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Ne moti tigra med spanjem.

Pssst!
Novi Bosch Relaxx'x ProSilence.

SuperSilent  

TEST 

THE BEST!

Novi Bosch Relaxx'x ProSilence.
Neverjetno tih (66 dB) in zmogljiv sesalnik brez filtrske vrečke.

www.bosch-home.si

/BoschHomeSlovenija

* Preverite ponudbo pri pooblaščenih trgovcih.

Zadovoljni? 

Ali pa vam vrnemo

denar!*

CM02_202_Bosch  9. 09. 15  10.07  Page 1



kazalo 03
VEČ VSEBINE NA
citymagazine.si

CITYMAGAZINE.SI

Začetek = Konec
September. Spet smo nazaj … v šolskih klopeh, na delu
… Spet nov začetek … Česa? O začetkih bi se dalo raz-
pravljati v nedogled in glede na to, da pozna vsak sle-
hernik vsak dan začetek, ko zjutraj vstane, temu pa
vedno sledi tudi nekakšen konec, ko človek leže spet
nazaj v posteljo. Vzponi, padci, delo, zabava, minute,
ure, dan, mesec, leto, življenje so le odtenki nekega
začetka in konca. Dan je začetek dneva, noč je njegov
konec in hkrati začetek noči, dan pa njen konec. In
vedno smo veseli ob novih začetkih, razburljiv čas, ki
sledi, pa je neizogiben, vedno v pričakovanju nečesa
boljšega, popolnejšega, a kaj hitro lahko vstopimo tudi
v obdobje nemirov. Kot na filmskem traku, ko kamera
lovi usodni dan, ki pomeni vrh v dramaturškem zaple-
tu. In da ne bom zajadrala v morje filozofske realnosti,
se bom raje posvetila svojemu prvemu šolskemu dne-
vu, med drugim pa bomo v tokratni izdaji govorili tudi
o start up-ih, ki seveda v prevodu pomenijo kaj druge-
ga kot začetek. Moj prvi šolski dan se je pravzaprav
začel že pred vstopom v prvi razred. Noč pred velikim
dogodkom ni bila dolga. Ob pretiranem razmišljanju,
kaj bo prinesel naslednji dan, ki bo prvi šolski dan
zaznamoval z več kot odličnim prvim vtisom, sem se
v sen potopila šele zjutraj. Potem pa najbrž že veste,
kaj sledi – ko budilka zvoni že tretjič … No, kakorkoli
že, več stresa sta najbrž doživela starša ali bolje reče-

no mami, ki se tu in tam še vedno pritožuje, kadar raje zgod-
njih akademskih petnajst stoji zunaj pred avtom, medtem ko
ostali striktno upoštevamo akademskih petnajst dobesedno.
Na koncu se je prvi šolski  dan zaključil več kot popolno in
spanec je bil trdnejši kot noč poprej. A nismo še pri koncu,
če svojo zgodbo navežem na start up podjetja, za katera ne
bi rekla, da so ravno začetniki, začetek je le njihovo pozicio-
niranje na trgu, a pred tem so morali prehoditi težko pot od
ideje do končnega izdelka. Zato, otroci, uživajte v učenju in 
iz njega potegnite največ, kajti šola življenja je lahko težja od
šolskih dni, podjetniškim začetnikom pa nasvet – v ekipi je
potreben tudi kakšen pretirano realen "nergač", saj bo le on
ključni igralec pri raziskovanju trga, poslovnem načrtu in
finančnem načrtovanju in medtem ko boste vi uživali v pro-
slavljanju uspeha, bo on užival v ustvarjanju in realiziranju
nove ideje, ki ste mu jo dali leto poprej._
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Na naslovnici
Goat Mug, 
www.goat-story.com

SI ŽELITE ŠE VEČ VSEBINE?

SKOČITE NA

CITYMAGAZINE.SI!
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za VIKEND

petek
25/09
Journey to the 
end of the night  
Če smo bili v skrbeh,
da letos (ne)česa še
nismo doživeli, je zdaj
tu prijetna pomiritev.
Urbana igra Journey to
the end of the night, ki
zagotavlja nepozabno
nočno avanturo, se po
lanski uspešni prvi
osvojitvi Ljubljane vra-
ča v prestolnico. Po
novo zmago. Zmagati
sicer ni tako pomem-
bno, saj legendarna
urbana igra predsta-
vlja predvsem zabave
in adrenalina polno
noč, v kateri bomo
kotičke Ljubljane
odkrivali na prav pose-
ben način. Prijave zbi-
rajo na njihovi spletni
strani, število vstopnic
je omejeno na 1.200.
ob19.uri,različne
lokacije,Ljubljana,
www.journeyljublja
na.com

Festival 
ročnih del
V Sloveniji je vedno več
odličnih ustvarjalcev
ročnih del in kakovos-
tnih proizvajalcev mate-
rialov, zato so se odločili
organizirati prvi tridne-
vni Festival ročnih del. S
skupno zgodbo se želijo
predstaviti širši javnosti
in doprinesti k ozaveš-
čanju o vrednosti ročno
proizvedenih izdelkov.
 do27.septembra,
Festivalnadvorana,
Bled,
www.festival-rd.com

v zraku

Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, 
ki jih gotovo ne bomo zamudili.
Besedilo: Valentina Jarc, Tina Lagler, City Magazine
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dan za ...
pe-
tek
18/09
otroci

10. Otroški bazar
Jubilejni Otroški bazar, ki bo potekal od
18. do 20. septembra na Gospodarskem
razstavišču, bo že 10. leto zapored
poskrbel za to, da bo vsaka družina našla
nekaj zase. V treh dneh bo potekalo več
kot 230 različnih kulturnih in
izobraževalnih dogodkov, delavnic in
sejemskih stojnic. V okviru dogodka bosta
potekala še dvodnevno Srečanje nosečnic
in mladih staršev ter enodnevna
Družinska svetovalnica za starše in otroke
od prvega leta dalje. Vstopnice bodo na
voljo v času sejma._
Do 20. septembra, Gospodarsko razstavišče, 
Ljubljana, www.otroskibazar.si

to-
rek
15/09
film

18. Festival slovenskega filma 
Polnoletnost festivala slovenskega filma
prinaša tudi nove rekorde. Na festival se je
namreč prijavilo kar 146 filmov, po ogledu
in premisleku pa je komisija v festivalski
program uvrstila 97 filmov, od tega 16
celovečernih, 11 srednjemetražcev in 70
kratkometražcev. Otvoritev festivala bosta
zaznamovala študijski film Plavanje
režiserke Katarine Rešek in celovečerni
film Šiška Deluxe režiserja Jana
Cvitkoviča. Poleg filmov bomo filmoljubi 
in filmofili lahko prisluhnili še pogovorom 
z avtorji ter se pomudili na razstavah 
in koncertih._
Do 20. septembra, Avditorij Portorož,
www.fsf.si/2015

04

Sre-
da
16/09
razstava

to-
rek
29/09
festival

15. Festival za tretje življenjsko obdobje
Od 29. septembra do 1. oktobra se bomo
obiskovalci vseh generacij ponovno
družili na 15. Festivalu za tretje življenjsko
obdobje v Cankarjevem domu. V okviru
sejemskih stojnic, izobraževalnih in
spremljevalnih dogodkov bomo prejeli
informacije o izdelkih in storitvah za
starejše, zdravem življenjskem slogu,
turističnih destinacijah, pripomočkih za
vsakdanja opravila, kozmetiki ... Program
bo potekal tudi na dveh odrih, v odprti
delavnici in v okviru strokovnega
programa. Vstop je prost._
Do 1. oktobra, Cankarjev dom, Prešernova
cesta 10, Ljubljana, www.f3zo.si

Sre-
da
23/09
urbana
kultura

Svetlobna gverila: Re:Akcija3
Festival Svetlobna gverila, ki sicer domuje
v Ljubljani, a s posameznimi projekti
redno gostuje tudi drugje po Sloveniji,
letos potuje v Maribor. Na mariborskih
ulicah, fasadah, trgih in parkih se obeta
serija svetlobnih intervencij, ki
izpostavljajo mestne kotičke v novi luči,
hkrati pa raziskujejo vlogo svetlobe v
umetnosti. Svetlobna gverila tako
spodbuja razmislek o vlogi umetnosti in
umetnika v javnem prostoru ter hkrati
opozarja na vlogo svetlobe pri
sooblikovanju urbane izkušnje._
Do 9. oktobra, otvoritev 23. septembra 
ob 20. uri, Vetrinjski dvor, Maribor, 
www.svetlobnagverila.net

Tekaška druženja
Salomonovo tekaško druženje je
brezplačno tedensko odkrivanje novih
skritih tekaških poti, ki naredijo tek po
mestu še bolj zanimiv in zabaven.
Skupaj z njihovo strokovno ekipo bomo
raziskovali ozke ulice starih mestnih
jeder, odkrivali skrivne prehode med
visokimi stavbami, preizkusili čim več
različnih podlag in izkoristili
najrazličnejše terene, ki so nam v mestu
na voljo. Betonsko mesto bomo
pretvorili v zanimiv tekaški poligon, kjer
bomo ves čas na preži za popestritev
treninga, skupaj bomo poiskali nove
tekaške poti ter se podali na
raziskovanje mestnih skrivnosti._
Do 14. oktobra, vsako sredo ob 18. uri, Park Tivoli,
Ljubljana, citytrail.salomonrunning.com/sl/city-
guide/Ljubljana

© Robin Hayes

Sreda
23/09
CITY CHEF
kuharska
akademija

Jesenska kuhinja
Septembrska akademija bo že
tradicionalno posvečena jesenski kuhinji
in dobrotam, ki so takrat aktualne.
Krožnike nam bodo obarvale sestavine,
kot so kostanj, gobe in pridelki z
domačega vrta. Glavne jedi bo pripravljal
glavni kuhar Gostilnice in pizzerije Kaval,
Dragan Marjanović, za sladice bo
poskrbel slaščičar iz Lolite, Grega Rode.
Uradna voda kuharske akademije City
Chef je Jamnica, ki bo skrbela za našo
hidracijo in svežino v ustih ob okušanju
različnih jedi, ne bo pa nam manjkalo niti
rujne kapljice. Cena: 25 evrov._
Ob 17. uri, Razstavni salon BSH Hišni aparati
(aktivna kuhinja Bosch in Siemens), 
Litostrojska 48, Ljubljana, 
prijave na citymagazine.si/jesenska-kuhinja

CM04_DAN ZA_sasve_the_date  10. 09. 15  12.50  Page 1



G O U R M E T  S U Š I  S U N A K K U  J E  N A  T E S T U  K O N S U M E N T  Z  L A H K O T O  P O M E T E L  Z  V S E M I  1 1  N A S P R O T N I K I .  N I  K A J ,  N E P R E M A G L J I V O  P R V I  P O  K A K O V O S T I  I N  C E N I .

HO
FE

R 
tr

go
vi

na
 d

.o
.o

., K
ra

nj
sk

a c
es

ta
 1,

 12
25

 Lu
ko

vi
ca

D A I - I C H I

[  P R V I  ]

CM05_202_Hofer  8. 09. 15  11.18  Page 1



14/09/15 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI

SLOVENCI NA
KICKSTARTERJU

SipaBoard – prvi samonapihljivi sup na svetu
SipaBoard je še ena uspešna zgodba več, tokrat iz Kamnika, ki je že na polovici svoje kam-
panje na Kickstarterju dosegla zadani cilj. Prvi napihljivi sup z vgrajenim električnim motor-
jem je svoj cilj, sto petdeset tisoč ameriških dolarjev, presegel že v dobrih dveh tednih, kon-
čali pa so s skoraj tristo petdeset tisoč ameriškimi dolarji. Ekipa se je tako uvrstila na drugo
mesto med vsemi slovenskimi ekipami, ki so se kdaj udeležile zbiranja sredstev na tem naj-
večjem spletnem portalu za množično financiranje. Za celotno zgodbo stoji Sebastjan Sitar,
svoj navdih pa je našel na poletnem oddihu. Tako se je rodil SipaBoard, prvi samonapihlji-
vi sup na svetu, ki ima vgrajen električni pogon. Več kot tri metre dolga deska je izdelana iz
PVC-ja z dvoplastno tehnologijo "dropstitch", ki zagotavlja trdnost in vzdržljivost deske. Sup
tehta štirinajst kilogramov, oblikoval pa ga je Jaro Jelovac. Odlikuje ga tudi izjemna enostavnost,
saj SipaBoard na obali le razvijemo in počakamo, da se napihne, kar pa naj ne bi vzelo več
kot pet minut. Omogoča hitrost okoli petih kilometrov na uro, prihaja pa z brezžičnim veslom,
ki je tudi "stopalka za plin". Deska je zaradi vgrajenega motorja še posebej varna za otroke
ter začetnike._ 
www.sipaboards.com

Flykly Smart Wheel – najodmevnejši slovenski projekt 
na Kickstarterju
Flykly Smart Wheel je produkt, ki naše staro kolo spremeni v moder-
no električno kolo. Gre za zadnje kolo, v katerega je nameščen motor,
ki se avtomatsko aktivira, ko kolesarji začnemo pritiskati na pedala. 
V kolesu je nameščen tudi vmesnik, ki se poveže s pametnim telefo-
nom. Kolo omogoča hitrost petindvajset kilometrov na uro ter vrsto dru-
gih naprednih funkcij, kot je zaklepanje kolesa preko pametnega te-
lefona ter sledenje kolesu v primeru kraje. Pametno kolo je na voljo v
različnih velikostih, za montažo pa ne potrebujemo nič več znanja kot
pa za menjavo predrte zračnice. Za idejno zasnovo produkta je poskrbel
Niko Klanšek, podjetnik, rojen v Sloveniji, s trenutnim prebivališčem
v ZDA. Kljub temu da tam živi že deset let, je s Slovenijo še vedno te-
sno povezan. Ideja se je rodila po večletnem delovanju na področju
prodaje električnih koles. Ker je Niko videl, da so električna kolesa za
večino uporabnikov ponavadi prevelika investicija, se je njegova eki-
pa odločila poiskati novo rešitev. Na portalu za množično financiranje
Kickstarter so tako za razvoj pametnega kolesa zbrali rekordnih sedemsto
tisoč ameriških dolarjev oziroma kar sedemkrat več, kot so prvotno na-
črtovali, njihov projekt pa je postal prava zvezda Kickstarterja._ 
www.flykly.com

ZenEgg – leseno jajce, namenjeno sproščanju in uživanju v trenutku
Tudi oblikovalec Gašper Premože se je odločil, da se s svojim produktom
odpravi na platformo za množično sofinanciranje. Izdelal je posebno leseno
jajce ZenEgg – jajce, ki je naš osebni totem, namenjen sproščanju in uživa-
nju v trenutku tukaj in zdaj. S kampanjo na Kickstarterju je svoj cilj, dva tisoč
dvesto ameriških dolarjev, dosegel že v dobrih dveh dneh kampanje, domi-
selni izdelek pa je postal pravi hit, saj se je njegova kampanja približala 360-
odstotni podpori projekta. ZenEgg je predmet v obliki jajca, ki nas opomni,
da si moramo vzeti čas zase. Izdelan je iz lesa slovenskega oreha, hruške in
javorja. Zaobljena oblika, občutek topline masivnega lesa in njegov pomir-
jajoči vonj v nas vzbudijo željo, da vsaj za nekaj časa odložimo delo in skrbi
ter se prepustimo čutnosti trenutka. ZenEgg  zaradi svoje ergonomske obli-
ke deluje tudi kot masažni pripomoček, ki sprošča napetosti v telesu, njegovo
nihanje v stoječem položaju pa ponuja pravo meditativno izkušnjo._
www.zenegg.si

