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Tokratna številka gleda v prihodnost, a če jo želimo razumeti, moramo poznati 
preteklost. Zato se za hip ustavimo in poskusimo najti temelje naše prihodno-
sti. Govorili bomo o tehnološki revoluciji, ki je pripeljala do tako neverjetnih 
izdelkov, kot je pametni telefon, in spoznali deželo sanj – Silicijevo dolino –, 
kjer smo se pogovarjali z vizionarjem, ki verjame, da lahko Slovencem s svo-
jim znanjem uspe v tej zibelki sodobnih tehnologij. Pogledali bomo bližnjo 
prihodnost in se veselili Ljubljanskega tedna mode – LJFW. V novi rubriki 
– Izbor poznavalcev – se bomo pustili podučiti o tem, kaj je resnično in. 
Se ustavili pri tehnoloških »gadgetih«, ki nikoli ne bodo nemodni, saj so 
že zdaj retro vrhunski. Moda bo tokrat postregla s športnimi detajli in 
kosi. A ker vemo, da morate pri športu ostati motivirani, smo za vas 
poiskali tehnološke pripomočke, s katerimi boste digitalizirali svo-
je telo in tako popolnoma drugače spremljali in razumeli rezultate 
svoje vadbe. Skočimo še na Dunaj, ki je eno od najbolj 
»pametnih« mest na sve- tu, in odkrijmo njegove 
digitalizirane skrivnosti. Hkrati pa takoj v nada-
ljevanju ugotavljamo, da je Ljubljana mesto, 
v katerem se da živeti brez avtomobila. Zato ak-
tivno podpiramo te- den mobilnosti, ki ga je 
Ljubljana spreme- nila v mesec. Raz-
lične aktivnosti se bodo namreč 
vrstile skozi ce- loten september 
in tako širile idejo o »zeleni« 
in trajnostni mobilnosti. K tej 

t e m i s e pridružuje tudi 
Heineken, ki vas 
s sloganom 
Živi z mestom 

ŽIVI 
PRIHODNOST

spodbuja, da sooblikujete septembrsko zgodbo. Naložite aplikacijo Mesto ko-
lesari, beležite kolesarske kilometre in pomagajte graditi nove kolesarske 
poti po Ljubljani. Mesto, kolesari! 

Pri City Magazine živimo z mestom že 12. leto. V tem neizmerno uživamo. 
Ob obletnici, ki jo bomo praznovali v oktobru, napovedujemo pestre 
čase in velike spremembe, saj čutimo, da zmoremo presenečati. 
Tudi zato, da vi bralci dobite original, ki je hkrati tudi edinstven. 
Vselej svež in inovativen. Čas je za spremembe, tudi zato, 
da boste v naši družbi uživali v vznemirljivi prihodnosti.  

Jan Macarol Vrabec,
odgovorni urednik
jan@citymagazine.si
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6 // DAN ZA ...

49. MOS, mednarodni sejem obrti in podjetnosti, prinaša številne novosti in se-
jemske ugodnosti. V ospredju bo celovita ponudba vsega za gradnjo in obnovo 
doma, vključno z notranjo opremo in pohištvom. Večja bo tudi ponudba kuli
narike ter ponudba kamping in karavaning opreme oziroma ponudba za aktivno 
preživljanje prostega časa v naravi, ki jo bo zaokrožal MOSov Outdoor Park z 
zabavnimi in poučnimi doživetji za vse generacije. Bogat razstavni program več 
kot 1500 razstavljavcev iz 30 držav, ki napovedujejo različne sejemske popuste 
in ugodnosti, bo sooblikoval tudi spremljajoči program. Še posebej bodo na svoj 
račun prišli vsi, ki gradijo ali obnavljajo svoj dom, hišo, stanovanje ali poslovni 
objekt, saj bodo lahko izkoristili tudi brezplačne nasvete neodvisnih strokovnja-
kov. Na celjskem sejmu so jih poimenovali s skupnim imenom MOS-ove svetoval-
nice._

Do 18. septembra / Celje / Celjski sejem

Pomembno je najti svoje mesto v mestu, zato sooblikuj njegovo zgodbo. Heine-
ken ti daje priložnost, da v septembru, ko poteka tudi Mednarodni teden mobilno-
sti, živiš z mestom in z beleženjem svojih kolesarskih kilometrov pomagaš graditi 
kolesarske poti. Prvi korak je, da zdaj primeš v roke svoj mobilni telefon, si naložiš 
aplikacijo Mesto kolesari in jo začneš uporabljati. Drugi korak je, da obiščeš Hei-
nekenove promocijske točke po Ljubljani, kjer te čakajo uporabne informacije ter 
instalacije. Po Ljubljani se bo sprehajal Heinekenov fotograf, ki mogoče v kolesar-
skem elementu ulovi prav tebe, v zameno pa dobiš Heinekenov kolesarski zvonec. 
Tega sicer loviš tudi v tedenskem žrebu, če uporabljaš aplikacijo Mesto kolesari, 
sicer pa te v igri čaka še mnogo unikatnih, svetovnih nagrad, med drugim Heine-
kenovo kolo, skiro vs. torba na kolesu in nahrbtniki. Se ujamemo tudi na Instagra-
mu pod oznako #mestokolesari! 

www.heineken.si/mestokolesari

49. MOS – 
MEDNARODNI 
SEJEM OBRTI 
IN PODJETNOSTI

TO
13/09

POD NOGAMI SE NABIRA PRVO LISTJE, KI GA JE PRIHAJA-
JOČA JESEN OBARVALA V ČUDOVITE BARVE. POLETJE SE 
DOKONČNO POSLAVLJA. PREBERITE SI, KAJ RAZISKOVAL-
CEM TO ZGODNJO JESEN NUDIJO MESTNA SREDIŠČA IN KJE 
SE LAHKO OD POLETJA POSLOVIMO V VELIKEM SLOGU.

SLOVO OD POLETJA

Ljubljanski teden mode Ljubljana Fashion Week se septembra 2016 vrača v Lju-
bljano. Drugi letošnji LJFW 2016 – spomnimo, prvi je aprila potekal na Trgu re-
publike – se bo med 18. in 20. septembrom 2016 odvijal v hotelu Slon. Največja 
novost tokratnega ljubljanskega tedna mode bo, da ne bo sezonsko pogojen. 
Oblikovalci namreč tako ne bodo sezonsko omejeni oziroma omejeni s kolekci-
jo, ki jo želijo predstaviti. Obraz septembrskega tedna mode LJFW 2016 je Prisha 
Justinek Alfirev._

Do 20. septembra / Ljubljana / Hotel Slon

LJUBLJANA
FASHION WEEK 2016

NE
18/09
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V Tehniškem muzeju Slovenije namenjajo v letošnjem letu posebno pozornost 
družbi Elan, ki že nekaj desetletij velja za eno od najbolj prepoznavnih slovenskih 
blagovnih znamk. Z občasno razstavo želijo obiskovalcem predstaviti izredno ra-
znovrstno Elanovo proizvodno dejavnost. Na ogled bodo posamezni športni pri-
pomočki predhodnikov družbe, krivilnika za les, nekaj pripomočkov za atletiko in 
hokej, trije najstarejši Elanovi stroji, zbirka najpomembnejših alpskih, skakalnih in 
tekaških smuči in snežnih desk, skibob ... Razstava bo obogatena z videogradivom 
iz Arhiva RS in pričanji nekdanjih zaposlenih._ 

Do 17. septembra / Bistra pri Vrhniki / Tehniški muzej Slovenije

Z ELANOM
DO ZVEZD

ČE
15/09
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SOOBLIKUJ ZGODBO #MESTOKOLESARI 
WWW.HEINEKEN.SI/MESTOKOLESARI
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Bliža se verjetno naj-
bolj brutalna tekaška 
prireditev na svetu, Red 
Bull 400 Planica, tek 
na vrh letalnice bratov 
Gorišek, ki je uradno 
najstrmejši tek v dolžini 
400 metrov navzgor v 
Evropi. Največji naklon 
na napravi znaša kar 36 
stopinj (pred prenovo, 
zaradi katere leta 2014 
prireditve ni bilo, je bil 

celo 38 stopinj). Tekači bodo nastopali v štirih kategorijah, in sicer 400 metrov 
za ženske (omejitev: 100 udeleženk), 400 metrov za moške (omejitev: 500 udele-
žencev), 4 x 100 metrov (omejitev: 60 štafet po štirje) in 8 x 50 metrov za gasilske 
štafete (omejitev: 20 gasilskih društev)._

17. septembra / Planica

SO
17/09

RED BULL 
400 PLANICA
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Po lanskem uspešnem 
gostovanju se britanski 
stand up komik Jimmy 
Carr v sklopu turneje 
Funny Business 18. sep-
tembra vrača v Cankar-
jev dom. Britanska in 
svetovna zvezda kome-
dije slovi po temačnem 
humorju, hladnokrvni 
izvedbi in kratkih eno-
vrstičnih šalah, s kate-
rimi često hodi po meji 
sprejemljivega. Dodatna 
predstava kralja cinikov 

in »heroja komedije današnjega časa«, kot ga je označil The Guardian, bo na spo-
redu isti dan, le da ob 21. uri (prva se začenja ob 19. uri)._

18. septembra / Ljubljana / Cankarjev dom 

JIMMY 
CARR V
CANKARJEVEM
DOMU

KHATTE – 
IZBIRA SVOBODE

 #MESTOKOLESARI

NE
18/09
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19/09
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Tridnevni dogodek Dunajski dnevi v Ljubljani je namenjen predstavitvi sodelova-
nja Ljubljane in Dunaja – predvsem v sklopu okoljevarstvene prakse in v sklopu 
razvoja mednarodnih poslovnih priložnosti. Pomembnejši dogodek bo gospodar-
ski forum, ki bo potekal 21. septembra, s koncertom pa bo poskrbljeno tudi za kul-
turno obeleženje povezanosti teh dveh mest. Dunajski dnevi v Ljubljani se bodo 
zaključili s pokušino največje original sacher torte na svetu, s katero se bo možno 
21. septembra ob 17. uri posladkati pred ljubljanskim Tromostovjem._ 

Do 21. septembra / Ljubljana

DUNAJSKI DNEVI 
V LJUBLJANI 

PO
19/09

Dokumentarni film prikazuje življenja otrok na ulicah Katmanduja, glavnega mesta 
Nepala. Režiser in snemalec Miha Mohorič spremlja skupino dečkov, ki mu pripo-
vedujejo o svojih izkušnjah, razmišljanjih. »Včasih grdo govorim in včasih mislim 
na svojo mamo,« pove eden od njih. Spijo na ulici in v opuščenem vodovodnem 
jašku, ne hodijo v šolo, so pa pronicljivi opazovalci in iznajdljivi v iskanju načinov 
preživetja. V delih Mihe Mohoriča, popotnika in filmskega ustvarjalca, odkrivamo 
zgodbe, ki nastajajo na presečišču življenj posameznikov in širše družbe. Projek-
ciji sledi okrogla miza v Kavarni._

19. septembra / Ljubljana / Kinodvor

WWW.HEINEKEN.SI/MESTOKOLESARI

KOLESARI Z APLIKACIJO MESTO KOLESARI IN SE 
POTEGUJ ZA UNIKATNE NAGRADE!
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Eno od najbolj priljubljenih ljubljanskih kulturnih prizorišč bo v petek, 23. sep-
tembra, praznovalo že svojo sedmo obletnico. Ob tej priložnosti bodo v veliki 
dvorani Kina Šiška pripravili rojstnodnevno slavje s koncertom nadobudnih Koala 
Voice s predskupinama Noair in MRFY. Koala Voice so bili mnenju revije DIY Mag 
med petimi največjimi odkritji letošnjega festivala Eurosonic Noordeslag. Sku-
pina se je v poletnih mesecih posvetila ustvarjanju novih pesmi. Te bomo lahko 
premierno slišali septembra v Kinu Šiška, saj je v pripravi drugi studijski izdelek z 
naslovom Wolkenfabrik._ 

23. septembra / Ljubljana / Kino Šiška

7. OBLETNICA
KINA ŠIŠKA

TO
23/09

Oktobra bo med tednom otroka potekal otroški in mladinski mednarodni film-
ski festival Film na oko 2016. V tem tednu se bodo predstavili filmi z vsega sve-
ta, namenjeni starostnim skupinam od osem do osemnajst let, seveda pa bodo 
v projekcijah lahko uživale tudi starejše generacije. Organizatorji festivala so s 
filmskim sklopom Nočna obzorja, znotraj katerega se bodo vrteli filmi s tema
tiko zamolčanih tegob odraščanja, posebno pozornost posvetili srednješolcem. 
Poleg številnih projekcij bodo v okviru festivala potekale tudi filmsko-vzgojne in 
kulturno-umetniške aktivnosti._  

Do 4. oktobra / različni kraji po Sloveniji

PE
30/09

FILM 
NA OKO 
2016
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NALOŽI APLIKACIJO MESTO KOLESARI. 

WWW.HEINEKEN.SI/MESTOKOLESARI#MESTOKOLESARI #SHAPEYOURCITY

VSAK TVOJ PREVOŽENI KOLESARSKI KILOMETER 
ODKLEPA TEDENSKE UNIKATNE NAGRADE IN 

GRADI NOVE KOLESARSKE POTI V LJUBLJANI, 
ZELENI PRESTOLNICI EVROPE 2016. 
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Na Gornjem trgu v 
starem jedru zele-
ne Ljubljane se obeta 
edinstvena ponudba 
unikatnih in umetniških 
del, ki so jih ustvarili 
pri dni prsti slovenskih 
ustvarjalcev. S svoji-
mi deli se bo namreč 
predstavila odlična 
zasedba slovenskih 
ustvarjalcev, ob Her-
kulovem vodnjaku pa 
bodo od jutranjih ur pa 
vse do poznega po-
poldneva. Nagledali in 
nakupili bomo lahko 
modna in unikatna ob-
lačila, modne dodatke, 

keramične in glinene izdelke, nakit iz prave idrijske čipke, praktične, a moderne 
le sene dodatke za kuhinjo in dom, nakit, v katerega so ujete prave cvetlice, mini-
ature slovenskega kozolca in še kaj._ 

24. septembra / Ljubljana / Gornji trg

Največja in najbolj pri-
ljubljena prireditev v 
Lipici, ki je iz enodnev-
ne prireditve prerasla v 
dvodnevno, pripravlja 
spektakel brez primere. 
Beli lipicanski žrebci v 
rokah jahačev Lipiške 
šole klasičnega jahanja 
bodo namreč na ne-
deljski gala predstavi 
zaplesali po taktih slo-
venske svetovno znane 
vokalne skupine Perpe-

tuum Jazzile. Oba dneva bo obiskovalcem namenjena delavnica Spoznajmo po-
nije, Dežela doživetij za otroke, tržnica izdelkov domače in umetnostne obrti, raz-
stava starodobnih vozil, prikaz podkovanja konj in omamna kulinarična ponudba._ 

Do 25. septembra / Lipica / Kobilarna Lipica 

ARTish

SO
24/09
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BIENNALE 
MUSICA 2016
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Festival Sonica se seli v zgodnjo jesen. Od poletja se bomo lahko tako poslovili s 
petimi bučnimi festivalskimi dnevi. Ponovno bodo z zvokom in svetlobo napolnili 
mesto, ozvočili ulice in stavbe, z laserji prepredli filmsko platno, zadimili Kino Šiška 
in preglasili Celovško cesto. Ponovno se vrača tudi dvodnevni sonični simpozij, na 
katerem se bomo poglobili v politike arhitekture in politike zvoka. Letošnja Sonica 
bo potekala v znamenju betona. Prav tako ostajajo zvesti rezidenčnemu formatu 
festivala, na katerem vsako leto izbrani umetniki ustvarijo novo delo._ 

Do 1. oktobra / Ljubljana / MOTA

FESTIVAL 
SONICA 2016

TO
27/09

Biennale Musica je med-
narodni festival sodobne 
glasbe, ki je v prejšnjih 
letih predstavil svetovne 
premiere del Stravinske-
ga, Prokofje va in Nona. 
Letos se bo na njem 
odvilo 26 koncertov, 
vključno s 46 svetovnimi 
premierami in 27 novimi 
italijanski mi deli. Zla-
tega leva za življenjsko 
delo bo pre jel italijanski 
skladatelj Salvatore Sci-
arrino, ki je mednarodno 
priznan kot eden od naj-

bolj originalnih in vplivnih skladateljev našega časa._ 

Do 16. oktobra / Benetke / Teatro Piccolo Arsenale in Teatro alle Tese

DNEVI
KOBILARNE
LIPICA 2016



MESTO DUNAJ BO OD 19. DO 21. SEPTEMBRA 
2016 V LJUBLJANI PRVIČ PRIRE DILO DUNAJSKE 
DNEVE. V TREH DNEH SE BODO NA RAZLIČNIH 
LOKACIJAH V SREDIŠČU LJUBLJANE ZVRSTILI 
ŠTEVILNI BREZPLAČNI DOGODKI – OD GOSPO
DARSKEGA FORUMA IN PREDSTAVITVE DOB-
RIH MESTNIH PRAKS DO KONCER TA KLASIČNE 
GLASBE, VODENJ PO SLEDEH DUNAJA V LJU-
BLJANI, TRGOVINICE POPUP TER RAZREZA IN 
POKUŠINE NAJVEČJE »ORIGINAL SACHER  TOR-
TE« NA SVETU.
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Strokovnjaki pametne-
ga mesta Dunaj in zelene 
prestolnice Ljubljana bodo 
predstavili konkretne pro-
jekte in ukrepe, s katerimi 
sta si mesti prislužili ta la-
skava naslova. Dunajčani 
bodo med drugim sprego-
vorili o svoji največji elek-
trarni v lasti meščanov in 
prometni ureditvi, medtem 
ko se bodo ljubljanski pre-
davatelji osredotočili na 
drzno strategijo »Ljubljana 
brez odpadkov do 2035 – 
Zero Waste«._

20. septembra / Ljublja-
na / Čopova ulica 11, atrij 
glavne pošte

Dunaj velja za prestol-
nico glasbe z največji-
mi skladateljskimi imeni 
svetovne zgodovine. 
Zato bo prvi dan Dunaj-
skih dnevov v Ljubljani 
namenjen klasični glasbi. 
Ob 19. uri bo Simfonični 
orkester RTV Slovenija 
skupaj z dunajskima so-
listoma, svetovno znano 
violinistko Lidio Baich in 
violistom Dunajskih fil-
harmonikov Christianom 
Frohnom, v veliki dvorani 
Slovenske filharmoni-
je izvedel dela Mahlerja, 
Mozarta in Straussa._ 

19. septembra / Ljublja-
na / Slovenska filhar-
monija

DUNAJSKI
KONCERT

DAN
ZELENEGA
MESTA

PO
19/09

TO
20/09

SR
21/09

GOSPODARSKI
FORUM »MESTI
PRIHODNOSTI
DUNAJ-
LJUBLJANA«

Dunaj sledi strategiji, ki pod-
pira investicije v inovacije 
in spodbujanje zagonskih 
podjetij. Na gospodarskem 
forumu v atriju glavne po-
šte bodo strokovnjaki Du-
naja in Ljubljane govorili o 
odpiranju tujih podjetij na 
Dunaju, o socialnih in teh-
noloških inovacijah ter o 
mestnih podjetjih kot go-
spodarskih središčih._ 

21. septembra / Ljublja-
na / Čopova ulica 11, atrij 
glavne pošte
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Cel teden bo odprta trgovinica pop-up v lokalu Pri-
tličje pri mestni hiši, kjer bodo naprodaj nenavadni 
dunajski spominki, kot so na primer Wien Gin dunaj-
skih mojstrov žganjekuhe, skodelice, vrečke in majice 
z motivi priljubljenih semaforskih parčkov, magneti, 
blokci in pladnji za zajtrk z znanimi dunajskimi motivi 
ali alternativni vodnik po Dunaju s številnimi namigi 
za ogled._ 

Do 23. septembra / Ljubljana / lokal Prtličje med 
9.00 in 19.00

TRGOVINICA
 POP-UP

SR
21/09

PO
19/09

PO
19/09

VODENJE PO 
SLEDEH DUNAJA
V LJUBLJANI

OGLASNA VSEBINA

V okviru programa Dunajskih dne-
vov bodo organizirana brezplačna 
vodenja v slovenskem, angleškem in 
nemškem jeziku, ki razkrivajo dunajske 
vplive v Ljubljani. Vodenja bodo pote-
kala ob 9. in 18. uri._ 

Do 21. septembra / Ljubljana / Me-
stna hiša, trajanje 1 uro in 30 minut

Veliki zaključek Dunajskih dnevov bo 
ob 17. uri na Stritarjevi ulici pri Tromo-
stovju, kjer bodo Sacherjevi slaščičar-
ski mojstri naredili največjo originalno 
saher torto na svetu in jo brezplačno 
razdelili med obiskovalce. Program bo 
povezoval Peter Poles._ 

 21. septembra / Ljubljana / Stritar-
jeva ulica
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L J F W 
LJUBLJANSKI 
TEDEN MODE
POLEG KOLEKCIJ, KI JIH BODO OBLIKOVALCI 18. IN 20. SEPTEMBRA POSLA-
LI PO MODNI PISTI V HOTELU SLON, BODO KOT DEL TOKRATNEGA TEDNA 
MODE NA OGLED TUDI IZBRANA DELA ZORANA GAREVSKEGA. Z RAZSTA-
VO NE[S]KONČNO – NEIZBRISLJIV PEČAT ZORANA GAREVSKEGA SE LJU-
BLJANA FASHION WEEK V MESTNI HIŠI POKLANJA PREMINULEMU OBLIKO-
VALCU. V OKVIRU LJFW SI BO MOGOČE OGLEDATI ŠE PROJEKCIJO IZBORA 
NAGRAJENIH KRATKIH MODNIH FILMOV, MODNI TEDEN BOSTA POPESTRILI 
TUDI RAZSTAVA JULIANA KLINCEWICZA IN NOVA EDICIJA SHIRTINGA.

KDO SE BO 
PREDSTAVIL?

