
NAŠA IZBIRA
JE HIBRID

NOVA TOYOTA C-HR HIBRID
10 LET JAMSTVA NA HIBRIDNO BATERIJO 

EKO SUBVENCIJA

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota C-HR: od 3,8 do 3,9  l/100km in emisije CO2: od 86 do 87 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6W. Emisije NOx: od 9,6 mg/km. Ogljikov dioksid 
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolična. Več na www.toyota.si.  
Toyota Adria d.o.o, Brnčičeva 51, Ljubljana.
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TA MESEC

Pa sta prišla. Sneg in moj prvi uvodnik. 
In ker pravijo, da prvega ne pozabiš 
nikoli, in ker si seveda ne želim, da bi 
bil zadnji, naj bo vsaj ta dober. Najprej 
bi se rada zahvalila za to priložnost, za 
to, da sem lahko dosegla tisto, 
o čemer sem poleti 2014, ko 
sem napisala prve vrstice za 
moj ljubi City Magazine, samo 
sanjala. Janu in Janji, ki sta 
verjela in še verjameta vame, 
ter vam, dragi naši bralci, 
ki nas še vedno tako zvesto 
prebirate. Vi ste namreč tisti, 
ki nam dajete zagon, kar nas 
žene naprej in zaradi česar se 
v celotnem timu trudimo, da 
premagamo ovire in preskoči
mo vsa polena, ki se znajdejo 
pod nogami. Verjamem, da mi 
lahko z vašo pomočjo uspe 
še naprej ustvarjati najbolj
ši brezplačnik za življenjski slog in 
ga nadgrajevati: prinašati novice in 
trende ter v svetu, kjer vsi tako zelo 
hitimo, ustaviti čas. In če kdaj, potem 
se ustavite vsaj za praznik ljubezni. 
Pa ne zato, ker vam tako narekuje pop 
kultura, ampak zato, ker lahko in ker si 

to zaslužite. Takrat odložite telefon in 
se zazrite v oči tistim, ki jih imate naj
raje. Za ljubezen pač morate narediti 
prostor. Srčno upam, da vam to uspe 
tudi vse ostale dni v letu. Februar pa 

je kljub svojemu kratkemu 
trajanju tudi mesec za snež
ne zabave, kulturne priredi
tve, pustno šegavost in nove 
trende. Vse to boste našli 
tako v naši reviji kot tudi na 
spletnem mestu citymagazi
ne.si, kjer se vsak dan znova 
trudimo, da vam pripravimo 
aktualne vsebine. Zdaj pa 
nikar ne zapravljajte več 
časa. Hitro prelistajte revijo, 
potem pa se odpravite na 
bele strmine. Saj veste, bela 
odeja se hitro topi …

Lucija Marko, 
urednica

 
Instagram: lucymarko 
e: lucija.marko@citymagazine.si 
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MEDNARODNA KARNEVALSKA 
POVORKA
Vrhunec Kurentovanja, ko ptujske ulice in 
trge v karnevalski povorki preplavi tisočglava 
množica pustnih mask in tradicionalnih likov, 
je nedvomno dogodek, ki se ga moramo ude
ležiti vsaj enkrat v življenju. Za prav posebno 
vzdušje poskrbijo izvirne karnevalske skupine 
in mnogi satirični liki, ki se bodo letos spre
hodili od Potrčeve ceste, prek mestne tržnice 
do Minoritskega trga. Pred in po povorki bo 
poskrbljeno tudi za zabavni program._

11. februarja ob 13.00 / Ptuj / Mestni trg  

VSEŠTUDENTSKO PUSTOVANJE 
V CIRKUSU
Pust je tradicionalni praznik, s katerim 
preganjamo zimo, med študenti pa naj bo to 
praznik, s katerim bodo pregnali stres in štu
dijske skrbi. Klovni so že preteklost, privlačne 
čarovnice in vampirke tudi ... Le katere maske 
bodo tokrat zavzele Cirkus in pritegnile 
največ pozornosti? Pridružite  se pustnemu 
rajanju, še prej pa poskrbite, da vas nihče ne 
bo prepoznal._

13. februarja ob 22.00 / Ljubljana /  
Klub Cirkus  

Že kar pošteno smo zakorakali v novo leto in pred nami je čas za 
nova doživetja. Zanje bo med 10. in 14. februarjem poskrbel Zimski 
festival, ki bo ponudil nabor glasbenikov svetovnega slovesa. Za
čel ga bo violinski virtuoz Nigel Kennedy, ki se je z najbolj prodaja
nim klasičnim albumom uvrstil celo v Guinnessovo knjigo rekor
dov. Nekonformistični umetnik ves čas premika in briše meje med 
klasično in popularno glasbo. Sodeloval je s številnimi glasbeniki 
različnih žanrov, med drugim s Paulom McCartneyjem, skupino 
The Who in pevcem skupine Led Zeppelin. Nadaljevanje festiva
la bo 12. februarja zaznamoval koncert ob 50-letnici delovanja 
zasedbe New Swing Quartet, ki nas bo z zimzelenimi gospel sklad
bami, kot so Joshua Fit the Battle of Jericho, We Shall Overcome, 
Swing Down Chariot, popeljala v svet črnske duhovne glasbe, za
činjene z nekoliko sodobnejšim pridihom. Z večerom romantičnih 
opernih arij pa bosta festival prav na valentinovo zaokrožila eden 
od vodilnih svetovnih tenoristov Ramón Vargas in mednarodno 
uveljavljena sopranistka Elvira Hasanagić ob spremljavi Simfo
ničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Facunda Agudina. 
Operni zvezdnik Vargas je posebej poznan po ekspresivnem in 
liričnem glasu, najbolj pa mu leži romantični bel canto repertoar, ki 
bo zaznamoval tudi valentinov koncert v Ljubljani. Prizorišče vseh 
treh koncertov Zimskega festivala bo v secesijskem slogu zgraje
na Unionska dvorana, ki velja za izjemno prizorišče za koncertne 
dogodke. Več informacij najdete na www.ljubljanafestival.si._

Do 14. februarja / Ljubljana /  
Grand Hotel Union, Unionska dvorana  

DAN ZA ...

NIKAR NE SPREGLEJTE EDINSTVENIH DOGODKOV, 
S KATERIMI SI BOSTE ZAČINILI PRIHOD CVETOČE 
POMLADI IN ODGNALI ZIMO. 

PREŽENIMO ZIMO
BESEDILO & IZBOR: CITY MAGAZINE
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7. POKAL BLEDA
Slovenski alpski biser Bled bo tudi letos gostil 
prav posebno zimsko plavanje. To bo seveda 
potekalo v Blejskem jezeru, za katerega se 
pričakuje, da bo imelo v času tekmovanja okoli 
4 stopinje Celzija. Tekmovalcem, ki se bodo 
pomerili v plavanju na 25 in 50 metrov prsno 
ter 25 in 50 metrov prosto, bodo na voljo 
tudi savne in notranji bazen. Ideja o zimskem 
plavanju v Blejskem jezeru sicer sega v leto 
2010, ko smo v tej disciplini gostili svetovno 
prvenstvo._

10. februarja / Bled / Grand hotel Toplice 

KENNEDY, VARGAS IN NEW SWING QUARTET NA 
ZIMSKEM FESTIVALU V UNIONSKI DVORANI
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12. MEDNARODNI FESTIVAL 
GORNIŠKEGA FILMA
Doma in v svetu uveljavljeni slovenski gorni
ški filmski festival že dvanajsto leto ponosno 
prinaša v dolino gore na velikem platnu. Letos 
bo gledalcem ponudil 35 filmov iz 19 držav v 
štirih kategorijah: alpinizem, plezanje, gorska 
narava in kultura ter gore, šport in avantura. 
Obeta se teden navdihujočih zgodb posame
znikov, ki premikajo meje v plezanju in alpi
nizmu, skrivnostnih gorskih kultur in močnih 
naravovarstvenih sporočil._

Do 4. marca / različne lokacije po Sloveniji  

5. SALON PENEČIH VIN
Se navdušujete nad penečimi vini? Potem 
nikar ne zamudite tega edinstvenega dogod
ka, ki letos dobiva mednarodne razsežnosti. 
Sezono vinskih dogajanj bo v naši prestolnici 
otvoril že 5. salon penečih vin. Tukaj se bodo 
združili najboljši pridelovalci penečih vin, nji
hova vrhunska peneča vina, izbrana kulinari
ka in številni ljubitelji elegantnih mehurčkov. 
Tudi tokrat bodo ostali zvesti svojemu pos
lanstvu – širjenju in dvigovanju kulture vina 
skozi izobraževanje. Organizirani bosta tudi 
vsaj dve vodeni degustaciji za obiskovalce._

16. februarja ob 15.00 / Ljubljana /  
Grand Hotel Union  

XO – LET’S PLAY HOUSE
Po izvrstnem vtisu, ki sta ga pustila The 
Magician in Mahmut Orhan, bosta Cirkus in 
Collegium Clubbing, soustvarjalec festiva
lov Hideout, Sonus, Barrakud in Ultra, serijo 
XO nadaljevala z enim od najbolj prodornih 
mladih soustvarjalcev house kulture. Sonny 
Fodera, ki je v house preskočil iz hip hopa, je 
v štirih letih nanizal tri odlične albume, Mo
ving Forward, After Parties & Aeroplanes ter 
Freequently Flying, izvrsten je njegov miks v 
seriji Defected in the House._

2. marca ob 22.00 / Ljubljana / Cirkus  

ČOMPE – 24 LET POZNEJE!
Čompe, najbolj znani domači bend z najmanj 
albumi, se silno pripravlja na veliko obeležje: 
prelomnico ali okrogli mejnik 24. obletnice. 
Šesteroglava banda še zmeraj vedno znova 
navdušuje s svojim edinstvenim repertoar
jem, s hrupnim elanom, razglašeno uigra
nostjo in interpretativnim mojstrstvom. Če se 
želite pridružiti etno jazz skupini pri obeležitvi 
njihovega delovanja, potem nikar ne oklevajte 
in sobotni večer preživite v njihovi družbi._

24. februarja / Ljubljana /  
Božidar (v kleti Mladinskega gledališča)  

DAN ZA ...
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LJUBLJANA SWEETSWING 
FESTIVAL
Če je swing vaša strast, potem se lahko tudi 
letos udeležite festivala, kjer vas bodo mojstr
stva tega plesa učili najboljši učitelji swinga na 
svetu: Alice Mei in Remy Kouakou Kouame iz 
Francije, Isabella Gregorino in Pontus Persson 
s Švedske, Moe Saka iz Velike Britanije, Vicen
zo Fesi iz Italije itd. Poleg dodatnega dneva je 
letos novost tudi glasba v živo. Med drugim 
prihajata Tamás Bényei in Gramophonia Hot 
Jazz Orchestra._

Do 11. marca / Ljubljana / Grand Hotel Union 

NIRVANA TRIBUTE
Kurt Cobain je bil originalen, njegov glas pa 
nekaj neponovljivega. A žal Nirvane ni več. 
Zato pa lahko prisluhnemo izjemnemu približ
ku, ki z Jonom O’Connorjem na čelu predsta
vlja najboljši svetovni tribute Nirvani. Nirvani 
Tribute, ki prihaja iz oddaljenega Bostona, 
namreč številne revije in publikacije priznavajo 
absolutno prvo mesto med imitatorji najbolj 
slavne grunge zasedbe. Bend deluje od leta 
2009, njihov največji dosežek pa je nastop na 
festivalu v Liverpoolu, kjer so igrali pred več 
kot 50-tisočglavo množico._

15. februarja ob 21.00 / Ljubljana / 
Cvetličarna 



EQT: SAMO BISTVO

©
 20

18
 ad

ida
s A

G

©
 20

18
 ad

ida
s A

G

KOŠARKARSKI PRIDIH COPAT ADIDAS EQT 
ZA UDARNE ULICNE TRENUTKE

Na naše ulice se ponovno vračajo legendarni 
copati EQT, ki bodo prevzeli novo generacijo najbolj 
drznih ljubiteljev sloga s športnim pridihom. Nov 
dizajn modela EQT BASK ADV vsebuje nostalgično 
aspiracijo copat EQT iz 90-ih, a hkrati postavljen v 
košarkarski kontekst odseva edinstven in drugačen 
izgled, s katerim boste pustili svoj pečat na ulici.

Na presečišču ustvarjalnosti in osredotočenosti 
na kakovost adidas letos predstavlja udarno 
novost kultne linije EQT. S copati EQT BASK ADV 
podobo ikoničnega dizajna iz 90-ih let nadgrajuje s 
košarkarskim pridihom, pri čemer črpa iz dizajna 
starejših modelov košarkarskih copat. Kampanjo 
predstavlja raper A$AP Ferg, ki z navdihujočim uličnim 
slogom nakazuje, da je tisto, kar se dogaja na ulici 
lahko še bolj zanimivo kot akcija na košarkarskem 
igrišču. Izčiščena silhueta in združevanje uličnega 
sloga z legendarno športno zapuščino nakazuje 
smernice za oblikovanje novih omejitev in prinaša 
integriteto v modo novih generacij. 

Ko šport postane slog
Tudi letošnje EQT-jke dajejo prednost samo 
osnovnemu in ponujajo bistvo brez nepotrebnega 
balasta. Brezhiben dizajn, kakovostni materiali, 
slog, zaščita in udobje so vse, kar sodobni ulični 
gverilci potrebujejo za doživet korak izven ustaljenih 
tirnic. Dovršen videz copat prinaša pleteno mrežasto 
zasnovo s strukturiranim semišem, paneli okrog 
pete in prednjega dela copata pa zagotavljajo dodatno 
podporo. Podobo zaključujejo klasični elementi EQT, 
kot so integrirana oznaka treh črt, vezeni detajl na 
peti in zelena oziroma modra barva, ki linijo EQT 
povezujejo z njeno preteklo tradicijo. Rezultat je 
izdelek, ki eno izmed najznamenitejših adidasovih 
franšiz predstavlja v povsem novi luči. 
Funkcija postane oblika. Šport postane slog. 
Celovitost pa ostaja celovitost.
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KOŠARKARSKI PRIDIH COPAT ADIDAS EQT 
ZA UDARNE ULICNE TRENUTKE

Na naše ulice se ponovno vračajo legendarni 
copati EQT, ki bodo prevzeli novo generacijo najbolj 
drznih ljubiteljev sloga s športnim pridihom. Nov 
dizajn modela EQT BASK ADV vsebuje nostalgično 
aspiracijo copat EQT iz 90-ih, a hkrati postavljen v 
košarkarski kontekst odseva edinstven in drugačen 
izgled, s katerim boste pustili svoj pečat na ulici.

Na presečišču ustvarjalnosti in osredotočenosti 
na kakovost adidas letos predstavlja udarno 
novost kultne linije EQT. S copati EQT BASK ADV 
podobo ikoničnega dizajna iz 90-ih let nadgrajuje s 
košarkarskim pridihom, pri čemer črpa iz dizajna 
starejših modelov košarkarskih copat. Kampanjo 
predstavlja raper A$AP Ferg, ki z navdihujočim uličnim 
slogom nakazuje, da je tisto, kar se dogaja na ulici 
lahko še bolj zanimivo kot akcija na košarkarskem 
igrišču. Izčiščena silhueta in združevanje uličnega 
sloga z legendarno športno zapuščino nakazuje 
smernice za oblikovanje novih omejitev in prinaša 
integriteto v modo novih generacij. 

Ko šport postane slog
Tudi letošnje EQT-jke dajejo prednost samo 
osnovnemu in ponujajo bistvo brez nepotrebnega 
balasta. Brezhiben dizajn, kakovostni materiali, 
slog, zaščita in udobje so vse, kar sodobni ulični 
gverilci potrebujejo za doživet korak izven ustaljenih 
tirnic. Dovršen videz copat prinaša pleteno mrežasto 
zasnovo s strukturiranim semišem, paneli okrog 
pete in prednjega dela copata pa zagotavljajo dodatno 
podporo. Podobo zaključujejo klasični elementi EQT, 
kot so integrirana oznaka treh črt, vezeni detajl na 
peti in zelena oziroma modra barva, ki linijo EQT 
povezujejo z njeno preteklo tradicijo. Rezultat je 
izdelek, ki eno izmed najznamenitejših adidasovih 
franšiz predstavlja v povsem novi luči. 
Funkcija postane oblika. Šport postane slog. 
Celovitost pa ostaja celovitost.
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URBANI UTRIP
URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

O G L A S N A  V S E B I N A

60 LET NESKONČNE  
USTVARJALNOSTI
Pred 60 leti se je preprosta zami
sel o plastičnih kockah, izdelanih 
po principu sestavljanke, spreme
nila v eno od najbolj zanimivih in 
vplivnih igračk na svetu – v kocke 
LEGO. Od takrat razveseljujejo 
otroke po celem svetu in poma
gajo pri oblikovanju sveta skozi 
domiselno igro. Plastične kocke 
so pri LEGO Group luč sveta ugle
dale leta 1949, šele 9 let pozneje 
pa se je rodila kocka LEGO, kot jo 
poznamo danes. Njen sloviti videz 
je dobival svojo podobo skozi 
leta sprememb in do danes ostal 
skorajda nespremenjen. Edin
stvena zasnova, osredotočenost 
na kakovost in varnost tako že 
šest desetletij zagotavljajo, da se 
dve kocki, narejeni s šestdesetle
tno razliko, še vedno popolnoma 
ujemata._  
lego.com 

VROČE V MESTU: PUMINA 
VALENTINOVA PRAVLJICA V 
THE ATHLETE'S FOOT
Ste že slišali za verigo The Athlete's Foot? 
Prvo trgovino najdemo na Čopovi ulici v Lju
bljani, v marcu pa se je bodo veselili tudi na 
obali, v Planetu Tuš Koper. TAF nam ponuja 
najnovejše trende mednarodnih blagovnih 
znamk Adidas, Nike, Puma, Reebok, Vans 
in še mnogo drugih. Za vse zaljubljence so 
pripravili ekskluzivno kolekcijo Puma, ki nas 
navdušuje z elegantnimi detajli za romantični 
sprehod v dvoje. Valentinovo kolekcijo Puma 
lahko ekskluzivno poiščete le v trgovini The 
Athlete's Foot._
#sportwithstyle
Čopova ulica 9 / Ljubljana
theathletesfoot.com

Ustvarjalni center Švicarija je novo 
kulturno, izobraževalno in ustvarjal
no središče, ki se nahaja v izjemnem 
okolju ljubljanskega mestnega parka 
Tivoli in je del Mednarodnega grafič
nega likovnega centra. Nudi delovne 
in bivalne ateljeje domačim umetni
kom in rezidence za mednarodne 
ustvarjalce, prav tako pa se v njem 
odvija živahen kulturni program.  

Leta 1835 je bilo tu zgrajeno leseno 
gostišče z imenom Švicarija, ki ga je 
na začetku dvajsetega stoletja za

menjal hotel Tivoli, ki je kmalu za
slovel kot zbirališče literatov, ume
tnikov in boemov. Po zatonu hotela 
so stavbo naselili ruski imigranti, po 
drugi svetovni vojni pa tudi socialno 
ogroženi prebivalci ter številni pri
znani domači likovni umetniki, ki so 
si tu uredili delovne prostore.

Projekt Švicarija: skupnost, umet
nost in narava nas skozi prizmo 
kulturne zgodovine, arhitekture in 
vizualne umetnosti popelje v pre
teklost stavbe, nam razkrije nedav

no prenovo in predstavi delovanje 
umetnikov v njej. Razstavo dopol
njujejo raznovrstne pedagoške ak
tivnosti za otroke, mlade, odrasle in 
družine z inkluzivnim, inovativnim 
in angažiranim pristopom do obi
skovalcev. Skozi predavanja, vod
stva, pogovore in druge dogodke 
aktualizirajo dediščino Švicarije in 
tako postanejo del njenega novega 
življenja._

do 6. januarja 2019 / Ljubljana / 
Park Tivoli 
svicarija.si

O
b

lik
o

va
n

je
: M

in
a 

F
in

a 
in

 Iv
ia

n
 K

an
 M

u
je

zi
n

ov
ić

 /
 E

e,
 f

ot
o

g
ra

fi
je

: J
ak

a 
B

ab
n

ik

F
o

to
: S

h
u

tt
er

st
o

ck

ŠVICARIJA: SKUPNOST, UMETNOST IN NARAVA
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Slovenska moška članska hokejska repre
zentanca se je prvič uvrstila na olimpijske 
igre v Sočiju leta 2014 in se takrat uvrstila 
v četrtfinale. Spomin na ta izjemen uspeh 
je še vedno živ, med hokejisti pa tli gore
ča želja po uspehu v Pjongčangu. Nevidna 
moč, ki vodi v uspehe, je podpora, se strinja 
hokejski trio – Miha Štebih, Miha Verlič in 
Mitja Robar: »Najpomembnejši so družina, 
prijatelji in navijači, saj nam športnikom da
jejo dodaten zagon, predvsem v zahtevnih 
trenutkih. S podporo nam je tako v življe
nju kot na ledu vse lažje.« Ob tem vsem pa 
predvsem mladim sporočajo: »Trdo delaj
te, ne obupajte in predvsem – ne pozabite 
uživati!«

Družba The Coca-Cola Company ohranja 
najdaljši neprekinjen odnos z olimpijskim 
gibanjem na globalni ravni. S sklenitvijo 
štiriletnega sponzorstva z Olimpijskim ko
mitejem Slovenije-Združenjem športnih 
zvez v letu 2017 Coca-Cola v Sloveniji širi 
olimpijski duh tudi na slovenskih tleh. S 
pobudo #vednopodpiraj spodbuja potro
šnike, da si drznejo sanjati najmogočnejše 
sanje skupaj s slovenskimi športnimi junaki 
in, predvsem, da jih pri uresničevanju sanj 
brezpogojno podpirajo._

coca-cola.si

ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE PJONGČANG 2018 SO V POLNEM TEKU. ZDRUŽUJEJO 
NAJBOLJŠE ŠPORTNIKE SVETA IN OSVETLJUJEJO SRČIKO OLIMPIZMA – PRIJA-
TELJSTVO, SOLIDARNOST IN POŠTENO TEKMOVANJE. GLEDALCI MALIH ZASLONOV 
LAHKO ZASLEDIJO OLIMPIJSKI SPOT COCA-COLE S TREMI SLOVENSKIMI HOKEJISTI. 
TI POZIVAJO NAVIJAČE, NAJ NAVIJAJO V DUHU POBUDE: #VEDNOPODPIRAJ.

