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SODOBNI DELOVNI
PROSTORI SPLETNIH

VELIKANOV

Twitter in njegova prostorska moderna mehkoba 
Kot prvega omenimo kralja kratkih družabnih sporočil, Twitter. Njegovo središče v San Fran-
ciscu, ki so ga ustvarili IA Architects in Lundberg Design, odlikujejo naravni materiali meh-
kih linij, pomešanih s hladom modernističnih elementov. Svetli in prostorni, ponujajoč zabavo
z igricami, druženjem na prostem in raznoliko ponudbo prigrizkov "za pocrkljat", tako poskrbijo
za prijeten delovni vsakdan._
twitter.com

Veličina pestrosti, ki jo premore Google
Biro Allford Hall Monaghan Morris je svoj močni pečat
pustil na prostorih največjega od največjih, v london-
skem Googlu. V duhu svojega barvitega logotipa se
odraža tudi notranji dizajn. Od popolne beline in topli-
ne svetlega lesa do travnato cvetličnih in britanskih
motivov. Vsak kotiček tako ponuja popolnoma novo
izkušnjo, kar poskrbi za živahno raznolikost v vsakda-
nu ter hkrati popelje v prijetno domačnost. S tem Goo-
gle nadaljuje interierno izjemnost, kot jo izkazujeta že nje-
govi središči v Tel Avivu in Silicijevi dolini pa tudi njegova
ostala središča svetovnih prestolnic._
google.com

Facebook prisega na urbano živahnost
Vodilni med družabnimi omrežji, Facebook, je arhitekturni biro Frank Gehry
odel v pristni newyorški ulični stil živobarvnih grafitov geometričnih oblik, spod-
budnih citatov in celo temačne podobe Darth Vaderja. S tem bolj kot resno
delovno vzdušje ustvarja veliko merico igrivosti za še večjo učinkovitost
zaposlenih._ 
facebook.com

Besedilo: Neja činkole

Preživljanje časa za delovno mizo že dolgo postaja vedno večji
del našega vsakdana. Temu je začel slediti tudi sodobni interier,
ki ne upošteva le funkcionalnosti delovnih prostorov, temveč
tudi dobro počutje, sproščena druženja in tisti kanček več
zabave za še bolj prijetno vsakodnevno vzdušje. Upoštevajoč vse
to, pravzaprav ni težko iti v službo. Niti na "opevano" mučne
ponedeljke ne. Prinašamo vpogled v domiselne prostore spletne
sedmerice velikanov, to so Twitter, Google, Facebook,
Instagram, Foursquare, Dropbox in airbnb. Sprehod skozi
navdihujoče interierne rešitve, ki ustvarjajo nove standarde in
lahko pomenijo spodbudo tudi za manjša podjetja.
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Brunch

V ljubljanskem nakupovalnem sre-
dišču BTC City odkrijemo trendov-
ski Brunch, ki prek celega dne,
predvsem pa v času zajtrkov in
kosil, razvaja brbončice in skrbi za
dobro počutje v prijetni atmosferi.
Odlični sveži zajtrki vsekakor
poskrbijo za dober začetek dneva.
Rahle ameriške palačinke in
masleni francoski rogljički razvese-
ljujejo sladkosnede, svetovljanski
sendviči, ki so prava paša za oči,
prepričajo vse, ki stavijo na slano
in hrustljavo. Izbrani zajtrk odlično
dopolni paleta prvovrstnih narav-

Kavarna Cacao Portorož

Zaprimo oči in si predstavljajmo ...
sproščeno ležimo na velikem
belem divanu. Okoli nas sta pešče-
na plaža in toplo sonce, mi pa v
senci leno srkamo ledeno kavo,
morda si za spremembo privošči-
mo celo tortico ali božansko sadno
kupo. Objema nas nežen vetrič, ki
nas ne pusti domov ... Zbudimo se
iz sna! Ali pa tudi ne, saj lahko
zasanjan dan nadaljujemo v resni-
čnem svetu, natančneje v slašči-
čarni Cacao v Portorožu. Z mini-
malistično opremo in prefinjenim
prepletanjem bele in rjave barve je
kavarna idealen prostor za sprosti-
tev, druženje in majhne sladke užit-
ke. Je trendovski lokal, ki prepriča
s sladoledom iz lastne proizvodnje,
sladolednimi napitki in tramezzini,
dan polepša s širokim izborom
napitkov, med katerimi so dišeča
kava, sladka vroča čokolada z raz-
nolikimi dodatki, pestra izbira kok-
tajlov in otroških napitkov, ter z
domačo granolo in jogurti iz sveže-
ga sadja, zdravimi sendviči, barviti-
mi narezki in svežimi zelenjavnimi
namazi, ki očarajo naše okuse._
Kavarna Cacao Portorož, 
Obala 14, Portorož
cacao.si