Novost je, da tokrat oblikovalci niso 
omejeni s sezono oziroma kolekcijo, 
ki jo želijo predstaviti. Svoje kolekcije 
bodo v nedeljo, 18. septembra, in to-
rek, 20. septembra, predstavili nas-
lednji oblikovalci oziroma blagovne 
znamke: EBER krznarstvo (Mateja 
Štimac), Klaudia Markiewicz (Klau-
dia Markiewicz), MAJA FERME fashi-
on (Maja Ferme), MiroMisljen (Miro 
Misljen ), N a t a s a H r u p i c (Nataša 
Hrupič), Nejc Šubic (Nejc Šubic), Pe-
tja Zorec (Petja Zorec), Sanija Reja 
Aske (Sanija Reja Aske), Tina Gorkič 
(Tina Gorkič), Young@Squat (Barbara 
Krmelj, Maja Leskovšek, Sara Valenci 
in Timotej Bistan) in ZOOFA (PATRICIA 
PIE, ZELOLEPO, JSP, PRINCIP by Moj-
ca Celin, NELIZABETA, NI – nikoli isto/
never identical, Renata Bedene, Firma 
by Sanja, Pisano Na Kožo, tinapavlin in 
vesnastih)._

PRENOSI REVIJ,  
NAKUPI KOLEKCIJ

Tudi tokrat si bodo lahko mimo-
idoči, ki se bodo sprehodili po 
Slovenski cesti, ogledali prenose 
modnih revij, in sicer na velikem 
zaslonu ob hotelu Slon. V dneh 
po predstavitvi na modni pisti 
bo izbrane kreacije že mogoče 
kupiti v trgovini Pentlja Con-
cept Store (Mačkova ulica 4, 
Ljubljana) oziroma pri modnih 
oblikovalcih._ 

ŠTUDENTI SO ZELENI 
IN SAMOSVOJI

Na Ljubljanskem tednu mode se bodo 
v torek, 20. septembra, ob 17. uri, 
predstavili tudi študentje Fakultete za 
dizajn, pridružene članice Univerze na 
Primorskem, smer Tekstilije in oblačila. 
Študentje 2. letnika se predstavljajo s 
projektom »Green Future«, ki se te-
matsko povezuje z aktualnim prizna-
njem Ljubljani kot zeleni prestolnici, 
študentje 3. letnika se bodo predstavili 
s koncepti in razvojem kolekcije obla-
čil, ki nosi izrazito osebne zgodbe mla-
dih talentov, trije študentje pa bodo 
predstavili svojo diplomsko kolekcijo._ 

NE[S]KONČNO:  
NEIZBRISLJIV PEČAT 
ZORANA GAREVSKE-
GA

Ljubljanski teden mode se tokrat 
poklanja velikemu mojstru mode, 
ki nikoli ne bo šel v pozabo. Malo 
več kot dve leti je minilo, odkar 
nas je zapustil izjemen obliko-
valec Zoran Garevski, zato bo 
v Desnem atriju Mestne hiše 
na ogled razstava njegovih 
kultnih kreacij. Brezplačen 
ogled razstave je mogoč 
od torka, 21. septembra, do 
petka, 23. septembra (od 
8. do 22. ure), in v soboto, 
24. septembra, od 8. do 
20. ure._

IZBOR NAGRAJENIH 
KRATKIH MODNIH 
FILMOV

V ponedeljek, 19. septembra, ob 17. uri, 
bo v lokalu Pritličje na Mestnem trgu 
predvajan izbor nagrajenih kratkih 
modnih filmov, ki so osvojili nagrade 
na modnih filmskih festivalih v Berlinu, 
Madridu, Medellínu, Kanadi in Mehiki, z 
obiskovalci bo tudi Niccolò Montanari, 
član ustanoviteljev Berlinskega Fashi-
on Film Festivala (BFFF), ki je pripravil 
izbor za LJFW. Ogled je brezplačen._

M-MAG IN MAGDA 
GOSTITA RAZSTAVO 
JULIANA KLINCEWICZA
Julian Klincewicz je mlad umetnik, ki 
se izraža skozi fotografijo, video, be-
sedilo, glasbo in modo, med njegove 
naročnike pa spadajo Kanye West, 
Gosha Rubchinskiy in Eckhaus La-
tta. Njegova dela bodo od torka, 
13. septembra, do torka, 20. sep-
tembra, na ogled na razstavi v 
lokalu Magda na Pogačarjevem 
trgu._

SHIRTING 07: 
BEG USTVARJALNOSTI, 
RAZSTAVA V TOBAČNI

Shirting predstavlja novo edicijo srajc na 
temo »bega ustvarjalnosti«, ki vključuje sedem 
slovenskih oblikovalcev, ki živijo in delajo v tujini. 
To so Maja Mehle, Mateja Krofl, Anja Dragan, Iztok 
Hrga, Erna Ostanek, Urška Hvalica in Aleksandra Ra-
kić. Razstavo srajc si bo po otvoritvi, ki bo v četrtek, 15. 
septembra, ob 20. uri, mogoče v Poligonu, kreativnem 
centru v ljubljanski Tobačni, ogledati do petka, 8. oktobra. 
Edicijo shirting 07 so zasnovali Elena Fajt, Lucija Jankovec, 
Dejan Krajnik in Neja Kaligaro._ 

 / facebook.com/ljfwofficial
 / instagram.com/ljfw

 / LJFWSNAP
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SILICIJEVA DOLINA, ZIBKA 
SANJ O PRIHODNOSTI

BESEDILO: JAN MAC AROL / FOTO: SHU T T ERSTOCK , WIKI COMMONS, HP

SILICIJEVA DOLINA JE DANES POJEM VIZIJE PRIHODNOSTI – DOLINA, KJER SO SANJE DOVOLJENE. KJER TE SANJE PO
MENIJO OSNOVNI GRADNIK VSAKE POSLOVNE IDEJE. KAR JO DELA ŠE POSEBNO MOČNO IN KARIZMATIČNO, JE NJENA 
SKORAJ 80LETNA ZGODOVINA, V KATERI SO ROCK ZVEZDNIKI TEHNOLOGIJ, OBLIKOVALCI IN ZNANSTVENIKI SKUPAJ 
SOUSTVARJALI PRIHODNOST, KI JO VSI ŽIVIMO DANES. S SVOJIMI IDEJAMI, KI SO BILE ODDALJENE SANJE, SO ZGRADILI 
NAŠO SEDANJOST IN KROJIJO TER USTVARJAJO NAŠO PRIHODNOST. USTANOVNI OČETJE SILICIJEVE DOLINE SO PRAV
ZAPRAV POMEMBNEJŠI OD PREDSEDNIKOV IN KRALJEV. V ROKAH IMAJO ŠKARJE IN PLATNO NAŠE SKUPNE PRIHODNO
STI. IN POGLED DANES V PRIHODNOST NAPOVEDUJE, DA BO TA NEVERJETNO RAZBURLJIVA. SI PREDSTAVLJATE SVET 
BREZ SVOJEGA PAMETNEGA TELEFONA?! POTEM MORATE SPOZNATI ZGODBO, KI JE ZAKRIVILA PRIHODNOST!

Plast za plastjo, desetletje za dese-
tletjem, inovacija, ki prinese novo 
inovacijo – to je »materija«, zaradi 
katere Silicijeva dolina venomer 
znova prinaša inovacije, ki krojijo 
prihodnost. A to ni naključje. Gre za 
miselnost in zavedanje njenih ustvar-
jalcev, da v življenju nič ni naključje. 
Podjetniško miselnost, ki je kombini-
rana s kančkom norega vizionarstva 
in prepričanjem, da nič ni nemogoče. 
In prav tu se skriva ključ do uspeha 
velikopoteznosti idej, ki se rojevajo na 
tem vizionarjem izjemno domačem 
in prijaznem kraju. Silicije va dolina je 
zarezala v pore moderne družbe in 
kroji njeno prihodnost. Je dežela, kjer 
so sanje dovoljene – ne le dovoljene, 
temveč kar doma. Kajti le iz njih lahko 
zrastejo neverjetne stvar. Sanjati, 
se presegati in otroško verjeti so tu 
vodila, zapisana z velikimi črkami.
 

NAKLJUČJA IN PRAVI 
TRENUTKI V ZGODOVI-
NI, KI SE ZGODIJO V 
DOMAČI GARAŽI
Silicijeva dolina ni nastala le zaradi 
naključij, niti ne zaradi ene same ideje. 
Podlago za njen nastanek so prav-
zaprav vizije različnih vizionarjev v 
pretekli ali polpretekli zgodovini, kot je 
Charles Babbage – znanstvenik, ki je s 
svojim analitičnim strojem iz leta 1856 
zasnoval in zasejal idejo o sodobnem 
računalniku. Ali pa matematično 
genialne Ade Lovelace, ki je znana po 
tem, da je ustvarila prvi računalni ški 
program in s tem postavila temelje 
sodobnemu programiranju. Ter Alana 
Turinga, katerega življenjsko zgodbo 
poznamo iz filma »The Imitation 
Game« (2014) in je zaslužen za de
šifriranje znamenite nemške šifrirne 
naprave Enigma med drugo svetovno 
vojno. Je namreč prvi, ki si je zasta-
vil vprašanje: »Ali lahko računalniki 

posnemajo človeško vedenje?!« 
Mnogi vizionarji so s svojimi sanjami 
in vizijami prihodnosti gradili temelje, 
na podlagi katerih so se južno od San 
Francisca začele rojevati ponarodele 
legende o podjetjih, ki nastajajo v 
domačih garažah. A zgodba je kot po 
navadi mnogo kompleksnejša. Silicon 
Vally je v dvajsetih in tridesetih letih 
prejšnjega stoletja veljal za »sad no 
metropolo«, saj so se južno od San 
Francisca razprostirali nepregledni 
nasadi sadnih dreves in je tam vladala 
sadjarska industrija. Dolino so zato 
ljubkovalno imenovali kar »The Valley 
of Heart’s Delight« – dolina srčne 
vzhičenosti. Z veliko gospo darsko 
krizo leta 1929 sadjarstvo v dolini iz-
gine in tako se pojavi prostor za novo 
industrijo – vojaško industrijo, ki je v 
naslednjih letih gonilo razvoja.

OB PRAVNEM  
TRENUTKU NA PRA-
VEM MESTU
 V tej dolini so naključja skoraj del 
ponarodelih legend, saj se praktič-
no vse dogaja v določenih ključnih 
trenutkih. Med tem, ko se je v dolini 
začela rojevati vojaška industrija, 
sta prijatelja Bill Hewlett in Dave 
Packard ustanovila podjetje, ki sta 
ga poimenovala Hewlett-Packard. 
Zaporedje priimkov sta določila kar z 
metanjem kovanca. Pisalo se je leto 
1939. Uradno prav ustanovitev pod-
jetja Hewlett-Packard velja za rojstvo 
Silicijeve doline, čeprav so bili pravi 
pogoji za pospešen razvoj položeni 
v naslednjih nekaj letih. Univerza 
Stanford se je namreč prav v tistem 
času znašla v veliki finančni krizi, 
zaradi katere so bili primorani dati v 
najem velik del svojega zemljišča, na 
katerem je nastal tehnološki park. 
Splet naključji je povezal industrijo z 
univerzo. Podjetja in profesorje – a še 
pomembneje – študente in vizionarje.

Če danes pogledamo zemljevid Silici
jeve doline, nam postane jasno, kako 
ključna je bila vloga univerze Stanford 
in kako je v centru vsega, povezanega 
s tem, kar pomeni Silicijeva dolina da-
nes. Od univerze Stanford do sedežev 
tehnoloških gigantov, kot so Google 
(Googleplex), Apple in Facebook, pot
rebujete vsega 15 minut z avtomobi-
lom. Čeprav podjetja niso oddaljena 
enako (razdalje) in tudi niso v istih 
smereh, predstavlja prav Stanford 
simbolični epicenter Silicijeve doline. 
Še danes … več kot 60 let pozneje.

SODOBEN RAČUNALNI-
ŠKI ČIP IZ SILICIJA
 Silicijeva dolina je dobila ime po naj-
pomembnejši iznajdbi druge polovice 
20. stoletja – silicijevem čipu, ki sta 
ga 1961 izumila ameriška elektroinže-
nirja Jack Kilby in Robert Noyce. Izum 
je dramatično spremenil tehnologijo 
in tlakoval 
pot moder-
nim osebnim 
računalni
kom. Prav ta 
inovacija, ti 
mali raču
nalniški čipi, 
se v zadnjih 
60 letih v 
osnovnih 
principih 
niso drastično spremeni li. Poganjajo 
vaš pametni telefon, računalnik in 
praktično vse male gospodinjske 
naprave – tudi tiste v kuhinji. Brez 
pionirjev, kot sta bila Jack in Robert, 
bodoči ustvarjalci prihodnosti, kot 
so bili Steve Jobs, Bill Gates in Mark 
Zuckerberg, ne bi imeli osnovne-
ga orodja za spreminjanje sveta in 
izgradnjo svojih neverjetnih imperijev. 
Na podlagi svojih še bolj drznih sanj. 
Ime »Silicon Valley« se prime šele v 
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GARAŽNA PODJETJA – 
NISO LE URBANA LE-
GENDA 
Splošno znana zgodba je, da se je vse 
začelo v domači garaži. In to nikakor 
ni urbana legenda, temveč stvarnost 
ustvarjalcev norih zamisli, ki v skupni 
zgodbi druži vsaj tri velikane – HP, 
Apple in Google._

HP 
Podjetje, usta- novljeno 1939, je 
svojo pot začelo s 538 dolarji ustanovne
ga kapitala in sedežem kar v garaži Dava 
Packarda in njegove žene. V garaži pa je 
nekaj časa poleg podjetja HP bival tudi Bill 

Hewlett, ki ni imel dovolj denarja za najem 
lastnega stanovanja._

hp.com

sredini 80. let s serijo člankov, ki jih 
je za Electronic News pisal novinar 
Don Hoefler, ter tako postane splošen 
pojem za industrijsko območje južno 
od San Francisca.

APPLE 
Leta 1978 sta svojo skupno 
poslovno pot začela Steve Jobs in Steve 

Wozniak v garaži Jobsovih staršev. Tu jima 
je z ekipo prijateljev uspelo ustvariti prve 
komercialne produkte, kot je sloviti Apple I, 
pri tem pa se nista zavedala, da pravza-
prav ustvarjata podjetje, ki bo za zmeraj 
spremenilo informacijsko tehnologijo._  

apple.com

GOOGLE 
Sergey Brin je spoznal Larryja 
Pagea leta 1995, ko je vodil ogled po uni-

verzi Stanford. Praktično takoj sta odkrila, 
da imata skupne točke, in naslednje leto 
začela delati na ideji iskalnika Google, 
med tem pa sta še vedno živela v kampusu 
univerze Stanford. Septembra 1998 sta 
najela garažo, a jo je podjetje po dobrih 5 
mesecih preraslo in se z osmini zaposleni-
mi preselilo v Palo Alto._
.

google.com

RIVALSTVA, PREVARE 
IN PRIJATELJSTVA, KI 
SO ZAZNAMOVALI RA-
ZVOJ TEHNOLOGIJ
Vsekakor najbolj znana in legendarna 
je zgodba o rivalstvu med pionirjema 
»računalniške« industrije Stevom 
Jobsom in Billom Gatesom, ki sta re-
dno obračunavala prek tiska, čeprav 
sta njuni podjetji Apple in Microsoft 
v 80. letih sodelovali pri razvoju 
grafičnega vmesnika za osebne 
računalnike, ki pozneje pos tane 
»jabolko« dolgoletnega spora. Apple 
je namreč pri Microsoftu naročil 
kopiranje obstoječega Xeroxovega 
operacijskega sistema, 
ki je že uporabljal 
filozofijo računalniških 
oken ter računalniško 
miško za upravljanje z 
uporabniškim vmesni-
kom. A se je izkazalo, 
da je imel Gates svoje 
načrte in je idejo o ok-
nih »komercializiral« s 
takrat največjim teh
nološkim podjetjem 
IBM-om, ki je kot prvi 
uporabljal Window-
se. Jobs je prek tiska 
Gatesa večkrat označil za popolnoma 
brezidejnega, a prav nič drugače se ni 
vedel niti Gates. Leta 2007 zakopljeta 
dolgoletno bojno sekiro in si v okviru 
panela na konferenci D5 priznata, 
da brez njunega rivalstva ne bi bilo 
tovrstnega napredka tehnolo gij. 
Dejstvo je, da so prav partnerstva 
in prava rivalstva skozi zgodovino 
Silicijeve doline omogočala okolje 
za ustvarjanje pravih zgodb, ki so 
pisale zgodovino. Lahko trdim, da 
Apple ne bi postalo podjetje, kot ga 
poznamo danes, brez posebne vezi 
med Jobsom in računalniškim genijem 
Stevom Wozniakom, tistim, ki je Jobsu, 
polnemu idej, pravzaprav omogočil 
sanje o osebnem računalniku in je bil 
genialec, ki je tehnično uresničeval 
njegove vizionarske zamisli. Prav tako 
Apple ne bi bilo podjetje, kot je danes, 
brez pravega rivalstva z Microsof-
tom. To vrstne vezi in odnosi so tudi 
v novejši zgodovini pripeljali do vseh 
večjih inovacij na področju tehnologij.

SPLETNI BALON IN 
DRUGI VAL INFOMACIJ-
SKIH TEHNOLOGIJ 
Pojav interneta je povzročil raz cvet 
nove veje tehnologije, kjer so podjetja 
dobesedno nastajala čez noč in pos-
tajala spletne uspešnice. Vse to jim je 
omogočala naklonjenost investitor-
jev, ki so hlastali po visokih donosih in 
pri tem niso upoštevali tradicionalnih 
smernic. Internet je namreč pome-
nil tako mamljiv posel, da se mu je 
»denar« težko upiral. Ob dobje lahko 
opišemo kot zlato mrzlico – ko je prav 
vsak investitor želel biti poleg. A kot 

pri vsaki tehnologiji se je bilo treba 
marsičesa še naučiti ter počakati na 
prave trenutke in priložnosti. Svet za 
internet še ni bil dovolj zrel in količina 
tveganega kapitala, ki ni obrodila 
sadov, je bila velikanska. Prav zaradi 
tega med letoma 1999 in 2001 pride 
do zloma na borzi, trgi naj bi po 
nekaterih ocenah izgubili 5 trilijonov, 
in kjer nekatere še danes znane bla-
govne znamke na področju spletnih 
tehnologij izgubijo tudi 90 odstot-
kov vrednosti. Med njimi je bil tudi 
Amazon.com, ki je z vrednosti delnice 
700 dolarjev za delnico padel na šo-
kantnih 7 dolarjev za delnico, a se jim 
je uspelo pobrati. Podobna zgodba 
doleti tudi eBay.com in mnoga druga 
znana imena, med katerimi neka-
tera poka »spletnega« balona niso 
preživela. Tako so v anale zgodovine 
zapisane domene, kot je Pets.com in 
Webvan.com. Internetna industrija je 
zaradi nastalih okoliščin potrebovala 
precej časa, da si je spet pridobila 
zaupanje investitorjev, kar je omogo-
čilo drugi val sodobnega interneta, za 
katerega se zdi, da nezadržno prodira 
v vse pore naše družbe. S pojavom 
družabnih omrežji, kot je Facebook, in 
različnega spleta možnosti komunici-
ranja in objavljanja vsebin (YouTube) 
pa se pravzaprav spreminja svet, kot 
smo ga poznali do zdaj. Spreminja se 
medijska pokrajina, ki vse bolj postaja 
svet v domeni posameznika. Zdi se, da 
je industrija prerasla otroške bolezni, 
čeprav mnogi svarijo pred ponovnim 
zlomom.
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STEVE JOBS & BILL GATES / 2007 / D5

VIZIJA PRIHODNOSTI 
IN NJENI VIZIONARJI
Če je Steve Jobs leta 2007 predstavil 
iPhone prve generacije in tako na-
povedal neko novo dobo ter na novo 
izumil telefon, vemo, da bomo tudi 
v tem desetletju doživeli podobne 
revolucionarne izume s podobno 
težo. Naše telo se bo digitaliziralo z 
nosljivimi napravami »wearables«, v 
naš dom prihajajo pametne naprave, 
ki se bodo povezale v skupek funkcij, 
ki jim bomo nekoč lahko rekli pametni 
dom. Vizionarji sedanjosti za priho-
dnost, kot je Elon Musk, že uveljavljajo 
zamisel, da bo avtomobil nekoč le 
električen. Google in proizvajalci 
avtomobilov se trudijo, da bi nekoč 
avtomobili vozil popolnoma samos-
tojno – avtonomno in varneje od 
človeka. Taka prihodnost nas čaka že 
čez nekaj let. Ste pred dese timi leti 
pomislili na to, da bi se vaš avto lahko 
sam parkiral? Funkcija, ki jo danes 
premore praktično vsako novo vozilo. 
Ali pa da boste v svojem žepu nosili 
računalnik oziroma pametni telefon, 
ki že premore skoraj vse funkcije 
računalnika? Človek spet sanja o 
potovanju v vesolje in Nasa napove-
duje, da bomo čez dvajset let pristali 
na Marsu. Spreminjajo se tudi družba 
in družbene navade. Ljublja na je pred 
dobrim mesecem dobila car sha-
ring, ki spreminja pogled na lastnino 
avtomobila in kaže na to, kako bi se 
lahko do tega objekta »poželenja«, 
pojma lastnine, vedli nekoč. Skozi 
vse dejavnike postajamo drugačni, 
drugače dojemamo svet in drugače 
uporabljamo informacije. Generacija 
milenijcev ne pozna jezikovnih meja, 
živijo v nekem drugem medij skem 
svetu. Najprej preverijo YouTube, 
Twitch, Snapchat, šele nato jih lahko 
ujamemo na Facebooku. Televizije ne 
poznajo in težko našte jejo 5 televizij-
skih programov. Družba se spreminja 
in priznati je treba, da večina druž-
benih sprememb in revolucionarnih 
zamisli prihaja iz divjega zahoda, iz 
doline, ki ji pravimo Silicijeva dolina. 
Kjer se rojevajo sanje o prihodnosti, 
ki jih uresničujejo veliki ljudje. Ti prav-
zaprav s svojimi včasih norimi idejami 
spreminjajo družbo do te mere, da 
lahko trdimo, da so pomembnejši od 
predsednikov in kraljev. V rokah imajo 
namreč škarje in platno naše skupne 
prihodnosti. Silicijevo dolino pa lahko 
brez zadržkov označi mo za zibelko 
sanj o prihodnosti._
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ČASOVNI STROJ

1961 1971 1976 1979

1983 1984 1989 1997

2002 2004 2007 2015

Integrirano vezje 
Sodobni računalniški čip oziroma 

njegov prototip iz leta 1958.

8inčna disketa 
IBM predstavi disketo, prvo napravo 

za fizični prenos podatkov.

Apple l – prvi osebni računalnik 
Zanj Apple prejme 50 naročil vnaprej 

znanega kupca.

Sony Walkman 
Sony predstavi napravo, s katero se 

glasba znajde v našem žepu.

Motorola DynaTAC 
Je prvi prenosni telefon, ki se prodaja 

komercialno in stane 4.000 ameriških 
dolarjev.

Apple Macintosh 
Prvi računalnik z miško in sodobnim 

uporabniškim vmesnikom – okni. 

 Internet 
Tim Berners-Lee uveljavi protokol 

HTTP kot osnovni gradnik sodobnega 
interneta.

Google 
Larry Page in Sergey Brin registirata 

domeno google.com. 

Facebook 
Mark Zuckerberg s partnerji ustanovi 

TheFacebook.com. In dve leti pozneje 
zavrne ponudbo Yahooja, vredno kar 

1 milijardo.

Apple iPhone 
Prvi pametni telefon z zaslonom na 
dotik, ki pomeni mejnik tehnologije 

pametnih telefonov, kot jih poznamo 
danes.

Adidas 
Adidas napove špor tne copate po 
meri uporabnika, ki jih bo natisnil s 

3D-tiskalniki.

T-Mobile sidekik 
Prvi telefon z velikim zaslonom in 

integrirano tipkovnico ter možnostjo 
pošiljanja sporočil.
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IZ SLOVENIJE 
V SILICIJEVO DOLINO: 
DEJAN ROLJIČ

Kako bi najbolj preprosto bralcem po-
vedali, kaj pravzaprav dela podjetniški 
pospeševalnik, kot je ABC Accelelator?

Naša naloga je precej preprosta. Izbrati 
moramo najbolj inovativne start-upe (za-
gonska podjetja) in v najkrajšem možnem 
času z njimi narediti svetovni preboj. V 
zadnjih 18 mesecih smo postavili podjetni-
ške pospeševalnike v Ljubljani, Münchnu 
in Silicijevi dolini. Naš cilj je, da start-upu 
pridobimo čim višje lokalne in mednarodne 
investicije ter pripravimo proizvod in ekipo 
podjetja za globalni trg. ABC je neposredno 
povezan z vsemi najnaprednejšimi tehno-
loškimi podjetji in večjimi investicijskimi 
družbami s celega sveta. Glavna razlika 
med nami in drugimi pospeševalniki je, da 
smo ustvarili popolnoma personaliziran 
pristop, kar pomeni, da za vsak start-up 
naredimo program razvoja po meri. Vsak 
start-up, sprejet v ABC, postane del glo-
balne družine in ima dostop do vseh virov, 
ki jih ima ABC v vseh državah. Naš naslednji 
korak je širitev v Indijo, v Bangalore. 

Ali se glede na starost (dve leti) pospe-
ševalnika ABC še vedno kategorizira-
te kot startup? Je pospeševalnik ABC 
pravzaprav vaš osebni startup? 

Vsako podjetje, ki razvija napredne teh-
nologije, je na začetku startup. Startup 
je način razmišljanja, način življenja. Zato 
srčno upam, da bomo lahko ohranjali ta 
način razmišljanja ter agilnost in hitrost ra-
zvoja čim dlje. Startup ni en človek, ampak 
je celotna ekipa, družina, ki se neprestano 
odreka, neprestano živi zunaj območja 
udobja na vseh področjih, da bi startupu 
uspelo. Postaviti globalni, priznani pospe-
ševalnik v tako kratkem času je fenomen 
celo za razmere v Silicijevi dolini.

