedno začne 
22. junija in traja do 22. julija. In to je tako, že 
koliko tisoč let? Ali mislite, da se Zemlja znotraj 
sončnega sistema, katerega del smo, ne giblje 
– da je kar statična? Ali mislite, da se situacija 
v 2016. letih znotraj sončnega sistema ni čisto 
nič spremenila? Da se Zemljina os premika (za 
en krog potrebuje cca. 26.000 let), so na Vzhodu 
vedeli že davno in ob tem nedavnem odkritju 
so bili nekateri naši astronomi zaprepadeni nad 
tako natančnimi izračuni gibanja nebesnih teles, 
kot jih upošteva znanje džotiša.
Džotiš ravno tako uporablja dvanajst astroloških 
znamenj kot zahodna astrologija, vendar je, 
zaradi upoštevanja precesije (ki v današnjem 
času znaša že cca. 24 stopinj, kar je enako cca. 
24 dni zamika), podznamenje ali ascendent 
kot tudi ostali planeti največkrat drugačen, kot 

v nam poznanih zahodnih astroloških izrisih. 
Največkrat se zgodi, da se podznak spremeni za 
eno astrološko znamenje nazaj; npr. če ste po 
zahodnem horoskopu rojeni v podznaku Leva, 
ste po džotišu najverjetneje Rak. Če imate po 
zahodnem horoskopu Sonce v Raku, ga imate 
po džotiš preračunih najverjetneje v Dvojčkih. 
Razlike so precej očitne, kajne?
S pomočjo džotiša lahko znotraj določenega 
časovnega obdobja določimo tudi najbolj 
optimalen dan za posameznika, za različne 
začetke (poroko, selitev, nakup avtomobila, 
otvoritev podjetja ali trgovine, podpis pogodbe 
itd.) in določimo težja življenjska obdobja, kot so 
npr. Sade sati (www.AstroJyotish.eu/sade-sati).
Prevzemite odgovornost
Džotiš nam lahko osvetli življenjsko pot in s 
tem pomaga, da prevzamemo krmilo lastnega 
življenja v svoje roke. Je duhovna tehnika, ki 
podpira spremembo, ampak zahteva tudi 
sprejemanje. Če se vam na primer v partnerskih 
odnosih pojavljajo vedno iste težave, ki si jih 
ne znate razložiti, vam bo morda prav džotiš 
dal odgovor, zakaj so stvari takšne, kot so. S 
pomočjo interpretacije karmičnega vzorca, ki 
ga vsak posameznik prinese na svet s svojim 
rojstvom, je pravzaprav to tudi mogoče. 
Zavedati se dejstva, da smo soustvarjalci našega 
vsakdana, je ključno, in da je pomemben 
današnji dan in da ‘‘moji odzivi kreirajo mojo 
sedanjost in prihodnost kot tudi spreminjajo 
preteklost’’. Tako deluje kvantni delec. Tako 
deluje to vesolje in z njim tudi mi. S prinašanjem 
svetlobe ali džotiša spoznamo, da so v našem 
življenju možne spremembe, istočasno pa si 
morate dovoliti živeti tudi iz dneva v dan in se 
veseliti majhnih radosti, čutiti življenje znotraj 
sebe! To je mojstrstvo! Duhovnost ni nič drugega 
kot Biti človek v pravem pomenu besede ter 
se radostiti vsega, kar nam pride nasproti. Čas 
teče, življenje nosi (pre)izkušnje in mi zorimo; 
pravzaprav nabiramo izkušnje. Kajti življenje je 
pravzaprav namenjeno zgolj temu – nabiranju 
izkušenj (brez sodb, ali je nekaj dobro ali slabo). 
Sprejeti dejstvo, da nekaj pač tako je in s tem 
vpeljati spremembo lastnega odziva na stvari, 
dogodke... In kaj se zgodi, ko storimo slednje? 
Zgodi se malo, majceno razsvetljenje.

Zarja Fišter
www.AstroJyotish.eu
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Toni	 Pugelj,	 direktor	 našega	
največjega	 nakupovalnega	 središča,	
ne	 spada	 med	 tipične	 moške,	 saj	
obožuje	 trgovine	 in	 nakupovanje.	
Zato	 ne	 preseneča,	 da	 ga	 pogosto	
lahko	srečate	v	kakšni	izmed	več	kot	
125	Cityparkovih	trgovin.	

Toni	Pugelj

Mi živimo
CITYPARK

Za vas pravijo, da ste vedno na tekočem z 
modnimi trendi in novostmi. Jih spremljate 
samo zaradi vašega dela?
Seveda je to povezano tudi z delom, ki ga 
opravljam že šest let. Dejstvo je, da sem že od 
nekdaj po duši tako potrošnik kot tudi trgovec. Ni 
mi nerodno povedati, da rad zavijem v trgovine in 
izberem kaj lepega zase ali pa za svoje štiri punce, 
kot tudi za poslovne partnerje. Tudi na kosilo grem 
najpogosteje le tu, pa še moji sodelavci. Mi živimo 
Citypark.