Centralna postaja

Centralna postaja je ljubljansko
urbano stičišče glasbenega, kultur-
nega in kulinaričnega ustvarjanja.
Je sodoben prostor, namenjen mla-
dim in mladim po srcu, umetnikom,
raziskovalcem in radovednim
naključnim mimoidočim. Dan se na
postaji začne z bogatim samopo-
strežnim zajtrkom in dišečo kavo,
nadaljuje z odličnim kosilom in
konča z osvežilnim koktajlom. Je
popoln prostor za druženje ob dobri
glasbi in skupnemu stresanju novih
idej iz rokava. Ob četrtkih ne zamu-
dimo tematsko obarvanih piknikov,
ki so po zaslugi domiselnega oseb-
ja vse prej kot dolgočasni._
Centralna postaja, 
Trubarjeva ulica 23, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–sre. od 8. do 1. ure,
čet.–ned. od 8. do 3. ure
centralnapostaja.com

Bazilika Café & Bistro

Na obrobju mestnega središča, na
Prešernovi cesti, in v samem mest-
nem središču, na Miklošičevi, se
nam pogled ustavi na sodobnem
bistroju Bazilika. Bazilika je družin-
ska zgodba, ki stavi na srčnost,
preprostost in domačnost. Ljube-
zen do kuhanja in naravnih sesta-
vin pa sta tisti odličnosti, brez kate-
rih v Baziliki enostavno ne gre.
Inovativen sendvič, ki je postrežen
z okusno solato, toplo juho, polno-
vredni mafin, bananin kruh in kult-
no krhko špinačno pito si privošči-
mo ob zvrhani skodelici dišeče
kave ali ekološkega čaja. Z družbo
za eno izmed prisrčnih omizij ali pa
kar sami v udobnem naslonjaču,
kjer lahko s knjigo ali časopisom v
roki pozabimo na svet okoli sebe.
Nad izbrano ponudbo, ki vztrajno
sledi sodobnim kulinaričnim tren-
dom, bodo navdušeni tudi vsi, ki
stavijo na vegansko in brezgluten-

nih sokov in smoothijev, jutranji
ritual pa enostavno ni popoln, če v
zraku ne plava vonj po aromi zele-
nih, črnih in zeliščnih čajev, ki jo
dopolnjuje vonj po sveži kavi, ki
veje iz skodelic in lončkov "za s
seboj". Za vse, ki hitijo, je namreč
na voljo tudi Brunch to go, v kolikor
pa nam ne uspe pobegniti iz pisar-
ne, si lahko privoščimo kar Brunch
delivery – dostavo v pisarno. V
dopoldanskem času in času kosila
se odvija posebna zgodba. Vsak
dan lahko namreč izbiramo med
tremi gurmanskimi kosili. Naše
želodčke potolažijo domače juhe,
bogati solatni krožniki in zmagoviti
Brunch burger. Poleg dobre hrane
se poda še kozarec okusnega
belega ali rdečega hišnega vina,
ledeni čaj z okusom mete in limete,
izbiramo pa lahko tudi med bogato
ponudbo izbranih tujih piv._
Brunch, 
Ameriška cesta 25, BTC City, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–pet. od 7. do 19. ure,
sob. od 8. do 14. ure
www.brunch.si

DESET lokalov, kjer so
doma bogati zajtrki,
dišeča kava in sodoben
ambient
Besedilo: Valentina Jarc

Že stari rek pravi, da se dan po jutru pozna. Zatorej poskrbimo za
trden temelj prijetnega vsakdana in si sem ter tja ter obvezno ob
vikendih privoščimo podaljšana jutra, polna majhnih pozornosti in
dišečih malenkosti. Za nas ni lepšega kot dan pričeti v družbi naj-
dražjih na odličnem brunchu v enem izmed naših najljubših loka-
lov, ki nam s svojim bogatim izborom okusnih obilnih zajtrkov
oziroma zgodnjih kosil, omamno dišečo kavo in udobnim interier-
jem prinesejo izjemno zadovoljstvo, ki kar traja in traja. Včasih
kar preko celega tedna … do naslednjega bruncha. naj vam zau-
pamo naš izbor desetih najboljših lokalov, ki očarajo s ponudbo in
toplim ambientom.