HOKEJISTI SE STRINJAJO: PODPORA JE NEVIDNA MOČ USPEHA

O L I M P I J S K O  G I B A N J E

Foto: Marin Mešter / Miha Verlič in Miha Štebih   

URBANI UTRIP

D R U Ž E N J E S P L E T N A  S E R I J A

BRIKE SO SE PRIKLJUČILE PROJEKTU BOTRSTVO
Dogodek Brike v mestu je eden od odmevnejših projektov Društva Ženske in 
vino, ki se bo tudi letos odvijal v Ljubljani, in sicer v četrtek, 12. julija, ob 19.30 
na Fužinskem gradu. Poslanstvo društva je druženje žensk, promocija sloven
skega vina in dobrodelnost. Ker vsako leto pomagajo različnim ljudem in orga
nizacijam, so se letos povezale s projektom Botrstvo. Na julijskem dogodku na 
Fužinskem gradu bodo tako zbirale sredstva za Botrstvo v Sloveniji.

V društvo so včlanjene ženske, ki niso samo vinarke ali vinogradnice, temveč 
tudi tiste, ki imajo rade vino in slovenske proizvode. Članice društva hodijo na 
izobraževalno-družabne izlete po Sloveniji. Letos se bodo 8. marca odpravile 
v vinorodno deželo Štajersko, kjer bodo spoznavale njihova vina in kulinariko. 
Če se jim želite pridružiti, lahko to storite prek Facebook profila Woman & Wine 
Slovenija._

 Woman & Wine Slovenija

DUALIZEM: SLOVENSKA FUTURISTIČNA SPLETNA 
SERIJA
Spletna serija Dualizem je avtorski, neodvisni in neprofitni projekt mlade 
ekipe, ki ima za sabo vrsto zelo uspešnih in na več festivalih nagrajenih 
projektov. V petih 30-minutnih epizodah prikazujejo drugačno, svežo zgodbo, 
v kateri spremljamo življenje Krisa, odgovornega urednika časopisa, ki zaradi 
različnih dvomov in zadržkov poskuša preprečiti uporabo virtualnih osebnih 
asistentov v obliki mobilnih aplikacij z lastno zavestjo. Spletno serijo Dualizem 
uvrščajo v žanr dram in trilerjev z znanstvenofantastičnim pridihom. Ogledate 
si jo lahko brezplačno na spletni strani dualizem.com. Serija sledi svetovnim 
trendom spletnih serij »na zahtevo«, ki si jih lahko gledalec po želji ogleda 
kadarkoli._

dualizem.com
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URBANI UTRIP

D E S T I N A C I J A S P L E T N A  T R G O V I N A

SLOVENSKA BAKLA ŠIRILA OLIMPIJSKI DUH
Točno mesec pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pjongčangu je 9. januarja 
pred Slovenskim olimpijskim izobraževalnim centrom v Ljubljani zagorela 
slovenska bakla. Z namenom širjenja olimpijskega vzdušja je nato začela svoje 
popotovanje po Sloveniji. Obiskala je sedem krajev,  ki imajo bogato olimpijsko 
tradicijo – Mojstrana, Jesenice, Tržič, Celje, Velenje, Maribor, Črna na Koro
škem – in svojo pot sklenila 29. januarja v Ljubljani na predstavitvi olimpijske 
reprezentance Slovenije. Slovensko baklo so pospremili številni olimpijci. 
Glavni med njimi je bil Tomaž Razingar, nekdanji kapetan slovenske hokejske 
reprezentance in zastavonoša na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Sočiju 
leta 2014. Olimpijski komite Slovenije-Združenje športih zvez je v sodelovanju 
s Coca-Colo obiskovalce spodbudil, naj olimpijcem izrečejo dobre želje, ki jih 
bodo bodrile v daljni Južni Koreji. Jure Košir, ki je slovensko baklo pospremil v 
Mojstrano, je še poudaril: »Navijanje naj bo v duhu pobude #vednopodpiraj. 
Torej, da navijači stojimo ob boku našim športnikom ne glede na končni rezul
tat. Za nas so in ostajajo junaki.«_ 

coca-cola.si

NINO MIGLIORI: PETDESET
V povojni Italiji se je rodil nov slog, ki se je zoperstavil uradnim podobam 
fašističnega obdobja, retoriki parad in uradnih portretov. Nova, inovativna 
fotografija je bila drugačna tudi od takratnih amaterskih fotografskih podob, 
saj je razkrila kontemplativen pogled na svet, povezan z estetskimi težnjami: 
krajina, tihožitja ter učinki pri fotografiranju in razvijanju so bili zelo blizu 
raziskavam piktorialistov. Nino Migliori je med leti 1948 in 1959 ustvarjal v 
severni, leta 1956 pa v južni Italiji. Njegov pristop k fotografiji je bil popolno
ma nov ter neprimerljiv z ostalimi italijanskimi in evropskimi fotografi. Mig
liori ni želel ponuditi le dokumentacije; predvsem je želel vzpostaviti dialog 
z ljudmi, ki jih je fotografiral, ter s svojimi fotografijami sestavljati zgodbe. 
Razstava fotografij je v Galeriji Fotografija na ogled do 31. marca._ 

Levstikov trg 7 / Ljubljana 
galerijafotografija.si

NAJBOLJŠI HOTELI NA SVETU 2018
TripAdvisor vsako leto izbere najboljše hotele na svetu. Zmagovalci so dolo
čijo na podlagi več sto tisoč mnenj gostov. Letos so analizirali več kot 8000 
nepremičnin v 94 državah in na koncu prišli do zmagovalca, ki bi mu težko 
oporekali. Z izjemno hrano, brezhibno postrežbo in osupljivim bazenom, še 
kako vrednim Instagrama, je prvo mesto v izboru za najboljši hotel na svetu 
osvojil hotel Viroth’s Hotel v Siem Reapu v Kambodži. Med prvih deset hote
lov so se uvrstili še Hanoi La Siesta Hotel Trendy in Hanoi La Siesta Hotel & 
Spa v Vietnamu, Nayara Springs in Tulemar Bungalows & Villas na Kostariki, 
La Réserve Paris Hotel & Spa v Franciji, Umaid Bhawan Palace Jodhpur v 
Indiji, Gili Lankanfushi na Maldivih, Hotel Belvedere v Riccionu v Italiji in The 
Nantucket Hotel & Resort v Massachusettsu v ZDA._ 

tripadvisor.com

SPAR SLOVENIJA 
PREDSTAVLJA 
SPLETNO TRGOVINO
SPAR Slovenija je predstavil 
lastno spletno trgovino SPAR 
ONLINE (www.spar.si/online), 
ki kupcem omogoča prep
rost nakup izdelkov, prevzem 
na točki drive-in oziroma 
dostavo nakupljenih izdelkov 
na dom na območju Ljubljane 
z okolico. Moderna spletna 
trgovina ponuja že prek 15.500 
izdelkov za vsakdanjo rabo. 
SPAR Slovenija je pri zasno
vi spletne trgovine izhajal iz 
potreb modernega življenj
skega sloga kupcev, ki želijo 
svoj čas dragoceno izkoristiti. 
SPAR ONLINE je vaš osebni 
nakupovalec, ki bo namesto 
vas skrbno izbral kakovostne 
izdelke, jih pripravil za prevzem 
in pred vrata dostavil ob točno 
določenem času._ 

spar.si/online

R A Z S TAVAŠ P O R T
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ŠAMPON IN BALZ AM Z A L ASE 
CREIGHTONS  

Veliko ljudi ne ve, da imam pravzaprav 
naravno skodrane lase, ki potrebu
jejo še več nege. Ker zame šamponi 
za navadne/ravne lase ne pridejo v 
poštev, uporabljam dva izdelka, ki ne 
vsebujeta sulfata in sta oblikovana 
prav za krotitev kodrov._ 
licila.si
Cena: 17,98 €

MOROCCANOIL CURL CONTROL 
MOUSSE  

Vedno sem si želela imeti lepo defi
nirane in oblikovane kodre. Ta izdelek 
poskrbi prav za to. Najboljše pri vsem 
tem pa je, da las ne obteži._
lookfantastic.com
Cena: 17,45 €

MASK A Z A NEGO L AS 
CREIGHTONS    

Vsak teden lasem privoščim tudi 
negovalno masko. Všeč mi je, ker po 
uporabi kodre naredi gladke, sijoče in 
zdrave._
licila.si
Cena: 9,99 €

I Z B O R  P OZ N AVA L C E V

3
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USNJENA JAKNA DIESEL 
L-KR AMPS 

Najpomembnejši kos oblačila za 
moškega je zame kakovostna usnjena 
jakna, ki je idealna za pomladne dni. 
Mislim, da z nakupom usnjene jakne 
ne moreš zgrešiti in pristaja vsakemu 
moškemu._ 
diesel.com
Cena: 899,00 €

POTOVALNI KOVČEK 
DIESEL MOVE

Za vse tiste, ki veliko potujemo, je po
tovalni kovček nepogrešljiva stvar. Moj 
potovalni spremljevalec je ultralahek 
kovček srednje velikosti, v katere
ga spravim vse, kar potrebujem na 
potovanju._
diesel.com
Cena: 320,00 €

SLUŠALKE SENNHEISER  
HD-25 II

To so slušalke, ki me spremljajo na 
nastopih, letalu, doma in zvočno zado
voljijo še tako zahtevnega poslušalca. 
So izredno lahke in vzdržljive._
sennheiser.com
Cena: 199,00 €

PSI ( AV TOR NAJ NE BI BIL 
ZNAN, SE PA VE , KDO JE) 

Knjiga pripoveduje zgodbo mladega 
Erosa, je pa po strukturi zapisana v 
stilu morda bolj poznane Da Vincijeve 
šifre, od te se precej razlikuje po tem, 
da boste ob branju začutili, da ona 
bere vas in ne vi nje._ 
psi.si
Cena: 77,00 € 

MITI NAŠEGA ČASA ,  
U. GALIMBERTI

Umberto Galimberti, ki je sicer precej 
bolj znan po svoji uspešnici Nihilizem 
in mladi je tudi v tej knjigi razsvetlil 
nove poglede na t. i. mite našega časa. 
Dotakne se tabu tem, kot so detomor, 
terorizem in blaznost._
emka.si
Cena:  34,70 € 

MED IN MLEKO, RUPI K AUR

Poezije in proze o ljubezni, izkušnjah 
izgube, ženstvenosti, zlorabi, o pre
živetju in izkušnjah nasilja. Knjiga, ob 
kateri ne boste ostali ravnodušni in ki 
lahko iz vas izvabi bolečino, za katero 
sploh niste vedeli. _
emka.si
Cena: 19,99 €

CANON 80D 

Nepogrešljiv partner mojega življenja. 
S Canonom 80D posnamem 90 odstot
kov vseh svojih vlogov in brez njega si 
ne predstavljam več snemanja._ 
bigbang.si
Cena: 1.048,00 €

ZELENJAVNI NAMA ZI ARGETA

Novi zelenjavni namazi so brez konzer
vansov, glutena, ojačevacev okusa in  
barvil ter iz samih naravnih sestavin.  
Vedno in posod je z mano vsaj ena ste
klenička zelenjavnega namaza._
zelenjavni-namazi.si
Cena: 1,99 €

ROBBO HAMMER 3.0 – SPORT

Moje urbano prevozno sredstvo.  
Edini hoverboard s tehnologijo  
»auto-balance«. 800 W moči, robus-
ten dizajn, široka kolesa in aluminija
sti blatniki so top kombinacija._
robbo.si
Cena: 399,00 €

DJ, producent elektronske glasbe in 
reden gost glasbenih lestvic o treh 
moških kosih za pomlad 2018

Solastnik kulinarične blagovne 
znamke TEJANI in vloger (Cool fotr) o 
nepogrešljivih izdelkih

Bolj poznana kot Aleksandra Rose, 
modna ter lifestyle blogerka in 
vlogerka o najljubših knjigah

33 3 3
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1

1

1

MIKE VALE
ALEKSANDRA ROSIČ

JANI JUGOVIČ

2

1

3
3

2

1

Vedno nasmejana pevka in 
tekstopiska, ki živi za glasbo, o negi 
skodranih las

KLARA JAZBEC
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UTRJEVALEC L AS BLOW DRY 
PRIMER

To je izdelek, s katerim dosežeš takoj
šen učinek spremembe. Ta dodatek 
pomaga ukrotiti in oblikovati lase po 
vaši želji. Dodamo mu samo še malo 
styling voska in pričeska je gotova._ 
us.davines.com
Cena: 28,89 €

Z APESTNICE GT COLLECTION 

Moški nakit v zadnjem času vse bolj 
prihaja do izraza. Zapestnice GT Col
lection so pravi minimalistični dodatek, 
ki dopolnjuje moj stil. Lahko jih kombi
niram prav z vsem._
gt-collection.com
Cena: 49,90 €

HUAWEI MATE 10 PRO 

Pametni telefon, brez katerega ne 
morem. To je naprava, ki nadomešča 
vrhunski fotoaparat, računalnik in tudi 
televizijo._
huaweislovenija.si
Cena: 829,99 €

Maneken in influencer o stvareh, 
brez katerih ne more

3

2

1

JOHN MOHAR

3

1

SL ADK A ANINA KUHINJA

Moja najljubša kuharica, ki vsebuje več 
kot 150 receptov za sladice. Med njimi 
najdete recepte za zares preproste 
sladice, praznične sladice, poletne 
sladice, ideje za sladka darila, pa tudi 
brezglutenske sladice._ 
aninakuhinja.si
Cena: 19,90 €

ULTIMATE HOME COOKING, 
GORDON R AMSAY

Knjiga z veliko osnovnimi recepti, ki jih 
mora poznati vsaka gospodinja/go
spodinjec. Meni ena od najljubših, saj je 
polna dobrih trikov in nasvetov._
emka.si 
Cena: 33,79 €

ANINA KUHINJA Z A 
NENAPOVEDANE GOSTE

Kuharska knjiga z zares preprostimi 
recepti, ki vzamejo od 5 pa največ 30 
minut časa za pripravo. Vsebuje 50 
sladkih receptov in 50 slanih. Z njo 
boste vedno pripravljeni._
aninakuhinja.si
Cena: 21,90 €

KREMA Z A OBR A Z L'ERBOL ARIO 
ROYAL JELLY FACE CREAM

Ne predstavljam si jutranje ali večerne 
nege obraza brez dobre kreme, odkar 
sem odkrila L'Erbolario, sem res zadovolj
na, koža pa hvaležna._ 
shop.lerbolario.si
Cena: 29,90 €

ŠAMPON Z A L ASE LITER AM 
HERBAL

Čeprav imam goste in močne lase, je 
pomembno, da uporabljam izdelke, 
ki moje lase naredijo še bolj mehke, 
sijoče in prožne, in vse to sem našla v 
izdelkih LiteRAM. Šampon je res pravo 
odkrijte._
literam.net
Cena: okoli 20,00 €

L AK Z A NOHTE OPI

Menim, da mora imeti vsaka ženska 
lepo urejene roke, zato imam sama 
vedno nalakirane nohte in zadnje čase 
sem navdušena nad novimi barva
mi lakov Opi. Čeprav imam rada bolj 
živahne barve, spomladi prisegam na 
umirjene ton_

 Saškina Manikirnica
Cena: okoli 15,00 €

SUPERGE BR AND BL ACK 
FUTURE LEGEND

Te superge niso samo zelo udobne, am
pak so tudi uporabne in stilske._ 
brandblack.com
Cena: 120,00 €

LEGICE LIQUIDO ACTIVE 

Meni osebno najboljše legice, kar jih je 
moč dobiti. Tako zaradi materiala kot 
tudi dizajna._
nostresshop.com
Cena: 74,00 €

KR ATK A MAJICA Z LUČK AMI 
LUNAWEAR

Kratka majica, narejena prav za 
športne podvige. Dober stil, ki ga lahko 
nosiš prav vsak dan. Bonus? Lučke._
lunawear.com
Cena: 85,07 €

Voditeljica kuharske oddaje Ana 
kuha in avtorica Anine kuhinje o treh 
kuharskih knjigah za začetnike

TV voditeljica o lepotnih izdelkih te 
pomladi 

Frizer in ljubitelj športnih aktivnosti 
o treh pripomočkih za vadbo

3 3 3

2
2

2
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1

ANA ŽONTAR 
KRISTANC

ŠPELA MOČNIK

LOUI FERRY

3

3

3

1
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MODAMODAMODA

STIL: BORNA MILJAVAC PURGAR

PUMA SUEDE CL ASSIC 
B-BOY

Legenda se vrača v #fresh 
preobleki B-boy. Ikonična 
#Pumasuede praznuje 50. 

obletnico. 
theathletesfoot.com

The Athlete’s Foot, Čopova 9, 
Ljubljana 

89,99 €

TOPMAN
Okrogla očala z 

nostalgičnim pridihom 
topman.com 

16,99 €

MANGO
Preprost pleten pulover 

mango.com 

56,63 €

DIESEL
Pulover S-Palms-T za 
eleganten, skromen in 
izredno kul urbani stil 

farfetch.com 

156,00 €

HOLLISTER
Udobne oprijete hlače 

hollisterco.com 

49,00 €

G-SHOCK
Moška analogno-

digitalna ura 
gshock.com 

85,96 €

PAUL SMITH
Črtaste vijoličaste 

nogavice za piko na i 
paulsmith.com 

24,99 €

PALM ANGELS
Trenirka z razburljivo 

paleto vijoličaste, bele, 
črne in rdeče barve 

harrods.com 

321,60 €

GENTS
Urbana kapa za 

vsakodnevno uporabo 
saksfifthavenue.com 

59,05 €

SALVATORE 
FERRAGAMO

Stilsko dovršene 
visoke superge 

neimanmarcus.com 

485,00 €

AMI
Volnena karirasta srajca, 
ki bo popestrila tvoj stil. 

stylebop.com 

277,53 €

ANCHOR & CREW
Ročno izdelana vijolična usnjena 

zapestnica 
wolfandbadger.com 

89,00 €

GRESHAM BL AKE
Kravata, izdelana iz 
100-odstotne svile 

trouva.com 

84,75 €

+
STILIST MOŠKA OMARA

ULTRAVIJOLIČNA JE BARVA LETA

Subway BTC, Dvorana A, Vhod A1
Subway Center, Slovenska cesta 1
Subway Bežigrad, Dunajska cesta 115a

Naše sestavine. Vaša mojstrovina.

Slike so simbolične. SUBWAY® je registrirana
blagovna znamka Subway IP Inc. ©2018 Subway IP Inc.



Subway BTC, Dvorana A, Vhod A1
Subway Center, Slovenska cesta 1
Subway Bežigrad, Dunajska cesta 115a

Naše sestavine. Vaša mojstrovina.

Slike so simbolične. SUBWAY® je registrirana
blagovna znamka Subway IP Inc. ©2018 Subway IP Inc.
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STILIST

SIL AN  
AROMATHERAPY+

Vonj in minerali kokosove vode 
bodo očistili vaš um in vas 

ponesli na čarobna mesta, kjer 
si lahko privoščite fantastično 

sproščujoče trenutke.  
henkel.com 

SIL AN  
AROMATHERAPY+

Vonj potonike in belega 
čaja vas bo ponesel 
v dragocene srečne 

trenutke, ko vas bodo 
obkrožali opojni cvetovi.  

henkel.com 

& OTHER STORIES
Žametne legice z 

večjim pasom  
stories.com 

89,00 €

H&M
Bluza s pasom  

hm.com 

39,99 €

TOPSHOP
Čevlji »slingback« 

Goddess  
eu.topshop.co 

98,00 €

FENDI
Fendijeva slovita torbica 

Baguette  
shop.nordstrom.com 

1.750,00 €

Z ARA
Preveliki pulover  

zara.com 

17,95 €

NEW LOOK
Sončna očala z zrcalnim učinkom 

newlook.com 

11,99 €

MANGO
Motoristična jakna na 

zadrgo  
shop.mango.com 

59,99 €

BOOHOO
Viseči uhani  

eu.bohoo.com 

8,00 €

HONEYDEW 
INTIMATES

Modrček v kombinaciji 
čipke in žameta 

shop.nordstrom.com 

42,00 €

NIKE AIR MA X 97 
ULTRA ’17 L X I

Za urbani sprehod v dvoje 
theathletesfoot.com

The Athlete’s Foot, 
Čopova 9, Ljubljana 

189,99 €

RIMOWA
Kovček iz kolekcije 

Salsa Air  
rimowa.com 

od 349,00 €

ACNE STUDIOS
Pas iz velurja Aryx  

shopbop.com 

157,00 €

ULTRAVIJOLIČNA JE BARVA LETA
ŽENSKA OMARA+

MODA

MISS SELFRIDGE
Asimetrična obleka  
missselfridge.com 

44,00 €

STIL: LUCIJA MARKO 



* Prijava za podelitev patenta PCT/IB2017/000703 prijavitelj Caudalie in Univerza Harvard

INOVACIJA
Novi patent Vinergy® kompleks*

NA VOLJO V LEKARNAH, SPECIJAL IZ IRANIH TRGOVINAH, NAMA LJUBLJANA IN TRGOVINE MÜLLER.

