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Poraba pri mešanem ciklu 3,3 - 5,5 l/100 km. Emisije CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 
– 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 0,01 – 23,22. 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. 
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Pred dvanajstim leti je v oktobru izšla 
prva številka City Magazina. Po vzo-
ru tujih brezplačnikov je začel pot po 
mestnih ulicah in tako postal stalnica v 
naših najljubših urbanih kavarnah, ba-
rih in restavracijah, nakupovalnih cen-
trih, knjižnicah, kinematografih, letali-
ščih, kulturnih ustanovah ter na ulici, 
kjer sem tudi sam Cityja prvič prijel v 
roke. Od takrat sva povezana. Sem 
bralec, oboževalec in zdaj ustvarja-
lec. Spremljava razvoj drug drugega 
in se dopolnjujeva. 12 let je dolgo ob-
dobje, in če bi imeli časovni stroj, bi v 
letu 2004 odkrili nek drug svet. Svet 
brez pametnih telefonov. Svet brez 
Facebooka. In tudi svet brez Cityja. A 
ni nam žal, da svet dobiva tako dru-
gačno podobo in se spreminja s tako 
neverjetno hitrostjo. Razvoj namreč 
nestrpno pričakujemo, saj ustvarja 
snov, po kateri nastajajo naši zapisi. To 
je osnovni gradnik – če hočete – DNK 
medija, ki ga ustvarjamo. Usmerjen v 
prihodnost, trende in novosti, ki nav-
dušujejo. Zato preteklost puščamo za 
sabo in se ne bojimo sprememb, ker so 
te del naše osnovne biti. Del našega 
poslanstva.   

V dvanajstih letih smo tako z vami, 
naši bralci, doživeli veliko metamorfoz 
ter tudi z vašo pomočjo in spodbudo 
ustvarili kar 213 brezplačnih izdaj z 
več kot 11.000 vsebinskimi stranmi. 
Na spletnem mestu citymagazine.
si smo objavili prek 18.000 novic in 

postali vodilni portal za urbano po-
pulacijo, ki mesečno 
v povprečju doseže 
kar 100.000 različnih 
slovenskih spletnih 
uporabnikov. Ti našo 
spletno stran mesečno 
obiščejo kar 450.000-
krat in si skupaj ogle-
dajo okoli 3.000.000 
spletnih dokumentov.  
Statistika … sicer dol-
gočasna, a nam se vseeno zdi tako 
zelo vznemirljiva. Tudi zato, ker po-
kaže neko drugo razsežnost našega 

medija, razsežnost, po kateri se lahko 
mer imo in primerjamo. V letih 

gospodarske krize se 
nam je uspelo razvijati 
ter kljub neljubi optimi-
zacij stroškov obdržati 
pravo smer in vizijo za 
prihodnost. Za čase 
po krizi. Izdaja pred 
vami dokazuje, da tisk 
nikakor ni mrtev, kot 
trdijo mnogi zlobni je-

ziki analitikov. In da tudi tiskani mediji 
zmoremo s sinergijo digitalizacije in 
novih oblik oglaševanja v tisku držati 

korak z razvojem in, še pomembneje, 
preživeti.  A pri tem je treba biti pro-
gresiven, drugačen in inovativen. 
Majhen in agilen, predvsem pa z mi-
selnostjo neustrašnega raziskovalca 
in inovatorja. Takšni so časi. In takšna 
je medijska pokrajina, ki se spreminja, 
kot se spreminjajo navade uporabni-
kov. Milenijci s televizije bežijo na You-
Tube. S tiskanih medijev na  splet. A ni 
vse tako belo in črno. Nekje vmes so 
odtenki, ki so enostavno tako drugač-
ni, da zmorejo preiti okvire kategorij. 
In prav tu City išče svojo priložnost. Je 
dosegljiv, ker je brezplačen, prav s tem 
pa presega kategorijo tiska, v katero 
ga umeščajo medijski strokovnjaki. 
Hkrati je tudi original, ki kljub sledilcem 
in posnemovalcem zmore transcen-
denco časa na drugačen in predvsem 
izviren način. 

