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Ljubezni nam 
tehnologija nikoli ne bo 

pomagala razumeti. To je v do-
meni našega duhovnega sveta. Ne bo je 

pomagala razumeti niti fantastična navidezna 
resničnost – tehnološki trend leta in tehnologija, 

ki nam bo že prav kmalu omogočala, da se bomo 
udeležili koncerta na drugem koncu sveta kar iz lastne 

dnevne sobe. Pri tem bomo seveda “sedeli” v prvi vrsti, 
v družbi VIP-obiskovalcev in prave “realnosti”. A to je že 

futurizem. Ostanimo prizemljeni in se ozrimo vase, vrnimo 
se k ljubezni.

Družba, v kateri živimo, spodkopava temelje osnovnih norm. 
Ljubezni se smeji v obraz in to primarno čustvo potiska v ozadje. 

Vse preveč smo postali nelojalni samemu sebi, svojim načelom, 
ki smo jih pripravljeni prodati za prgišče evrov. Besede, kot so 

lojalnost, načelnost, moralnost, izgubljajo pravi pomen. A zdi se, 
da se vse začne in konča pri ljubezni. Da je to tisto, kar bomo 

morali najti prav vsak zase. Da le ta predstavlja izhod 
iz vsesplošne moralne krize. Tudi krize, ki jo doživlja 

naš narod na vsakem koraku, pa naj bo to v politiki 
ali poslu. 

Valentinovo je sicer komercialni praznik, a 
v sebi skriva globlji pomen. Zatorej poi-

ščite primarni jezik ljubezni svojega par-
tnerja in ga obdarite. Ter tako popravite 

tudi svoje strto srce._

Odgovorni urednik
Jan Macarol Vrabec
jan@citymagazine.si

Razmišljam. Me-
sec februar nam prinese 

prav poseben praznik – valentino-
vo. Ta odpira možnost, da svoji izbranki ali 

izbrancu iskreno pokažemo svoja čustva. Pri 
tem pa moramo poznati njegov osebni jezik ljubez-

ni. Na misel mi ob tem vsekakor pride knjižna uspe-
šnica 5 jezikov ljubezni doktorja romantike in odnosov 

Garyja Chapmana, ki nas nazorno popelje skozi svet 
čustev vsakega posameznika in njegovo osebno do-

jemanje ljubezni – njegov jezik ljubezni. Vsak od nas 
je pri tem dojemanju izjemno drugačen. Pa naj k temu 
pripomorejo osebne izkušnje ali primarna družina in 
s tem preneseni vzorci obnašanja. Ljubezen je za 
prav vsakega od nas lastna dimenzija dojemanja in 
pri tem nam ne pomaga niti tehnologija. V številki 
206 tej posvečamo posebno pozornost, ker je 
januar vselej zaznamovan z večjimi tehnološki-

mi dogodki. Je že tako, da tehnološki napre-
dek od nedavnega omogoča tudi vpogled v 

strto srce, kot dokazuje zgodba mladeniča 
iz Izraela. Kobi Soto je namreč odkril skrivno la-

stnost FitBita – zapestnice za spremljanje teles-
ne aktivnosti. Ko je nosil merilnik, je ta zabe-

ležil trenutek, ko mu je fant kar po telefonu 
sporočil, da prekinja z njim. Zgodba se sicer 

zdi nepomembna, a je praktično takoj 
postala spletni hit (citymagazine.si/

srce). Tudi in predvsem zato, ker se 
vsi identificiramo z lastno oseb-

no izkušnjo – strtega srca. 
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Na Ljubljanskem gradu bo v sklopu že tretjega kon-
certnega cikla Šanson na Ljubljanskem gradu 25. fe-
bruarja nastopila hrvaška pevska diva Radojka Šver-
ko, ki je svojo bogato mednarodno kariero začela z 
nagrado na festivalu v Puerto de la Cruzu davnega 
leta 1969 in leto kasneje na festivalu v Riu de Jane-
iru nasledila Janis Joplin za najboljšo interpretacijo. 
V spremljavi klavirja se bo sprehodila od avtorskih 
šansonov do italijanskih kancon._

Ob 19.30 / Ljubljanski grad / Ljubljana

Na pustno soboto, 6. februarja, bo v Ljubljani pote-
kal tradicionalni pustni Zmajev karneval. Ljubljanski 
karneval obsega veliko pustno povorko po mestnih 
ulicah in zabavni program na Kongresnem trgu. V 
povorki med drugim nastopajo značilne maske iz po-
ganskega ljudskega izročila: kurenti, laufarji, moros-
tarji in druge. Pustni karneval se bo začel ob 11. uri na 
Novem trgu._

Ob 11.00 / Novi trg – Čevljarski most – Mestni 
trg – Stritarjeva ulica – Prešernov trg – Wolfova 
ulica – Kongresni trg

Ptuj med 2. in 9. februarjem diha s kurenti, tradicio-
nalnimi pustnimi maskami, in izvirnimi domišljijskimi 
liki. Mesto so preplavile številne povorke, etnograf-
ske in karnevalske, koncerti, plesi v maskah ter še in 
še. Kurentovanje so slavnostno odprli 3. februarja, ko 
so oblast predali princu karnevala. Kot glasbeni go-

Opus z naslovom Suite Vollard (Vollardova suita) je 
med najobsežnejšimi in najpogosteje omenjanimi 
Picassovimi ciklusi. Kompletni primerki Vollardove 
suite so danes sicer izjemna redkost, večinoma jih 
hranijo najpomembnejši svetovni muzeji, številne 
mape pa so bile razvezane, tako da so se na trgu 
kasneje pojavljali predvsem posamezni listi. Do kon-
ca marca bo opus na ogled v ljubljanskem podhodu 
Ajdovščina._

Do 31. marca / podhod Ajdovščina / Ljubljana 

SEA+AIR je simpatičen, odštekan indie pop duo, ki je 
v Sloveniji glasbofile navdušil že večkrat. Slišali smo 
ju lahko na Kamfestu, Trnfestu in v Kinu Šiška, kamor 
se grško-nemški duo v okviru drugega letošnjega In-
dekš večera vrača tudi letos. Sta prejemnika številnih 
nagrad za novince ter redna gosta pomembnejših 
televizijskih programov v Franciji, Italiji in Nemčiji.
Prvenec My Heart's Sick Chord sta izdala v prvi po-
lovici leta 2011, lani jeseni pa sta za kultno neodvisno 
založbo Glitterhouse izdala odličen album Evropi. 
Za uvod se bo predstavila sveža domača zasedba 
Monowi Twins, katere avtorska glasba je prepojena z 
vplivi “dark americane”, Nicka Cava in Wovenhand. _

Ob 20.00 / Kino Šiška / Ljubljana 

Utrinek sanj, zavod za spodbujanje lepše prihodno-
sti, v petek, 26. februarja, ob 19. uri prireja humani-
tarno slovesnost Ljubljanski zmaj, ki bo hkrati odprtje 
razstave mladih umetnikov, podkrepljene z izkušnjo 
virtualne resničnosti, bruhalko ognja in glasbenikom 
Innerjem. Odprtje bo zaprtega tipa, razstava in vir-
tualna izkušnja pa bosta javni; 27. in 28. februarja od 
10h do 20h. Namen dogodka je zbiranje sredstev za 
brezplačno izvajanje rojstnodnevnih zabav za soci-
alno ogrožene otroke._ 

Do 28. februarja / od 10.00 do 20.00 / Utrinek 
sanj, zavod za spodbujanje lepše prihodnosti / 
Ljubljana / utrineksanj.si 

Vsak izmed nas se vsaj enkrat v življenju znajde v si-
tuaciji, ko ima težave v ljubezni ali pa mu zaškripa v 
partnerskem odnosu. Kaj je prav in kaj ne? Kako najti 
pravega ali pravo in kaj je sploh ljubezen v dobi in-
terneta? Največja slovenska konferenca o ljubezni in 
partnerskih odnosih si želi odgovoriti na ta in še šte-
vilna druga vprašanja. Svoje mnenje bo z nami delilo 
deset strokovnjakov in predavateljev: dr. Zoran Mili-
vojević, dr. Vesna Vuk Godina, dr. Veronika Podgor-
šek, dr. Sanja Rozman, Edvard Kadič, Bruno Šimleša, 
Tanja Kocman, Milena Miklavčič, Luka Kogovšek in 
Manca Razboršek._

Ob 13.00 / hotel Austria Trend / Ljubljana / 
ljubezen-a-do-z.si

KONFERENCA
LJUBEZEN OD A DO Ž

OH, TA FEBRUAR
DOGAJANJE V PRIHODNJIH TEDNIH Z IZBOROM EDINSTVENIH DOGODKOV, KI 
JIH NE SMETE ZAMUDITI.

BE SEDIL O: CI T Y M AGA ZINE

56. KURENTOVANJE
NA PTUJU

TOREK
2. 2.

stje bodo nastopili Čuki, Kingston, Parni valjak, Mi2, 
Happy Ol’McWeasel, Magnifico, Prljavo kazalište, 
Nina Pušlar, Modrijani in številni drugi._

Do 9. februarja / Ptuj / kurentovanje.net

SEA + AIR  
SE VRAČATA V
KINO ŠIŠKA

ČETRTEK
11. 2. 

ZMAJEV KARNEVAL
LJUBLJANA

SOBOTA
6. 2. 

Zimsko izdajo osrednjega regionalnega festivala 
stand-up komedije bo odprl DESETI BRAT STAND-
-UP KOMEDIJE, premiera prve predstave Andreja Te-
žaka - Teškega, strica iz ozadja slovenskega rock & 
rolla, reggaeja in stand-upa, očeta festivala Panč in 
vodje Kluba smeha 10ka. Valentinova nedelja prinaša 
že utečen GALA VEČER STAND-UP KOMEDIJE, ki ga 
bo povezoval Tin Vodopivec. Nastopajo Neša Bridžis 
(Srb.), Tin Sedlar (Hr.), Janez Usenik, Martina Ipša, 
Jan Kreuzer, Žan Papič ...._

Do 14. februarja / Ljubljana / Festivalna dvorana

ZIMSKI PANČ
FESTIVALNA DVORANA

SOBOTA
13. 2. 

Britanski kvartet Clean Bandit v Slovenijo priha-
ja prvič. Z grammyjem nagrajena skupina se bo 27. 
februarja 2016 ustavila v klubu Cirkus. Svoj pohod 
so sicer začeli s klubskimi večeri, v polnem sijaju pa 
zablesteli leta 2014. Njihov hit ''Rather Be'' je bil med 
drugim najbolj prodajan singel britanskega izvajalca 
leta, to pa je samo eden v seriji glasbenih ''skalpov''. 
Leta 2009 ustanovljena skupina meša klasično, 
klubsko in vokalno glasbo ter velja za eno največjih 
britanskih odkritij zadnjih let._

Ob 22.00 / klub Cirkus / Ljubljana

CLEAN BANDIT

SOBOTA
27. 2. 

Glasbeni festival MENT Ljubljana, ki ga spremlja 
istoimenska konferenca predstavnikov evropske 
glasbene industrije, bo v treh dneh predstavil per-
spektivne indie rock in elektronske glasbene zased-
be, ki ustvarjajo v prostoru »od Balkana do Baltika 
in onkraj«. Festival bo v treh dneh na devetih odrih 
gostil prek 50 izvajalcev iz več kot dvajsetih držav, 
na konferenco pa je privabil čez 200 glasbenih pro-
fesionalcev._

Do 5. februarja / Ljubljana / ment.si

FESTIVAL MENT

SREDA
3. 2. 

ŠANSON NA 
LJUBLJANSKEM GRADU

ČETRTEK
25. 2. 

SOBOTA
13. 2. 

DISCO KARNEVAL 2016
& XEQUTIFZ 
V CVETLIČARNI
V Cvetličarno se na pustno soboto že tradicionalno 
zgrnejo maske in kostumi vseh stopenj izvirnosti. 
Najboljše bodo ob zaključku odšle bogatejše za na-
ziv najboljše maske in bogato nagrado.  Za glasebe-
no podlago bo poskrbela obilna disco-funk zasedba 
Xequtifz (skupino sestavljajo Hannah Mancini, Toni 
Petrovič, Aleksandra Čermelj, Katja Sever, Erik Ma-
renče, Bojan Zupančič, Matjaž Kajzer, Miha Koretič, 
Andrej Fajfar in Matjaž Fajfar), ki bo prisotne grela 

s klasičnim disco zvokom, tla pa se 
bodo tresla ob številnih originalnih 
priredbah hitov disco kraljev. Vse ma-
ske ob vstopu prejmejo pijačo dobro-
došlice, vstopnice pa so že v predpro-
daji._

Ljubljana / Cvetličarna /  
cvetlicarna.info

SOBOTA
6. 2.  

OGLAŠEVANJE: VAS ZANIMA PREDSTAVITEV VAŠEGA DOGODKA? INFORMACIJE & POVPRAŠEVANJA: OGLASI@CITYMAGAZINE.SI

PICASSO V LJUBLJANI

LJUBLJANSKI ZMAJ

PETEK
26. 2. 
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PRIZM JE GLASBENI 
PREDVAJALNIK, KI JE 

TVOJ OSEBNI DJ
Prizm je glasbeni predvajalnik prihodnosti. Pozna 
tvoj glasbeni okus in izpolni glasbene želje vsem 
prisotnim. Predvajalnik lahko priključimo na kate-
rikoli zvočnik, s pomočjo algoritmov pa prepozna, 
kdo je v prostoru, kakšen je njegov glasbeni okus in 
kakšno je njegovo trenutno razpoloženje. Glede na 
zbrane informacije potem prilagodi glasbeni izbor. 
Z njim potreba po prenosniku, pametnem telefonu 
in tablici izgine. Ni vam več treba brskati po spletu 
in tuhtati, kaj želite poslušati. Prizm to delo opravi 
namesto vas. Pri tem se poslužuje spletnih knjižnic 
glasbe, z zvočniki pa se poveže prek kabla (3,5mm 
vhod), optike ali brezžične povezave Bluetooth. Ljudi 
v prostoru zazna prek pametnih telefonov, pametnih 
ur in zapestnic, ambientalno atmosfero v prostoru pa 
določi glede na del dneva, uro in jakost zvoka._

meetprizm.com

LG PREDSTAVIL 
UPOGLJIV 

ZASLON, KI SE 
ZVIJE V ROLO 
KOT ČASOPIS

LG je predstavil upogljiv zaslon, ki se 
zvije v rolo kot časopis. 18-palčni pro-
totip je naslednji LG-jev korak v tekmi 
za primat med upogljivimi zasloni, v 
kateri pa je njegov pravi tekmec samo 
Samsung. LG je tovrstni zaslon poka-
zal že lani, a za zaprtimi vrati, leto dni 

kasneje pa je v Las Vegasu vrata odprl 
tudi za široko javnost. Poleg upoglji-
vega zaslona je LG predstavil tudi 
55-palčni kot papir tanek televizor, ki 
ima vso potrebno elektroniko inštali-
rano ločeno._

lg.com

SAMSUNG SUHD 
SPEKTAKULARNA 

LINIJA UKRIVLJENIH 
TELEVIZORJEV 

Kdo potrebuje očala za navidezno resničnost, ko pa imamo Samsu-
ngov SUHD-televizor, ki nas s svojo velikostjo in ukrivljenostjo kar  
posrka v središče dogajanja. A ne le 170-centimetrska diagonala 
in 19-bitna tehnologija kvantnih točk, ki ponuja realistično sli-
ko, kakršni še niste bili priča, tu je tudi modularna tehnologija, ki 
omogoča ''parčkanje'' več zaslonov. S tem bomo lahko ustvarili po 
meri ukrojen televizor, kar v praksi pomeni, da se bosta za še boljšo 
uporabniško izkušnjo oblika in velikost televizorja prilagajali vse-
bini. Samsungovi SUHD-televizorji omogočajo optimalno izkušnjo 
gledanja v vseh okoliščinah, ne glede na svetlost, saj tehnologija 
kvantnih točk pretvori svetlobo v praktično vsako barvo vidnega 
spektra brez popačenja in ne da bi pri tem ogrozila raven svetlosti._

samsung.com

VSE VEČ IZDELKOV ZA DOM (SVETILA, SISTEMI ZA ZABAVO, GOSPODINJ-
SKI APARATI) SE PRIJEMLJE IME PAMETNI IZDELKI ZA DOM, KAR V PRAKSI 
POMENI, DA ZNAJO PREPOZNATI GOVOR, GIBANJE, TEMPERATURO IN 
KAKOVOST ZRAKA TER MARSIKAJ VEDO PRED VAMI. Z NOVIM ZNANJEM 
IN SPOSOBNOSTMI LAHKO POSKRBIJO ZA ŠE BOLJ KAKOVOSTNO, PRED-
VSEM PA PO MERI UKROJENO BIVANJE.

PAMETNI  
DOM 

V AMERIŠKI IGRALNIŠKI PRESTOLNICI 
LAS VEGAS SE PRVE DNI JANUARJA ŽE 
TRADICIONALNO ODVIJA EDEN NAJVEČ-
JIH SEJMOV ZABAVNE ELEKTRONIKE NA 
SVETU CES (CONSUMER ELECTRONICS 
SHOW), KAMOR SE VSAKO LETO ZGRNE 
VSA TEHNOLOŠKA SMETANA. LETOŠNJE 
PRESENEČENJE, KI TO NI, JE BILA MOČ-
NA ZASTOPANOST AVTOMOBILSKIH 
ZNAMK, SAJ SO BILI V SPLET POVEZA-
NI AVTOMOBILI ENA OSREDNJIH TEM. 
SEVEDA CES NI MOGEL MIMO NAVI-
DEZNE RESNIČNOSTI, VODILNEGA 
TEHNOLOŠKEGA TRENDA LETA 2016, 
SEJMIŠČE PA JE PREPLAVILA TUDI 
NOSLJIVA TEHNOLOGIJA VSEH OB-
LIK IN VELIKOSTI. DOBILI SMO TUDI 
PRVI DRON, KI PREVAŽA ČLOVEKA! 
CES 2016 SMO VES ČAS POZORNO 
SPREMLJALI IN V NADALJEVANJU 
VAM PREDSTAVLJAMO NEKATERE 
KLJUČNE NOVOSTI.