Pospeševalnik ABC naj bi postal tudi 
virtualen oziroma spletni. Kakšna je 
dolgoročna vizija tega projekta? 

Cel svet išče inovativne pristope in načine, 
kako bi se lahko ljudje povezovali hitreje, 

učinkoviteje in brez večjih fizičnih, global-
nih premikov z ene lokacije na drugo. Svet 
išče način, kako bi lahko pridobil znanje in 
dostop do informacij ter dosegel tehnolo-
ški preboj virtualno kjerkoli in kadarkoli. V 
ABC verjamemo, da je prihodnost v tehno-
logijah, ki bodo človeku omogočile čim lažji 
dostop do zgoraj omenjenega, zato smo 
eden prvih pospeševalnikov, ki ustvarja 
virtualni pospeševalnik in omogoča vsem 
start-upom dostop do znanja, trga in inve-
stitorjev z domačega naslanjača. 

Uradno odpirate svojo pisarno v Silicije-
vi dolini in s tem postajate prvi evropski 
pospeševalnik, ki je stopil na ‘sveta’ tla. 
Kako vam je uspela ta hitra in pravza-
prav nepričakovana rast projekta? 

Gre za prvi zasebni, evropski pospeševalnik 
v Silicijevi dolini in biti tukaj je nujno zlo, ki 
je pravzaprav privilegij. Vsakodnevno so-
delovanje z enakomislečimi ljudmi, velikimi 
korporacijami in največjimi investicijskimi 
skladi je edini recept za še večji uspeh, ki 
ga namerava ABC doseči v naslednjih 18 
mesecih. Naš cilj je postati eden od top 3 
najboljših pospeševalnikov na svetu s sa-
mozadostnim poslovnim modelom, zato 
je ta uspeh oziroma taka širitev ter hitrost 
nekaj samoumevnega. Ključno pri razvoju 
je, da imaš lokalno močno povezano eki-
po, ki ima že predhodne skupne uspehe in 
razume lokalno miselnost in znanje iz tvoje 
industrije. Mi smo imeli to srečo, da smo 
spoznali podjetnico Ano Lukner ter hitro 
ugotovili, da imamo enako vizijo. Ekipa v 
Silicijevi dolini je preprosto popoln set ra-
znovrstnosti, a hkrati ima še vedno veliko 
željo po osvajanju podjetniškega sveta. 
Ekipa je 99 odstotkov vsakega podjetja.

Trditev, ki nekako vedno visi v zraku, je, 
da smo Slovenci izjemno inovativen na-
rod. Se s to trditvijo lahko strinjate? 

Slovenci smo zelo inovativen narod, ima-
mo pa mogoče včasih izrazit sindrom 
majhnosti in nesamozavesti. Svet je sam 
po sebi zelo majhen, zato je ključno, da po-

skusimo našim ljudem približati druge raz-
sežnosti na najbolj preprost način.

Ali znamo delati oziroma ali hočemo za-
res delati?
 
To ni vprašanje, ki se navezuje samo na 
slovenski narod. To je vprašanje, ki si ga 
zastavlja vsaka država po svetu, ko išče 
rešitve, s katerimi bi še bolj povečala učin-
kovitost ljudi in hkrati naredila ekosistem, v 
katerem ljudje delajo, bolj zanimiv in privla-
čen. Vsak človek bi rad delal tisto, kar ga 
najbolj veseli, ampak velikokrat je življenje 
nepravično in nimamo vsi take sreče. Če 
imate željo, pogum in voljo, se velikokrat 
vse da.

Bi lahko izbrali tri slovenske startupe, 
ki so v zadnjih 5 letih ustvarili izjemno 
zgodbo o uspehu – torej so podjetje 
prodali in naredili t. i. exit oziroma izstop 
ali pa so tako zelo uspešni in imajo tako 
visoke prihodke, da jim tega ni treba? 
Svojo pot pa so začeli kot del nekega 
pospeševalnika doma ali v tujini.
 
Vsako podjetje je na začetku startup in 
vsak start-up so posredno ali neposred-
no pospešili pospeševalniki, partnerji ali 
investitorji. Na svetu je ogromno število 
uspešnih start-upov, kar prikazuje tabela 
t. i. »Unicorns« – samorogov, ki v zadnjih 
letih nastajajo v veliko večjem številu prav 
zaradi globalne infrastrukture, ki jo ponuja 
svet start-upov. Uspešni slovenski start-  
oziroma start-upi s slovenskimi ustanovi-
telji so na primer: 

- Kosei, start-up, katerega lastnik je bil 
Jure Leskovec in ga je kupilo podjetje 
Pinterest. 
- Tukaj so še podjetja, kot so Celtra, Viso-
nect in Outfit7 – vsi so globalno navzoči 
in imajo odličen prihodek.

Zelo zanimivi so naslednji start-upi, ki šele 
resnično prodirajo, ampak so skupaj zbrali 
že več kot 50 milijonov evrov investicij: 4th 
Office, Layer, Lyst, Bitstamp, BellaBeat, TV 
Beat itd. Vsi so globalno navzoči in imajo 
odlično startup miselnost.

Kje nam torej spodleti in kaj bi morali 
narediti drugače?! Ali slovenska scena 
start-upov sploh premore dovolj zna-
nja, da bi ‘povila’ globalni projekt, ki bi 
resnično spremenil svet?

Kdo pravi, da nam je spodletelo? Sloven-
ska scena start-upov je eden od najbolj 
razvitih ekosistemov v Evropi, ki v zadnjih 
letih prikazuje odlično prakso v povezova-
nju ter skupnem nastopu na tujih trgih. Vsi 
skupaj smo ugotovili, da smo skupaj veliko 
močnejši, če slovenske startup iniciative 
in ekosisteme povežemo v organizirano 
strukturo. Število start-upov se vsako leto 
povečuje in število uspešnih startupov je 
vsako leto večje. Startupi ter mala, ino-
vativna podjetja so prihodnost svetovne 
ekonomije in mogoče kljub še nepopol-
nemu razumevanju širše javnosti vsak dan 
spreminjajo naše življenje in ga poskušajo 
narediti bolj preprostega.

Večkrat smo slišali, da bi Slovenija lahko 
postala Silicijeva dolina Evrope. Zakaj bi 
to bilo mogoče in zakaj ne? 

To ni tako preprosto, ker je Silicijeva dolina 
visokokoncentrirano območje najboljših 
inovatorjev na svetu in taka struktura ni 
nastala čez noč. Največja razlika in mo-
goče ta trenutek naš največji izziv je, kako 
spremeniti način razmišljanja ljudi v mišlje-
nje, kot ga imajo tukaj. Tukaj resnično pre-
vladuje kultura MI ne JAZ. 

Kdo je vaš največji vzornik?
 
Sam sebi si največje ogledalo. Zgleduješ 
pa se po vseh tistih, ki dokazujejo, da se s 
trudom, pravim načinom dela in ustrezno 
ekipo da doseči marsikaj. 

Če bi imeli na računu 1 milijardo, potem 
bi … 

Še vedno jedel burek na Miklošičevi._

POGOVARJALI SMO SE Z DEJANOM ROLJIČEM, DIREKTORJEM  PO-
SPEŠEVALNIKA ABC, KI JE V ZADNJIH DVEH LETIH DODOBRA PRE-
VETRIL SLOVENSKO STARTUP SCENO IN MNOGIM PODJETJEM ŽE 
POMAGAL PRI ZAČETKIH NJIHOVIH GLOBALNIH POTI. PO NEDAVNI 
POSTAVITVI POSPEŠEVALNIKA V MÜNCHNU TE DNI ODPIRA VRATA 
PISARNA V SILICIJEVI DOLINI. A ZDI SE, DA JE TO LE ZAČETEK IZJE-
MNO AMBICIOZNE GLOBALNE ZGODBE. 

IN T ERVJU: JAN MAC AROL 

Foto: arhiv ABC pospeševalnik
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IFA 2016

VODILNI SVETOVNI SEJEM PORABNIŠKE IN ZABAVNE ELE-
KTRONIKE, KOMUNIKACIJ, MEDIJEV IN BELE TEHNIKE, SE-
JEM IFA, JE POSTREGEL S KOPICO TEHNOLOŠKIH NOVOSTI, 
ZA KATERE BOMO PRIPRAVLJENI RAZVEZATI MOŠNJIČEK. 
NAS SO ŠE POSEBNO NAVDUŠILE NASLEDNJE NOVOSTI. 

HUAWEI NOVA
5palčni Huawei Nova in njegov večji brat, 5,5palč-
ni Huawei Nova plus, sta prva predstavnika nove Hu-
aweieve družine pametnih telefonov Nova. Odlikuje 
ju visokokakovostno aluminijasto in ergonomsko 
oblikovano ohišje, 3 GB pomnilnika in 32 GB pros-
tora za podatke, prednja kamera z osem in zadnja z 
12 MP oz. 16 MP pri Nova plus. Pohvalita se lahko s 
3D-bralnikom prstnih odtisov za hitrejše in bolj na-
tančno 360stopinjsko odklepanje ter enoročni za-
jem selfijev._ 

huawei.com

ASUS ZENBOOK
Ta prenosnik bi zlahka poimenovali 
MacBook z Windowsi (Windows 10 
Pro). Vsaj po videzu sodeč, drobovje 
pa razkriva, da je še precej boljši. 
Je tanjši, lažji in zmogljivejši. 
Žene ga proce-
sor Intel 
Core i7 
sedme ge-
neracije ter krasi 
12,5palčni zaslon ločlji-
vosti Full HD in bralnik prstnih odti-
sov. Ohišje je iz posebne aluminijeve zlitine, ki jo sicer 
uporabljajo v vesoljski tehnologiji._

asus.com

ACER SWIFT 7
Gre za najtanjši prenosnik na svetu in sploh prvi, ki 
se je spustil pod magično mejo enega centimetra! 
V debelino namreč meri vsega 9,98 milimetra! A 
ga ni le kost in koža, saj je opremljen s procesorjem 
Intel Core i5 sedme generacije in baterijo, ki za-
gotavlja 9 ur avtonomije. Ponaša se s 13palčnim 
IPSzaslonom ločljivosti Full HD ter dvema prik-
ljučkoma USBC in priključkom za slušalke._ 

acer.com

PAMETNA URA 
SAMSUNG GEAR S3

Novo Samsungovo pametno uro, ki združuje stil in 
funkcionalnost, so navdihnili aktivni raziskovalci 

in bo na voljo v dveh privlačnih oblikah – fron-
tier in classic. Frontier je zasnovan za uporabo 
ob vsaki priložnosti in v vsakem okolju, classic 
pa pooseblja minimalističen in eleganten stil 

najbolj legendarnih luksuznih ročnih ur._ 

samsung.com

GARMIN VIRB ULTRA 30
GoPro je pojem športnih kamer, a njena prednost pred 
tekmeci je že zdavnaj skopnela. Garminova je celo precej 
boljša, ima namreč optični stabilizator slike, hkrati pa zaje-
ma video v ločljivosti 4 K in fotografije v ločljivosti 12 MP, ima 
sistem za glasovno prepoznavanje ter beleži razdaljo, hitrost, 
težni pospešek, srčni utrip in nadmorsko višino._ 

garmin.com

PREDVAJALNIK SONY 
NW-WM1Z

Ideja o predvajalniku kot samostojni enoti 
se morda zdi predpotopna, a kot žafran 

dragi Sonyjev walkman daje temu 
predvajalniku legitimnost. Gre za 
predstavnika linije Signature Se-
ries, ki predstavlja konvergenco 

analognih in digitalnih tehnologij, 
z ohišjem iz pozlačenega bakra brez 

kisika, ki zagotavlja edinstveno pred-
vajanje zvoka z izjemno akustiko (studij-

ska kakovost)._

sony.si
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LG X-CAM

S.OLIVER
ženski pulover

29,99 €

ZARA 
ženska torbica

29,95 €

H&M 
tanek šal

7,99 €

VEHO  
prenosni polnilnik Pebble Capsule

27,90 €

ESPRIT 
moška jakna iz mehkega semiša

249,00 €

RECLAIMED VINTAGE 
moška ura

43,00 €

*Akcijska ponudba velja ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja Telekom Slovenije za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih v znesku 
7,95 € (skupaj 190,80 EUR), ki se zaračunajo na osnovi računa za telekomunikacijske storitve. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (za obdobje vezave naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) 
ali veljavnega Dodatka k pogodbi o sklenitvi naročniškega razmerja v zvezi z nakupom terminalne opreme, sklenjenega z družbo Debitel d.d., z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev in izpolnjujejo 
ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba ne velja za pakete: Paket SOS, Mobilni Internet XS, S, M, L, XL, Enotni paket, Skupaj A, Telemetrija, SIM 2, Avtotelefon, Internet Itak, Duet Pop, EnotniD 200, Moj 
D, Druga številka – Najin D, Data paket. Ponudba velja do odprodaje zalog. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d. d., si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev. Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o 
ponudbi, akcijskem nakupu naprav, obročnem plačilu naprav, vključno z možnostjo vezave za 12 mesecev, obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 ali 
080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana.

LG X-Cam nas bo osvojil s svojim tankim profilom (samo 5,2 mm) in lahkotnostjo, saj tehta le 118 
gramov. Posebnost mobitela sta dve zadnji kameri: standardna kamera s 13 MP in kamera s ši-
rokokotnim objektivom, s katero lahko z lahkoto fotografiramo večje skupine ljudi ali zajemamo 
večji del panorame. Velik, 13,2 cm (5,2inčni), zaslon polne HDresolucije (1920 x 1080 točk) 
ponuja jasne in definirane slike ter zagotavlja izjemno izkušnjo, zahvaljujoč visoki ločljivosti, ži-
vim barvam in kristalni jasnosti slike.

LG XCam – 24 x 7,95 €*

www.telekom.si

OGLASNA VSEBINA
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TRIPP TRAPP STOL

Kdor v življenju ni sedel na tem legendar-
nem stolu, sploh ne ve, kaj zamuja. Gre 
za najbolj uporaben otroški stol, ki so ga 
svoj čas proizvajali tudi v Sloveniji._

stokke.com
Cena: 189,00 €

TOLOMEO ARTEMIDE

Brezčasen italijanski dizajn, ki že sko-
raj 30 let pomaga razsvetljevati delovni 
prostor ustvarjalnim ljudem. Je ena od 
redkih delovnih luči, ki stoji točno tako, 
kot jo postavimo._

ambientedirect.com
Cena: 324,00 €

STOL EVOLUTION ZANOTTA

Sodobno oblikovan počivalnik, ki bi si ga 
želel vsak. Danes, ko se nam vsem mudi, 
ni pomembno le, da ga imamo, ampak da 
ga znamo tudi uporabljati in se ob tem 
sprostimo._

einrichten-design.de
Cena: 5.346,00 €

BOOHOO

Crop hlače lahko nosimo na stajliš su-
perge ali pa na povsem elegantne petke. 
Pudrasta barva nas bo spremljala vse do 
pozne jeseni._
boohoo.com
Cena: 24,00 €

MICHAEL KORS ALLIE MIXE 
MEDIA

Metalik deli ostajajo »must have« tega 
leta in spominjajo na eleganco, kar po-
meni, da lahko superge obujemo tudi k 
bolj formalnim oblačilom._

michaelkors.com
Cena: 119,00 €

KATJA KOŠELJ

Prstan Silver Star je izdelan iz izbranih 
kristalov Swarovski in je kot nalašč za po-
pestritev večernega izhoda. Prstan daje 
vtis glamurja in popolnosti._
katjakoselj.com
Cena: 35,00 €

GARMIN VIVOSMART HR

Kompaktna superzmogljiva zapestnica, 
ki se z lahkoto kosa s športnimi urami, 
saj poleg srčnega utripa meri še korake, 
pospešek, kroge, dnevno gibanje, pora-
bljene kalorije, ponoči pa spremlja naše 
spanje._
garmin.com
Cena: 129,00 €

WITHINGS BODY

Pametna tehtnica Withings Body nam 
zelo natančno prikaže spremembe te-
lesa, saj omogoča natančno analizo 
sestave našega telesa (teža, telesna 
maščoba, mišična masa, kostna masa 
in delež vode). Omogoča uporabo do 8 
različnim uporabnikom in celo prepozna, 
kdo je stopil nanjo._

withings.com
Cena: 139,00 €

JABRA SPORT COACH

Slušalke Jabra Sport Coach so odporne 
proti vlagi in potu, testirane pa so bile 
za standarde ameriške vojske. Vsebuje-
jo senzor gibanja TrackFit, ki beleži našo 
aktivnost. Ponujajo tudi inteligentno vo-
denje vadbe._

jabra.com
Cena: 135,00 €

Kreativni vodja Kreatif Design Studia 
o brezčasnih kosih pohištva Modna oblikovalka o jesenskih mo-

dnih kosih, ki ne smejo manjkati v naši 
omari

Osebni trener v ŠČ Millenium BTC o top 
tehnoloških pripomočkih za fitnes

Glavni in odgovorni urednik revije
DAVID za moške s STILOM o moških
vonjih 

ANDREJ KREGAR
TEJA JEGLIČ

VID KOBLAR

DEJAN DAVID 
KEMPERL
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GIVENCHY GENTLEMEN 
ONLY ABSOLUTE

Vonj prave moškosti, dišave, pod kate-
ro se je še zadnjič podpisala Francoise 
Donche, vas bo zapeljeval skozi celot-
no jesen in s svojimi lesnimi začinjenimi 
orientalskimi notami odkrival prve tone 
snežno belega snega. Z nove kampanje 
vas bo pozdravljal simpatični igralec iz 
serije Mentalist – Simon Baker._ 

givenchy.com
Cena: od 63,00 €

CHANEL BOY

Po večletnem ustvarjanju Jacquesa Pol-
gea za znamko Chanel je mladi Olivier 
Polge odlično stopil v čevlje svojega 
očeta. Dišava iz serije Les Exclusifs vam 
je najbližje dosegljiva v Zagrebu, kjer vam 
je na voljo parfumska trgovina znamke 
Chanel tudi z ekskluzivnimi dišavami, ki 
so namenjene tako ženskam kot moškim. 
Arthur »Boy« Capel, srčni izbranec Gabi-
relle Coco Chanel, se tako lahko vsako-
dnevno sprehaja skupaj z vami._ 

chanel.com
Cena: od 165,00 €

AMOUAGE  MYTHS

Kreativni direktor Christopher Chong v 
drugem poglavju Portrait of a Life pred-
stavlja dišavi Myths za moške in ženske. 
Za moške predstavlja nebesnega kitaj-
skega zmaja, simbol razsvetljenosti in 
časti, ki se razkriva skozi klasično lepoto 
krizanteme in perunike._

amouage.com
Cena: od 199,00 €
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IZBOR POZNAVALCEV
N J I H O V O  M N E N J E  Š T E J E

RDEČA PESA

Rdeča pesa ni dobra samo kuhana ali 
pa v solati s kumino. V pečici jo lahko 
namreč spečemo kot krompir in postre-
žemo z mladim kozjim sirom, karamelizi-
rano hruško in zabelimo z medeno-gor-
čičnim prelivom._

BUČA

Tako muškatna buča kot buča hokaido  
imata živo oranžno sredico, ki se peče-
na spremeni v masleno kremo, iz katere 
nastanejo nadevi, njoki, štruklji, zavitki, 
juhe, odlična pa je tudi z ajdovo, proseno 
in pirino kašo v kombinaciji s suhim sad-
jem._

JURČEK

Jurček je najboljši narezan na malo debe-
lejše rezine in samo popečen na precvr-
tem maslu. Dodamo lahko še solni cvet in 
svež mleti poper. Z jurčki lahko pripravi-
mo še gobovo juho z ajdovo kašo, jurčke 
z jajci ali pa rižoto. _ 
jezersek.si

OLAPLEX HAIR PERFECTOR

Olaplex Hair Perfector ponovno poveže 
disulfidne vezi v laseh, ki so bile poško-
dovane med kemično, termalno in meha-
nično obdelavo las. Že po prvi uporabi so 
lasje lepši, bolj zdravi in svetleči._

olaplex.com
Cena: 27,00 €

MAROCCANOIL OLJE

Maroccanoil olje zaščiti konice ter 
navlaži lase, lasje pa so po uporabi lah-
kotni in dišeči. Kakovostno olje las ne 
masti, uporablja pa se lahko na mokrih ali 
suhih laseh._

maroccanoil.com
Cena: 49,00 €

ALTERNA CAVIAR CC KREMA

Krema Alterna Caviar CC dopolni naše 
lase na 10 načinov. Lasem tako podari 
popolno hidratacijo, sijaj, mehkobo, volj-
nost, toplotno zaščito, UVzaščito, moč, 
zavaruje pred lomljenjem las, hkrati pa 
poskrbi za lažje oblikovanje in utrjevanje 
pričeske. _

alterna-kozmetika.eu
Cena: 30,50 €

SCOTT ENDURANCE 3/4 HLA-
ČE

Oprijete 3/4 hlače z naramnicami, si-
likonskim nanosom za boljši oprijem 
hlačnic in z zračno podlogo Scott + Basic  
(narejena je iz srednje debeline, vzdržlji-
va in enostavna za vzdrževanje) nudijo 
obilico udobja med vožnjo in ščitijo ko-
lena v hladnejšem vremenu._
scott-sports.com 
Cena: 68,00 €

VETROVKA NORTHWAVE 
BREEZE PRO

Tanka in lahka vetrovka z odsevnimi tele-
si vas bo odlično zaščitila pred dežjem in 
vetrom. Pred kapljami nas bo branil ma-
terial Rainshield Plus z vodnim stolpcem 
3000 mm, ki je za še večjo vodoodboj-
nost obdelan s PU-premazom. Na hrbtni 
strani so zračniki za učinkovito hlajenje 
med napori._

northwave.com
Cena:  79,95 €

GAMAŠE ENDURA MT500 II

Zgornji del gamaš je izdelan iz neoprena, 
kar zagotavlja nepropustnost vode, sred-
nji del pri prstih pa obdan z gumo za boljši 
oprijem ter neuničljivost. Opremljene so 
z odsevniki za boljšo opaznost._

endurasport.com
Cena: 35,99 €

BELL&ROSS BR03-94

Kompaktna moderna ura za pravega 
moškega v gibanju. Robusten videz, ki 
preživi udarce, ter vodotesnost za vse 
podvige._

bellross.com
Cena: 4.900,00 €

RENAULT KADJAR

Avto s pogonom 4 x 4, narejen avanturi, 
življenju brez meja in neprestanemu gi-
banju. Za vse adrenalinske navdušence._

renault.si
Cena: 29.590,00 €

PHILIPS UHD ANDROIDNI TV 
6501

Izjemno tanek zaslon z neverjetno ču-
dovito sliko z edinstvenim stojalom po-
sodablja minimalno-moderni elegantni 
videz._

phillips.si
Cena: 999,00 €

Kreativni vodja Hiše kulinarike Jezer-
šek o sestavinah, ki ne smejo manjka-
ti na jesenskem krožniku

Vodja salonov medinmleko o izdelkih 
za lase, ki varujejo pred vremenskimi 

spremembami

Spletni urednik citymagazine.si o ob-
vezni opremi za jesensko kolesarjenje

Akrobat, plesalec, gimnastičar, pleza-
lec, kaskader in pedagog, ki živi življe-
nje, obrnjeno na glavo, o stvareh, brez 
katerih ne more

ANA ŠUŠTERŠIČ

SAŠA KERSNIK

ANŽE POMPE

FILIP KRŽIŠNIK
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RETRO
PRIHODNOST
KOMBINACIJA VISOKE TEHNOLOGIJE IN VONJA PO STARI 
ROMANTIKI V IZDELKIH, KI JIH BOMO LAHKO IMELI VEČNO, 
ZA VSE, KI OBOŽUJEMO KLASIČNI DIZAJN IN DOLOČENO 
MERO EKSKLUZIVNOSTI. IZDELKI, KI JIH ENOSTAVNO MO-
RAMO IMETI! 