Na koncu naj se zahvalim našim ogla-
ševalcem. Slednji so tisti, ki v celoti 
omogočajo nastajanje brezplačnika, 
kot je City Magazine.  V tokratni šte-
vilki se lahko pohvalimo, da so z nami 
kar trije oglaševalci, ki so z nami so-
delovali tudi v prvi številki davnega 
oktobra 2004. In prav to je tisto nekaj, 
zaradi česar verjamemo, da zmoremo 
skupaj. Na še naslednjih mnogo let!  

Jan Macarol Vrabec, 
odgovorni urednik
jan@citymagazine.si

12 LET
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6 // DAN ZA ...

... ZA VESELJE, DRUŽENJE, PRVE KOSTANJE IN GURMANSKA RAZVAJANJA. 
KAM SE BOMO ODPRAVILI? ČAKA NAS SPEKTAKEL CIRQUE DU SOLEIL, KI BO V 
SLOVENIJO PRIŠEL PRVIČ, GURMANE ČAKATA ČOKOLADA IN VINO, TEKAČE PA 
VOLKSWAGEN LJUBLJANSKI MARATON. ZA VSAK OKUS NEKAJ.

DAN ZA ... 
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Cirque du Soleil sta leta 1984 v Kanadi ustanovila 
ulična umetnika Guy Laliberté in Gilles Ste-Cro ix.  
Cirkus je zaradi svojega posebnega pristopa do 
cirkuške umetnosti – brez živali ter s posebnim po-
udarkom na dramski kakovosti predstave – kmalu 
doživel razcvet ter si prislužil ime »sodobnega cir-
kusa« (noveau cirque). Cirque du Soleil nastopa po 
vsem svetu z raznovrstnimi gledališko-akrobatskimi 
predstavami, izmed katerih ima vsaka osnovno temo 
ter kompleksno zgodbo, prikazano skozi kostume, 
akrobacije, petje, igranje in čarovnije. Cirkus zapo-
sluje približno 4000 ljudi iz več kot 50 držav, njihove 

predstave pa si je ogledalo že več kot 160 milijonov 
ljudi po vsem svetu. Njihov letni prihodek presega 
skupni prihodek celotnega Broadwaya. V Ljubljani se 
bo Cirque du Soleil predstavil s šovom Varekai, kar v 
romskem jeziku pomeni »kjerkoli«. Predstava je bila 
prvič uprizorjena leta 2002 v Montrealu ter je kmalu 
doživela velik uspeh. Pod režijsko taktirko Dominica 
Champagna nas bodo izkušeni cirkusanti popeljali v 
čarobni svet eksotičnega gozda, polnega nenava-
dnih bitij in magičnih dogajanj._

Do 16. oktobra / Ljubljana / Dvorana Stožice

CIRQUE DU
SOLEIL PRVIČ V
SLOVENIJI

PE
14/10

Med 15. in 16. oktobrom se bo več kot 70 stojnic ši-
bilo pod težo pisane palete čokoladnih dobrot, vse 
od čokoladnih tablic iz pravega kakava do čokola-
dnih sladic za petičneže. Na stojnicah butikov in re-
stavracij ne bodo manjkale niti presne in veganske 
različice, tako da se nihče ne bo počutil prikrajšane-
ga za čokoladne užitke. Med ponudbo bodo zašli tudi 
pralineji lokalnih okusov (z žafranom, bučnim ali oliv-
nim oljem, s piransko soljo, sivko, z mandarinami …) in 
likerji eksotičnih okusov, kot so čili, mango in curry._

Do 16. oktobra / Ljubljana / Pogačarjev trg

SO
15/ 10

23. mednarodni festival kreativnosti Zlati boben se 
po 22 letih iz Portoroža seli v Ljubljano, neposredno 
na Ljubljanski grad. Festivalsko dogajanje bo letos 
zaznamoval slogan Inspired to inspire. Poleg nove 
lo kacije se obetajo novosti v tekmovalnem pro-
gramu, saj bodo dela, ki so svoje kreativne rešitve 
zasnovala na značilnostih duha nekega prostora, 
lahko odslej tekmovala v samostojni skupini in se po-
tegovala za nagrado »best capture of local spirit«. 
Novo nagrado Golden Drum Adriatic pa dobiva tudi 
regija, v kateri je Zlati boben nastal._ 