Besedilo: Lucija Marko

Kickstarter je spletna platforma, kjer različni produkti in
projekti nadobudnih ustvarjalcev zbirajo javna sredstva tako, 
da prepričajo investitorje, da jim ti namenijo sredstva za zagon
podjetja. In ker za ideje ni recesije niti v Sloveniji, se je kar nekaj
pogumnih in optimističnih slovenskih posameznikov ali ekip 
s svojimi projekti odpravilo na Kickstarter. Nekateri so bili bolj,
drugi manj uspešni, a to njihove poslovne poti ni ustavilo. 
Tokrat predstavljamo najbolj odmevne slovenske projekte na
Kickstarterju, ki so pridobili dovolj podpornikov in sredstev, 
da so zagnali uspešno proizvodnjo.
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Kefirko – inovativna posoda za pripravo kefirja
Projekt Kefirko, za katerim stojita Marko Borko in Andrej
Glažar z ekipo, je bil v času kampanje na Kickstarterju
deležen velikega zanimanja – poleg ljudi, ki si doma
sami pripravljajo kefir, so zanimanje pokazali tudi lju-
dje, ki jih zanimata tako zdrava prehrana kot tudi zdrav
življenjski slog. Projekt, ki je bil medijsko pokrit ne le 
v Sloveniji in Evropi, temveč tudi v Združenih državah
Amerike, Braziliji, Avstraliji in Novi Zelandiji, je svoj zasta-
vljeni cilj, trideset tisoč ameriških dolarjev, na Kickstar-
terju presegel za deset tisoč dolarjev. In kaj je kefirko?
Kefirko je posebej oblikovana steklena posoda z dvema
funkcionalnima pokrovoma, ki omogočata optimalne
pogoje za fermentacijo in ločitev zrn od kefirja. Vse, kar
moramo narediti, je, da v poljubno tekočino stresemo
kefirjeva zrna, počakamo 24 ur in potem zrna odstra-
nimo. Kefir pri tem ohrani izviren okus in svežino._ 
www.kefirko.com

Olaf – inovativni hibridni skiro
Ekipa Olaf, katere glavni oblikovalec in lastnik patenta za mehanizem zlaganja je Boštjan Žagar, je
svoj projekt na Kickstarter poslala septembra lani. Ekipa je idejo o mestni mobilnosti strnila v dva vrhun-
sko oblikovana modela skiroja: OLAF Business je skiro, voziček in certificirana ročna prtljaga (tri 
v enem), OLAF Urban pa je skiro, nahrbtnik, voziček in longboard (štiri v enem). Oba produkta sta
bila ob vstopu v kampanjo najverjetneje najbolj napredno in inženirsko dodelana skiroja na trgu –
povečali so prostornino, zmanjšali težo in zvečali praktičnost izdelka. Čeprav se modela razlikujeta
v več podrobnostih, sta vendarle oba namenjena tako moškim kot ženskam vseh starosti in oba pre-
našata obremenitve, večje od sto kilogramov. Projekt je na Kickstarterju podprlo več kot dvesto upo-
rabnikov, svoj cilj, trideset tisoč ameriških dolarjev, pa so presegli za dobro polovico._ 
www.olaf-scooter.com

Kobeiagi Kilims – ročno izdelane tkane preproge
Cilj arhitektke Ivane Blaž iz Bosne ter oblikovalke in ilustratorke Nine
Mršnik iz Slovenije je predvsem ohraniti večstoletno tradicijo in oži-
viti uporabo čilimov – ročno izdelanih tkanih preprog, ki so nekoč
imele svoj prostor v skorajda vsakem domu. S svojo idejo ter ljubeznijo
do lepo oblikovanih izdelkov pa sta navdušili tudi na Kickstarterju.
S spletno kampanjo sta poskušali zbrati deset tisoč ameriških do-
larjev, a tudi onidve sta za dobrih dva tisoč ameriških dolarjev svoj
cilj presegli. Vsak čilim je unikaten in plod dolgotrajnega ročnega
dela. Pri izdelavi tkalke uporabljajo izključno lokalno volno, ki slo-
vi po svoji kakovosti. Volna je s svojimi termoregulatorskimi lastnostmi
uporabna tako pozimi, ko greje, kot poleti, ko prijetno hladi. Tkanje
čilimov je dolgotrajno delo, ki zahteva veliko mero natančnosti in zbra-
nosti. Tako na primer za izdelavo čilima v velikosti 100 x 70 cm po-
rabijo štiri dni, za največji čilim v velikosti 200 x 300 cm pa potre-
bujejo kar šest tednov. Z novimi vzorci, ki sledijo najnovejšim obli-
kovalskim trendom, in z uspešno kampanjo na Kickstarterju Ivana
in Nina tako odpirata novo poglavje v ponovni popularizaciji čilimov._ 
www.kobeiagikilims.com

Goat Mug – kavna skodelica v obliki kozjega
roga
Člani ekip iz dizajnerskega studia Desnahemisfera in
marketinškega podjetja Equa so združili moči in sku-
paj ustvarili edinstveno kavno skodelico, ki združuje
eleganco, inovativnost ter uporabnost. Navdih za raz-
voj skodelice v obliki kozjega roga so našli v legendi
o kozah, ki bi naj bile glavni "krivec" za izumitev kave.
100-odstotno vodotesna skodelica brez škodljivega
BPA-ja je opremljena z usnjenim držalom, ki se lah-
ko preprosto spremeni v podstavek, hkrati pa ima
tudi pomembno prednost: s pomočjo priročnega tra-
ku jo je mogoče povsem enostavno prenašati na
hrbtu, pri tem pa se tekočina ne razliva ter ostane vro-
ča vsaj dve uri. Na najbolj znani spletni platformi za
javno zbiranje sredstev so člani ekip tako zbrali več kot
štiristo tisoč ameriških dolarjev, prispevalo pa jih je več
kot deset tisoč podpornikov. Goat Mug se je s tem
uvrstil med slovenske rekorderje na Kickstarterju._
www.goat-story.com

07
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Tratar Bikes – elegantna lesena mestna
kolesa
Slovenska trojka mladih oblikovalcev, ki jo se-
stavljajo Janez Tratar, Nejc Puš in Matej Ram-
šak, je decembra lani na Kickstarterju pred-
stavila testna modela elegantnih lesenih ko-
les – kolo Kick shift (s prestavami) ter Single-
speed (brez prestav). Obe različici uporablja-
ta enak lesen okvir, ki je ročno izdelan iz več
plasti – kolo je tako sestavljeno iz treh delov,
posledično pa ima zato tudi manj šibkih točk.
Na voljo je v dveh barvnih kombinacijah, svet-
li iz slovenskega macesna in temni iz slo-
venskih orehov ter hrastov. Rokodelske in slo-
govno dodelane umetnine so v svetu našle
svoje vernike – na Kickstarterju so namesto
zastavljenih petindvajsetih tisočakov ameriških
dolarjev uspeli zbrati več kot sedemintrideset
tisoč ameriških dolarjev. Maja letos so tako prvi
naročniki po svetu začeli z uporabo lesenih ko-
les s slovenskim pečatom._
www.tratarbikes.com
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(Ne)pričakovan uspeh, nova uspešna zgodba. Od kod ideja in kaj je tisto, kar
dela fotoaparat Ondu Pinhole tako poseben?

S fotografijo se ukvarjam že kar dolgo, prav tako mi industrijsko oblikovanje ni
tuje, tu sta se moji dve strasti združili in nastal je Ondu. Gre za t. i. "camero obscu-
ro" oziroma pinhole kamero, posebnost tega aparata pa je, da ne uporablja leče za
projiciranje slike, temveč majhno luknjico, ki ima približno 0,2 milimetra premera
ali več.

Zakaj ste se odločili ravno za platformo množičnega financiranja Kickstarter?
In to kar dvakrat?

Če bi se odločil za financiranje po klasični poti, takšen znesek in pod takšnimi
pogoji pač ne bi bil mogoč. Sploh pa na primer na kreditno posojilo plačujemo obre-
sti in še tisoč nekih nepotrebnih zadev, ki gredo predvsem v korist bank in ne tiste-
ga, ki denar za zagon res potrebuje. Tako da je Kickstarter bil, bolj kot ne, edina mož-
nost. To, da smo bili že dvakrat na Kickstarterju, tudi ni novost. Obstajajo uspešna
podjetja, ki se redno poslužujejo te platforme, poznam posameznike, ki so že
sedemkrat uspešno izpeljali projekt preko omenjene platforme. 

Iz katerih držav ste poželi največ zanimanja? Ste morda našli tudi kakšne tuje
investitorje?

Kickstarter izvira iz Združenih držav Amerike, zato je tam bistveno več pod-
pornikov kot kjerkoli drugje, se pa najdejo posamezniki s celega sveta. Celoten namen
Kickstarterja je, da ti ni potrebno iskati dodatnega investitorja, saj samo ime, tako
imenovan crowdfunding, pove, da dejansko množica ljudi financira zagon neke-
ga produkta ali podjetja z minimalnim posameznim vložkom. Osebno se dodatnim
investitorjem in vsem možnim "pomočem" izogibam. 

Na prvi pogled se zdi vse na Kickstarterju tako preprosto. Izdelek opišeš, dodaš
video, dodaš fotografije, postaviš cene ... Kaj vam je predstavljalo najtežji del
kampanje in kaj ste se iz prve kampanje naučili, da v drugo tega niste ponovili?

Koncept Kickstarterja je preprost, vendar ni vse tako, kakor izgleda. Velika
večina projektov propade, procentov se ne spomnim, vendar lahko poiščemo
podatek na spletu. Platforma se veča iz dneva v dan in zaradi tega ob istem času
poteka vedno več projektov hkrati. Zatorej samo biti na Kickstarterju ni dovolj
in projekt skoraj definitivno ne bo uspešen. So tudi izjeme. Potrebno se je lotiti
spletnega oglaševanja in sodelovanja z veliki-
mi spletnimi stranmi, preko katerih se ljudje nato
vračajo na aktualno Kickstarterjevo stran. Letos
smo na primer kampanjo izpeljali popolnoma
sami in uspeli dokazati, da se da, če se hoče. Je
zato sicer potrebno veliko več dela, vendar vse-
eno ni potrebe po zunanjih izvajalcih, ki ti bodo
kampanjo izpeljali, seveda za nek procent od
končne vrednosti. 

Dvakrat ste uspešno zaključili kampanjo. Kaj
sledi zdaj? Kako se bo vaša zgodba nadaljevala?
Boste poskusili še tretjič?

Medtem ko delamo na dobavi te serije, že
razmišljamo o naslednjem produktu. Seveda
se na Kickstarterju ponovno vidimo že kmalu. 

Ali imate kakšen nasvet za vse tiste, ki šele za-
čenjajo?

Nekega splošnega nasveta o tako opeva-
nem "uspehu" na žalost nimam. Lahko pa povem,
da je vsak začetek zahteven in da je za uspešno
pot potrebno veliko odrekanja in sprejemanja
kompromisov. V vsakem primeru pa je še ved-
no potrebno trdo delo!_

Elvis Halilović: projekt
Ondu Pinhole 
Mlada ekipa iz Velenja, ki jo vodi Elvis Halilović, je s
projektom Ondu Pinhole osvojila ameriški Kickstarter.
Prva edicija kamer Pinhole Cameras iz leta 2013 je 
v pičlih sedmih dneh zbrala preko petdeset tisoč
ameriških dolarjev, kar je bilo kar petkrat več od
želenih sredstev. Dve leti kasneje so slovenski leseni
fotoaparati s še bolj dovršeno "leseno tehnologijo" 
na Kickstarterju pisali novo uspešno zgodbo. 
Besedilo: Lucija Marko

''Za uspešno pot je potrebno veliko odrekanja in sprejemanja
kompromisov.'' 
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Infomat
Kaj je Ondu Pinhole?
Pinhole fotoaparat ("camera ob-
scura" ali po slovensko luknji-
čarka) za snemanje fotografij ne
potrebuje leče in objektiva. Deluje
namreč s pomočjo majhne za-
slonke, ki svetlobo projicira na
fotografski film. Z zaklopko
upravljamo ročno. Tovrstna
osvetlitev ustvarja posebne foto-
grafije, ki jih ne morejo ustvariti
niti najbolj zmogljivi DSLR-fotoa-
parati. Primerki tovrstnih fotoa-
paratov, ki jih izdeluje slovenski
Ondu, so različnih velikosti: naj-
večji izmed njih naredi fotogra-
fije, velike 3 x 4 metre, najmanjši
pa fotografije, ki so velike le
nekaj centimetrov.
www.ondupinhole.com

CITYMAGAZINE.SI
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Audi
Najpomembnejša novost pri blagovni znamki Audi
je vsekakor njen najbolje prodajani model audi a4,
ki se predstavlja že v peti generaciji. Prodaja avto-
mobila Audi A4 naj bi stekla kmalu po uradni pred-
stavitvi v Frankfurtu, tako da bo na naših cestah še
pred zimo._

BMW
Bavarska blagovna znamka je znana po tem, da ima
vselej na zalogi precej novosti. V Frankfurtu bo pred-
stavila prenovljeno serijo 3 ter svojega popolnoma
prenovljenega športnega terenca bMW X1, od kate-
rega si tudi v Sloveniji obetajo veliko._ 

Ford 
Prodaja pomlajenega in priljubljenega sopotnika dru-
žinam, vozila Ford C-MaX, je že stekla, medtem pa
znamka za to jesen obljublja tudi prihod prenovljenega
avtomobila Ford s-MaX ter tudi ameriško legendo
Ford Mustang, čigar prodaja se je že pričela ponekod
v Evropi._  

Hyundai 
Novi avtomobil Hyundai tucson bo na naše ceste
in v salone zapeljal te dni ter prinesel svež veter 
v SUV-segment. Je neposredni naslednik vozila
Hyundai ix35, od katerega je daljši in širši. Priznati 
je potrebno, da so z obliko popolnoma zadeli sofisti-
ciran evropski okus._

Honda
Mnogi ljubitelji in privrženci blagovne znamke Honda
bodo navdušeni nad novico, da prihaja novi avtomo-
bil, Honda Hr-V. Le-ta se bo spopadla z neposrednim
konkurentom v segmentu, Mazdo CX-3._ 

VrOča aVtOMObiLska jesen
Besedilo: Jan Macarol in Anže Pompe 

Vročica narašča. 66. avtosalon Frankfurt 2015 je te dni odprl svoja vrata in obeta se nam zares vroča avtomobilska jesen. Avtomobilska
industrija tako nadaljuje v visokih obratih in tudi pri nas bomo imeli kar nekaj od tega, saj bodo na naše ceste kmalu zapeljale številne
novosti oziroma sveže različice znanih in priljubljenih modelov. Pripravili smo izbor najbolj pričakovanih novosti na sončni strani Alp.