POHIŠTVO

STOL 737 COWLING  
VEČNI KOS POHIŠTVA, KI NI RETRO

Stol iz reaktivnega motorja je predelava in ne replika pokrova reaktivnega mo-
torja slovitega letala. Predimenzionirani stol, ki se vrti okoli svoje osi, je izdelan iz 
spoliranega aluminija, sedalo in naslonjalo pa sta oblečena v črno usnje. Izdelajo 
ga po naročilu, cena pa ni javna._

fallenfurniture.com

BESEDILO & IZBOR: JAN MAC AROL IN ANŽE POMPE

RETRO IGRAČA

ATARI FLASHBACK 6  
NE TO NI HEC – TO JE NOVA KONZOLA

Poustvaritev slovite konzole, ki je kraljevala v 80. letih prejšnjega stoletja in v
mnoge dnevne sobe prvič prinesla videoigrice. Atari Flashback 6 omogoča igra-
nje »plug in play« in prihaja v paketu z več kot 100 igrami, med katerimi je tudi
slavna Space Invaders. Top!_

40,00 € / toysrus.com

RETRO ZVOK 

NEWBLACK LOUISE
ZVOČNIK, KI POSNEMA ZVOK VINILK

Čeprav je vinilke in gramofon povozil čas, pa ima ta nosilec zvoka še danes števil-
ne privržence. Za vse nostalgike, ki pogrešamo značilni prasketajoči šum, roman-
tičen kot prasketajoč ogenj, je tu Newblack Louise, prenosni analogni zvočnik za 
pametne telefone, ki posnema zvok gramofonske plošče._

149,00 € / newblack.it

KUL

VOLKSWAGEN  
+ GORENJE  
TOLE JE DOBESEDNO KUL! 

Gorenje in Volkswagen sta predstavila retro
hladilnik, ki ga je navdihnil legendarni kombi
T1 oziroma slavni »bulli« iz leta 1950. Kljub
»postaranemu« videzu, ki mu sij daje brušen
krom, se ponaša z napredno tehnologijo ION
Generation. In tako uspešno kombinira staro s
sodobnim._

gorenje.si

KULT 

STAR WARS 
HOLOGRAM VINYL 

3DHOLOGRAM ... HMM ... MORAM IMETI!

Si predstavljate vinilko Star Wars, ki nam poleg glasbene
podlage iz filma »The Force Awakens« prinaša tudi 
3Dhologoram? Slednjega prikliče z usmerjanjem vira 
svetlobe neposredno nad ploščo, pri čemer se nad povr-
šino vinilke pojavi Millennium Falcon. Naj bo sila z vami!_

36,66 € / disneymusicemporium.com



SLIKA, KOT SE ŠIKA 

OLYMPUS PEN-F 
BREZČASNO ODLIČNA FOTOGRAFIJA

Brezčasni fotoaparat Olympus PENF je dobil nasle-
dnika. Gre za nadgradnjo istoimenskega priljubljene-
ga modela iz leta 1963. Pohvali se lahko s senzorjem 
z 20 milijoni slikovnih točk, 5osnim stabilizatorjem 
slike in OLEDiskalom ločljivosti 2,36 milijona slikov-
nih točk._

1.099,99 € / getolympus.com

IGER IN KRUHA 

SEGA MEGA DRIVE 
ARCADE 

SEGA JE PREPROSTO MEGA

Pogrešate stare ročne igralne konzole? Potem je 
Sega Arcade tista konzola, ki jo enostavno morate 
imeti. Prinaša prek 20 prednaloženih iger, ki jih igrate 
na nostalgičnem 2,8inčnem zaslonu. Potovanje v 
preteklost!_

40,00 € / segaretro.org

RETRO FOTOGRAFIJA

PRYNT
POLAROID JE IN! 

Večino spominov za vedno uja-
mejo kamere naših pametnih 
telefonov. Si predstavljate, da 

bi lahko že trenutek po fotogra-
firanju ta spomin držali v rokah? 

Prynt je ovitek za telefon, ki deluje 
podobno kot polaroidna kamera – na 

poseben papir v trenutku razvije posneto 
fotografijo._

149,00 € / prynt.co

TIPKOVNICA 

SPECTRUM
ABSOLUTNA NOSTALGIJA

Je na sliki stara ali nova tipkovnica
ZX Spectrum? Verjeli ali ne, pred nami
je legendarna tipkovnica ZX Spectrum,
a kot Bluetoothna replika. Izdelal jo je Elite
Systems, omogoča pa igranje računalniških
iger prek pametnih naprav in ne prek igralne kon-
zole ZX Spectrum kot njena »babica«. Združljiva
je z napravami iOS in Android._

117,00 € / elitesystems.co.uk
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PO AZIJI, KI JO JE HUAWEIEVA BLA-
GOVNA ZNAMKA HONOR OSVOJILA ŽE PRED 

ČASOM, JE NA VRSTI EVROPA. IN OROŽJE, S KATERIM 
ŽELIJO ODREZATI OBČUTEN KOS TRŽNE POGAČE, PREDSTA-

VLJA PAMETNI TELEFON HONOR 8. JE NAMREČ IDEALNO MEDIJSKO 
ORODJE ZA ZAHTEVNO GENERACIJO MILENIJCEV PO CENI, KI JE ZA TRETJI-

NO NIŽJA OD PRIMERLJIVIH TELEFONOV. 

tel s konkurenco na več področjih. Za 
varnost uporabnika poskrbi izjemno 
učinkovit senzor za branje prstnih od-
tisov na zadnji strani telefona, s ka-
terim lahko nastavite mnoge druge 
funkcije telefona, kot sta na primer 
vklop fotoaparata ali zajem »sel-
fijev«. Če je Honor 8 »znotraj« lep 
in zelo podoben Huaweiu P9, pa je 
na zunaj drugačen in na samosvoj 
način presega marsikateri pame-
tni telefon. Robovi telefona so iz 
brušenega aluminija, medtem 
ko zadnjo stran telefona prek-
riva visokokakovostno 2D-steklo, 
zaradi česar daje izjemen prvi vtis. 
Telefon je lep in deluje kot telefon iz 
nekega drugega cenovnega razre-
da. Dvojne leče – torej sistem kamer 
na zadnji strani telefona – so rešene 
simpatično in so manj izrazite kot pri 
Huaweiu P9, kjer je ta del za nekate-
re celo oblikovno najšibkejša točka 
telefona, ki je sicer med najlepšimi v 
svojem razredu. Zato lahko pripišem, 
da so s samim dizajnom zadeli v polno 
in pihajo na dušo mladim in aktivnim 
uporabnikom. 

Honor 8 je torej mlajši brat Huaweia P9. 
V nekaterih lastnostih ga celo prekaša 
ali pa so te bolj poudarjeno namenje-
ne mladim. Je eden od prvih telefonov, 
ki je prijazen okolju in celo presega 
določene okoljske normative. Na eko-
loške dejavnike so bili pozorni tudi pri 
embalaži telefona in tiskanju navodil, 
ki so na primer natisnjena s črnilom, ki 

g a 
p r i d o b i v a j o 
iz soje. Tudi tako nagovarjajo 
mlade in poskušajo biti družbeno od-
govorni. Na zadku ob kamerah Honor 
8 nima napisa blagovne znamke Lei-
ca. In tudi zato je lahko toliko cenejši 
od Huaweia P9. Če vas ta trivialna ma-
lenkost ne moti, potem lahko Honor 8 
poiščete na policah operaterjev v pri-
hodnjih dneh._

hihonor.com

Honor 8 je torej dokaz, da ste svoj 
pametni telefon preplačali, saj bo ta 
naprava v Sloveniji naprodaj za 429 
evrov. Pri tem pa boste dobili izjemno 
veliko vsega tistega, kar je na voljo v 
razredu nad 600 evrov. Informacija o 
ceni je ključna, saj nagovarja gene-
racijo kupcev, pri kateri je cena eden 
izmed glavnih dejavnikov pri nakupni 
odločitvi. 

Honor 8 je tako pametni telefon, ki ga 
kar razganja od notranje lepote, saj se 
ob bok lahko postavi bratu Huawei P9, 
katerega specifikacije so neverjetno 
primerljive (beri: praktično identič-
ne). Tako prinaša 5,2inčni zaslon, 
ločljivosti 1080p, dvojno kamero z 12 
MP in dvojnim senzorjem (RGB in mo-
nokromatski senzor) na zadnji strani 
telefona ter prednjo kamero za selfije, 
ki premore 8 MP. Srce pametnega te-
lefona  – procesor je Huaweiev lastni 
izdelek – je osemjedrni Kirin 950, ki 
bije s taktom 2,3 GHz. Za delovni spo-
min poskrbi 4 GB RAM-a ter 32 GB 
notranjega spomina, ki se ga seveda 
s karticami microSD razširi do 128 GB. 
Za energijo poskrbi baterija z zmoglji-
vostjo 3000 mAh, ki podpira hitro pol-
njenje prek vhoda USB-C. Popolnoma 
prazna se tako do polovice napolni v 
dobre pol ure.

Na tem mestu bi lahko zapisal, da na 
vzhodu ni nič novega, a temu ni tako. 
Honor 8 je namenjen milenijcem in 
drugim uporabnikom, ki si želijo zelo 
zmogljivega pametnega telefo-
na, zato so se pri Huaweiu posvetili 
lastnostim, ki prav to generacijo naj-
bolj navdušujejo.

In to je videti tako, da se od Huaweia 
P9 razlikuje po tem, da že v osnov-
ni konfiguraciji prinaša 4 GB RAM-a, 
kar mu pomaga pri delovanju množi-
ce aplikacij, ki jih sočasno uporablja 
ta generacija. Zatikanja in brisanja 
aktivnih aplikacij bo zato manj. Manj 
javna lastnost pa je kakovost predva-
janja zvoka, kjer naj bi Honor 8 pome-

HONOR 8:
DOKAZ, DA STE
SVOJ PAMETNI

TELEFON
PREPLAČALI

BESEDILO: JAN MAC AROL 



Samo tisto, kar traja, je vredno vašega 
zaupanja. Zato kot edini slovenski 
trgovec svoje izdelke nudimo  
z doživljenjskim jamstvom kakovosti.  
www.lidl.si
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NBA2K17 
NBA2K je daleč najpopularnejša simu-
lacija NBA,  ki jo lahko igrate praktično 
na vseh igralnih platformah. Tudi letos 

prinaša posodobitve grafike in več igralnih 
načinov, v katerih se bodo preizkušali »bo-
doči« igralci NBA. Po prvih vtisih nekaterih 

betapreizkuševalcev zares navduši!_ 
Datum izdaje: 16. 9. 2016

2k.com

BATTLEFIELD 1
V kolikor si boste vzeli čas in pogledali na-
povednik za Battlefield 1, vam bo popolno-
ma jasno, zakaj so se ustvarjalci odločili za 
obdobje prve svetovne vojne. Gre namreč 
za najbolj prvinsko obliko vojne in načina 
bojevanja. Igralna izkušnja je neverjetna, 

saj se okoli vas ruši prav vse._ 
Datum izdaje: 21. 10. 2016

battlefield.com

FIFA17 
EA Sports je tokrat zares presegel samega
sebe in ponudil izjemno igralno izkušnjo v

načinu »The Journey«. Ta vas prestavi
v kožo mladega igralca Alexa Hunterja, ki
mu pomagate ustvariti kariero in ga tako
poskusite pripeljati v enega od najboljših
angleških klubov. Grafika je neverjetna!_

Datum izdaje: 27. 9. 2016

easports.com

FORZA HORIZON 3 
Če vemo, da je Forza Horizon 2 neverjetna 

simulacija vožnje, ki ji praktično ni para, 
potem lahko od Forze Horizon 3 priča-
kujete zares veliko. Dogajanje oziroma 

»dirkanje« bo tokrat v deželi tam spodaj 
– Avstraliji. Forzo boste lahko tokrat igrali 
tudi na svojem računalniku z Windows 10._ 

Datum izdaje: 27. 9. 2016

forzamotorsport.net

NAJBOLJŠI IGRIČARSKI PRENOSNIK

ACER 
PREDATOR 21 X  
Igričarski prenosnik Acer Predator 21 X 
je prava računalniška pošast, za kate-
rega bi skorajda že potrebovali orožni 
list. Ne le, da se ponaša z 21palčnim 
ukrivljenim zaslonom in da tehta 8 (!) 
kilogramov, ima kar dve Nvidini grafični 
kartici GeForce GTX 1080, ki veljajo za 
najboljše na svetu. Acer prenosnika ne 
bo uvajal v množično proizvodnjo, izde-
lali jih bodo le po naročilu. Na voljo bo 
januarja 2017._

acer.com

NAJ SE IGRE  
ZAČNEJO

Še ne spremljate Twi-
tcha? Potem zamujate 
veliko! Twitch je na-
mreč vodilna  »lifestre-
am« videoplatforma in 
skupnost, namenjena 
igralcem videoiger. 
Razsežnosti platforme 
in njene številke so za-
res neverjetne, saj se 
vsak mesec na Twitchu 
srečuje kar 45 milijo-
nov uporabnikov, ki 
spremljajo različne igre 
in igralce, ki igre igrajo 
v živo. Najpopularnejša 
je kakopak Leauge of 
Legends, ki je sledijo, 
Dota 2, World of War-
craft in Counter-Strike._  

twitch.tv 

V kolikor vas zanimajo 
vodilni YouTubovi kana-
li, ki ocenjujejo različne 
tipe iger, sledite tem ka-
nalom: 

• Ali-A (Call Of Duty) 
• LevelCapGaming (Batt-

lefield)
• Chris Smoove (NBA2K)
• AR12Gaming (Forza)
• TheSLAPTrain (dirkalne 

simulacije)
• IGN (ocene iger)
• GameSpot (ocene iger) 

Bi radi sami sestavi-
li sanjski računalnik za 
igranje računalniških 
iger? Ne veste, kje za-
četi? Sestavljaje oseb-
nega računalnika iz ra-
čunalniških komponent 
ni raketna znanost. 
To zmore praktično 
vsak z nekaj splošne-
ga tehničnega znanja 
in volje. Spletna stran 
pcpartpicker.com nam 
pri tem pomaga tako z 
zgledi kot z nadzorom 
izbranih računalniških 
komponent za sesta-
vljanje računalnika, s 
katerim preverja zdru-
žljivost z že izbranimi 
komponentami. Na 
spletni strani najdemo 
tudi mnogo navodil in 
napotkov drugih izku-
šenih uporabnikov in 
zgledov sestavljenih 
namiznih računalni-
kov različnih cenovnih 
razredov. Želimo vam 
uspešno sestavljanje 
vašega naslednjega 
namiznega računalni-
ka, s katerim boste na 
turnirjih e-games lahko 
osvajali visoka mesta._    

pcpartpicker.com

IGRE / JESEN 2016

ZA VSE OBOŽEVALCE IGER BO LETOŠNJA JESEN ENA OD NAJBOLJ VROČIH 
OZIROMA PRAVO INDIJANSKO POLETJE, KAJTI SERIJA AAANASLOVOV IGER, 
KI PRIHAJAJO V NASLEDNJIH MESECIH, BO IZJEMNA. MNOGI NESTRPNO 
PRIČAKUJEMO »DIRKALNO« SIMULACIJO FORZA HORIZON 3, KI PRIHAJA ŽE 
KONEC MESECA. TISTI, KI IMAMO RADI ŠPORTNE SIMULACIJE, NE PREZRIMO 
NBA2K17 TER FIFA 17. ZA LJUBITELJE STRELSKIH IGER PA SO TU LEGENDAR-
NE IGRE, KOT JE BATTLEFIELD 1, CALL OF DUTY … A BREZ DOBRE OPREME NE 
GRE, ZATO SMO IZBRALI NAJBOLJŠE IZ VSAKE KATEGORIJE. 
 

BESEDILO & IZBOR: JAN MAC AROL 



// 27

FINAL FANTASY XV 
Producent igre Square Enix je že večkrat 
preložil izdajo te legendarne igre, ker želi 

igralcem ponuditi najboljšo izkušnjo, polno 
presežkov. Če ste to igro oboževali do zdaj, 

potem morate vsekakor izkusiti igralnost 
nove različice, ki obljublja veliko. Čakanje 

naj bi se splačalo!_ 
Datum izdaje: 29. 11. 2016

finalfantasyxv.com

TITANFALL 2 
Respawn je pravzaprav s Titanfallom razvil 
pravcati kult in »streljačino« brez primere. 

Pilot ali robot – izkušnja je neverjetna 
in prve ocene Titanfalla 2 napovedujejo 
veliko zabave. Poudarek je v igri ena na 

ena in ne v borbi proti umetni inteligenci. 
Obeta veliko!_ 

Datum izdaje: 28. 10. 2016

titanfall.com

CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE 
Infinite Warfare se dogaja v prihodnosti na 

Zemlji, ki je izropana naravnih bogastev. 
Poleg Infinite Warfara boste v »paketu« 

dobili še Call Of Duty 4 – remastered. Torej 
dve igri za ceno ene. V posebnem načinu 
se boste lahko spet borili proti zombijem. 

Legenda se torej nadaljuje!_ 
Datum izdaje: 2. 11. 2016

callofduty.com

F1 2016 
Letošnja različica igralne simulacije dir-

kalnih bolidov F1 seveda vsebuje tudi nove 
proge in prizorišča svetovnega prvenstva 
formule 1 ter je hkrati tudi uradna igra F1. 
Grafika je neverjetna, hvalimo pa lahko 
tudi igralnost. Če ste »fan« F1, potem jo 

morate igrati!_ 
Datum izdaje: že naprodaj

codemasters.com

NAJBOLJŠA MIŠKA

LOGITECH 
G900  CHAOS 
SPECTRUM 

Je pravzaprav edina brezžična mi-
ška, namenjena resnim igralcem, in 
po mnogih strokovnih ocenah ena od 
najboljših mišk na trgu ta hip. Uporab-
lja se jo lahko tudi kot žično miško, saj 
premore polnilni kabel, ki zmore tudi 
funkcijo povezovanja z mikro USB. Je 
izjemno lahka in tehta le 109 gramov. 
Srce miške je seveda Logitechov sen-
zor, ki zmore priklicati 12.000 DPI-jev. 
Serija G900 premore nov senzor za 
klik, ki povzroča odlične občutke 
in edinstvene zvoke. Namenjena je 
tako desničarjem kot levičarjem, saj 
se gumbi lahko prilagajajo. Vsekakor 
najboljša izbira v tem cenovnem ra-
zredu._ 

134 €  / gaming.logitech.com

DOBRA KLIMA V IGRALNICI 

DYSON PURE 
COOL LINK 

Ventilator in čistilec zraka Dysion bo 
poskrbel, da bomo ob igričarskih ma-
ratonih v svojem prostoru praktično 
brez alergenov, saj jih odstrani kar 
99,95 odstotka. Prav tako zbira stru-
pe, ki so v zraku, ter tako poskrbi za od-
lično klimo. Ker je pameten ventilator, 
je povezan z aplikacijo, s katero lahko 
ventilator upravljamo tudi takrat, ko 
nismo doma. Sam pa preklaplja med 
dnevnim in nočnim načinom ter tako 
prilagaja svojo učinkovitost. Idealna 
rešitev za klimo naše »igralne« sobe._  

414 €  / dyson.com

NAJBOLJŠI IGRIČARSKI ZASLON

ASUS PG279Q  
Igrice lahko igramo praktično na kateremkoli zaslonu, a je izkušnja igranja iger na tako zelo 
dobrem zaslonu, kot je Asus PG279Q, popolnoma drugačna. Svoj namen razkriva že sama 
zunanjost zaslona v matirani črni barvi, ki je kombinirana z ambientalno svetlobo na zad-
nji strani. Tako je videti, kot bi bil iz nekega drugega sveta. In temu je zares tako, saj gre po 
ocenah več specialističnih portalov za daleč najboljši zaslon za igranje iger. Ponudi resolu-
cijo 2560 x 1440 v kombinaciji s 4 K, 1440 p, panelom IPS ter ritmom osveževanja, ki je kar 
165 gigahercev. Edina resna težava je cena, a za zagrizene igralce iger tudi to ne bo težava!_   

834 € / asus.com



Merkur Versicherung AG s spremembo svoje 
zunanje podobe in delovanja, ki poudarja zdrav 

življenjski stil, spet postavlja nove trende med za-
varovalnicami. Je ta vtis pravilen? 

Za spremembo celostne podobe se je odločila celotna 
skupina Merkur, katere del smo tudi mi in ki ima hčerinske 

družbe tudi v večini držav bivše Jugoslavije. Matična druž-
ba Merkur Versicherung AG je pionir na področju prosto-

voljnih zdravstvenih zavarovanj in nenehno postavlja nove 
inovativne trende na tem področju. Z novo celostno podobo 

in vsebinami pa želimo ljudem sporočiti, da smo tukaj zanje, še 
preden nas potrebujejo kot zavarovalnico. Naš novi slogan »Da-

nes za vaš jutri« v celoti odraža ta nov pristop. 

Kaj natanko sporoča vaš nov slogan »Danes za vaš jutri«? 

Želimo se odmakniti od tega, da smo kot zavarovalnica tukaj 
samo, ko se kaj (običajno hudega) zgodi. Želimo postati zavaro-
valnica, ki za stranke skrbi, še preden potrebujejo zavarovanje.  

Poudarjate življenjski stil, ki krepi človekovo zdravje, kar 
zmanjšuje nevarnost bolezni. Ali ne pomeni to manj »posla« 
za zavarovalnico? 

Ravno obratno. Ljudje prej ali slej, v taki ali drugačni obliki potre-
bujemo zavarovanja in s tem zaščito pred skrajnimi življenjskimi 
situacijami, ki lahko temeljito zamajejo naše družinsko, socialno 
ali premoženjsko okolje. Hkrati pa je naš cilj, da s spodbujanjem 
preventivnega ravnanja in zdravega življenjskega sloga pomaga-
mo ljudem ohranjati vitalnost skozi daljše obdobje, kar posledično 
lahko pomeni manj kritičnih obolenj in drugih zdravstvenih težav 
in konec koncev tudi manj zavarovalnih primerov. Zato bomo fi-
nančna sredstva, ki bi bila sicer namenjena plačevanju zavaroval-
nin, raje namenili novim preventivnim storitvam in drugim aktiv-
nostim v tej smeri.

Ali se bo zdaj spremenilo vaše delovanje, ki je bilo doslej 
usmerjeno predvsem v trženje življenjskih zavarovanj? Boste 
ponudili še kakšne storitve? 

Na trgu smo znani kot ena izmed vodilnih zavarovalnic na podro-

čju trženja življenjskih zavarovanj, ki bo naslednje leto obeležila 
že 25 let delovanja na slovenskem trgu. Vse naše aktivnosti so bile 
vedno usmerjene v človeka in njegove potrebe. Tega ne namera-
vamo spreminjati. Vendar želimo zdaj več. Trgu bomo v kratkem 
ponudili tako imenovani paket »Fit4Life« ter dodali tudi nove pa-
kete prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj in kombiniranih zava-
rovalnih produktov, ki bodo strankam omogočili hitre dostope do 
kakovostnih zdravstvenih storitev tako doma kot na tujem, dosto-
pe do najboljših zdravnikov, bolnic, terapevtov ipd.   

Kaj pomeni paket »Fit4life«, ki ste ga predstavili ob razkritju 
nove celostne podobe Merkurja? 

S paketom storitev »Fit4Life« bomo nagovarjali sedanje in bodo-
če stranke, naj aktivno skrbijo za svoje telesno in duševno zdravje. 
Tako bo paket vključeval welness vikende v nadstandardnih hote-
lih doma in na tujem, individualno organizirane treninge, popuste 
za določene preventivne zdravstvene preglede, drugo medicin-
sko mnenje, zgodnje odkrivanje določenih bolezni pri domačih in 
tujih vodilnih zdravstvenih izvajalcih itd. 

Kako intenzivno so v vašo ponudbo vključene zdravstvene 
storitve v tujini?