Do 21. oktobra / Ljubljana / Ljubljanski grad

20. obletnica Kluba mariborskih študentov. Klub ma-
riborskih študentov letos prvič prireja edino pravo 
študentsko Ftrgatev, kjer se ga boste lahko »ftrgali« 
še pred začetkom »resnejših« študijskih obvezno-
sti! Čez dan se bomo lahko sproščali v študentskem 
kampusu Gosposvetska, kjer bo potekalo tekmova-
nje Ski&Snowboard rail za vzdušje pa bo poskrbel 
DJ. Večerno dogajanje se bo preselilo v UŠC Leona 
Štuklja, kjer se ga bomo do konca »ftrgali« z Ma-
gnificom, Happy Ol'McWeasli, Kingstoni in Karneval 
bandom._ 

21. oktobra / Maribor / UŠC Leona Štuklja

Tokrat prej, drugače in dlje. Kurzschluss 3ER pop-up 
festival na Gospodarsko razstavišče prihaja med 
14. oktobrom in 31. decembrom. Doslej najbolj ža-
nrsko razkošna izdaja napoveduje house in techno 
tone ter koncertne večere nagrajenih glasbenikov 
in DJ-jev iz Slovenije in tujine. Na otvoritveni večer 
prihaja švedski DJ Adam Beyer – festivalska zvez-
da, velika glasbena osebnost in pojem techno bitov. 
Kurzschluss bo na Gospodarskem razstavišču delo-
val ob izbranih petkih, sobotah in nedeljah v oktobru, 
novembru in decembru._ 

Do 31. decembra / Ljubljana / Gospodarsko 
raztavišče

OGLAŠEVALSKI
FESTIVAL 
ZLATI BOBEN FTRGATEV 

KURZSCHLUSS
3ER

Top Vino 2016, mednarodni vinski festival, sploh prvi 
svoje vrste, bo v Cankarjevem domu 17. oktobra 2016 
gostil najboljše, kar imajo svetu ponuditi vinarji. Za 
projektom Top Vino by eVino stoji najboljši slovenski 
somelje in lastnik eVina Gašper Čarman, ki bo v Slo-
venijo pripeljal  najprestižnejša in pri nas nedoseg-
ljiva vina, med njimi najboljša vina iz Toskane, Špa-
nije, s Portugalske, iz Avstrije, Kalifornije in z Nove 
Zelandije, enajsterico bordojskih chateaujev, prostor 
pa se bo našel tudi za najboljša vina 30 slovenskih 
vinarjev._

17. oktobra / Ljubljana / Cankarjev dom

MEDNARODNI 
VINSKI FESTIVAL
TOP VINO

PO
17/ 10

PE
14/10

ČOKOLADNI
SEJEM
ČOKOLJANA

TO
18/10

PE
21/10



DAN ZA ... // 7

Volkswagen Ljubljanski maraton 2016 bo že enaindvajseti po vrsti (neprekinjeno 
poteka od leta 1996). Tokrat si je največja tekaška prireditev v Sloveniji, Franja te-
kaških prireditev pri nas, rezervirala 29. in 30. oktober 2016, ko bodo Ljubljano za 
dva dneva spet zavzeli tekači in tekačice. Že tradicionalno je dan prej na sporedu 
tudi cel kup spremljevalnih tekov rekreativne narave: Lumpi tek, promocijski tek, 
osnovnošolski tek, srednješolski tek  in FUN tek. _

Do 30. oktobra / Ljubljana / Slovenska cesta

Liffe 2016 bo ponudil različne festivalske sklope, in sicer predpremiere, Kralje in 
kraljice, tj. dela prepoznavnih in nagrajevanih mojstrov sodobnega filma, Per-
spektive, tj. tekmovalni sklop mladih režiserjev, Panoramo svetovnega filma (fe-
stivalski favoriti s petih celin), Ekstravaganco, t. i. polnočni kino, ki prinaša razno-
vrstne, drznejše in bolj žgečkljive vsebine, Kinobalon (za gledalce od 7. do 14. leta 
starosti), Evropo na kratko, tj. tekmovalni program kratkega filma, Posvečeno, ki 
bo gostilo poljskega režiserja Jerzyja Skolimowskega (letošnji zlati lev za življenj-
sko delo)._