PREMIER CRU
Globoke gube · Temni madeži · Izguba čvrstosti
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MODA

IZBERI ZELENO
Dobesedno in simbolično. Letošnji hit je t. i. avokadovo 
zelena, ki so jo nekateri že poimenovali »nova milenijsko 
roza«, medtem ko je naelektreno limetino zeleno že 
mogoče opaziti v pomladanskih kolekcijah._

(PRE)MEŠAJ
Tudi letos ne boste zgrešile s sicer že znanim 
trendom neujemajočih se uhanov. S tem 
boste poskrbele za glamurozno piko na i, vaše 
ušesne mečice pa se bodo spremenile v pravo 
umetnino._

PRIDIH PUNKA
Morda nakita ne povežete takoj s punkom, 
a nič ne diši po brezskrbni eleganci tako kot 
denim, ki ga kombinirate s sodobnimi dragimi 
kamni. Videzu lahko po želji dodate tudi nekaj 
romantičnega pridiha, sicer pa se odpravite na 
lov za nakitom v obliki varnostnih zaponk ali z 
motorističnimi elementi._

DRAGOCENI KAMNI, DOLGE VERIŽICE Z OBESKOM, IZBRANI UHANI,      PRIDIH PUNKA. TO SO TRENDI, KI BODO ZAZNAMOVALI 2018.

01

02

04

03

01 / JENNIFER MEYER, PRSTAN IZ BELEGA ZLATA, 
CENA: 142,00 €, JENNIFERMEYER.COM  //  
02 / LA MER COLLECTIONS, URA Z ZAPESTNICAMI, 
CENA: 160,00 €, SHOP.NORDSTROM.COM  //  
03 / KENDRA SCOTT, »STATEMENT« UHANI,  
CENA: 159,00 €, REVOLVE.COM  //  
04 / KATE SPADE, ZAPESTNICA,  
CENA: 55,00 €, GILT.COM  // 

01 / GUESS,  UHANI,  
CENA: 16,35 €, GUESS.EU  //  
02 / MARIA BLACK, 14-KARATNI ZLATI UHANI Z 
DIAMANTI, CENA: 771,00 €, FARFETCH.COM  //  
03 / DIANE VON FURSTENBERG, UHANI,  
CENA: 129,00 €, SHOP.NORDSTROM.COM  //  
04 / LOQUET, DIAMANTNI UHANI, CENA: OD 
375,00 €, LOQUETLONDON.COM  // 

01 / GUCCI,  USNJENA VERIŽICA »CHOCKER«,  
CENA: 790,00 €, NET-A-PORTER.COM  //  
02 / DSQUARED2, ZAPESTNICA,  
CENA: 300,00 €, FARFETCH.COM  //  
03 / REBECCA MINKOFF, UHANI,  
CENA: 51,00 €,  REBECCAMINKOFF.COM  //
04 / JOOMI LIM, PRSTAN,  
CENA: 138,00 €,  JOOMILIM.COM  // 

04

04

02

01

03

01

03

02
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MODA

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO 

DO RAMEN
Letošnje leto bo nedvomno leto uhanov. Pa to ne 
kakršnihkoli. Ušesa si letos okrasite z visečimi, 
dramatičnimi uhani do ramen. Čeprav se ta trend 
načeloma najbolj poda k elegantnim večernim ob
lekam, jih lahko kombinirate k vsakodnevni opravi. S 
tem jo boste namreč povzdignile._

NOVI BISERI
Najstarejši svetovni zaklad 
nadaljuje s svojo preobrazbo 
v obliki prefinjenih, sodobnih 
iteracij: v kombinaciji z 
diamanti, zlatom ali svilo._

SKRAJNE DOLŽINE
Razburljiva dvajseta prejšnjega stoletja se vračajo tudi pri 
nakitu. Zato si letos privoščite elegantne, do popka dolge 
verižice. Obožujemo njihovo vsestranskost: čez dan jih 
lahko nosite v kombinaciji s puloverjem, zvečer pa se lahko 
zapeljivo lesketajo v globokem izrezu._

DRAGOCENI KAMNI, DOLGE VERIŽICE Z OBESKOM, IZBRANI UHANI,      PRIDIH PUNKA. TO SO TRENDI, KI BODO ZAZNAMOVALI 2018.

01 / OSCAR DE LA RENTA,  
CENA: 375,00 €, SHOPBOP.COM  //  
02 / EDGARMOSSA,  
CENA: 194,00 €, AHALIFE.COM  //  
03 / LIARS & LOVERS,  
CENA: 11,00 €, ASOS.COM  //  
04 / H&M, CENA: 12,99 €, HM.COM  // 

01 / LILY & RO,  ZAPESTNICA,  
CENA: 96,00 €, WOLFANDBADGER.COM  //  
02 / ANTIPEARLE PEARL JEWELRY,  
CENA: 166,00 €, ANTIPEARLE.COM  //  
03 / VITA FEDE, UHANI,  
CENA: 549,00 €, LUISAVIAROMA.COM  //  
04 / MAGDA BUTRYM, VERIŽICA »CHOCKER«, 
CENA: 590,00 €, SHOP.MAGDABUTRYM.COM  // 

01 / GAS BIJOUX, CENA: 364,00 €, FARFETCH.COM  //  
02 / LAGOS, CENA: 867,00 €, SHOP.NORDSTROM.COM  //  
03 / EGOTIQUE, CENA: 160,00 €, FORZIERI.COM  // 

04

04

02

01

03

02

01

03

01

03

02
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MORDA STE ŽE SLIŠALI – EVROPSKI SPA-JI DOŽIVLJAJO RENESANSO 
PO TEM, KO SO LETA IN LETA »CAPLJALI« ZA AZIJSKIMI PALAČAMI 
UŽITKA. Z NOVIM ZAGONOM IN SIJAJNI OBLJUBLJAJO ZDRAVJE IN 
RAZVAJANJE NA NAJVIŠJI RAVNI. KJE TOREJ POISKATI BOŽANSKE 
UŽITKE, KI SI JIH BOSTE ZAPOMNILI ZA CELO ŽIVLJENJE?

DESTINACIJA

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO 

ACQUAFORTE THALASSO 
SPA, SARDINIJA

Lahko bi rekli, da je vrhunec tega čudo
vitega SPA-ja na Sardiniji prav skupina 

bazenov s slano vodo za talasoterapijo, ki 
ležijo v tropskem vrtu.  V približno eni uri se 
temperatura vode spusti z 38 na 20 stopinj 

Celzija, vodni curki pa medtem masirajo 
telo. Rezultat je takojšnja in popolna spro
stitev. Ta SPA je še posebno priljubljen pri 
poškodovanih športnikih (zlasti nogome

taših). To je tudi eden od redkih SPA-jev, ki 
ponuja jogo »zero-gravity«, ob tem pa še 

vrsto masaž in lepotnih terapij._

fortevillageresort.com

VIVA MAYR, AVSTRIJA 
Na obali Vrbskega jezera, v bližini Ce
lovca, je SPA Viva Mayr, ki se posveča 

čiščenju prebave in razstrupljanju telesa. 
Na podlagi raziskav dr. Franza Xavierja 
Mayrja, ki je verjel, da je dobra prebava 

pot do zdravja, se tukaj naučite prav 
tega, kako pravilno jesti. Dan se začne 

z odmerkom soli Epsom, prehrana pa je 
sestavljena iz prepečenca, juh, krompirja 
in občasno tudi jajc. Vsak grižljaj je treba 

prežvečiti najmanj 40-krat. Vsak obisk 
se začne z zdravniškim posvetom, zato 

je tudi vsak program prilagojen posame
zniku. Ta lahko vključuje vse od knajpanja 
(izmenično kopanje v vroči in mrzli vodi), 
masaže, čiščenja črevesja, limfne drena

že in terapij, ki so namenjene predvsem 
razvajanju._

vivamayr.com
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DESTINACIJA

LA RESERVE, FRANCIJA
Predstavljajte si, da se vsa na
tančnost in izjemnost enega najlep
ših ženevskih SPA-jev preseli več sto 
kilometrov na jug, na polotok med 
St. Tropezom in Port Grimaudom. In 
točno to se je zgodilo z La Reservom, 
kjer vas pričakujejo z nagrajenimi ne
invazivnimi terapijami proti staranju. 
Po individualnem ocenjevanju vašega 
življenjskega sloga bodo za vas prip
ravili svojstven program zdravljenja, 
ki vključuje vse od vadb do lepotnih 
terapij. Resni boste vsekakor želeli 
petdnevni režim, drugi pa boste z 
veseljem preverili bogato ponudbo 
SPA-ja, ki je prvi ponudil terapije z le
gendarno znamko Crème de la Mer._

lareserve-ramatuelle.com

SCHLOSS ELMAU, 
NEMČIJA

V bavarskem zatočišču je 
um prav tako pomemben 

kot telo. Pohodništvo, smu
čanje, kolesarjenje, golf in 

jogo dopolnjujejo koncerti, 
predavanja, knjižni kotički 
in lepota. Pomemben del 

je tudi kulinarika, saj boste 
tukaj našli restavracijo z Mi
chelinovo zvezdico. Pa tudi 
največjo hotelsko knjigarno 
na svetu. Odločite se lahko 
za masaže, obrazno nego, 

pedikuro, fizioterapijo ali pa 
popravek drže._

schloss-elmau.de

THE EUROPE 
HOTEL, IRSKA 
SPA se ponaša z najbrž 

enim od najlepših razgledov 
na svetu – s pogledom na 

jezero Lough Lein in gorovje 
McGillycuddy’s Reeks. Gostje 

lahko uživajo v spreminja
jočih se barvah narave, 

medtem ko se namakajo 
v bazenu s hidroterapijo, 
ali pa uživajo v kakšnem 
drugem sproščujočem 

tretmaju. Espa SPA je v dveh 
nadstropjih: sobe za terapije, 

zasebni SPA apartma in 
termalni SPA z bazenom z 
morsko vodo, ledeno fon
tano, savno in parno sobo 

je le nekaj sladkorčkov, ki jih 
ponuja to irsko zatočišče._

theeurope.com
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KULINARIKA

FOTO: ARHIV HOOD BURGER 

V HOODU SE VEDNO NEKAJ DOGAJA, OD OSTALIH PONUDNIKOV PA SE 
RAZLIKUJEJO PO TEM, DA PRIPRAVLJAJO BURGERJE IZ VRHUNSKIH 
SLOVENSKIH SESTAVIN. SAMI NAREDIJO SVOJ 100-ODSTOTNI  KROMPIR-
ČEK IN POLEG REDNE PONUDBE SVOJ MENI POPESTRIJO Z ODLIČNIMI 
»SPECIAL EDITION« BURGERJI, KI SO NA VOLJO LE KRATEK ČAS.

TA MESEC V MESTO PRIHAJAJO HOOD BURGER HEROES  IN OD VSAKEGA 
PRODANEGA BURGERJA GRE 1 € ZVEZI ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE.

ŠTIRJE TEDNI, ŠTIRJE RAZLIČNI BURGERJI, ŠTIRJE RAZLOGI, DA POPE-
STRITE SVOJ TEDENSKI KULINARIČNI MENI, IN ŠTIRJE DOBRI NAMENI.

BURGERJI BODO NA VOLJO V VSEH NJIHOVIH POSLOVALNICAH: NA VIČU 
(CESTA V MESTNI LOG 55), V BTC (JUŽNI DEL TRŽNICE BTC) IN V CENTRU 
PRESTOLNICE (NAZORJEVA 44).

DOBRODELNI HOOD 
BURGER HEROES 

FATBOY SLIM 
Osnova je ista kot povsod, le da so naredili svojo omako iz 
Rok's Peanutbutter, majoneze in cvetličnega medu. Go
vedina se kot pri Classicu druži s starim znancem čedar
jem in tremi rezinami hrustljave kraške pancete. Za piko 
na i so mu dodali še par hrustljavih kumaric._

od 9. do 15. februarja

BILLY BOB BACON 
Narejen iz fino narezanega zelja z jabolki (»apple 
slaw«), rezine svežega paradižnika, popečene kraške 
pancete, sira čedar, domače omake »beer-bq« in, kot 
se za burger spodobi, tudi njihove 100-odstotno slo
venske pašne govedine._

od 2. do 8. marca

JOHN GOAT 
Johna so razvijali s ku
harskim mojstrom Luko 

Jezerškom. Njihova 
klasična govedina

in bombetka je dobila 
družbo chutneyja iz 

gorčičnih semen, jabolk 
in brusnic. Za piko na i
so mu dodali še rukolo 

in kozji sir._

od 23. februarja  
do 1. marca

OD VSAKEGA PRODANEGA HEROJA 
BOSTE PODARILI 1 € ZVEZI ZA ŠPORT 
INVALIDOV SLOVENIJE.

HOODBURGER.SI

PODARI 1 €

ROCKY BALBOA 
Rocky je proteinski »direkt«. Njihovo 100-odstotno 
pašno govedino ravno prav zapečejo na žaru, zraven 
popečejo čebulo in marinirane šampinjone. Za še večji 
»žmoht« to delajo na maslu. Nato pa stopijo še tri sire: 
mocarelo, masdamerja in švicarskega ementalca._

od 16. do 22. februarja
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SPEGLAN NEDELJSKI 
SENDVIČ S KRVAVCA  
(ANA ŠUŠTERŠIČ, 
JEZERŠEK GOSTINSTVO) 

DUŠENI GOVEJI BOČNIK 

OHROVTOVA SOLATA Z RDEČO 
REDKVICO IN GORČIČNIMI SEMENI 

JABOLČNI HREN 

KULINARIKA

S E S TAV I N E

S E S TAV I N E
S E S TAV I N E

P R I P R AVA

P R I P R AVA

P R I P R AVA

K A K O  S E S TAV I M O  S P E G L A N 
N E D E L J S K I  S E N D V I Č  S  K R VAV C A :

Kos govejega bočnika s kostjo damo 
v višjo ognjevarno posodo. Najbo
lje je, da vzamemo višjo posodo s 
pokrovom, primerno za v pečico. 
Vse ostale sestavine damo v skledo, 
premešamo in dodamo govejemu 
bočniku. Pokrijemo in dušimo v pe
čici na 130 stopinj Celzija približno 
3 ure oziroma toliko časa, da meso 
z lahkoto odstopi od kosti. Ohlajeni 
goveji bočnik natrgamo. Iz kosti 
odstranimo tudi kostni mozeg, ki ga 
skupaj z želejastim vezivnim tkivom, 
ki smo ga natrgali, zmiksamo. Osta
lo meso pustimo natrgano.

Nato vse skupaj zmešamo in po 
potrebi začinimo. Lahko pustimo 
natrgano ali pa iz pripravljene mase 
oblikujemo tanjše hlebčke poljub
ne velikosti. Vsak hlebček posebej 
zavijemo v svinjsko mrežico.

Brstični ohrovt narežemo na tanke rezance. 
Damo ga v skledo, dodamo vse ostale se
stavine in narahlo premešamo.

Jabolko naribamo, osvežimo 
z limoninim sokom, dodamo 
delikatesni hren, majonezo, 
sol, poper in nasekljan svež 
ali suhi pehtran.

Potrebujemo »nedeljski« modelni kruh – pomagamo si lahko z receptom za brioš. Kruh 
narežemo na rezine. Vsako rezino dobro namažemo z maslom in jo opečemo na vroči ponvi 
ali jo »speglamo« do zlato rjave barve. Eno od dveh rezin obilno namažemo z jabolčnim 
hrenom. Natrgano meso dušenega bočnika na hitro opečemo na vroči ponvi (ali pa opečemo 
hlebčke iz mesa). Po potrebi ga osvežimo z omako, v kateri se je meso dušilo. Meso položimo 
na hren. Končamo z ohrovtovo solato, na katero položimo drugo rezino. Sendvič postrežemo 
s skodelico vroče čiste goveje juhe. Pa dober tek! _

  1 kos govejega bočnika 
 s kostjo (pribl. 1 kg)

  70 ml sojine omake 
  50 ml riževega vina
  70 ml refoška 
  1 večja rezina ingverja
  40 g temna paste Miso
  1 manjša vejica rožmarina
  2 vejici timijana
  25 g cvetličnega medu
  1 čili
  pol čebule
  2 stroka česna
  160 ml vode
  sol
  sveže mlet poper
  svinjska mrežica

  200 g brstičnega ohrovta ali ohrovtova glava 
  500 g rdeče redkvice, narezane na rezance ali  

 tanke kolobarje 
  1 velika žlica gorčičnih semen oziroma po okusu
  8 ml jabolčnega kisa 
  5 ml olivnega olja
  10 g sladkorja
  5 g soli
  ščep mlete kumine
  tanki kolobarji mlade čebule po želji

  1 jabolko topaz 
  sok limone
  50 g delikatesnega hrena
  50 g majoneze
  pehtran
  sol
  sveže mlet poper

GOURMET CUP 
LJUBLJANA: SLOVENIJA 
IMA POTENCIAL, 
PRISTNOST JE  
NA PRVEM MESTU
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DA JE ZA VELIK USPEH TREBA HODITI PO ROBU, SE POLEG 
ANE ROŠ VEDNO BOLJ ZAVEDAJO VSI, KI SO BILI DEL ŠTIRI-
DNEVNEGA GOURMET CUPA LJUBLJANA. DOGODEK JE 
GOSTIL MNOGE SLOVENSKE IN TUJE TOP KUHARSKE MOJ-
STRE, KULINARIČNE KRITIKE, PISCE IN STROKOVNJAKE, KI SO 
Z ZANIMANJEM OPAZOVALI, OKUŠALI IN POSLUŠALI VSE, KAR 
LAHKO SLOVENIJA PONUDI NA PODROČJU KULINARIKE. SO-
DEČ PO NJIHOVIH ODZIVIH IMA SLOVENIJA VELIK POTENCIAL 
ZA RAZVOJ V PREPOZNAVNO KULINARIČNO DESTINACIJO. NA 
ŠTIRIDNEVNEM DOGODKU TAKO SLASTNIH DOBROT NI MANJ-
KALO, KAKO PA JIH LAHKO PRIPRAVITE TUDI SAMI, SI PREBE-
RITE V NADALJEVANJU.
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NEMALO PRAHU JE SPROŽIL VIDEO, KI GA 
JE DRUGI NAJVEČJI PROIZVAJALEC PAME-
TNIH TELEFONOV – HUAWEI – PREDSTAVIL NA 
DRUŽBENIH OMREŽJIH. VIDEO NOVE KAMPA-
NJE PRIKAZUJE DEKLE, KI JE ZATO PLJENO V 
SVOJ PAMETNI TELEFON. MEDTEM KO JI SLE-
DIMO SKOZI DAN IN OPAZUJEMO, KAKO SE 
ZAPLETE V RAZLIČNE SITUACIJE, KI SO POS-
LEDICA NJENE INTENZIVNE RABE TELEFO-
NA, UGOTOVIMO, DA ZGOLJ POGREŠA SVOJO 
LJUBLJENO OSEBO.

HUAWEI V ŽELJI PO BOLJŠEM RAZUMEVA-
NJU POTROŠNIŠKIH NAVAD IN SKRBI ZANJE 
ZA ČENJA KAMPANJO #ADDICTEDTOYOU. 
GRADNJA, VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽE-
VANJE DOBRIH IN ZDRAVIH ODNOSOV Z 
BLIŽNJIMI TUDI S POMOČJO PAMETNIH TE-
LEFONOV JE VZGIB ZA AKTIVACIJO OB PRA-
ZNIKU ZALJU BLJENIH – VALENTINOVO.

TEHNOLOGIJE

Pomemben del je raziskava, ki so jo opra vili 
pri organizaciji IPSOS v 12 državah in po
maga razumeti, kaj uporabnikom pomenijo 
mobilne naprave in izražanje čustev z nji
hovo pomočjo. »Izvedli smo raziskavo, da bi 
ugo tovili, kakšen odnos imajo ljudje od svojih 
telefonov in kako jih uporabljajo, da komu-
nicirajo z ljudmi, ki jih ljubijo,« je povedal Ma
tjaž Kermelj, direktor Huawei Slovenija. »Re
zultati nam pomagajo razumeti, kaj je ljudem 
pomembno, ko uporabljajo mobilne telefone, 
in kako naši izdelki ustrezajo tem potrebam.«

Raziskavo, poimenovano Razmerja s tele
foni, so opravili v Avstriji, Bolgariji, na Hr
vaškem, Češkem, Danskem, v Grčiji, na 
Poljskem, v Romuniji, Srbiji, Turčiji in tudi v 
Sloveniji. Re zultati so pokazali, da so mobil
ne naprave pomemben element sodobnega 
vsakdanji ka. Medtem ko večina anketirancev 
telefon vzame s seboj tako rekoč povsod, se 
večina vendarle strinja, da je pristen odnos 
z ljub ljenimi pomembnejši, če je seveda mo-
žen. Pri odnosih na daljavo so namreč prav 
mobilni telefoni najbolj pogosto orodje za 
vzdrževanje stikov.

Huaweiu je raziskava dala navdih za kam-
panjo, ki priznava pomembnost pamet
nih telefonov v naših vsakdanjikih, a hkrati 
spodbuja, da več časa namenimo pristnemu 
stiku z bližnjimi. S tem želijo spodbuditi od

govoren pogovor o tem, kako, koliko in kdaj 
uporabljamo pametne telefone.