Prav zaradi znanih težav, s katerimi se otepa naše zdravstvo, 
smo se odločili, da našim strankam pomagamo in omogočimo 
alternativne možnosti zdravljenja in reševanja njihovih drugih 
zdravstvenih težav. Naš produkt »Ambulanta« tovrstne storitve 
že omogoča. Naša matična družba ima kot zdravstvena zavaro-
valnica v Avstriji široko razvejano mrežo zdravnikov, zdravnikov 
specialistov in drugih zdravstvenih strokovnjakov, katerih storitve 
lahko v sklopu veljavne zakonodaje vključimo tudi v naše zava-
rovalne produkte. Tako naše obstoječe stranke lahko izkoristijo 
zdravstvene storitve tudi v neposredni bližini slovenske meje, re-
cimo v Lipnici, Celovcu ali Gradcu. Hkrati pa ta zavarovalni pro-
dukt omogoča tudi kritje stroškov različnih zdravstvenih speciali-
stičnih pregledov v Sloveniji pri naših izbranih zasebnih izvajalcih.  

Na našem trgu ste od leta 1992, prihodnje leto obeležujete če-
trt stoletja delovanja v Sloveniji. Kako pomembni ste za matič-
no zavarovalnico v Gradcu, kako tam gledajo na naš trg?  
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INTERVJU:
DENIS
STROLIGO

»ŽELIMO SI, DA BI NAŠE 
STRANKE UŽIVALE V 
ZDRAVEM IN SREČNEM 
ŽIVLJENJU.«

DENIS STROLIGO, 
PREDSEDNIK UPRAVE 
ZAVAROVALNICE 
MERKUR D.D.
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MERKUR ZAVA-
ROVALNICA IMA 

POSEBNO ZGOD-
BO. USTANOVLJENA 

JE BILA ŽE DAVNEGA 
LETA 1798 V GRADCU IN 

JE NAJSTAREJŠA ZDRA-
VSTVENA ZAVAROVALNI-

CA V SREDNJI EVROPI, NJE-
NA SLOVENSKA »HČI« PA BO 

KMALU PRAZNOVALA ČETRT 
STOLETJA DELOVANJA. KOT 

DA BI ŽELELI TO POSEBEJ POU-
DARITI, SO PREDSTAVILI SVOJO 

NOVO CELOSTNO PODOBO IN VSE-
BINSKE SPREMEMBE. DENIS STRO-

LIGO, PREDSEDNIK UPRAVE MERKUR 
ZAVAROVALNICE, D.D., POJASNJUJE, 

DA GRE ZA PROCESE, S KATERIMI ŽELI-
JO VSPODBUJATI SVOJE SEDANJE IN BO-

DOČE STRANKE, PA TUDI ŠIRŠO SLOVEN-
SKO POPULACIJO K POZITIVNI SPREMEMBI 

ŽIVLJENJSKEGA SLOGA IN DOSEGANJU VI-
TALNOSTI, KI JE KLJUČNA ZA DOLGOROČNO 

ZDRAVO IN SREČNO ŽIVLJENJE. 

DANES 
ZA VAŠ JUTRI

Merkur zavarovalnica je na začetku septembra predstavila svojo novo celostno 
podobo. Na gradu Tivoli so več kot 350 povabljencem razkrili prenovljeni obraz 
hčerinske družbe ene od najstarejših zavarovalnic v Evropi, Merkur Versicherung 
AG iz Gradca. Z vizualnimi in vsebinskimi spremembami Merkur zavarovalnica do-
biva nov in modernejši obraz, usmerjen v še večji poudarek zdravega življenja in 
aktivnega življenjskega sloga. 

Merkur Versicherung AG je že od svoje ustanovitve leta 1798 pionir zavarovalni-
štva, ki postavlja vedno nove trende. Med drugim od leta 1988 priznava tudi stro-
ške alternativnih terapevtskih metod, na primer homeopatije in akupunkture, prav 
tako pa že več kot 20 let ponuja zdravstvene preglede in holistične pristope kot 
del preventivnih ukrepov. Vse te storitve so vključene v družbo Merkur Lifestyle, ki 
združuje zdravnike, športne strokovnjake, maserje in terapevte. Njihov cilj je po-
magati zavarovancem izboljšati kakovost življenja in jih navdihniti z optimizmom 
in s še več veselja do življenja. 

Z novo podobo želi Merkur zavarovalnica dvigniti naše razumevanje zdravega 
življenjskega stila na višjo raven. S tem želijo preseči dosedanje tradicionalno in 
mnogokrat klišejsko razumevanje vloge zavarovalnice, da je tukaj le za primer, 
če se nam kaj zgodi. Tako v ospredje postavljajo sporočilo, da bodo sedanjim in 
bodočim strankam pomagali že danes živeti tako, da bodo z zdravim in aktivnim 
življenjskim stilom poskrbeli za svoj jutri. Zato se njihov nov slogan glasi – »Danes 
za vaš jutri«. S tem sporočilom želijo javnosti povedati, da smo za svoje zdravje in 
dobro počutje v največji meri odgovorni sami. 

Poudarjanje preventive je Merkur zavarovalnica vzela kot družbeno odgovornost. 
Nezdrav življenjski slog je njihov največji izziv za novo podobo in filozofijo. Na-
raščanje čezmerne telesne teže med otroki in mladostniki je del teh problemov, 
zato se zavarovalnica aktivno vključuje v osveščanje javnosti, predvsem staršev 
in otrok, glede nevarnosti čezmerne telesne teže pri otrocih. Merkur zavaroval-
nica je k projektu pritegnila znane domače in tuje osebnosti, med katerimi gre 
zlasti izpostaviti fundacijo Jamieja Oliverja, ki je Merkurjev krovni partner pri tem 
projektu. Ambasador zdravega življenja je postal tudi Iztok Čop, eden od naših 
najbolj prepoznavnih in uspešnih športnikov. 

Merkur zavarovalnica nas tako s svojo novo podobo in pristopom opominja, naj 
ne prelagamo na jutri tistega, kar lahko storimo že danes. Predvsem sami zase in 
za svoje zdravje._ 

Smo najstarejša in najuspešnejša hčerinska družba skupine Merkur in na nek 
način tudi zgled vsem ostalim hčerinskim družbam v regiji. Smo poslovno zelo 
uspešni in kot taki pomembno prispevamo k skupnemu pozitivnemu poslovnemu 
rezultatu celotne skupine. Na področju življenjskih zavarovanj smo, kot rečeno, 
ena od vodilnih slovenskih zavarovalnic. Naša želja in želja matične družbe je 
vsekakor močnejši preboj na področje prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, 
vendar je ta žal močno pogojevan tudi z nadaljnjim razvojem slovenskega zdra-
vstva, še posebno usmeritve zdravstvene reforme, ki je pred nami. 

Na predstavitvi nove celostne podobe ste izvedli dobrodelno dražbo, iz-
kupiček pa namenili projektu »Gibaj in zmagaj«, ki vključuje otroke s čez-
merno telesno težo. Boste akcijo razširili in vanjo vključili tudi slovenske 
osnovne šole, saj je debelost med otroki in mladostniki že postala skrb 
vzbujajoča? 

Analize so pokazale, da je odstotek rasti debelosti slovenskih otrok eden izmed 
največjih v EU. V Merkur zavarovalnici smo se zato odločili za aktivno vključi-
tev v reševanje te problematike. Prav s tem namenom smo se tudi kot skupina 
Merkur povezali s fundacijo svetovno znanega kuharja Jamieja Oliverja, ki na 
tem področju orje ledino v svetovnem merilu. Znani so njihovi projekti uved-
be zdrave prehrane v angleških šolah in vrtcih. Prav tako uspešno delujejo tudi 
drugje v svetu in so pobudniki sprememb nacionalnih zakonodaj v smeri dolo-
čanja standardov prehrane otrok ipd. V prihodnje načrtujemo nekaj tovrstnih 
skupnih projektov tudi v lokalnem, slovenskem okolju, kjer se bomo povezali s 
pomembnimi lokalnimi akterji. Skupaj bomo čim bolj prispevali k ozaveščanju in 
reševanju te problematike. 

Za konec še osebno vprašanje. Kako za svoje zdravje skrbite vi, ste človek, 
ki živi v skladu z novo celostno podobo Merkurja?  

S tekom, kolesarjenjem in precej zdravim načinom prehranjevanja ter kakovo-
stnim preživljanjem zasebnega časa v krogu svoje družine in prijateljev posku-
šam ohranjati zdravje in vitalnost, kar pa ni vedno lahko pri današnjih časovnih 
in drugih obremenitvah. Pri razvoju novih storitev naše zavarovalnice v smeri 
preventive in aktivnega življenjskega sloga sem tudi osebno sodeloval prav z 
izhodiščem, kako ohranjati in dodatno spodbujati aktivni življenjski slog tudi 
takrat, ko ne najdemo časa za to ali si ga celo ne želimo vzeti. Trdno verjamem, 
da so navedene storitve, ki jih bo zavarovalnica izvajala v prihodnje, prava pot 
k ohranjanju aktivnega življenjskega sloga in doseganju vitalnosti v poznih letih 
naših življenj. Kot prvi mož Merkur zavarovalnice sem k tem ciljem zavezan._ 

OGLASNA VSEBINA
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AKTIVNO V JESEN
JESEN NAJ BO LETOS AKTIVNA IN 
RAZGIBANA. NE USTRAŠIMO SE 
BARV IN VZORCEV IN V NAJBOLJ 
MODNIH KOSIH TE JESENI OSVOJIMO 
ULICE IN BOLJ RAZGIBANE TERENE. 

Adidas 
majica CLRDO
adidas.com

32,00 €

Jack Wolfskin
nahrbtnik

jack-wolfskin.com

59,95 €

NikeLab x Riccardo Tisci
športne hlače

nike.com

216,00 €

Fitbit 
pametna ura za fitne

 Fitbit Blaze
fitbit.com

239,95 €

Reebok  
 klasične superge Revenge 

Plus Vintage
reebok.com

89,95 €

O'Neill  
Pulover Ocean Crew Sweat iz bionične 

tkanine, ki je izdelana iz reciklirane 
plastike, ki so jo odvrgli v ocean.

oneill.com

69,99 €

Legendarne superge Nike Air Jordan I so leta 1984 
naredili posebej za Michaela Jordana. Rdeča in črna 
barva superg sta se tako ujemali z barvami njegove 

ekipe Chicago Bulls. Anekdota pravi, da različica 
superg iz leta 1984 ni imela dovolj bele barve, zato naj 

bi Michael Jordan plačal globo v višini 5 tisoč ameriških 
dolarjev vsakič, ko je s temi supergami stopil na igrišče. 

Model na fotografiji je iz leta 1985, ko so supergam 
dodali več bele barve._

Najbolj priljubljeni športi 
na svetu

 Ali veste, katere so 
najbolj prodajane 

superge vseh časov?

Najbolj priljubljene športe na svetu so na spletnem por-
talu totalsportek.com izbrali na podlagi trinajstih kri-
terijev: baze oboževalcev, gledanosti, števila poklicnih 
lig na svetu, pravic, ki jih kupijo televizije, sponzorstev, 
povprečnih plač športnikov v najvišji ligi, največje kon
kurence, prisotnosti na družabnih omrežjih, pojavljanja 
na naslovnicah revij, spletnih straneh in na televiziji, 
re gionalne prevlade, enakosti med spoloma, dosto-
pnosti javnosti po vsem svetu in možnosti športnega 
udejstvovanja skozi vse leto. In kateri so najbolj priljub-
ljeni športi na svetu?_

nogomet
1.

košarka
2.

kriket
3.

tenis
4.

atletika
5.

ragbi
6.

formula 1
7.

boks
8.

hokej na ledu
9.

odbojka
10.

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO
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Adidas by Stella McCartney 
športne hlače
adidas.com

84,95 €

W.I.T.H. 
športni nedrček
farfetch.com

45,50 €

H&M 
steklenica za vodo 
For Every Victory

hm.com

9,99 €

Zara 
prozoren dežni plašč

zara.com

49,95 €

Novi Salomon X-SCREAM FLARE GTX® nudi optimalno 
kombinacijo dinamičnega blaženja, odzivnosti, zaščite 

ter oprijema na vseh vrstah podlage. Zadostna mera 
odzivnosti, hitrosti in stabilnosti nas bo navdušila tako 
na cesti kot tudi na razgibanih gozdnih poteh. Glavna 

prednost novega tekaškega copata je membrana 
GORE-TEX®, ki je tako lahka, mehka in fleksibilna, 
da je med tekom ne bomo občutili. Skrivnost je v 

posebni zasnovi, ki daje tekaškemu copatu izjemno 
fleksibilnost, ohranja nizko težo, zaščita pred vodo pa 
ostaja enaka kot pri klasični membrani GORETEX®. 
Nove tekaške copate X-SCREAM FLARE GTX® lahko 
ekskluzivno poiščemo le v prodajalnah Intersport in v 

spletni trgovini Intersport._ 

intersport.si

Novi Salomon 
X-SCREAM FLARE 

GTX®

Cheek by Lisca 
hlačke panty iz 

kolekcije Miss Sporty
cheek.si

12,90 €

Y3 
superge Kohna

y-3.com

250,00 €

Monreal London 
športna jakna Feather Weight

monreallondon.com

205,00 €



VABIMO VAS NA IZJEMNE UGODNOSTI V SEPTEMBRU 2016.

www.tjasha.si

Nori ženski ponedeljek 
Sprostitvena masaža lasišča, striženje, barvanje in 
stajling za samo 39 € (cena velja za kratke lase). 
Za srednjo dolžino las je cena 46 €, za dolge lase 
pa 55 €.

Ladies’ Night Out – urejena na zabavo
Vsak petek od 18. do 20. ure vas bomo v Salonu 
Tjasha pred ‘Party Ladies’ Night Out’ ob kozarčku 
penine sfenirali in naredili sprostitveno masažo 
lasišča za 12 €. Za 7 € pa vas še osnovno naličili.

PON

PET

Nori moški torek 
Stimulativna regeneracijska masaža lasišča s 
Cliniscalp postopkom obnove rasti las, striženje in 
stajling za samo 12 €. Popolna nega za sodobnega 
moškega – britje ali oblikovanje brade, nega kože in 
sprostitvena masaža obraza za 12 €.

ODPIRALNI ČAS
in LOKACIJA

TOR

Mens’ Night Out – urejen na zabavo
Vsak četrtek med 18. in 20. uro vam bomo v 
Salonu Tjasha ob kozarčku dobrega whiskyja za 
12 € umili lase, vas ostrigli in naredili sprostitveno 
masažo lasišča. Za 7 € pa vas še klasično 
obrijemo.

Zgoščevanje in stimulacija rasti las
Razvajanje za vsakogar in vsak dan do 12:00 
s pomočjo izjemne linije Cliniscalp. Za gospe 
stimulativna masaža lasišča in fen pričeska ali 
vodna za 12€. Za gospode stimulativna masaža 
lasišča in striženje za 12€. Vse to razvajanje bomo 
dopolnili z dopoldansko kavico. Vabljeni!

ČET

Za zaključene družbe zaželena 
predhodna rezervacija.

Od ponedeljka do petka
7.00 do 20.00

Sobota 
8.00 do 13.00

Štefanova ulica 6, 1000 Ljubljana
Za rezervacije pokličite 031 556 500

Družinska sobota
Ob barvanju las vam vsako soboto nudimo 
brezplačno striženje vašega otroka.

SOB
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A SVET VADBE ŠE NIKOLI NI BIL TAKO PESTER, SAJ NUDI NESLUTENE VPOGLEDE V DELOVANJE NAŠEGA TELESA. 

Z RAZLIČNIMI NAPRAVAMI IN PRIPOMOČKI, KI JIH UPORABLJAMO PRI VADBI, O SVOJEM TELESU VEMO VEČ KOT 
KADARKOLI PREJ. POGLEJMO, KAKO LAHKO ŽE DANES DIGITALIZIRAMO VADBO, IN PRISLUHNIMO SVOJEMU TE-
LESU ZA DALJŠE, BOLJ ZDRAVO IN SREČNEJŠE ŽIVLJENJE.

Hidrate spark 
digitalizirana steklenica za vodo

Če se potimo in vadimo, potem morate 
tekočino obvezno nadomestiti! Pri tem nam 

bo pomagala pametna steklenička, ki ima 
senzor, s katerim beleži količino vode, ki 

nam jo uspe popiti. Aplikacija spremlja naš 
napredek in nas opozarja na premajhno 

popito količino vode. Ker je Hidrate Spark 
napredna rešitev, jo lahko seveda povežemo 

z Apple Healthkit, FitBit, Jawbone in 
nekaterimi drugimi sistemi za spremljanje 

aktivnosti._

hidratespark.com

49,00 €

Suunto Spartan Ultra

Suunto Spartan Ultra je tista 
vrhunska pametna športna ura, ki 
jo moramo imeti, če se s športom 

ukvarjamo redno. Gre za napredno 
GPS-uro, z barvnim zaslonom, 

občutljivim na dotik, vodotesnostjo 
do 100 m in zmogljivostjo baterije 

pri treningu do 26 h. Kompas in 
barometrična višina (FusedAlti™) 

zagotavljata, da bomo vedno 
ostali na začrtani poti. Meri lahko 
aktivnost pri več kot 80 različnih 

športih in tako postane naš 
najboljši partner za trening. Svoj 

napredek spremljamo prek analize 
najboljših osebnih rezultatov in 

trenirajmo pametneje z vpogledom 
v treninge drugih._

suunto.com

OD 649,99 €

iSpO2 Pulse Oximeter 

Je namenjen predvsem poklicnim 
športnikom, ki bi želeli spremljati raven 

saturacije kisika v krvi, podrobno spremljati 
utrip ter indeks perfuzije. Merilec s 

priloženim kablom preprosto povežemo s 
pametnim telefonom (iOS ali Android) ter 
s pomočjo aplikacije spremljamo podatke. 

Seveda priložena programska oprema 
zmore beleženje zgodovine in analiziranje 

podatkov._ 

masimopersonalhealth.com

358,00 €

Fitbit Aria WiFi – pametna osebna tehtnica 

Želimo shujšati? Potem morate obvezno svoj napredek 
spremljati z najbolj napredno osebno tehtnico na trgu. 
FitBit Aria WiFi namreč poleg telesne teže preračunava 

tudi naš indeks BMI ter zazna odstotek maščobe v telesu. 
Tehta in samodejno prepozna do osem članov naše 

družine. Izmerjene metrične podatke pa posreduje na 
aplikacijo uporabnika. Vsekakor dobra motivacija ob naši 

naslednji dieti._ 

fitbit.com

119,95 €



VABIMO VAS NA IZJEMNE UGODNOSTI V SEPTEMBRU 2016.

www.tjasha.si

Nori ženski ponedeljek 
Sprostitvena masaža lasišča, striženje, barvanje in 
stajling za samo 39 € (cena velja za kratke lase). 
Za srednjo dolžino las je cena 46 €, za dolge lase 
pa 55 €.

Ladies’ Night Out – urejena na zabavo
Vsak petek od 18. do 20. ure vas bomo v Salonu 
Tjasha pred ‘Party Ladies’ Night Out’ ob kozarčku 
penine sfenirali in naredili sprostitveno masažo 
lasišča za 12 €. Za 7 € pa vas še osnovno naličili.

PON

PET

Nori moški torek 
Stimulativna regeneracijska masaža lasišča s 
Cliniscalp postopkom obnove rasti las, striženje in 
stajling za samo 12 €. Popolna nega za sodobnega 
moškega – britje ali oblikovanje brade, nega kože in 
sprostitvena masaža obraza za 12 €.

ODPIRALNI ČAS
in LOKACIJA

TOR

Mens’ Night Out – urejen na zabavo
Vsak četrtek med 18. in 20. uro vam bomo v 
Salonu Tjasha ob kozarčku dobrega whiskyja za 
12 € umili lase, vas ostrigli in naredili sprostitveno 
masažo lasišča. Za 7 € pa vas še klasično 
obrijemo.

Zgoščevanje in stimulacija rasti las
Razvajanje za vsakogar in vsak dan do 12:00 
s pomočjo izjemne linije Cliniscalp. Za gospe 
stimulativna masaža lasišča in fen pričeska ali 
vodna za 12€. Za gospode stimulativna masaža 
lasišča in striženje za 12€. Vse to razvajanje bomo 
dopolnili z dopoldansko kavico. Vabljeni!

ČET

Za zaključene družbe zaželena 
predhodna rezervacija.

Od ponedeljka do petka
7.00 do 20.00

Sobota 
8.00 do 13.00

Štefanova ulica 6, 1000 Ljubljana
Za rezervacije pokličite 031 556 500

Družinska sobota
Ob barvanju las vam vsako soboto nudimo 
brezplačno striženje vašega otroka.

SOB
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Lumo Run – vaš osebni trener teka 

S pomočjo izjemnega senzorja, ki 
ga nosimo v predelu pasu, in oblačil 

iz kolekcije Luno bomo svojega 
fizičnega trenerja teka zamenjali 
z digitalnim. Ta senzor ne meri le 

pospeškov in tresljajev, temveč še 
veliko več in tudi zato na znanstveni 

način analizira naš tek. Pri tem pa 
nas glasovno spodbuja ter nam daje 

napotke za pravilnejši tek._

lumobodytech.com

178,00 €

Gymwatch – digitalni trener fitnesa 

Gymwatch je naprava za trening, ki 
z neverjetno natančnostjo analizira 
gibe in meri intenzivnost vadbe pri 
vseh oblikah fizične aktivnosti ter 
tudi na napravah za fitnes. Beleži 
vsak vadbeni proces ter omogoča 

podrobno analizo naše vadbe. Meri 
vse, kar je ključno za napredek, 

podatke pa v resničnem času prenaša 
na pametni telefon, ki postane naš 

osebni trener._  

gymwatch.com

149,00 €

Samsung Gear Fit2 

Pametna zapestnica za spremljanje 
telesne aktivnosti Samsung Gear 

Fit2 je pravi čudež tehnologije. Koliko 
prehodimo, kakšen utrip imamo in 
kdo nam povzroča stres ter koliko 
spimo, so le nekatere funkcije, ki 
nazorno spremljajo naše gibalne 

navade in nas opozarjajo na to, da 
se moramo več gibati. V nasprotju s 
podobnimi napravami ima vgrajen 

GPS, merilnik utripa srca ter kar 4 GB 
prostora za našo najljubšo glasbo. 

Zaradi teh lastnosti jo med podobnimi 
»športnimi« zapestnicami uvrščamo 

na prvo mesto._
 

samsung.com

199,00 €

Sensoria Fitness Socks 

Tek je nadvse kompleksen in razširjen 
šport. Praktično vsi tečemo, a redkokdo 

zna teči pravilno. Cilj senzoričnih nogavic 
je, da prek senzorjev v tkanini analizirajo 
naš način teka ter prek »modrozobega« 
vmesnika podatke pošiljajo v aplikacijo 

za Android ali iOS. Tako sistem točno 
ve, s koliko sile smo pritiskali na kateri 

del stopala, in nas prek zvočnih opozoril 
usmerja v pravilnejši tek. Lahko pa 

predvaja tudi zvok metronoma, ki nam ga 
pošilja v naše brezžične slušalke in tako 

narekuje tempo našega teka._ 

sensoriafitness.com
199,00 €

Hexoskin – biometrična oblačila 

Biometrična oblačila, ki so jih razvili 
v sodelovanju z vesoljsko agencijo 
Nasa, so bila v osnovi namenjena 

astronavtom. Lahko spremljajo 
prav vse aktivnosti, pa naj bodo to 
joga, akrobatika ali tek. S pomočjo 

senzorjev tako poleg srčnega utripa, 
analize delovanja srca ob naporih, 

števila korakov, števila vdihov zraka, 
volumna vdihov vdihanega zraka, 

porabljenih kalorij …  meri praktično 
vse, kar bi morali vedeti o sebi. V 
skladu s konceptom poslušanja 

svojega telesa za daljše, bolj zdravo in 
srečnejše življenje._  

hexoskin.com

357,00 €



1) KEIKO 4 W LED, energijski razred: A+,  
 višina 48 cm. 
2) LED PLAFONJERA PRIMA moč 15 W,  
 energijski razred A+, ø 350 mm, 1.275 lm,  
 barvna temperatura: 3.000 - 6.500 K.
3) MIKA moč 3,5W LED, energijski razred A+, višina 28 cm,  
 210 lm, 3-stopenjska nastavitev moči, z akumulatorjem.
4) SIRIO 4,8 W LED, energijski razred A+, višina 63 cm.
5) YUNA 8 W LED, energijski razred: A+, višina 67 cm.
6) DATA moč  5,4 W LED, energijski razred A+,  
 višina 44,5 cm, 490 lm.
7) MA 66 moč 7 W, energijski razred: A, višina 43 cm, 
 360 lm, barvna temperatura: 4.500 - 5.200 K.
8) RIKU 4 W, energijski razred A+, višina 41 cm, 
 250 lm, barvna temperatura 4.000 K.
9) HT 6105 moč 6 W, energijski razred: A,  
 višina 32,5 cm, 320 lm, barvna temperatura 5.000 K.
10) DEL moč 3 W, energijski razred: A+, višina 48,5 cm,  
 300 lm, barvna temperatura 6.200 K.