Do 20. novembra / Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto

Jesenski Pivo & burger fest 
2016, ki bo hkrati tudi zadnji 
v letu, bo tako končal tretjo 
sezono priljubljenega kulina-
ričnega festivala, ki z leti samo 
raste tako po številu obisko-
valcev kot po nenavadnosti 
kulinaričnih stvaritev. Našlo se 
bo od govedin angus in wagyu, 
do tune ali lososa, vege in 
veganskih polpetov, od prep-
rostih linij do kulinaričnih pre-
sežkov. Med burger ponudbo 
bo spet vsak našel nekaj zase 
in to ne glede na spol, starost 
ali ‘versko pripadnost’ (torej 
glede na to, ali uživate meso 
ali ne). Zaostajala ne bo niti 
ponudba kraft piva. _

Do 23. oktobra / Ljubljana / 
Pogačarjev trg

VOLKSWAGEN
21. LJUBLJANSKI
MARATON

27. LIFFE –
LJUBLJANSKI
MEDNARODNI
FILMSKI FESTIVAL

PIVO &
BURGER FEST

SO
29/10

SR
09/ 11

SO
22/10

HIP - HOP REUNION

PE
21/10

TO
25/10
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Hip - Hop Reunion je poseben dogodek, ki se odvije vsakih nekaj let. Predstavlja 
poklon slovenskemu hiphopu in obuja spomin na same začetke in korenine tega 
glasbenega žanra. Hkrati pa seznanja nove generacije z zgodovino hiphop kul-
ture v Sloveniji. V enem večeru si bo oder delila velika večina slovenskih raperjev. 
Nastopili bodo Klemen Klemen, Murat & Jose, Emkej, N'toko, Kosta, Trkaj, Mrigo & 
Ghet, Nemir + Princip, Nikolovski, Valterap, Sunny Sun, Doša, T-Set, Nipke & Bsnc 
Mirko, DJ Supastar, DJ Ninja, DJ Ej, DJ Kpow ter drugi._

21. oktobra / Ljubljana / Cvetličarna

Eyes On: Mesec 
fotografije Dunaj 
je edinstven med-
narodni projekt, 
ki vsem poklicnim 
in laičnim ljubi-
teljem fotografije 
nudi vrsto zani-
mivih razstav in 
dogajanj, pove-
zanih s fotogra-
fijo. Institucijam, 
umetnikom in fo-
tografom festival 
ponuja priložnost, 
da svoje projekte 

predstavijo širšemu občinstvu, obiskovalcem pa kakovosten in poglobljen stik z 
umetnostjo. Festival, ki letos poteka že sedmič, bo v dobrem mesecu gostil več kot 
150 prireditev na različnih lokacijah po Dunaju – med drugim bodo festival gostili 
galerija Albertina, Kunst Haus Wien, Muzej Dunaj in MUSA._

Do 30. novembra / Dunaj / različna prizorišča
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EYES ON: 
MESEC
FOTOGRAFIJE 
NA DUNAJU

27. 10. 2016–21. 5. 2017 

Mestni muzej Ljubljana

A New Age is Coming! 
Industry and Labour in Ljubljana

PE
28/10

Razstava Nova doba prihaja! Industrija in delo v Ljubljani, ki bo od 28. 10. na ogled 
v Mestnem muzeju Ljubljana, skozi univerzalni koncept industrijskega napredka, 
urbani razvoj, rast prebivalcev v mestu, poveličevanje delavca v socializmu ter za-
ton veličine industrijske proizvodnje in redefiniranje ljubljanskih tovarniških prizo-
rišč osvetljuje dogodke, čas in ljudi, ki močno vplivajo na današnje dojemanje dela, 
družbe, potrošnje in nas samih._

Do 21. maja 2017 / Ljubljana / Mestni muzej Ljubljana



8 // INTERVJU

Kako bi opisal ljudi, s katerimi si delal v Hollywoo-
du, in kakšna je razlika med slavnimi strankami in 
navadnimi smrtniki?

Ljudje so povsod zanimivi, uspešni, navdihujoči, sa-
mozavestni in prijazni. Sam ne vidim nobenih razlik 
med Slovenci in drugimi. Vsak posameznik ima lase 
in je krvav pod kožo. Človek je zame človek ne glede 
na to, od kod prihaja, kateri jezik govori in kaj je po 
poklicu. 