SAMSUNG FAMILY HUB 
– PAMETNI HLADILNIK 
Z ZASLONOM NA DOTIK

Tudi vas mika, da odprete hladilnik vsakič, ko gres-
te mimo njega, in strmite vanj, čeprav ne veste, kaj 
zares bi? Novi Samsungov hladilnik Family Hub se 
ponaša z gromozanskim 21,5-palčnim zaslonom 
ločljivosti 1800p in kamerami, ki ponujajo vpogled 
v notranjost hladilnika, ne da bi odpirali vrata. A za-
slon zmore še precej več. Vsebino hladilnika lahko z 
mobilno aplikacijo preverite tudi od drugod, ko ste na 
primer v trgovini in niste prepričani, ali morate kupiti 
še jajca ali ne. Obveščal vas bo tudi, kdaj morate ku-
piti določeno hrano in ali je ta na razprodaji, ter vam 
celo dovolil, da hrano naročite._

samsung.com

CES 2016 
POTOVANJE V 
PRIHODNOST
BE SEDIL O & IZBOR: A NŽE POMPE & JA N M AC A ROL

FOVE – PREBERE VAŠA 
ČUSTVA
Fove je naglavnik za navidezno 
resničnost, ki prvi omogoča sle-
denje predmetom z očmi, in ne le s 
premikanjem glave, kot je navadno pri 
konkurenčnih izdelkih. Predstavljajte 
si navidezni svet, ki se na vas odziva 
zato, ker prepoznava vaša čustva._

getfove.com

BMW AIRTOUCH 3D
Za BMW ni upravljanje z gestami 

nič novega, saj lahko novemu BMW 
serije 7 že podobno ukazujete. Evoluci-

ja obstoječega sistema pa omogoča po-
polnoma drugačno interakcijo z nadzorno 

ploščo vašega avtomobila brez dotikov. Fan-
tastičen sistem, ki kaže, kako bomo v prihodnosti 

upravljali različne sisteme v avtomobilih – tudi in 
predvsem varneje, da ne bi bila zbranost voznika več 
toliko ovirana._

bmw.com

HIKU: GUMB ZA NAKUPE  
Hiku je gumb za nakupe, ki živi v vaši 
kuhinji. Z magnetom ga lahko kar 
pripnete na hladilnik in ga imate tako 
vedno pri roki. Skenira lahko črtne 
kode in prepoznava vaš glas ter tako 
ustvarja nakupovalni seznam, ki ga prek 
aplikacije delite z domačimi. Tako imate 
na svojem pametnem telefonu vedno 
posodobljen nakupovalni »listek«._ 

hiku.us
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ŠE DO NEDAVNEGA SO BILE AVTOMOBILSKE NOVOSTI REZERVIRANE EK-
SKLUZIVNO ZA AVTOSALONE, LETOŠNJI CES PA JE DOKAZ, DA AMERIŠKI 
SEJEM ZABAVNE ELEKTRONIKE JEMLJE VETER IZ NJIHOVIH JADER. AVTO-
MOBILI IN TEHNOLOGIJA SO NAMREČ POSTALI MOČNO ZLIZANI, ZATO JE 
ODLOČITEV ŠTEVILNIH AVTOMOBILSKIH ZNAMK, DA NE POČAKAJO NA 
NAJVEČJE AVTOSALONE, LOGIČEN ODGOVOR NA IZZIVE ČASA.

MOBILNOST

Faraday Future je predstavil koncept električnega vozila FFZero1, 
1000-konjskega enosedežnega superšportnika na električni po-
gon. Čeprav futuristična zverina ne bo prerasla koncepta, pa nudi 
bogat vpogled v bodoča serijska vozila. S temi si bo med drugim 
delila modularno platformo (Variable Platform Architecture), ki bo 
osnova tako za dvo- kot štirikolesna serijska vozila, ta pa bodo lah-
ko opremljena z do tremi elektromotorji. Prototip FFZero1 se sicer 
baha s kar štirimi, ki so vpregli več kot 1000-člansko ''konjenico'', 
in avto na električni pogon, ''popikan'' s senzorji za avtonomno vo-
žnjo, z mesta do 100 km/h požene v vsega treh sekundah._

faradayfuture.com

FARADAY FUTURE 
FFZERO1: 

1000-KONJSKI 
KONCEPT

Volkswagen s kombijem Budd-e, oblikovno reinkarnacijo slo-
vitega Bullija, napoveduje električno prihodnost. Čeprav gre 
le za koncept, je pomemben zaradi električne zasnove, kajti to 
''gensko zasnovo'' bodo nosili tudi bodoči serijski modeli. Budd-
-e se ponaša z dvema električnima motorjema (sistemska moč 
je 225 kW), eden je na prednji (100 kW, 200 Nm), drugi pa na 
zadnji osi (125 kW, 290 Nm). Z mesta do 100 km/h ga spravita 
v 6,9 sekunde in hitrosti do 180 km/h. Zaradi MEB-platforme, 
ki naj bi v serijski izpeljanki Budd-eja ''zaživela'' leta 2019, se je 
v potniški kabini sprostilo kar nekaj prostora, kar omogoča več 
ustvarjalnosti pri igranju z notranjostjo. Z enim polnjenjem bo 
Budd-e omogočal od 400 do 500 kilometrov avtonomne vo-
žnje na električni pogon, baterijo pa bo do 80 odstotkov moč 
napolniti v 30 minutah._

volkswagen.com

VOLKSWAGEN BUDD-E:  
SLOVITI BULLI ZA 21. STOLETJE

EHANG 184: AVTONOMNI 
DRON, KI PREVAŽA LJUDI

Medtem ko se vsi ukvarjajo z avtonomnimi avtomobili, je kitajsko 
podjetje EHang presenetilo z dronom v ''naravni velikosti'', ki pre-
važa ljudi. Kitajci obljubljajo, da bo lahko to avtonomno zračno 
plovilo (AAV) popolnoma nadomestilo avtomobile. Za vožnjo ne 
potrebujete izpita za pilota ali posebnega usposabljanja, saj dron 
vse opravi sam. Vi se le udobno namestite v potniški kabini, na ta-
blici izberete želeno destinacijo, nastavite klimo, ki vam ustreza, in 

uživate, da vas dron kot osebni voznik dostavi na izbrano 
lokacijo. Letile lahko do 96 km/h, avtonomija letenja pa je 
25 minut. Je popolnoma avtonomen in ne dopušča ročnega 
upravljanja._
 
ehang.com

ČE STE MISLILI, DA SO BILE VSE MOŽNOSTI PAMETNIH TELEFONOV ŽE 
IZČRPANE, SE POŠTENO MOTITE. KREATIVNI UMI VEDNO NAJDEJO NOVE 
NAČINE, KAKO JIH LAHKO DODATNO ZAPOSLIJO. PO NOVEM LAHKO S 
TELEFONOM CELO KADITE ... A NISO SAMO TELEFONI, KI SO NADGRADILI 
SVOJE ZNANJE. PAMETNE SO POSTALE TUDI SUPERGE, NA SEJMU PA SMO 
POZDRAVILI ŠE KOPICO DRUGIH TEHNOLOŠKIH BOMBONČKOV.

NOSLJIVE 
TEHNOLOGIJE 
& TELEFONI

JUPITER – PAMETNI 
TELEFON, KI JE 

TUDI ELEKTRONSKA 
CIGARETA

Jupiter je pametni telefon, ki je tudi elektronska ciga-
reta. Gre za prvi telefon cigareto na svetu. Pod ino-
vacijo se podpisuje proizvajalec elektronskih cigaret 
Vaporcade, sicer pa je Jupiter otrok Johna Camerona, 
brata slovitega režiserja Jamesa Camerona (Avatar, 
Terminator). Telefon ima vgrajen vaporizer oz. raz-
pršilnik, ki posnema delovanje cigarete. Je pa jasno 
nekoliko dražji kot škatlica cigaret oz. e-cigareta, saj 
boste morali zanj odšteti (preračunanih) 275 (3G) 
oz. 457 evrov (4G LTE). Telefon s 13-centimetrskim 
zaslonom poganja operacijski sistem KitKat 4.4. In 
kako deluje? Uporabnik v USB-vhod vstavi vmesnik 
z ustnikom (na voljo bo 30 okusov), v aplikaciji izbere 
želeni okus in že lahko kadi._

vaporcade.com

PAMETNI 
TELEFON 

HUAWEI MATE 8
Huawei Mate 8 ne pleni po-
zornosti le s svojo brezhib-
no obliko, ampak tudi za-
radi zmogljivega čipovja in 
baterije. Usliši namreč prav 
vse želje zahtevnih poslov-
nih uporabnikov. Krasi ga 
visokokontrastni 6-palč-
ni zaslon z ukrivljenim 
2,5D-steklom, za odlično 
razmerje med energijsko 
učinkovitostjo in zmoglji-
vostjo pa skrbijo štirje A72 
2,3GHz in štirje A53 1,8GHz 
procesorji. Na voljo je s 3 
oz. 4 GB sistemskega po-
mnilnika in 32 oz. 64 GB 

notranjega spomina, zmogljivost ba-
terije pa je razkošnih 4000 mAh. Vanj 
se je naselil operacijski sistem Andro-
id Marshmallow 6.0 s hišno ''kožico'' 
EMUI 4, ki ponuja kopico možnosti in 
izboljšav uporabniške izkušnje. Izbolj-
šana je tudi hitrost kamere, za never-
jetne posnetke pa skrbi revolucionarni 
senzor Sony 16MP IMX298, ki je večji 
za 23 odstotkov. Za popolne selfije je 
zadolžena prednja kamera z 8 MP in 
z novim algoritmom za lepotni način 
zajema._

huawei.com

SCIO: ŽEPNI SKENER, 
KI MERI KALORIJE V 

HRANI IN PIJAČI
''Hrana naj bo vaše zdravilo in vaše zdravilo naj bo 
vaša hrana,'' je dejal grški zdravnik Hipokrat. A danes 
je težko vedeti, kaj zares uživamo, tudi deklaracijam 
pa ne gre povsem zaupati. SCiO je žepna Bluetooth 
naprava, molekularni senzor, ki uporablja infrardečo 
spektroskopijo, da določi kemično sestavo hrane in 
pijače. Sestavine razbere na podlagi tega, kako mo-
lekule reagirajo s svetlobo. Medtem ko je SCiO hrana 
za ušesa za tiste, ki so na shujševalnih dietah, pa je 
skener hrane v osnovi ustvarjen za tiste, ki trpijo za 
diabetesom in kardiovaskularnimi boleznimi, da se 
lažje držijo predpisane hrane. Skenerju hrane SCiO 
je ''priložena'' mobilna aplikacija, ki pa ne le razkrije 
vsebnost maščob, kalorij in drugih elementov v hrani, 
ampak je tudi prehranski strokovnjak, ki svetuje, koli-
ko tovrstne hrane lahko človek zaužije v določenem 
obdobju._

consumerphysics.com

PAMETNE SUPERGE 
DIGITSOLE SMARTSHOES 
‘’NA’’ PAMETNI TELEFON

Pametne superge Digitsole Smartshoes prihajajo iz prihodnosti, a 
so obutev jutrišnjega dne. Vsaj tako obljubljajo pri znamki Digitsole, 
ki je v podplat superg Smartshoes, izdelanih iz lahkega Neo-tech 
materiala, skrila grelce in senzorje. Pohvalijo se lahko še s sistemom 
samozavezovanja (zavežemo in odvežemo jih s pomočjo aplika-
cije), kot smo mu bili priča v filmu Vrnitev v prihodnost II. A gre za 
konkretno nadgradnjo superg Nike Air Mag. Uporabnik lahko na-
mreč s pametnim telefonom zaradi grelcev uravnava temperatu-
ro (prve superge s ''centralnim ogrevanjem'') in si pogreje hladne 
noge (do temperature 38 °C). Superge Smartshoes prav tako me-
rijo razdaljo in število porabljenih kalorij. Baterija po besedah vo-
dilnih zdrži več dni oziroma 8 ur ob neprekinjeni rabi in jo bo moč 
polniti tudi brezžično._

digitsole.com
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KEYMISSION 360:  
NIKON S SVOJO PRVO  

AKCIJSKO KAMERO 
Nikon je predstavil svoj prvi akcijski KeyMission 360, 

360-stopinjsko videokamero, s katero je takoj navdušil. 
V prihodnosti bo ta dobila tudi potomce, ki bodo imeli 

odlične ''gene'', saj bodo gotovo podedovali možnost sne-
manja videoposnetkov v formatu 4K (UHD), vodoodporno 

ohišje (do globine 30 metrov) in zajem 360-stopinjskih 
posnetkov. Odporna je proti prahu, tresljajem, padcem 
(do višine 2 metrov) in nizki temperaturi. Vgrajen ima 

sistem zmanjševanja tresljajev (VR), njeno drobovje pa 
je nekaj posebnega. Na vsaki strani ima namreč vgra-

jeno širokokotno kamero tipa GoPro, kar ji omogoča 
zajem 360-stopinjskih posnetkov in fotografij._

nikon.com

KODAK SUPER 8
50 let po predstavitvi izvirnika - 
legendarne Kodakove kamere 
- Super 8 film - prihaja nova 

super osmica. Ta bo navdušila 
nastalgike in ljubitelje filmo-
grafije, ki si bodo ta izdelek 

vsekakor zaželeli v svoji 
zbirki. Seveda prihaja 
v moderni embalaži 

in ni le analogna, 
kar pomeni, da je 

odličen hibrid novega 
digitalnega časa in 

klasičnega filma. Za lažje 
snemanje obstaja digitalni 
zaslon, prek katerega boste 

kadre lažje ujeli tako v digi-
talni različici kot na 8mm film, 

ki ga boste lahko uporabljali v 
nostalgičnih filmskih projektorjih. 

Za vse navdušence bo na voljo 
sprva v omejeni različici letošnjo 

jesen s cenami, ki se bodo gibale med 
400 in 650 evri, če pa bo eksperiment 
zadovoljil vodilne pri Kodaku, se prihod-

nje leto obeta cenejša različica._

kodak.com TECHNICS SL-1200: 
LEGENDARNI 

GRAMOFON 2.0 
Panasonic je na CES presenetil z oživitvijo blagov-

ne znamke Technics in predstavitvijo legendarnega 
gramofona SL-1200. Ta izdelek namreč praznuje 50. 

obletnico in spodobi se, da dobi različico 2.0. Tako kot pri 
Kodaku Super 8 gre tudi pri tem izdelku za gadget, ki naj 

bi navdušil predvsem avdiofile in tiste, ki slišijo podrobnosti 
zvočne kulise. Ker so “plošče” že nekaj časa modne, utegne 

po vsej verjetnosti zgodba navduševati tudi tiste, ki cenijo le 
odlično nostalgijo in dober dizajn._

panasonic.com 

PAMETNA 
URA HUAWEI: 
POSUTA S 

KRISTALI 
SWAROWSKI 

Huawei je predstavil s kristali Swa-
rowski posuti pametni uri Jewel in 

Elegant, ustvarjeni posebej za 
ženske. Pametne ure so bile 

do zdaj bolj moški dodatek ali 
bolje igračka, a to se zdaj 

spreminja. Uri dopolnjuje-
ta kolekcijo pametnih ur 

Classic, Active in Elite, ki 
jih je Huawei predstavil 

lani. Posuti sta z 68 
kristali Swarovski 

Zirconia debeline 
1,5 mm, razporeje-

nimi okoli rožna-
to-pozlačenega 

okvirja. Dopolnjujeta 
ju paščka iz italijanske-

ga usnja v biserno beli in 
safirno modri barvi. Elegant 

je nekoliko bolj zadržana kot 
Jewel, zato pa imata obe 40 

različnih kožic za številčnico 
(44-milimetrska, pred praskami jo 

ščiti safirni kristal), kar je enako kot 
pri izvirnih modelih, so pa pri Huaweiu dodali še deset 
edinstvenih ženstvenih dizajnov._

huawei.com

V LAS VEGAS SE JE LETOS ZGRNILO VEČ KOT 3000 PODJETIJ, KI SO VSAKO 
PO SVOJE PLENILA NAŠO POZORNOST. ŽAL NE MOREMO PREDSTAVITI 
VSEH TEHNOLOŠKIH NOVOSTI, LAHKO PA IZPOSTAVIMO TISTE, KI SO ZA-
RADI SVOJE INOVATIVNOSTI, DRUGAČNOSTI ALI EKSKLUZIVNOSTI PRI-
TEGNILE NAŠO POZORNOST. KAMERE, PAMETNE URE, GRAMOFONI ... CES 
JE PONUDIL NEKAJ ZA VSAKEGA.

DRUGE 
ZANIMIVOSTI 
& RETRO

OGLAŠEVANJE: VAS ZANIMA VSEBINSKA PREDSTAVITEV VAŠIH IZDELKOV ALI STORITEV? INFORMACIJE & POVPRAŠEVANJA: OGLASI@CITYMAGAZINE.SI

ZA PRAVE MOŠKE 
Ultra premium brandy Ararat Erebuni, name-

njen resničnim ljubiteljem in poznavalcem 
brandyjev Ararat. Na voljo le po naročilu.  

Cena: 645,00 €

premium-vodka.si

LESENO STOJALO ZA TABLICO MOI 
Na naši spletni strani vpišite »CityMagazi-
ne« ter izkoristite 20% popust pri nakupu 

Moi izdelka iz slovenskega lesa. 
Cena: 35,00 €

moi-style.com

BRAUN SERIES 3  WET & DRY 
Za suho in mokro britje, s tremi neodvisni-
mi gibljivimi rezalnimi deli, ki se prilagajajo 

linijam obraza.  
 MPC: 79,99 € 

braun.braun.com

KO TE PREVZAME OKUS 
Vrhunski ročno izdelani trufi iz Čokola-

dnega ateljeja Dobnik. Izbranost okusov 
in oblike.

 Cena: od 14,90 €
cokoladniatelje.si

HUGO EXTREME 
V dišavi je ujet vonj HUGO EXTREME sve-
žine morja in obale. Vonj, ki prevzame in 
popelje v čudovit svet svežine. MPC edt.

 Cena (50 ml): 58,99 €

fragrances.hugoboss.com

BOSS THE SCENT 
Dišava vsebuje ekskluzivno sestavino iz 

Afrike, ki deluje kot afrodiziak- sadež ma-
ninka, ki v njem prebuja globlja občutja.

MPC edt, 50 ml: 66,10 €

fragrances.hugoboss.com 

HUAWEI IN GOOGLE SKUPAJ   
Vrhunska naprava Nexus 6P vključuje 

najnovejši OS Android 6.0 Marshmallow in 
poudarja najvišjo kakovost dizajna. 