Kaj pa najraje izberete od oblek? Velikokrat 
rečemo, da je za moške manj izbire.
Moram priznati, da je izbira za moške res manjša, 
samo pri nas jo je še vedno veliko. To je sreča in 
prednost našega nakupovalnega središča, ker 
je taka izbira na enem mestu. Osebno prisegam 
pogosteje, če seveda priložnosti dovoljujejo, na 
jeans in srajco, brez nje ne gre. Tako kot v poslu 
tudi pri oblačenju želim biti v trendu. V Cityparku 
imam za to obilo možnosti. Tu imamo trgovine in 
lokale, v katerih prav vsak najde nekaj zase, pa naj 
bo to potrošnik, ki gleda samo na ceno, ali pa tisti, 
ki prisega na priznane blagovne znamke najvišjega 
cenovnega razreda. Tako veliko nakupovalno 
središče, kot je naše, mora zajeti vse cenovne 
razrede in vse blagovne znamke. Po nakupu pa se 
naješ, kaj popiješ, otroci naigrajo, malo poklepetaš 
še s kom in dan je popoln.

Kako pa jih izbirate? Na tem področju namreč 
Citypark velja za trendseterja, v Slovenijo ste 
pripeljali že ogromno znamk, zaradi katerih 
smo prej hodili čez mejo.
Najbolj pomembno je poznati potrebe in navade 
kupcev. Pozorno spremljam trende v naši panogi 
in ko sem v tujini, vedno zavijem tudi v najbližje 
nakupovalno središče. Novosti spremljam. 
Moram pa reči, da je slovenskemu potrošniku 
težko ustreči, ker je zelo zahteven. Zato je nadvse 

pomembno, da izbiramo trgovine in znamke, ki 
ga pritegnejo s svojo prepoznavnostjo, kajti le z 
njimi nam bo uspelo obdržati obstoječe kupce in 
pritegniti nove. 

Lani ste pripeljali štiri nove monobrand 
trgovine, ki jih prej v Sloveniji ni bilo, to so 
Guess, Jeans, Mango, Esprit. Odprli ste tudi 
prvo specializirano trgovino Lego v Sloveniji. 
S čim boste presenetili letos?
Lahko povem, da ta mesec v Citypark prihaja 
prva monobrand trgovina v Sloveniji za spodnje 
perilo Calvin Klein Underware. Seveda to ni edina 
novost, ki jo pripravljamo za naše obiskovalce. Kar 
nekaj presenečenj imamo še na zalogi, ampak je 
malo prezgodaj govoriti o njih. Vsekakor je naš 
cilj poskrbeti, da bo v Cityparku na voljo vse tisto, 
kar ponujajo največje modne prestolnice. V 15 
letih smo obogatili ponudbo in povečali število 
blagovnih znamk, kar kaže, da smo ubirali prave 
poti. To bomo počeli tudi v prihodnje. 

Predvidevam, da so nekatera presenečenja 
povezana s 15. rojstnim dnem, ki ga Citypark 
praznuje letos. Že od začetka leta vsakega 
15. v mesecu razveseljujete obiskovalce s 
posebnimi dogodki in številnimi nagradami, 
ampak to je šele začetek, kajne?
Vsako leto organiziramo več kot 250 dogodkov, ki 
poleg preostale naše ponudbe pritegnejo številne 
obiskovalce vseh starosti – teh je na leto več kot 
devet milijonov. Letošnje dogajanje je seveda v 
znamenju praznovanja rojstnega dne. Februarja 
smo med naše zveste obiskovalce razdelili 15.000 
evrov v naših darilnih bonih Desetak. Vsakega 15. 
v mesecu ‘’dežujejo’’ baloni z nagradami, na stotine 
jih je. Ob sobotah imamo svetovanje z Lorello 
Flego. Pri nas se ves čas dogajajo zanimive stvari 
za vse starosti. Največji dogodek pa pripravljamo 
v drugi polovici maja, ko bomo na prav poseben 
način nagradili vse, ki so nam zvesti že 15 let. 
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Emma	Stone

igra, petje
PRELESTNA

IN PLES

Emma	Stone	je	za	sabo	pustila	tesnobno	otroštvo	v	
Arizoni	 in	 obrnila	 nov	 list	 v	 Los	 Angelesu,	 kjer	 se	 je	 s	
svojimi	 impresivnimi	 komičnimi	 in	 dramskimi	 talenti	
kaj	 kmalu	 izstrelila	 med	 najbolj	 sijoče	 hollywoodske	
zvezde.	 V	 briljantnem	 muzikalu	 Dežela	 La	 La	 je	 svetu	
pokazala	svojo	najboljšo	igro	doslej	in	zasluženo	osvojila	

vsa	 najpomembnejša	 priznanja	 sezone,	 vključno	 z	
opevanim	zlatim	kipcem.
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M
edtem ko je Emma 
Stone stala na odru 
gledališča Dolby in 
sprejemala nagrado 
za najboljšo igralko 
na letošnjih oskarjih, 