 

Mitsubishi
Mitsubishi je znan po svojih terenskih vozilih in ima iz-
jemen krog zvestih privržencev. Na avtomobilskem
salonu v Frankfurtu bodo tako predstavili novega te-
renca Mitsubishi Outlander, ki ga bo moč dobiti kot
priključni hibrid z oznako PHEV. Na ceste pa prihaja
tudi pri nas priljubljeni prenovljeni avtomobil Mitsu-
bishi L200._
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Fiat
Vse od leta 2007 pri blagovni znamki Fiat niso bi-
stveno posegali v reinkarnirano vozilo Fiat 500, a je z
leti prišel tudi trenutek prve resnejše prenove, ki pri-
naša rekordnih 1.900 sprememb. Takšnih, da jih na
zunaj opazi le vešče oko, vendar pomembnih za pri-
hodnji uspeh avtomobila Fiat 500. Kultne italijanske
umetnine se vendarle ne sme spremeniti preveč._

Mercedes-Benz 
Pri Mercedes-Benzu nadaljujejo z ofenzivo prenove
svoje modelne palete in tako na slovenske ceste jeseni
pošiljajo kar pet novih modelov. Prenovljeni razred A,
popolnoma novega športnega terenca Mercedes-
Benz GLC, njegovega večjega brata Mercedes-Benz
GLE coupe ter prestižnega terenca Mercedes-Benz
GLE. Seveda ne smemo pozabiti romantično lepega
kupeja razreda C. V Frankfurtu bodo predstavili tudi S
razred kupe v kabrio različici, ki predstavlja sam vrh
luksuzne ponudbe pri Mercedes-Benzu, in tako posta-
vili češnjo na vrh smetane v svoji prodajni ponudbi._

Opel
V središču pozornosti te dni je vsekakor novi avtomo-
bil Opel Astra (K), ki od starega povzema nekatere
oblikovne poteze, a gre vseeno za popolnoma novo
zgodbo. Lažja od predhodnice za kar dvesto kilogra-
mov ter kot prva v segmentu z zadnjimi LED-lučmi. Za
kupce, tudi pri nas, se bo borila že letošnjo jesen._

Peugeot
V Frankfurtu bo Peugeot predstavil dve zanimivi
študiji – Peugeot Fractal, ki predstavlja urbani ele-
ktrični kupe, ter Peugeot Quarz. A pomembno je, 
da Peugeot ostaja zvest svoji športni tradiciji in po
RZC-R in 208 GTi predstavlja model Peugeot 308
GTi. Mestno pošast, ki od 0 km/h do 100 km/h 
potrebuje le šest sekund._

Renault
Pri Renaultu se dogaja toliko, kot že dolgo ne. Te dni
bo predstavljen novi avtomobil Renault Megane,
predstavljajo pa tudi študijo pick-up dostavnika, ki sliši
na ime Alaskan. V Frankfurtu bodo prvič pokazali tudi
novi karavan Renault Talisman Grandtour._

Volkswagen
Pri najbolj ljudski znamki na naše ceste te dni pošiljajo
novi avtomobil Volkswagen Touran, družinski enopro-
storec, ki sledi oblikovnim smernicam svojih večjih
bratov. Na cestah lahko opazite tudi novi  kombi Volks-
wagen Transporter oziroma legendarni model T, čigar
prodaja se je začela te dni._

Mini
Znamka Mini pod okriljem BMW-ja nadaljuje prenovo
svoje modelne palete in predstavlja popolnoma novo
vozilo Mini Clubman. Lahko smo navdušeni nad
novo podobo najbolj urbanega dostavnika na svetu.
To je bila nekje v preteklosti namreč primarna funkcija
modela Clubman._ 
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zanjo Njen feel 
Njen feel so edinstvena doživetja za žensko družbo, so
aktivnosti, delavnice in razvajanje na čudoviti obmorski
lokaciji otoka Lošinj. Doživetja so namenjena vsem tistim,
ki si želijo nepozabnega druženja s svojimi prijateljicami,
organizirati team building s sodelavkami, razširiti krog
novih poznanstev ali organizirati popolno dekliščino.
Naslednji jesenski termini "odklopa" Njen Feel so od 17. do
20. septembra in od 1. do 4. oktobra._
Program in dodatne informacije najdemo na www.njenfeel.com.

naravno The Good Mood Cosmetics 
Na policah izbranih trgovin so se
nedolgo nazaj znašla ročno narejena
dizajnerska mila blagovne znamke The
Good Mood Cosmetics, ki so zapakirana
v lično izdelano minimalistično
embalažo. Mila so narejena iz kombinacij
naravnih sestavin in so namenjena
različnim načinom boljšanja našega
počutja. Ne gre spregledati niti malo
drugačnega in zanimivega izdelka –
naravno pasje milo Woof gorgeous, za
katerega je ustanoviteljica blagovne
znamke Nika dobila inspiracijo pri
svojem pasjem ljubljenčku, psičku Baju,
ki je tudi glavna "ikona" pasjega mila.
Mila so na voljo v ljubljanskem Gud
shopu in Formadomi, v Škofji Loki 
v trgovini Žaba Vanda ter v Zlati ptički 
v Kamniku in v spletni trgovini Etsy._
thegoodmoodcosmetics.com

aktivno Športno društvo Tabor
se prebuja
V zgradbi Tabor je bilo ob njenem nastanku, s pomočjo
donatorjev jo je med letoma 1923 in 1926 zgradilo Športno
društvo Sokol, zelo živahno. Dogajanje je bilo bogato, program
raznovrsten. Športne aktivnosti so v njej ohranili do danes, a je
življenje v njej v zadnjih letih nekoliko zamrlo. Želijo si, da bi
zgradba Športnega društva Tabor spet postala to, kar je bila
nekoč – vsebinsko bogata in raznolika ter polna ljudi. Jesenski
vpisi že potekajo za vse vadbe, od fitnesa, joge, vadbe za
starejše in otroke do skupinskih vadb, kot so aerobika, zumba in
pilates, ter športnih šol – sabljanja in gimnastike, ki že
tradicionalno domujeta v veličastni zgradbi Tabor._
Športno društvo tabor, tabor 13, Ljubljana, sportnodrustvo-tabor.si

trend Zen & Fit –
Akademija za vitalnost
Če si želimo izgubiti nekaj kilogramov in
spremeniti naš življenjski stil za vedno, je
Akademija za vitalnost prava stvar za nas. 
V studiju Spremeni.se so oblikovali devetmesečni
celostni program za trajno spremembo
življenjskega stila. Čaka nas veliko motivacije,
druženja, vadbe, delavnic, prehranskega
coachinga in dela na sebi. Po devetih mesecih
skupne poti nam garantirajo doseganje
zastavljenih ciljev. Še je čas za osebni izziv in
preobrazbo ter dobro počutje in nove korake 
v svojem življenju._
Več informacij na www.spremeni.se 

novost Glasbena točka
V starem mestnem jedru Kamnika, zraven kavarne
Veronika, je zaživela nova glasbena trgovina Glasbena
točka. V njej bomo našli ne le note in prijetno glasbo,
temveč tudi takšne in drugačne inštrumente ter pribor za
inštrumente, tako za začetnike, ki na glasbeno pot šele
stopajo, kot tudi inštrumente za prave profesionalce, ki se 
z glasbo ukvarjajo že vrsto let. Če bo odločitev težka,
inštrumente lahko v sami trgovini preizkusimo, pri 
odločitvi pa nam bo pomagalo izkušeno osebje._
Glasbena točka, Japljeva 2, Kamnik
odpiralni čas: pon.–pet. od 9.30 do 19. ure
telefon: 051 324 632
www.glasbenatocka.si

novosti iz vašega mesta.
Besedilo: City Magazine
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INFO IN PRIJAVE
citymagazine.si/chef09

KRAJ DOGODKA
Razstavni salon  

BSH Hišni aparati 
(Aktivna kuhinja Bosch in Siemens), 

Litostrojska 48, 
Ljubljana

CENA UDELEŽBE
25 evrov

KUHARSKA AKADEMIJA

SREDA, 23. SEPTEMBER 2015 
OB 17. URI

JESENSKA KUHINJA
Septembrska akademija bo že tradi-
cionalno posvečena jesenski kuhinji
in dobrotami, ki so takrat aktualne.
Krožnike nam bodo obarvale sesta-
vine, kot so kostanj, gobe in pridelki
z domačega vrta. Uradna voda do-
godka je Jamnica, ne bo pa manjkalo
tudi rujne kapljice.

Uradna poraba goriva: 4,1-6,8 l/100 km. Uradne specifične emisije CO2: 105-154 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b, uradne emisije NOx: 0,0272-0,0546 g/km, 
specifične emisije trdih delcev: 0,0002-0,0058 g/km, število delcev: 0,14-0,97 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolična. Cene ne vključujejo stroškov transporta. 

Pokukajte 
sami!

NOVI FORD C-MAX 
Iščete dovršen avto, poln inovativne tehnologije, 
ki bo osrečil vse člane vaše družine? 
Novi C-MAX je že pri nas.

Že od 15.370 €

Go Further

SUMMIT AVTO d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 25 25 125, e-pošta: prodaja@summitavto.si
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Evropski teden športa
Več gibanja? Namesto novoletnih obljub lahko začnete že septembra. Prvi Evropski
teden športa je namenjen vam! Od 7. septembra vas čakajo številne dejavnosti po
Sloveniji in drugod po Evropi. Evropski teden športa želi med Evropejci spodbuditi
več gibanja, pa naj bo to v prostem času, v šolah ali na delovnem mestu, v naravi,
dvoranah in v lokalnih skupnostih. Podpirajo ga mnogi vrhunski športniki, med
njimi nogometaš Steven Gerrard in teniška igralka Caroline Wozniacki. 
Postanite aktivni, izberite svojo vadbo in #Be Active!
Šport in rekreacija v Sloveniji: www.infosport.si 

ec.europa.eu/sport/week 

Evropski teden mobilnosti
Pridružite se več kot 800 mestom in ta teden  potujte z vlakom, busom, kolesom
ali peš! Pred Hišo EU v Ljubljani preizkusite znanje mobilnosti in osvojite
praktično nagrado. Prenesite aplikacije za varno in zanesljivo pot po Evropi in
obnovite energijo v nogah s slastnimi palačinkami. Naši informatorji bodo z
veseljem odgovarjali na vprašanja o EU. Pripeljite kolo na hitri servis in se
osvežite z okusnimi zmešančki. 

16.–18. 9. in 21.–22. 9. od 10. do 18. ure
Hiša EU, Breg 14, Ljubljana

21. 9. od 15. do 19. ure
Vzdrževanje in hitri servis koles, Hiša EU, Breg 14, Ljubljana

22. 9. od 11. do 17. ure
Tečaj vzdrževanja koles, Ulični festival, Eipprova ulica, Ljubljana

ec.europa.eu/slovenija

Dan odprtih vrat
Doživetja, vodeni ogledi, dogajanje za družine in vse generacije!

Preverite, kaj je bilo v Sloveniji narejenega z evropskim denarjem. Nekaj
namigov: na obnovljenih planinskih kočah boste lahko spili čaj, obiskali
Škocjanske jame, Krajinski park Strunjan ali Pot miru v Posočju in kolesarili po
Geoparku Karavanke. Na Bledu se preizkusite v veslanju, v Podčetrtku na
športnem turnirju, v Veržeju pa v rokodelstvu.  V Ljubljani vas bodo pričakale
sledi rimske Emone, v Mariboru lutkovna predstava, v Brestanici pa grajski
program. Za zdravje boste poskrbeli v Murski Soboti, ljubitelji znanosti in
tehnike boste raziskovali na Kemijskem inštitutu ali Uradu za meroslovje.
Dogodki so brezplačni! 

Pripravlja Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju s
partnerji in Evropsko komisijo.

Vse lokacije in program doživetij na: 
www.eu-skladi.si/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt

www.facebook.com/EUSkladi

facebook.com/Evropska.komisija
twitter.com/ECinSlovenia
Instagram.com/evropska_komisija

evropske
skrivnosti

Teden jezikov
26. 9. je dan, ko si v Evropi povemo, da spoštujemo različnost kultur in jezikov.
In se učenja tujih jezikov tudi lotimo! Na Bregu vabijo evropska knjižnica pod
krošnjami, razstava gruzijske abecede in info stojnica s kolesom sreče. Vsak dan
ob 9.30 za šole in mimoidoče pripravljamo Minute za tatinsko jezikanje –
jezikovno detektivko z Žigo X. Gombačem in Ivanom Mitrevskim. Na
www.danjezikov.eu rešite kviz Štekaš jezike?, sodelujte na Facebooku,
Instagramu in Twitterju ter si priborite jezikovni tečaj po vaši meri. 

22.–25.9., Hiša EU, Breg 14, Ljubljana 
ec.europa.eu/slovenija
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Šibenik je geografsko obkrožen z nekaterimi
največjimi naravnimi lepotami kot so Narodni
park Krka in navtično izjemno zanimivi Kor-
nati. Mesto poleg s svojo bogato zgodovino in
kulturno dediščino turiste navdušuje tudi s
svojo nedotaknjenostjo in določeno mero sofi-
sticiranosti. Torej je idealna destinacija za vse
tiste, ki ljubijo lepe stvari v življenju. 

D-Resort Šibenik
Sanjamo, da bi izkusili navtični turizem na naj-
višji ravni? Ne premoremo večmilijonske jahte?
Potem imamo edinstveno priložnost, da izkusi-
mo tovrstni ambient v edinstvenem D-Resortu
Šibenik z 69 sobami in apartmaji ter tremi
ekskluzivnimi vilami. V D-Resortu Šibenik je
obiskovalcem na voljo bogata hotelska in gostin-
ska ponudba: wellness, športni center, otroški
klub, restavracije in bari, ekskluzivna prodajal-
na s široko ponudbo blagovnih znamk, bazen in
konferenčni center. Ponudbo dopolnjujejo še
štiri vile, vsaka od njih ima svoj vrt, bazen in
zasebno parkirišče. Namenjene so tistim, ki se
želijo umakniti v svojo zasebnost in jim nasta-
nitev v hotelu ni dovolj.
Organska arhitekturna zasnova objekta dopol-
njuje naravno krajino in okolje. Pri zunanjem in
notranjem opremljanju so bili uporabljeni le tri-
je materiali – beton, les in steklo, ki skrbijo tako
za okoljsko kot ekonomsko trajnost objekta, med-
tem ko pročelje iz belega betona dopolnjuje
odtisnjen vzorec lesa, ki pri obiskovalcu pušča
prijeten vtis naravnega ambienta, karizme doma-
čnosti in navtičnega glamurja. 