Cena:  629,00 €
big-bang.si

ČOKOLADA Z OSEBNIM SPOROČILOM 
Podari Gorenjko s prav posebnim sporoči-
lom in poskrbi za res izvirno sladko darilo 

za svojo ljubljeno osebo.
 Cena: 6,50 €
gorenjka.si

WE – VIBE 4 PLUS 
Vibrator za pare št. 1 – pari se zdaj lahko 
povežejo na nov, vznemirljiv način, če so 
v istem prostoru ali na različnih celinah. 

Cena: 159,00 €

lolita.si

JAGODNA ZABAVA 
Uporaba lubrikanta v gelu Durex Play Saucy 

Strawberry je zabaven način, da začinite 
ljubezensko življenje s sadnim okusom. 

 Cena: 9,90 €
durex-slovenia.si

VALENTINČKI  
ZA NAŠE  

KAVALIRJE
MOŠKI SO PRI DARILIH VELIKOKRAT NAJBOLJ HVALEŽNO 

OBČINSTVO. NISO ZAHTEVNI IN NE POTREBUJEJO VELIKO. 
MI SMO PRI IZBIRI DARIL POMISLILI TUDI NA TISTE NAJ-
BOLJ ZAHTEVNE IN PETIČNE KAVALIRJE, KI SE LE NE ZA-

DOVOLJIJO TAKO HITRO. TUKAJ SO ČUTNE DIŠAVE, NEKAJ 
TEHNOLOŠKIH IGRAČK, ZA PIKO NA I PA ŠE PRIPOMOČEK, 

KI BO POPESTRIL UŽITEK MED RJUHAMI._ 

OGLASNA VSEBINA
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VALENTINOVA ROMANCA V BENETKAH 
S svojo boljšo polovico praznujta praznik 

zaljubljenih v čarobnem mestu na vodi. 
Odhodi iz LJ, CE, MB, SEŽ in NG.

Cena (iz LJ):  22,90 €

klik2go.si/benetke

VALENTINČKI 
ZA NAŠE 

DAME
STE ŽE RAZMISLILI, KAJ BOSTE LETOS PODARILI SVOJIM 
BOLJŠIM POLOVICAM? DA BO IZBIRA NEKOLIKO LAŽJA, 
SAMO PRIPRAVILI IZBOR DARIL, KI BODO ZADOVOLJI-
LA RAZLIČNE OKUSE NAŠIH DAM. NEKAJ ZA SVILNATO 

MEHKO KOŽO IN SIJAJ, NEKAJ ZA ROMANTIČNO VZDUŠJE, 
NEKAJ MODNEGA IN NEKAJ SLADKEGA – TO SO VALEN-

TINČKI ZA NAŠE DAME, KI BODO TO VALENTINOVO NARE-
DILI ŠE BOLJ POSEBNO._

RAZPOSAJENI ČEŠNJEVI CVETOVI   
Proslavite ljubezen z dihom cvetne sveži-
ne – tu je L'Occitanova nova interpretacija 

priljubljene dišave Češnjev cvet.
 Cena: od  7,60 € 

loccitane.si

TORBA Z ZAMENLJIVIM POKLOPCEM 
Torba NOBU je lahko vsak dan drugačna. Z 
menjavo poklopca ji v trenutku spremeniš 

videz. 
Cena: od 28,30 €

nobubag.com

VSTOPNICE ZA NEPOZABEN ŠOV 
Chippendales bodo 14. 4. nevarno segreli 
ozračje Hale Tivoli ter podžigali in uresni-

čevali neštete skrite fantazije. 
Cena: od 29,00 €

goo.gl/6fIZfF

PODARITE DRUGAČNE VRTNICE 
Melvita je prepotovala ves svet, da bi od-
krila najžlahtnejše vrtnice, ki v sebi nosijo 

dragocene sestavine za nego kože. 
Cena: 32,40 €

melvita.si

4KIDS, DNEVNA POMLAJEVALNA KREMA 
Formula naravnih sestavin s hialuronsko 

kislino in propolisom poskrbi za dolgotraj-
no šarmantnost smejalnih gubic. Primerna 

za oba spola. 
Cena: 49,90 €

4kidsandus.com

KER SI ZASLUŽITE BITI PRINCESA 
Na dnu hrustljav lešnikov praline, na njem 

se bohoti temni čokoladni mousse, sledi pa 
mu mlečni čokoladni mousse. 

Cena: 68,00 €
sladke-pozornosti.si

MODRČEK HOLLY – AIMA DORA 
Elegantni trikotni modrček iz francoske 

Jabouley čipke, v katerem se boste
počutile zapeljivo in udobno.

 Cena: 43,39 €

leisylingerie.com

PRAVI OKUS LJUBEZNI 
Čokoladna tablica z okusom ljubezni ter 

jagod, vanilje, vrtnic in lešnikov.
 Cena: 4,50 €

cukrcek.si

VALENTINOVI MEHURČKI 
Iskrivi mehurčki pristne Modre frankinje 
v z Decanterjevim priznanjem nagrajeni 

Konjiški penini rose.
 Cena: 9,99 €
zlati-gric.si

CRIMSON KISS BY NVEY ECO 
Si ženstvena, drzna, elegantna in seksa-

pilna? Ustnice v odtenku Crimson Kiss 
znamke Nvey ECO bodo to jasno izražale.

 Cena: 25,99 €
senekaorganica.com

SALONARJI JESSYSS 
Velika ponudba modnih ženskih salonarjev 

vseh barv v spletni trgovini Jessyss.
Cena: 22,95 €

jessyss.si

ZOYA: NARAVNA MANIKIRKA              
NAKED MANICURE 

Preprost, izredno učinkovit sistem za
čudovite nohte naravnega videza. 

Cena: od 13,95 € do 15,95 € 
bomerx.si

TORBICA IZ EKO USNJA  
Torbica s pozlačenimi detajli, velikost 50 
cm x 40 cm, na razpolago v več barvah. 

Redna cena 39 €, v februarju 
SAMO  19,50 €

sincerastyle.com

VLAŽILNI AROMA TRIO 
Komplet za vlaženje kože: oljni serum 

Neroli, krema Hydra Floral in micelarno 
olje. Cena: 52,00 €

bomerx.si 

DRAMATIČNI BARVNI DUET 
Komplet 2 OPI lakov v lični kozmetični 

torbici.  
Cena: 19,50 €

bomerx.si 

EAU AIMABLE   
Le Couvent des Minimes predstavlja 

dišavo zaljubljencev. Kolonjska vodica Eau 
Aimable vsebuje esenco cvetov pomaran-

čevca, ki so simbol ljubezni.
Cena (100 ml):  29,50 €

fb.com/LeCouventDesMinimesSlovenija

YANKEE CANDLE, VELIKA SVEČA TRUE 
ROSE   

Zapeljiv, bogat in žameten … izjemen 
vonj, ki prihaja iz brezhibne globine rdečih 

vrtnic. 
Cena: 24,90 €

yankeecandle.si

OGLASNA VSEBINA

“LJUBEZEN JE 
SESTAVLJENA 
IZ ENE DUŠE, 

KI ŽIVI V DVEH 
TELESIH.”

Aristotel

“LJUBEZEN 
JE TISTO 

STANJE, KO JE 
SREČA DRUGE 

OSEBE BOLJ 
POMEMBNA 

OD LASTNE.”

Robert Heinlein

“ŽIVLJENJE NAS JE NAUČILO, 
DA LJUBEZEN NI ZRENJE DRUG 
V DRUGEGA, TEMVEČ ZRENJE 

V ISTO SMER.”

Antoine de Saint-Exupéry
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ČAS, KO 
ZADIŠI PO 
VALENTINOVEM

Čas priprave: 
30 min + 8 ur v zamrzovalniku

Porcije: 4
Stopnja zahtevnosti: srednje zahtevno

SESTAVINE/
Za vaniljevo zmrzlino:
2 bio jajci iz proste reje Natur aktiv
60 g sladkorja v prahu Diamant
60 g kristalnega sladkorja Agragold
250 ml bio sladke smetane Natur aktiv
noževa konica burbonske vanilje Bella

Za sadni preliv:
500 g zamrznjenih gozdnih sadežev Sweet Valley
100 g kristalnega sladkorja Agragold
200 ml kakovostnega suhega belega vina Chardonnay 
& Rebula Gašper
2 čajni žlički teranovega likerja iz kleti Vinakras
sok 1 limone

Čas priprave: 
ca. 30 min

Porcije: 4
Stopnja zahtevnosti: preprosto

SESTAVINE/
600 g zorjene govedine Košaki 
150 g blage gorgonzole Cucina
malo ekstra deviškega oljčnega olja Castello za peko
400 g šampinjonov
1 žlica slovenskega čajnega masla Milfina
1 vejica rožmarina
40 ml škotskega viskija Old Keeper
sol Piranske soline 
poper Le Gusto

VANILJEVA ZMRZLINA Z 
GOZDNIMI SADEŽI

GOVEJI FILE Z GORGONZOLO IN 
ROŽMARINOVIMI ŠAMPINJONI

Vaniljeva zmrzlina: 
Rumenjake in sladkor v prahu stepamo z 
električnim mešalnikom, dokler zmes ne 
postane svetla. Iz beljakov stepemo trd 
sneg, ki mu med mešanjem postopoma 
dodajamo kristalni sladkor. 
Smetano stepemo in ji primešamo vani-
ljo. V jajčno zmes najprej rahlo umešamo 
sneg, nato pa še stepeno smetano. Maso 
damo v okrogle posode za zamrzovanje 
ali silikonske modelčke ter jo postavimo v 
zamrzovalnik vsaj za 8 ur. 

Sadni preliv iz gozdnih sadežev: 
Gozdne sadeže sladkamo ter jih 10 minut 
kuhamo v mešanici vina, teranovega liker-
ja in limoninega soka. Polovico sadežev 
pretlačimo s paličnim mešalnikom, da do-
bimo gost preliv, v katerega nato s kuhal-
nico vmešamo še drugo polovico gozdnih 
sadežev. Preliv ohladimo in ga pred servi-
ranjem polijemo čez vaniljevo zmrzlino.

Goveji file narežemo na 4 rezine, ki jih solimo in popramo.
Gorgonzolo narežemo na debele rezine. 
Zrezke pečemo v ponvi na vročem olju pri visoki tem-
peraturi približno 2–4 minute na vsaki strani. Nato jih 
vzamemo iz ponve, obložimo z gorgonzolo, zavijemo v 
alufolijo ter pustimo počivati na toplem 5 minut. Medtem 
operemo šampinjone. Narežemo jih na četrtine in 
prepražimo na maslu. Dodamo fino sesekljan ro-
žmarin in na hitro še malo prepražimo. Zalijemo z 
viskijem ter solimo in popramo.

Minister za zdravje opozarja, da prekomerno uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.

ČE MORDA ŠE NE VESTE: TUDI V SLOVENIJI IMAMO PENINE, KI 
SE POSTAVLJAJO OB BOK NAJBOLJŠIM FRANCOSKIM ŠAMPANJ-
CEM. BJANA, PRVE SUHE PENINE V SLOVENIJI IN ZMAGOVALKE 
NA PRESTIŽNEM SVETOVNEM TEKMOVANJU DECANTER WORLD 
WINE AWARDS 2015, SO PLOD VINARJA MIRANA SIRKA, KI V GO-
RIŠKIH BRDIH, V VASICI BILJANA, V NAJSTAREJŠI VINSKI KLETI 
PRI NAS, S SVOJIMI SLOVENSKIMI PENINAMI ORJE LEDINO TUDI 
PREK NAŠIH MEJA IN V NAJBOLJŠIH RESTAVRACIJAH PO SVETU. 

SLOVENCI IMAMO PE-
NINE, NE ŠAMPANJCE ... 
»LE« PRVOVRSTNE PENI-
NE VINSKE HIŠE BJANA
Najprej nekaj terminologije: Slovenci ni-
mamo šampanjca, temveč penine. Šam-
panjec prihaja izključno iz francoske pok-
rajine Šampanja (Champagne). Imamo pa 
penine. In to prvovrstne. Za to se gre zah-
valiti predvsem vinski hiši Bjana, kjer 
Miran Sirk prideluje prvovrstne peni-
ne. Glavno vlogo pri pridelavi penečih 
vin Sirk prepušča naravi. Spoštuje jo 
in jo skuša čim bolje razumeti tako v 
vinogradu kot kleti. Lokacije Sirkovih 
vinogradov so še posebej skrbno iz-
brane, Sirk pa ob vsem tem prisega 
tudi na tradicijo ročnega obiranja 
grozdja in ročnega obračanja stekle-
nic, na klasiko, na žulje in kaplje potu.
Za penine Bjana uporabljajo tri sor-
te grozdja, in sicer dve šampanjski 
– chardonnay in modri pinot – ter 
briško sorto rebula. Chardonnay daje vinu 
telo, aromatiko in polnost, modri pinot 
strukturo in sadnost, rebula pa eleganco in 
svežino.

PENINE BJANA – 25 LET, 
PRIZNANJA IN NAGRADE
Pogum, ambicioznost, znanje in trdo delo 
so Sirka danes, 25 let kasneje, pripeljali med 
najboljše pridelovalce penin na mednaro-
dni ravni, kar dokazujejo prejete številne 
prestižne svetovne nagrade in priznanja, 
ki jih njegove penine dobivajo že nekaj let 

zaporedoma. S tem se je postavil ob bok 
drugim bleščečim svetovnim imenom.
Letošnji največji Sirkov ponos je zagotovo 
penina Brut Rosé, ki je osvojila prestižno 
medaljo DWWA Regional Trophy 2015 – 
šampion Srednje Evrope v kategoriji penin 
nad 15 funtov. To je doslej najpomemb-
nejše mednarodno priznanje za slovenske 
penine nasploh. Na stopničkah svetovnega 

vinskega tekmovanja Decanter se menjajo 
tudi ostale penine Bjana: Brut – srebrna 
medalja Decanter 2015, lani zlata, predlani 
bronasta in Cuvée Prestige – zlata medalja 
Decanter 2015, lani bronasta, predlani sre-
brna. Poleg serije uspehov na tekmovanju 
Decanter je Bjana požela uspeh tudi na 
prvem svetovnem tekmovanju penečih vin 
v Milanu. Bjana je sodelovala s tremi peni-
nami in vse tri so se uvrstile v finalni izbor 
(tudi kot edina slovenska vina)._
 
bjana.si 

BE SEDIL O & IZBOR: LUCI JA M A RKO

Zajtrk v postelji

Razvajajta se z zajtrkom v poste-
lji. Privoščita si vajin najljubši tip 
zajtrka in  seveda ... grešita.  Kdo 
pravi, da čokolada zjutraj ni pri-
merna? Ali pa kozarec penine? 

Popoldanski koktajl

Oboževalca  koktajlov?  Popestri-
ta si z njim tudi praznik zaljubljen-
cev. Koktajl je lahko romantičen 
in sladek ali pa strasten kot ljube-
zenski napoj, ki bo le še podžgal  
strast, od  katere se vama že vrti. 

Zapeljiva romantična večerja

Le kako bi lahko pozabili na si-
cer najbolj klišejsko, pa zato nič 
manj doživeto romantično ve-
čerjo v dvoje? Poskrbita za pravi 
ambient: ne pozabita na svečke, 
cvetje, dišave in perilo, ki bodo 
pričarali erotično vzdušje. 

Vroče valentinove jedi 

Če še nikoli nista poskusila, je 
morda ravno to valentinovo pra-
vi čas, da si privoščita hrano, ki 
je znana kot afrodiziak. Če imata 

VALENTINOVO JE ŽE ČISTO BLIZU IN GOTOVO STE 
ŽE RAZMIŠLJALI, KAJ BOSTE NA TA DAN POČELI S 
SVOJIM NAJDRAŽJIM ALI NAJDRAŽJO. NO, ČE IDEJE ŠE 
NISTE  DOBILI, VAM  LAHKO PRISKOČIMO NA PO-
MOČ. MORDA SE LETOS ODLOČITE ZA KULINARIČNO 
RAZVAJANJE V DVOJE IN SE TAKO TA DAN POKORITE 
VSEM ČUTOM.

željo po vroči noči, po sezita po 
ostrigah, rdečem vinu, čiliju, čo-
koladi, lososu, figah, granatnem 
jabolku ali jagodah. 

Stara dobra klasika: penina in 
jagode

Penina je eden najbolj priljublje-
nih afrodiziakov. V nas namreč 
vzbudi željo po užitku in dobro 
razpoloženje ter že od veko-
maj slovi kot ljubezenski napoj.  
C-vita min  v jagodah prav tako 
pospešuje poželenje, rdeča bar-
va sadja pa spominja na strast.

Nekoliko drugačna jedilnica

Če ponavadi obedujeta v kuhi-
nji ali kvečjemu postelji, zakaj 
tokrat ne bi poiskala še kakšne 
druge različice jedilnice in se 
morda preselila v vročo kopel 
z mehurčki ter si tam privoščila 
vajine najljubše jedi? Če sta bolj 
odporna proti mrazu, se lahko na 
popoldanski sprehod odpravita  
s termovko vroče čokolade, ki si 
jo privoščita na klopci v parku, 
medtem ko se romantično  sti-
skata._

VALENTINOVO
KULINARIČNO
RAZVAJANJE
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COPPERHILL  
MOUNTAIN LODGE, 

ÅRE, 
ŠVEDSKA 

Poleti severna divjina ponuja spre-
hode in pohodništvo na osvežujoče 
hladnem zraku in spektakularne 'bele' 
noči v naročju gora in bujnih gozdov. 
Pozimi pa se Åre, največji smučarski 
center v Skandinaviji,  spremeni v sve-
tovljanski smučarski center, ki ga lah-
ko spoznamo kar s praga 
hotela Copperhill Mounta-
in Lodge.  Na vrhu slikovite 
švedske gore Förberget, na 
višini 730 metrov nad mor-
jem, leži idilično pribežališ-
če za vse, ki si želijo topline 
in domačnosti v kombina-
ciji z drznimi zamislimi moj-
stra arhitekture Petra Bo-
hlina, znanega predvsem 
po zdaj že kultnih Applovih 
trgovinah. Bohlinu je us-
pelo v 112 sob v zemeljskih 
tonih, poleg prostornosti in 

udobja,  vnesti tudi vablji-
vo intimnost in zasebnost. 
Odprta, prostorna not-
ranjost z zanimivimi ge-
ometrijskimi lesenimi 
podporniki in ogromnim 
kamnitim kaminom je 
čudovita kulisa pred og-
romnimi okni, ki ponujajo 
odprt pogled  na gorov-
je Jämtland. Zunanjost 
tako služi kot okvir Bo-
hlinovi kreaciji. Središče dogajanja 
v hotelu pa je ogromno stopnišče, s 
katerega se odpira pogled na celot-

no recepcijo, kjer se v trenutku stkejo 
nova poznanstva in prijateljstva. Da 
ne bodo na krožniku le špageti in riž, 
poskrbi vrhunska kulinarična ponudba 
dveh restavracij, pa tudi za apres-ski 
zabave ni treba prav daleč, saj je za-
bava odlična kar v hotelskem baru, 
najboljše zabave pa se odvijajo v Villi. 
Poleg glavnega hotelskega poslopja si 
lahko družba štirinajstih najame Villo, 
kjer jim je na voljo sedem spalnic (če 
to ni dovolj, lahko še štiri osebe spijo v 
dodatni stavbi), lastni wellness s sav-

nami, fitnes ter ogromen 
skupni prostor s kaminom 
in več manjših skupnih 
prostorov, kamor se lah-
ko umaknejo tisti, ki želi-
jo več miru, konferenčna 
soba, seveda pa niti ku-
hati ni treba, kajti že tako 
ne ravno poceni ponudbi 
lahko dodajo tudi kuhar-
ja in celo butlerja, torej 

osebo, ki bo za vse želje skrbela noč 
in dan._ 

ZAKAJ PA LETOS SMUČANJE NE BI BILO DRUGAČNO? PRED-
STAVLJAMO VAM NEKAJ EDINSTVENIH SMUČARSKIH HOTE-
LOV V RAZVPITIH SMUČARSKIH SREDIŠČIH, KI PONUJAJO 
VEČ KOT LE POSTELJE IN KUHINJE. NJIHOVO UDOBJE, PO-
NUDBA SPROSTITVE IN ZABAVE PO SMUČANJU BODO TUDI 
NAJBOLJ ZAGRIZENE NASPROTNIKE PREŽIVLJANJA POČI-
TNIC NA HLADNEM PREPRIČALI V NASPROTNO. 