so ji misli morda ušle na sam začetek: k uri 
zgodovine v devetem razredu osnovne šole v 
Arizoni. Tam se je namreč 15-letnica odločila, 
da se bo izpisala iz šole, preselila v Los Angeles 
in postala zvezda. Po svojem razodetju je 
odbrzela domov in naredila predstavitev 
PowerPoint z naslovom ‘‘Projekt Hollywood’’, 
s katero je želela za načrt prepričati tudi svoje 

starše. Kot da to ni dovolj neverjetno, sta le-ta 
pristala. Poleg verovanja v talent svoje hčere, 
je obstajal še en pomemben razlog za takšno 
odločitev. Emma je namreč že od rosnih let 
trpela za napadi tesnobe in panike, igra in še 
posebej improvizacijska komedija pa sta se 
izkazali kot zelo koristni pri lajšanju njenih 
težav. In tako je najstnica skupaj s svojo mamo 
pričela živeti v Hollywoodu.
Bila je eden od tisoč novih mladih obrazov, ki 
vsako leto pridejo v L. A. z upanjem uresničiti 
svoje sanje in uspeti v izjemno zahtevnem 
svetu šovbiznisa. Izkazalo se je, da se med in 
mleko ne cedita, kot je pričakovala, saj dolgo 

ni dobila priložnosti, da bi pokazala svoj talent. 
Sreča se ji je nasmehnila leta 2007, ko so jo 
izbrali za igranje v najstniški komediji Super 
hudo; vloga je bila sicer manjša, a dovolj opazna, 
da je Emma pristala na hollywoodskem radarju. 
Takrat se je zgodila še ena sprememba, ki je 
vplivala na potek njene kariere: svoje naravno 
plave lase je na predlog producenta pobarvala 
v odtenek rubinsko rdeče, ki je postal njen 
prepoznavni znak. Ponudbe so začele deževati, 
njeni filmi se predvajati, nakar je glavni vlogi v 
duhoviti komediji Lahka punca sledila svetovna 
slava in hkrati izguba anonimnosti.
Pri 26-ih letih, ko se je preizkusila tudi v 
multimilijonski franšizi Neverjetni Spider-Man, 
navdušila z odlično igro v drami Služkinje, 
in oskarjevskem celovečercu Birdman, pa je 
naredila dolgo želeni korak v svet Broadwaya 
v muzikalu Cabaret, ki ga je občudovala 
že kot mladenka. Čeprav je med celotnim 

obdobjem prikazovanja bolehala za gripo, so 
bile kritike sijajne. Njeno predstavo je ujelo 
oko nadarjenega režiserja Damiena Chazella, 
ki je našel pravo igralko za svoj novi veliki film, 
sanjsko upodobitev slavnih muzikalov zlate 
dobe Hollywooda, ki sliši na ime Dežela La La.
Po treh mesecih nenehnih vaj, napornemu 
40-dnevnem snemanju in še enemu letu 
čakanja, da bo končni izdelek prispel v svetovne 
kinematografe, je bila rdečelasa lepotica 
zmagoslavna na beneškem filmskem festivalu, 
ki je pričel zgodovinsko sezono nagrad, ki se je 
zaključila z neverjetnimi 14-imi nominacijami 
za najprestižnejšega oskarja. Z upodobitvijo 
Mie, ambiciozne igralke, ki se zaljubi v jazz 
pianista, se je Emma izkazala za pravo trojno 
grožnjo: ne samo da je prepričala s svojo igro, 
zna tudi prelestno peti in plesati.

Ava Tomlje

oglas
medi-
forma

URIAGE, VODA FRANCOSKIH ALP

EAU THERMALE
VLAŽILNA LINIJA 

ZASNOVANA NA URIAGE 
TERMALNI VODI

24-URNA HIDRATACIJA

EAU THERMALE 
LAHKA KREMA 

40 ML

NOVO

Zastopnik in uvoznik: Mediforma d.o.o., Slovenčeva 24, 1000 Ljubljana • www.uriage.com • www.facebook.com/uriage.si/  



Založnik: Fleetman d.o.o., Njegoševa 19, 1000 Ljubljana
Odgovorni urednik: Matjaž Tomlje, Pomočnica glavnega urednika: Ava Tomlje

 Tisk: Printera.hr, Distribucija: Delo Prodaja d.d. 
Na podlagi ZDDV-1 sodi revija med proizvode, za katere se obračuna DDV po stopnji 9,5 %.
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MONTE CARLO · GENEVA · MILANO · VIENNA · DUBAI · ABU DHABI · LONDON · HONG KONG · SLOVENIA · CROATIA · SERBIA

Stari trg 21, Ljubljana / T +386 (0) 82 052 506
E druga.violina@center-db.si 

www.facebook.com/drugaviolina

GOSTILNA / RESTAURANT
Odprto / Open:

vsak dan od 8. do 24. ure
 every day from 8 to 24 o'clock
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