Nebrušen diamant Šibenik
dobil luksuzni resort  
Besedilo: Jan Macarol

Šibenik je eno tistih hrvaških mest, ki se v zadnjih letih v turističnem
smislu pospešeno razvija. V njem najdemo najboljšo restavracijo na
Hrvaškem – Pellegrini in od sedaj tudi edinstveni D-Resort Šibenik, ki
se nahaja v sklopu marine Mandaline z najvišjo kategorizacijo, to je
petih sider. Obiskali smo ga ob uradni otvoritvi ter se na lastne oči
prepričali o njegovih izjemnih čarih.  Luksuzne vile in D-Marin Mandalina

Posebnost štirih luksuznih vil je, da premorejo svoj lastni
bazen in so pravzaprav popolnoma samostojne enote, kjer naj-
demo vse, kar načeloma najdemo doma. Na terasi nas pri-
čakuje bazen s prečudovitim pogledom na pristan najbolj
luksuznih bark. Vile lahko gostijo do šest gostov, v treh spal-
nicah. Interier je sodoben in izčiščen ter sledi modernisti-
čnemu stilu, ki je enak tudi v hotelskih sobah. 
Kompleks hotela in luksuznih vil gosti edina marina na Hrva-
škem z najvišjo oceno, D-Marin Mandalina, namenjena luk-
suznim superjahtam. Petične stranke imajo na voljo 429 pri-
vezov v morju, od katerih je 79 privezov namenjenih jahtam,
dolgim 30–140 metrov.
D-Resort Šibenik je s svojim konceptom edinstvena zgodba,
ki Šibeniku prinaša dodano vrednost v "resortu" in združu-
je luksuzno marino ter izbrane nastanitve. Nam se je zapisal
v spomin predvsem zaradi nenavadnega združevanja nav-
tičnega luksuza in  klasične, a drugačne nastanitve. Simpa-
tično, moderno in predvsem drugačno._

Več TReNDOV Na
citymagazine.si
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sSillian je majhen, a prikupen kraj nedaleč od ita-
lijansko-avstrijske meje, čisto pri koncu pa se
ga drži čudovit hotel Dolomiten Residenz –
Sporthotel Sillian. Leži tik ob edini cesti, ki se
vije po tem delu doline reke Drave. Ponudba
hotela, ki je resda športen v imenu, nudi vse raz-
košje in udobje hotela, s štirimi zvezdicami.
Med drugim se ponaša z najboljšim gostilni-
škim osebjem, ki ga premore Avstrija, kar bomo
spoznali na vsakem koraku. A te bomo ven-
darle morali delati sami, saj je hotel kot ome-
njeno, športno naravnan. Resda ima wellness
in spa center z notranjimi in zunanjim baze-
nom ter travnato plažo, kjer bi lahko brez slabe
vesti "zabili" ves dan, a vendarle ponuja še toli-
ko drugega, zaradi česar nas bodo prej "zasr-
bele pete" kot pa popadla lenoba. 

Štirje letni časi
Poleti se tako lahko odpravimo kolesarit. Bodisi v
hribe bodisi se "vkrcamo" na del dravske kole-
sarske poti, kjer sledimo reki Dravi in se več kot
sto kilometrov premikamo proč od prometa in
hudih klancev. Če nam ni do kolesarjenja nazaj na
izhodiščno točko, bo v bližini vedno vlak, na kate-
rem so kolesa vedno dobrodošla. Pozimi se lahko
na nogah znajdejo bodisi smučarske bodisi teka-
ške vezi. Če se odločimo za prve, imamo kabin-
sko žičnico Hochpustertal, ki nas popelje občut-
no čez 2.000 metrov nadmorske višine. Ob tem je
treba dodati, da sam Sillian leži 1.103 metre nad
morjem, kar pomeni, da tudi v poletni pripeki tam
ni tako zelo vroče. In ker se po vsaki aktivnosti

priležeta dobra hrana in malce razvajanja, so tu
tudi prej omenjeni spa in kulinarična ponudba, ki
bo začarala tudi največje gurmane. Na meniju
imajo namreč veliko lokalno pridelane hrane (siri,
vino, maslo …), za katero stoji družina (beri skupi-
na) Schultz, ki skrbi ne le za hotel, ampak tudi za
bližnja smučišča. In ja, tu se bomo počutili doma-
če, kot bi gostovali pri kakšni družini. Takšni zelo
veliki, z veliko hišo. Za ljubitelje sladkega je v nepo-
sredni bližini tudi tovarna Loacker, kjer si lahko
nakupimo napolitank, čokolade, in to na kilogra-
me. Te, kilograme namreč, lahko pozimi izgublja-
mo v fitnes centru znotraj hotela ali v raju za teka-
če na smučeh – kraju Toblach, ki ima več sto
kilometrov urejenih prog in leži le streljaj čez itali-
jansko mejo. Napačen ni niti skok v Cortino d’Am-
pezzo, a ker gremo do gondole Hochpustertal lah-
ko v "copatih", bomo verjetno Cortino pustili za
kdaj drugič in se prepustili objemu "avstrijskih
Dolomitov". In če nam slučajno ostane še kaj ener-
gije, kraj Sillian ponuja obilico opcij, kjer lahko
pokurimo še morebitne preostale atome moči
(kegljanje, sankanje, drsanje, ples v diskoteki …)._

Sillian – (k)raj za
aktiven oddih v vseh
letnih časih
Besedilo: anže Pompe

sillian verjetno ni prvi kraj, ki nam pade na pamet, ko
pomislimo na dopustniško destinacijo ali izlet. a to
mestece na vzhodnem tirolskem v avstriji bi moralo biti
visoko na lestvici tistih, ki iščemo kraj za aktiven oddih,
najsi bo to spomladi, poleti, jeseni, sploh pa pozimi. sillian
je namreč raj za vse, ki jim ni toliko do posedanja in
poležavanja, ampak bolj do skokov v hribe, izletov s
kolesom, smučanja, teka na smučeh …

destinacija 16
v zraku

INFOMAT
Dolomiten Residenz – Sporthotel Sillian
je nedavno doživel prenovo svojega le-
vega krila, ki je napredoval v katego-
rijo superior. Gre za estetsko dovršene
sobe, opremljene z izdelki lokalnih 
izdelovalcev (les, usnje, okna …), kjer
se prepletata sodobnost in naravni
videz ter kjer bomo našli svoj mir. Ne
le, ker okna neverjetno tesnijo, pač pa
ker imate občutek, da domujete v na-
ravi. Cene za polpenzion se začnejo pri
103 evrih na noč, za sobe superior pa
so nekoliko višje.
www.hochpustertal-ski.at
www.sporthotel-sillian.at

V toplejših
dneh se lahko

namakamo
tudi v

zunanjem
bazenu, ki je

obdan s
travnato plažo.

Premium sobe
so prava oaza

miru.

savnanje v senu je
nekaj, česar med
obiskom hotela ne
smemo izpustiti.
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sillian je
prikupen kraj

nedaleč od
italijansko-

avstrijske meje.

Več destinacij na
citymagazine.si
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mestne skrivnosti

Pilates studio Kora
Kora je pilates studio, kjer vadba poteka v intimnem vzdušju do 8 vadečih.
Izvajanje vaj je tako popolnoma prilagojeno potrebam in zmožnostim vsakega
vadečega. Če pilates ni vaša prva izbira, se lahko odločite tudi za bootcamp, pump
TRX ali jogo. Ekipo sestavljajo 4 dekleta, ki združujejo različna znanja: inštr.
pilatesa in ustanoviteljica Mateja Čufer, inštr. pilatesa in fizioterapevtka Ena
Blažević, inštr. aerobike Pšenica Kovačič in učiteljica joge Katja Ujčič. V
septembru nudijo -15% na mesečno karto in -10% na trimesečno /polletno. 

041 822-478
info@korapilates.si  mateja@korapilates.si

Cesta dolomitskega odreda 26a, Ljubljana
www.korapilates.si

Eko Cukrček
Vedno več je ekološkega ozaveščanja in vračanja k naravi. Temu se želijo približati
tudi v Čokoladnici Cukrček, zato so v zadnjem času v svoj asortiman izdelkov
vključili tri prav posebne. To so temna, mlečna in bela ekološko pridelana
čokolada. Posebno jo dela trsni sladkor. Čokolada pa se ponaša tudi z ekološkim
certifikatom. Na voljo več okusov. 

Čokoladnice Cukrček:
Mestni trg 11  Miklošičeva 4

Pasaža Nebotičnika  Mercator Šiška
wwww.cukrček.si

Salomon S-LAB 
S-LAB kolekcija predstavlja sam vrh inovacij Salomon obutve, saj gre za
specializirane produkte, ki so plod tesnega sodelovanje med razvojnimi inženirji
in tekači,  katerim skupni cilj je zagotavljanje popolne uspešnosti na najtežjih
tekmah. Salomon S-LAB tekaška kolekcija se razvija vsako leto, včasih skozi
majhne, postopne izboljšave, včasih v popolni preobrazbi, toda vedno s
pristopom brezkompromisne, popolne uspešnosti z namenom, da najboljšim
tekačem pomagajo do vrhunskih rezultatov. Za to jesen so predstavili S-LAB
kolekcijo s tremi popolnoma novimi tekmovalnimi modeli: S-LAB WINGS, 
S-LAB WINGS Softground in posodobljen ter nadgrajen S-LAB SPEED. 

www.salomon.com/si
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Lokal Fabrika je več kot le lokal. Je družabni klub, je vinski bar, je pivnica … Njena
notranjost se namreč bere kot ljudski zapis ne tako davne zgodovine, ki je močno
zaznamovala tamkajšnje prebivalstvo. Je časovni stroj, kjer se med srkanjem kave,
vina iz buteljk in koktajlov preselite v preteklost. Neonski napis Fabrika, luči na
žarne nitke, legendarni stoli Tolix, fototapete z motivom kipa MiP-ovega bika in ne-
kdanje tovarne Meblo Iverka ter neobdelane stene … Vse priča o edinstvenem inte-
rierju, ki ne skriva brazd časa za moderno prenovo, ampak jih s ponosom kaže in
tako osvetljuje polpreteklo zgodovino desetega največjega mesta v Sloveniji. Fa-
brika se lahko pohvali z več različnimi kotički (in letnim vrtom), kjer bo vsak našel
sebi primernega in kjer se bo lahko okrepčal z gurmanskimi prigrizki in pestro iz-
biro pijač._

Fabrika, Bevkov trg 1, Nova Gorica
Odpiralni čas: pon.– sob. od 6. do 4. ure
Telefon: 041 535 148
www.facebook.com/fabrikabar.si
www.fabrika-bar.si

Lokal Fabrika –
spomin na zlate
čase goriškega
gospodarstva

Lokal Fabrika je zadnja pridobitev prenovljenega Bevkovega trga
v Novi Gorici. Industrijskega stila, z velikimi žarnicami na žarno
nitko, poleg največje izbire koktajlov in vinoteke obuja spomin na

čase, ko so cveteli goriški velikani, kot je podjetje MiP, ki je 
v najboljših časih rezalo kruh velikemu delu Goričanov. 

nici in kljub nevarnosti povod-
nega moža okušali sladkosti
znamenite torte Stolp – Lju-
bljanski grad. Večerja na ladjici
vključuje pethodni menu chefa
Igorja Jagodica ob spremljavi
vin domačih in tujih vinarjev.
Kulinarične romantične zgod-
be na Ljubljanici se bodo
dogajale tako v toplem polet-
nem večeru kot čez vse leto …
tudi v decembru, ko je naša
prestolnica odeta v tisoč luči._

Informacije in rezervacije:
tina.kirn@kaval-group.si

Sladka jesen 
Čokoladni atelje Dobnik, dru-
žinsko podjetje in čokoladnica
z 20-letno tradicijo izdelave
čokoladnih izdelkov, tudi to
jesen ni pozabil na nas. Nova
jesenska kolekcija pralinejev iz
Čokoladnega ateljeja Dobnik,

nas bo razvajala z okusi cime-
ta, mandljev, lešnika, pistacije
ali pa morda porta. Jesen bo
tako sladka, lepša in zabavnej-
ša. Čokoladni atelje Dobnik
najdemo tako v Ljubljani, Mari-
boru, Celju in Žalcu, ustavimo
pa se lahko tudi v njihovi sple-
tni trgovini. V Žalcu je med
drugim tudi delavnica, kjer
družinsko podjetje že nekaj
več kot 20 let ročno izdeluje
čokoladne izdelke. Naravne in
kakovostne sestavine, nič kon-
zervansov ter uporaba prave
čokolade pralineje in čokolade
Čokoladnega ateljeja Dobnik
ohranjajo avtentične in sveže._

www.cokoladniatelje.si

piv
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a

Besedilo: Valentina Jarc, Lucija Marko in Anže Pompe

Kulinarični mojster Igor Jago-
dic iz Restavracije Strelec
Kaval Group & kapitan ladjice
Ljubljana Tomo Zupančič nas
že od poletja naprej vabita na
kulinarično razvajanje po Lju-
bljanici. Lahko je čudovito dari-
lo za rojstni dan, obletnico
poroke ali poslovni dogodek …
ali pa celo nepozaben romanti-
čni večer na reki sedmerih
imen – reki Ljubljanici. Ob teh
prečudovitih in drugačnih
večerih bomo spoznali kulina-
rične mojstrovine Ljubljane in
Slovenije, pluli po reki Ljublja-

na
mi

g Kulinarično razvajanje po Ljubljanici
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svetila Pogled na sever
Večnamenskost je "in" in temu sledi tudi svetilo
proizvajalca Northern Lighting. 'Say My Name' odvisno od
želja in potreb spreminja svojo pozicijo v prostoru. Seveda
ne sama od sebe, temveč jo mi prilagodimo funkciji stropne
ali namizne luči. Izdelana iz beneškega stekla izpod rok
mojstrov, stilno odzvanja sodobni skandinavski dizajn.
Izbrana barva, vijolična, odseva svetlobo in odtenke
nočnega nordijskega neba, svetlobo fjordov in mehko
površino mirne vode. Skratka, pravljično._
northernlighting.no

dizajn Lunin sij
Španska oblikovalka Patricia Urquiola se je
ponovno podpisala pod izjemen kos pohi-
štva, ki ga je oblikovala za francosko pod-
jetje Coedition, s katerim tako uspešno na-
daljujejo sodelovanje. Element za shranje-
vanje, pomenljivo poimenovan Luna, pri-
tegne pozornost s predimenzioniranim
okroglim elementom, ki stoji na bazi oblike
X. Medtem ko je okrogli del razdeljen na če-
trtine, je zgornji del odprt in rezerviran za knji-
žno polico ali odlagalno površino za deko-
rativne predmete. Spodnji del se poljubno
zapira glede na želje uporabnika. Na voljo
je v dveh izvedbah: v oranžni z vratci iz ore-
hovega lesa ali iz orehovega lesa z vratci v
zeleni in modri barvi._
www.coedition.fr

kult Predelava
Alessi ima mnogo kultnih izdelkov, toda lahko se strinjamo, da je ena prvih aso-
ciacij na italijansko podjetje čajnik 9093, na katerem sedi ptiček, ki začne čivkati,
ko voda zavre. Ob 30-letnici slavnega izdelka je Michael Graves oblikoval pose-
bno edicijo, na katerem je ptička zamenjal z zmajem. Tega je oblikovalec izbral kot
evolucijski razvoj kultnega ptiča. V posebni praznični izdaji so na voljo tri verzije
zmaja, v zeleni, turkizni in barvi bakra.  Ker brez originala ni nič, je vsakemu jubi-
lejnemu paketu dodan tudi originalni ptičji dizajn._
www.alessi.com

Pletenica jesenskih odtenkov
Besedilo: Vanja Hočevar

Ko pride jesen, se vse umiri, mi pa začnemo urejati svoje gnezdo, v katerem
bomo prezimili. opremimo ga v umirjajoče okolje, v katerem na nas dobro
vplivajo barve, naravni materiali in oblike.  