Valentinovo je odlična priložnost, da razši
rimo glavno sporočilo te kampanje, ki pou
darja pomen pristnega človeškega sti ka in 
dejanske prisotnost. Dr. Tina Bončina, dr. 
medicine in psihoterapevtka, dodaja: »Raz
iskava jasno pokaže, da se je življenje z novo 
tehnologijo zelo spremenilo, po membno pa 
je, da se tudi mi primerno spre minjamo s 
tem. V kontekstu vsakdanjika mobilna na
prava zdaj nadomešča tudi do 10 drugih me
dijev ali naprav. Del življenja je s tem defini
tivno olajšan in njegova kakovost višja, a se 
hkrati vzpostavlja močnejša navezanost na 
to napravo. Mobilne naprave vsakodnevno 
omogočajo kakovostne in stal ne stike, vpra
šanje pa je, ali je tak stalen stik vedno prime
ren in v korist odnosu.«

Kot del kampanje bodo potrošniki lahko pos
lali svoje valentinove želje ljubljenim iz trgo
vine Big Bang Mega v nakupovalnem sre
dišču BTC City Ljubljana. Sporočilo bo nato 
prikazano na zunanjem digitalnem zaslonu. 
Vsi uporabniki bodo obveščeni, kdaj bodo 
njihove želje prikazane, in pova bljeni, da si jih 
v družbi izbranih ogledajo. Poleg tega bodo 
uporabniki lahko sporočila ljubljenim pošiljali 
še s pomočjo Facebook aplikacije, do katere 
bo mogoče dostopati prek Huaweieve Fa
cebook strani. Vrhu nec kampanje bo Ro
mantična večerja brez telefona, ki jo bo za 
povabljene organiziral Huawei v restavraciji 
Atelje na Nazorjevi ulici v Ljubljani. S tem želi 
Huawei spodbu diti uporabnike telefonov, da 
na valentino vo na prvo mesto postavijo svo
jo ljublje no osebo in se ji popolnoma posve
tijo._

#ADDICTEDTOYOU: 
ODLOŽITE TELEFON 
IN SE PREPUSTITE 
LJUBEZNI

TELEFONIRANJE NI 
VEČ GLAVNA FUNKCIJA 
PAMETNEGA TELEFONA

PAMETNI TELEFON: 
NAŠ ZVESTI 
SPREMLJEVALEC, 
PODNEVI IN PONOČI

Uporabniki pametne telefone upo
rabljajo v najrazličnejše namene. 
90 % prek telefona preverja no vice, 
82 % družbena omrežja, kar 80 % pa 
uporablja navigacijo. Več kot polovi
ca (51 %) pametni telefon izko risti za 
opravljanje bančnih storitev, 30 % pa 
si s telefonom pomaga, kadar pot
rebujejo zabavo za svoje otroke. Na 
splošno je primarna funkcija pamet-
nega telefona iskanje informacij, ki 
mu sledita zabava in – zanimivo – is
kanje partnerja oziroma flirtanje s 
partner jem. To počne kar dob ra tre
tjina mladih, starih med 18 in 45 let. 
 
Prejšnji teden je prek svojega pamet-
nega telefona flirtalo kar 34 % uporab-
nikov.

Prednost mobilnih telefonov je se
veda njihova mobilnost. 23 % anke
tirancev svoj telefon običajno vzame 
v kopalnico, kar 30 % na WC, 36 % v 
dnevno sobo, 52 % v kuhinjo, 59 % v 
domačo pisarno, 70 % pa v spalnico. 
Najredkeje se pametni telefoni poja
vijo v otroški sobi – tja jih uporabniki 
običajno s seboj vzamejo le v 22 % 
primerov, kar polovica pa jih to stori 
le izjemoma ali nikoli.

IZSLEDKI 
RAZISKAVE
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LE PRIJATELJI 
IN DRUŽINA 
POMEMBNEJŠI 
OD PAMETNEGA 
TELEFONA

SITUACIJE, V KATERIH 
MOBILNI TELEFON NI 
POMEMBEN

POMEMBNEJŠI 
OD PAMETNEGA 
TELEFONA JE LE ... 
SEKS?

LJUBEZENSKO 
RAZMERJE 
Z MOBILNIM 
TELEFONOM

KO JE MOBILNI 
TELEFON VEČ KOT  
LE MOBILNI TELEFON

Med domačim druženjem z družino 
ima telefon na mizi poleg sebe le 
18 % Slovencev, nadaljnjih 41 % pa 
ga ima nekje v svoji bližini, kot na 
primer v žepu ali torbici. Lažje se 
uporabniki neposredni prisotnosti 
pametnega telefona odpovejo na 
zmenkih – na teh ga ima na mizi ob 
sebi le 13 %.

Bolj pogosto je pametni telefon na 
očeh vseh med poslovnimi sestan
ki, ko ga poleg sebe postavi 19 % 
zaposlenih, pa tudi na fakultetah, 
kjer ga ima na mizi poleg sebe kar 
32 % študentov.

»Podatki kažejo, da se uporabni
ki ob druženju kar dobro zavedajo 
pomembnosti pristnega kontakta. 
Razumljivo je to lažje med prijatelji 
kot doma. Lepo je videti, da je stik z 
otrokom prepoznan kot pomemben 
in starši manj pogosto telefon nosi
jo v otroško sobo.

Še vedno cenimo, da nam nekdo 
posveti svoj resnični čas in pozor
nost. To je vidno iz tega, da veliko 
večino uporabnikov moti, da se 
nekdo oglasi na telefon ali pregle
duje sporočila med osebnim druže
njem.

Podatek, da večino moti, če sogo-
vornik med pogovorom uporab
lja telefon, me je kar razveselil, saj 
kaže na to, da želimo pristen stik. Ti 
podatki so odličen povod za samo
refleksijo, kako se sami odzivamo 
na skušnjavo, ki jo prinaša tele fon 
v bližini.

Telefon je celo povod za prepire. In 
to tudi v primeru neodzivnosti. Ne
odzivnost je tema, ki jo bomo mora li 
v bližnji prihodnosti še razdelati – 
kdaj in kje je treba biti dosegljiv in 
kdaj in kje imamo pravico biti ne
odzivni. Morda bi razmislili o tele
fonskem bontonu.«

dr. Tina Bončina,  
dr. med., psihoterapevt

Otroci so naše največje bogastvo 
in tega se starši še kako dobro za
vedajo. Med igro z otroki ima pa
metni telefon nekje v svoji bližini 
le 21 % uporabnikov, več kot tri če
trtine pa ga v tem času raje pusti 
nekje drugje.

Kar 68 % uporabnikov moti, če 
nekdo prekine pogovor, da odgo
vori na telefonski klic, tri četrtine 
pa moti tudi, če sogovornik med 
pogovorom pregleduje sporočila.

Polovica uporabnikov se počuti 
neprijetno, kadar dom zapustijo 
brez svojega pa metnega telefo
na, kar 42 % pa se  počutijo  manj 
varni, kadar ob sebi ni majo telefo
na. 54 % jih meni, da telefon v nji
hovem življenju igra pomembno 
vlogo, kar 38 % pa je od svojega 
pamet nega telefona odvisnih. 
Prav tako jih kar 50 % meni, da na 
svojem pametnem telefonu pre
živijo pre več časa, kar 55 % pa jih 
poskuša aktivno omejiti čas, ki ga 
preživijo ob uporabi svojega pa
metnega telefona.

Po drugi strani nas pametni tele
foni po mnenju anketirancev ne 
razdružujejo, ampak predvsem 
povezujejo. Skoraj štiri petine 
uporabnikov pametnih telefonov 
namreč pravijo, da z njim lažje 
ostanejo v stiku s svojimi naj
bližjimi, 52 % pa, da prek telefona 
spoznavajo nove ljudi. Skoraj po
lovica (44 %) meni, da je telefon 
pomembno sredstvo za razvija
nje mlade ljubezni. Kar 82 % vseh 
uporabnikov pametnih telefonov 
vidi telefon kot odličen način za 
ohranjanje stika pri ljubezni na 
daljavo.

se strinja, da se svojemu telefonu 
ne bi mogli odpovedati, medtem 
ko se s to trditvijo ne strinja le 
petina.

Približno petina uporabnikov pra
vi, da brez mobilnega telefona ne 
bi mogli živeti, kar 65 % pa ga vidi 
kot sredstvo, ki jim omogoča več
jo svobodo. Kar 92 % uporabnikov 
svoj pametni telefon ljubi, 88 % ga 
vidi kot pomočnika v svojem živ
ljenju, 86 % pa kot sredstvo pove
zovanja. Več kot dve tretjini (69 %) 
jih pravi, da je njihov pametni te
lefon vsekakor vreden svoje cene. 
Točno polovica vseh uporabnikov 

Če bi morali uporabniki pa metnih 
telefonov izbirati med svojim te
lefonom in eno drugo privlačno 
stvarjo ali aktivnostjo, čemu bi se 
odpovedali? Kar 64 % bi se raje 
odpovedalo televiziji, 72 % bi za 
mesec nehalo jesti slaščice, 79 % 
bi se jih za pol leta raje odpove
dalo alkoholu. Po drugi strani bi se 
55 % uporabnikov raje odpovedalo 
telefonu kot računal niku, 77 % bi 
se telefonu odpove dalo v korist 
počitnic, 50 % bi na mesto telefo
na izbralo zmenke, 81 % prijatelje, 
97 % pa igro z otroki. Kaj pa seks? 
Kar 21 % anketiran cev bi raje pre
živelo pol leta brez seksa, kot da bi 
se odpovedali svojemu pametne
mu telefonu.

»Pametni telefon lahko pri vzdrže
vanju odnosov igra ključno vlogo, 
saj nam omogoči, da smo v stiku z 
ljudmi, ki fizično niso zraven nas. 
In če smo se včasih spoznavali v 
družbi, na obiskih, zabavah ali prek 
prijateljev in znancev, ima danes 
tudi pri vzpostavljanju potencial
nih partnerskih odnosov telefon 
nemalokrat odločujočo vlogo.

Presenetilo me je, da uporabniki 
manj pogosto posegajo po video
klicih. Lahko sklepam, da se s sliko 
virtualni svet vendarle bolj približa 
realnemu. Slika tudi natančneje 
prikaže naša realna čustva, ki pa 
jih morda ne želimo deliti. Ljudje, 
kot kaže, še vedno cenimo lastno 
intimo.«

dr. Tina Bončina,  
dr. med., psihoterapevt
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Huawei P smart ima vgrajena dva senzorja (13 MP RGB + 2 
MP RGB), ki omogočata 16 stopenj megljenja ozadja. Senzorja 
podpirata ostrenje s faznim zamikom, zaradi česar je ostrenje 
bliskovito hitro in natančno. Z lastnim procesorjem slikovnih si
gnalov, ki je vgrajen v novi HiSiliconov procesor, pa so barve še 
posebej izrazite in šum dobro nadzorovan.

Na prednji strani je 8 MP velik senzor, ki podpira portretni način. 
S pomočjo prepoznavanja obrazov v portretnem načinu zaje
ma popolne selfije.

S pomočjo kombinacije vmesnika EMUI 8.0 in procesorja Ki
rin 659 se Huawei P smart inteligentno uči uporabnikovih na
vad in natančno predvidi uporabnikove potrebe. Z natančnim 
upravljanjem procesorja zagotovi, da se aplikacije zaženejo 
vnaprej, zaradi česar je uporabniška izkušnja bolj gladka.

Kirin 659 ima vgrajen soprocesor i5, s pomočjo katerega je be-
leženje informacij, kot so število prehojenih korakov, razdalja, 
GPS-lokacija, lažje in energetsko manj potratno.

Standardna lastnost pametnih telefonov je seveda tudi bralnik 
prstnih odtisov. Huawei P smart ima vgrajen bralnik generacije 
4.0, ki odtis prepozna v 0,3 sekunde. Tukaj so tudi napredne 
nadgradnje bralnika, ki na primer omogočajo pomikanje po 
upravniškem vmesniku s pomočjo bralnika, zajemanje slik in 
izklop budilke.

P smart ima vgrajeno baterijo, ki zadrži 3.000 mAh naboja, ki 
ob inteligentnemu upravljanju s porabo energije (Intelligent 
Power-saving technology 6.0) zagotavlja celodnevno avtono
mijo.

Huawei P smart bo v Sloveniji na voljo v črni, modri in zlati 
barvi. V drugem tednu februarja ga lahko kupite v prodajal-
nah Telekom in Big Bang, konec februarja tudi pri operater-
jih Telemach in A1. Cena telefona bo med 279 in 299 evri. 
 
huaweislovenija.si

HUAWEI P SMART: 
STILSKI PAMETNI 
TELEFON ZA 
MLADE

OPERACIJSKI SISTEM Z VMESNIKOM 
EMUI 8.0. GLAVNA ZNAČILNOST JE, DA 
JE OBLIKOVANJE ZASNOVANO OKOLI 
5,65-PALČNEGA ZASLONA FULLVIEW Z 
LOČLJIVOSTJO FULLHD+ (1080 × 2160 
SLIKOVNIH PIK). ZASLON PREKRIVA KAR 
80 % PREDNJE POVRŠINE TELEFONA IN 
PONUJA ŠIROK POGLED. Z EKSKLUZIV-
NIM ALGORITMOM FACE BEAUTY, ZAJE-
MOM FOTOGRAFIJ Z GESTAMI IN DRUGIMI 
FUNKCIJAMI PA JE TA STILSKA SERIJA 
KOT NAROČENA ZA MLADE.

LJUBEZEN 
SKOZI 
PAMETNI 
TELEFON

Čeprav so pametni telefoni izjemno osebna stvar, pa nanje 
ne gledajo vsi enako. Kar 54 % uporabnikov ima namreč te
lefonsko številko partnerja v telefonskem imeniku shranje
no pod dejanskim imenom, le 23 % pa pod vzdevkom. Tudi 
sicer le 24 % pravi, da v komunikaciji prek mobil nih telefonov 
uporabljajo izraz »ljubim te«. Po priljubljenosti sledi emoji 
poljubčka (16 %). Tovrstna sporočila anketiranci najpogo
steje pošiljajo prek spletnih klepetalnic (30 %) in besedilnih 
sporočil (26 %). Kar četrtina komunikacije z izrazi naklonje
nosti ali ljubezni sploh ne uporablja.

Če mislite, da je pošiljanje golih fotografij rezervirano za 
hollywoodske zvezdnike, se motite – pošiljalo jih je namreč 
tudi že kar 14 % slovenskih uporabnikov pametnih telefonov. 
Skoraj tri četrtine jih je prek besedilnih sporočil že flirta lo, 
27 % pošiljalo nekoliko bolj pikantna sporočila, 21 % pa upo
rabljalo aplikacije za iskanje partnerjev. Pri izkazovanju nak
lonjenosti sveže zaljubljeni še vedno v največji meri pošiljajo 
sporočil (71 %) in telefonirajo (46 %). Za ohranjanje zveze na 
razdaljo pride pametni telefon še kako prav. 61 % uporabni
kov v takšni zvezi jih uporablja za flirta nje prek klepetalnic 
ali besedilnih sporočil, 44 % za dolge telefonske pogovore, 
30 % za pošiljanje začinjenih sporočil, 27 % za videopogo
vore, 15 % za pošiljanje golih fotografij in 12 % za telefonski 
seks.

Možje, žene, partnerji, fantje in punce 
so tisti, ki jih uporabniki pametnih te
lefonov najpogosteje pokličejo ali jim 
pošljejo sporočilo (67 %). Sledijo star
ši (57 %), prijatelji istega spola (38 %), 
bratje in sestre (27 %) ter otroci (22 %).

Svojega trenutnega partnerja je nekaj 
več kot četrtina anketirancev spozna
la prek prija teljev ali družine, kar na 
drugem mes tu pa najdemo internet 
in aplikacije za zmenke (18 %), ki so še 
pogostejši kot srečevanje partnerjev 
na zabavah in v klubih (17 %). Le 14 % 
parov se spozna v službi, 10 % pa v šoli.

Kar 55 % uporabnikov priznava, da so 
bili pametni telefoni že povod za pre
pire, na primer zaradi prepogoste upo
rabe ali neprimernih situacij, v katerih 
je partner uporabljal telefon. Po drugi 
strani praktično enak delež pravi, da je 
prepir nastal zaradi nerabe telefona, 
torej zaradi zamujenih klicev, neodgo
vorjenih sporočil in podobno.

Go Further
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povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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na 3 mesečni Euribor •  če je Euribor manjši od 0, se šteje, da je 0 • efektivna obrestna mera: 6,99% na dan 15.01.2018.
Slika je simbolična. Navedena cena velja ob sklenitvi Ford Credit.

Akcija, da se ti odpelje

FORD B-MAX Trend 1.4 Duratec 66kW
(90KM), 5-stopenjski ročni menjalnik

že od
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Pohitite, omejena količina vozil! 
Preverite ponudbo na: prvaizbira.si
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SUMMIT AVTO d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 25 25 125, e-pošta: prodaja@summitavto.si
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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.
Reprezentativni primer izračuna za B-Max  Trend 1.4 Duratec 66kW (90KM):  • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 12.995 • lastna udeležba (polog): € 3.639 • znesek financiranja: € 9.356 
• število obrokov: 72 - mesečno plačevanje: € 124,80, ter zadnji (73-i) obrok: € 2599,00 • stroški odobritve: € 259,90  • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 11.844,69 • letna obrestna mera: 5,966%, ki je spremenljiva in vezana  
na 3 mesečni Euribor •  če je Euribor manjši od 0, se šteje, da je 0 • efektivna obrestna mera: 6,99% na dan 15.01.2018.
Slika je simbolična. Navedena cena velja ob sklenitvi Ford Credit.

Akcija, da se ti odpelje

FORD B-MAX Trend 1.4 Duratec 66kW
(90KM), 5-stopenjski ročni menjalnik
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3.000 €
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Pohitite, omejena količina vozil! 
Preverite ponudbo na: prvaizbira.si
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SUMMIT AVTO d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana
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Uradna poraba goriva: 3,8-6,4 l/100 km. Uradne emisije CO2: 98-149 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Uradne emisije NOx: 0,0242-0,0521 g/km. Specifične emisije trdih delcev: 0,0007-0,00198 g/km. Število delcev: 0,05–2400 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 
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PRAZNIKI SO ZA NAMI, ZAOBLJUBE ZAPISANE, 
NAŠI NOTRANJI MOTORJI PA SO ŽE V POLNEM 
POGONU. NABITI S POZITIVNO ENERGIJO IN ELANOM 
SE LOTEVAMO 2018, KI NAJ BO ŠE BOLJŠE KOT 
LETO PREJ. V LETU 2017 JE BILO NA PODROČJU 
TEHNOLOGIJE PRECEJ PESTRO. NEKAJ TEGA, KAR 
BO NOVO LETO PRINESLO, SMO SI LAHKO ŽE OGLEDALI 
NA NAJVEČJEM TEHNOLOŠKEM SEJMU CES 2018, KI 
JE POTEKAL V AMERIŠKEM LAS VEGASU.

REPORTAŽA

90FUN PUPPY 1
KOVČEK, KI VAM BO SLEDIL KOT SENCA

Kitajsko podjetje 90FUN, ki spada v sistem Xiaomi 
Ecosystem, kjer lahko najdete kar nekaj izjemnih 
blagovnih znamk za življenjski slog, je izdelalo po
polnoma avtonomen kovček (poimenovali so ga 
Puppy 1) s tehnologijo Segwey. Prav z njeno po
močjo kovček ves čas premikanja ohranja ravno
težje. Puppy 1 ima vgrajen čip, prek katerega vam 
lahko samodejno sledi. Z daljinskim upravljalnikom 
ga boste lahko celo ‘priklicali’ k sebi._

90fun.us

HIVE VIEW
KAMERA, KI JO JE OBLIKOVAL YVES 
BÉHAR

Kamera Hive View je delo oblikovalca Yvesa 
Béharja, ki je med drugim kriv za pametno 
ključavnico August in Samsungov televizor 
S9W. Kamera Hive View, ki ima pod nadzo
rom 130-stopinjski vidni kot, je nameščena 
na zelo elegantno stojalce in je snemljiva, 
tako da jo boste lahko nosili tudi s seboj. Z 
aplikacijo Hive boste lahko na mobilniku 
spremljali dogajanje v svojem domu in tako 
poskrbeli za boljši občutek varnosti. Posnet
ke zajema z ločljivostjo 1080p, omogoča pa 
tudi pregled posnetkov za 24 ur nazaj._

hivehome.com

T WOEYES VR
KAMERA, KI POSNAME TOČNO TO, KAR VIDI-
JO VAŠE OČI

Kamera TwoEyes VR videoposnetke okolice zaje
ma na način, kot jo vidijo naše oči. Opremljena je 
z dvema 180-stopinjskima lečama, ki snemata v 
tehniki 3D, med katerima je 65 milimetrov razda
lje. TwoEyes VR ima vgrajeno omrežje Wi-Fi, prek 
katerega boste posnetke lahko urejali na mobilni
ku. Ima 128 GB prostora za shranjevanje in 1 GB 
spomina za hitro delovanje. Omeniti velja še, da 
je kamera TwoEyes VR dobila nagrado CES 2018 
Innovation Awards HONOREE v kategoriji navide
zna in obogatena resničnost._

twoeyestech.com

CES 2018 : OD 
TEHNOLOGIJE 
SE ZVRTI

R A ZER PROJECT LINDA
PREOBRAZITE SVOJ TELEFON V RAČUNALNIK

To, da se podjetje Razer na CES prikaže z domiselno 
tehnološko inovacijo, je postala že tradicija. V leto
šnjem letu je predstavilo koncept Project Linda, s 
katerim bomo lahko Razer Phone razširili v preno
sni računalnik. Uporaba nove naprave je preposta. 
Na vas je le, da namestite telefon v prazen prostor 
na prenosniku, in pritisnete gumb za vklop.Zaslon 
iz pametnega telefona se vam bo prikazal na mo
nitorju vašega prenosnika, ob tem pa boste imeli 
na voljo še 200 GB dodatnega prostora za shranje
vanje._

razerzone.com
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E-NOVIA YAPE
URBANI, SAMOVOZEČI KURIR

Robot Yape bi utegnil postati najbolj zaželen urbani 
kurir. Samovozeči robot, ki se bo izognil gostemu 
prometu, ne bo onesnaževal zraka, saj ga poganja 
električni motor. Po mestnih pločnikih se bo premi
kal s hitrostjo 6 km/h, po kolesarskih stezah »div
jal« z 20 km/h, prepotoval pa bo lahko dobrih 80 
km. Robot Yape je opremljen z laserji in kamerami, 
ki mu bodo pomagali pri izogibanju oviram in prep
rečevali morebitne trke. Vanj boste lahko naložili do 
70 kg tovora._

e-novia.it

ROBOT SEGWAY LOOMO
VOZI KOT »HOVERBOARD«, SLEDI KOT KUŽA

Segwayevega robota Loomo boste lahko vozili kot 
električno rolko (angl. hoverboard). A to ni vse. 
Loomo je namreč lahko vaš osebni robot, ki vam 
lahko samodejno sledi ali pa posname fotografijo, 
če tako želite. Zaradi vgrajene umetne inteligence 
si bo Loomo zapomnil vaše želje in navade ter jih 
naslednjič že upošteval. In ne samo to, Loomo bo 
lahko tovoril kar 100 kilogramov prtljage. Vgraje
no ima tudi Intelovo kamero RealSense Depth, s 
katero lahko prepozna obraze, določa globino v 
prostoru in sledi človeku._

segwayrobotics.com

WACOM CINTIQ PRO
RAJ ZA UMETNIKE

Podjetje Wacom je ugodilo zahtevam poklicnih 
umetnikov, dizajnerjev in ilustratorjev. Lansi
ralo je linijo računalniških tablic Cintiq Pro, na 
katerih bodo lahko pokazali svoje spretnosti. V 
primerjavi s prejšnjimi izdelki podjetja, katerih 
diagonala zaslona je dosegala 16 palcev, je novi 
izdelek z 32-palčnim zaslonom pravi velikan. 
Cintiq Pro se lahko pohvali tudi z ločljivostjo 4K 
oziroma Ultra HD. Uporabniki bodo ustvarjali z 
novo pisalno tehnologijo Pro Pen 2._

wacom.com

LG DISPL AY 8K 88
BODO TELEVIZORJI KMALU TAKI?