Ponudba velja do 26. 9. 2016 oz. do prodaje zalog. 
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sami izberite 
barvo svetlobe  
v RGB lestvici

49,99 €

1

39,99 €

3

29,99 €

USB izhod

7

39,99 €

8

14,99 €

9

19,99 € 29,99 €

Lučke - drzne, moderne in praktične

2

dva v enem -  
svetilka in zvočnik!

4

69,99 €

z možnostjo brezžičnega  
polnjenja telefona

5

89,99 €

6

99,99 €

dodaten LED zaslon
s prikazom temperature,   
datuma, ure in alarma

Več kot 250 namiznih svetil na www.merkur.si/namizna-svetila

10

svetila 235x295+5 mm.indd   1 30.8.2016   10:05:36
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SANJSKA 
INFRASTRUKTURA

Na Dunaju smo vselej blizu jav-
nega prevoza. 5 podzemnih linij, 
29 linij za tramvaj, 145 avtobu-
snih linij in odlične železniške 
povezave. Kolesarjem je na vo-
ljo kar 1.200 kilometrov kolesar-
skih poti in Citybike za izposojo 
koles, ki tako kot v Ljubljani nudi 
brezplačno prvo uro kolesarje-
nja. Kar 1.500 koles v sistemu je 
na voljo tudi turistom. Peljemo 
pa se lahko tudi s Faxijem – tri-
kolesno rikšo, dunajsko kombi-
nacijo kolesa in taksija, ki lahko 
pelje dva potnika. Vredno preiz-
kusiti, kajne?_ 

PAMETNO 
NAKUPOVANJE

Pozabimo na nepotrebne em-
balaže, vrečke in nesmiselne 
odpadke. Na Dunaju mislijo tudi 
na ekološki vidik nakupovanja 
hrane, oblačil in opreme. V retro 
prodajalni Lunzers Mass-Grei-
sslerei blizu parka Prater lahko 
nakupimo sestavine, ki jih steh-
tane odnesemo domov v svojih 
embalažah, ali na sončku pred 
prodajalno uživamo v že prip-
ravljenih slastnih bio jedeh. Au-
ferstanden prodaja reciklirano 
in rabljeno opremo, dizajnerska 
znamka Göttin des Glücks upo-
rablja le eko in »fairtrade« tkani-
ne, Gabarage Upcycling Design 
ustvarja odštekano opremo za 
dom iz odpadnih materialov._ 

WI-FI LUKSUZ

Dunaj je izjemno prijazen do 
prebivalcev in turistov tudi za-
radi številnih brezplačnih wifi 
točk po mestu. Na svetovni splet 
se lahko na primer brezplačno 
priklopimo na turističnih info 
točkah, pred znamenito mestno 
hišo, ki je v  predbožičnem času 
čudovito okrašena, v muzejski 
četrti, na priljubljenem in živah-
no razigranem Stephansplatzu, v 
parku Prater, na otoku Donauin-
sel, na železniški postaji in seve-
da v številnih kavarnah, barih in 
hotelih po mestu._ 

ZELENO, KI TE LJUBIM 
ZELENO

Če smo se kdaj potikali po Duna-
ju, nam zagotovo ni ušlo, koliko 
zelenih površin premore mesto 
in kako lepo se prepletajo z njim. 
Kar polovica površine Dunaja je 
zelena, na vsakega izmed 1,7 mi-
lijona prebivalcev Dunaja je 120 
kvadratnih metrov zelenih po-
vršin in sliši se neverjetno, toda 
to čudovito mesto ima osupljivih 
2.000 parkov. Vabijo nas zele-
ni park Prater, čudoviti baročni 
vrtovi palače Schönbrunn, vr-
tovi in park palače Belvedere, 
kjer lahko najdemo kar 4.000 
vrst alpskih rastlin, botanični 
vrt z 12.000 različnimi rastlina-
mi, 52 hektarjev velik javni park 
Augarten z najstarejšim baroč-
nim vrtom na Dunaju  in številni 
drugi. Botanični vrt je tako kot v 
Ljubljani brezplačen._ 

MED 230 MESTI Z VSEGA SVETA JE BIL DUNAJ ŽE SEDMO 
LETO ZAPORED IZBRAN ZA PREBIVALCEM NAJBOLJ PRI-
JAZNO IN UPORABNO MESTO. TU SO RAZLOGI, ZAKAJ. BESEDILO: SANJA MACUR 

DUNAJ: ENO OD NAJBOLJ
»PAMETNIH« MEST
NA SVETU
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URBANO VRTNARJENJE

Če še nismo navdušeni vrtič-
karji, bomo ob obisku Cityfarm 
Schönbrunn to nedvomno postali. 
Tam, kjer je nekoč Sisi občudovala 
svoje živali, rastline in rože, je danes 
4.000 kvadratnih metrov velik vrt, na 
katerem lahko Dunajčani in obisko-
valci izboljšajo svoje vrtnarske spret-
nosti. Tam pridelujejo celo svoj med. 
Dunaj ima urbani vrt Karlgarden celo 
v samem središču mesta. Na 2.000 
kvadratnih metrih na Karlsplatzu lah-
ko najamemo svoj vrtiček._ 

NAJBOLJ UPORABNE
APLIKACIJE

Olajšajte in polepšajte si obisk Dunaja 
z naslednjimi praktičnimi aplikacijami. 

APLIKACIJE ZA JAVNI  
PROMET IN TAKSI

Da bomo vedno vedeli, kdaj pride naše 
javno prevozno sredstvo, si naložimo 
aplikacijo quando. Aplikacija From A 
to B nam vselej predlaga najboljšo in 
najhitrejšo pot in prevozno sredstvo 
do našega cilja glede na stanje v pro-
metu. Osveži se na vsakih 7,5 minu-
te. Aplikacija CityBike nam omogoča 
pregled nad prostimi kolesi v sistemu, 
z aplikacijo MyTaxi pa lahko naročimo 
taksi brez enega samega klica. Apli-
kacija sama sporoči našo lokacijo. Če 
smo se na Dunaj odpravili z avtomo-
bilom, nam utegne priti prav aplikacija 
Short-stay parking zones, ki nam pri-
kaže območja s parkirnimi mesti, tudi 
nam najbližje._ 

PODUČENI O GLAVNIH KUL-
TURNIH ZNAMENITOSTIH

Da ne bi ostali brez vstopnice za naj-
ljubšo predstavo, si naložimo aplikaci-
jo Ticket Gretchen. Spoznajmo glavne 
atrakcije in najboljše poti v parku Pra-
ter z aplikacijo Prater, najzanimivejše 
informacije o palači Schönbrunn z 
aplikacijo Schönbrunn Palace mobile 
version, podučimo se o sedmih zbir-
kah zgodovinskega muzeja z aplikaci-
jo Kunsthistorisches Museum Vienna 
in spoznajmo ključne informacije o 
nekaterih drugih muzejih in znameni-
tostih v mestu z aplikacijo Belvedere 
Museums App._ 

PAMETNI VODIČI PO  
MESTU

Aplikacija City Listening GPS Audio 
Guide je naš zvočni vodič po mestu, 
ko zazna našo lokacijo, začne razlago 
o točki, na kateri se nahajamo. Aplika-
cija TripAdvisor nam brezplačno po-
maga pri iskanju hotelov, restavracij in 
atrakcij. Hearonymus je naš brezplač-
ni zvočni vodič po več kot 180 zname-
nitostih v mestu. Z aplikacijo GuidePal 
Vienna spoznajmo Dunaj na drugačen 
način – napotke nam dajejo domačini 
in popotniški novinarji. Wikitude nam 
poleg koristnih informacij ponuja tudi 
prenose kamer v živo, Shopikon pa nas 
vodi v najbolj trendi trgovine v mestu._ 

INFOMAT//
UPORABNE SPLETNE STRANI MESTA DUNAJ: 
W: WIEN.INFO / W: WIEN.GV.AT 
 
UPORABNE APLIKACIJE ZA ODKRIVANJE MESTA DUNAJ: 
A: FROM A TO B /  A: CITYBIKE WIEN / A: MYTAXI / A: TICKET GRETCHEN / 
A: CITY LISTENING GPS AUDIO GUIDE / A: HEARONYMOUS / A: GUIDEPAL /  
A: SHOPINKON 
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 Po izpostavljanju kože soncu in morski 
vodi je treba kožo intenzivno vlažiti in 
negovati. Priporočljivo je, da izdelki 
vsebujejo morski kolagen, hialuronsko 
kislino in aloe vero, ki kožo globinsko 
vlažijo. Za obstojnost zagorelosti pa po-
skrbita arganovo olje in vitamin E.

REGENERACIJA 

KOŽE PO SONČENJU

NUXE
Satenasto olje Bio-Beauté® 
Bio-Beauté® by NUXE 
predstavlja linijo certificira-
ne naravne nege za telo, ki s 
pomočjo izvlečka citronke s 
Korzike kožo napne, medtem 
ko bio rastlinska olja kožo 
negujejo, hranijo in vlažijo. Po-
življajoča vsakodnevna nega, ki 
koži vrača napetost in ohranja 
njeno mikavnost.

nuxe.si

17,50 €

ESTÉE LAUDER
Ampule Advanced Night Repair 
Mikro ampule za mega učinek. Ta 

zmogljiv koncentrat pomirja in 
hitro obnavlja videz obremenjene 

kože ter pomaga krepiti njeno 
odpornost. Zdravilno olje vsebuje 

tehnologijo ChronoluxAl, ki po-
miri draženje kože, vidno zmanjša 

rdečino ter poenoti ten.

 esteelauder.com
98,00 €

ANDRÉ ZAGOZDA
Piling ALG Peeling Mask 
Nagrajena piling maska z alfa 
hidroksi kislinami in kompleksom 
proti staranju. Maska odstrani 
odmrle plasti celic na površini 
kože in tako pospeši naravno 
regeneracijo kože, kar pomeni, 
da lahko koža z lahkoto absorbira 
izdelke za nadaljnjo nego. 

andrezagozda.com
102,00 €

JOICO
Rekonstruktor K-pak 

 V laboratorijih JOICO, kjer skrbijo 
za strokovno nego las, so izdelali in 

patentirali izdelek K-pak rekonstruktor, ki 
s pomočjo hidroliziranega keratina vrne 
lasem normalno ravnotežje aminokislin. 

Tako las spet postane močan, odporen in 
sijoč.

joico.si
25,83 €

NAJVEČJI SOVRAŽNIK 
NAŠE KOŽE IN LAS? 

UVŽARKI. TUKAJ 
SO IZDELKI, KI BODO 

POMAGALI NAŠI KOŽI IN 
LASEM PRI ČIMPREJŠNJI 

REGENERACIJI.

ŠPEL A BERGAN T 
IZ KOZME T IČNEGA 

SALONA E S T EL A

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k
B

E
S

E
D

IL
O

 &
 I

Z
B

O
R

: 
L

U
C

IJ
A

 M
A

R
K

O

38 // LEPOTA



REGENERACIJA 

KOŽE PO SONČENJU

 *brez velikih 5    **ni testirano na živalih  

*

***

Prodajna mesta: Estela (trgovina za frizerje in kozmetike) 
Estela Ljubljana, Šmartinska cesta 152, BTC (hala 3)

Estela Maribor, Pobreška 18, Europark

T.: 01 5852890, www.estela.si, estela.btc@siol.net        FABY nails Slovenija        Faby nails Slovenija  www.fabynails.si  info@fabynails.si
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M I N I S T R I C A   Z A   Z D R A V J E   O P O Z A R J A :   P R E K O M E R N O   P I T J E   A L K O H O L A Š K O D U J E   Z D R A V J U !

PRODAJNO MESTO
Vinska klet Zlati grič,
Slovenske Konjice

Zlata
medalja
Gornja

Radgona
2016

Srebrna
medalja
Gornja

Radgona
2016

Stisnjen le iz ročno
prebranih jagod daje
vinu odprt, saden in
sorten vonj. Vino je
pitno, mladostno
sveže, gladko in
razvaja z vsakim
požirkom.

V vinu se bohoti zelo
delikatna sortna
sadna aroma.
Okus je zelo čist,
saden, bogat,
intenziven in
razvaja čutila.

ZAKAJ SO FEFERONI 
PEKOČI?

Ste se kdaj spraševali, zakaj so fefe-
roni pekoči? To je zaradi kapsaicina, 
kemične spojine, ki naše senzorično 
živčevje ukane, to pa povzroči ob
čutek opeklin v ustih. Auč!_

NA SVETU OBSTAJA OKOLI 350 
OBLIK TESTENIN.

Italijani se ne dajo in še vedno vztrajajo, da 
lahko oblika testenin vpliva tudi na njihov okus. 
Zato se najprej prepričajmo, kakšne testeni-
ne so primerne za kakšno omako, in šele nato 
izbe rimo njihovo obliko._

 KEČAP KOT ZDRAVILO

Ljudje so nekoč verjeli, da ima 
paradižnik zdravilne lastnosti in 
da pozdravi prebavne motnje ter 
zlatenico. Ljudje so tako v upa-
nju na boljše počutje jedli kečap 
in jemali paradižnikove tablete. 
Leta 1840 se je po medicinskem 
zapletu zaradi prevelike količine 
paradižnikovih tablet izkazalo, 
da je bilo oglaševanje zdravilnih 
lastnosti kečapa lažno._

ČOKOLADA KOT 
PLAČILNO SREDSTVO

Okoli leta 250 so antične 
civilizacije v Mehiki in Južni 
Ameriki, še posebno Maji in 
Azteki, uporabljali kakavova 
zrna kot plačilno sredstvo._

MCDONALD'S PRODA 
KAR 6,5 MILIJONA 
HAMBURGERJEV NA 
DAN.

McDonald's po svetu proda 
75 hamburgerjev v eni se-
kundi. To je približno 6,5 mi
lijona hamburgerjev na dan 
in 2,5 milijarde na leto._

STAVIMO, DA 
TEGA NISTE 
VEDELI ...  
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SLOVELYPARK
Slovelypark je svet, posvečen kako-
vosti. Kakovostni hrani, kakovostni 
pijači in – navsezadnje – kakovostne-
mu času. Svoja življenja posvečajo 
razumevanju hrane in pijače. In zdaj 
bodo lahko tisto, kar počnejo najraje, 
končno delili z nami.

Ekipa Slovelyparka je koncept pove-
zovanja in soustvarjanja znotraj re-
stavracij spoznala v tujini in nad idejo 
so bili takoj navdušeni. Z mislijo, da 
so lahko takrat, kadar se povežejo in 
stremijo k istemu cilju, močnejši, so 
se zbrali štirje ponudniki, ki nas bodo 
vsak na svoj način razvajali s kulina-
ričnimi mojstrovinami.
 

Robert Les iz Cafetina, ene od naj-
boljših kavarnic v stari Ljubljani, nam 
bo s svojo ekipo v Kavabaru ponujal 
15 različnih vrst kav, od katerih bo pet 
aromatiziranih, deset pa nearomatizi-
ranih. Poleg kavic bomo lahko uživali 
v 15 vrstah džinov, ki – tako kot kave 
– geografsko pokrivajo lep kos sveta. 
V Bištroju nam bodo pričarali pristne 
slovenske jedi, pa naj bo to zajtrk, ki 
nas bo napolnil s pozitivno energijo za 
cel dan, kosilo ali pa »ta nobel prigriz-
ki«. Hitre, zdrave, uravnotežene, tra-
dicionalne lokalne zajtrke, poslovna 
kosila, hitra kosila, kosila za s seboj, 
večerje in prigrizke nam bodo prip-
ravljali vse do večera. Ekipo za Bištro 
je izbral in izuril Uroš Štefelin, vrhunski 

kuharski mojster in solastnik restavra-
cije Vila Podvin. Za vse ljubitelje mesa 
bo  skrbela ekipa Sama Osmanchevi-
cha, ki je 25 let živel in delal v kulinarič-
nem svetu Londona. Pripravljali bodo 
vrhunsko meso slovenskega porekla, 
ki bo za nas suho zorjeno vsaj 28 dni. 
Posebej velja omeniti, da bodo meso 
pekli na žaru na oglje. V Slovelyparku 
bomo lahko uživali tudi v prvovrstnih 
francoskih slaščicah, ki jih bo za nas 
pripravljal chef Tomi Češek, kulinarični 
znanstvenik v iskanju popolnega oku-
sa. Svoje mojstrovine z ekipo ustvarja 
pod imenom Zebra Patisseries, ki bo 
zdaj dobila svoj dom tudi v Slovely-
parku. Vsi pekovski izdelki bodo izde-
lani ročno z uporabo tradicionalne 

francoske moke Label Rouge za izde-
lavo francoske bagete in rogljičev, pri 
slaščicah pa bodo uporabili le najbolj-
še sestavine iz sveta slaščičarstva, 
med drugimi burbonsko vaniljo, sadni 
pire Boiron in čokolado Valhrona. V 
Trafiki bo gostoval Oster rob in ponujal 
srce naše kuhinje – vrhunske nože z 
Japonske. Poleg nožev bodo na voljo 
tudi dodatki za dolgo življenjsko dobo 
noža in varnost v kuhinji. 

Slovelypark odpira svoja vrata sredi 
septembra, kdaj točno, pa bomo iz-
vedeli na njihovih družbenih omrežjih. 

Dunajska 20 / Ljubljana / 
slovelypark.si

Stavba, v kateri se nahaja klub, že pet 
stoletij povezuje ljudi tako iz Maribo-
ra kot zunaj njega. Mnogi so lokacijo 
spoznali že skozi prejšnje občasne 
dogodke, ki so potrdili tezo, da v Ma-
riboru primanjkuje pravih klubskih za-
bav. Za obiskovalce so tako odprli Club 
Rotovž v osveženi podobi, ki ima svoja 
vrata odprta vsak vikend ob petkih in 
sobotah. Ponujajo rezidenčne večere 
domačih in tujih ambasadorjev dobre 
glasbe, ki doma in po svetu nekaj ve-
ljajo in ki razplešejo tudi plesa najmanj 
željne goste. V klubu se ob sobotah 
vrti izključno najboljša klubska, tj. ko-
mercialna in house glasba, petki pa so 
bolj tematsko obarvani. Klub se naha-
ja v bivši, ljudem veliko bolj poznani 
»Rotovši kleti«, ki se nahaja v strogem 
centru mesta Maribor, natančneje na 
Glavnem trgu, ki je zadnja leta stičišče 
največjega in najboljšega zabavnega 
dogajanja v mestu._ 

Glavni trg 15 / Maribor / club-ro-
tovz.siCLUB ROTOVŽFo
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SODOBNA MOBILNOST V 
ZELENI BARVI
LJUBLJANA JE LETOS ZELENA PRESTOLNICA EVROPE 2016 IN OD TOD TUDI NEKATERI OGROMNI KORAKI, KI JIH JE NAŠA 
PRESTOLNICA NAREDILA V ZADNJEM OBDOBJU NA PODROČJU MODERNE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI. LJUBLJANA ZA-
RADI VSEH PONUJENIH MOŽNOSTI TAKO NAGOVARJA PRIPADNIKA URBANEGA PLEMENA, DA NE POTREBUJE LASTNE-
GA AVTOMOBILA, SAJ SE MU PONUJA MNOŽICA NADOMESTKOV, S KATERIMI LAHKO ŽIVLJENJE ŽIVI TUDI BREZ NJEGA.  
SEPTEMBER JE TAKO POSVEČEN EVROPSKEMU TEDNU MOBILNOSTI TER DNEVU BREZ AVTOMOBILA. A LJUBLJANA TO 
INICIATIVO LETOS NADGRAJUJE Z AKTIVNOSTMI, KI SE BODO ODVIJALE CEL MESEC IN NE BODO OMEJENE LE NA OME-
NJENI TEDEN.  

Ljubljana bo tako septembra uvedla 
določene trajnostne zelene ukre-
pe, med katerimi so odprtje nekate-
rih prometnih izboljšav, namenjenih 
predvsem kolesarjem in pešcem, širi-
tev sistema Bicikelj in odprtje Kolopar-
ka, nova kolesarska stojala na končnih 
postajah LPP ter postavitev novih 
polnilnic za električna vozila. Ljubljan-
ski potniški promet bo predstavil novo 
storitev LPP – prevoz na klic z novimi 
električnimi vozili eurban. Na dan brez 
avtomobila, 22. septembra, bo vožnja 
z mestnimi avtobusi brezplačna. Na ta 
način nam Ljubljana zastavlja jasno 
vprašanje. 

 
Ali še potrebujemo avtomobil? 

Raziskali smo alternativne možnosti 
prevozov in pogledali, kako je lahko 
videti življenje brez avtomobila v naši 
prestolnici._

ljubljana.si 

BESEDILO: JAN MAC AROL IN ANŽE POMPE 
FOTO: ARHIV LPP, MOL , SHU T ERSTOCK , ARHIV AVAN T2GO

KAVALIR 
POPOLNI MOŠKI

Kavalir je električno vozilo, namenjeno vsem, ki tež-
je hodijo. Omogoča dostop do vseh pomembnejših 
ciljev v ekološki coni – torej v strogem središču Lju-
bljane. Uporabljajo jih tako turisti za dostop do ho-
tela kot Ljubljančani in Ljubljančanke, ki težje hodijo 
oziroma potrebujejo pomoč pravega kavalirja. Tre-
nutno za prevoze skrbijo štirje kavalirji, od tega sta 
dva prilagojena zimskemu vremenu. Servis in s tem 
prevoz je popolnoma brezplačen!_  

BICIKELJ 
OPTIMALEN LJUBLJANSKI PREVOZ

Priznajmo si! Ljubljana je s kolesom še posebno ro-
mantična. Njena majhnost pa kot nalašč za uporabo 
kolesa, saj smo z njim zelo hitro na drugem koncu 
mesta. Sistem Bicikelj, ki nam je na voljo 24 ur na dan, 
7 dni v tednu, zagotavlja preprosto uporabo tako 
podnevi kot ponoči. V okviru sistema Bicikelj je na 
voljo 32 postajališč, ki so med seboj oddaljena prib-
ližno 300 do 500 metrov, so lahko dostopna ter ide-
alna za premagovanje kratkih razdalj. Ne glede na to, 
ali uporabljamo storitev redno oziroma le občasno, si 
lahko v času naročniškega razmerja izposojamo ko-
lesa brez kakršnihkoli omejitev. Letna naročnina na 
sistem Bicikelj nas bo stala 3 evre, in medtem ko je iz-
posoja do ene ure popolnoma brezplačna, moramo 
za dodatno uro plačati dodaten evro._ 

bicikelj.si

ELEKTRIČNI 
VLAKEC URBAN

LJUBLJANI EDINSTVEN

Urban je električni vlakec, dolg kar 19 metrov, in 
sprejme do 45 ljudi. Električno vozilo Urban so stro-
kovnjaki Ljubljanskega potniškega prometa in pod-
jetje Stoja ustvarjali kar eno leto. Trenutno vozi na 
relaciji Mestna hiša–Ljubljanski grad in za nameček 
popolnoma brezplačno. Vlakec je edinstven, saj 
ni še nihče ustvaril njemu enakega. Za zdaj vozi še 
poskusno, a se ni bati, da ne bi postal zaščitni znak 
Ljubljane._  

lpp.si

Ali ste vedeli? 
Za vožnjo pokličite na številki 031 666 331 ali 
031 666 332. Oglasil se vam bo simpatičen kavalir.
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APLIKACIJA: 
HOPIN TAXI

TAXI ... 1 ... 2 ... 3 ...