Več trendoV na
citymagazine.si
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nakit Eksplozija barv
Kljub temu da je spomin na vroče poletje že zbledel,
nas greje nova kampanja FREYWILLE, ki prinaša to-
ploto sonca, veselje do življenja, ljubezen do barv in
nakita. Eksplozija barv izraževa mladostno srečo in
sproščenost, ki pričara spomin na vroče mesece. Na-
sičena kolekcija prstanov, zapestnic in rut nas odlo-
čno prepričuje, da nakita ni nikoli preveč. Ob tem ob-
čutek za barve in stiliranje ni odveč._
Butik FreYWILLe, Ljubljana, Mestni trg 8, Ljubljana

kolekcija Etno folk
Burberryjeva kampanja Prorsum  za jesen-zimo 2015/16
predstavlja novo Burberryjevo generacijo. Pred objektiv
Maria Testina je stopilo 12 mladih, nadarjenih britanskih
umetnikov iz sveta glasbe, mode in filma, med njimi
Florence Kosky, Ella Richards, Amber Anderson, Clara
Paget, Ranald MacDonald in Tom Odell, in se vživelo v
boemsko modno zgodbo. V tej so glavne vloge zaupane
dotikom vzorcev, barv, patchworka, ohlapnim dolgim folk
oblekam, pončom, plaščem s cvetličnimi potiski in resicam,
ki imajo primat nad oblačili in modnimi dodatki. Barvno se
opojna kolekcija giblje med temnejšimi odtenki olivno
zelene, rjave, vinsko rdeče in modre._
XYZ Premium Fashion Store, Citypark, Šmartinska 152 g, Ljubljana, 
www.sportina.si in xyz-stores.com

spletno mesto
Fashion Toast 
Pixie market je
ameriška spletna
trgovina, ki bi jo
modne navdušenke
zlahka zamenjale za
modna nebesa.
Ponudba oblačil in
modnih dodatkov
nagovarja izključno
ženske "fashioniste", ki
nosijo aktualne trende.
Poplava stajlingov
ponuja ideje za vedno
nove modne
kombinacije, ki
preizkušajo našo
domišljijo in pogum._
www.pixiemarket.com

zapeljivo Balmain za H & M
V začetku novembra prihaja na police trgovin nova modna kolekcija, ki nosi pečat obe-
tajočega modnega sodelovanja. Švedski modni gigant je združil moči s francosko mod-
no hišo Balmain in njenim kreativnim direktorjem, Olivierjem Rousteingom. Kolekci-
ja, ki bo vključevala oblačila in modne dodatke za moške in ženske, ostaja zvesta Bal-
mainovemu slogu in njihovemu modnemu DNA-zapisu, ki je energičen, zabaven, svo-
bodnega duha, unikaten, čuten in direkten. Komaj čakamo preplet duha visoke mode
z uličnim stilom._
www.hm.com

modni dodatek Ovit 
v denim
Modna hiša Guess tudi z novo ko-
lekcijo ur brezkompromisno sledi
svoji jasno izraženi identiteti, zaradi
mladostnega pridiha pa so njihovi iz-
delki postali nepogrešljiv modni do-
datek za sodoben, aktiven življenjski
slog. Ure v odtenkih denima s pri-
mesmi potiska kačje kože, v kombi-
naciji z glamuroznimi detajli v zlati
barvi so aktualne, modne, opazne in
drzne. Kolekcija, ki zaobjema različne
stile, od elegantnega do športnega,
je dinamična in vpadljiva. Barvna le-
stvica se preliva od odtenkov džin-
sa in globokega morja do golobje si-
vih odtenkov, ki preidejo med ba-
krene in rjave odtenke. Za sledilce
modnih trendov._
Slowatch, 
Gosposvetska cesta 5, Ljubljana in
www.slowatch.si

Ko se shladi
Besedilo: Vanja Hočevar

Igra vzorcev, resic, ki prikličejo pred oči sedemdeseta leta prejšnjega
stoletja, ter temnih barv nas bo redno spremljala v novi modni sezoni. 

Več trendoV na
citymagazine.si
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Pončo Comma. 

Cena: 99,99 evra. 

www.comma-store.eu

modna sladica 

Ogrlica Max & Co., 

cena: 69 evrov. 

Trgovina Max & Co., Miklošičeva 1, Ljubljana.

visoke zelene trave 

Ženska ura Skagen.

Cena: 139 evrov. 

www.slowatch.si

hipi na ulici 

Obutev Massimo Dutti. 

Cena: 99,95 evra. 

www.massimodutti.com

velika 

Torba Liebeskind Berlin. 

Cena: 229 evrov. Trgovina Liebeskind Berlin,

Citypark, Šmartinska 152 g, Ljubljana.

int.liebeskind-berlin.com

skandinavska prefinjenost 

Fotelj Hay. 

Cena: 994,98 evra. 

huset-shop.com

za gospodične 

Klobuk za ženske Asos. 

Cena: 27,65 evra. 

www.asos.com

globine sivine 

Moški pulover Only & Sons. 

Cena: 39,95 evra. 

Trgovina Sportina, Citypark, 

Šmartinska 152 g, Ljubljana. 

www.sportina.si

retro 

Ženska obleka H & M. 

Cena: 39,99 evra. 

www.hm.com

vonj po kostanju 

Moške hlače Jack & Jones. 

Cena: 71,33 evra. 

jackjones.com

prebujena šestdeseta 

Ženska obleka Next. 

Cena: 31 evrov. 

www.next.co.uk

prva 

Parfumska voda Miu Miu, 50 ml. 

Cena: 85,05 evra. 

www.everet-group.com

Popolna kombinacija

Ko spojimo minimalizem s čistimi linijami in retro videz,

dobimo stajling, ki obuja hipijevsko obdobje sedemdesetih let

prejšnjega stoletja. Prav gotovo ... nasprotja se že od nekdaj

privlačijo.

utrip mesta

CM21_KOLAZ_Moda_paris  9. 09. 15  12.47  Page 26



lepota & zdravje 22
utrip mesta

14/09/15 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI

Joga za notranji mir
Besedilo: Valentina Jarc

To jesen stopimo v stik sami s seboj in preko zlitja svojega fizičnega telesa, uma in
duše ustvarimo svojo lastno harmonijo. Podajmo se na pot k razsvetljenju, odženimo
stres, razjasnimo um, izboljšajmo dihalno tehniko in povečajmo telesno gibljivost,
prožnost in vzdržljivost. Vse to s pomočjo joge, starodavne hindujske duhovne
prakse, pri kateri z dihalnimi vajami, telesnimi položaji in mentalnim osredotočanjem
dosežemo telesno in duševno uravnovešenost. 

Urbana joga je
arhitekturni
eksperiment
Slovenke Anje
Humljan, ki
spreminja
način, na
katerega
zaznavamo
vsakodnevne
situacije v
urbanem
okolju.

Aerial joga
je veščina, kjer

jogijske vaje s
pomočjo visečih
trakov izvajamo

v zraku.
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Hatha joga in free flow vinyasa joga
Pri večini izmed vadb joge, ki jih najdemo pri
nas, gre za eno izmed oblik hatha joge, ki pome-
ni fizično obliko vadbe joge. Gre za vadbo, ki ni
pretirano fizično naporna in je idealna izbira za
začetnike, ki se z jogo šele spoznavajo. Glavni
poudarek hatha joge je na sproščanju in umirja-
nju. Free flow vinyasa joga je fizično nekoliko bolj
naporna kot hatha joga. Ključna lastnost te vrste
joge je zaporedno prehajanje iz poze v pozo, pri
čemer sta gibanje in dihanje popolnoma uskla-
jena. Gre za dinamično obliko joge, ki jo prepo-
znamo po tekočih prehodih.

Ashtanga joga
Ashtanga joga je fizično izjemno zahtevna
vrsta joge, ki zahteva odlično fizično pripravlje-
nost in predhodno poznavanje osnov joge. Od
vinyasa joge se razlikuje po tem, da je prehaja-
nje iz asane v asano tu striktno določeno. Tudi
pri ashtanga jogi je usklajevanje diha z gibom
ključnega pomena. 

Iyengar joga
Iyengar joga je vadba s pomočjo pripomočkov.
Večina poz je podobnih kot pri osnovnih oblikah
joge, le da gre tu za nekoliko bolj izpopolnjeno teh-
niko, natančno zaporedje in določen čas trajanja
jogijskih položajev, izjemno pomembno pa je tudi
iskanje pravega ravnovesja v določeni asani. Pri tem
si pomagamo s pripomočki, med katerimi so naj-
bolj pogosti trakovi, blazine, stoli in podobno. 

Joga izvira iz Indije, kjer ostaja močna življenjska
tradicija in predstavlja pot k razsvetljenju (nirva-
ni), vedno bolj prisotna pa je tudi na Zahodu, kjer
jo večina razume zgolj kot telesno vadbo. To ni
nujno slabo, saj redno prakticiranje joge dobro-
dejno vpliva na človeško telo, vseeno pa bomo
še več od nje odnesli, če bomo izvajanje jogijskih
položajev – asan razumeli kot enega izmed kora-
kov pri doseganju duševnega miru, po katerem
v hitrem in stresa polnem življenju vsi tako zelo
hrepenimo. Redna vadba joge in z njo povezanih
dihalnih vaj, koncentracija in sproščanje blago-
dejno vplivajo na telesno, mentalno in duševno
zdravje. Joga blaži stres, pomaga pri blažjih obli-
kah depresije, anksioznosti in sindromu kroni-

čne utrujenosti, pospešuje cirkulacijo, krepi miši-
čni tonus, odpravlja težave s hrbtenico, sklepi in
visokim krvnim pritiskom, izboljša samozavest,
poveča zmožnost koncentracije in pripomore k
večji kreativnosti. Danes obstaja veliko pristopov,
šol oziroma vrst joge. Nekatere so bolj dinami-
čne, druge sledijo strogemu zaporedju izvedenih
jogijskih položajev, tretje so meditativne narave,
jogo pa lahko izvajamo celo v paru, v ogreva-
nem prostoru in v zraku. Čeprav obstaja več vrst
joge, je cilj vseh, da posameznik preko njihove-
ga prakticiranja zaživi polno življenje in doseže
svoj notranji mir. Preden izberemo svojo, jih pre-
iskusimo vsaj nekaj in nato na podlagi lastnih
izkušenj in občutkov izberimo tisto pravo.
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Na domačih tleh podobno konferenco najdemo v Ljubljani. Od 9. do
11. oktobra 2015 bo v prestolnici potekala Ljubljana Yoga Conference,
ki vabi na zanimivo, zabavno dogodivščino in odkrivanje naših
brezmejnih notranjih potencialov. Jogijska konferenca je namenje-
na vsem, ki iščejo več kot le vadbo ali delavnico, ter je primerna za
začetnike, izkušene praktikante in učitelje, ki želijo poglobiti svoje jogij-
sko znanje. Cilj Ljubljana Yoga Conference je nenehno povezova-
nje in ustvarjanje močne skupnosti, ki jo veže ljubezen ljubezen do
joge kot športne discipline, filozofije in duhovne prakse. Na jogijski
konferenci se bodo prepletala različna znanja, metode in stili, ki
bodo, prilagojeni modernemu človeku, ponudili vpogled v tradi-
cionalno jogijsko prakso, ki danes mnogim, ki so jo vključili v svoj
vsakdanjik, predstavlja način življenja. Več informacij na www.lju-
bljanayogaconference.com/sl.

Razstrupljanju s sokovi
naj sledi spomladanska
dieta z veliko sadja in
zelenjave.

Preden
izberemo

med
raznolikimi

oblikami
vadbe joge,

jih
preiskusimo
vsaj nekaj in

nato na
podlagi
lastnih

izkušenj in
občutkov
izberimo

tisto pravo.

Joga je
primerna
oblika vadbe
tudi za naše
najmlajše.
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Pri akrojogi gre za popolno harmonijo partnerjev,
ki s pomočjo vadbe ojačata svoje telo in odnos.

Bikram joga
Bikram joga pomeni izvajanje 26 zaporednih
asan v ogrevanih prostorih (na približno 39 sto-
pinj Celzija), pri čemer toplota dvigne telesno
temperaturo in s tem poveča prožnost, pospeši
potenje, s tem pa tudi detox mišic in organov ter
poveča intenzivnost vadbe. Bikram joga poteka
90 minut. Gre za v tujini izjemno popularno vad-
bo, ki ji pravijo tudi "hot yoga".

Kundalini joga
Kundalini joga je duhovna vrsta joge, saj omo-
goča prebujanje naše speče zavesti. Le-to pred-
ramimo z izvajanjem asan v točno določenem
zaporedju, pri čemer se osredotočamo na pretok
energije prek sedmih čaker, ki so razporejene po
našem telesu.

Joga v vsakdanjem življenju 
Joga v vsakdanjem življenju je vrsta joge, ki
poudarja tudi družbeno in duhovno zdravje. 
V ospredju ni le fizična vadba, temveč tudi umi-
ritev s pomočjo meditacije.

Akrojoga
Akrojoga temelji na kombinaciji joge in akroba-
tike, njena posebnost pa je, da tovrstno obliko
vadbe izvajamo v paru. Gre za popolno harmo-
nijo, zaupanje in predajanje partnerjev, ki s
pomočjo neverbalne komunikacije ojačata svo-
je telo in odnos. 

Aerial joga
Pri aerial jogi oziroma jogi v zraku gre za kombi-
nacijo joge in cirkuških akrobacij, kar v praksi
pomeni, da jogijske vaje, ki jih drugače izvaja-
mo trdno na tleh, pri aerial jogi izvajamo v zraku,
in sicer s pomočjo posebnih trakov, ki so nameš-
čeni na strop prostora, v katerem vadimo. Pred-
nost joge v zraku je vsekakor ta, da so med vad-
bo naši sklepi veliko manj obremenjeni kot pri
ostalih stilih joge.

Joga za najmlajše
Joga za otroke naše malčke na zabaven način uči
pomembnih veščin v spodbudnem in netekmo-
valnem okolju, kjer cilj ni popolna izvedba jogij-
skih vaj, ampak predvsem krepitev moči in obvla-
dovanje telesa. Joga za najmlajše je prilagojena
otrokovim sposobnostim, z njeno pomočjo pa se
otroci sprostijo, razgibajo in povežejo med seboj.

Obrazna joga
Z obrazno jogo krepimo obrazne mišice, pre-
prečujemo nastanek starostnih gub, ohranjamo
mladosten izgled in pozitivno vplivamo na svo-
je počutje.  

Urbana joga
Tako kot se je joga razvijala zadnjih šest tisoč let,
se razvija še dandanes. V bogat sistem, poln razli-
čnih principov in smeri, se tako iz leta v leto vklju-
čuje vedno več raznolikih vrst joge z enim in
istim ciljem – omogočati bolj kakovostno, zdra-
vo in izpopolnjeno življenje. Ena izmed najbolj
svežih je urbana joga. Urbana joga ni joga kot
taka. Je arhitekturni eksperiment slovenske arhi-
tektke Anje Humljan, ki spreminja način, na kate-
rega zaznavamo vsakodnevne situacije v urba-
nem okolju: ne gre za geometrijo in funkcijo,
ampak za podzavestno čutno izkušnjo, ki vpliva
na to, ali se v določenem prostoru počutimo
ugodno ali neugodno. Avtorica nam želi preko
projekta in knjige Urbana joga s sliko in besedo
pojasniti, da smo veliko več kot le telo v prosto-
ru. Smo telo, duh in um, ki čuti, interpretira, si
domišlja, sanja in si želi ter se prepleta z okoljem,
v katerem biva. Več na www.anjahumljan.si.