ZA ZNAM-
KO LOUI FERRY 

SE SKRIVA VILI KODER-
MAN, 24-LETNI KIDRIČAN, KI 

MU JE V TUJINI USPELO V FRIZER-
SKEM POKLICU. EDEN IZMED NAŠIH 
NAJUSPEŠNEJŠIH MLADENIČEV V TU-
JINI SE VSAK DAN SREČUJE Z ZVEZ-
DAMI SVETOVNEGA KOVA. POT PROTI 
HOLLYWOODU SI JE ZAČEL UTIRATI 
NA DOMAČIH TLEH, PRI 18 LETIH PA 
JE V MIAMIJU ZAČEL SODELOVATI S 
PRIZNANIM ITALIJANSKIM FRIZER-
JEM ANGELOM SEMINARUJEM. DA-
NES JE EDEN OD NAJBOLJ ZAŽELENIH 
MODNIH FIZERJEV, NA POKLICNI POTI  
JE TAKO NALETEL NA RIHANNO, EVO 
LONGORIA, DAVIDA GHANDYJA, KEN-
DALL JENNER, KARLIE KLOSS, KARLA 
LAGERFELDA, NAOMI CAMPBELL IN 
ADRIANO LIMA, OSTRIGEL PA JE TUDI 
KATARSKEGA PRINCA. PRED NJIM JE 
SVETLA PRIHODNOST IN NEKAJ TE 
GA ČAKA TUDI V LJUBLJANI, KJER VAM 
BO LOUI OD 17. OKTOBRA UREJAL PRI-
ČESKE. Z NJIM SMO SE POGOVARJALI 
O MALIH RADOSTIH ŽIVLJENJA, NJE-
GOVIH USPEHIH IN NOVIH IZZIVIH. INFOMAT//LOUI FERRY 

 

LOUIFERRY.COM

IN T ERVJU: LUCIJA MARKO

ZA VSAKO 
USPEŠNO 

PRIČESKO ... 
STOJI LOUI!

Če bi lahko izbral kogarkoli, kdo bi bila tvoja muza?

Moja muza bi bila trenutno ena od najuspešnejših 
manekenk Karlie Kloss. Ker je edinstven model, ki se 
posveča delu na pravi način. Ima tudi poseb-
no karizmo, je zelo simpatična in pro-
fesionalna. S Karlie Kloss sem že 
delal na tednih mode in na 
različnih fotografi-
ranjih. 

Kakšna glasba te najbolj navdihuje pri urejanju 
pričesk?

Pri delu mi najbolj ugaja umirjena glasba: chill out, 
deep house … 

Kaj najraje počneš v prostem času?

Veliko časa preživim v naravi, se ukvarjam s športom 
in preživljam čas s starši ter prijatelji.

Tvoj največji dosežek?

Da sem pri svoji starosti videl in doživel cel svet, 
hkrati pa ohranil vrednote v življenju, torej to, da ni-
sem izgubil samega sebe.

Dokončaj naslednji stavek: »Če bi lahko spreme-
nil eno stvar v svoji zgodovini, bi ta bila …«

Trenutno ne bi spremenil ničesar. Zame je preteklost 
preteklost, živim tukaj in zdaj in ničesar, kar se je že 
zgodilo, ne obžalujem.

Posegel si po najvišjih zvezdah. Od kod želja, da v 
prihodnosti odpreš frizerski salon v Ljubljani? 

Začelo se je že v otroštvu, ko sem sanjal, da bom fri-
zer ter imel svoj salon, ko odrastem. Zdaj pa se mi zdi 
pravi čas, da svoje sanje uresničim. 

Kaj je ključno za uspeh frizerskega salona?

Verjamem, da je za uspešno po-
slovanje potrebna pred-
vsem kakovost dela.

Kaj je kakovostno delo?

Zame je kakovostno delo tisto, ki je narejeno po 
človekovih najboljših zmožnostih ter je hkrati edin-
stveno. Za frizerja na modnem področju, kot so tedni 
mode, urejanje pričesk slavnih ter fotografiranje za 
najboljše revije, je treba imeti vse v kompletu; kar po-
meni, da je treba biti edinstven, ustvarjalen, sposo-
ben, delati z integriteto in delati drugače od večine.