Več LOKALOV nA
citymagazine.si
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lokali
sko. Zdravi smoothiji, odišavljene
limonade in domači ledeni čaji pa
Bazilikino kulinarično pripoved
povzdignejo do popolnosti._
Brunch Bazilika Café, 
Miklošičeva 22, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–pet. od 7. do 18. ure
Bazilika Bistro, Prešernova 15, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–pet. od 7. do 23. ure
www.bazilika.si

Okrepčevalnica Repete

Ko nujno potrebujemo odmik od
mestnega vrveža in dobro kavo,
se odpravimo na Gornji trg, od
koder nas pot zapelje na Ljubljan-
ski grad. V odprtem, minimalisti-
čnem ambientu majhne okrepče-
valnice, kjer bomo vedno
zahtevali repete, nam postrežejo s
toplimi mineštrami, vegetarjanski-
mi in veganskimi juhami, domisel-
nimi sendviči, francoskimi pitami
in maslenimi rogljiči, ki zahtevno
kulinarično dušo še dodatno poto-
lažijo v družbi domačih sokov,
ledenih čajev in dišeče kave. Ob
petkih nas pričakajo tudi obilnejša
kosila, odvisna od sezonske
ponudbe naših branjevk, čez
vikend pa ponudbo obveznih
dveh kosil in goveje juhe s fritati
zaokrožijo fenomenalni burgerji iz
100 % govejega mesa in vegi bur-
gerji, ki jih lahko sestavimo po
lastni želji. Zraven bo prijalo odli-
čno vino ali pa pivo malih, a
izjemnih pivovarjev. V Repeteju se
počutimo, kot da bi kosili pri prija-
teljih, saj združuje prijeten ambient
in jedi, ki na krožnik priromajo po
izjemno domačem principu._
Okrepčevalnica Repete, 
Gornji trg 23, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–pet. od 8. do 1. ure,
sob.–ned. od 10. do 17. ure

in kavarni venomer diši po sladkih
mandljih, nežni čokoladi, svežih
piškotih, omamni vaniliji, čaju in
kavi. Je prostor, kjer se ob sprem-
ljanju dogajanja na ulici čas hitro
ustavi. Čudovit ambient namreč
vabi, da v udobnem kavču popri-
memo za naš najljubši roman ali
pa v prijetni družbi uživamo ure in
ure. Greh bi bil, če v Loliti ne bi
preizkusili odlične panakote z
domačo marmelado, čokoladne
pene z vrhunsko temno čokolado,
creme brulleja z aromo afriškega
oreščka in kančelita – kreme s
praženimi oreščki, čokoladnim
rižem in kranč čokolado._
Slaščičarna in kavarna Lolita, 
Cankarjevo nabrežje 1, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.– čet. od 8.30 do 22.
ure, pet.–sob. od 8.30 do 23. ure, ned.
od 8.30 do 21. ure
www.slascicarna-lolita

TOZD

TOZD je eden izmed najbolj urba-
nih ljubljanskih lokalov, kjer se sre-
čajo dišeča kava, odlični prigrizki,
sodoben dizajn in "showroom"
koncept. Njegovo bistvo je vseka-
kor v najmanjših detajlih, ki priča-
rajo navdihujočo zgodbo. V njem
namreč niso naprodaj le fenome-
nalni napitki, med katerimi so tudi
kava, ki jo sami uvažajo, pražijo,
pripravljajo in prodajajo, v Sloveniji
varjeno pivo Human Fish, dvajset
skrbno izbranih vrhunskih vrst
vina in izjemni organski čaji,
ampak celotna oprema lokala,
čigar del so tudi kolesa fixie. V
TOZDu nam bo prijetno tudi, če
smo "solo", saj nam bosta čas kraj-

šali bogata knjižnica, ki deluje po
principu vzemi in prinesi, in pestra
zbirka sodobnih revij za vse okuse.
Zgodbe pa s tem še ni konec, saj je
potrebno omeniti, da v TOZDu res-
nično pazijo na vsako malenkost.
Tako ima posebno zgodbo tudi nji-
hova voda, ki je filtrirana skozi po-
seben filter, ki jo ponovno oživi in
je, kot bi srkali pristno studenčnico.
Za lačne poskrbijo z domačimi
sendviči, toplimi juhicami in izjem-
nimi sladicami, med katerimi vse-
kakor izstopajo božanske pite, ki
zjutraj še tople priromajo iz Bazilike.
TOZD je vsekakor prostor z dušo,
kjer se počuti dobro prav vsak._
TOZD bar, Gallusovo nabrežje 27, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–ned. od 8.30 do 24. ure 

Kavarna Q in Q City

Kavarna Q s svojima dvema lokaci-
jama (Slovenska in Gorkega ul.) v
Mariboru velja za sinonim pestre
kulinarične ponudbe, ki v kombina-
ciji s sodobnim interierjem zago-
tovo ne razočara. Kavarni Q sta
namreč atraktivni postojanki, ki s ši-
roko paleto zajtrkov, kosil, večerij in
takšnih ter drugačnih malic razve-
seljujeta vse redne in naključne
goste. V kolikor vstanemo pozno in
si lahko privoščimo daljše jutro, za
kosilo pa se nam zdi še prehitro,
lahko izbiramo med slastnimi jajčki,