Joga konference
Tako kot se vsako potovanje začne s prvim kora-
kom, se jogijska pot prične s prvim dihom. Pri
tem nas lahko vodijo knjige, strokovni članki,
videoposnetki in izkušeni inštruktorji v joga cen-
trih, svoje znanje pa lahko pridobimo in izpopol-
nimo tudi z obiskom ene izmed tujih ali domačih
joga koferenc, kjer se lahko seznanimo z razno-
vrstnimi šolami joge in vsem, povezanim z njimi.
V tujini, natančneje v Barceloni, vsako leto konec
julija poteka ena izmed največjih tovrstnih kon-
ferenc – Barcelona Yoga Conference (BYC). Gre
za pravo jogijsko slavje, ki obsega pet dni, pos-
večenih jogi, glasbi in plesu, in na katerega so
vabljene vse generacije, profesionalci, popolni
začetniki in celo otroci. Z obiskom BYC lahko
spoznamo več kot 20 različnih stilov joge, vadi-
mo po navodilih 60 mednarodno priznanih
inštruktorjev joge, se udeležimo številnih brez-
plačnih delavnic in spoznamo istomisleče ljudi iz
vseh kotičkov sveta. Več na www.barcelona
yogaconference.cat. _
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Novi avtomobil 
Peugeot 208 – kralj 

v mestu 
Kralj mestnih ulic s svežimi potezami in

razširjeno paleto barv. 
Besedilo: Jan Macarol

Peugeot 208 je vsekakor eno tistih vozil, ki je že
do sedaj delovalo izjemno sveže in moderno. 
A ker leta letijo, so se pri Peugeotu odločili, da
mestnemu malčku vseeno namenijo nekaj 
pozornosti in ga z nekaj malenkostmi naredijo
zopet izjemno v stiku s trenutkom in časom. 
Če se spustimo v podrobnosti, bomo zagotovo
opazili drugačne prednje žaromete z zanimivo
temno podlago, ki jih seveda krasijo obstranske
dnevne LED-luči. Nova prednja maska se ele-
gantno zliva v preoblikovan prednji odbijač, ne
gre pa spregledati niti spremenjene zadnje luči
ter odbijača. 

Peugeot 208 ponuja nove barve ter barvne
modne dodatke, s katerimi ga lahko personalizi-
ramo in mu tako namenimo svojo osebno noto.
Še posebej privlači možnost dveh tonov mat
barv, ki je v tem avtomobilskem razredu prvič
na voljo serijsko. 

Da bo vožnja bolj varna, so na voljo še asistenčni
sistemi, med katerimi lahko izpostavimo Active
City Brake, sistem za samodejno zaviranje 
v mestu, ki poskrbi za višji nivo varnosti in vozilo
samodejno ustavi pri hitrostih do 30 km/h.

Zabavno elektroniko lahko upravljamo preko 
7-palčnega zaslona na dotik, ki je dobil mnogo
programskih nadgradenj. Med drugim ponuja
funkcijo MirrorScreen, ki uporabniku omogoča
dvojni prikaz vsebin z njegovega pametnega
telefona, združljivega z aplikacijama Mirrorlink®

ali Carplay®. 

Na mestnih ulicah lahko tako pričakujemo ne-
dvomno vladavino novega vozila Peugeot 208._

www.peugeot.si

Več informacij:
citymagazine.si/noviPeugeot208
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pametni telefoni Porto in 
Modena – paradna
konja znamke Coolpad 
prihajata v Slovenijo
V Slovenijo prihaja sedma največja svetovna in če-
trta največja kitajska blagovna znamka pametnih
telefonov, Coolpad. Telefona Coolpad Porto in 
Coolpad Modena nosita imeni po evropskih me-
stih, njuno razmerje med dizajnom, zmogljivostjo
in ceno pa je izjemno. Prodor manjših blagovnih
znamk na evropsko tržišče tako počasi, vendar go-
tovo, pomeni pretres trga tradicionalnih znamk, kot
sta na primer Samsung in LG. Odličen dokaz je prav
blagovna znamka Coolpad, ki poleg odličnih teh-
ničnih performansov izdelkov ponuja tudi telefone
z enostavno boljšim in pametnejšim dizajnom. Vse
skupaj seveda za bolj pametno ceno.  Rečemo lah-
ko le – dobrodošli v Evropi!_
www.coolpad.eu/si

dizajn Viks Carbon – ultimativno 
mestno kolo s slovenskim okvirjem
Viks Carbon ni še eno mestno kolo za hitro premagovanje
razdalj, ki se bo izgubilo v poplavi podobnih koles. Kolo
Viks Carbon znamke Velonia Bicycles, ki je karbonska
različica modela Viks, je namreč namenjeno vsem, ki iščejo
najboljše in najdrznejše na trgu. In s kolesom s slovenskim
okvirjem, ki so ga izdelali pri Berk Components, bodo to
tudi dobili. Če smo s kolesom Viks izstopali, bomo s
kolesom Viks Carbon glavni v mestu. Kolo z edinstvenim
okvirjem, ki ga je izdelalo podjetje našega nekdanjega
profesionalnega kolesarja Jureta Berka, Berk Components
– bodoči Akrapovič med deli iz ogljikovih vlaken za kolesa
– je namreč izjemno v vseh pogledih. Okvir tehta bore štiri
kilograme in je glede na standardno različico lažji za tri
kilograme. Drvi na Aerospokovih kolesih, silo pedal pa na
pogonski zobnik prenaša jermen in ne klasična veriga.
Kolesa ne bodo šla v masovno produkcijo, javnosti pa so
se prvič predstavila nedolgo nazaj na kolesarskem sejmu
Eurobike 2015 v nemškem Friedrichshafnu._
viks.cc/viks-carbon

fotografija Polaroid Snap
Kje so že časi, ko smo fotografirali s Polaroidom, fotoaparatom, ki je 
v trenutku natisnil našo fotografijo? Čeprav se zdi, da so njegovi časi
že minili, pa se fotoaparat Polaroid vrača na sceno. Na sejmu zabavne
elektronike in gospodinjskih aparatov IFA v Berlinu se je namreč ne-
davno predstavil kot digitalni fotoaparat z vgrajenim tiskalnikom foto-
grafij, ki v trenutku natisne fotografijo, a za to ne uporablja črnila. Skriv-
nost leži v tehnologiji ''Zero Ink'' (brez črnila), ki jo je razvilo podjetje Zink.
Digitalni fotoaparat Polaroid Snap se ponaša tudi z ločljivostjo 10 mi-
lijonov slikovnih točk in "izpljune" fotografije, velike 7,5 x 5 centime-
trov, kasneje pa lahko natisnemo tudi večje, saj vse posnetke shrani
na spominsko kartico microSD. Polaroid ''2.0'' se nam v štirih različnih
barvah (črni, beli, rdeči in modri) obeta enkrat do konca leta 2015 in
bo naprodaj za pičlih 90 evrov._
www.polaroid.com

Urbane inovacije
Besedilo: Lucija Marko in anže Pompe

Jesen ne prinaša le barv, temveč tudi nove urbane trende in inovativne
koncepte, ki bodo krojili bližnjo prihodnost. nekaj jih je bilo te dni prvič
predstavljenih tudi v Berlinu, na priznanem sejmu zabavne elektronike
IFa 2015, ki vsak začetek septembra preseneča s tehnološkimi
novostmi in inovacijami. 

Več trendoV na
citymagazine.si
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novost Scoutee – slovenski merilec 
hitrosti žogice 
Scoutee je slovenski merilec hitrosti bejzbolske žogice, ki je nedavno začel svojo "Kick-
starter" kampanjo, s katero želi za zagon proizvodnje zbrati 50 tisoč ameriških do-
larjev. Začetek je vzpodbuden, a žoga je okrogla, kot pravijo, zato šampanjca ekipa
še ne sme hladiti. Gre za radarsko napravo, ki trenutno meri hitrost bejzbolske žogi-
ce (v prihodnosti naj bi merila tudi druge vrste žog), njihova ciljna skupina pa so v
prvi fazi tako nadobudni igralci bejzbola kot tudi njihovi trenerji. Za projektom Scou-
tee stoji Miha Uhan, nekdanji igralec bejzbola. Poleg Mihe pri projektu sodelujejo še
Tomaž Korošec (radiofrekvenčni inženir), Luka Mali (možgani za strojno opremo) in
Majda Dodevska (PR in marketing)._ 
scoutee.co

tehnologija Wood Kubb – lesen osebni 
računalnik, ki je kos tehnologije 
Tudi najlepši osebni računalniki delujejo kot kos tehnologije, kar jim daje hladnost.
Wood Kubb pa je popolno nasprotje računalnikov, kot jih poznamo. Gre namreč za
kocko iz lesa, ki jo bomo rade volje posadili na vidno mesto, kar za osebne računalnike
težko trdimo. Kljub svoji majhnosti zmore vse, kar zmorejo veliki. Za 12,5 x 12,5 cen-
timetrov veliko leseno lupino se namreč skriva Intel Core i3 ali i5 procesor. Osebni
računalnik Wood Kubb je lahek, diskreten, eleganten, prenosljiv, kompakten, z za-
menljivim, ročno izdelanim ohišjem (izdelujejo jih v Franciji), enostaven za uporabo
in kompatibilen z vsemi napravami. Na Kickstarterju lahko računalnik Wood Kubb
do 4. oktobra prednaročimo za (preračunanih) 400 evrov._
www.kubb.eu
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28
utrip mestaotroci

Sanjski svet
Pižama z ljubko podobo so-
vice, značilno za newyorško
znamko Skip Hop, ki sta jo leta
2003 ustanovila novopečena
starša Ellen and Michael Dia-
mant, bo otroka brž zazibala v
spanec. Živalska ljubkost ne

Adijo, poletje
Besedilo: Vanja Hočevar

September je lahko še kako razigran. Lovljenje zadnjih toplih sončnih
žarkov, sprehodi v naravi in igranje na igrišču pred prihodom mrzle
jeseni so lahko najlepši del leta..

otroške sobe
nidi, ki

spodbujajo
njihovo

ustvarjalnost.

otroci obožujejo živali, zato jih
imajo radi za svoje prijatelje.

agenda 

NEDELJA 20/09
Pikin festival
Letos bo Pika s svojimi vragolijami
v Velenje vabila otroke in družine
med 20. in 26. septembrom. Tema
letošnjega največjega družinskega
festivala v Sloveniji je Krog letnih
časov, skozi katerega bodo
udeleženci spoznavali modrosti
matere narave, letne čase in
radosti različnih življenjskih
obdobij. Kot vsako leto bo zabava
pomešana s kulturno vzgojo 
in izobraževanjem.
Različne lokacije mesta Velenje.
Vstop je prost. 
www.pikinfestival.si

SOBOTA 26/09
Volk in lakota
Predstava se dogaja temnega
zimskega večera, ko volka daje
lakota. Medtem ko si išče hrane,
se v pravljici pojavi Rdeča
kapica in za njo še kozlički.
Lutke so izdelane iz predmetov,
ki jih je režiser Jakub Folvarčný
poiskal na ulicah Helsinkov, zato
svojo zvrst imenuje "punk
lutkovno gledališče". Za starejše
od pet let.
Ob 10. uri, Lutkovno gledališče
Maribor, Vojašniški trg 2 a, 
Maribor. Vstop je prost. 
www.lg-mb.si

TOREK 29/09
Žabe so žabe
Nova predstava na repertoarju
LGL pripoveduje o različnih
svetovih, o prijateljstvu med
ribakom in paglavcem. Njuno
prijateljstvo se stke, preden
paglavec zraste v žabca, skoči iz
ribnika na kopno in odkrije še en
svet, za katerega sploh nista
vedela, da obstaja. Za starejše od
treh let.
Ob 17. uri, Oder pod zvezdami LGL,
Lutkovno gledališče Ljubljansko,
Krekov trg 2, Ljubljana. Cena
vstopnice: 5 evrov. www.lgl.si

Z rolko v šolo. 
Zakaj pa ne?

VEč tREndoV na
citymagazine.si
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kupon za sodelovanje v na-
gradni igri, ki traja do 20 sep-
tembra 2015, v kateri lahko
zadanemo originalno rolko
''Penny'' in nahrbtnik. Kdo
pravi, da se igrivost ustavi 
na pragu jeseni?_
www.soliver.com

Čas za branje 
Seveda je lahko šolski dan
popoln. Blagovna znamka
s.Oliver za dečke predlaga
oblačila modro zelene barve,
za dekleta pa stereotipno vi-
jolične in roza. Če jim do-
damo navihane majice s
potiski, v kombinaciji s kav-
bojkami ali krilom in jakno
čez ramo v močni barvi, se
šolski dan lahko prične. Da bi
september ostal v čim lep-
šem spominu, so v otroških
trgovinah s.Oliver za vse
kupce kolekcije pripravili na-
gradno igro – ob nakupu
otroške kolekcije prejmemo

Otroško pohištvo Nidi, del
italijanske blagovne znamke
Battistella, zaznamujejo
kakovost, igriv, stilsko
dovršen dizajn, predvsem pa
inovativen pristop in
dolgoletne izkušnje pri
izdelavi pohištva ter
prijaznost do okolja.
Vsebujejo tri sestavljive
kolekcije Woody, Soft in
Graphic oziroma modularne
sisteme, kar pomeni, da so
elementi bolj svobodni,
premični, fleksibilni, zabavni,
praktični, da se lažje
prilagajajo otroškim željam,
predvsem pa zelo
funkcionalni. Ker je vsak otrok
drugačen, so take tudi sobe,
ki zagotovijo otroku
ustvarjalen prostor, ki podpira
razvoj kreativnosti in hkrati
dopušča, da se otrok v
objemu prostora spočije._
Element-are, Resljeva cesta 3,
Ljubljana,
www.nidi.it in www.elementare.si 

Iz čarobnih sanj
Naj je otrokom všeč ali ne,
dejstvo je, da bodo s
pričetkom jeseni manj tekali
po igrišču, brcali žogo, metali
na koš ali čofotali v vodi, saj
bodo več časa preživeli v
zaprtih prostorih. Ne samo v
šoli ali vrtcu, temveč tudi

doma, zato je ključnega
pomena, da jim opremimo
sobo po njihovih potrebah.
Pohištvo, ki se prilagaja
malčku ali šolarju in raste
skupaj z njim, je izjemno
praktična rešitev, kar pa ne
pomeni, da zaradi tega trpita
kvaliteta ali izgled opreme.

bo začarala le otrok, temveč
tudi starše. Mehak bombaž, za-
bavne aplikacije in vezenine,
ki oživijo živalske prijatelje, pa
bodo pomirjujoče vplivali na
malčka. Pižame Zoojamas™
združujejo širšo živalsko dru-
ščino, dotični sovji motiv pa
navdušuje s posrečeno barvno
kombinacijo z všečnim pikča-
stim vzorcem. Premišljen di-
zajn ne bo omehčal le vašega
srca, temveč bo povzročil, da
se bo tudi malček dnevno ve-
selil večernega rituala in komaj
čakal, da se gre družit s svojim
živalskim prijateljem._
www.vanilapark.si
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Od 27. 8. do 21. 10. boste ob nakupu za vsakih 
10 EUR  ali ob nakupu izdelkov vključenih v 
aktivnost Spuži Kvadratnik na blagajni prejeli 
paketek z 1 nalepko, 1 žigom in 2 diskoma!                                                                            

ZBERI NALEPKE, ŽIGE, FIGURICE IN DISKE  IN ZABAVA 
SE LAHKO PRIČNE!

© 2015 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles, 
logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. Created by

Igraj SE S SPUZIJEM IN 
DRUSCINO IZ BIKINSKE 
BISTRICE!