LG Display je 88-palčni televizor OLED s tehnolo
gijo 8K, ki ni dvakrat boljša ali večja od 4K, temveč 
štirikrat. Ločljivost 8K s številkami zapišemo 7680 
× 4320. No, pri LG so televizor 8K javnosti že po
kazali, in sicer pred dvema letoma, a takrat ni bil 
to zaslon OLED, zaslon, za katerega pri podjetju 
trdijo, da bo zastavonoša med zasloni v prihaja
jočih letih._

lg.com
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BELL HELICOPTER AIR TA XI
PRIHODNOST ZRAČNEGA PROMETA

Bell Helicopter Air Taxi je aerodinamično vozilo, ki je name
njeno štirim potnikom. Ustvarjalci želijo z njim spodbuditi 
razvoj zračnega prometa s helikopterji. Z uporabo zračnega 
taksija bi namreč prihranili veliko časa, ki ga lahko porabimo 
za druge stvari. Tehnološko dovršeno kabino odlikuje udobje, 
ki je neprimerljivo boljše od tistega v avtomobilih. Naj dodamo 
še, da je potnikom na voljo vsa moderna tehnologija – video
klic, Wi-Fi, umetna inteligenca in brezžično polnjenje._

bellhelicopter.com

NOKIA SLEEP
REVOLUCIJA NA PODROČJU 
SPANJA

Finsko podjetje Nokia je predsta
vilo napravo Nokia Sleep, napredni 
senzor v obliki blazinice. Namesti
mo jo pod vzmetnico, povežemo z 
omrežjem Wi-Fi in začela bo sne
mati naš spanec, podatke pa nato 
posredovala aplikaciji Nokia Health 
Mate. Senzor bo zaznal različne cikle 
spanja in celo vzorce smrčanja. Bla
zinica je povezana z aplikacijo IFTT, 
ki omogoča, da nastavimo pogoje, v 
katerih najbolje spimo. Tako se lahko 
odločimo, da se takrat, ko se odpra
vimo spat, ugasnejo luči in zniža 
temperatura._

health.nokia.com

SLUŠAKE SOUL 
ELECTRONICS
TRENER V VAŠEM 
UŠESU

Predstavitveni debi sta 
na CES 2018 dožive
li dve različici slušalk 
podjetja Soul Electro
nics, ki sta oblikovani 
posebej za tekače. Run 
Free Pro Bio in Blade 
imata vgrajene sen
zorje, ki prek aplikacije 
za pametne telefone 
uporabniku svetujejo, 
kako izboljšati tehniko 
teka. Med tekom sen
zorji zaznavajo vrsto 
različnih parametrov, 
ključnih za dobro teka
ško tehniko in izogiba
nje poškodbam. Tako 
bomo dobili podatke o 
dolžini in številu kora
kov, navpičnem niha
nju, nagibu glave, rav
notežju …_

soulelectronics.com

LG THINQ AI
TELEVIZOR Z ASISTENTOM GOOGLE

Pri LG-ju so v novo linijo OLED-televizorjev, ki so jo 
poimenovali ThinkQ, vgradili Asistenta Google. Tele
vizor ThinkQ boste lahko uporabljali na dva načina. 
Pri prvem boste lahko na primer z glasovnim uka
zom naročili televizorju, naj se izklopi, ko bo konec 
programa. To boste storili tako, da boste v daljinski 
upravljalnik sporočili glasovni ukaz. Pri drugem pa 
boste prek Asistenta Google upravljali z domačimi 
pametnimi napravami. Pravzaprav bo vaš LG-tele
vizor postal centralna postaja za domače pametne 
naprave._

lg.com

FOLDIMATE
ZA TISTE, KI NE MARATE 

ZLAGANJA OBLAČIL

FoldiMate je robot, v ka
terega vržete oprana ob

lačila, počakate nekaj 
minut in pred vami bo 
stal zložen kup. Napra

va je ravno prav velika, da 
jo boste lahko umestili v katerokoli sobo. FoldiMate 
lahko zloži oblačila vseh vrst in velikosti, od otroških 
do XXL. No, morda dojenčkova oblačila vseeno lahko 
sami prepognete in položite na polico._

foldimate.com

SUREFLY
DRON V GARAŽI

Workhorsov Surefly je dvosedežni 
dron, ki je malo manjši od malo večjega 
SUV-ja. Vse štiri ročice in električni pro
pelerji se lahko zložijo, tako da dron zav
zame kar se da malo prostora. SureFly, 
katerega ogrodje sestavljajo karbonska 
vlakna, leti s pomočjo 8 električnih pro
pelerjev, poganja ga bencinski motor 
(za vsak primer ima tudi baterijo), za 
dodatno varnost pa skrbi balistično pa
dalo. Popeljal vas bo lahko na 60-minu
tno popotovanje pri največji hitrosti 112 
km/h. Najvišja razgledna točka iz Sure
Flyja pa bo pri 1.200 metrih._

workhorse.com
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ACE EYEWEAR
SONČNA OČALA, S KATERIMI 
BOSTE POSNELI SVOJE 
DOGODIVŠČINE

Ali ste že kdaj obžalovali, da niste 
posneli kakšnega zanimivega pri
petljaja? To se vam ne bo več zgo
dilo – s sončnimi očali ACE Eyewear 
podjetja Acton boste lahko snemali 
in z aplikacijo za pametni telefon 
prenašali posnetke v živo ter objav
ljali videe in fotografije na Facebook, 
Instagram in YouTube. Očala lahko 
posnamejo fotografije z ločljivostjo 
8 megapikslov, videoposnetke pa 
v kakovosti HD. Kamera zaobjame 
široko območje 120 stopinj. Gumb 
za fotografiranje in snemanje je na 
zgornji levi strani okvirja očal._

actonglobal.com

PHILIPS SMARTSLEEP
ZA KAKOVOSTNEJŠI SPANEC

Philips, globalni vodja v zdravstveni tehnologi
ji, je predstavil svoj novi izdelek SmartSleep, s 
katerim želi olajšati življenje ljudem, ki premalo 
spijo. SmartSleep ima dva majhna senzorja, ki 
zaznavata obdobja globokega spanca, ki ga tudi 
spodbujata z zvočnimi signali. Tako nam omo

goči kakovostnejši spanec. Svoj 
napredek bomo lahko spre

mljali na posebni aplikaciji za 
pametne telefone, ki nam 

bo ob tem nudila še 
nasvete za izbolj

šanje spanca._

philips.si

TETR A COUNTERTOP 
DISHWASHER
POMIVALEC POSODE NA 
KUHINJSKEM PULTU

Podjetji Heatworks in Frog Design 
sta sodelovali pri ustvarjanju Tetre, 
pomivalnega stroja, ki opravi svoje 
delo v le 10 minutah. Za cikel pranja 
porabi le 2 litra vode, ki jo greje z 
grafitno elektrodo. Tehnologijo, 
ki prispeva k prihranku vode in 
energije, dopolnjuje odličen dizajn. 
Delovanje Tetre, v kateri je prostora 
za približno ducat krožnikov ali 
kozarcev, upravljamo z aplikacijo za 
pametne telefone. Stroj preprosto 
postavimo na kuhinjski pult in 
pomivanje posode se lahko začne._

myheatworks.com

TR ACTIVE GPS-SLEDILEC
ZA VARNOST VAŠIH HIŠNIH LJUBLJENČKOV

Ali vas kdaj skrbi, kje so vaši hišni ljubljenčki? Podjetje Tractive ima 
za vas rešitev. Predstavilo je namreč dva nova GPS-sledilca za pse 
in mačke. GPS-sledilca se lahko pohvalita z nekaj koristnimi poso
dobitvami sistema in dobrim dizajnom. Napravi energijo priskrbijo 
hitro zamenljive baterije, ki jih lahko z novimi nadomestimo, ne da 
psu snamemo ovratnico. V GPS je vgrajen tudi sledilec aktivnosti 
Tractive Motion, ki je doslej bil na voljo le samostojno._

tractive.com

MECH R ACING
ŠPORT 21. STOLETJA

Podjetje Furrion je izdelalo posebnega robota, ki je na
menjen tekmovanju. Poimenovali so ga Prosthesis. V 
višino meri kar 4 metre in pol, tehta pa več kot 360 kilo
gramov. Robot, ki ga človek upravlja s svojim gibanjem, 
lahko teče s hitrostjo do 32 km/h, ob tem pa se lahko 
tudi izogiba oviram. Podjetje si želi, da bi njihova inova
cija spodbudila druge ustvarjalce robotov, s katerimi bi 
pozneje oblikovali posebno ligo X1 Mech Racing. Tako bi 
se rodil povsem nov šport – tekmovanje robotov v teku._

furrion.com

SUNFLOWER
SENČNIK, IZPOD 
KATEREGA NE BOSTE 
ŽELELI UITI

Zagonsko podjetje Sha
decraft je na CES 2018 
predstavilo Sunflower, 
prvi samostojni robotski 
senčnik. Njegovi senzor
ji analizirajo podatke in 
mu omogočajo, da sledi 

Soncu. S sončnimi celicami zbira in hrani ener
gijo. Zbrana energija se nato porabi za delovanje 
elektronskih naprav, saj ima več možnosti za pol
njenje. Deluje lahko tudi na baterijo, ki zdrži prib
ližno 72 ur. Senčnik ima vgrajeno 360-stopinjsko 
kamero, ki skrbi za varnost in snemanje posnet
kov, razsvetljavo in zvočnike. Na voljo sta omrežji 
Blu e-tooth  in Wi-Fi._

shadecraft.com

LG SK10Y
NOVI LGJEV ZVOČNIK

LG je združil moči s podjetjem Meridian Audio in nasta
la je serija zvočnikov, ki so tako stilsko kot tudi zvočno 
dovršeni. Vgradili so tudi umetno inteligenco, kot se za 
leto 2018 spodobi. Zvočnik LG Sk10y, ki ga krasi izjemno 
sodoben videz, bo s 550 vati izhodne moči z glasbo za
polnil vse prostore vašega doma, ne glede na to, kam ga 
boste postavili. Opremljen je s tehnologijo Dolby Atmos 
ter več zvočniki, tako da bodo glasbene frekvence ‘lete
le’ na vse strani. LG PK, ki bo z osvetlitvijo poskrbel tudi 
za vizualno predstavo, Je izjemno priročen prenosni 
zvočnik, s tehnologijo Bluetooth  in močnimi basi.Zvoč
nik LG ThinQ ima vgrajen Asistenta Google._

lg.com

VUZIX BL ADE AR
PRVA PAMETNA SONČNA OČALA Z 
OBOGATENO RESNIČNOSTJO

V očala Vuzix Blade so integrirali Amazonovo 
Alexo, kar pomeni, da so prva očala z obogateno 
resničnostjo, ki podpirajo Amazonovega digital
nega asistenta. V desnem gornjem kotu očal bos
te na zaslončku Cobra Display, ki je v primerjavi 
z zaslončkom na Google Glass večji in barvitejši, 
lahko imeli na voljo vse informacije, kot jih imate 
na pametnem mobilniku. V desno ročico je name
ščen upravljalnik, ki se ga boste s prstom dotak
nili in spreminjali nastavitve. Očala imajo vgrajena 
tudi kamero HD z 8 milijoni slikovnih točk in mi
krofon._

vuzix.com



TAPPLOCK ONE 
SMART PADLOCK
VISOKOTEHNOLOŠKA 
KLJUČAVNICA

Tapplock One Smart Padlock je 
ključavnica, ki združuje varnost 
in sodobno tehnologijo. Vsebu
je poseben senzor, ki bo zaznal 
vaš prstni odtis in v manj kot 
sekundi odklenil ključavnico. 
Shrani lahko kar 500 različnih 
prstnih odtisov. Tapplockovo 
baterijo moramo napolniti le 
enkrat na leto oziroma na 3500 
odklepanj. Za to bomo pora
bili le dve uri časa.  Ključavni
co bomo lahko odklenili tudi z 
aplikacijo Tapplock prek omrež
ja Bluetooth in celo z znaki iz 
Morsejeve abecede._ 

tapplock.com

NINTENDO L ABO
DIY IGRALNI PRIPOMOČKI, KI VAS BODO ŠE 
KAKO ZABAVALI

Nintendo Labo je kolekcija DIY pripomočkov iz le
penk, s katerimi bo uporaba konzole Nintendo Swi
tch postala še toliko bolj zabavna. Sestavili si boste 
lahko klavir, hišico, ribiško palico in celo robota. Na 
tak ali drugačen način potem v lepenko vstavite 
konzolo Nintendo Switch in zabava se lahko zač
ne. Predvsem pa je Nintendo Labo namenjen 
najmlajšim, ki bi jim igranje igric na tak način 
lahko postalo zanimivejše. Da bo ustvar
jalnost še večja, boste lepenko lahko tudi 
pobarvali po svojem okusu._ 

labo.nintendo.com

SHAPA
PAMETNA TEHTNICA, KI 
POKAŽE VEČ KOT SAMO 
KILOGRAME

Pametna tehtnica Shapa prav
zaprav ne prikazuje številk, tako 
da pogled navzdol in držanje za 
glavo tu odpadeta. Shapa pri iz
računu vaše teže upošteva tudi 
gostoto kosti ter mišično maso, 
nato pa vam postreže s petsto
penjsko barvno lestvico Shapa 
Color, ki prikazuje stanje vašega 
telesa. Shapa Age bo izračuna
la tudi, koliko let šteje vaše telo 
glede na meritve. Da pa tehtni
ca Shapa ne bo zgolj merila in 
posredovala rezultatov, vam bo 
hkrati predlagala različne teles
ne aktivnosti, ki bodo pozitivno 
vplivale na vaše zdravje in jih 
boste lahko uvrstili v svoj ur
nik._ 

shapa.me

ZANCO TINY T1
NAJMANJŠI TELEFON NA 
SVETU

Tehnologija v zadnjem času teži 
k temu, da morajo biti telefoni 
kar se da tanki in veliki. Povsem 
v nasprotju s tem pa je obliko
van telefon Zanco Tiny T1, ki je 
manjši od našega palca in lažji 
od kovanca. Ta nova naprava 
se povsem razlikuje od pamet
nih telefonov in je odlična izbira, 
ko se odločimo za krajši izlet in 
odklop. Je tudi dobra zamenja
va, če imamo s svojim ‘najbolj
šim prijateljem’ težave. Vanj vs
tavimo nano SIMkartico, deluje 
pa v omrežju 2G. Uporabljamo 
ga lahko za telefoniranje in pi
sanje sporočil, saj ima zvočnik, 
mikrofon in tipkovnico, njegova 
baterija pa zdrži tudi do 3 dni._ 

worldssmallestphone.com

TEHNOLOGIJE

BESEDILO & IZBOR: MARTIN LUNDER IN MIHA KODRIČ

SEJEM ELEKTRONIKE CES 2018 JE PRINESEL KOPICO NOVOSTI, A TO ŠE ZDALEČ NI VSE, KAR 
SE JE ZGODILO IN SE DOGAJA NA TEHNOLOŠKEM PODROČJU. MED DRUGIM SMO DOBILI 
NAJMANJŠI TELEFON NA SVETU, DJI PA JE RAZKRIL TEŽKO PRIČAKOVANI DRON 
DJI MAVIC AIR. 

TEHNOLOŠKI BUM ...

NOVIČKE S SPLETA

PRVA SAMOVOZEČA 
TRGOVINA NA SVETU 
*cm.si/robomart

PODVODNI SKUTER 
AQUAJET H2 
*cm.si/xperiahello

ZLOŽLJIVA 
»ZRAČNICA« REVOLVE 
*cm.si/revolve

KAMERA HASSELBLAD 
MULTI-SHOT 
*cm.si/hasselblad

APLIKACIJA LEGALFLING 
*cm.si/legalfling

TELEFON MESECA

VIVO X 20 PLUS UD
Z BRALNIKOM PRSTNIH 
ODTISOV POD ZASLONOM

Vivo, eden od največjih kitaj
skih proizvajalcev pametnih 
telefonov, je zaoral ledino 
v novem obdobju bralnikov 
prstnih odtisov, saj bi nova 
tehnologija utegnila vplivati 
tudi na videz teh priljublje
nih naprav. Bralnik prstnih 
odtisov na Vivo X20 Plus UD 
deluje tako, da svetlobne 
diode OLED osvetlijo prstni 
odtis in prepoznajo njegove 
fizične lastnosti. Telefon to 
informacijo shrani v spomin in 
ob naslednji uporabi ga diode 
spet osvetlijo. Če se površina 
osvetlitve ujema s prvotno, 
se telefon odklene. Vivo X20 
Plus UD je sicer opremljen 
s 6,43-palčnim zaslonom 
OLED, procesorjem Snapdra
gon 660, baterijo s 3.800 
mAh in kamero z 12 MP._ 

vivo.com
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FUJIFILM X-A5
NAJLAŽJA IN NAJMANJŠA KAMERA IZ SERIJE X

Fujifilm je oznanil, da bo kmalu izdal novo brezzrcal
no kamero X-A5. Njen slikovni senzor vsebuje kar 24,2 
megapiksla. Pri izdelavi kamere so uporabili Bayerjev 
barvni filter. Kamera uporablja tehnologijo avtofokus, 
zato bo samodejno zaznala elemente na fotografiji. Ko 
boste ustvarili odlično fotografijo, jo boste lahko ta
koj prenesli na svoj pametni telefon ali računalnik prek 
omrežja Bluetooth. Enako velja za videe, ki bodo po
sneti v ločljivosti 4K. Del kamere je tudi ojačevalnik za 
mikrofon, česar bodo veseli predvsem vlogerji._ 

fujifilm.com

AR AR A
LUČKA, KI KOLO SPREMENI V DISKOKROGLO

Arara je lučka, ki bo poskrbela, da boste na ko
lesu še varnejši. Namestili jo boste na obroč 
in napere kolesa, osvetlila pa bo celotno kolo. 
Lučko Arara napajajo neodim magneti, zato 
za delovanje ne potrebuje baterije. Arara nima 
stikala in je ni treba prižgati. S prvim pritiskom 
na stopalko bo namreč začeli svetiti. Idejo za 
lučko je dobil 28-letni fizik Seymon Fillipov, ki 
ga je zaskrbela (ne)vidnost kolesarjev v slabih 
svetlobnih pogojih. Arara je hkrati odporna proti 
vodi in prahu, na voljo pa je 6 različnih barvah._ 

arara.bike

GOOGLE CLIPS
KAMERA, KI PREPOZNA 
VAŠE NAJDRAŽJE

Kamera Google Clips samodejno 
prepozna odlično kompozicijo in 
izraze, ki ji jih uspe tudi oveko
večiti. Prepozna namreč znane 
obraze ter si zapomni vaše naj
ljubše predmete. Kamera Go
ogle Clips zajame fotografije v 
gibanju oziroma kratke nekajse
kundne izseke filmčkov, a brez 
zvoka. Kamera Google Clips ima 
16 GB prostora za shranjevanje, 
zajema posnetke v 130-stopinj
skim vidnem kotu s hitrostjo 15 
sličic na sekundo in tehta dob
rih 60 gramov. Baterija zdrži 
za okoli 3 ure zabave. V kameri 
je tudi algoritem Moment IQ, ki 
omogoča pomnjenje osvetlitve 
in izrazov._ 

google.com

DJI MAVIC AIR
MAJHEN KOT TELEFON,  
MOČAN KOT ZVER

Dron DJI Mavik Air lahko zložite 
na velikost manjše knjige, a to 
ne vpliva na kakovost kamere, 
ki jo krasi tehnologija 4K, tipalo 
1/2,3 palca CMOS ter 24-mm 
leča. Mavic Air je opremljen 
s 3osnim giroskopskim sta
bilizacijskim sistemom, ki bo 
omogočal izjemne videopo
snetke, ki jih boste lahko za
jemali s hitrostjo 720 sličic na 
sekundo, in sicer v navpičnem, 
vodoravnem ter 180-stopinj
skem načinu. A to ni vse. Ma
vic Airu uspe ‘zlepiti’ skupaj kar 
25 sličic v samo 8 sekundah in 
tako ustvariti sferični pano
ramski posnetek 32 MP, ki si ga 
boste lahko ogledali z očali DJI 
Goggles._ 

dji.com

FIFISH P3  
PODVODNI DRON
NAJ SE POLETJE ŽE 
ZAČNE

S podvodnim dronom Fifish 
P3 se boste lahko potopi
li do globine neverjetnih 100 
metrov, kjer vladata popolna 
tema in tišina. Dron je opre
mljen s tremi propelerji, ki 
dron premikajo s hitrostjo 1,5 
metra na sekundo. Fifish P3 
ima vgrajeno kamero 4K s 
162-stopinjskim vidnim kotom 
in 20 megapiksli, ki ji bo do 
izjemnih posnetkov v temnih 
kotičkih morja pomagala 
osvetlitev s 4000 lumni. Po
snetke bo zajemala s hitrostjo 
30 sličic na sekundo pri ka
kovosti 1080p, ponaša pa se 
tudi s čipom Ambarella._ 

qysea.com

TEHNOLOGIJE

OPEN VESSEL
ZAVETJE PRED STRESOM V SLUŽBI

Mnoga podjetja se že dlje časa trudijo najti nove 
načine, s katerimi bi povečala produktivnost in 
zadovoljstvo svojih delavcev. Nova možnost za 
izboljšanje delovnega okolja je Open Vessel – za
bojnik za meditacijo v obliki jajca. Namenjen je 
povečanju energije in osredotočenosti delavcev. 
Zabojnik nudi edinstveno zvočno izkušnjo. Ko se v 
njem udobno namestimo, lahko izbiramo med tiši
no, poslušanjem glasbe ali melodij za sproščanje, 
napajanje z energijo, sanjarjenje in  meditiranje._ 

open-vessel.com

BL ADE SHADOW
RAČUNALNIK, KI PODATKE 
SHRANJUJE V OBLAKU 

Vsak navdušenec nad raču
nalniškimi igrami si želi, da bi 
bil njegov računalnik sposoben 
vse najnovejše igre prikazovati 
v kar se da dobri ločljivosti. Pri 
tem vam bo pomagal osebni 
računalnik Blade Shadow, ki bo 
nameščene programe prenesel 
v računalniški oblak. Računal
nik se povezuje s podatkovnim 
centrom, v sklopu katerega lah
ko v celoti shranite kar 256 GB 
vsebin. Izjemna grafična karti
ca podjetja NVIDIA računalniku 
omogoča prikazovanje 60 osve
žitev slike na sekundo v ločlji
vosti 4K oziroma UltraHD. _ 

shadow.tech
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Kako te je pot zanesla v tujino?
Po končanem študiju in športni kari
eri košarkarja sem se odločil za delo 
v eni večjih korporacij P&G. In ker 
je bila kultura tovrstne korporacije 
izjemno dinamičen razvoj kadrov, 
sem se kaj kmalu znašel v več vlo
gah in na različnih delovnih mestih 
ter tako napredoval v različnih od
delkih marketinga in korporativnega 
komuniciranja. Kmalu je prišla po
nudba za delo v podružnici podjetja 
s sedežem v Varšavi. In ker v življe
nju ljubim izzive, sem ponujeno delo 
sprejel. Seveda sem pri tem imel 
podporo svoje žene, s katero se nis
va zavedala, v kaj se pravzaprav kot 
družina spuščamo. A nam danes, ko 
pogledam nazaj, ni žal.