Aplikacija za taksi HOPIN TAXI, ki jo 
uspešno uporabljajo že v Bratislavi, 
Kijevu, Pragi, Žilini, Košicah in Ostravi, 
je zdaj na voljo tudi v Ljubljani. Gre za 
preprosto brezplačno aplikacijo za pa-
metne telefone in tablice, ki uporablja 
napredne in zanesljive algoritme, ki 
omogočajo, da se k stranki odpravi 
najbližji prosti taksi. S pomočjo apli-
kacije za taksi HOPIN TAXI lahko zdaj 
taksi naročimo brez telefonskega kli-
ca, brez registracije in to z vsega tremi 
kliki! GPS prepozna našo izhodiščno 
točko, ki jo lahko spremenimo tudi 
ročno, lahko pa naslov kar vpišemo. 
Taksi lahko izbiramo glede na ceno na 
kilometer (določimo lahko tudi fiksen 
znesek za vožnjo, ki smo ga pripravlje-
ni plačati do določene lokacije), glede 
na oceno voznika (aplikacija omogoča 
ocenjevanje voznikov) in glede na tip 
avtomobila, tako da uporabnik točno 
ve, kaj ga čaka. Še več. Taksi lahko 
do prihoda spremljamo na zemljevi-
du in tako točno vemo, kje se nahaja 
ter kdaj se odpraviti na dogovorje-
no mesto. Ker aplikacija HOPIN TAXI 
hrani zgodovino voženj uporabnika, 
si ta lahko izberemo tudi priljubljene-
ga voznika in ga tako naslednjič lažje 
pokličemo. Cena taksija, naročenega 
z aplikacijo HOPIN TAXI, znaša največ 
0,98 evra na kilometer, startnina je 1 
evro, 0,29 evra pa nam njen taksist 
zaračuna za minuto čakanja._ 

hopintaxi.com

AVAN2GO:  
CAR SHARING 
NAVDUŠUJE URBANE 
LJUBLJANA MED PRVIMI V EVROPI DOBIVA TEŽKO PRIČA-
KOVANI PROJEKT – 100 % ELEKTRIČNI CAR SHARING. GRE 
ZA ENEGA OD NAJHITREJE RASTOČIH TRENDOV GLO-
BALNE AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE. MODEL ELEKTRIČNI 
CAR SHARING JE PREDSTAVILO PODJETJE AVANT CAR S 
PODPORO PARTNERJEV IN TAKO PREDSTAVLJA MOBIL-
NOSTNO REŠITEV AVANT2GO.  

Po Ljubljanskih ulicah bo tako v prvem 
letu drvelo 50 električnih vozil znamk 
BMW, Renault in Smart – s čimer naj 
bi prestolnico že razbremenili za 500 
do 1000 vozil. Car sharing (souporaba 
vozil) je ob električni mobilnosti naj-
hitreje rastoči trend globalne avtomo-
bilske industrije. Koncept omogoča, 
da se s pomočjo napredne tehnologije 
znižajo stroški mobilnosti uporabnika, 
ki ne nosi več finančnih bremen lastni-
štva vozila, ampak izkorišča prednosti 
uporabe storitve deljenja in zanjo pla-
čuje le, ko jo uporablja. Najnovejšim 
razvojnim trendom mobilnosti se zdaj 
pridružuje tudi Ljubljana. 

Princip car sharinga Ljubljana je pre-
cej enostaven in ga poznamo iz trenu-
tnega modela najema mestnih koles v 
Ljubljani. Uporabnik bo na določenih 
točkah »Avant2Go« s svojim pame-
tnim telefonom, na katerem bo imel 
naloženo aplikacijo, prevzel vozilo in 
ga pusti na katerikoli drugi točki car 
sharinga. Tako bomo lahko na primer 
avtomobil prevzeli v Šiški in ga oddali 
v BTC-ju. A, pozor! To je šele prva faza 
razvoja projekta, ki naj bi do konca 
leta 2018 v svoji floti imel že kar 500 
vozil. Z njimi naj bi Ljubljančani raz-
bremenili mestno središče za skoraj 
10.000 vozil in tako izjemno vplivali 
na izpuste  CO2. 2018 bomo tako lah-

ko vozilo car share pustili na katerikoli 
točki (ne le na točkah car sharinga), 
saj naj bi bilo vozil zadosti, da bo ce-
lotni floti »Avant2Go« uspelo pokriti 
in tako zadovoljiti mobilnostne pot-
rebe Ljubljančanov. Uporabnikom so 
na voljo različni modeli električnih av-
tomobilov, ki za premikanje potrebu-
jejo le eno prestavo. Za hitre mestne 
opravke snovalci priporočajo Smart 
Electric Drive za do dve osebi. Tistim, 
ki potrebujejo več prostora, »Avant-
2Go« omogoča uporabo petvratne-
ga in petsedežnega kompaktnega 
vozila Renault Zoe, na voljo pa je še 
BMW i3, zmogljivo štirisedežno pre-
mijsko vozilo kompaktnega razreda.  

Fleksibilnost uporabe in ugodna ce-
novna politika na dolgi rok predvsem 
nagovarja uporabnike taksi storitev, saj 
se ji cenovno zelo približuje. Car Sha-
ring Ljubljana bo tako imel nočno (ce-
nejšo) in dnevno tarifo (dražjo) najema, 
ki se ji prišteva število prevoženih kilo-
metrov. To pomeni, da plačujemo čas, 
ko imamo vozilo v uporabi, in prevože-
ne kilometre. Za skok iz centra mesta v 
nakupovalno središče BTC s Smartom, 
pri katerem bomo prevozili 10 kilome-
trov in se vrnili v dobri uri in pol, bomo 
na primer odšteli 6,5 evrov._ 

avant2go.com 

UBER: 
 ŽE TA MESEC 

POSKUSNO 
BREZ 

VOZNIKOV
AVTONOMNA VOŽNJA

Servis prevozov Uber, ki je eden od 
večjih hitov na področju mobilnosti v 
zadnjih letih, je že leta 2015 naznanil, 
da pripravlja konceptna vozila, ki bodo 
vozila avtonomno – torej brez po-
moči voznika. Mnogi so na to novico 
gledali precej skeptično, saj je razvoj 
samovozečih vozil eden od večjih teh-
noloških izzivov. Tako je novica, da bo 
družba Uber že ta mesec v floto svojih 
vozil uvedla 100 modificiranih mode-
lov Volvo XC90s, ki bodo opremljeni 
s sistemom za popolnoma avtono-
mno vožnjo, resnično presenetila. Šef 
podjetja Uber Travis Kalanick je razkril, 
da bodo vozila vozila samostojno v 
družbi enega od razvojnih inženirjev, 
ki se mu bo občasno pridružil še sovo-
znik. Ta bo natančno beležil delovanje 
sistema avtonomne vožnje, ki ga je 
razvilo start-up podjetje Otto. Od tod 
tudi izvira formula podjetja Uber za hi-
ter razvoj sistema avtonomne vožnje, 
saj je z nakupom podjetja kupilo tudi 
nekaj odličnih kadrov, ki so poprej te 
tehnologije razvijali za Google._ 

uber.com

SMART: 
 MESTNI 

ODLIČNEŽ
VOZILI SMO

V poletnih mesecih smo se vozili s 
Smart Forfour in z veseljem poroča-
mo, da nas je ta mestni malček nav-
dušil in prepričal, da je idealno urbano 
vozilo. Parkiranje in šviganje po ulicah 
naših mest mu ne povzroča prav no-
benih preglavic. Z avtomatskimi pres-
tavami pa je prav hedonističen._  

smart.com
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ŠPORTNI TERENEC

PROSTORNO, PROSTORNEJŠE, 
ŠKODA KODIAQ 

Škoda je odkrila še zadnje tančice s svojega prvega športnega terenca Kodiaq. 
Gre za prvo sedemsedežno Škodo, ki se oblikovno zgleduje po Superbu, ime pa si 
je sposodila pri orjaškemu medvedu z otočja Kodiak na jugozahodu Aljaske, s ka-
terim si deli nekatere lastnosti, in sicer zmogljivost, velikost in inteligentni pristop. 
Kodiaq bo imel na razpolago oktet motorjev TSI in TDI, in sicer dva 2,0litrska 
dizelska motorja (110 in 140 kW), ki bosta moč na štiri kolesa prenašala prek 6 oz. 
7stopenjskega ročnega ali samodejnega menjalnika DSG (pozneje bo na voljo 
tudi biturbo dizel), preostali trije motorji pa so bencinski, in sicer 110-kilovatni TSI, 
92-kilovatni 1,4 TSI (edini, ki bo imel dvokolesni pogon) in 2,0 TSI s 132 kW (180 
KM). Obvlada polavtonomno vožnjo v gneči do hitrosti 65 km/h in samodejno za-
viranje, razgleduje se s pomočjo 360stopinjske kamere, pri krmiljenje s prikolico 
pri vzvratni vožnji pa si pomaga s Volkswagnovim sistemom Tow Assist. Kodiaq se 
ponaša s kar 720 litri prtljažne prostornine, ki jo bo s podiranjem sedežev mogoče 
povečati na 2065 litrov. Z obema podatkoma pomete s konkurenco. Škoda Kodi-
aq bo na voljo še leta 2016, cena pa za zdaj še ni znana. _

skoda.si 

HIBRID, PRIKLJUČNI HIBRID, EV

IONIQ: EN AVTO, TRIJE 
RAZLIČNI EKO POGONI 

Hyundai Ioniq je prvi avtomobil na svetu z eno karoserijo in možnostjo izbire med 
tremi eko pogoni, in sicer električnim pogonom, priključnim hibridom in bencin-
skoelektričnim hibridom. Vsi trije tipi vozila so si podobni kot jajce jajcu, nekaj 
razlik je pri maski in drugačne so odprtine za vtičnico. Je Priusov tekmec, a obli-
kovno bolj zadržan in z več »brezčasnimi« linijami. Ponuja vse potrebno udobje za 
potnike in vse novodobne tehnične pripomočke (infozabavni sistem, asistenčne 
sisteme, radarski tempomat …) in bi lahko v Evropi, kjer Hyundaiu sicer nekako ne 
uspe preboj, kot preboj v Ameriki ne uspe Robbieju Williamsu, požel veliko simpa-
tij. Do okolja ni prijazen zgolj z vidika pogonov, temveč so bili okoljsko ozaveščeni 
tudi pri izdelavi notranjosti, saj so Ioniqa založili z do okolja prijaznimi materiali. 
Že v salonih Hyundai. _

hyundai.si 

TESLA, KI V 
ŽEP POSPRAVI 

FERRARI IN 
PORSCHE 

Nova Tesla Model S P100D se lahko 
pohvali z boljšim pospeškom kot Fer-
rari in Porsche! Ameriški proizvajalec 
električnih avtomobilov Tesla Motors 
je spet prekosil samega sebe. Model S 
so opremili z novo baterijo z zmoglji-
vostjo 100 kilovatnih ur, ki omogoča 
ne le pospešek od nič do 100 km/h v 
pičlih 2,5 sekunde, pač pa tudi doseg 
med 506 in 611 kilometri. To v praksi 
pomeni, da nas brez vmesnega pol-
njenja prepelje iz Ljubljane do Dunaja 
ali Milana. Toliko do zdaj na polnjenje 
ni zmogel še noben električni avto-
mobil._

tesla.com

NAJVEČJA 
TOVARNA NA 

SVETU
Nova Tesla Gigafactory je oz. bo naj-
večja tovarna na svetu (ko bo zgraje-
na do konca), kjer bo poslovnež, vizio-
nar in prvi mož Tesla Motors Elon Musk 
proizvajal litij-ionske baterije. Tovarna 
leži v ameriški Nevadi, sredi ničesar, in 
je danes dočakala svoje slavnostno 
odprtje, na katerega je Musk pova-
bil vplivne posameznike in nekatere 
kupce modela Tesla S. Gromozanski 
objekt je sicer še nedokončan (tre-
nutno je zgrajenih 14 odstotkov na-
črtovanega oz. prvi od osmih delov), 
s polnimi pljuči pa naj bi obrat zadihal 

leta 2020, ko bo glede na uporabno 
površino to največja stavba na svetu._

tesla.com

AVTOMOBILSKI 
SALON 

LJUBLJANA 2017
V Ljubljano se po dolgotrajnem pre-
moru vrača avtosalon. Avtomobilski 
salon Ljubljana 2017 bo Gospodarsko 
razstavišče gostilo med 27. marcem in 
2. aprilom 2017.- 
gr-sejem.si

AVTO NALEPKE: 
VAŠ POSLOVNI 

JUMBO PLAKAT
Nalepke na avtu so eden od najce-
nejših načinov oglaševanja, ki je v 
zadnjih letih v izjemnem porastu, saj 
je vsak prevoženi kilometer z vašim 
avtomobilom namenjen oglaševanju 
vašega podjetja. Pri tem pa moramo 
biti pozorni na nekaj osnovnih pravil, 
ki so nam jih dali strokovnjaki podjetja 
avto-nalepke. net. 

- Pravilo 1: Za odlične nalepke na 
avtu, ki bodo namenjene promociji 
vašega podjetja, potrebujete odlično 
celostno podobo. Torej dober logotip 
in povezano celostno podobo  pod-
jetja. Nalepke na avtu bodo odlične, 
če bodo celostno usklajene z videzom 
vašega podjetja.  

- Pravilo 2: Ne uporabljajte fotografij. 
Oziroma uporabite strokovno izdelane 
fotografije, ki so bile posnete v studiu.

- Pravilo 3: Omejite besedilo na povr-
šini svojega vozila in poudarite ključne 
informacije. Le tako boste sporočali 
bistvo.

- Pravilo 4: Omejite grafiko in spo-
ročila na preproste sklope. Očitno je 
preprosto vselej tudi najlepše. 

- Pravilo 5: Izdelavo nalepk prepus-
tite strokovnemu podjetju z veliko 
referencami. Tako podjetje bo znalo 
izvesti tudi kompleksnejše grafične 
rešitve in bo znalo pravilno svetovati 
in komunicirati z vašim oblikovalcem._ 

INFOMAT//
AVTO-NALEPKE 
DDESIGN  
NASLOV /
RIMSKA CESTA 11, 8210 TREBNJE

TELEFON / 
+070 558 161

AVTO-NALEPKE.NET
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Posodobite se.

Podatki o porabi in emisijah za Audi A3:
Poraba goriva (l/100 km), kombiniran način vožnje: 5,8 - 3,7. Emisije CO2 (g/km), kombiniran način vožnje: 
133 - 98. Emisijska stopnja: EU6. Emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0733 – 0,0152 g/km. Emisija trdnih 
delcev: 0,0011 - 0 g/km. Število trdnih delcev: 0,26 – 0  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. Poraba goriva in emisije CO2 
so navedene v razponu, ker so odvisne od izbranih pnevmatik/platišč.
Slika je simbolna. Več na audi.si

Prihodnost pred očmi.
Dan za dnem. Jasno vidna

z voznikovega sedeža.

Napredujte na višji nivo.
Novi Audi A3 Sportback.
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BIOGRAFSKI FILM, DRAMA, KRIMINALKA 

INFILTRATOR
ZDA, 2016, THE INFILTRATOR

Biografska kriminalka z Bryanom 
Cranstonom na čelu govori o Robertu 
Mazurju, agentu pod krinko ameriške 
agencije za boj proti prepovedanim 
drogam (DEA), ki se pod psevdoni-
mom Bob Musella infiltrira v kartel 
zloglasnega kolumbijskega mamilar-
skega lorda Pabla Escobarja in po-
maga razkriti obsežno pranje denarja. 
V filmu Brada Furmana, ki temelji na 
avtobiografiji naslovnega junaka,  po-
leg Cranstona, ki si je proslavil z vlogo 
Walterja Whita v TV-seriji Kriva pota, 

kjer pa je bil na drugi strani zakona, v 
vidnejših vlogah nastopata še Dia-
ne Kruger (Troja, Neslavne barabe, 
Neznanec) in John Leguizamo (John 
Wick, Carlitov zakon, Kritična točka)._

Režija: Brad Furman. Igrajo: Bryan 
Cranston, John Leguizamo, Diane 
Kruger, Amy Ryan, Joseph Gilgun, 
Benjamin Bratt, Juliet Aubrey, Rubén 
Ochandiano.

15. 9. 2016 / Cineplexx, Kolosej

 Če vam naslov zveni znano, vam spo
min dobro služi, gre namreč za prired
bo istoimenske klasike Johna Sturgesa 
iz leta 1960, ki je temeljila na japonski 
mojstrovini Sedem samurajev Akire 
Kurasawe iz leta 1954. Tako kot v filmu 
iz šestdesetih, v katerem so med dru-
gim nastopali Steve McQueen, Charles 
Bronson, Horst Buchholz, Yul Brynner 
in Eli Wallach, se tudi v tem tare zvez-
dniških imen – Denzel Washington, 
Chris Pratt, Ethan Hawke, Peter Sar-
sgaard … Film je režiral Antoine Fuqua 
(Dan za trening, Padec Olimpa, Pra-
vičniki, Kralj Arthur), zgodba se od vija 
v mestecu Rose Creek, ki si ga je pod-

jarmil industrialec Bartholomew Bo-
gue, zato se obupani prebivalci po po-
moč zatečejo k sedmerici odpadni kov 
(koktejl kockarjev, lovcev na glave in 
revolverašev), ki pri pripravi na krvavi 
obračun z »železno roko« spoznajo, 
da je v igri precej več kot le denar._

Režija: Antoine Fuqua. Igrajo: Denzel 
Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, 
Vincent D'Onofrio, Byung-Hun Lee, 
Peter Sarsgaard, Haley Bennett, 
Martin Sensmeier, William Lee Scott, 
Sean Bridgers.

22. 9. 2016 / Cineplexx, Kolosej

Biografski triler o nekdanjem pogod-
benem sodelavcu ameriške agencije 
za nacionalno varnost (NSA), ki se 
je junija 2013 znašel na naslovni-
cah svetovnih medijev, potem ko je v 

Bridget Jones, zmedena tridesetletni-
ca, ki je ob prelomu tisočletja postala 
kulturni fenomen, se po skoraj dveh 
desetletjih zatišja vrača na filmska 
platna. In to v velikem slogu, saj je ta 
večna iskalka ljubezni in »lovka« na 
idealno težo, noseča. Naslovna juna-
kinjo (še enkrat jo upodablja Renée 
Zellweger) tudi ni več stara trideset let 
in je zdaj že zakorakala v štirideseta, 
njen pravljični konec pa se zdi z vsa-
kim trenutkom dlje in ne bli že, kot želi 
sama. Še vedno je namreč samska, 

razpeta med dvema moški ma, o poro-
ki pa ne duha ne sluha. Vse po starem 
torej, a s pomembno razli ko. Bridget 
Jones je noseča._

Režija: Sharon Maguire. Igrajo: 
Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick 
Dempsey, Emma Thompson, Shirley 
Henderson, Celia Imrie, Jim Broadbent, 
James Callis, Sally Phillips, Gemma 
Jones.

15. 9. 2016 / Cineplexx, Kolosej

VESTERN

SEDEM VELIČASTNIH 
ZDA, 2016, THE MAGNIFICENT SEVEN

BIOGRAFSKA DRAMA, TRILER

SNOWDEN 
NEMČIJA, ZDA, FRANCIJA, 2016

ROMANTIČNA KOMEDIJA 

DOJENČEK BRIDGET JONES 
VB, 2016, BRIDGET JONES'S BABY

VROČEMU POLETNEMU FILMSKEMU 
DOGAJANJU BO SLEDILA NIČ MANJ 
VROČA FILMSKA JESEN. PREDSTA-
VLJAMO FILME, ZARADI KATERIH SE 
BO SEPTEMBRA SPLAČALO ITI V KINO.

NAZAJ V KINO!
FILMI, KI SI JIH MORATE 
OGLEDATI V SEPTEMBRU

dobro sveta kot tragični grški junaki 
žrtvoval svoje življenje in prek ča
sopisa Guardian razkril skrivni vladni 
nadzor nad telefonskimi in spletnimi 
podatki navadnih državljanov in tu
jih visokih državnikov. Celovečerec o 
najbolj razvpitem žvižgaču je režiral 
legendarni Olive Stone (JFK, Nixon), 
temelji pa na knjigi britanskega no-
vinarja Luka Hardinga »The Snowden 
Files: The Inside Story of the World's 
Most Wanted Man« in knjigi odvetni-
ka in profesorja Anatolyja Kucherena 
»Time of the Octopus«. V Snowdenove 
čevlje je stopil Joseph GordonLevitt, 
njegovo filmsko dekle pa je Shailene 
Woodley._

Režija: Oliver Stone.  Igrajo: Joseph 
Gordon-Levitt, Shailene Woodley, 
Scott Eastwood, Melissa Leo, Timothy 
Olyphant, Zachary Quinto, Nicolas 
Cage, Tom Wilkinson.

22. 9. 2016 / Cineplexx, Kolosej



Zgodbe iz časa ameriške državljan-
ske vojne še naprej ostajajo pašnik 
za film ske ustvarjalce. Gre za zgodo-
vinsko dramo, posneto po resničnih 
dogodkih iz najtemnejšega obdob-
ja ameriške zgodovine. Režiserja in 
scenarista Garyja Rossa (Konj, Igre 
lakote) je pritegnila zgodba konfede-
racijskega vojaka Newtona Knighta 
(po romanu Leonarda Hartman), ki, 
sit dejstva, da revni in nevplivni ljudje 
no sijo svojo glavo naprodaj za to, da 
lah ko premožni sloj še naprej živi v 
svojih dvorcih, dezertira in sproži upor 

Štorklje prinašajo otroke, mar ne? No, 
vsaj nekoč so jih. Zdaj namreč dosta
vljajo pakete za internetnega giganta 
Cornerstore.com. Junior, najboljši do-
stavljavec med štorkljami, je tik pred 
napredovanjem, ko po nesreči aktivi
ra stroj za »izdelavo« otrok in ustvari 
prikupno, toda »nezakonito« deklico. 
Preden šef izve, poskuša popraviti 
napa ko, zato združi moči s Tulipom, 

Slovenski mladinski film v režiji Slobo
dana Maksimovića je po filmu Hvala za 
Sunderland iz leta 2012 njegov drugi 
celovečerec in prinaša zgodbo o ne
ustrašni najstnici Niki (Ylenia Mahnič), 
ki je po pokojnem očetu (Sebastian 
CavazzaI) podedovala strast po hi-
trosti, tekmovanju v kartingu (prav ta 
je bil usoden zanj). Atraktivni prizori 
vožnje s kartom so ozadje za univer
zalno zgodbo o izgubi, ljubezni, od-
raščanju in iskanju prave poti. Njena 
mama (Marjuta Slamič) se z njenim 
(jeklenim) konjičkom sicer ne strinja, 
hkrati pa se zaveda, da je hči do
volj stara, da začne sprejemati lastne 
odločitve in odgovornost zanje. Po
sebnost filma pa ni le tematika, am-
pak tudi glasba. Zanjo sta poskrbela 
Peter Dekleva in Miha Guštin – Gušti, v 
ozadju pa slišimo tudi skladbe Lačne-

AKCIJSKA BIOGRAFSKA DRAMA

UPORNIK 
NEODVISNE 

DRŽAVE 
JONES 

ZDA, 2016, FREE STATE OF JONES

ANIMIRANI DRUŽINSKI FILM

ŠTORKLJE 
ZDA, 2016, STORKS

MLADINSKI FILM, AKCIJSKI FILM, 
ROMANTIČNI FILM

NIKA 
SLOVENIJA, 2016

15.9.2016, 20:00
DARILA IN NAGRADNO

ŽREBANJE!