Z IZPOLNJENIM ALBUMOM 
Z NALEPKAMI SI PRIDOBIS

50% POPUST NA PLISASTO 
IGRACKO IZ SPUZIJEVE ZBIRKE

ZBERI 
VSEH 8 

FIGURIC

IGRAJ SE Z DISKI IN SESTAVI SVOJO SKULPTURO

ZBERI 
VSEH 8  OKIC 

SKOKIC

MERCATORJU!V

ZBERI 
VSEH 42 NALEPK

SPUŽI VREČKA 
Z ALBUMOM
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•••••
Pustolovščina Volčji totem  
Wolf Totem, Francija, Kitajska, 2015
Režija: Jean-Jacques Annaud. Igrajo: Shaofeng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa.
1. 10., Kolosej

Leto 1967. Chena Zhena,
mladega študenta iz Pekinga,
pošljejo v Notranjo Mongolijo,
da bi poučeval nomadska
plemena pastirjev, tam pa se
izkaže, da se mora v tej

neskončni, grobi in dih jemajoči divjini o skupnosti, svobodi ter
odgovornosti največ naučiti ravno Chen. Najpomembnejša
lekcija pa je tista o živali, ki se je nomadi najbolj bojijo in jo hkrati
častijo – o volku. Ravnovesje med človekom in živaljo pa se
poruši, ko centralna vlada odloči, da je za vsako ceno potrebno
z območja odstraniti vse volkove._

•••••
Biografska drama Pot do slave 
She's Funny That Way, ZDA, 2014
Režija: Robert Zemeckis. Igrajo: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon.
8. 10., Cineplexx & Kolosej

Dvanajst ljudi je hodilo po
Luni, toda le en človek je
razpel vrv med stolpoma
Svetovnega trgovinskega
centra in se brez zaščite
sprehodil po njej. To je bila
avantura francoskega

vrvohodca Philippa Petita, ki se je leta 1974, v iskanju največje
pustolovščine, tik po zgraditvi stolpnic WTC v New Yorku, odločil
med dvojčkoma napeti jekleno žico in se sprehoditi 400 metrov
nad tlemi. A drzni podvig ni samo načrtovanje, priprava, izvedba,
tu so še nenadni zapleti pri dostopu do najvišjih nebotičnikov
sveta, predvsem pa pogum, saj ga vsaka najmanjša napaka lahko
stane življenja. Film si bomo lahko ogledali tudi v 3D-tehniki._

•••••
Najstniška komedija Julija in Alfa Romeo 
Julija in Alfa Romeo, Slovenija, 2015
Režija: Blaž Završnik. Igrajo: Dario Nožić Serini, Jan Gerl Korenč, Špela Colja.
17. 9., Cineplexx & Kolosej

Celovečerni film je najstniška
komedija slovensko-hrvaško
koprodukcije, katere osrednji
lik je Tilen, postavni
gimnazijec, ki svoji trenutni
punci, v upanju na izgubo
nedolžnosti, s figo v žepu

priseže večno zvestobo. Sosledje nenadnih in neprijetnih
dogodkov pa Tilnu kmalu zamaje tla pod nogami. Prepričanje,
da je uročen, mu preprečuje zbližanje s sošolko Saro, pravo
ljubeznijo njegovega življenja._

Pustolovska drama

Everest
Everest, Velika Britanija, ZDA, 2015
Režija: Baltasar Kormákur. Igrajo: Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Robin
Wright, Josh Brolin, Sam Worthington, Emily Watson, Jason Clarke.
24. 9., Cineplexx & Kolosej

Septembra v kinodvorane prihaja presunljiva resnična zgodba o tretjem
najbolj smrtonosnem dnevu v zgodovini Everesta, ki je terjal osem ži-
vljenj. Tragedija, ki je v svetovni javnosti sprožila prvi val polemik o ko-
mercializaciji vzponov, se je na najvišji točki sveta odvijala 10. in 11. maja
leta 1996. Takrat sta bili namreč dve različni ekspediciji prepuščeni na
milost in nemilost enemu najhujših snežnih viharjev. V filmu tako spo-
znamo vodji obeh odprav, Scotta Fisherja iz Mountain Madness ter Roba
Halla iz Adventure Consultants. Obe skupini sta šteli vsaka po tri vodiče
in osem klientov. Nobeden od klientov iz Adventure Consultants ni imel
izkušenj z vzponi na 8.000 metrov, le trije od njih pa so se v preteklosti
že spopadli z visoko himalajsko nadmorsko višino. Sprva so obeti odlični,
prvi zapleti pa se pojavijo zaradi vmesnega popravljanja vrvi, kar pov-
zroči zamudo pri doseganju vrha. Takrat narava pokaže svojo najbolj
kruto stran. Film nam bo ob pomoči osupljivih posnetkov v 3D-tehnologiji
in izjemne igralske zasedbe približal agonijo alpinistov, ki so bili v kru-
tem okolju, kjer človeška telesa dobesedno umirajo, soočeni z nemogo-
čimi ovirami. V primežu smrtnega strahu se je njihova vseživljenjska
obsedenost po osvojitvi te veličastne gore preobrazila v nepredstavljiv
boj za golo preživetje._

•••••
Drama Popoln dan
A Perfect Day, Španija, 2015
Režija: Fernando León de Aranoa. Igrajo: Benicio Del Toro, Tim Robbins.
24. 9., Kinodvor & Kolosej

Leta 1995, nekje na Balkanu.
Skupina humanitarnih delavcev
skuša iz vodnjaka sredi vojnega
območja odstraniti truplo. Če bo
kontaminiralo vodnjak, bodo
tamkajšnji prebivalci ostali brez
pitne vode. Toda preprosta
naloga se kmalu sprevrže v

nemogočo misijo. Tisti, ki rešujejo humanitarno krizo, so vendar
samo ljudje. Sophie je novinka in bi rada pomagala. Mambrú je videl
preveč in si želi domov. Katja si je nekoč želela Mambrúja. Damir si
želi, da bi bilo vojne konec. B pa ne ve, kaj pravzaprav hoče. Humor,
drama, čustva, rutina, nevarnost in upanje. Vse to je del popolnega
dne. Film je zgrajen kot babuška, znotraj vojnega filma skriva film
ceste, v njem komedijo in znotraj te dramo. Njegov edini žanr pa je
življenje samo._

filmska poslastica
•••••

Besedilo: City Magazine

NA PLATNU
"Obisk", v režiji M. Nighta
Shyamalana (2015)
"Sprehod po gozdu", v režiji
Kena Kwapisa (2015)
"Temačni kraji", v režiji Gillesa
Paquet-Brennerja (2015)

NA KRATKO 
Dokumentarni film
Prihajamo v miru
V Kinodvoru si lahko od 23.
septembra dalje ogledamo
dokumentarec Prihajamo v miru, ki je
drugi del afriške dokumentarne
trilogije Huberta Sauperja. Film je
sodobna odisejada ter vrtoglavo in
fantastično popotovanje v srce Afrike,
kamor se režiser Darwinove nočne
more odpravi na krovu
improviziranega letala. V trenutku, ko
se največja afriška država lomi na
dvoje, privre na plan stoletja stara
civilizacijska patologija –
kolonializem, spopad imperijev, večno
trajajoče krvave svete vojne za
ozemlje in naravne vire.
www.kinodvor.org

Dokubazaar
Med 21. in 23. septembrom bo v
Ljubljani potekal neodvisni ljubljanski
filmski festival dokumentarnega
filma, Dokubazaar 2015. Vstop bo
prost, projekcije pa si bomo lahko
ogledali na treh različnih lokacijah, in
sicer bodo festival gostili Klub
Gromka, Socialni center Rog ter
Trubarjeva hiša literature.
lidff.blogspot.si

HIŠNI KINO 
"Medved", v režiji Jean-Jacquesa
Annauda (1988)
"Brodolom", v režiji Roberta
Zemeckisa (2000)
"Ponedeljki v soncu", v režiji
Fernanda Leóna de Aranoa (2002)
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pop rock

eros Ramazzotti 
pilacijske albume, tri live albume in 40 singlov,
albume pa je posnel tudi za španski in latinskoa-
meriški trg, kjer je prav tako dobil status mega-
zvezdnika. Njegov zaščitni znak so zvezdniški
dueti, zadnji v vrsti je "Fino All Estasi", ki ga je pos-
nel z Nicole Sherzinger, njegov zvezdniški reper-
toar pa vključuje tudi duete s Tino Turner, Andreo
Bocellijem, Cher, Anastacio, Joe Cockerjem, Lucia-
nom Pavarottijem in Rickyjem Martinom. Pevec,
ki si je oder delil z velikani – Rodom Stewartom,
Eltonom Johnom in Joeom Cockerjem – bo ne-
dvomno pripravil vrhunski šov z brezčasnimi
uspešnicami, ki jih vsi zelo dobro poznamo … Cena
vstopnic: od 45 do 74 evrov._
22. septembra ob 20. uri, 
Center Stožice – Dvorana, Vojkova cesta 100, Ljubljana,
www.ramazzotti.com

25. september

spektakel
The Red Army Choir

Center Stožice – Dvorana, 
Ljubljana. Začetek: ob 20. uri.
Cena vstopnic: od 20,90 do
39,90 evra.
Prvič v zgodovini Slovenije
bomo lahko videli in slišali
nastop svetovno znanega ru-
skega orkestra, The Red
Army Choir, Orchestra and
Ballet. Zbor Rdeče armade
črpa repertoar iz ruskih na-
rodnih pesmi, ruskih patriot-
skih pesmi in klasične
glasbe, pa tudi iz pop in rock
uspešnic. Britanski časopis
Daily Telegraph je zbor Rdeče
armade označil za nepogre-
šljiv del ruske kulture in dra-
gulj svetovne umetniške
scene. Zbor je – med drugim

– nastopil pred papežem Ja-
nezom Pavlom II. v Rimu, na-
stopal je tudi na slovesnostih
ob zaprisegi mnogih ruskih
predsednikov, na otvoritveni
slovesnosti olimpijskih iger v
Moskvi leta 1980, na zimskih
olimpijskih igrah v Sočiju leta
2014, v San Remu in še bi
lahko naštevali. Zbor se
vsako leto 9. maja udeleži pa-
rade, ko Rusija praznuje
zmago v drugi svetovni vojni.
Zbor šteje več kot 400 umet-
nikov (glasbenikov, pevcev in
plesalcev, tudi iz slovitega
Boljšoj Teatra). Da bo ta glas-
beno-plesni spektakel obar-
van še v domače barve, bodo
na njem nastopili vsem znani
Tržaški partizanski pevski
zbor Pinko Tomažič, Oto
Pestner in Lado Leskovar._

Italijanski
zvezdnik eros
Ramazzotti
prihaja 
v Ljubljano.
© Arhiv managementa

dub, ska, punk rock

Kurzschluss Spezial! 
z Dubioza kolektivom  
Po dveh uspešnih izvedbah pop up festivalskega
kluba Kurzschluss je čas za prav posebno
Kurzschluss Spezial! uverturo. Kurschlussova spe-
cialka namreč napoveduje koncert skupine Dubio-
za kolektiv, ki se tako 26. septembra letos po petih
letih vrača v ljubljanske Križanke. Poskočni fantje
glasbene skupine Dubioza kolektiv letos obele-
žujejo dvanajsto leto ustvarjanja, za seboj pa ima-
jo dolgo kilometrino koncertnih nastopov in sedem
studijskih albumov, ki so jim skupaj s hiti Kažu,
U.S.A., Kokus in Blam Blam prinesli številne nagra-
de, med drugim MTV European Award 2011 in
Best Independant Album 2011, ki jo podeljuje
IMPALA. V okviru Turneje Happy Machine 2015
se bodo na poti po več kot 30 evropskih mestih
ustavili tudi pri nas. To bo prvi Kurzschluss Spe-
zial! dogodek , ki mu bodo v poznopoletnem vzdu-
šju na različnih lokacijah po prestolnici piko na i
dodali še drugi koncerti mednarodno uveljavljenih
glasbenih izvajalcev, ljubljencev festivalskih odrov
in kultnih regionalnih bendov. Cena vstopnic: 
od 17 do 23 evrov._
26. septembra ob 20. uri, Križanke, Ljubljana

rock

LeT 25: Big Foot Mama
z gosti v Hali Tivoli

Slovenska skupina Big Foot Mama letos praznuje
častitljivih petindvajset let delovanja. Gre za zavid-
ljivo dobo med glasbenimi izvajalci v slovenskem
prostoru. V četrt stoletja so "bigfooti" nabrali kar
sedem studijskih albumov, 23 radijskih singlov, 19
videospotov, celovečerni dokumentarni film Tist’
dan v tednu in prek tisoč koncertov ter v vsem tem
času ostali ena najpopularnejših domačih glasbe-
nih skupin. Praznovanje obletnice, naslovljeno LET
25, se je začelo že v soboto, 30. maja, z ekskluziv-
nim klubskim koncertom v Berlinu – mestu sne-
manja zadnjega albuma Izhod. Tam so fantje obe-
lodanili svoje načrte za praznovanje, ki bo potekalo
vse do letošnje jeseni. Častitljivo obletnico, kot se to
za jubilej spodobi, bodo obeležili z dvojno zbirko
največjih uspešnic 1990-2015, ki bo izšla pri Nika
Records in med katerimi ne bodo manjkale sklad-
be, kot so Nisem več s tabo, Led s severa, Oklep,
Črni tulipan, Neki sladkega, Rola se, Užitek na replay,
Mala nimfomanka, Nor sigurno ne, Garbič … Višek
pa bo praznovanje LET 25 doseglo 2. oktobra z
velikim koncertom v ljubljanski Hali Tivoli, kjer se
bodo Big Foot Mami pridružili številni glasbeni pri-
jatelji, ki so v vseh teh letih z njimi sodelovali v tak-
šni ali drugačni obliki. Cena vstopnic: od 17,90 do
19,90 evra._
2. oktobra ob 21. uri, 
Hala Tivoli, Ljubljana, 
www.bigfootmama.net 

Italijanski zvezdnik Eros Ramazzotti, mojster brez-
časnih uspešnic, ki so nam zlezle pod kožo, pono-
vno prihaja v Ljubljano. Sinonim za italijanske
uspešnice z avtorskim podpisom bo 22. septem-
bra obiskal našo Areno Stožice in skušal ponovi-
ti spektakel, ki ga je uprizoril že leta 2009, ko je
prvič obiskal Slovenijo. Eros Ramazzotti je zvezd-
nik, pevec in glasbenik, ki ga prepoznamo po zna-
čilnem glasu, karizmatičnem nastopu in avtor-
skem podpisu, ki združuje romantične balade in
pop rok uspešnice. Nastopal je že na vseh celinah,
največ svoje glasbe pa širil po Evropi in Južni
Ameriki. Bil je prvi italijanski glasbenik, ki mu je
uspelo razprodati Radio City Music Hall v New
Yorku. Eros je izdal 13 studijskih albumov, tri kom-

Dubioza kolektiv letos obeležujejo dvanajsto leto
ustvarjanja. 
© Arhiv Dubioza kolektiv