Bo stranka v Ljubljani doživela enako izkušnjo kot 
slavne osebnosti v Hollywoodu? 

Zagotovo. Pri meni velja, da sta na prvem mestu 
zadovoljstvo stranke in kakovost, potem pa vse os-

talo. Tako da bodo vsi, ki bodo obiskali moj salon, 
uživali v vrhunskem zvezdniškem urejanju 

las. Z znanjem in izkušnjami, prido-
bljenimi v tujini, bom oblikoval 

pričeske, vredne rdeče 
preproge.

Vsi, ki želite pridobiti nove izkušenje in znanja na po-
dročju frizerstva, lahko pošljete elektronsko pošto z 
življenjepisom na loui@louiferry.com.

 
Kako 
boš ohra-
njal visoki stan-
dard svojih storitev?

Svojim zaposlenim bom omogočal 
redna izobraževanja v salonih po svetu, 
kjer sem delal, ter seveda s sodelovanji na te-
dnih mode v tujini. Osebno sem še vedno najbolj po-
nosen na delo v Frizerskem salonu Marinka v Kamnici, 
kjer mi je bilo v čast, da sem dobil strokovno znanje 
in življenjsko šolo od frizerske mojstrice Marinke Vol-
majer. Med drugim sem delal tudi v takrat dveh naj-
boljših frizerskih salonih v Ljubljani. Med tedni mode 
sem delal na več 350 modnih revijah za priznane 
modne znamke, kot so: Chanel, Armani, Givenchy, 
Prada, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Dior, Gucci 
in druge. Svoje zaposlene bi poslal na modne revije 
omenjenih modnih oblikovalcev, saj je to neprecen-
ljiva izkušnja. Na vsaki izmed teh je bilo namreč mož-
no pridobiti povsem novo znanje. Sicer pa imam v 
Los Angelesu agencijo Opus Beauty in svo-
jega agenta, kar pomeni, da delam 
ekskluzivno za točno določene 
stranke in izbrane po-
sebne dogodke.

Za kaj na svetu si najbolj hvaležen?

Da imam izjemne starše, ki me maksimalno podpirajo 
že od vsega začetka.

Fo
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 POGLED V NEK DRUG SVET, 
KJER JE KREATIVNI NAVDIH 

DEL USTVARJA NJA NEPOZAB-
NIH KREACIJ. ZA ODRJE, KJER SE 

VSE DOGAJA IN NATO VSE TUDI ZGODI. 
LJFW JE TUDI TOKRAT NAVDUŠIL IN PUS-

TIL NEIZBRISLJIV PEČAT, UJET V TRENUTKE 
VEČNOSTI. TRENUTKE, KI JIH LAHKO DOJAMEŠ 

LE SKOZI PRIPOVEDOVA NJE OBJEKTIVA. POTOPIŠ 
SE … V NEK NEIZMERNO DRUGAČEN SVET. SVET 
BREZ MASKE. SLEDNJE PA DEJO IN AKTERJI POSTA-
NEJO SKULPTURE. TAKO NEIZMERNA JE TA LEPO-
TA, LEPOTA NENAREJENE GA TRENUTKA. IN TUDI 
TO JE MODA.

FOTO: URŠA PREMIK PHOTOGRAPHY / BESEDE: JAN MAC AROL 

*ZAODRJE



BACK
STAG

E*

Zaodrje tokratnega lju-
bljanskega tedna mode ne bi 

moglo biti pristnejši dokaz stras ti, 
ki jo gojijo avtorji kreacij. Popelje nas 

na nesluteno popotovanje v svet modne 
romantike, kjer akterji kot skulp ture, ujete v 

času, pustijo neizbrisen pečat na zunanjega 
opazovalca. Nekaj, kar je očem skri to, posta-

ne javno. Erotika zakritega pa osnovna pripovedi 
zgodbe iz zakulisja. »Backstage« v danem trenut-

ku postane posvečeni prostor navdiha, kjer v mno žici 
dražljajev s pomočjo različnih akterjev kreacija dobi svoj 

končni jaz. Postane in materializira se v trenutek umetnosti, ki 
zaživi na modni pisti. 30 sekund, 40 sekund in olajšanje, aplavz, 

zastor in sreča.  