Kakšna je tvoja nova domovina 
Poljska?
Poljska je zanimiva država, ki v zad
njem času izjemno napreduje. Vidi 
se, da podjetniški duh in velemesto, 
kot je Varšava, zares nikoli ne spi. To 
je ta značilnost velikih mest, kar mi je 
izjemno všeč, saj ti omogoča prila
goditev življenjskega sloga glede na 
lastne potrebe. Varšava se v zadnjih 
letih pospešeno razvija in je zares 
metropolitanska. V takšnem mestu 
je življenje nekoliko drugačno kot v 
Ljubljani. A drugačno še ne pomeni 
nujno boljše. Kot tujec se namreč ni
koli ne moreš počutiti tako dobro kot 
doma. Preprosto ni tistega udobja. 
Mojim otrokom manjkajo stari starši, 

ki bi se tako lahko več dru
žili s svojimi vnuki, prav tako 
pa je težje navezovati tista 
prava prijateljstva, ki jih vsi 
stkemo že za časa študija in 
odraščanja. A vse to kom
penziram s tem, da sem z 
družino vsako sekundo pro
stega časa. Ob prostih tre
nutkih je v Varšavi možno 
preživljanje prostega časa 
v množici parkov, poleti pa 
tudi ob jezerih. A nam kljub 
temu manjka raznovrstnost 
slovenske narave. 

In Poljaki in Poljakinje?
Tako kot vsak narod imajo 
tudi oni precej posebnosti. 
In ker so »precej« na se
veru, so tudi do določene 
mere zadržani do tujcev. A 
so drugače zelo evropejski 
s kančkom »slovanskega 
šarma«. Izjemno radi se 
družijo ob pijači v različnih 
pubih in zdi se, da je sobota neura
den pivski praznik. Je pa življenje v 
Varšavi zelo metropolitansko. Kar 
pomeni, da je kotel različnih kultur in 
narodov. Varšava vedno bolj posta
ja prestolnica različnih korporacij in 
tako privablja veliko tujcev. S tem se 
ustvarja neka mednarodna vibracija, 
kjer se mi zdi, da je pomembno, kako 
znaš sobivati z različnimi kulturami. 
In v tem se naša družina odlično 
znajde.

In kako te je pot zanesla v podjetje 
Huawei?
Podjetje P&G mi je dalo zares veliko 
in zaradi opravljanja različnih funkcij 
sem pridobil izjemno širok spekter 
različnih marketinških znanj. Po dru
gi strani pa sem se zavedal, da je v 
svetu korporacijske odličnosti treba 
sebe predstavljati tudi na digitalnih 
družbenih platformah. Sicer sem, 
odkar pomnim, zagrizen tviteraš in 
tudi izjemno domač na poslovnem 

družbenem omrežju 
LinkedIn. In prav sled
nje mi je odprlo vrata v 
družbo Huawei. Kad
rovniki oziroma »lovci 
na glave« so namreč 
moje znanje in kom
petence presojali prav 
tam in me zaradi ustre
znosti profila povabili 
na razgovor.  Ostalo 
je nedavna zgodovi
na. Ponujen izziv sem 
kljub neizkušenosti v 
svetu tehnologij spre
jel z obema rokama in 
se podal novim izzivom 
naproti.

Praviš, da nisi bil do-
mač v tehnoloških vo-
dah, a da je to celo bila 
tvoja prednost pred 
ostalimi kandidati?
Točno tako! Pri Huawe
iu se zavedajo multidi
sciplinarnosti znanj, ki 
je potrebna za uspe
šen napredek podjetja. 
In prav to me je zelo 
presenetilo. Želijo ljudi 
iz drugih industrij, zato 
da bi lahko z njihovimi 
izkušnjami gradili bolj
še in uporabniku bolj 

prijazne izdelke, s tem pa 
znamko, ki se uporabnikom 
zasidra v srce. Moja multi
disciplinarnost znanj jih je 
prepričala o tem, da sem 
zanje prava oseba.

Praviš, da te je navdušila 
Huaweieva želja, da bi bili 
najboljši.
Sam sem bil v mladosti 
športnik in ta miselnost os
tane za celo življenje. Torej 
želja po zmagi. In prav ta 
miselnost je v genih družbe 
Huawei zasidrana v samem 
DNKju blagovne znamke. 
Huawei izjemno veliko vla
ga v razvoj svojih izdelkov. 
Te investicije so nepojmlji
ve. Ko sem dojel in osebno 
doživel, kaj vse raziskujejo v 
svojih laboratorijih, sem do
umel, da želijo biti najboljša 
ekipa. Prisotna je zmagoval
na miselnost. Uporabniku 

ponuditi najboljšo možno izkušnjo. 
Brez kompromisov. In tudi zaradi 
tega sem z izjemnim veseljem del te 
ekipe. Pri Huaweiu pomagam prav 
pri tem, da naši uporabniki dobijo 
sporočilo naše zmagovalne misel
nosti. In tako razumejo, da je Hu
awei blagovna znamka prihodnosti, 
blagovna znamka z zmagovalno mi
selnostjo.

Kaj bi se lahko Slovenci naučili od 
pod jetja Huawei ? 
Veliko! Najprej je tu lastniška struk
tura, kjer lahko zaposleni kot nagra
do za odlične dosežke in pripadnost 
pridobijo delež podjetja. Tako je sku
pna želja prav vseh zaposlenih us
peh podjetja, saj gre za njihovo pri
hodnost. Ta stimulacija zaposlenih 
pa je med drugim tudi del recepta 
uspešnosti podjetja Huawei. Pod
jetje ni na borzi! Podjetje je last za
poslenih. In ta miselnost  bi se dala 
izjemno lepo prenesti tudi v model 
tako imenovanega socialnega pod
jetništva, o katerem se tudi v Slove
niji veliko govori. Huawei pa je lahko 
pri tem zgled.

Tujina ali domovina?
Poljska mi trenutno ustreza, saj ima 
izjemno lepo letalsko povezavo s 
Slovenijo.  Zato smo lahko velikokrat 
»doma«. Tako tudi otroci velikokrat 
vidijo svoje stare starše. A po dru
gi strani nimam ovir delati kjerkoli 
na svetu. Tudi na Kitajskem. Svet je 
majhen in sam se ne omejujem. Pri 
tem mi seveda pomaga moja žena, 
ki je bila tudi prva, ki me je podprla 
na moji oziroma najini poti v svet. 
Otroka pa sta, kot se rad pohecam, 
prebivalca sveta. Pravi dom pa bo 
vedno naša prelepa dežela – Slove
nija._

INTERVJU

MATEJ 
PODOBNIK: 
DIREKTOR 
KOMUNIKACIJ 
HUAWEI
SLOVENCI SMO V PODJETNIŠKEM SVETU IZJEMNO PRODOREN 
NAROD. TA NAŠA PODJETNOST JE MOČNO IZRAŽENA V SVE-
TU STARTUPOV IN NEKATERIH SLOVENSKIH PODJETJIH, KI JIH 
POZNA DOMALA VSAK IN SO VSELEJ MED VODILNIMI V SVO-
JI INDUSTRIJI. A SO TUDI DRUGAČNE ZGODBE. ZGODBE PO-
SAMEZNIKOV, KI JIM JE V KORPORACIJSKIH VODAH USPELO 
NAREDITI NESLUTEN PREBOJ IN SE POSTAVITI NA POLOŽAJE, 
KI SO REZERVIRANI LE ZA IZBRANE. PREDSTAVLJAMO VAM 
ZGODBO MATEJA PODOBNIKA, SLOVENCA, KI MU JE USPELO 
POSTATI PRVI NEKITAJSKI MENEDŽER V REGIJI. Z NJIM SMO 
SE POGOVARJALI V ENI IZMED LJUBLJANSKIH KAVARN. 
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»GAMING« TRENDI
2018

ZA LETO 2017 SO MNOGI NAPOVEDOVALI REVOLUCIONARNE 
PREBOJE NA PODROČJU IGRANJA VIDEOIGER. NEKATERE 
NAPOVEDI SO SE DO POTANKOSTI IZPOLNILE, SPET DRUGE 
NEKOLIKO ZAOSTAJAJO ZA PRIČAKOVANJI. KLJUB TEMU 
VERJAMEMO, DA BO LETO 2018 IZJEMNO, IN TUDI ZATO VAM 
PREDSTAVLJAMO ŠTIRI TRENDE NA PODROČJU VIDEOIGER, 
NA KATERE MORATE BITI POZORNI ŽE DANES. 
. 

ESPORTS
PRI MILENIJCIH VEDNO BOLJ 
PRILJUBLJEN ŠPORT

Igranje videoiger na poklicni ravni 
poteka v tako imenovanih eSports 
oziroma e-športih. To so lokalni tur
nirji, organizirani v prvenstva v raz
ličnih kategorijah, ki prehajajo tudi 
na mednarodno raven kot svetovna 
prvenstva. Zvezdniki teh športov pa 
so v očeh milenijcev že izenačeni s 
superzvezdniki iz sveta klasičnega 
športa. V letu 2018 naj bi eSports, 
ki postaja vedno bolj priljubljen in 
ima več kot 32-odstotno letno rast, 
prav v skupini milenijcev že prehi
tel popularnost klasičnih športov._  

INDIE GAMES
MANJŠI RAZVIJALCI BREZ  
OMEJITEV 

Tako imenovane »indie games« so 
na neusmiljenem pohodu in velika 
imena industrije, ki si sicer lastijo 
megauspešnice, so zaradi tega 
lahko precej zaskrbljena. Poplava 
zanimivih izdelkov majhnih produ
centov videoiger je namreč več kot 
očitna. To so igre, ki morajo biti na 
vašem igralnem seznamu za leto 
2018: Indivisible, The Last Night, 
Bloodstained. Njihova ustvarjalnost 
in možnost majhnih razvijalcev, da 
se na želje uporabnikov odzovejo 
praktično v trenutku, je trend, ki 
spreminja svet videoiger. In prav 
temu se vse težje prilagajajo prav 
veliki._ 

NAVIDEZNA 
RESNIČNOST
PREVLADUJOČI TREND

Zaradi razvoja navidezne resnično
sti pri praktično vseh velikih teh
noloških podjetji, kot so Google s 
projektom DayDream, Oculus Rift 
in ostali, bo navidezna resničnost 
kmalu postala »mainstream« tudi 
pri videoigrah. Tako lahko  v letu 
2018 pričakujemo še več prilagodi
tev za igranje VRiger. Napovedani 
so nekateri veliki naslovi, ki se bodo 
vključili v VR-igro,  prav tako pa lah
ko pričakujemo kakšno preseneče
nje manjših razvijalcev.  Strokovnjaki 
predvidevajo bliskovit razvoj tega 
segmenta do dobrih 45 milijard do
larjev, ki naj bi jih igre v navidezni re
sničnosti dosegle že leta 2025._ 

OBOGATENA 
RESNIČNOST
NEIZBEŽEN TREND

Vsi smo obogateno resničnost 
spoznati prek igre Pokémon GO, a 
bo v letu 2018 čas za nove izzive. 
Izjemna prednost obogatene re
sničnosti je namreč to, da namesto 
ustvarjanja navideznih okolji upo
rablja kar uporabnikovo okolje, v ka
terem lahko postane 
resnično prav vse. 
Tehnologija, ki jo med 
drugim uporablja 
tudi medicina, bo po 
mnenju mnogih stro
kovnjakov s pomočjo 
močnih podjetji v 
industriji tehnologij 
postala v letu 2018 
še bolj zanimiva.  Z 
njo dela namreč že 
dlje časa pospešeno 
eksperimentira tudi 
Facebook._
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Nova generacija Mercedes-Benza razreda A 
predstavlja lično zaključeno celoto. Predho
dnikov šarm uspešno nadgrajuje s potezami, 
ki napovedujejo oblikovno prihodnost vseh 
bodočih modelov Mercedes-Benza.  Za njim 
boste vsekakor pogledali tako kot za večino 
Mercedesovih avtomobilov v zadnjih letih. A  
biseri se skrivajo v notranjosti, saj je novi ra
zred A tehnološko izjemno napreden. Prav
zaprav gre za pravi računalnik na kolesih, ki 
postavlja nova merila v tem avtomobilskem 
razredu. Srce novega Mercedes-Benza A 
predstavlja povsem novi zabavno-informa
cijski sistem MBUX, razred A pa je prvi izmed 
Mercedes-Benzov, ki ga bo imel. Če izberemo 
par 10,25-palčnih zaslonov, bo vrh armaturne 
plošče deloval kot velik neprekinjen zaslon._
mercedes-benz.si

MOBILNO

BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ

LETO SE JE KOMAJ DOBRO ZAČELO IN ŽE SMO PRIČA MNOGIM NOVOSTIM, 
OD KONCEPTNIH AVTOMOBILOV DO NASLEDNIKOV ŽE UVELJAVLJENIH 
JEKLENIH KONJIČKOV. SEJMA CES V LAS VEGASU IN NAIAS V DETROITU STA 
POSTREGLA Z MNOGIMI ZANIMIVIMI PRIMERKI, PRI VEČINI PA V OSPREDJE 
STOPA MODERNA TEHNOLOGIJA IN ISKANJE NAJBOLJ POPOLNEGA ELEK-
TRIČNEGA OZIROMA AVTONOMNEGA AVTOMOBILA. DA BOSTE NA TEKOČEM, 
VAM KAR NAJHITREJE RAZKRIJEMO NEKAJ MALEGA O NOVOSTIH.

Infiniti Q Inspiration Concept uporablja novi, 4-valj
ni VC-Turbo motor, ki je sposoben v trenutku spre
meniti svojo kompresijo. S to tehnologijo ima mo
tor enako moč kot 6-valjni bencinski motor in tako 
majhno porabo, kot jo ima 4-valjni dizelski motor. 
Podolgovate linije, nenavadna prednja maska in 
luči, pomaknjene na stran in globoko v karoserijo, so 
prava paša za oči. Q Inspiration ima privlačne kupe
jevske linije, za katere bi si želeli, da bi jih videli tudi 
na katerem izmed prihodnjih serijskih avtomobilov. 
V notranjosti opazimo minimalistično zasnovo, v ka
teri mrgoli moderne tehnologije, potniki pa imajo na 
voljo 4 velike udobne sedeže, vsak izmed potnikov 
pa ima na voljo svoj tablični računalnik za delo ali za
bavne vsebine._
infiniti.eu

INTERAKTIVNI ELEKTRIČNI SUV

KIA NIRO EV CONCEPT
Niro EV Concept se je znebil tradicionalne pred
nje maske in namesto nje uporablja interaktivni 
zaslon, ki ni tam zgolj zaradi lepšega videza. Ker 
si Kia zamišlja Nira EV v urbanem okolju, je za
slon del interaktivnega svetlobnega sistema, ki 
je sredstvo za vizualno komunikacijo med vozni
ki in pešci. Temu je prirejen tudi sistem za spre
mljanje pešcev, ki prek kamer nadzira dogajanje 
okoli avtomobila. Lahko se namreč zgodi, da kdo 
preprosto presliši tiho delovanje elektromotorja. 
V tem primeru bo Niro EV nase opozoril s sve
tlobnim ali zvočnim signalom. Niro EV bo imel 
litij-polimerno baterijo z zmogljivostjo 64 kWh in 
elektromotor z močjo 150 kW. S polno baterijo 
bo lahko prevozil do 383 kilometrov dolgo pot._
kia.si

PRVI PAMETNI INTUITIVNI AVTOMOBIL 

BYTON CONCEPT
Byton je prvi pametni intuitivni avtomobil na svetu 
oziroma SIV, ki se bo določenih stvari učil sproti in 
tako poskrbel za daljšo življenjsko dobo avtomobila, 
vam pa prihranil čas z iskanjem učinkovitih alter
nativnih poti do vašega cilja. Največja sprememba 
v primerjavi z drugimi avtomobili na trgu je zago
tovo v notranjosti Bytona. Na mestu, kjer smo bili 
do zdaj vajeni zabavno-informacijskega zaslona in 
osrednje konzole s kazalniki, imamo zdaj en sam 
ogromen zaslon, ki prekriva skoraj celotno dolžino 
armaturne plošče in je dolg kar 1,25 metra in visok 
25 centimetrov. Z elektromotorjem, ki je nameščen 
v zadnji del avtomobila, boste lahko prevozili do 
400 kilometrov, pri čemer boste imeli na voljo 272 
konjskih moči in baterijo z zmogljivostjo 71 kWh._ 
byton.com

NESKONČNI LEPOTEC 

INFINITI Q INSPIRATION 
CONCEPT

KOPICA TEHNOLOGIJE & ŠARMA

MERCEDES-BENZ A

V ISKANJU 
POPOLNEGA 
AVTOMOBILA
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G OSTAJA IKONA 

MERCEDES-BENZ G
V primerjavi s predhodniki je najnovejši MercedesBenz 
G doživel korenito spremembo. Njegovo bistvo ostaja 
enako, spremembe pa so bolj očitne, kot so na temu 
modelu kadarkoli bile. Oblika ostaja »kockasta«, a z iz
razito manj ostrimi robovi. Še bolj občutne spremembe 
so v notranjosti. Ta ima nove materiale, nov dizajn in 
je že na prvi pogled bolj luksuzna kot pri predhodnih 
G-jih. Mercedes-Benz G ostaja eden izmed boljših te
rencev in ima terensko vožnjo globoko v svojem DNK. 
Še vedno imamo na voljo 3 neodvisne zapore diferen
cialov, reduktor in na novo zasnovano podvozje. Pred
nje vzmetenje je zdaj neodvisno, kar pomeni, da bo vo
žnja po ravnih cestah občutno bolj udobna, na terenu 
pa sprememb praktično ne bo občutiti._
mercedes-benz.si

ŠE BOLJ ŠPORTEN DIZAJN 

HYUNDAI 
VELOSTER

Kupe z dvižnimi vrati zadaj je nena
vaden predvsem za to, ker ima na 
voznikovi strani ena daljša kupe
jevska vrata, na sovoznikovi strani pa 
dvoje vrat, kot jih običajno srečamo 
pri avtomobilih s prirezanim zadkom. 
Hyundai Veloster ima osveženo po
dobo, njegova oblika pa je še vedno 
ista, z malce drugačnim dizajnom in 
malce večjimi merami. Zrasel je v vse 
dimenzije, a ne pretirano, le za nekaj 
centimetrov. Na voljo bo tudi najbolj 
strupena različica Hyundai Veloster 
N, ki bo imel zelo podobne karakteri
stike, kot jih ima strupeni Hyundai i30 
N. Poganja ga 2-litrski turbo 4-valjni 
motor z 275 konjskimi močmi. Velos
ter N ima kar nekaj vizualnih dodat
kov, ki ga razlikujejo od bolj umirjene 
različice Velosterja, svojo športnost 
pa dokazuje z ekskluzivno modro 
barvo Performance Blue._
hyundai.si