BE SEDILO: JA SMINA DVORŠEK

LUKSUZNA
BELA
AVANTURA

Fo
to

:Jo
na

s 
Ku

llm
an



XXX // 1918 // DESTINACIJA

HOTEL ZHERO 
 ISCHGL/KAPPL,  

AVSTRIJA  

Zakaj smučanje v Avstriji? Zaradi 
svežega zraka, čudovitih panoram in 
adrenalina ob vijuganju po zasneže-
nih strminah? Ali zaradi zabave, ki sledi 
gorskim pustolovščinam: divje apres-
-ski zabave ali le udobnega posedanja 
pred kaminom pred obiskom savne? 
Le nekaj kilometrov od Ischgla na av-
strijskem Tirolskem ponuja hotel Zhe-
ro-Ischgl/Kappl tirolsko tradicijo in lu-
ksuzno, inovativno arhitekturo tik ob 
enem največjih smučarskih centrov na 
svetu. Več kot 238 kilometrov urejenih 
prog čaka, da jih spoznajo gostje tega 
petzvezdičnega hotela. Steklo, les in 
kamen se zlivajo v moderne linije in 
ustvarjajo čudovit ambient v vsaki od 
78 sob in apartmajev. Svetleča fasada 
hotela odseva naravne lepote v okoli-
ci, medtem ko je notranja oprema delo 
svetovno znanih oblikovalskih podje-

tij, kot sta Minotti in Bottega Veneta. 
Če navadna hotelska soba ni dovolj, 
hotel ponuja tudi štiri ogromne apart-
maje z osebnim lakajem, malo bolj 
družabni pa raje obiščejo restavracijo 
Zhero Open Grill, kjer kuharski mojster 
Klaus Brunmayr ustvarja mešanico lo-
kalne in mednarodne kuhinje. In ker so 

CHETZERON, CRANS-
-MONTANA, ŠVICA

Visoko nad pobočji Crans-Montane v 
Švici, s panoramskim pogledom proti 
dolini Rone in na mogočne Alpe, ho-
tel Chetzeron najbolje razlaga bese-
dno zvezo 'daleč stran od množic'. 
Hotel je pravzaprav nekdanja postaja 
gondole, ki za svojo kamnito in leseno 
fasado skriva 16 sob in apartmajev z 
daleč najlepšim pogledom na alpsko 
pokrajino, od Matterhorna do Mont 
Blanca. Visoko nad značilnimi gorski-
mi središči, tako višinsko kot po slogu, 
Chetzeron ponuja čarobno kombina-
cijo odličnega smučanja in odmaknje-
nosti. 
Ko se je hotelski podjetnik Sami Laa-
ma odločil odpreti ekološki hotel v 
švicarskih Alpah, je bilo takoj jasno, da 
njegova stvaritev ne bo vsakdanja. Za 
samooklicanega klavstrofoba so tra-
dicionalne lesene hišice, zgrajene tes-
no druga ob drugi v glasnih smučar-
skih središčih, predstavljale antitezo 
njegove vizije gorskega oddiha. Sanje 
je uresničil, ko je nekdanjo postajo 
gondole na nadmorski višini 2.112 me-
trov v petih letih in s podporo lokalne 
skupnosti spremenil v avtentičen in 
inovativen hotel, ki goste preseneča 
na vsakem koraku. Skupaj z arhitek-
turnim podjetjem Actescollectifs je 
ustvaril prostor, ki ohranja industrijski 

dizajn originalne zgradbe, a s toplino 
in udobjem daje kontrast divji naravi 
okoli hotela. 
Že dostop do hotela je zabaven, saj 
je možen le s smučmi ali snežnimi 
sanmi (oziroma peš in s kolesom po-
leti), terase na treh nivojih z mrežami 
za ležanje in ležalniki ob notranjem 
bazenu in ogrevan zunanji bazen pa 
poskrbijo, da so gostje resnično po-
vezani z naravo. Bari, ki so odprti za 
vse, ali pa takšni, ki so namenjeni le 
ožjim krogom prijateljev, skrbijo, da 
tudi po smučanju na višini več kot 
2.000 metrov ni dolgčas, v restavra-
ciji pa, kot zahvala lokalni skupnosti, ki 
je zelo pripomogla k izgradnji hotela, 
pripravljajo predvsem jedi iz domačih 
sestavin._ 

ROOMS HOTEL KAZBE-
GI, GRUZIJA

Smučanje po prvinskem pršiču in ne-
odkritih širjavah in razkošje zaseb-
nega helikopterja le redkim izbranim 
omogočata užitke predvsem v Sever-
ni Ameriki, Srednji Evropi, daljni Rusiji 
in na Japonskem. Novo središče tako 
imenovanega heli-skiinga pa se je 
odprlo tudi v kavkaški državici Gruzi-
ji. Hotel Rooms Hotel Kazbegi stoji v 
srcu kavkaških gora, kjer smučarjem 
in deskarjem na snegu skupaj s podje-
tjem Gudauri-Heliskiing ponujajo eno 
najboljših adrenalinskih izkušenj. Juž-
na pobočja Kavkaza imajo podnebje, 
podobno alpskemu, zaradi odsotnosti 
večjih smučarskih središč pa je večina 
strmin prekrita s pršičem. Najboljše 
razmere za smučanje so od januarja 
do marca in le v tem času Gudauri-
-Heliskiing organizira heli-ski izlete, 
ki jih vodi ekipa izkušenih avstrijskih 
pilotov in smučarskih vodnikov. He-
likopterji imajo neoviran dostop do 
gorskih pobočij, po katerih lahko na 
višini od 1.500 do 4.200 metrov smu-
čarji preizkušajo svoje zmožnosti. Ho-
tel je zasnoval arhitekturni biro iz Tbi-
lisija Adjara Arch Group. Zgradba s 156 
sobami od daleč spominja na ostanek 
sovjetskih vojaških namestitvenih 
centrov, a natančnejši pogled potrju-
je, da je hotel zgrajen iz najboljših ma-
terialov; gre za sodobno kombinacijo 
avantgardne estetike z že legendar-
nim gruzijskim gostoljubjem in toplino. 
Udobna restavracija in bar ponujata 
gruzijske specialitete in čedalje bolj 
cenjeno gruzijsko vino, zabave po 
smučanju pa se največkrat odvijajo ob 
notranjem bazenu ali pa v ogromnem 
prostoru ob recepciji. Vsaka od 156 
sob je zasnovana v paleti nevtralnih 
barv, uporabljeni so predvsem naravni 
materiali, ki ponujajo mir, potreben po 
napornih dnevih na snegu._

po besedah arhitekta hotela Manfre-
da Jägerja gostje vedno bolj zahtevni 
in jih ne zanima le smučanje, hotel s 
svojim sprostitvenim centrom na 750 
kvadratnih metrih ponuja razvajanje 
v štirih savnah, notranjem bazenu in 
ob številnih lepotnih tretmajih in ma-
sažah._

INFOMAT//
COPPERHILL MOUNTAIN LODGE,  
COPPERHILL.SE

HOTEL ZHERO, 
ZHEROHOTELISCHGL.COM

HOTEL CHETZERON, 
CHETZERON.CH

HOTEL ROOMS HOTEL KAZBEGI, 
ROOMSHOTELS.COM/KAZBEGI

Zimske počitnice v Kranjski Gori

SMUČARSKI
 PAKET 

14. 2. – 28. 2. 2016
5 x polpenzion + 

smučarska vozovnica

že od 
379 €
Otrok do 6. leta 
biva brezplačno!

Cena na paket na osebo 
v dvoposteljni sobi. 

INFO: 080 88 30
info@hit-alpinea.si 
www.hit-alpinea.si

                             Ledeniški wellness 

                                Novost v ponudbi v letošnji sezoni je ledeniški wellness. Globoko pod hotelom Špik je 
                          ujeta ledeniška voda, ki je dolga leta nedotaknjena ležala med zemeljskimi plastmi. Zaradi  
                           vseh pozitivnih učinkov, ki jih ima, so jo začeli črpati ter jo vključili v ponudbo. Ta voda ne kroži 
v ekosistemu tako kot druge vode, temveč že več kot 1000 let leži nedotaknjena globoko v zemlji. Bogata je  z 
elementi v sledovih, z idealnim razmerjem med kalcijem in magnezijem (2:1) in nevtralnim pH, tako da ugodno 
vpliva na zdravljenje različnih bolezni.

Storite nekaj zase, obiščite kraj z dolgoletno tradicijo območja z zdravilno klimo, smučajte na svetovno znanem 
smučišču, potopite se v ledeniško vodo ter se pustite razvajati kuharskim mojstrom.

NOVO

v Sloveniji

                

V hotelih Hit Alpinea so pripravili bogato izbiro smučarskih paketov, ki vključujejo 
smučarsko karto, posebej zanimiv pa je paket Tri dežele, saj omogoča smuko 
tudi v sosednjih Avstriji in Italiji. 

Po aktivno preživetem dnevu se prileže malo razvajanja. Ponudbo hotelov 
bogatijo kar štirje wellness centri. Prepustite se spretnim rokam maserk, 
zaplavate v katerem izmed bazenov ali se ogrejete v savnah (zeliščna, finska, 
turška).

                    Kranjska Gora se pozimi spremeni v romantično vasico, kjer poleg aktivnosti na snegu lahko 
                     prijetne trenutke preživljate na dolgih sprehodih po prelepi naravi, v wellness centrih ter ob odlični  
      hrani in pijači. V hotelih Hit Alpinea Kranjska Gora (Kompas, Špik, Alpina in Ramada Resort,  
          Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora) ter apartmajski hiši Vitranc, so tudi za letošnjo zimo pripravili  
   pestro ponudbo za preživljanja prostih dni na snegu. Zakaj ne bi zimskih počitnic preživeli v  
  destinaciji, ki je bila večkrat nagrajena z mednarodnim priznanjem Best ski awards: kot najboljše  
 smučišče v Sloveniji, Ramada Resort Kranjska Gora pa je že tretjič zapored prejel mednarodno  
priznanje za najboljši smučarski hotel v Sloveniji.  

City 235x295.indd   1 20.1.2016   10:29:19
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1) ČOKOLADNI FONDI TOGNANA 6-delni. 9,99 €  2) SERVIRNA SKLEDA TOGNANA DAILY  Kvadratne oblike, iz porcelana, na podstavku iz bambusa.  15,99 €  3) KARAFA 
STEKLARNA HRASTNIK SIMPLICITY Z lesenim pokrovom, prostornina 830 ml, slovenski proizvod, izjemna čistost stekla brez težkih kovin. 7,99 €  4) JEDILNI PRIBOR DOMY  ALYSA  
24-delni. 26,99 € 5) JEDILNI KROŽNIKI TOGNANA RESORT BIANCO  Iz porcelana. Plitvi, ø  27 cm. 7,79 €  Globok, ø  21 cm.  7,19 €   Desertni, ø 19 cm.  4,19 €  Skleda,  
ø 25 cm.  17,99 €  6) GARNITURA KOZARCEV RITZENHOFF & BREKER  6-delna, za belo ali rdeče vino. 8,99 €/grn 7) LONČEK DOMESTIC Prostornina 290 ml, iz porcelana.  
3,39 €/kos  8) PEKAČ KAISER V obliki srca, velikosti 26 cm, s snemljivim obročom iz neoprijemljivega materiala. 14,99 €  9) SERVIRNA SKLEDA Steklena v obliki srca,  
mere 19/18,5 cm. 12,99 €

10) TERMOFOR Prostornina 2 l.  7,59 €/kos  11) PONEV TOGNANA  ø 14 cm z neoprijemljivim  
premazom, različne barve, z modelčkom za jajce. 8,59 €  12)  KAFETIERA ROSSANA Za 3 osebe. 14,99 €   
13) IZPARILNIK Kombinacija lesa, keramike in stekla, velikost: 11/11/11,5 cm, različne barve, za čajno 
svečko in dišavna olja.  13,99 € 14) SVEČNIK LAMPION Iz voska, velikost: 12/9 cm, za čajno svečko. 6,99 €  
15) ORHIDEJA PHALAENOPSIS Oblikovana v krog, primerna za svetle do pol svetle prostore (brez  
okrasnega lončka). 21,19 €

Ponudba velja do 28. 2. 2016 oz. do prodaje zalog.

Poskrbite za 
romantično 

večerjo  
v dvoje!

Obiščite  
MERKUR

Na voljo po 11. 2. 2016.
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NAVIDEZNA
RESNIČNOST
2.0

Lani so nekateri tehnološki giganti, kot sta Google 
in Samsung, predstavili znanilce nove prihodnosti, 
cenovno dostopne izdelke za navidezno resničnost, 
ki so za tehnično podlago izrabljali pametne tele-
fone, vstavljene v nekakšne naglavne okvirje. Ti so s 
posebnimi aplikacijami pričarali približek navidezne 
izkušnje. Tako je Google s projektom Cardboard (vir-
tualna očala iz papirnega kartona) dokazal, da lahko 
prav vsak izkusi navidezno prihodnost pravzaprav že 
danes s praktično minimalnim finančnim vložkom. 
2016 je točka preloma v tej tehnološki panogi, saj 
resni igralci in pionirji na tržišče pošiljajo kopico za-
nimivih izdelkov za široko potrošnjo. Ti pa bodo od-
pirali pot industriji tudi s sorazmerno dostopnimi ce-
nami. To pomeni, da bodo kupci za nekaj sto evrov 
prvič lahko kupili virtualne “naglavnike” in z njimi od-
igrali tudi prve igre, narejene izključno za izkušnjo v 
navidezni resničnosti.

BE SEDIL O & IZBOR: JA N M AC A ROL V R A BEC

NAVIDEZNA RESNIČNOST NI NIČ NOVEGA, SAJ SE Z NJO ŽE DESETLETJA UKVARJAJO RAZLIČNA FU-
TURISTIČNA PODJETJA PO VSEM SVETU. NJENA UPORABA PA JE BILA DOSLEJ OMEJENA NA VOJAŠKO 
INDUSTRIJO (VOJAŠKI DRONI), MEDICINO IN NEKATERE DRUGE VISOKOTEHNOLOŠKE VEJE. LETO 2016 
BO NA PODROČJU NAVIDEZNE RESNIČNOSTI PRELOMNO, SAJ SE NAPOVEDUJEJO IZDELKI, KI NAJ BI 
OSVOJILI MNOŽICE. PRAV MOGOČE TUDI VAS?! STE PRIPRAVLJENI NA NAVIDEZNO RESNIČNOST 2.0? 

NAVIDEZNO 2016 
V prvem četrtletju 2016 bo pestro, saj 
najresnejši igralec Oculus Rift na trg 
pošilja svoj prvi izdelek. Kako resna je 
zgodba, priča dejstvo, da je Oculus v 
lastništvu Facebooka, ki je leta 2014 ku-
pil Oculus za dobri 2 milijardi dolarjev. In 
ker je Mark Zuckerberg vsekakor vizionar 
in perfekcionist, lahko Rift razglasimo 
za enega bolj perspektivnih izdelkov. To 
mu priznavajo tudi mnogi strokovnjaki, 
saj naj bi bila izkušnja z njimi pravzaprav 
najboljši približek tega, kar od navidezne 
resničnosti tudi pričakujemo. Aprila HTC 
na trg v sodelovanju z razvijalcem iger 
Valve pošilja svojo različico očal za na-
videzno resničnost, ki nosijo ime Vive. Do 
sredine leta na prodajnih policah že lahko 
pričakujemo tudi Sony Playstation VR. 
Ta bo v marsikatero dnevno sobo pripeljal 
navidezno resničnost tudi zaradi izjemne 
množičnosti igralne konzole Playstation 
in močne skupnosti, ki jo ustvarja najbolje 
prodajana igralna konzola vseh časov. 

STARI TRIKI – NOVE  
TEHNOLOGIJE  
Vsaka tehnologija mora dočakati pravi 
trenutek. In zdi se, da je svojega navi-

dezna resničnost čakala izjemno 
dolgo. Marsikdo se še spomni, da 

je takrat tehnološki 
gigant Nintendo 

davnega leta 
1995 na trg poslal 
“naglavnik” za 
navidezno resnič-

nost, ki je obljubljal 
3D-igralno izkušnjo 

iger. Virtual Boy je bil 
razmeroma poceni izdelek, ki se 

je prodajal za preračunanih 260 
evrov, a je uporabnikom povzro-

čal glavobole, in tudi zato so ga 
iz prodaje umaknili predčasno. Gre 

za enega izjemnih pionirskih poskusov, ki 
pa je bil toliko pred časom, da industrija 
enostavno ni imela pravih tehnoloških 
odgovorov. Niso obstajali visokoločljivo-
stni zasloni, prav tako ne zadosti zmogljivi 
procesorji. Ta polom pa je to zanimivo 
industrijo pokopal za celotno generacijo. 