V SODELOVANJU Z

edinim človeškim prijateljem na Gori 
štorkelj, ter opravi svojo prvo dostavo 
dojenčka. V nori avanturi dvojec raz-
plamti upanje, da bodo štorklje nekoč 
ponovno opravljale svoje pravo pos-
lanstvo. Animirano družinsko komedi-
jo sta režirala Nicholas Stoller (Pozabi 
Saro, Sosedje) in Doug Sweetland._

Režija: Nicholas Stoller, Doug Swe-
etland. Glasovi: Andy Samberg, Kel-
sey Grammer, Jennifer Aniston, Kee-
gan-Michael Key, Jordan Peele, TBA, 
Danny Trejo.

29. 9. 2016 / Cineplexx

ga Franza, Dubioze Kolektiva, Rudija 
Bučarja, Guštija in drugih. Film je bil v 
28 dneh v celoti posnet na slovenski 
obali._

Režija: Slobodan Maksimović. Igra-
jo: Ylenia Mahnič, Marjuta Slamič, 
Sebastian Cavazza, Benjamin Krne-
tić, Nenad Tokalić, Gašper Tič, Gojmir 
Lešnjak, Primož Pirnat, Borut Veselko, 
Patrik Skvarč.

6. 10. 2016 / Cineplexx

proti svojemu bivšemu »delodajalcu«. 
V vlogo resničnega junaka se je vživel 
izjemni Matthew McConaughey, ki mu 
kritiki zadnja leta jedo iz rok._ 

Režija: Gary Ross. Igrajo: Matthew 
McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, 
Mahershala Ali, Keri Russell, Sean 
Bridgers,Jacob Lofland, Christopher 
Berry, Jessica Collins.

22. 9. 2016 / Cineplexx, Kolosej

BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE
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KONCERT / LJUBLJANA  

ZUCCHERO 
 SLADKI BLUESMAN

Adelmo Fornaciari, ki mu je 
vzdevek Zucchero v osnov-
ni šoli dodelila učiteljica, 
se je rodil leta 1955. V svoji 
glasbeni karieri mu je uspe-
lo doseči mednarodno pre-
poznavnost, k njegovemu 
uspehu pa so pripomogla 
tako sodelovanja z velikimi 
glasbenimi imeni kot nje-
gova edinstvena prezenca 
na odru, s katero vsakokrat 
povsem uroči občinstvo. 
V svet glasbe je Zucchero 
stopil v sedemdesetih, prve 
vidnejše uspehe pa je do-
segel s skupino Taxi. Tako 
je nastopil čas za širitev na 
mednarodno prizorišče, in 
leta 1991 mu je to uspelo s 

pesmijo Senza una donna/Without the Woman, ki jo je 
posnel s Paulom Youngom. Temu so sledili dueti s sve-
tovno uveljavljenimi glasbeniki, kot so Sting, Luciano 
Pavarotti, B. B. King, Tom Jones, Andrea Bocelli, Elton 
John, Eric Clapton in Bono. Izdal je 24 albumov, prodal 
prek 60 milijonov plošč in si prislužil celo nominacijo za 
prestižno nagrado grammy._

8. oktobra 2016 / Stožice, Ljubljana 

ZADNJI TOPLI DNEVI IN PRIJETNI VEČERI. DO PRVEGA 
STISKANJA OB TOPLEM OGNJU NAS NE LOČI VEČ 
DOSTI, IN ŠE PREDEN ZARES ZADIŠI PO KOSTANJIH, 
IZKORISTIMO TISTO, KAR NAM PONUJAJO PRIJAZNI 
VEČERI – DOBER KONCERT V DOBRI DRUŽBI.

JESENSKE 
GLASBENE 

POSLASTICE

KONCERT / DUNAJ 

THE WHO 
LEGENDARNI BRITANSKI ROCKERJI

 Skupina The Who je bila ustanovljena leta 1964 in je uspeh doživela precej kma-
lu. S svojim prvim singlom I Can’t Explain jim je uspelo priti na britansko lestvico 
Top 10. Sledile so pesmi My Generation, Substitute in Happy Jack, ki so zapečatile 
uspeh štirih mladih nadarjenih glasbenikov. Posneli so 11 studijskih albumov (med 
nji mi so najbolj znani My Generation, Quadrophenia in Who’s Next) ter z albumom 
Tommy pomembno vplivali na razvoj rock opere. Leta 1990 so se zapisali v Rock 
and Roll Hall of Fame, kar 7 od njihovih albumov pa se je pojavilo na lestvici 500 
najboljših albumov vseh časov revije Rolling Stone. Letos jih bo mogoče videti v 
du najski Stadthalle, kjer bodo nastopili v okviru turneje Back to The Who._

14. septembra 2016 / Stadthalle, Dunaj, Avstrija 

FESTIVAL / REKA 

HARTERA 2016 
FUZIJA ODLIČNE GLASBE IN MAGIČNEGA AMBIENTA

 Glasbeni festival Hartera je namenjen predvsem resnim glasbenim sladokuscem, 
ki se bolj kot ob zvrst glasbe spotikajo ob njeno kakovost – ter segajo po naj-
boljšem, kar jim glasbeni svet lahko ponudi. V preteklosti so se na Harterinih od-
rih pojavili izvajalci, kot so Goran Bare & Majke, TBF, Seraphim Codex, Laibach, 
Steve Lawler, Klaxons, Hladno pivo, Eddy Ramich, Moderat, Sleight Bells, Groove 
Armada, Psihomodo Pop in drugi. Letos so svoj prihod za zdaj potrdili S.A.R.S., 
Straight Mickey and the Boyz ter 260th day of the year, Nord, Gretta ter DJ-ja 
Re.You in Kevin Over. Ne dvomimo, da bo tudi letošnji program izjemno bogat in 
nav dušujoč. Fuzija odlične glasbe in magičnega ambienta stare tovarne papirja 
pa je nezgrešljiva kombinacija za megažur._ 

Do 17. septembra 2016 / Hartera, Reka, Hrvaška

KONCERT / LJUBLJANA 

PRISMOJENI 
PROFESORJI BLUESA 
 NAJBOLJ VROČA SLOVENSKA BLUES IN ROCK 

ZASEDBA

Prismojeni profesorji bluesa vztrajno širijo svojo 
bazo oboževalcev. Z več kot triurnimi koncerti, na 
katerih dobra energije konstantno narašča, se ku
jejo v zvezde slovenske rock glasbe. Sestavni deli 
Prismojenih Profesorjev Bluesa so Miha Ribarič (bas 
kitara), Zlatko Đogić (bobni in vokal) ter brata Julijan 
(kitara in vokal) in Miha Erič (orglice in vokal). Sku
pina je letos marca izdala svoj studijski prvenec, al-
bum Family, s katerim se je tudi uradno zapisala med 
nepogrešljive in kreativne ustvarjalce, ki pristavljajo 
svojo kakovostno kupico k razvoju slovenske glas-
be. S poslovilnim koncertom se bodo fantje zača-
sno pos lovili od zveste slovenske publike. Jeseni se 
namreč odpravljajo na študijski dopust in glasbeno 
izpopol njevanje v Ameriko. Pred tem pa nas čaka še 
dober rock žur v okrilju Plečnikove arhitekture._

16. septembra 2016 / Križanke, Ljubljana

KONCERT / LJUBLJANA  

AVTOMOBILI 
LEGENDARNA SLOVENSKA SKUPINA

Novogoriška skupina Avtomobili aktivno de-
luje že več kot 30 let in velja za eno od najbolj 
kultnih glasbenih skupin v Sloveniji. Legendarni 
Avtomobili bodo tako na koncertu v Kinu Šiška 
predstavili svoj novi, dolgo pričakovani album z 
naslovom Daleč. Ustvarjalni navdih, ki skupino 
vodi že več kot 30 let, še vedno spremlja tudi nji-
hove najnovejše skladbe. Skozi leta so Avtomo-
bili vsekakor obdržali svoj edinstveni melanho-
lični zvok  in ogromni glasbeni potencial. Na odru 
Kina Šiška bodo fantje ponovno ustvarili magični 
preplet edinstvene rock glasbe in besedil, ki ved-
no dajo misliti._

13. oktobra 2016 / Kino Šiška, Ljubljana 
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PREDSTAVLJAMO TOP 
5 ALBUMOV, KI IZIDEJO 
SEPTEMBRA IN KI 
ZAGOTAVLJAJO DOBRO 
MERO ODLIČNE GLASBE.

GLASBENI 
ALBUMI, 

KI IZIDEJO 
SEPTEMBRA

TRENTEMØLLER, FIXION 
Anders Trentemøller si je zagotovil ugledno mesto v svetu elek-
tronske glasbe, še preden je posnel svoj prvi album. Po uspešnem 
prvencu The Last Resort se je s svojo grandiozno, a disciplinirano 
elektronsko kompozicijo zapisal v anale melanholične elektronske 
glasbe, danes pa je tik pred izidom četrtega studijskega albuma, ki 
je njegova najbolj minimalna, elementarna in brutalna izpoved._

Izid: 16. septembra / Založba: In My Room

DIE ANTWOORD, 
MOUNT NINJI AND DA 
NICE TIME KID 
Provokativni južnoafriški raprave trojec Die Antwo-
ord je, odkar je na sceni, močno prevetril glasbeno 
mainstream in alternativno sceno. Po dveh letih 
napovedujejo svoj četrti album, ki ga zaznamuje 
temačnost, na vsake toliko časa pa iz temačnosti 
pokukata norost in sočnost. Temna divja sočna sre-
di albuma z nadnaravno avro je tako včasih epska 
in občutljiva, včasih sladka in romantična, polna 
poguma in polna skrivnosti._

Izid: 16. septembra / Založba: Zef Recordz

WARPAINT, HEADS UP 
Dekleta iz skupine Warpaint se po dveh letih vra-
čajo s težko pričakovanim tretjim albumom Heads 
Up. Ameriška dream pop četverica je tokrat album 
posnela nekoliko drugače – odločile so se namreč, 
da bodo skladbe raje kot celotna skupina posnele v 
parih ali pa vsaka zase. Trud se je vsekakor izplačal, 
saj nas čaka eklektična zbirka enajstih skladb, navdih 
pa so poiskale pri Kendricku Lamarju, Janet Jackson, 
Björk in skupini Outkast._

Izid: 23. septembra / Založba: Rough Trade 
Records

PASSENGER, YOUNG AS 
THE MORNING OLD AS 

THE SEA 
Young As The Morning Old As The Sea je osmi stu-
dijski album in plodovit dosežek 30letnega ume-
tnika Passenger. Album je bil posnet v dveh studiih, 
tudi tokrat ga je pomagal soustvariti Chris Vallejo. 
Svoj piskrček so pristavili še drugi izvrstni glasbeniki 
– Ben Edgar (kitara), Rob Calder (bas), Peter Marin 
(bobni) in Jon Solo (klaviature)._

Izid: 23. septembra / Založba: Black Crow 
Records

VINYL ME, PLEASE 
Vinyl Me, Please je podjetje, ki verjame v moč dobre 
glasbe, posnete v kakovostnem formatu. Glasbo je 
treba tako kot vse druge oblike umetnosti spošto-
vati, jo negovati in se od nje učiti o življenju, prija
teljstvu in ljubezni. Pomemben del tega procesa pa 
je posameznikov odnos do glasbe. Servis Vinyl Me za 
okoli 38 evrov mesečno pošlje vinilno ploščo v naš 
poštni nabiralnik ter tako poskrbi za našo glasbeno 
izobrazbo in užitek ob poslušanju najvišje tehnične 
in umetniške kakovosti. Podjetje uporabnikom vsak 
mesec na dom pošlje eno ploščo, ki je vredna vse 
slušne pozornosti in razmisleka. Zraven priložijo še 
plakat z umetniškim delom, ki ga je navdihnil album, 
ter recept za koktajl, ki poglobi užitke ob poslušanju 
vinilke._

vinylmeplease.com

BON IVER, 22, A 
MILLION 

Pod imenom Bon Iver se skriva štiričlanska indie folk 
skupina, ki je nase opozorila z odličnim prvencem For 
Emma, Forever Ago. Atmosferična, intimna in eterična 
glasba, katere zaščitni znak je prav edinstven vokal 
Justina Vernona, se tokrat vrača s tretjim studijskim 
albumom, kjer so vsem desetim skladbam dana oči-
tno super dragocena in nekoliko nedoumljiva imena. 
Album 22, A Million je opisan kot zbirka svetih trenut-
kov, ljubezenskih muk in odrešenja, intenzivnih spomi-
nov ter znakov, ki jim lahko pripnemo pomen ali pa jih 
obravnavamo kot naključje._

Izid: 30. septembra / Založba: Jagjaguwar B
E
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50 // ODRI

JESEN PRINAŠA NA ODRE NOVE PREMIERE, KI JIH NIKAR NE ZAMUDIMO. ČAKA 
NAS KOMEDIJA LEONCE IN LENA, KOMIČNA OPERA O ZAKONSKIH PERIPETIJAH 
IN LJUBEZENSKIH PREVARAH, GLASBENOGLEDALIŠKI PROJEKT KARMINE ŠILEC 
IN POKLON GLEDALIŠKEMU VELIKANU TOMAŽU PANDURJU.

JESENSKE 
PREMIERE
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DRAMA 

BREZMADEŽNA/
IMMACULATA 
– HOMMAGE À 

TOMAŽ PANDUR 
Načrtovano je bilo, da bo novo sezono 
mariborske Drame otvorila uprizoritev, 
zasnovana po romanu Colma Tóibína Ma-
rijin testament (2012) v priredbi in režiji 
Tomaža Pandurja. Tomaž se je navdušil 
nad Tóibínom, enim od najuglednejših so-
dobnih irskih pisateljev, ki je z romanom 
Marijin testament humaniziral Kristusovo 
mater in ji končno podelil lastni glas. Nje-
gova Marija živi v izgnanstvu in obnavlja 
spomin na dogodke, ki so privedli do bru-
talne smrti njenega sina. Ne spominja se 
ga kot odrešitelja, pač pa kot občutljivega 
človeka; otroka, ki je živel v času veli kih 
sprememb in pretresov med ljudmi, ki jim 
ne bi smel zaupati. Marijina legenda bo v 
uprizoritvi Brezmadežna/Immaculata, ki 
jo bo po Tomaževi gledališki viziji obliko-
vala Livija Pandur s sodelavci, prestavlje-
na v intelektualno in emocionalno klimo 
našega časa._

Dramatizacija in priredba: Livija Pandur 
in Tomaž Pandur 

23. septembra ob 20.00 / SNG Maribor

KOMEDIJA 

LEONCE IN LENA 
V kraljestvu Popo živi princ Leonce, princesa Lena pa kraljuje deželi Pipi. Drug za 
drugega ne vesta. Leoncev oče kralj Peter je odločen, da sinu najde nevesto in 
s tem poskrbi za prestolonaslednika. Princu Leoncu je namenjena Lena – a oba 
kraljeva otroka se možitvi oziroma ženitvi upreta in pobegneta. Na poti v Italijo se 
srečata in se zaljubita – oba nevedoč, kdo je drugi. V obeh kraljestvih pa priprave 
na poroko nemoteno potekajo dalje. Veseloigra, ki jo je leta 1836 napisal Georg 
Büchner, je kljub zabavnim dialogom in sproščenemu vzdušju na prvem mestu 
predvsem kritika takratne družbe. Avtor, ki je bil goreč nasprotnik elitne družbe, 
ki se ne meni za tegobe ostalega sveta, je iz komedije ustvaril skrito satiro, ki se 
norčuje iz umetniških del, ki so za ljudstvo opij, namesto da bi opravljala svojo 
funkcijo kot ogledalo družbe._

Režija: Mateja Koležnik 

15. septembra ob 20.00 / MGL

OPERA 

DON PASQUALE 
Don Pasquale, ki mu zakonske radosti še vedno rojijo po glavi, nasprotuje zve
zi svojega nečaka Ernesta z mlado vdovo Norino, saj ta nima primerne dote, ki 
bi mladoporočencema zagotovila stabilno življenje. Toda Don Pasquale, ki si na 
stara leta nadvse želi mlade neveste, se sam ujame v zanko, ki mu jo nastavi dok
tor Malatesta. Ta mu namreč predlaga poroko s svojo namišljeno »sestro«, ki ni 
nihče drug kot Norina. Poroka se po začetnem veselju izkaže za katastrofo, saj 
se v Norini prebudi speči zmaj in obrne Pasqualejevo življenje na glavo. Opero bi 
lahko označili tudi kot komorno glasbenogledališko delo, saj v njej nastopa le pet 
pevskih vlog, v njej pa je Donizetti po motivih commedie dell'arte in preizkuše nem 
receptu razreševanja ljubezenskega trikotnika ustvaril komično delo, ki se ukvarja 
z ljubezenskimi in zakonskimi peripetijami._

Režija: Dora Ruždjak Podolski 

30. septembra ob 19.30 / SNG Maribor

GLASBENO-GLEDALIŠKI PROJEKT 

EVERGREEN 
Zgodba o Orfeju, ki mu je z moč jo 
glasbe uspelo rešiti dušo iz pod-
zemlja, velja za enega od naj večjih 
mitov sploh. Podobno mitološko 
usodo prejšnjega stoletja je prev-
zela resnična zgodba o glasbeni-
kih na Tita niku. Ti so do zadnjega 
veli kega trenutka, ko je transcen-
dentna narava glasbe opravila s 
pritiskom brezbrižne usode, igrali 
in tako pomagali več kot 2000 du-
šam na potapljajo čem se parniku. 
Nenarativni tok dogajanja odraža 
življenja predanih glasbenikov, ki 
v tre nutku soočanja z neizogib-
no smrtjo pod najbolj zahtevnimi 
pogoji igrajo, postavljeni na gi-
gantsko mehansko strukturo, ki se 
hrupno ruši, ko jo poži ra besneči, 
brezkompromisni ocean. Le glasba 
tako postane način prevzemanja 
nadzora sredi kaosa in sredi nezna-
nega, ohranja upanje in za objema 
neizogibno v lastnem času._

Avtorica projekta, glasbenega 
koncepta in režiserka: Karmina 
Šilec 

6. oktobra ob 19.30 / SNG Opera 
in balet Ljubljana



V BTC Ljubljana v Tuš centru
Praznujte z nami otvoritev 50. poslovalnice KiK!
Od ponedeljka do sobote: od 08.00 do 21.00 I nedelja: od 08.00 do 15.00

NOVA
OTVORITEV dne 28.09.2016

in 29.09.2016OTVORITEV

10 %
na vse*

* Popust velja samo v navedeni poslovalnici in se 
obračuna dne 28.09.2016 in dne 29.09.2016 na blagajni. 

Popusta ni možno kombinirati z drugimi popusti. 
Omenjen popust ne velja za darilne bone.

Najbližjo poslovalnico najdete na strani www.kik-textilien.si 
Za novičke se enostavno prijavite in vedno boste na tekočem!

Ponudba velja samo za izdelke iz zaloge. Nakup samo v količinah, običajnih za gospodinjstva. 
Pridržujemo si pravico do napak. Barvna odstopanja so pogojena s tiskom. 

KiK Textilien und Non-Food d.o.o, Ruska ulica 6, 2000 Mariborwww.kik-textilien.si
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EUROPARKOVA 
SLADKA 

ŠESTNAJSTICA
Štajersko nakupovalno središče 

Europark je ob svoji šestnajsti 
obletnici poskrbelo za pestro 

dogajanje na Trgu Leona Štuklja in 
v Europarku._
europark.si

HIŠNI 
LJUBLJENČKI 
TUDI NA OBALI

Fantastična animirana komedija 
Skrivno življenje hišnih 

ljubljenčkov, ki razkriva, kaj naši 
ljubljenčki počno, ko smo zdoma,  

je v kina Cineplexx privabila 
številne družine. Poslikave obraza 

z motivi simpatičnih živalic so v 
otroškem kotičku navduševale 
najmlajše obiskovalce že pred 

filmom._ 
cineplexx.si

PRESENEČENJE V 
PRENOVLJENEM 

STILLESOVEM SALONU  
Razstavnoprodajni salon Stilles so v središče BTCja, za Citypark, preselili pred 
natanko petimi leti. Ob tej priložnosti so bogato razširili ponudbo. Poleg že znanih 
pohištvenih kolekcij, ki so plod domačega znanja in rok, lahko zdaj zase najdemo 
tudi dodatke za dom, dekoracijo vrta ali poslovnega lokala, ki so jih zbrali pod 
imenom Les Stildéco. Našli bomo tudi raznovrsten izbor vaz, tekstilnih izdelkov, 
svečnikov, svetil, okvirjev za slike, ur in francoskih dišav za prostore ali osvežitev 
tkanin. Izdelki so premišljeno izbrani, da ustrezajo različnim okusom  in izpopolnijo 
različne prostore. Namenimo jih lahko tudi kot izvirno darilo._ 

P. S.: Za konec poletja so v Stillesovem salonu pripravili izbor izdelkov v medite-
ranskem slogu, ki nas bodo spominjali na sončno poletje.  

les-stildeco.si  
Hala 10, BTC Ljubljana

HIPPOCRATIS MEDICO  
Pred kratkim se je v Ljubljani, v Bežigrajskem dvoru, odprl nov ultrazvočni in 
specialistični diagnostični center Hippocratis medico. Ambulanta nudi ultrazvo-
ke srca, dojk, mehkih tkiv in sklepov, fetalni ultrazvok srca, ultrazvok vratnih žil, 
ultrazvok arterij in ven spodnjih okončin, ultrazvok trebuha, ščitnice in vratu in 
ultrazvok testisov. Posebno pozornost namenjajo poškodbam in specialističnim 
pregledom mladih športnikov. Strokovna obravnava vsakega športnika je podpr-
ta tudi z dobro dostopnostjo in visoko kakovostjo dodatnih storitev. Vsi zdravni-
ki, ki delajo v diagnostičnem centru Hippocratis medico, so na svojem področju 
vrhunski strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami._
 
Na pregled se lahko naročite prek telefona ali prek spletne strani.

INFO // 
T: 041 785 555 W: hippocratis-medico.si E: info@hippocratis-medico.si



SUMMIT AVTO d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 25 25 125, e-pošta: prodaja@summitavto.si

Uradna poraba goriva: 3,2-7,4 l/100 km. Uradne emisije CO2: 82-170 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Uradne emisije 
NOx: 0,0105-0,3510 g/km. 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.

FORD 
B-MAX STYLE

13.820 €
že za

FORD 
KUGA STYLE

22.810 €
že za

FORD 
C-MAX STYLE

16.390 €
že za

ZDAJ ŠE BOLJ  
HUDA CENA

FORD 
FOCUS STYLE

14.260 €
že za

ZDAJ ŠE BOLJ  
HUDA CENA

5 HUDIH MODELOV PO ŠE BOLJ HUDIH CENAH 
S Fordovo privlačno kolekcijo vozil Style dobite veliko opreme za še več stila  
in 250 € dobroimetja na Petrolovi vrednostni kartici. Preverite izjemno 
ponudbo vozil Fiesta, Focus, B-Max, C-Max in Kuga.

250 €
DOBROIMETJA 
NA PETROL  
KLUB KARTICI

ZDAJ ŠE BOLJ  
HUDA CENA

 
FIESTA STYLE

10.740 €
že za



Poskrbite za   
    najpomembnejše!

  #nareditenekajzase

Danes za vaš jutri.

Življenje je najlepše darilo. Zasluži si spoštovanje in skrb. 
Za veselje prihajajočih trenutkov boste največ naredili sami. 
Del misli na jutrišnji dan pa lahko zaupate nam. 
V Merkur zavarovalnici bomo z inovativnimi rešitvami 
poskrbeli, da vaše želje uresničijo čas, ki prihaja. 
Naredite nekaj zase in izberite prihodnost po svojih sanjah.

20160903_MZ16_Oglas_CITY_MAGAZINE_235x295mm.indd   1 03/09/16   11:48