 »UJEMI ME, ČE MOREŠ« TEDNI 

MINI
Mini najnovejše generacije bodo prvi, ki bodo nosili prenovljeni logo
tip Mini, ki poudarja bistvene vrednote podjetja: užitek v vožnji, pre
poznavno obliko, vrhunsko kakovost in privlačnost. Mini bo v pomlad 
vstopil z osveženim videzom, za katerega bi lahko rekli, da sledi uspeš
ni formuli in ikonični podobi, ki se je preprosto ne spreminja. Tokratne 
spremembe prenovljenega Minija so subtilne. Spremenjene so prednje 
in zadnje luči, kjer so zadnje še posebno privlačne, saj v njih opazimo 
podobo zastave Union Jack. Digitalno področje prinaša nove funkcije 
prek sistema MINI Connected, ki nam ponuja spremljanje prometa v 
živo, informacije o vremenu, novice in spremljanje trenutnih cen po
gonskih goriv._
mini.si

MOBILNOMOBILNO

FILMSKA LEGENDA 

FORD MUSTANG BULLITT
Leta 1968 se je Steve McQeen v filmu Bullitt s Ford Mu
stangom odpeljal v klasično filmsko zgodovino. Z Mu
stangom v zeleni barvi Highland je preganjal nepridipra
va po ulicah San Francisca, avtomobil in filmski pregon 
pa sta v trenutku postala klasični ikoni. 50 let pozneje je 
Ford predstavil jubilejnega 2019 Forda Mustanga Bullitt, 
ki je moderna interpretacija filmske legende. »Kroglo« 
poganja 5-litrski 8-valjni V-motor, ki s pomočjo Shel
byjevega izpušnega kolektorja proizvede 475 konjskih 
moči in ima končno hitrost pri skoraj 270 km/h. Če bos
te hoteli ubežati najnovejši izvedbi Bullitta, boste morali 
pošteno pritisniti na stopalko za plin._
ford.si

NOVICE

KALK je električno motorno kolo, ki 
se ne ustraši grobega terena, snega 
ali blata. Že s svojo podobo dokazuje, 
da premore prave terenske lastnos
ti in da je poln inovacij. Poganja ga 
15-kilovatni elektromotor, ki pridobi
va energijo iz baterije z zmogljivostjo 
50 amperskih ur. Najvišja hitrost, ki 
jo KALK doseže, je 80 km/h, s polno 
baterijo pa lahko prevozimo do 80 
kilometrov dolgo pot. Za izdelavo je 
bilo treba veliko kovine razrezati s 
pomočjo CNC-naprav. K obdelani 
kovini so dodali še karbonska vlakna 
in tako se je rodilo eno izmed najbolj 
modernih motornih koles v tem tre
nutku._

ridecake.com

TESLA V SVETU 
MOTOCIKLIZMA 

CAKE KALK 

KOCKASTA DOSTAVA

TOYOTA 
E-PALETTE

Toyota e-Pallete je zaradi kockaste 
oblike, preprosto povedano, »ška
tla« na kolesih. Ponudili jo bodo v 
treh dolžinah, ki bodo med štirimi in 
sedmimi metri. Dizajn ePallete res 
ni posebno vznemirljiv, a ima v tem 
primeru funkcija prednost pred es
tetiko. Zaradi pravokotne oblike se 
izkoristek prostora znatno poveča. 
Visoka zasnova in pomanjkanje za
obljenih kotov bosta Uberju omogo
čila prevoz večjega števila ljudi, pri 
Pizza Hutu pa bodo lahko brez težav 
s picami zapolnili prostor od tal do 
stropa. Vsak naročnik bo imel mož
nost individualne sestave notranjo
sti ePalette._

toyota.com

O G L A S N A  V S E B I N A



Ne glede na to, ali iščeš moderen mestni avto, nekaj vsestranskega za gorske in gozdne pustolovščine, ali praktično 
vozilo, ki lahkotno premaguje vsakodnevne izzive, si nedvomno želiš domov odpeljati te privlačne MINI modele. Zdaj.

*Ponudba vozil je omejena in vključuje vozila, ki so na zalogi in velja do 31. 3. 2018. Višina popusta se pri posameznih modelih in motornih različicah 
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VSAJ ZA TRENUTEK IZ ROK SPUSTITE VSE 
TEHNOLOŠKE PRIPOMOČKE IN VZEMITE V 
ROKE KAKŠNO DO BRO KNJIGO. OBSTAJA NA-
MREČ REK, KI PRAVI, DA SE POT PROTI ZNA-
NJU ZAČNE Z OBRAČANJEM STRANI. ZATO NE 
ČAKAJTE, OBRNITE PRVO STRAN ŽE DANES. 

CITY KNJIŽNICA

KNJIGE

Pred vami je vznemirljiva zgodba o Mai
treyi, mladem duhovniku, ki sreča skriv
nostno dekle z imenom Čarobnica. V 
igri zapeljevanja in čarovnije se njegovo 
življenje znajde na preizkušnji. V ne-
običajnih okoliščinah, ki jih ni moč nad
zirati, Maitreya spozna vrednost užitka, 
ustvarjanja in seksualnosti. Primoran 
je spremeniti svoja načela in sprejeti 
znanja, ki bi jih do nedavnega brez raz
mišljanja zavrgel. Zgodba Čarobnice se 
odvija v času pred več kot štiri tisoč leti, 
vendar je njen nauk aktualen tudi danes. 
Zasnovana je na legendi o Šukri, planetu 
Veneri, kot jo tolmači jyotish (djotiš) – 
indijska astrologija._

zalozba-chiara.si 
19,90 €

DAMJANA KENDA H. 

PRINC LENZELO IN TRAVNATI OBLAK 

ROXANE GAY 

DIFFICULT WOMEN

ADRIAN P. KEZELE 

ČAROBNICA 

Princ Lenzelo (len zelo) se izogiba po
uku in dolžnostim, samo igral in zaba
val bi se. Ko mu oče kralj naloži precej 
nadležno nalogo, pred njo pobegne na 
Travnati oblak, na katerem lahko vsak 
dela, kar hoče. Lenzelo kmalu ugoto
vi, da to ni tako imenitno, kot se mu je 
zdelo sprva, a potovanja z oblakom ne 
more prekiniti kar z ukazom; vrnitev 
domov si mora zaslužiti. Pravljico Da
mjane Kenda Hussu, ki na 32 straneh 
prekipeva od domišljijskih dogodivščin, 
je ilustriral Adriano Janežič. Izšla je pri 
založbi Studio Hieroglif._

zmajcek.net 
17,70 €

Avtorica prinaša sporočilo o ženski 
moči, ki se izlije skozi 21 kratkih zgodb. 
Nekatere raziskujejo intimne procese 
strahu in bolečine, druge človeško moč. 
V zgodbi I Will Follow pripoveduje o dveh 
sestrah, ki sta bili v otroštvu zlorabljeni, 
danes pa sta ščit druga drugi. V I Am a 
Knife lahko beremo o ženski, ki jo njene 
izgube krepijo. Druge zgodbe se dotikajo 
seksualnosti in ranljivosti: tako lahko v 
zgodbi La Negra Blanca beremo o štu
dentki mešane rase, ki si šolnino plačuje 
kot striptizeta in pri tem postane tarča 
zasledovalca. To so ženske, ki jih ni moč 
pozabiti._

amazon.com 
13,00 €

Iznajdljivo strukturiran roman nas 
popelje od grobega do šokantne
ga. Ko Obiskovalec, njen pripove
dovalec, leta 2013 v želji po iska
nju zgodb obišče Berlin, jih najde 
na najbolj nepričakovanih mestih 
– v parkih, muzejih, na kavarniških 
terasah, v akvariju, ob reki Spree. 
Sin oskrbnika živalskega vrta mu 
pripoveduje zgodbo o usodi 3.175 
živali v živalskem vrtu v Berlinu 
med drugo svetovno vojno, svoje 
življenje mu zaupa tudi otrok, ro
jen v nacističnem programu Le
bensborn. Spregovori tudi z Ber
linčanom, ki je Nemčijo zapustil 
samo enkrat, in sicer da bi lahko 
študiral »govorniške stile tem
nopoltih pridigarev na Jugu«, kar 
naj bi koristilo takrat vladajočim 
nacistom. Knjiga morda res spo
minja na W. G. Sebalda, a te živah
ne, presenetljive podobe vojnega 
Berlina so samo Garciine._

amazon.com 
22,00 €

MICHAEL MOSLEY 

8 TEDNOV ZA UREJEN KRVNI 
SLADKOR 

CRISTINA GARCIA

HERE IN BERLIN 

Dr. Michael Mosley razkriva dru
gačen pristop k eni od največ
jih tihih epidemij današnjega 
časa – sladkorni bolezni tipa 2. 
Izpodbija mite, kot je tisti, da je 
počasno izgubljanje teže boljše 
kot hitro in da ni več rešitve, ko 
zboliš za sladkorno boleznijo tipa 
2. Z lastnim primerom pokaže, da 
hitra izguba teže pri pravi dieti ne 
povzroči vrnitve kilogramov in da 
je mogoče ukrotiti to bolezen. Na 
podlagi številnih študij in izkušenj 
bolnikov dokazuje, da je mogoče 
s spremembo prehrane in nači
na življenja odpraviti sladkorno 
bolezen tipa 2 – če se tega lotiš 
pravočasno in z vztrajnostjo._

miszalozba.com 
24,95  €
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SESTAVINE PRIPRAVA:

Pustni krofi

Rumenjake, sladkor in vanilin sladkor nad soparo 

mešamo toliko časa, da naraste in dobimo penasto 

zmes. Moko presejemo, vmešamo pecilni prašek, 

kvas Fala raztopimo v mlačnem mleku in ga 

prilijemo k moki ter dodamo kislo mleko (ali jogurt) 

in spenjena jajca.  Dodamo lupinico neškropljene 

pomaranče, rum in sol ter zamesimo kvašeno testo. 

Najprej mešamo na najnižji hitrosti in med mešanjem 

dodajamo zmehčano maslo. Nato zvišamo hitrost 

mešanja na najvišjo in mešamo toliko časa, da se 

sestavine res lepo povežejo med seboj, da postane 

testo lepo gladko in odstopa od posode. Posodo s 

testom prestavimo na toplo in jo prekrijemo s folijo in 

pustimo vzhajati.

• 2 kocki kvasa FALA

• 1,5 dl mleka

• 3 dl jogurta ali kislega mleka

• 0,7 dl ruma

• 900 g moke

• 60 g masla 

• 60 g sladkorja

• 2 vanilin sladkorja

• 1 pecilni prašek

• 9 rumenjakov

• 3 male žlički soli

• lupinica domače ali bio 
pomaranče

Vzhajano testo stresemo na pult in pregnetemo ter 

oblikujemo valj. Razrežemo ga na 80 g težke kose, 

vsakega pa nato v dlaneh oblikujemo v čim bolj gladke 

kroglice. Roke le toliko pomokamo, da se testo ne prijema, 

potem pa ne dodajamo več moke. Kroglice položimo na 

pomokano površino na toplo in prekrijemo s prtom. 

Vzhajane krofe položimo v vročo maščobo z gornjo stranjo 

navzdol in cvremo približno tri minute na eni strani v 

posodi, pokriti s pokrovko. Ko se obarvajo, jih obrnemo 

in ocvremo še na drugi strani do konca brez pokrovke. S 

penovko poberemo krofe iz posode, napolnimo še vroče 

z marelično marmelado in pustimo na papirnati krpi, 

da vpije odvečno maščobo. Ohlajene okrasimo z mletim 

sladkorjem.
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FILMSKA PLATNA
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A PETDESET 
ODTENKOV 
SVOBODE

Režija: James Foley.  
 
Igrajo: Dakota Johnson, Jamie Dor
nan, Eric Johnson, Eloise Mumford, 
Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, 
Max Martini in drugi.

od 8. februarja /  
Cineplexx, Kolosej

ROMANTIČNA DRAMA 

FIFTY SHADES FREED 
ZDA, 2018

Filmska trilogija Petdeset odtenkov je 
upodobitev erotične knjižne trilogije, 
ki je postala svetovni fenomen, čeprav 
so si bralke o njej sprva upale le šepe
tati. Odkar je serija romanov prispela 
na prodajne police, je bila prevedena 
v številne jezike in prodana v več kot 
100 milijonih izvodov, kar jo uvršča 
med najuspešnejše in najhitreje pro
dajane knjižne serije vseh časov.

Filmska zgodba v treh delih sledi bur
nemu razmerju Anastasie Steele s 
premožnim in uspešnim poslovne
žem Christianom Greyem. Neverjetno 
privlačen, skrivnosten in strah vzbu
jajoči multimilijonar sprva popolnoma 
prevzame in zamaje njen nedolžni in 

naivni svet. Po drugi strani pa tudi 
Christiana premamita njena lepota in 
svobodni duh. Spustita se v vroče in 
strastno razmerje, ki v zadnjem delu 
trilogije dobi svoj epilog. Na velikem 
platnu bo svoj vrhunec doživela ena 
od najbolj erotičnih zgodb tega sto
letja, ki bo razkrila, kakšno skupno 
življenje si bosta ustvarila glavna lika 
trilogije, ki se v zadnje poglavje svoje 
zgodbe podajata kot gospa in gospod 
Grey. Mladoporočenca uživata v lu
ksuznem življenju v dvoje in se stra
stno predajata drug drugemu, ko se 
pojavijo nove grožnje, ki lahko njuno 
skupno srečo uničijo, še preden se je 
sploh začela …
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SESTAVINE PRIPRAVA:

Pustni krofi

Rumenjake, sladkor in vanilin sladkor nad soparo 

mešamo toliko časa, da naraste in dobimo penasto 

zmes. Moko presejemo, vmešamo pecilni prašek, 

kvas Fala raztopimo v mlačnem mleku in ga 

prilijemo k moki ter dodamo kislo mleko (ali jogurt) 

in spenjena jajca.  Dodamo lupinico neškropljene 

pomaranče, rum in sol ter zamesimo kvašeno testo. 

Najprej mešamo na najnižji hitrosti in med mešanjem 

dodajamo zmehčano maslo. Nato zvišamo hitrost 

mešanja na najvišjo in mešamo toliko časa, da se 

sestavine res lepo povežejo med seboj, da postane 

testo lepo gladko in odstopa od posode. Posodo s 

testom prestavimo na toplo in jo prekrijemo s folijo in 

pustimo vzhajati.

• 2 kocki kvasa FALA

• 1,5 dl mleka

• 3 dl jogurta ali kislega mleka

• 0,7 dl ruma

• 900 g moke

• 60 g masla 

• 60 g sladkorja

• 2 vanilin sladkorja

• 1 pecilni prašek

• 9 rumenjakov

• 3 male žlički soli

• lupinica domače ali bio 
pomaranče

Vzhajano testo stresemo na pult in pregnetemo ter 

oblikujemo valj. Razrežemo ga na 80 g težke kose, 

vsakega pa nato v dlaneh oblikujemo v čim bolj gladke 

kroglice. Roke le toliko pomokamo, da se testo ne prijema, 

potem pa ne dodajamo več moke. Kroglice položimo na 

pomokano površino na toplo in prekrijemo s prtom. 

Vzhajane krofe položimo v vročo maščobo z gornjo stranjo 

navzdol in cvremo približno tri minute na eni strani v 

posodi, pokriti s pokrovko. Ko se obarvajo, jih obrnemo 

in ocvremo še na drugi strani do konca brez pokrovke. S 

penovko poberemo krofe iz posode, napolnimo še vroče 

z marelično marmelado in pustimo na papirnati krpi, 

da vpije odvečno maščobo. Ohlajene okrasimo z mletim 

sladkorjem.
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T'Chall se po smrti očeta, kralja Wakande, vra
ča domov v izolirano in tehnično napredno afri
ško skupnost, da bi zasedel prestol in postal novi 
kralj. V tistem trenutku se pojavi star sovražnik 
in takrat je kraljevi lik T'Challa in Črnega panterja 
postavljen na preizkušnjo. Ogrožen je tako obstoj 
Wakande kot celega sveta. Soočen z izdajo in ne
varnostmi mora mladi kralj zbrati svoje zaveznike 
in osvoboditi moč Črnega panterja, da bi prema
gal svoje sovražnike in omogočil varnosti svojemu 
narodu in njihovemu načinu življenja._ 

Režija:  Ryan Coogler. Igrajo: Chadwick Boseman, 
Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Jekesai 
Gurira in drugi. 

od 15. februarja / Cineplexx, Kolosej

Max in Annie za poparčkane prijatelje vsak te
den priredita večer z igranjem družabnih igric. Ko 
organizacijo enega od teh večerov v svoje roke 
prevzame Maxov karizmatični brat Brooks – in 
sicer z igrico iskanja morilca v skrivnostnem na
mišljenem primeru, v katerem mrgoli lažnih nasil
nežev in zveznih agentov –, vse postane precej 
bolj napeto, pestro in nepredvidljivo.  A ko se šest 
nadvse tekmovalnih igralcev zagrize v reševanje 
uganke in je vsak par odločen, da zmaga, počasi 
spoznavajo, da ne ta »igrica« ne Brooks nista to, 
kar se zdita._

Režija: John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein. 
Igrajo: Rachel McAdams, Kyle Chandler, Jason Ba
teman, Jesse Plemons in drugi.

od 22. februarja / Cineplexx, Kolosej

AKCIJSKI DOMIŠLJIJSKI SPEKTAKEL 

ČRNI PANTER 
ZDA, 2018, BLACK PANTHER

KOMIČNI KRIMINALNI TRILER 

DRUŽABNI VEČER 
ZDA, 2018, GAME NIGHT

Reynolds Woodcock je ugleden modni oblikovalec, 
ki skupaj s sestro Cyril vodi modno hišo The House 
of Woodcock, v kateri se oblači londonska aristok
racija 50. let prejšnjega stoletja. Njihove stranke 
so smetana takratne družbe – ne manjka ne film
skih zvezdnic in kraljevih dostojanstvenikov ne 
bogatih dedinj in ostalih petičnih dam izbranega 
okusa. Ženske prihajajo in odhajajo iz Reynoldso
vega življenja – zapriseženemu samcu so v navdih 
in prijetna družba. Vse dokler mu poti ne prekriža 
mlada in odločna Alma, ki kmalu postane njegova 
ljubimka in muza._

Režija: Paul Thomas Anderson. Igrajo: Daniel 
Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps, Sarah La
mesch in drugi. 

od 22. februarja / Cineplexx, Kolosej

DRAMA 

FANTOMSKA NIT 
ZDA, 2018, PHANTOM THREAD

V KINA TA MESEC PRIHAJAJO TAKO DOBI-
TNIKI ZLATIH GLOBUSOV KOT TUDI NEKA-
TERI NOMINIRANCI ZA NAJPRESTIŽNEJ-
ŠO FILMSKO NAGRADO OSKAR. KATERI 
VAS BO NAJBOLJ PREPRIČAL? 

FILMSKA PLATNA

MESEC ZLATIH KIPCEV

BIOGRAFSKA ŠPORTNA DRAMA

JAZ, TONYA 
ZDA, 2018, I, TONYA

KOMIČNA DRAMA

LADY BIRD 
ZDA, 2017, LADY BIRD

Film je biografska zgodba o ameriški drsalki Tonyi 
Harding, dobitnici dveh olimpijskih kolajn, ki je so
delovala v enem od največjih športnih škandalov v 
zgodovini športa. Tonya se visoko vzpenja na ame
riških turnirjih drsanja, a zabrede v težave, ko se 
v njeno življenje vrne nekdanji soprog. Skupaj na
jameta nekoga, ki bi zlomil nogo njeni nasprotnici 
Nancy Carver. Ta poteza Tonyo za vedno omade
žuje in ji uniči kariero._

Režija: Craig Gillespie. Igrajo: Margot Robbie, Cait
lin Carver, Sebastian Stan, Mckenna Grace, Allison 
Janney in drugi. 

od 22. februarja / Cineplexx, Kolosej

Zgodba je postavljena v leto 2002. Christine 
McPherson, ki sama sebe poimenuje Lady Bird, 
je uporniška in ambiciozna najstnica, ki ima ob
čutek, da ji bo življenje spolzelo iz rok. Hrepeni po 
avanturi, boljšem življenju in novih priložnostih, ki 
jih zaman išče na hodnikih kataloške gimnazije v 
zakotnem Sacramentu. Pesti jo buren odnos s si
cer ljubečo in predano, a hkrati trmasto mamo, ki 
ne popušča pri svojih načelih in odločitvah. Mati 
in hči pa si v marsikateri lastnosti in odzivu ne bi 
mogli biti bolj podobni._  

Režija: Greta Gerwig. Igrajo: Saiorse Ronan, Odeya 
Rush, Timothée Chalamet, Laurie Metcalf, Lucas 
Hedges in drugi.

od 15. februarja / Cineplexx, Kolosej   

DOKUMENTARNI FILM

ZADNJI LEDENI LOVCI 
SLOVENIJA, 2018, THE LAST ICE HUNTERS

Film pripoveduje zgodbo o trenutni generaciji inu
itskih lovcev na vzhodni Grenlandiji in predstavlja 
zadnje poglavje v njihovi dolgi in bogati zgodovini. 
Zaradi izolacije, ki jo je povzročila ledena kapa, na 
območju vzhodne Grenlandije ni bilo kolonizacije, 
prav tako je bilo to območje neznano vsem, ki niso 
lokalni prebivalci. Kljub temu je v zadnjih petih ge
neracijah »moderni« svet le vstopil tudi na vzhod
no Grenlandijo. Svet Inuitov se tako spreminja s 
svetlobno hitrostjo._

Režija: Jure Breceljnik, Rožle Bregar. Igrajo: Pia 
Anning Nielsen, Tobias Ignatiussen, Anda Kuitse. 

od 15. februarja / Cineplexx, Kolosej



F E B R U A R  // 43 

Dominika Egorove je marsikaj. Predana hči, ki bo 
svojo mater zaščitila za vsako ceno. Primabaleri
na, ki je svoje telo in um privedla do skrajnih meja. 
Izvedenka v zapeljevanju in manipuliranju. Ko je za
radi poškodbe primorana opustiti plesno kariero, se 
mora skupaj z materjo soočiti z negotovo in temno 
prihodnostjo. Privlačna balerina je rekrutirana v 
»šolo za Vrabce«, rusko obveščevalno službo, kjer 
je prisiljena uporabiti svoje telo kot orožje._