Big Foot Mama
© Luka Kaše
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Morrissey, največji
britanski rock pesnik
prihaja v Ljubljano
Po besedah revije NME eden najvplivnejših glas-
benikov na svetu, Steven Patrick Morrissey (najbolj
znan preprosto po svojem priimku), bo 10. ok-
tobra razvnel občinstvo s koncertom v ljubljanski
Hali Tivoli. Morrissey je najprej opozoril nase kot
frontman kultnih The Smiths, ene najpomemb-
nejših britanskih rock zasedb, ki je služila kot neke

vrste most med punkom in kasnejšim brit popom.
Z intelektualnimi in poetičnimi besedili, ki se 
v glavnem dotikajo tematike romantike in druž-
bene odtujenosti, in teatralno odrsko prezenco je
Morrissey kaj hitro našel zvesto publiko, ki mu
goreče sledi še danes. Po štirih odličnih albumih
so The Smiths leta 1987 razpadli, kar pa seveda
ni ustavilo Morrisseyja, ki se je podal na izredno
plodovito in uspešno solo kariero. Lani je tako izšel
že njegov deseti zaporedni album World Peace Is
None of Your Business. Njegovi koncerti so zna-
ni kot energični in čustveno nabiti dogodki, na
katerih da Morrissey vse od sebe in se dotakne tako
The Smiths kot tudi svoje bogate solo diskografi-
je, v živo pa so njegove skladbe veliko bolj suro-
ve in rokersko naravnane kot v studijskih različi-
cah. Njegovi koncerti, ob izdatni podpori fanatičnih
oboževalcev, ki pojejo vsako besedo Morrissey-
jevih skladb, tako postanejo neke vrste sveti obred,
prežet s potom, ekstazo in emocijami. Cena vstop-
nic: 34,50 do 59 evrov._
10. oktobra ob 20.30, 
Hala Tivoli, Celovška cesta 25, Ljubljana. 
www.dallasmusica.com

punk rock

Hladno pivo 
v Cvetličarni 
Skupina Hladno pivo svoje začetke beleži že v dalj-
nem letu 1988. Člani so se spoznali v srednji šoli
in na začetku preigravali skladbe tujih punk in hard
rock skupin. Prvi resni demo posnetek so ustvari-
li po vojaški obveznosti v JLA. Kmalu po tistem je
nastal prvi album z naslovom Džinovski (1993),
za katerega so prejeli hrvaško glasbeno nagrado
porin. Fantje so tako najprej igrali punk in hardco-
re z družbeno kritičnimi besedili. Skozi leta se je
njihova glasba nekoliko profilirala – postala meh-
kejša, postala bolj rock, vendar je še vedno ostala
močna, besedila pa so postala vse bolj duhovita in
cinična. V letu 2003 so Hladno pivo prejeli pri-
znanje Hrvaškega helsinškega odbora za medijske
dosežke pri opozarjanju na problematiko človeko-
vih pravic. Čeprav sta za njimi že dobri dve deset-

letji ustvarjanja in koncertiranja, so Hladno pivo še
vedno relevanten in koherenten band, ki je publi-
ki predstavil nekaj že skoraj kultnih albumov –
G.A.D. (1995), Desetka (1997) – svojo avtorsko
moč pa so dokazali tudi s poznejšimi izdajami –
Knjiga žalbe (2007), Svijet glamura (2011). Hlad-
no pivo je aprila letos izdalo osmi album Dani zat-
vorenih vrata s petnajstimi pesmimi, oziroma "51-
imi minutami glasbe za skakanje in jokanje", kot
pravi band, nekatere od njih, kot na primer Messi
in Na ovim prostorima, pa so javnosti predstavili že
prej. Cena vstopnic: prvih sto vstopnic 15 evrov,
vstopnice v predprodaji: 18 evrov._
9. oktobra ob 21. uri, 
Cvetličarna, Ljubljana, 
www.cvetlicarna.info
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Take That na Dunaju 
Take That so v prvotni, petčlanski zasedbi, zaslo-
veli v 90. letih minulega stoletja. Uspeli so obno-
reti najstnice po celem svetu in prodali več albu-
mov kot katerakoli angleška skupina od Beatlov
dalje. Fantje so se tako zbrali leta 1990 in posne-
li svojo prvo uspešnico Do What U Like. Temu je
sledil prvi album Take That & Party (1992). V letu
1993 je sledil album Everything Changes, ki je s
seboj prinesel uspešnice, kot so Everything Chan-
ges, Pray, Relight My Fire ter Babe. Fantje, katerih
slava in uspeh sta se zdela tlakovana z zlatom, so
pri kritikih doživljali bolj ostre odzive, a oboževal-
ci so bili znova in znova navdušeni. Leto 1995 je

Take That se
kot večni 

povratniki na
glasbeno

sceno vračajo
tudi na Dunaj.  

© Skalar Entertainment

Zveneče ime
hrvaškega
postpunka
Hladno pivo
prihaja v
Cvetličarno.
© Arhiv Hladno Pivo

prineslo nov album Nobody Else in uspešnici Sure
ter Back for Good. Skladba Back for Good ostaja
najuspešnejša skladba skupine do današnjega
dne. Zaradi notranjih nesoglasij je še isto leto sku-
pino zapustil Robbie Williams, ki se je odločil, da
krene po lastni glasbeni poti. Čeprav so mu mno-
gi napovedovali kratko in neopazno kariero, je
Robbie dokazal ravno nasprotno. Kljub njegove-
mu odhodu je skupina dokončala turnejo in pred
razpadom posnela še zadnji singl Never Forget.
Tudi drugi člani so poskušali s solo kariero, a nih-
če ni bil tako uspešen kot Robbie. Po enajstih letih
premora so preostali člani skupine, brez Robbie-
ja, izdali album Beautiful World (2006), dve leti
kasneje pa album The Circus (2008). Leta 2010
so se ponovno zbrali v originalni postavi, posneli
album Progress (2010) in krenili na turnejo, ki je
navdušila celo Evropo. V letu 2013 je Robbie 
Williams skupino ponovno zapustil, prav tako pa
je to septembra 2014 storil tudi Jason Orange.
Zasedba Take That po odhodu Robbieja Wiliam-
sa in Jasona Orange deluje kot trio v sestavi Gary
Barlow, Howard Donald in Mark Owen. Novembra
lani so tako izdali svoj sedmi studijski album III
(2014), ki je pri kritikih požel mešane odzive. Cena
vstopnic: od 64,90 do 140,90 evra._
9. oktobra ob 19.30 uri, 
Wiener Stadthalle, Dunaj, Avstrija, www.stadthalle.com

Morrissey 
©Arhiv Morrissey

CM32_GLASBA2_sons  10. 09. 15  14.50  Page 1



odri in razstave 33
kulturni izbor

Besedilo: Ajda Šubelj

CITYMAGAZINE.SI

festival

22. Ex Ponto 
– ''Samo moj svet''
Ex Ponto je mednarodni festival uprizoritvenih
umetnosti, ki se bo letos odvijal že dvaindvajsetič.
Na različnih lokacijah v Ljubljani in Novem mestu
bo potekal med 18. in 26. septembrom, slogan, pod
katerim se predstavlja letos, pa je ''Samo moj svet''.
Festival bo v ljubljanski Drami otvorilo gruzijsko gle-
dališče Vaso Abashidze Music and Drama State
Teatre z gledališko interpretacijo slavnega roma-
na Oscarja Wilda, Slika Doriana Greya. Z vrhun-
skimi gledališkimi predstavami bodo pri nas gosto-
vale tudi Hrvaška s predstavo Zablode, Francija s
predstavo Vandin testament, Makedonija s pred-
stavo ''Ciril in Metod, kdo sta?!'', Češka se bo pred-
stavila s plesnima predstavama Praznina in Dokler
se drživa za roke, romunski umetniki bodo zaple-
sali v predstavi Vzporedno, Bolgarija bo s pred-
stavo Medea-moja mati nastopila v Novem mestu,
v Kinu Šiška bo premierno uprizorjen scenski per-
formans Manipulacije, v Slovenskem mladinskem
gledališču pa se bo premierno odvila predstava
Hura, Nosferatu! izpod peresa Andreja E. Skubica
in v režiji Simone Semenič. Festival bo z dobro

Letošnji 
Ex Ponto bo 
s predstavo 
Slika Doriana Greya
otvorilo gruzijsko
gledališče.

projekt

Kulturna soseska
V četrtek, 17. septembra, bo ob 18. uri izpred
baročnega gradu Tivoli v zrak poletelo sedem
balonov. Najavili bodo svečano otvoritev Kultur-
ne soseske – izvirnega kulturnega projekta, ki bo
prestolnico obogatil z umetniškim dogajanjem, ki
bo temeljilo na najtrdnejšem temelju: sodelova-
nju. Kulturna soseska namreč na pobudo Društva
slovenskih pisateljev združuje v skupno vizijo
najuglednejše kulturne ustanove naše prestol-
nice: Mednarodni grafični likovni center, Moder-
no galerijo, Narodno galerijo, SNG Opero in balet
Ljubljana, Narodni muzej Slovenije in Prirodo-
slovni muzej Slovenije. Vse omenjene ustanove
bodo med 10. in 11. uro pripravile ustvarjalne
delavnice za otroke, ob 18. uri pa bomo obisko-
valci skupaj s pesnikom in pisateljem Matjažem
Pikalom krenili na navdihujočo pot po prijazni
soseski. Vsaka izmed institucij nas bo pozdravi-
la z nagovorom direktorja ali direktorice ter izvir-
nim programom. Predstavili nam bodo grafični
bienale, pod vodstvom skupine KUD Ljud si
bomo ogledali stalno razstavo v Moderni galeri-

ji, slišali bomo novo upesnitev Andreja Rozmana
Roze Cesarica Marija Terezija, uverturo in arijo
»Voi, che sapete« iz opere Figarova svatba, zgod-
bo neandertalčeve piščali iz kamenodobne jame
Divje babe ter bili del predstavitve snemanja žival-
skih glasov. Prijeten večer se bo zaključil na sede-
žu Društva slovenskih pisateljev: v vili na Tomši-
čevi 12, kjer bo sledil Kabaret Pikalo._
Otvoritev Kulturne soseske bo 17. septembra ob 18. uri
pred Mednarodnim grafičnim likovnim centrom –
gradom Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana.

Še nekaj kulturnega dogajanja, ki bo
pritegnilo pozornost.

gledališče
21/09
Goethe: Faust (premiera)
Križanke, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana.
Začetek: ob 20.uri. Cena vstopnice: 25 evrov.
www.drama.si
Goethejev Faust v režiji Tomaža Pandurja, v kate-
rem bodo zaigrali Igor Samobor, Branko Šturbej,
Barbara Cerar, Polona Juh in drugi, bo konec 
septembra premierno uprizorjen na odru 
ljubljanskih Križank. Za glasbo je poskrbel duo 
Silence, predstava pa bo v ljubljanski Drami na
ogled tudi od 30. oktobra naprej.

predstava s konji
29/09, 30/09 in 01/10
Golgota
Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana.
Začetek: ob 20. uri (29. in 30. septembra) ter ob
19. uri (1. oktobra). Cena vstopnic: od 14 do 26
evrov. www.cd-cc.si
Francoski režiser in igralec Bartabas je pionir na
področju odkrivanja novih gledaliških zvrsti,
hkrati pa velik borec za pravice živali. Predstava
Golgota, v kateri sodeluje zvezdnik flamenka 
Andrés Marín, je čutna in temperamentna 
hvalnica lepoti konjskega in moškega telesa.

opera
02/10
Premiera Seviljskega brivca
SNG Maribor, Slovenska ulica 27, Maribor.
Začetek: ob 19.30. Cena vstopnice: 26 evrov.
www.sng-mb.si
Rossinijev Seviljski brivec, ena izmed najbolj
priljubljenih komičnih oper vseh časov, bo 
2. oktobra v novi postavitvi premierno uprizor-
jena na mariborskem odru. Opera je nastala 
v režiji Piera Francesca Maestrinija in v sodelo-
vanju s Fundacijo Arene iz Verone.

festival
05/10 – 10/10
Zlata paličica
Lutkovno gledališče Ljubljana, Krekov trg 2,
Ljubljana. Cena vstopnic za posamezno 
predstavo: 4,50 evra. www.lgl.si
16. mednarodni festival otroških predstav po-
klicnih gledališč, ki poteka vsaki dve leti na po-
budo Lutkovnega gledališča Ljubljana, bo 
v tekmovalnem programu ponudil uprizoritve
slovenskih gledališč, v spremljevalnem pa bodo
gostovala otroška in mladinska gledališča iz
cele Evrope. 

100 vrstic

Kulturna 
soseska temelji
na sodelovanju
med najpo-
membnejšimi
kulturnimi 
institucijami 
v Ljubljani.
© Piščal/Narodni muzej
Slovenije

glasbo v Cvetličarni popestril zagrebški Rundek
Cargo Trio, v spremljevalnem programu pa bo
predstavljenih šest dokumentarnih filmov iz držav
nekdanje Jugoslavije. Enajst skrbno izbranih gle-
daliških in plesnih predstav, v kombinaciji s pestrim
spremljevalnim programom, bo torej, zahvaljujoč
Ex Pontu, v drugi polovici septembra za vsakega
izmed nas – samo moj svet. Cena prenosljivih
vstopnic v predprodaji (za celotni festival): 
40 evrov._
Od 18. do 26. septembra, različne lokacije v Ljubljani in
Novem mestu, www.exponto.net
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moda C & A nova kolekcija jesen
in zima 2015/2016
Že spomladi smo obiskali Pariz ter eksluzivno pokukali v modne ko-
lekcije za prihajajočo jesen in zimo urbane blagovne znamke C & A.
Letos bo poudarek na oblačilih iz džinsa, za jesen pa so pripravili tudi
različne odtenke sive, saj pravijo, da je siva nova črna. Čakajo nas ud-
obne in prevelike pletenine, v katere se bomo lahko ovili v hladnih
jesenskih dneh. Za večjo eleganco bo poskrbel 100-odstotni kašmir
in pa tudi modni dodatki – od kap do rokavic, torbic in tudi čevljev.
Jesenska zapoved pri čevljih je "udo-bno in lahkotno". Pri mladinski
kolekciji Clockhouse za mlade, pa so letos našli navdih v 90. letih._
www.c-and-a.com

novost Liebeskind
Berlin
V začetku septembra je svoja vrata odprla
prva prodajalna Liebeskind Berlin pri nas.
Urbana blagovna znamka, ki je z odprtjem
prodajnega mesta v nakupovalnem središču
Citypark v Ljubljani simbolično povezala
ustvarjalni Berlin in romantično Ljubljano, se
ponaša s ponudbo unikatnih, enostavnih,
kakovostnih in praktičnih torbic ter modnih
dodatkov, ki so z dušo in srcem predani Ber-
linu, njegovi navdihujoči kreativnosti, atra-
ktivnosti in ležernosti._
Liebeskind Berlin, Citypark, 
Šmartinska 152 g, Ljubljana

prenova Najbolj mestna prodajalna 
Intersporta
Avgusta so v centru Ljubljane odprli prenovljeno prodajalno Intersport Ljubljana – Šu-
bičeva. Najbolj mestna prodajalna Intersport že žari v novih jesenskih športnih kolekci-
jah. Posebno pozornost so namenili oddelku s ponudbo športno-elegantnih kolekcij za
ženske, tekačem in pohodnikom._
Intersport, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, www.intersport.si
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www.volkswagen.si

Nekateri avtomobili prepričajo z udobjem, drugi s prostorno notranjostjo. Novi Sharan 

združuje oboje. Ima do 7 prilagodljivih sedežev, ki omogočajo, da notranjost zlahka 

prilagodite trenutni situaciji. Velike škatle za selitev? Podrite vse sedeže. Kolesarski izlet s 

celo družino? Podrite zadnje sedeže. Polovica nogometnega moštva? Pri ustrezni opremi 

uporabite vseh sedem sedežev.

Več na www.volkswagen.si.

Novi Sharan. Z inovativnim prostorskim konceptom. 
Družine vedo, zakaj. 

Soba z razgledom.

Emisije CO2: 167–130 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,2–5,0 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0644-0,0265 g/km. Število delcev: 

12,1-0,003 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 

prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 

delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna.
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