Kavarna in vinski bar
Malamačka

Malamačka je novomeška stična
točka za vse, ki cenimo vrhunske
okuse. Kavarna in vinski bar
kljub centralni lokaciji obljublja
udobno zatišje pred mestnim
vrvežem. Je skrita oaza, kjer se
sproščujoč čas ne konča kar
tako. Pustimo se jim razvajati z
vrhunskimi kavami – od klasi-
čnega espressa do prave turške
kave – smoothiji, okusnimi pri-
grizki lokalnih ponudnikov, kolač-
ki, domačim kruhom in vrhun-
skim izborom kakovostnih vin in
piv. Proste urice pa nam v kavani
Malamačka popestrijo tudi aku-
stični koncerti, predavanja in
degustacije._
Kavarna in vinski bar Malamačka,
Vrhovčeva ulica 14, Novo Mesto
Odpiralni čas: pon.– čet. od 7. do 22.
ure, pet. od 7. do 24. ure, 
sob. od 9. do 24. ure
malamacka.si

Slaščičarna in kavarna
Lolita

Lolita zapelje vse naše čute in še
posebej zadovolji željo po slad-
kem. Ko vstopimo v njeno okolje,
nas očara z zelo šik pridihom,
udobnimi fotelji, velikimi okni in
čudovito stropno poslikavo. V
francosko navdihnjeni slaščičarni

VEč LOKALOV NA
citymagazine.si
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DESET 
po otroškem okusu
Besedilo: Vanja Hočevar

Kako bi si otroci sestavili svoj sanjski poligon? Veliko igre,
veliko domišljije, veliko mavričnih barv, veliko raziskovanja,
veliko smeha ... Morda bi se strinjali s spodnjim izborom.

Otroška soba 
Life Time
Otroška soba je otroško zavetišče. Igrišče. Sve-
tišče. Varno zavetje. Ter istočasno neskončna
mavrica, ki buri otroško domišljijo. Naj si bo
roza kraljestvo za deklice, piratska ladja za
dečke ali bolj umirjena soba za starejše otro-
ke. Otroške sobe danskega proizvajalca Life
Time odlikujejo kakovost, funkcionalnost,
vzdržljivost, skrbno izbrani barvni odtenki ter
otrokom prilagojeni materiali, kar bo poleg
estetskega užitka našim otrokom tudi pre-
potreben občutek topline in varnosti. Pohi-
štveni sestav "My hangout" je popolni od-
govor, saj z njim otrok hkrati dobi tako sobo
za igro kot za počitek._
www.kerin-dom.si

Več trendoV na
citymagazine.si
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Krilce Le Petit Tom
Pettiskirts
Le katero dekletce ne mara čudovitih krilc?
In le kdo ne pozna najbolj slavnega krilca na
svetu Le Petit Tom Pettiskirts? Čudovite
kreacije iz lahkega šifona v neskončni pale-
ti nežnih odtenkov so oblikovane za vse sta-
rosti: od novorojenčkov dalje, do najstnic in
malo starejših deklic, ki se spreminjajo v
dame. Nad pravljičnim krilom pa niso nav-
dušene le deklice, temveč tudi mame: krilo
ima nastavljiv pas, ki omogoča, da krilce ra-
ste skupaj z otrokom in ga tako spremlja iz se-
zone v sezono._
www.lepetittom.nl      

2

3

4

Ígló & Indí 
Ígló & Indí, danska blagovna znamka, že od
leta 2008 ponuja sveža, brezskrbna otroška
oblačila. Njihova filozofija je zelo preprosta:
oblikovati lepa, stylish oblačila, brez spreje-
manja kompromisov glede udobja in upo-
rabnosti. Nezgrešljiv danski karakter nam obli-
kovalka Helga Ólafsdóttir prinaša z oblačili, ki
so izjemno modularna, sestavljiva med seboj
ter obogatena s "pametnimi" detajli, kot so
pentlje, volančki, unikatni gumbi, duhoviti po-
tiski ... Navdušujoča kolekcija bo oblekla vse
od novorojenčkov do dvanajstletnih mla-
dostnikov na pragu pubertete._
www.igloandindi.com

Magična knjiga
"Bella Magus"
Ne poznam dekleta, ki se ne navdušuje nad
čarovniškimi triki. Ne samo to, sedaj se lah-
ko preprosto spremeni iz opazovalke v pra-
vo malo čarovnico z magično knjigo "Bella
Magus". Ta vsebuje vse, kar potrebuje za iz-
vedbo 15 magičnih trikov. Pripomočki v
kompletu dvigujejo raven vznemirjenja in pri-
čakovanja, istočasno pa pomagajo otroku, da
razvija zgodbo. Ko bodo mlade čarovnice od-
krile skrivnostno ovojnico znotraj knjige, se
bo prava magija šele začela._  
www.djeco.com
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