STEVE JOBS & PALMER 
LUCKEY = NAVIDEZNA 
RESNIČNOST 2.0
Točka preobrata v navidezni resničnosti 
je bila prihod pametnih telefonov, ki so v 
današnjo tehnološko stvarnost prinesli 

visokolo-
čljivostne 
zaslone, 
natančne 
senzorje 
gibanja in 
splošno 
kompak-
tnost in 
zmogljivost 
v majhni 

embalaži, lastnosti, ki pametne tele-
fone delajo tako zelo “pametne”. Preboj 
tehnologij, za katere je pravzaprav 
odgovoren Steve Jobs, ko je leta 2007 
stopil na oder in predstavil prvi iPhone. 
Pomemben korak, ki je navidezno resnič-

nost pravzaprav naredil – resnično mogočo. Dokaz 
sta vsekakor Google s projektom Google Cardboard 
in Samsung s projektom Samsung Gear VR, ki za 
navidezno resničnost uporabljata posebej izde-
lan “naglavnik”, na katerega se priključi običajen 
pametni telefon. Ta prek aplikacije uporabnika 
popelje na približek navidezne resničnosti. Ra-
zvoj pametnih telefonov je organsko povezan z 
razvojem navidezne resničnosti, kar je leta 2012 
zaznal Palmer Luckey, ustanovitelj podjetja Oculus. 
Z eno najuspešnejših kampanj na Kickstarterju 
mu je uspelo zbrati dobrih 2,5 milijona dolarjev. 
Za poslovno idejo, ki se je zdela kot znanstvena 
fantastika in za katero Palmer Luckey osebno ni imel 
posebnega strokovnega tehnološkega ozadja. Ideja 
se mu je zdela enostavno kul, tako kot dobrim 9000 
podpornikom na Kickstarterju. 
Zgodba, ki se sliši kot znanstvena fantastika, in to 
tudi je, saj je le dobro leto in pol zatem Palmerju 
uspelo prodati Oculus Marku Zuckerbergu (Facebo-
oku) za dobri 2 milijardi dolarjev.

BREZ VSEBINE NI PRIHODNOSTI 
– NAVIDEZNE RESNIČNOSTI

// #01 AVEGANT GLYPH / S POMOČJO MIKROZRCAL SLIKO PRENAŠA NA ZASLON RETINA KAKOVOSTI 
- NAPRODAJ JUNIJA 2016 - CENA: 550 € - AVEGANT.COM  // #02 FOVE / EDINI NAGLAVNIK, KI POLEG 
GIBANJA GLAVE ZAZNAVA TUDI PREMIKE VAŠIH OČI - NAPRODAJ MAJA 2016 - CENA: NP - GETFOVE.COM 
// #03 OCULUS RIFT - 233 MILIJONOV PIK NA SEKUNDO ZMORE LE RIFT, KI JE V LASTNIŠTVU »MODREGA 
GIGANTA - FACEBOOKA - NAPRODAJ MARCA 2016 - CENA: NP - OCULUS.COM // #04 SONY PLAYSTA-
TION VR/ - 5,7-INČNI OLED-PRIKAZOVALNIK, KI ZMORE NEVERJETNIH 120 SLIČIC NA SEKUNDO - PRVA 
POLOVICA LETA 2016 - CENA: NP - PLAYSTATION.COM // #05 SAMSUNG GEAR VR - ZA SRCE UPO-
RABI KAR VAŠ MOBILNIK IN VAS ZA ZELO ZMERNO CENO POPELJE V SVET NAVIDEZNE RESNIČNOSTI - ŽE 
NAPRODAJ - CENA: 90 € 

01 02 03

04 05

Ključ do uspeha navidezne resničnosti vsekakor 
držijo v rokah producenti vsebine. Brez te namreč 
množice od navidezne resničnosti ne bodo imele 
veliko. Začetki so vsekakor obetavni, saj proizva-
jalci videoiger množično preizkušajo platforme 
in možnosti nove tehnologije. Tako bo leto 2016 
predvsem leto, ko bo ta industrija prvič preizkusila 
zmožnosti novih dimenzij, v katere lahko poseže s to 
tehnologijo. Ostalo bo sledilo temu valu v še nezna-
ni prihodnosti. Si predstavljate sedeti v prvi vrsti 
in gledati košarkarsko tekmo svoje najljubše ekipe 
ali poslušati predavanje na univerzi, koncert v prvi 
vrsti? Vse iz varnega zavetja vaše dnevne sobe!
Navidezna resničnost bo omogočala nov svet, od-
prla bo novo dimenzijo doživljanja, nas popeljala tja, 
kamor fizično ne moremo iti. Čeprav se vse skupaj 
danes sliši kot znanstvena fantastika, ne pozabimo, 
da sta v to kategorijo spadala tudi internet in mo-
bilna telefonija, najbolj običajni tehnologiji našega 
vsakdanjika. Letos dobrega starega televizorja še ni 
treba vreči v koš za smeti, bo pa predbožični in no-
voletni čas nakupov tisti, v katerem se bomo številni 
že ozirali za kakšno “igračko” v kategoriji navidezne 
resničnosti ter tako omogočali preskok miselnosti in 
odpirali vrata prihodnosti._
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+40%
več beljakovin 

za regeneracijo 

po vadbi

 Rada tečem, keR me to osvobaja. Naučila pa sem se, da 

svoje telo tudi poslušam. Zato po teku vedNo 

poskRbim Za NaRavNo RegeNeRacijo mišic s koZaRcem 

alpskega mleka aktiv plus, ki vsebuje 40 % več 

beljakoviN. s tem NahRaNim svoje telo, da ZmoRe več. 

vedNo ZNova. 
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ZDRAVI V NOVO 
LETO – POMEN 
REGENERACIJE 
PO VADBI
Med vadbo telo spravimo v stresno stanje, kar pome-
ni, da porušimo marsikatero ravnovesje: s potenjem 
izgubimo veliko vode in elektrolitov, obremenjene so 
mišice, še posebej če vadimo z utežmi, na mišičnem 
tkivu nastanejo mikropoškodbe (''muskelfiber''), med 
gibanjem pa ne porabljamo le maščob (kar je sicer 
popolnoma zaželeno), temveč razgrajujemo tudi be-
ljakovine, ki pa so ključne za tiste ''seksi'' mišice, ki si 
jih tako želimo. In ker seveda ne želimo, da bi izgubili 
mišice ali pa zmogljivost za naslednji trening, mora-
mo vse našteto nadomestiti in tako telesu omogočiti 
pravilno regeneracijo. 

Uspešna regeneracija vključuje številne presnovne in 
fiziološke procese, med najpomembnejše pa spada 
prehrana. Ta mora ob pravem času in v pravih količi-
nah telesu zagotoviti vse hranilne snovi, ki so potreb-

ne za optimalno podporo regeneracijskim procesom. 

Obrok po treningu je tako za športnika najpo-
membnejši obrok v celem dnevu. Zelo pomembno 
je, kakšen bo ta obrok, kako bo sestavljen. Obrok naj 
bo tako takoj pri roki in naj vsebuje hrano, bogato z 
enostavnimi ogljikovimi hidrati. Namesto po klasičnih 
ogljikovih hidratih lahko posežemo po tistih, ki ima-
jo več beljakovin, kot so kvinoja, bulgur, ajda in pira. 
Od beljakovin si lahko privoščimo meso, ribe, jajca 
ali skuto. Ne pozabimo na sadje in oreščke, namesto 
kruha pa lahko izbe-
remo sir. Če imamo po 
vadbi težave z apeti-
tom, izberimo odličen 
rehidracijski oziroma 
regeneracijski napitek. 

Ta naj vsebuje tako enostavne ogljikove hidrate kot 
kakovostne beljakovine. Ogljikovi hidrati bodo poskr-
beli za polnjenje glikogenskih zalog, beljakovine pa za 
obnovo in rast mišic. 

Poleg energije je treba takoj po vadbi nadomestiti iz-
gubljeno vodo in elektrolite. Pomembno si je zapom-
niti, da v prvih treh urah po vadbi ne smemo biti lačni 
in žejni, saj bi to pomenilo podaljšan čas regeneracije 
in nevarnost slabitve imunskega sistema. 

Pa ne pozabite: ves dan je treba telesu zagotavlja-
ti vsa ustrezna hranila, torej tako tekočino (vodo), 
ogljikove hidrate in beljakovine kot zdrave maščobe, 
vitamine in minerale. Le tako bomo na pravi in dobri 
poti k želenemu cilju._

Ste letos uspešni pri iz-
polnjevanju novoletnih 
zaobljub? Če ste odgo-
vorili pritrdilno, naj vam 
najprej čestitamo. Po-
kazali ste motivacijo in 
notranjo moč, ki sta še 
kako potrebni pri dose-
ganju zadanih ciljev. Ali 
se je morda med vašimi 
novoletnimi zaoblju-
bami znašla tudi redna 
vadba in rekreacija? 
Odlično! Odločili ste se 
torej, da boste naredili 
nekaj dobrega za svoje 
zdravje, si osvežili telo 
in duha. Seveda pa pri 
tem velja opozoriti, da je 
tako kot sama aktivnost 
pomembna tudi rege-
neracija telesa, ki sledi 
po treningu – bodisi po 
tekaškem, kolesarskem, 
teniškem, aerobičnem 
bodisi po vadbi v fitne-
su. Telesu moramo na-
mreč po vadbi vedno 
omogočiti hitro obnovo 
oziroma regeneracijo, 
saj bo le tako naslednja 
vadba kar se da učinko-
vita.

Podobno kot v profesionalnem športu je tudi pri rekreativcih 
prehrana izjemnega pomena. Ko obiščemo telovadnico, opra-
vimo jutranji tek ali pa smo na poti s plavanja v bazenu, naj bo 
naša prva misel, kako bomo po rekreaciji na kar najbolj naraven 
način nahranili svoje mišice.  

Kozarec Alpskega mleka Aktiv plus vsebuje 40 odstotkov več 
mlečnih beljakovin kot običajno mleko, vse beljakovine v iz-
delku pa so popolnoma naravne. To pomeni, da bomo z enim 
kozarcem zaužili 11,5 grama beljakovin in tako izdatno poma-
gali svojim mišicam pri regeneraciji in prispevali k rasti mišične 
mase.  Ne glede na to, kateri šport nam je najljubši, je Alpsko 
mleko Aktiv plus primerno za vsakodnevno uživanje za vse, ki se 
zavedajo, da je dober trening povezan z izbiro prave prehrane. 
Le tako bomo lahko poskrbeli, da bomo ob vsaki naslednji vadbi 
zmogli več, šport pa nam bo iz dneva v dan pomenil večji užitek.

NAJBOLJ 
NARAVNA 

HRANA 
ZA VAŠE 
MIŠICE
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PRAVI NAKUP 
SO VEČNI 
ZIMSKI KOSI

NAJ MODNI PROFILI NA 
INSTAGRAMU LETA 2016

V TRGOVINAH Z OBLAČILI ŽE SKORAJ MESEC DNI POTE-
KAJO RAZPRODAJE ZIMSKIH OBLAČIL/ZIMSKE GARDERO-
BE. NIKAR SE NE (PRI)SILIMO, DA KAKŠNO STVAR KUPIMO 
SAMO ZATO, KER JE ZNIŽANA. RAJE SE SPREHODIMO MED 
POLICAMI IN POBRSKAJMO ZA VEČNIMI ZIMSKIMI KOSI, KI 
JIH BOMO LAHKO NOSILE KLJUB SPREMI-
NJAJOČIM SE MODNIM TRENDOM. 

BLOGERKE, MODNE UREDNICE IN DRUGE MODNE NAVDUŠENKE, SKANDINAVSKE BLONDINKE Z MINIMALISTIČNIMI TEN-
DENCAMI, LJUBITELJICE VINTAGE MODE IN AVSTRALSKE LEPOTICE – TUKAJ JE ŠTIRINAJST NAJ MODNIH PROFILOV, KI 

JIM MORDA ŠE NE SLEDITE, PA BI JIM VSEKAKOR MORALI.
IZBRALI SMO NEKAJ VEČNIH ZIMSKIH KOSOV, Z NAKUPOM KATERIH NITI NA 
RAZPRODAJAH NE BOMO ZGREŠILE. SAJ VESTE, MODA VENI, STIL JE VEČEN.

01/ Eleganten zimski plašč 

Je topel in brezčasen kos zimske 
garderobe. Zlahka ga kombinira-
mo tako k formalnim oblačilom 
kot h kavbojkam in večernim to-
aletam. 

02/ Pletena jopica 

Pletena jopica bo poskrbela, da 
nam ne bo hladno. Kombiniramo 
jo lahko tako s krilom kot s hla-
čami. 

04/ Barvni modni dodatki 

Za nekaj barve na tudi tiste naj-
temnejše zimske dneve bo poskr-
bel barvni modni dodatek – tor-
bica, rokavice, šal ali pa klobuk. 

05/ Usnjena jakna 

Klasična usnjena jakna ponuja 
odlično alternativo za tiste dni, ko 
zunaj ni tako mrzlo. Kombiniramo 
jo lahko s kavbojkami, formalnimi 
hlačami, poglede pa bomo pri-
tegnile, če je bomo kombinirale s 
krilom. Ampak nikar ne pozabite, 
da tudi usnjena jakna potrebuje 
pravo nego.  

06/ Volnena obleka  

Volnena obleka z dolgimi rokavi 
(ali pa s 3/4 rokavi) je primer-
na tako za službo kot večerna 
druženja. Že samo sprememba 
modnih dodatkov je dovolj, da 
volneni obleki spremenimo na-
membnost.  

08/ Večerna jakna s kovinskimi 
dodatki

Za nadgraditev elegantne ali ve-
černe oprave bo svoje delo več 
kot zadovoljivo opravila jakna s 
kovinskimi dodatki.   

09/ Usnjeni salonarji

Preprosti, klasični salonarji se 
podajo h kavbojkam, primerni pa 
so tudi za večerne izhode. Naj-
večji plus bomo naredile, če jih 
bomo kupile v nevtralnih barvah, 
saj jih bomo tako zlahka kombini-
rale k svoji garderobi.   

10/ Jakna iz 
bukleja

Jakna iz buk-
leja ima svo-
je korenine 
v modni hiši 
Chanel. Zato 
ni dvoma, da 
bo lepa ja-
kna iz bukleja 
poskrbela za 
prefinjen vi-
dez.  

07/ Šal s potiskom

Šal s potiskom je odličen način, 
kako zimski garderobi in zimskim 
dnevom dodati nekaj barvitosti. 
Nosimo ga lahko okoli vratu, okoli 
glave ali pa ga dodamo k torbici.   

03/ Elegantni škornji do kolen 

Modni trendi se spreminjajo, ele-
gantni škornji do kolen pa osta-
jajo. So ključni del vsake zimske 
sezone, odločimo pa se lahko 
tako za škornje s peto kot brez nje 
ter za barvo, ki se najbolje poda 
k naši garderobi. Ne pozabimo, 
da je tudi škornje treba negovati, 
sploh če jih želimo nositi več kot 
eno sezono. 
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GIZELE OLIVEIRA
260 tisoč sledilcev 

Mednarodni model iz Bra-
zilije, modna navdušenka 

in blogerka.
@giizeleoliveira

gizeleagogo.blogspot.com

HELENA               
BORDON

690 tisoč sledilcev 
Brazilska modna blogerka 

in poslovna ženska.
@helenabordon

helenabordon.com

RACH PARCELL
701 tisoč sledilcev 

Modna blogerka in obliko-
valka nakita.
@rachparcell

pinkpeonies.com

INDIA ROSE
114 tisoč sledilcev 

Kreativna direktorica in 
stilistka iz Londona, obraz 

in glas spletne revije za 
življenjski slog,  
india-rose.co.
@indiaroseco
india-rose.co

NATALIE JOOS
120 tisoč sledilcev 

Ustanoviteljica Tales of 
Endearment, strani za 

ljubiteljice vintage mode, 
fotografinja in stilistka. 

@jxxsy
talesofendearment.com

JULIE  SARIÑANA
3,2 milijona sledilcev 

Modna blogerka, navdu-
šenka nad potovanji in 

življenjem, ustanoviteljica 
spletne strani Sincerely 

Jules. 
@sincerelyjules

sincerelyjules.com

ALEALI MAY
95 tisoč sledilcev 

Model in blogerka, ki 
je svojo kariero v modi 

začela pri modni hiši Louis 
Vuitton in RSVP Gallery.

@alealimay
alealimay.com

KRYSTAL BICK
88,8 tisoč sledilcev 

Navdušenka nad modo, 
potovanji in valižanskimi 

ovčarji. 
@krystal_bick

thistimetomorrow-krystal.
blogspot.com

VANESSA HONG
510 tisoč sledilcev 

Kreativna direktorica 
modne znamke The Haute 

Pursuit.
@thehautepursuit in 

@thpshop.co
thehautepursuit.com/

tiens-tiens

CHARLOTTE  
GROENEVELD
209 tisoč sledilcev 

Modna blogerka in uredni-
ca Thefashionguitar.com, 

mama dveh otrok. 
@thefashionguitar

thefashionguitar.com

MARGARET 
ZHANG

696 tisoč sledilcev 
Fotografinja, modna 

svetovalka, pisateljica in 
stilistka. 

@margaret__zhang
shinebythree.com

LAURA BROWN, 
MAN REPELLER
1,2 milijona sledilcev 
Man Repeller je šaljiva 
spletna stran za resno 

modo. 
@manrepeller

manrepeller.com
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Novi kuhinjski aparati Bosch MUM5 Styline.*
Več novih barv na www.bosch-home.si.

/BoschHomeSlovenija

Novi kuhinjski aparati Bosch MUM5 Styline.

Sladko Valentinovo!

* Na voljo od februarja 2016 dlje. Na sliki model MUM58K20.

B_OglasValentinovoSDA_CityMagazine_235x295_01-2016_SLO.qxp  29/01/16  09:31  Page 1
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TRENDI 
ZA DOM 
2016

TUKAJ JE NOVO LETO IN SEVEDA TUDI PO-
POLNOMA NOVA PALETA TRENDOV ZA DOM 
2016 ALI TRENDOV ZA INTERJER, KI BODO 
POŽIVILI NAŠE PROSTORE. VSE OD EKSO-
TIČNIH POTISKOV IZ DŽUNGLE DO INTER-
JERJA V SLOGU SEDEMDESETIH TER DOMI-
SELNIH ETNIČNIH DODATKOV – TRENDI ZA 
DOM SO LETOS ZABAVNI IN DRZNI. 