Režija: Francis Lawrence. Igrajo: Jennifer Law-
rence, Mary-Louise Parker, Joel Edgerton, Ciarán 
Hinds, Jeremy Irons in drugi.

od 1. marca / Cineplexx, Kolosej

Ameriška korporacija, mehiški kartel. Kombina
cija, ki se ne mora dobro končati. Sveže poročen 
vljudni poslovnež, ki ima delež v farmacevtskem 
podjetju, se pripravlja na vstop na borzo. Vse do 
dne, ko se mu življenje zaradi incidenta v Mehi
ki spremeni v pekel. V tistem trenutku postane 
vljudni ameriški poslovnež zločinec. Črna akcijska 
komedija, ki nikogar ne bo pustila ravnodušnega. 
To bo med drugim tudi igralski prvenec hčere po
kojnega kralja popa Paris Jackson._ 

Režija: Nash Edgerton. Igrajo: Charlize Theron, 
Amanda Seyfried, Thandie Newton, Joel Edgerton 
in drugi.

od 8. marca / Cinplexx, Kolosej

Meg Murry je tipična srednješolka, ki se ukvarja s 
problemi samozavesti in se želi vklopiti v družbo. 
Zadeve se zapletejo s skrivnostnim izginotjem 
njenega očeta, zaradi česar je Meg pretresena in 
njena mama čustveno zlomljena. Mlajši brat svoji 
sestri Meg in njenemu sošolcu Calvinu predstavi 
tri nebesna bitja, ki so se odpravila na zemljo, da 
bi pomagala pri iskanju njunega očeta. Skupaj z 
mladostniki se odločno podajo na reševalno misi
jo. Potujejo po namigih v času in prostoru v sveto
ve, ki presegajo njihovo domišljijo, kjer se morajo 
soočiti z močno hudobno silo._

Režija: Ava DuVernay. Igrajo: Chris Pine, Gugu 
Mbatha-Raw, Reese Witherspoon, Zach Galifianakis, 
Oprah Winfrey in drugi.

od 8. marca / Kolosej 

VOHUNSKI TRILER 

RDEČI VRABEC 
ZDA, 2018, RED SPARROW

ČRNA KOMEDIJA 

GRINGO 
AVSTRALIJA, ZDA, 2018, GRINGO

EPSKA PUSTOLOVŠČINA 

NAMIG V ČASU 
ZDA, 2018, A WRINKLE IN TIME

FILMSKA PLATNA

ANIMIRANA DRUŽINSKA PUSTOLOVŠČINA

ČEBELICA MAJA: 
MEDENE IGRE 

NEMČIJA, AVSTRIJA, 2018, MAYA THE BEE: THE 
HONEY GAMES

Ko vedno preveč zagnana in navihana Maja ne
hote v zadrego spravi cesarico Zumtropolisa, se 
mora spajdašiti s skupino odpadniških žužkov in 
tekmovati na Medenih igrah. Da reši svoj čebel
njak, se bo morala podati onkraj meja svojega 
doma in spoznati nove prijatelje ter nove nasprot
nike, ob katerih jo čakajo velike preizkušnje. Na 
srečo ji bodo ob strani zvesto stali njen previdni 
prijatelj Vili, ljubki, a nerodni mravlji Arnie in Barnie 
ter njen zaupanja vredni svetovalec kobilica Flip._  

Režija: Noel Cleary, Alexs Stadermann. Glasovi: 
Maša Tiselj, Matevž Müller, Igor Potočnik, Miha Rod
man, Jernej Kuntner. 

od 1. marca / Cineplexx, Kolosej   

IN OSKARJA 
DOBI … 

Oskarji bodo tokrat jubilejni – gre 
namreč že za 90. podelitev te pre
stižne filmske nagrade. Podelitev bo 
potekala 4. marca v dvorani Dolby 
Theatre v Hollywoodu, drugo leto 
zapored pa jo bo vodil televizijski vo
ditelj Jimmy Kimmel. Oskarje bodo 
podelili v 24 kategorijah, vsi pa seve
da najbolj pričakujemo zlate kipce za 
»velikih 5«: najboljšo režijo, najboljši 
film, najboljšo žensko glavno vlogo, 
najboljšo moško glavno vlogo in naj
boljši scenarij (najboljši izvirni ali naj
boljši prirejeni scenarij). Do danes je 
le trem filmom uspelo osvojiti oskarja 
v vseh naštetih kategorijah: roman
tični komediji Zgodilo se je neke noči 
(It Happened One Night, 1934), dra
mi Let nad kukavičjim gnezdom (One 
Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975) 
in kriminalnemu trilerju Ko jagenjč
ki obmolknejo (The Silence of the 
Lambs, 1991). Z največ nominacija
mi, s trinajstimi, se letos v boj podaja 
romantična pravljica Guillerma del 
Tora Oblika vode (The Shape of Water, 
2017), sledita ji akcijska vojna drama 
Dunkirk (2017) z osmimi in kriminal
na drama Trije plakati pred mestom 
(Three Billboards Outside of Ebbing, 
Missouri, 2017) s sedmimi nominaci
jami. Za zlati kipec se borijo še ljube
zenska drama Pokliči me po svojem 
imenu (Call Me By Your Name, 2017), 
biografski film Najtemnejša ura (The 
Darkest Hour, 2017), grozljivka Zbeži! 
(Get Out!, 2017), komična drama Lady 
Bird (2017), zgodovinska drama Fan
tomska nit (Phantom Thread, 2017) in 
politični triler Zamolčani dokumenti 
(The Post, 2017).

oscars.org
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ALBUMANIJA
ČE IMATE MORDA OBČUTEK, DA BO TUDI LETOS POMLAD 
NASTOPILA PREJ KOT OBIČAJNO, VAS TA NAJBRŽ NE VARA. IN 
KER ŽE ČUTIMO, DA SE POMLAD PREBUJA TUDI NA GLASBENEM 
PODROČJU, DOVOLITE, DA VAS POPELJEMO NA KONCERTE IN VAM 
PREDAMO SVEŽE GLASBENE NOVIČKE.

GLASBA

Skupina Kelly Family, za
četki katere segajo v zgo
dnja 70. leta prejšnjega 
stoletja, je glasbeni preboj 
doživela v 90. letih prej
šnjega stoletja. Takrat je 
glasbena skupina, ki jo je 
sestavljalo devet članov – 
Paddy, Angelo, Barby, Ma
ite, Patricia, Kathy, Joey, 
Johnny in Jimmy –, osvo
jila srca oboževalcev po 
svetu. Zasloveli so z uspe
šnicami, kot so An Angel, 

Nanana, I Can’t Help Myself, Fell in Love With an Alien, Every Baby in Mama, 
ter nastopali po vsem svetu. V Sloveniji so se ustavili dvakrat – leta 1996 v 
oddaji Poglej in zadeni ter leta 1997 na stadionu za Bežigradom. Ta številka še 
dandanes zaznamuje najvišjo udeležbo na kateremkoli glasbenem koncertu 
v samostojni Sloveniji. V svoji karieri so prodali več kot 20 milijonov albumov 
in prejeli številne nagrade. Skupina je bila sicer znana po svojem potepuškem 
videzu in dolgih laseh. Lani so Kelly Family pripravili nov material – poleg sve
žih priredb njihovih največjih uspešnic boste lahko na koncertu prisluhnili 
tudi novim skladbam. Žal pa ‘novih’ Kelly Family ne sestavljajo vsi nekdanji 
člani – Barby so to preprečile zdravstvene težave, Paddy in Maite pa sta se 
odločila, da se skupini ne bosta pridružila._

9. marca ob 19.30 /  
Wiener Stadthalle, Dunaj, Avstrija

KONCERT / DUNAJ

KELLY 
FAMILY

KONCERT / LJUBLJANA

KRAFTWERK 
3D
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Nemški inovatorji in pi
onirji elektronske glasbe 
Kraftwerk s svojim vizi
onarskim delom poleg 
Beatlov veljajo za naj
pomembnejšo skupino v 
glasbeni zgodovini. Njihov 
nezgrešljiv vpliv je jasno 
razviden ne le pri posa
meznih žanrih in izvajalcih, 
od krautrocka in techna do 
hiphopa in popa oziroma 
od skupine Depeche Mode 

in Davida Bowieja do Madonne in skupine LCD Soundsystem, temveč v so
dobni glasbi nasploh. Po prvem obisku Slovenije leta 2004, ko so v razpro
danih Križankah obeležil 30. obletnico prelomne plošče Autobahn, se Kraf
twerk vrača s spektakularnim 3D-šovom. Kraftwerk 3D zajema celotni opus 
skupine, ob poletnih izvedbah v tujini pa je požel stoječe ovacije in kritiške 
slavospeve. Kot je ob tem zapisal eden od britanskih recenzentov, je skupina, 
ki je v 70. letih prejšnjega stoletja zvenela kot iz daljne prihodnosti, danes še 
vedno dva koraka pred ostalimi._

22. februarja ob 20.00 /  
Dvorana Tivoli, Ljubljana

GLASBENE NOVOSTI

RCA

JUSTIN TIMBERLAKE,  
MAN OF THE WOODS

ISLAND, DCD2

FALL OUT BOY, MANIA

SONY MUSIC

JOE SATRIANI, WHAT HAPPENS NEXT

COLUMBIA

MGMT, LITTLE DARK AGE

Peti album ameriškega glasbenika je ned
vomno njegov najbolj tvegan glasbeni 
podvig. Na njem meša country, zahod
njaški in vzhodnjaški rock ter R&B. Ambi
ciozno, a ne povsem brez precedensa: v 
poznih 60. in zgodnjih 70. letih prejšnjega 
stoletja so bile meje med R&B-jem in co
untryjem pogosto zabrisane. In Man of the 
Woods je nekakšen odgovor 21. stoletja hi
bridu countryja in soula._

justintimberlake.com

Sedmi studijski album ameriških rockerjev 
prihaja z napeto zgodbo, ki ustreza njiho
vim EMO koreninam: zasedba je Manio v 
zadnji minuti zgradila iz nič. Toda Mania 
je več kot le ponovna uveljavitev njiho
ve zmožnosti topotanja z elastično vizi
jo popa. Album je še en dokaz več, zakaj 
so mojstri v spreminjanju polomij v skoraj 
hite._

falloutboy.com

Šestnajsti studijski album svetovno zna
nega kitarista se zavestno pomika v bolj 
poenostavljeno smer kot njegov predho
dnik – tokrat je napisal skladbe »o človeš
kih bitjih, z dvema nogama na tleh, o bitju 
srca, čustvih, sanjah in upanju«.  Satriani
jev notranji umetniški preporod je nastal v 
sodelovanju z bobnarjem iz zasedbe Red 
Hot Chili Peppers, basistom iz Deep Purple 
in producentom Mikom Fraserjem._

satriani.com

V desetih letih od njihovega prvenca Ora
cular Spectacular so MGMT doživeli števil
ne spremembe identitete. Z Little Dark Age 
še po štirih letih ponovno premikajo, tokrat 
od hipijev h gotom. Čeprav so svoje krone iz 
rož pustili nekje v preteklosti, se njihov zvok 
ni veliko spremenil. Temačnejši in zapleten 
goth pop je nadomestil sladek synth, album 
pa je prej poklon kot pa premišljena oživi
tev._

whoismgmt.com
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PREDSTAVLJAMO VAM SVEŽE ALBUME, 
KI SO VREDNI VAŠE POZORNOSTI. 
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Skupina Kelly Family, začetki katere segajo v zgo
dnja 70. leta prejšnjega stoletja, je glasbeni preboj 
doživela v 90. letih prejšnjega stoletja. Takrat je glas
bena skupina, ki jo je sestavljalo devet članov – Pad
dy, Angelo, Barby, Maite, Patricia, Kathy, Joey, Joh
nny in Jimmy –, osvojila srca oboževalcev po svetu. 
Zasloveli so z uspešnicami, kot so An Angel, Nanana, 
I Can’t Help Myself, Fell in Love With an Alien, Every 
Baby in Mama, ter nastopali po vsem svetu. V Slove
niji so se ustavili dvakrat – leta 1996 v oddaji Poglej in 
zadeni ter leta 1997 na stadionu za Bežigradom, kjer 
jim je prišla prisluhnit kar 35-tisočglava množica. Ta 
številka še dandanes zaznamuje najvišjo udeležbo 
na kateremkoli glasbenem koncertu v samostojni 
Sloveniji. V svoji karieri so prodali več kot 20 mili
jonov albumov in prejeli številne nagrade. Skupina 
je bila sicer znana po svojem potepuškem videzu in 
dolgih laseh. Lani so Kelly Family pripravili nov ma
terial – poleg svežih priredb njihovih največjih uspe
šnic boste lahko na koncertu prisluhnili tudi novim 
skladbam. Žal pa ‘novih’ Kelly Family ne sestavlja
jo vsi nekdanji člani – Barby so to preprečile zdra
vstvene težave, Paddy in Maite pa sta se odločila, da 
se skupini ne bosta pridružila._

9. februarja 2017 / Arena Zagreb, Zagreb, 
Hrvaška
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NOVO LETO – NOVE PREMIERE. KAJ SI BOSTE PA VI OGLEDALI V 
MESECU ŠEGAVOSTI IN LJUBEZNI? 

POD ODRSKIMI 
ŽAROMETI

DRAMA

MUČENIK 
Najstnik Benjamin noče več na pla
vanje v šoli. Mama misli, da so kri
ve droge ali težave z dojemanjem 
in sprejemanjem lastnega telesa v 
najstniških letih. Potem odkrije, da 
niso droge, ampak nekaj, kar lahko 
povzroči enako močno zasvojenost. 
Krivo je Sveto pismo. Benjamin je 
našel vero, našel je Boga in plava
nje v mešani skupini s puncami žali 
njegova verska čustva. Napove voj
no pokvarjenosti in grešnosti. Noče 
na plavanje, ker ga dekliška telesa 
v bikinijih žalijo, po drugi strani pa, 
kot ugotovi njegova sošolka Lydia, 
vzbujajo v njem tudi druge občut
ke. Učiteljica biologije se nekoliko 
nepremišljeno odzove na njegove 
provokacije in se z njim spusti v ide
ološko, moralno in filozofsko vojno z 
nepredvidljivimi posledicami._

Režija: Boris Kobal

16. februarja ob 19.30 / SLG Celje 

BALETNI VEČER (TRIPTIH) SODOBNIH KOREOGRAFIJ

LEVA DESNA, 
LEVA DESNA 

Koreografska novost mladega slo
venskega baletnega plesalca in kore
ografa Gaja Žmavca je po avtorjevih 
besedah nastala iz navduševanja nad 
velikimi deli klasične glasbe. Osnovni 
koncept sodobne koreografije nasta
ja za 24 plesalcev, ki bodo skozi gib 
ponazorili orkester, muzo in dirigenta. 
Avtor se bo ob abstraktni scenograf
ski postavitvi (24 stolov, abstraktna 
orkestrska školjka) med ustvarjalnim 
procesom naslonil na zanimiv in očem 
širše množice skrit proces kreiranja in 
nastajanja zvoka. Notni zapisi, ki so se 
ohranili skozi stoletja do danes, so po 
Žmavčevih besedah brez veščine in 
virtuoznega obvladanja glasbil zgolj 
kos papirja, v katerih pa se skrivajo ge
nialne ideje ustvarjalcev, če jih znamo 
prebrati na pravi način. Za impozan
tnim zvokom, ki ga proizvajajo orke

stri, se skriva kompleksen proces in popolna sinhronizacija množice ustvarjalcev, 
ki pa je pod popolnim nadzorom enega človeka – dirigenta. Glavno koreografovo 
vodilo bo tako predvsem »plesna orkestracija« oziroma prikaz moči in učinek 
mase, ki jo na gibalno virtuozen, včasih komičen in igriv način osmišlja ter sko
zi manipulacijo sestavlja in razstavlja kreator predstave. Sodobni balet Maestro 
sestavljajo trije medsebojno povezani deli: Kreacija in Muza, Simfonija, Odmev._

Koreografija: Edward Clug, Gaj Žmavc, Alexander Ekman 

2. marca ob 19.30 / SNG Maribor
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DRAMA

DANTONOVA SMRT 
Pet let po začetku francoske revolucije so v Franciji na oblasti jakobin
ci, struja revolucionarjev, ki pod vodstvom ekstremističnega Robespi
erra terorizira državljane in z neumorno pomočjo giljotine redči vrste 
morebitnih izdajalcev revolucije. Eden od voditeljev zgodnje revolucije 
Georges Danton se izmučen od krvi, ki jo je že zahtevala revolucija, od
mika od politike med prijatelje, karte in ženske, medtem ko ga njegov 
politični somišljenik in prijatelj Camille Desmoulins nagovarja, naj iz
koristi svoj vpliv in se Robespierru ter njegovi vladavini terorja postavi 
po robu. Robespierre proti sovražnikom, ki jih vidi povsod, zagovarja 
skrajne ukrepe – predvsem usmrtitev. Robespierre Dantona zapre in 
ga privede pred Nacionalni konvent, ki je zaradi številnih že giljotinira
nih političnih nasprotnikov v dvomih, ali bi pogubili tudi Dantona, torej 
moža, ki je leta 1792 rešil Francijo. Robespierre v imenu domovine in 
revolucije, ki naj bi po zgodovinskem pravilu žrla svoje lastne otroke in 
v vsakem primeru zahtevala številne žrtve, ker je taka pač njena na
rava in predpogoj za svobodo, poslance prepriča v Dantonovo krivdo. 
Na revolucijskem sodišču Danton pozove ljudstvo proti Robespierru 
in njegovi diktaturi, ki bi republiko zadušila v krvi. Ljudstvo ga najprej 
podpira, potem pa se tehtnica nenadoma prevesi …_

Režija: Aleksandar Popovski

8. marca ob 20.00 / Mestno gledališče ljubljansko

KABARET

REALISTI 
Svet je šel po gobe, mi pa v najbližji nakupovalni center. Resničnostni 
šovi so naenkrat bolj resnični od novic. Tretji svet mučita ekologija in 
ekonomija, nas pa, koliko zdrži baterija. Treniramo pohlevnost. Hodi
mo v službe, ki jih ni. Samo še smrt in krediti so za nedoločen čas. 
Kam naj se normalen človek zateče drugam kot v teater? Odgovorni 
pravijo, da je kostumov, vicev in pijače še za eno rundo. Nasmejmo se, 
preden bo prepozno._

Režija: Tijana Zinajić 

22. februarja ob 20.00 / SNG Nova Gorica 

ODRI
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Študentski natečaj 
kreativnega komuniciranja 

1. - 31. marec

ZAKLJUČNI DOGODEK

NATEČAJ
5 kategorij za prijavo dela:

BREZPLAČNE DELAVNICE

fotografija

medijska 
strategija

grafično 
oblikovanje

Izpili svoje kreativne veščine.

www.freesn.si freeŠn

Spremljaj nas na:

event 
management

zgodbičenje

cistfreesn

OSVOJITE NAGRADO

OSVOJITE MODNE 
DODATKE UASHMAMA
OBIŠČITE SPLETNO STRAN CITYMAGAZINE.SI IN SE 
POTEGUJTE ZA MODNE DODATKE UASHMAMA IZ BUTIKA 
OMIKA. IZŽREBANCEM, KI BOSTE PRAVILNO ODGOVORILI 
NA NAGRADNO VPRAŠANJE, BOMO PODELILI: 

•   1 × TORBICO LA BUSTA UASHMAMA

•  1 × PERESNICO UASHMAMA

•  2 × ETUI ZA KLJUČE UASHMAMA 

 
NAGRADO BOMO ŽREBALI 20. 2. 2018  
SODELUJTE: CITYMAGAZINE.SI/OMIKA

OMIKA – BUTIK OMIKANIH OBLIK 
Omika je mali butik na nabrežju Ljubljanice, zatopljen v radovednos
ti stila, mode, urejenosti doma in lepote življenja nasploh. Je mali 
sanjač, ki deluje po principu spontanosti in ne mara konceptualnih 
okvirov. Spogleduje se z domišljeno oblikovanimi izdelki ustvarjal
cev s celega sveta, ki niso absolutno podvrženi modnim trendom in 
radi ustvarjajo iz lastnih nagibov. Predvsem pa je to butik z dobro 
energijo, prostor, kjer se je lepo ustaviti, prisluhniti prijetni glasbi, 
preveriti novosti in malo poklepetati s Sabino in Frankom. Oh, in ob 
vikendih pokusiti babičin piškot ali dva._
o-mika.si

O M I K A /

Nagradna igra poteka med 9. 2. in 20. 2. 2018. Vsi pogoji za sodelovanje so 
objavljeni ob obrazcu na spletni strani, kjer z vpisom podatkov in odgovo
rom na preprosto nagradno vprašanje sodelujete v nagradni igri. Organiza
tor nagradne igre je podjetje SGI STORITVE, d. o. o._ 

KAKO DO NAGRADE?

CITYMAGAZINE.SI/OMIKA
SODELUJTE:
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www.volkswagen.si

Novi T-Roc.
Prirojena samozavest.

Kdor želi odkrivati nove poti, potrebuje samozavest!
Novi T-Roc jo ima vgrajeno serijsko. Prepričal vas bo tako s svojim svežim in razburljivim 
videzom kot tudi s celo vrsto inovativnih asistenčnih sistemov, ki bodo poskrbeli za 
udobno, navdušujočo in še varnejšo vožnjo. Želite tudi sami odkrivati nove poti?  
Vabljeni v najbližji prodajni salon Volkswagen!

Uresničujemo prihodnost.

Emisije CO2: 155−118 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,8−5,1 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0519−0,0148 g/km. 
Število delcev: 0,00263−0,00001 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. Nekatera prikazana in navedena oprema 
je na voljo opcijsko. Slika je simbolna. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.
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