ETNIČNI PRIDIH

Ta živahni videz gradita boemska barva in vzo-
rec. Pomislite na blazine in odeje s cvetličnim 
vzorcem, poslikano pohištvo in plemenske vzor-
ce. Prostor lahko dodatno poživite z nekaj rastli-
nja, kot so kaktusi in sočnice._

TEMATIKA DŽUNGLE 
V PSIHEDELIČNIH, 
NEZDRUŽLJIVIH 
BARVAH

Pričakujte drzne barvne 
spopade, živahne vzorce in 
veliko mešanja materialov. 
Obdržali se bodo motivi 
rastlinja, ki jih bodo letos 
podprle psihedelične barve 
in nezdružljive barvne palete. 
V središču pozornosti bodo 
živalski potiski in eksotične 
palme, spremljala pa jih bosta 
retro ratan in naravni bambus._

VRAČAJO SE KI-
ČASTA SEDEM-
DESETA

Vzdušje sedemdese-
tih boste pričarali z 
nojevim perjem v va-
zah ali pa s svečniki. 
Manjkali ne bodo niti 
vrtljivi stoli, oblečeni v 
žamet._

OKUS PO 
EKSOTIKI

Letos boste lahko uživali 
v mali Braziliji. V modi bo 
namreč brazilska temati-
ka, ki prinaša živahno ze-
leno barvo ter slavi ekso-
tične živali in rastline. Na 
barvni paleti prevladujejo 
oranžna, vijoličasta in 
zelena, ki se pomešajo z 
materiali, kot sta bambus 
in les.
Eden sodobnejših trendov 
pa bo tudi vzhodnjaški, 
kjer bomo z orientalskimi 
dodatki svojemu domu 
dodali še več stila in bar-
ve. Prefinjeni in glamuro-
zni trend vključuje težko, 
temno pohištvo, bogate 
barve za tkanine in stene, 
svilnate zavese in drzna 
svetila._

MONOKROMA-
TIČNI DODATKI 
IN MOTIVI ZA 
DOM

Na črne in bele motive 
se letos v svojih ko-
lekcijah osredotočajo 
tudi svetovni modni 
oblikovalci, kot so Va-
lentino, Saint Laurent, 
Dior in Victoria Bec-
kham. Trendi pridejo 
in gredo, ampak mo-
nokromatični videz je 
brezčasen trend, ki se 
bo krasno podal tudi 
k ostalim trendom za 
leto 2016._

VRNITEV    
RATANA

Letos se vrača 
ratan, našli pa ga 
boste tako v not-
ranjosti doma kot 
na prostem. Sku-
paj s trendom se-
demdesetih tvori 
močan retro trend, 
trend, ki se v inter-
jer filtrira iz mo-
dnega sveta. Ratan 
lahko pričakujemo 
v pohištvu, svetilih 
in dodatkih za dom, 
prihaja pa v zani-
mivih 3D-oblikah 
in sodobnih kotnih 
oblikah._

KUHINJE V NARAVNIH BARVNIH ODTENKIH

Ljudi po navadi navdihuje tudi prostor, v katerem živijo. Želijo si živeti 
v harmoniji z okoljem, zato so naravni barvni odtenki in mirne barve, 
ki jih lahko najdemo v naravi ali v urbanem okolju, tisti, ki letos pre-
vladujejo v kuhinjah. Trend za 2016 narekuje prefinjene in razkošne 
sivine in barvo taupe, svetel in temen les, bele in črne odtenke, ne 
manjkajo pa niti kovinski._

PREFINJENA 
PONOVNA UPO-
RABA STARIH 
PREDMETOV

Ponovna uporaba 
starih predmetov 
postaja vse bolj pre-
finjena. Letos lahko 
kupljen izdelek pri-
lagodite tako, da mu 
dodate več značaja 
in osebnosti ali pa 
poiščete obrtnika 
ali umetnika, ki bo to 
naredil namesto vas. 
V trendu so ročno 
izdelani izdelki, po-
hištvo in umetnost, 
z uporabo pravih 
surovin, kot sta be-
ton in preperel les, 
pa boste zadeli v 
polno._

SVEŽI NAVTIČNI 
MOTIVI

Letos bodo navtični mo-
tivi nekoliko bolj sprošče-
ni in neformalni. Izogibaj-
te se očitnim navtičnim 
motivom in namesto tega 
za ustvarjanje obmor-
skega občutka uporabite 
vzorec in barvo, ki bosta 
enako dobro delovala 
na podeželju, v mestu 
ali ob morju. Enostavne, 
skromne, elegantne in 
utilitaristične tkanine so 
bistvene za obalni slog._

TIPOGRAFIJA TAKO IN DRUGAČE

Tipografija bo tudi letos krasila pohištvo tako ali 
drugače: na stenah, na roletah, na pohištvu ali 
pa kot tiskarska stenska umetnost. Tipografija je 
lahko že samo ena velika črka ali pa niz tematskih 
besed, ki so tiskane neposredno na žaluzije, zavese 
ali pa druge dodatke v domu. Za večjo personali-
zacijo lahko vključite fotografije in besedila._

BE SEDIL O & IZBOR: LUCI JA M A RKO
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EURO NCAP
TO SO NAJVARNEJŠI AVTOMOBILI LETA 2015

EURO NCAP JE RAZSODIL. TO SO NAJVARNEJŠI AVTOMOBILI LETA 2015! EVROPSKI 
KONZORCIJ Z ''LICENCO ZA RAZBIJANJE AVTOMOBILOV'' JE V ZIDU RAZTREŠČIL 44 
RAZLIČNIH MODELOV. 

Audi je na avtosalonu v Detroitu na ogled postavil 
koncept H Tron Quattro, ki razkriva potencial vodi-
ka kot pogonskega goriva. Gre za študijo, ki v mno-
gočem spominja na nedavno predstavljeno študijo 
E-tron Quattro in daje vpogled v tehnologijo avto-
nomne vožnje in parkiranja, ki bo del serijske opreme 
limuzine Audi A8, prihajajoče leta 2017.

Koncept Audi H Tron Quattro, ki ga je Audi predstavil 
na avtosalonu NAIAS 2016, razkriva velik potencial 
gorivnih celic in napoveduje hude čase za naftne 
derivate. Študija namreč vozi izključno na električni 
pogon, njen vir energije pa je vodik. Poganjata ga dva 
elektromotorja, sprednji razvije moč 90 kW, zadnji pa 
140 kW. Z mesta do 100 km/h lahko ta elektrificirani 

Quattro pospeši v sedmih sekundah. Polna posoda 
goriva ga prepelje 600 kilometrov daleč, do vrha pa 
jo napolnimo v približno štirih minutah. Baterija je na 
podu in (zaenkrat) elektromotorjema dostavlja 100 
kW moči. Hitrost ima zamejeno pri 200 km/h._

audi.si

AUDI H TRON 
QUATTRO

CES 2016: KIA TELLURIDE  
MIŠIČASTI PREMIJSKI SUV

Kia je navdušila s konceptnim vozilom Kia Telluride, premijskim suvom 
škatlaste oblike, ki sledi oblikovni filozofiji korejske znamke in jo pelje v 
drznejšo smer. Buhti z napredno tehnologijo, ki posveča veliko pozor-
nosti zdravju in počutju uporabnika, pohvali pa se lahko tudi z avtomo-
bilskimi deli, natisnjenimi s 3D-tiskalnikom.

Študija je napovednik prihodnjega prestižnega športnega terenca. Po-
tniška kabina se lahko pohvali z izrazitimi oblikami armaturne plošče, 
volana (dvokraki volanski obroč) in vratnih oblog ter dvema digitalnima 
zaslonoma. Postavljen je na platformi modela Sorento, poganja pa ga 
3,5-litrski motor V6, ki je vpregel 400-konjsko konjenico._

kia.si

JAGUAR F-PACE  
SUV PO PROFESIJI, ŠPORTNIK PO DUŠI

Jaguar F-Pace je sploh prvi suv britanske znamke, za katerega pa Britanci pravijo, 
da je bolj praktično športno vozilo. Svoje besede so podkrepili na premieri avto-
mobila, ko je F-Pace odpeljal 360-stopinjski luping in vse pustil odprtih ust. Gre 
za 4,73 metra dolgega križanca, ki je trenutno verjetno najbolj praktično športno 
vozilo, kar jih obstaja.

Prihaja s tremi motorji, in sicer dizelskim 2,0-litrskim, ki zmore 180 KM (132 kW), 
3,0-litrskim biturbo dizlom V6, ki ima še precej več mišic, saj premore 300 KM (221 
kW), 8-stopenjska avtomatika pa je vgrajena serijsko. Največ ''špinače'' je sicer 
pojedel 3,0-litrski bencinski motor V6, ki ob pomoči kompresorja ponuja naslednji 
par moči: 340 in 380 KM oz. 250 in 280 kW. Najzmogljivejši F-Pace z mesta do 
100 km/h pospeši v 5,5 sekunde, kar še enkrat več potrjuje misel iz uvoda, da gre 
za športno vozilo, ujeto v telo suva._

jaguar.com

MERCEDES-BENZ SLC  
NOVO IME, NOV VIDEZ, NOVI MOTORJI

Mercedes-Benz SLK je dobil naslednika - model SLC. Ne le z novim imenom, Mer-
cedes v naslednje poglavje zdaj že 20-letne zgodovine segmenta kompaktnih 
roadsterjev z jekleno dvižno streho vstopa tudi z novim videzom, novo paleto 
motorjev in več varnostne tehnologije.

Glede na predhodnika opazimo spremembe pri žarometih (so ožji), pri risanju ma-
ske pa so škilili k dizajnu Mercedesa SL. Spremembe je bil deležen tudi sprednji 
odbijač, na rep pa so dodali LED-luči. Če se pomaknemo v notranjost, je tam moč 
opaziti več dotikov aluminija, večji je tudi digitalni zaslon, streho (na voljo tudi 
delno s panoramskim steklom) pa lahko odpiramo in zapiramo pri hitrosti do 40 
km/h. Ko gre za varnost, so ga med drugim dopolnili z vzvratno kamero, aktivnim 
sistemom proti naletu v mestu in sistemom za ohranjanje vozila na prometnem 
pasu. Na voljo bo v več različicah. Osnovnega, SLC 180, bo gnal 1,6-litrski štiri-
valjni motor s 115 kW, medtem ko bo dizelskega predstavnika, SLC 250d, poganjal 
2,1-litrski motor s 150 kW. Bencinski 2,0-litrski V4-različici bosta na drugi strani 
zmogli po 135 in 180 kW, najmočnejši pa bo kakopak SLC 43 AMG s 3,0-litrskim 
motorjem V6 in 270 kW._

mercedes-benz.si

VLF FORCE 1 V10  
PREOBLEČEN VIPER S CENO LAMBORGHINIJA

VLF Automotive je predstavil 1,5-tonski projektil, ki so ga izdelali Henrik Fisker, dirkač Ben 
Keating in bivši prvi mož konglomerata GM Bob Lutz. Za muzo so si vzeli Viperja in nastala je 
jeklena zverina, ki zmore hitrost 350 km/h in si od 0 do 100 km/h vzame vsega tri sekunde.

Gre pravzaprav za Viperja s priboljški. Proizvodnjo bo VLF Automotive zagnal aprila letos, 
ko bo s tekočega traku na 21-palčnih kolesih z zavorami Brembo zapeljalo 50 avtomobi-
lov, ki bodo na prodaj v salonih Viper Exchange. Pod pokrovom ameriške zverine se skriva 
8,4-litrski motor V10, ki je vpregel 745-konjsko konjenico (548 kW). Moč na zadnja kolesa 
prenaša 6-stopenjski ročni ali samodejni menjalnik z možnostjo prestavljanja na volanu._ 

vlfautomotive.com

NAJVARNEJŠI VELIK ŠPORTNI 
TERENEC (SUV) = VOLVO XC90 
– 5 ZVEZDIC

zaščita potnikov – 97 odstotkov
zaščita otrok – 87 odstotkov
zaščita pešcev – 72 odstotkov
varnostno-asistenčni sistemi 
– 100 odstotkov

NAJVARNEJŠI KOMPAKTNI 
ŠPORTNI TERENEC (SUV) = 
MERCEDES-BENZ GLC 
– 5 ZVEZDIC

zaščita potnikov – 95 odstotkov
zaščita otrok – 89 odstotkov
zaščita pešcev – 82 odstotkov
varnostno-asistenčni sistemi
 – 71 odstotkov

NAJVARNEJŠI MAJHEN AVTO-
MOBIL = HONDA JAZZ
 – 5 ZVEZDIC

zaščita potnikov – 93 odstotkov
zaščita otrok – 85 odstotkov
zaščita pešcev – 73 odstotkov
varnostno-asistenčni sistemi 
– 71 odstotkov

NAJVARNEJŠI VELIK DRUŽIN-
SKI AVTOMOBIL = JAGUAR XE 
– 5 ZVEZDIC

zaščita potnikov – 92 odstotkov
zaščita otrok – 82 odstotkov
zaščita pešcev – 81 odstotkov
varnostno-asistenčni sistemi 
– 82 odstotkov

NAJVARNEJŠI KOMPAKTNI 
DRUŽINSKI AVTOMOBIL = IN-
FINITI Q30 – 5 ZVEZDIC

zaščita potnikov – 84 odstotkov
zaščita otrok – 86 odstotkov
zaščita pešcev – 91 odstotkov
varnostno-asistenčni sistemi 
– 81 odstotkov

NAJVARNEJŠI KOMPAKTNI 
ENOPROSTOREC = VOLKSWA-
GEN TOURAN – 5 ZVEZDIC

zaščita potnikov – 88 odstotkov
zaščita otrok – 89 odstotkov
zaščita pešcev – 71 odstotkov
varnostno-asistenčni sistemi 
– 76 odstotkov

NAJVARNEJŠI VELIK ENOPRO-
STOREC = FORD GALAXY 
– 5 ZVEZDIC

zaščita potnikov – 87 odstotkov
zaščita otrok – 87 odstotkov
zaščita pešcev – 79 odstotkov
varnostno-asistenčni sistemi 
– 71 odstotkov

NAJVARNEJŠI ŠPORTNI AVTO-
MOBIL OZIROMA DVOSEDEŽNI 
ROADSTER = MAZDA MX-5 
– 4 ZVEZDICE

zaščita potnikov – 84 odstotkov
zaščita otrok – 80 odstotkov
zaščita pešcev – 93 odstotkov
varnostno-asistenčni sistemi 
– 64 odstotkov

NA VODIKU SVET STOJI
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NOVI MERCEDES-BENZ RAZREDA E JE MERCEDESOV GLAVNI ADUT V VIŠJEM RA-
ZREDU POSLOVNIH LIMUZIN IN VSEKAKOR NJEGOV NAJPOMEMBNEJŠI AVTOMO-
BIL V LETU 2016. VIDETI JE ZNANO, KAR NI SLABO, SAJ POVZEMA OBLIKOVNE 
SMERNICE MODELOV C IN S, KI JIH JE ZAČRTAL SLOVENEC ROBERT LEŠNIK. 

ercedes-Benz razreda E je navdih za 
svojo pojavnost vsekakor črpal pri 
svojem manjšem bratu, Mercedes-
-Benzu razreda C, in družinskem zas-
tavonoši razreda S. Oblikovni jezik, ki 
ga je začrtal Slovenec Robert Lešnik, 

tako živi tudi v najnovejšem izdelku te blagovne 
znamke, po principu, da uspešnice nikakor ni pame-
tno spreminjati. Čeprav si je marsikdo želel, da bi bil 
novi razred E vseeno že znanilec oblikovnih smernic 
nove generacije, saj v prenovljeno paleto Mercedes-
-Benz prihaja pravzaprav zadnji, se to ni zgodilo. 

M

BE SEDIL O: JA N M AC A ROL V R A BEC

NOVI GLAMUR V
POSLOVNEM RAZREDU
MERCEDES-BENZ
RAZREDA E

Kako zelo pomemben je novi Mercedes-Benz ra-
zreda E, govori dejstvo, da so v Stuttgartu pravza-
prav vse stavili na eno kocko in v razred E vgradili 
tudi tisto, česar niso pokazali še nikoli. Tudi zato naj 
bi bil novi Mercedes-Benz razreda E pametnejši od 
zastavonoše razreda S, saj v ta avtomobilski razred 
prinaša popolnoma novo generacijo pomagal za av-
tonomno vožnjo oziroma tako imenovanih asistenč-
nih sistemov. Ti so tako napredni, da je novi razred E 
z njimi vsekakor močan znanilec prihodnosti. S tem 
pa želijo pri Mercedes-Benzu doseči in preseči svojo 
konkurenco, kot so BMW serije 5, Audi A6, Jaguar XF 
in novi Volvo S80.

Oblika je, kot pritiče razredu E – konservativna z zna-
nim oblikovnim slogom, ki ga je pred tremi leti prav-
zaprav začrtal razred S. Formula oblike, ki je vsekakor 
požela navdušenje, torej živi tudi v pričujočem mo-
delu. Na voljo bo, kot je v navadi, vizualno karakterno 
razlikovanje modelne palete, ki bo vidno na prednji 
maski in je v dveh različnih izvedbah; v bolj športni, 
ki nosi oznako Avantgarde, in v klasično poslovni 
Exclusive. Od teh osnovnih oblikovnih “idej” pa se bo 
zgodba nadaljevala tudi v notranjosti, kjer avtomobil 

s paketno opremo pokaže svoje različne obraze. 
V notranjosti občutek glamurja sledi zunanjosti in 
razredno pomeni velik preskok tudi na ravni mate-
rialov in kakovosti izdelave. Poznavalci bodo takoj 
opazili, da je podobnost med razredom S in novim 
Mercedes-Benzom razreda E velika. V notranjosti 
navdušijo določeni detajli, ki jih ne gre spregledati. 
Tako bo ambientalna svetloba v kar 64 tonih. Seve-
da si boste svojega lahko izbrali sami. Vaša ušesa bo 
razvajal zvočni 3D-sistem, pred vami pa se bo za do-
plačilo bohotil kar 12,3-inčni digitalni prikazovalnik 
informacij.

V Evropi ob startu novega Mercedes-Benza razreda 
E ponujajo tri motorje. Tisti z oznako E200 je 4-cilin-
drični bencinar, ki zmore iz sebe iztisniti 184 konjev 
in ponudi 300 Nm navora, dizelski z oznako E220 d, 
s 195 konji in 400 Nm navora ter močnejši E350d. 
Vsekakor se bo tej paleti pridružil tudi kakšen moč-
nejši bencinski motor, prav tako hibrid – ta bo nosil 
oznako E350 h in bo ponudil kombiniranih 294 ko-
njev.

Tipično za Mercedes-Benz pa je vsekakor poime-
novanje novega asortimana varnostnih sistemov in 
asistenčnih pomagal vozniku. Tako prvič predsta-
vljajo sistem, ki je poimenovan kar “Drive Pilot”, kar bi 
skoraj lahko prevedli v besedno zvezo avtopilot. Sis-
tem bo voznik lahko aktiviral na avtocesti do hitrosti 
210 km/h, vozilo pa naj bi po besedah predstavnikov 
“samo vozilo” do preklica pooblastil. Seveda bo tudi 
zaradi tega sistema novi Mercedes-Benz razreda E 
parkiral popolnoma samostojno, brez voznika v av-
tomobilu, in sicer z upravljanem daljinskega uprav-
ljalnika. Mercedes-Benz skozi svojo zgodovino vselej 
uveljavlja trende na področju avtomobilske industri-
je.

Po videnem lahko sklepamo, da bodo tovrstni sistemi 
asistenčne vožnje v prej kot v 10 letih del standar-
dne opreme v vozilih, ki so dosegljiva tudi navadnim 

smrtnikom. S takšnimi potezami in inovacijami nam 
Mercedes že danes ponuja potovanje v prihodnost._

mercedes-benz.si

ŠVEDSKA
EKSTRAVAGANCA
VOLVO S90

BE SEDIL O: A NŽE POMPE

olvo S90 je razkošna 
limuzina, s katero se 
švedska znamka nade-
ja odtrgati večji delež v 
višjem avtomobilskem 
razredu, kjer je do zdaj 

bolj kot ne pobirala drobtinice, ki so 
jih puščali Nemci (Mercedes-Benz, 
BMW, Audi), Japonci (Lexus) in Britan-
ci (Jaguar). Zato je bila prenova glede 
na predhodnika, Volvo S80, temeljita. 
Tako ga krasijo številne nove tehnolo-
gije, notranjost pa se lahko pohvali z 
luksuzno izkušnjo brez primere.
Kot trdijo Švedi, je ”Volvo S90 nare-
dil velik korak naprej, ko gre za voz-
no dinamiko, zmogljivost in udobje”. 
Opremljen bo z voz-
nim vmesnikom ”Pilot 
Assist”, ki omogoča 
polsamodejni način 
vožnje in je ”vmesna 
postaja” do avtono-
mnega vozila, ki je 
tudi končni cilj Volva. 
V praksi to pomeni, da 
bo Volvo S90 z než-
nimi popravki volana 
pomagal pri držanju 
smeri na avtocesti (do 
hitrosti 130 km/h), in to tudi, če pred 
njim ne bo vozila. Poleg tega bo Vol-
vo z modelom S90 v 
sklopu naprednega 
sistema ”City Safety” 
prvi vpeljal sistem za-
znavanja večjih živali 
(srn, krav …), ki jih bo 
prepoznal podnevi in 
ponoči. Če bo žival 
zaznal, bo o tem takoj 
opozoril voznika in mu 
pomagal pri zaviranju 
oziroma izogibu trče-
nja.

V

VOLVO S90 JE PREMIJSKA LIMUZINA ŠVEDSKEGA IZDELO-
VALCA AVTOMOBILOV, KI STOPA V ČEVLJE MODELA S80, 
SAJ SE TA V RAZREDU, V KATEREM NEMŠKI AVTOMOBILI 
KONKURENCI NE DAJO KAJ DOSTI DIHATI, NI ZNAŠEL NAJ-
BOLJE. S90 JE POVSEM NOVA ZGODBA, RAZEN KRVNEGA 
SORODSTVA (PREMIJSKA DRUŽINA) PA GA VSEBINSKO IN 
POJAVNO S PREDHODNIKOM NE DRUŽI KAJ DOSTI. PREJ SE 
JE VOLVO S90 ZGLEDOVAL PO SORODNIKU IZ ”DRUGEGA 
KOLENA”, TERENCU VOLVO XC90, PO KATEREM JE POVZEL 
VSE SODOBNE TEHNOLOGIJE IN MOTORNO PALETO.

Potniška kabina bo definicija razkošja 
in bo vsem potnikom ponujala zabav-
no-informativne priboljške. Greh bi si 
bilo želeti še več!_

volvo.com

Volvo S90 v dolžino meri 496 centimetrov, to švedsko limuzino 
(težko med 1,8 in 2,1 tone), slonečo na prilagodljivi platformi SPA 
(prvič so jo uporabili pri modelu XC90), pa bodo gnali prisilno pol-
njeni bencinski in dizelski 2,0-litrski štirivaljni motorji z močjo med 
140 in 235 kW oziroma 190 in 320 KM. Najzmoglji-
vejši bencinar bo imel pogon na vsa štiri kolesa, na 
štirikolesni pogon pa bo tudi bencinski priključni 
hibrid, ki ga boste prepoznali po oznaki T8. Ben-
cinskemu motorju (320 KM) bosta pomagala ele-
ktrični motor (80 KM/59 kW) in zagonski agregat 
(46 KM/34 kW). Volvo je svojo novo veliko limuzino 
v živo prvič predstavil na januarskem avtosalonu v 
Detroitu (11. januar 2016), v prodajne salone pa naj 
bi zavila to pomlad. Do takrat bo verjetno tudi že 
kaj več znanega o karavanski izpeljanki V90, ki, če 
je zgodovina kak indikator, kani postati tržna uspe-
šnica, kot sta bila modela Volvo V70 in Volvo XC70. 



Uradna poraba goriva: 4,2-7,8 l/100 km. Uradne emisije CO2: 109-181 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. 
Uradne emisije NOx: 0,0073-0,0546 g/km. Specifične emisije trdih delcev: 0,00054-0,00154 g/km. Število 
delcev: 0,1-0,173 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.

Summit Avto
Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana
T 01 25 25 125

Posebna ponudba za prve kupce: 
brezplačen paket izbrane bogate opreme
“First Edition” v vrednosti 4.500 €.

landrover.si

 
ROJEN V DIVJINI.
ELEGANTEN V MESTU.

NOVI RANGE ROVER EVOQUE

Novi Range Rover Evoque z revolucionarnim oblikovanjem in novim, 
nadvse učinkovitim dizelskim motorjem Ingenium, je popolnoma 
prilagojen na mestno življenje. Legendarna zmogljivost Land Roverja 
je zdaj še izboljšana z All-Terrain Progress Control sistemom in 
vrhunskim pogonom na vsa kolesa Active Driveline. Poudarite svojo 
individualnost in Evoqua prilagodite svojemu okusu z izbranimi 
barvami, platišči, oblazinjenji in tehnologijami.

RR_Evoque_City_Magazine_235x295.indd   1 15.1.2016   15:34:52

SugarSweet & Cavalier stevia čokolada  
SugarSweet je naravno sladilo brez kalorij in glikemične vrednosti (GI = 0). Z 
njim lahko v popolnosti nadomestite sladkor, saj je enake oblike in okusa kot 
sladkor. Idealen je za hujšanje in nizkohidratne diete.
Čokolade Cavalier so sladkane z naravno stevio in ne vsebujejo dodanega 
sladkorja. Po okusu v popolnosti nadomeščajo navadne čokolade, prav tako 
ne vsebujejo GSO, umetnih arom in barvil. Primerne so tudi za diabetike in bol-
nike s kandido.
Za Valentina razveselite svojo ljubljeno osebo z zdravo Cavalier čokolado.
Nakup: www.sladko.si, trgovine Kalček in druge trgovine z zdravo prehrano.  

Sijoča koža, polna energije 
Izdelki linije INTENSIF znamke NVEY ECO učvrstijo ohlapna tkiva, oživijo ce-
lično aktivnost, okrepijo podporna tkiva, povrnejo optimalen nivo vlažnosti in 
elastičnosti. Koža je obnovljena, bolj sijoča, gube so zmanjšane, ten in tekstu-
ra pa izboljšana. Izdelki delujejo po načelih gemoterapije, ki temelji na uporabi 
zarodnih tkiv dreves. 
Negovalni izdelki naredijo opazno spremembo že ob prvi uporabi. Privošči-
te si najboljšo nego kože z izdelki, bogatimi s hranili ter popolnoma organske 
pridelave. 

Sincera – ko moda postane dostopna vsem  
Med hojo po Miklošičevi cesti v Ljubljani vas bo ustavila izložba s čudovitim 
modnim nakitom, o katerem nas je večina lahko le sanjala. Ob vstopu v proda-
jalno boste odkrile, da butik Sincera ponuja veliko več - bogata izbira modne-
ga nakita v različnih materialih, barvah in stilih, od klasičnih ogrlic do ljubkih 
lasnih dodatkov, torbic, rut in šalov … in vse to po neverjetno ugodnih cenah. V 
februarju smo za vas pripravili kar 50% popust na vse torbice. Sincera je modo 
resnično naredila dostopno vsem. 
 
Sincera - Enjoy Your Style.

INFO//
W: SLADKO.SI 
FB: CAVALIER STEVIA ČOKOLADA 
FB: SUGARSWEET NARAVNO BREZKALORIČNO SLADILO
E: INFO@SLADKO.SI

INFO//
SENEKA ORGANICA, ŽIDOVSKA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA
W: SENEKAORGANICA.COM
FB: SENEKA ORGANICA
T: 040 130 038

INFO//
SINCERA, MIKLOŠIČEVA 7A, LJUBLJANA
W: SINCERASTYLE.COM
ODPIRALNI ČAS: VSAK DAN OD 9. DO 19. URE, 
NEDELJE OD 11. DO 16. URE

MESTNE SKRIVNOSTI

Ljubezen, kot se šika 
Včasih preprosta beseda lahko pomeni zelo veliko. V čokoladnici Cukrček lah-
ko za valentinovo kupite čokolade z napisi, kot so 'Ljubim te', 'Rad/-a te imam' 
in 'Ti si moj Valentin', ter z njimi presenetite svoje najdražje, poleg tega pa jim 
podarite ročno izdelano srce iz vrhunske čokolade, polnjeno s pralineji z meh-
ko kremo, ki vas strastno premami.

Prodajna mesta// 
v pasaži Nebotičnik, 
na Mestnem trgu, 
na Miklošičevi 4 in 
v Mercator centru Šiška, Ljubljana

INFO//
W: CUKRCEK.SI
E: INFO@CUKRCEK.SI



XXX // 3736 // DESTINACIJA

BE SEDIL O: JA SMIN A DVORŠEK

SPROŠČANJE IN TERMALNI UŽITKI SREDI VINOGRADOV. 
ALI LAHKO SLOVENSKO UHO SPLOH SLIŠI KAJ BOLJ BLA-
GOZVOČNEGA? ČETUDI VEČINA SLOVENSKIH TERMALNIH 
CENTROV LEŽI V VINORODNIH KRAJIH, SO SE NA AV-
STRIJSKEM ŠTAJERSKEM PRVI SPOMNILI GOSTOM PONU-
DITI KOMBINACIJO OBOJEGA IN JO POIMENOVALI LOISIUM 
WINE & SPA RESORT. 

koraj vsaka evropska 
gričevnata vinorodna 
regija se rada pohvali 
z vzdevkom Toskana. 
Tako so naša Brda slo-
venska Toskana, hrva-

ška Istra je prav tako Toskana, in tudi 
naši severni sosednje ne želijo zaosta-
jati. Vinorodno gričevje z blagim pod-
nebjem na avstrijskem Štajerskem je 
seveda avstrijska Toskana.  Rodovitno 
območje na jugu Štajerske, tik ob meji 
s Slovenijo in le približno 40 minut vo-
žnje iz Gradca, je znano predvsem po 
suhih vinih, pa tudi po čudoviti gričev-
nati pokrajini in priznanih restavraci-
jah s počasno prehrano. Vse našteto, 
dopolnjeno z ljubeznijo do moderne 
arhitekture, je pritegnilo Susanne 
Kraus-Winkler, poznavalko turističnih 
trendov v Avstriji in trenutno predse-
dnico evropske zveze hotelov in re-
stavracij Hotrec, s sedežem v Bruslju, 
da se je odločila za gradnjo edinstve-
nega spoja vrhunskega hotela, centra 
za dobro počutje in vinogradniške 
kulture na jugu avstrijske Štajerske. 
Z arhitektoma Petrom Zinganelom in 
Hermannom Eisenköckom iz večkrat 
nagrajene arhitekturne družbe Ar-
chitekturConsult ni nikoli razmišljala 
o tipičnem ‘resort’ hotelu. Hotel sredi 
vinogradov s 102 sobami in apartmaji 
označuje predvsem bela barva, ki de-
luje kot platno pred omamno zeleno 
pokrajino. Čistoča bele barve daje 
gostom prostor, ki ga sami ob spro-
ščanju napolnjo s spomini in sanja-
mi. Mir, ki objema sobe, prekinjajo le 
skrbno izbrane umetnine avstrijskega 
umetnika Ericha Steiningerja, ki so 
drugačne v vsaki sobi. Lahkotnost in 
predvsem uporaba obnovljivih virov 
sta pomembni vodili Kraus-Winkler-
jeve in njenih sodelavcev. Obiskovalci 
morajo le pogledati prek vinogradov 
proti stoletja staremu gradu Ehrenha-
usen, da opazijo, kako lepo je živeti v 
današnjih časih. 

V centru dobrega počutja so prepri-
čani, da se lahko popolnoma spro-
stimo le, če ne delamo ničesar. Zato 
je gostom na voljo celo butler za spa, 
ki poskrbi, da je sproščanje zares in-
tenzivno. Pri lepotnih tretmajih in 
sprostilnih programih uporabljajo le 
naravno kozmetiko znamk Aveda in 
Vinoble, ki vsebuje naravne sestavine, 
kot je resveratrol, izvleček iz rdečega 
grozdja, katerega učinki so podobni 
botoksu. Že eno leto pa v hotelu de-
luje tudi medicinski spa center Merkur 
Recreation z dvajsetimi strokovnjaki, 

S

ki do zdravja pomagajo s klasičnimi 
metodami svetovanja in terapij in tudi 
s pomočjo tradicionalne kitajske me-
dicine. 
 
Seveda pa je na prvem mestu vino. 
Že več kot petdeset let med Špiljem 
in Lučanami poteka najstarejša in 
ena od najbolj znanih štajerskih vin-
skih cest, ki tik ob slovenski meji po-
nuja pogled na čudovite vinograde 
in v dobro voljo spravi še tako s stre-
som preobremenjene ljudi. Vina vseh 
lokalnih in tudi drugih avstrijskih ter 
številnih mednarodnih vinarjev so za-
stopana v vinski prodajalni Adventure. 
Poleg možnosti nakupa lokalnih vin po 
cenah proizvajalcev, predvsem pa do-
mačega penečega vina Geniuss, ki ga 
pridelujejo pod budnim očesom Karla 
Steiningerja, organizirajo tudi vinske 
pokušnje in seminarje. Vinsko znanje 
lahko kar takoj uporabimo v restavra-
ciji Weinkuchl ali pa po gurmanskih 
užitkih, v vinskem baru Loisium Wine 
Club Bar._ 

WINE & SPA RESORT 
LOISIUM   
KJER JE DOMA 
HEDONIZEM 

INFOMAT//
LOISIUM WINE & SPA RESORT 
 
NASLOV /
LOISIUM ALLEE 2
3550 LANGENLOIS | AVSTRIJA

TELEFON / 
+43 2734 77100-0

LOISIUM.COM
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FILMSKI 
FEBRUAR

AKCIJSKI FILM, FANTAZIJSKI FILM

DEADPOOL 
KANADA, ZDA, 2016

KOMEDIJA

AVE, CEZAR 
HAIL, CAESAR!, ZDA, VB, 2016

PUSTOLOVSKI FILM, 
FANTAZIJSKI FILM

BOGOVI 
EGIPTA 

GODS OF EGYPT, ZDA, 2016

Gobezdavi Deadpool je malce drugačen superjunak, v vlogo katerega se je vživel 
Ryan Reynolds, ki se mu zdi vloga najbolj neobičajnega Marvelovega antijunaka 
pisana na kožo. Navdušeni so tudi oboževalci, ki še posebej pozdravljajo kostum, 
saj je točno tak kot v stripu. Za črno-rdečim kostumom se skriva Wade Wilson, 
bivši operativec posebnih enot in plačanec, ki je svoj alter ego razvil potem, ko je 
bil zaradi svoje redke bolezni ujet v grobo eksperimentiranje._

Režija: Tim Miller. Igrajo: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, T. J. Miller, 
Gina Carano, Brianna Hildebrand, Andre Tricoteux, Leslie Uggams.

11. 2., Cineplexx

NETFLIX JE OD ZDAJ NA VOLJO TUDI 
V SLOVENIJI. TRENUTNO NAJVEČJI 
PONUDNIK VIDEOVSEBIN NA ZAH-
TEVO SE JE NAMREČ RAZŠIRIL V 130 
DRŽAV, MED NJIMI V SLOVENIJO. PRVI 
MESEC UPORABE STORITVE NETFLIX 
BO BREZPLAČEN, CENA ZA ZAČETNI 
PAKET PA BO 8 EVROV. BODO SPLE-
TNI PIRATI OSTALI BREZ POSLA?

Ponudnik multimedijskih vsebin Netflix 
je končno na voljo tudi v Sloveniji. To 
je na sejmu zabavne elektronike CES 
2016 naznanil šef Netflixa Reed Ha-
stings, Slovenija pa se pridružuje 129 
drugim državam, v katere je vstopil ta 
ameriški ponudnik, ki ima trenutno 70 
milijonov naročnikov in je do zdaj go-
stoval na 60 tržiščih. S tem Slovenija 
dobiva številne vsebine, do katerih so 
mnogi do zdaj dostopali po nezakoniti 
poti (torrenti), kaj bo to pomenilo za 
piratski posel, pa bo pokazal čas. Hitro 
so se sicer usule kritike, da druge dr-
žave nimajo tako široke ponudbe kot 
domače tržišče, a že zdaj Netflix na-
črtuje programsko širitev (trenutno 
ponuja okoli 600 ur novih vsebin). 
Slovenija sicer še ne more računati na 
slovenske podnapise in sinhronizacijo, 
ki ostaja v domeni 21 jezikov.

Netflix pa ni le ponudnik videovsebin 
na zahtevo (njegovi tekmeci so Ama-
zon, HBO, CBS, Apple, Hulu, Sling TV 
in Roku, ki pa jih v Sloveniji še ni), saj 
poleg distribucije ustvarja tudi izvir-
ne vsebine. Tu velja omeniti izjemno 
serijo Hiša iz kart (House of Cards) in 
Marco Polo, pa celovečerec Beast of 
No Nation. Prvi mesec bo storitev Ne-
tflix za registrirane uporabnike na vo-
ljo brezplačno, kasneje pa bo osnovna 
mesečna naročnina (možnost pred-
vajanja na eni napravi naenkrat) 7,99 
evra. Za možnost predvajanja vsebine 
na dveh elektronskih napravah is-
točasno bo treba odšteti 9,99 evra, 
11,99 evra pa za gledanje na štirih 
hkrati. Slednji paket prinaša tudi Ul-
tra HD kakovost slike (UHD), medtem 
ko prva dva ”zgolj” HD. Za registraci-
jo boste poleg e-naslova potrebovali 
PayPal račun in kreditno kartico._

netflix.com 

Ave, brata Coen! Po briljantnem filmu Llewyn Davis (2013), ki je pritegnil pred-
vsem nišno občinstvo, se slavni režiserski par, ki mu lahko v filmskem svetu parira 
le družinska naveza Wachowski, vrača s filmsko poslastico Ave, Cezar, v kateri je 
hollywoodskih zvezd več, kot je zvezd na nebu. George Clooney, Josh Brolin, Tilda 
Swinton, Scarlett Johansson ... Ni da ni. Zgodba proti pričakovanjem (glej naslov) 
ni postavljena v čas pred našim štetjem, temveč v zlata 50. leta Hollywooda._ 

Režija: Joel in Ethan Coen. Igrajo: Josh Brolin, George Clooney, Ralph Fiennes, 
Tilda Swinton, Channing Tatum, Scarlett Johansson, Jonah Hill. Frances McDor-
mand, Alden Ehrenreich, Christopher Lambert, Dolph Lundgren, Patrick Fischler, 
David Krumholtz. 

25. 2., Cineplexx

Carol je romantična drama Todda 
Haynesa, posneta po romanu The 
Prince of Salt. Govori o neizbežni lju-
bezni, ki se sooča s predsodki in soci-
alnimi razlikami. Nič posebnega, boste 

rekli, a ne, če vam povemo, da je dogajanje postavljeno v petdeseta leta prejšnje-
ga stoletja in da gre za razmerje med dvema ženskama, mlado fotografijo There-
so (Rooney Mara), ki dela v veleblagovnici, ter premožno in zapeljivo Carol (Cate 
Blanchett), ki životari v zakonu, v katerem je ljubezen le še bled spomin._ 

Režija: Todd Haynes. Igrajo: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson, Kyle 
Chandler, Jake Lacy, John Magaro, Cory Michael Smith, Kevin Crowley, Nik Pajic, 
Carrie Brownstein, Trent Rowland, Sadie Heim, Kk Heim.

25. 2., Kolosej

Bogovi Egipta je epska akcijska pus-
tolovščina izpod prstov Alexa Proya-
sa, ki nas je navdušil že s filmi, kot sta 
Vran in Jaz, robot. Zgodba se vrti okoli 
navadnega smrtnika, heroja Beka 
(Brenton Thwaites), in egipčanskega 
boga sonca in neba Hora (Nikolaj Co-
ster-Waldau, ki ga poznamo po vlogi 
Jaimeja Lannisterja iz Igre prestolov), 
ki morata človeštvo rešiti pred Setom 
(Gerard Butler), neusmiljenim bogom 
teme, ki si je nasilno prisvojil oblast in 
po svetu zasejal kaos in anarhijo._

Režija: Alex Proyas. Igrajo: Nikolaj 
Coster-Waldau, Gerard Butler, Ge-
offrey Rush, Elodie Yung, Brenton 
Thwaites, Chadwick Boseman.

25. 2., Cineplexx

Ben Stiller in Owen Wilson sta pred 
14 leti s komedijo Zoolander, parodi-
jo na modni svet, nasmejala gledalce 
po vsem svetu. Zdaj se butasti modni 
ikoni Zoolander in Hansel vračata na 
filmska platna. Film je režiral kar Stil-
ler sam, v njem pa se poleg originalne 
četverice (Stiller, Wilson, Will Ferrell in 
Christine Taylor) pojavita še Penélope 
Cruz in Kristen Wiig. Mini vlogi pa ima-
ta tudi glasbenika Lady Gaga in Justin 
Bieber. Salve smeha zagotovljene!_

Režija: Ben Stiller. Igrajo: Ben Stiller, 
Owen Wilson, Penélope Cruz, Christine 
Taylor, Kristen Wiig, Will Ferrell, Billy 
Zane, Kim Kardashian, Ariana Grande, 
Justin Bieber.

18. 2., Cineplexx

Dirty Grandpa je opolzka komedija z 
Robertom De Nirom in Zacom Efro-
nom v glavni vlogi. Potem ko smo De 
Nira nedavno gledali kot nesamoza-
vestnega pripravnika ob Anne Hat-
haway v filmu Pripravnik, legendarni 
igralec zdaj povsem obrne ploščo in 
se prelevi v pravega žrebca, ki kot svež 
vdovec svojega zapetega nečaka 
nekaj dni pred njegovo poroko prep-
riča, da odideta v Florido, kjer poteka 
Spring Break._

Režija: Dan Mazer. Igrajo: BIgrajo: 
Robert De Niro, Zac Efron, Julianne 
Hough, Aubrey Plaza, Dermot Mu-
lroney, Zoey Deutch, Jason Mantzo-
ukas, Adam Pally in Henry Zebrowski.

4. 2., Kolosej, Cineplexx

Trumbo je biografska drama o enem 
najbolj nadarjenih scenaristov zadnjih 
50 let 20. stoletja, Jamesu Daltonu 
Trumbu (med drugim je napisal scena-
rij za Kubrickov kultni film Spartacus). 
Pod film se je podpisal Jay Roach, ki 
je vlogo oskarjevca Trumba namenil 
Bryanu Cranstonu, ki se ga spomni-
mo iz kultne serije Kriva pota. Poleg 
slednjega v filmu, ki opisuje temačno 
obdobje ameriške zgodovine, nasto-
pajo še Diane Lane, Elle Fanning, Louis 
C. K., Helen Mirren in John Goodman. 
Kljub temu ima drama precej šaljiv 
ton._

3. 3., Kolosej

ROMANTIČNA DRAMA

CAROL 
VB, ZDA, 2015

KOMEDIJA

ZOOLANDER 2
ZDA, 2016 

KOMEDIJA

DEDEK UIDE Z 
VAJETI

DIRTY GRANDPA, ZDA, 2016 

BIOGRAFSKA DRAMA

TRUMBO
ZDA, 2015 

NETFLIX V 
SLOVENIJI
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11. FEBRUAR,
OB 20.00

www.cineplexx.si

DARILA IN

NAGRADNO 

ŽREBANJE!

V KINU OD 11. FEBRUARJA



GLASBA // 4140 // ODRI

HOZIER 
Irski glasbenik Andrew Hozier-Byrne, ki je glasbeni javnosti poznan kot senzacija 
indie rock, soul in blues glasbe, za katero besedila piše sam, se bo s koncertno 
turnejo ustavil tudi blizu nas. Leta 2013 je izdal prvo malo ploščo oziroma EP z 
naslovom Take Me to Church. Naslovna pesem te plošče je na spletu postala viral-
no popularna zaradi družbeno aktualnega videospota, ki problematizira položaj 
istospolno usmerjenih, Hozier pa je pridobil oznako glasbenega izvajalca, ki veliko 
obeta. Njegov debitantski album Hozier smo dočakali oktobra 2014. Hozier pa 
ni zaspal na lovorikah. Julija lani je izdal že tretjo malo ploščo z naslovom Live in 
America._

25. februar / ob 20.00 / Gasometer / Dunaj / Avstrija

HURTS 
Inteligenten, nepristranski, ritmičen in nevsiljivo romantičen pop – tako bi lahko 
opisali glasbo dvojca Hurts, v katerem je marsikdo, še posebej ob njunem debi-
tantskem albumu Happiness (2010), videl reinkarnacijo zasedbe Depeche Mode. 
Britanski sintpop dvojec se po izjemnem debiju leta 2010 s ploščo Happiness ter 
nekoliko manj uspešnem albumu Exile vrača s ploščo Surrender, ki je izšla 9. ok-
tobra lani. Duo Hurts sestavljata Theo Hutchcraft na vokalu ter Adam Anderson 
na klaviaturah in kitari. Elektropop ali sintpop je z njima in njunim prvencem Hap-
piness v Veliki Britaniji doživel preporod, vodilni glasbeni žanr komercialne glasbe 
osemdesetih pa je tako oživel v nekoliko spremenjeni obliki._

26. februar / ob 19.00 / Gasometer / Dunaj / Avstrija

MASSIVE ATTACK 
Kultni bristolski trip-hoperji, ki so v devetdesetih letih prejšnjega stoletja postavili 
temelje za novo zvočno fuzijo med hip-hopom, dubom in psihedelično produkci-
jo, imenovano trip-hop, še danes osvajajo ušesa številnih ljubiteljev alternativne 
glasbene produkcije. Že ta mesec pa bodo na evropski turneji obiskali tudi Dunaj, 
kjer obljubljajo predstavitev novega albuma. Na sceno so prodrli zlasti s singlo-
ma Unfinished Sympathy in Safe from Harm. Po petih uspešnih studijskih albumih 
(Blue Lines, Protection, Mezzanine, 100th Window in Heligoland) smo v pričako-
vanju šestega, še neimenovanega studijskega albuma._

20. februar / ob 20.00 / Gasometer / Dunaj / Avstrija

ROBIN 
SCHULZ 

Robin Schulz, znani nemški DJ, 
producent in lastnik založbe, 
je trenutno eden najbolj vročih 
didžejev in producentov deep 
house glasbe. Leta 2014 je glas-
beno sceno prevetril z remiksom 
Lilly Wood and the Prick, Prayer in 
C ter remiksom Mr Probz, Waves. 
Oba remiksa sta bila več kot uspe-
šna tako v evropskih državah kot 
v Združenih državah Amerike, kar 
je Schulza vodilo do mednarodne 
prepoznavnosti. Predlani je izdal 
svoj prvenec Prayer. Po uspehu 
prvega albuma je sledil lani izdan 
album Headlights, na katerem 
najdemo uspešnico Sugar (feat. 
Francesco Yates)._

4. marec / ob 21.15 / Gasometer 
/ Dunaj / Avstrija 

PESTER 
GLASBENI 
FEBRUAR 
NA DUNAJU

NA DUNAJU SE LETOS OBETAJO ŠTEVILNI KONCERTI SVE-
TOVNIH GLASBENIH ZVEZD; MED DRUGIM PRIDEJO FLO-
RENCE + THE MACHINE, HOZIER, MUSE, MUMFORD AND 
SONS, BRYAN ADAMS, RAMMSTEIN, RIHANNA, THE CURE 
IN JUSTIN BIEBER. A NAJPREJ SE BOMO USTAVILI PRI FE-
BRUARJU IN POGLEDALI, KDO NAS BO NA DUNAJU RAZVE-
SELJEVAL TA MESEC IN ZAČETKU PRIHODNJEGA. 

PRAVLJIČNI MUZIKAL

ČAROVNIK IZ OZA 
Le kdo ne pozna sirote Doroteje, ki s teto in stricem živi v puščob-
nem Kansasu? Tornado jo odnese v sanjsko deželo Oz, kljub ča-
robnosti prelepe dežele pa jo začne mučiti domotožje. A da bi se 
vrnila domov, mora priti do mogočnega čarovnika Oza, ki je edini, ki 
ji lahko pri tem pomaga. Na poti sreča Strašilo brez možganov, Plo-
čevinastega človeka brez srca in Leva brez poguma. Štirje junaki se 
skupaj odpravijo po poti iskanja odgovorov, kaj sploh je pamet, kaj 
sreča in kaj pogum. Avtor besedila in režiser predstave, ki je nastala 
v produkciji SNG Nova Gorica, je Miha Golob, ki poskuša zgodbo o 
ameriški mladosti ob koncu 19. stoletja približati mladim v 21. stole-
tju, saj vsi mladi, ne glede na čas in lokacijo, sanjajo._

13. februar / ob 11.00 / SNG Maribor

ROMANTIČNA KOMEDIJA V SITI TEATRU BTC

DOKLER NAJU 
SEKS NE LOČI 

Večer pred dnevom zaljubljencev bo v SiTi Teatru v BTC-ju gosto-
valo SLG Celje. Dokler naju seks ne loči je romantična in iskrena 
komedija o paru srednjih let, ki poskuša obdržati svoj zakon, skupaj 
duhovno zrasti, hkrati pa ohraniti individualnost obeh partnerjev. 
Alice (Lučka Počkaj) in Henry (Branko Završan) si po petindvajsetih 
letih zakona privoščita konec tedna samo zase. Ideja je v resnici bolj 
Aliceina, saj si želi, da bi po letih nezadovoljstva z njunim zakonom 
v hotelski sobi skupaj s priročnikom Seks za telebane in nekaj pri-
pomočki za ljubezenske igrice med njima ponovno obudila strast._

13. februar / ob 20.00 / SiTi Teater BTC

ELFRIEDE JELINEK

DRAME PRINCES FEBRUARJA 
3., 19. in 20. februarja se bo v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani odvila gledališka 
predstava kontroverzne pisateljice in Nobelove nagrajenke Elfriede Jelinek z naslovom Drame 
princes, ki je nekakšna v zgodovini manjkajoča polovica Shakespearjevih kraljevskih tragedij. 
Drame princes so gledališka postavitev, ki združuje cikel petih monoloških miniatur. Junakinje 
so napol mitologizirane, saj njihove zgodbe izhajajo iz pravljičnega in medijskega sveta. Gre za 
zgodbe o ženskem spolu in njihovih dekliških, ženskih ter bolj ali manj ženstvenih izkušnjah, ki so 
zaznamovane z dejstvom, da je ženski spol od nekdaj in za večno označen za šibkejšega, manj 
zanimivega in konec koncev manj upravičenega do teatraličnega uprizarjanja. Režiser tako ime-
novane ‘’manjkajoče polovice Shakespearjevih kraljevskih tragedij’’ je eden najpomembnejših 
poljskih režiserjev mlade generacije Michał Borczuch._

13., 19., 20. februar / ob 19.00 / Slovensko mladinsko gledališče

GLEDALIŠČE IZ JUŽNOAFRIŠKE REPUBLIKE

MACBETH 
Leto 2016 je leto 400. obletnice smrti velikega angleškega pesnika in dramatika Williama Sha-
kespearja. V Cankarjevem domu bodo obletnico počastili tudi 23. februarja, ko se bo na odru 
Gallusove dvorane odvila predstava Macbeth v izvedbi gostujočega gledališča Third World 
Bunfight Performing Company iz Južnoafriške republike. Zgodba o oblastiželjnem Macbethu 
in njegovi še bolj oblastiželjni ženi se v tej radikalni različici svetovno znanega režiserja Bretta 
Baileyja odvija na pobočju Velikih jezer v Srednji Afriki, kjer se med afriškimi klani odvijajo kruti 
boji za prevlado nad rudniki diamantov. Slavna Verdijeva opera o hrepenenju po oblasti, tiraniji 
in čarovnicah je na črno celino prenesena tako pretresljivo in hkrati prepričljivo, da se gledalcu 
poraja vprašanje, ali ni bil morda Macbeth v originalu napisan za afriška tla in je Shakespeare na 
lastni koži občutil savane Srednje Afrike._

23. februar / ob 19.30 / Cankarjev dom / Ljubljana 
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MOËT ROYAL AFFAIR
Elise Losfelt iz Moët & Chandon  nam je v 
okviru dogodka Moët Royal Affair razkrila 
vse skrivnosti šampanjca._

merit-international.si

JAKNE IN 
PLAŠČI COMMA 

V RAZLIČNIH 
VZORCIH IN 

BARVAH 
V tej sezoni so v ospredju plašči in ja-
kne v različnih barvah, vzorcih in dol-
žinah. Čim daljši so, tem bolj so v modi.
Kombinirajo se z daljšimi bluzami, ki 
pa niso več v oversize kroju, ampak  
so enostavnih čistih linij z diskretnimi 
detajli. Pike in grafični vzorci v sve-
tlih pastelnih barvah z odtenki temno 
modre dajejo kolekciji pridih 70-ih.  V 

trgovini Comma lahko izbirate med 
oblekami različnih krojev, vzorcev in 
barv, primernimi tako za poslovni videz 
kot za različne posebne priložnosti: na 
primer maturantski ples, poroko ali za 
uradna večerna druženja. Seveda pa 
ne pozabite na modne dodatke, ki so 
pomemben del celotnega stajlinga._

coma-fashion.com

500 PODJETNIC 2016 
NAJVEČJI DOGODEK 

ŽENSKEGA 
PODJETNIŠTVA

Ženske, včasih podrebujemo čas zase, 
kajne? Včasih potrebujemo ženski kle-
pet. Včasih si moramo izmenjati svoje 
izkušnje, želje, težave in se podpreti. 
Včasih si moramo pomagati in sode-
lovati.
 
In vse to smo združile v dogodku 500 
podjetnic. Dogodek, na katerem vas 
pričaka mnogo uporabnih daril, za-
bavnih dodatkov, smeha, zanimivih 
vsebin izbranih predavateljev (tudi tu-

jih), ter morda najpomembnejše – do-
godek, katerega slogan je »Ker verja-
memo v moč povezovanja!«, zato bo 
veliko spoznavanja, izmenjav izkušenj 
in informacij. Idealen za vse podje-
tnice in tiste, ki imate ustvarjalnost in 
podjetnost v sebi._

9. marec  / Grand Hotel Union / 
Ljubljana

Prijave: podjetnica.com

Letos je Ljubljana ponosna nosilka naziva zelena prestolnica Evrope. 
Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju s številnimi deležniki pripravila 
celoletni program, ki je zasnovan tako, da je vsak mesec posvečen dolo-
čeni trajnostni temi. Središče dogajanja je v informacijski točki »Točka. 
Zate.«, ki stoji pred Mestno hišo. V njej bodo potekali številni dogodki in 
aktivnosti. Obiskovalcem Točke. Zate. bodo na voljo informacije tudi o 
tem, kako lahko svoj vsak dan zaživijo bolj trajnostno. Zelenemu dogaja-
nju lahko sledite na interaktivni spletni strani www.zelenaljubljana.si, prek 
Facebooka (@mestnaobcinaljubljana) in prek Instagrama (#ljzate)._

zelenaljubljana.si
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