Zgodbo trenutkov je v objektiv ujela mojstrica Urša Premik in vam 
tako omogočila vpogled v čaroben svet ustvarjalcev LJFW._     

ljfw.org
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 ROČNA TORBICA ZAC POSEN

Večno elegantna črna klasična mala 
ročna torbica v kroki grafitnem vzorcu, 
obvezen kos ne glede na sezono._
zacposen.com 
Cena: 489,41 €

OBLEKA JSP

Dvodelna svilena JSP obleka v markantni 
smaragdno zeleni barvi, s kovinskimi de-
tajli, ki se spogleduje z romantično upor-
nostjo sodobne močne ženske._
zoofa.si 
Cena: 250,00 €

NAHRBTNIK ZELOLEPO

Unikaten nahrbtnik z digitalnim potiskom 
mogočnega krokarja in ročno pošitimi 
krili iz usnja, z dramatičnimi trakovi, ki 
sporočajo močno simboliko ne samo 
krokarjev, pač pa celotne jesenske kolek-
cije »Urbani Nomadi«._

zoofa.si 
Cena: 376,60 €

TORBICA LOONEY TUNES 

Dnevna usnjena torbica z unikatnim po-
tiskom, izdelana v sodelovanju z največjo 
TV in filmsko hollywoodsko hišo Warner 
Bros. inc._

majaferme.com
Cena: 380,00 €

UHANI IZ KOLEKCIJE 
DRAGULJ

Biserni uhani s 100 milijonov starim slo-
venskim draguljem so del kolekcije na-
kita, ki ga nosi tudi filmska diva Monica 
Bellucci. Kolekcija je izdelana v sodelo-
vanju s Slovenskim gemološkim dru-
štvom in Zlatarno Celje._

zlatarnacelje.si in majaferme.com
Cena: 319,60 €

PLAŠČ MAJA FERME FASHION

Modni plašč iz kašmirja za optimistične 
zimske dni iz kolekcije Maja Ferme fashi-
on z unikatnim modnim pasom._

majaferme.com
Cena: 850,00 €

TRENČKOT  MAJALESKOVSEK 
ZA YOUNG@SQUAT

Plašč s številnimi detajli, ki se zlijejo v eno 
s karo vzorcem. Popoln kos za muhasto 
jesensko vreme bo še svež z LJFW na vo-
ljo v Pentlji, trgovini s konceptom._

pentljaconceptstore.com
Cena: 355,00 €

GLEŽNARJI CHEAP MONDAY

Obutev za strumen korak v delovno je-
sen. Brezčasno črno usnje in sodob-
ni detajli z neobdelanimi robovi. Kul in 
neprecenjeni, podali pa se bodo k vsem 
aktualnim oblačilnim trendom._

shop.weekday.com
Cena:  140,00 €

PRSTAN DINO CLAW HUGS

Sodoben prstan, ki ga je za Verameat 
zasnovala slovenska oblikovalka Anja 
Šlibar. Prilagodljive velikosti in na voljo v 
različnih kovinah. »Statement« kos naki-
ta, ki dopolni vsak jesenski stajling._

verameat.com
Cena: od 81 € do 118 €

Oblikovalka usnjenih modnih dodat-
kov Zelolepo in članica zadruge obli-
kovalcev Zoofa

Uspešna modna oblikovalka, ki je so-
delovala s številnimi slovenskimi in 
mednarodnimi podjetji

Modna oblikovalka oblačil pri Young@
Squat // Squat

Modni oblikovalec, lastnik blagovne 
znamke MiroMisljen

EDITTA ZELOLEPO
MAJA LESKOVŠEK MIRO MISLJEN
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TORBICA RUCHE & HUES 

Ko etno postane trend in se združi s 
kristali, nastane prava mala modna ume-
tnina, ki jo lahko nosimo k vsakodnevne-
mu stilu ali pa k večerni toaleti._ 

trendcy.com
Cena: od 341,14 €

OBLEKA MIRO MISLJEN

Unikatna svilena obleka, krojena v obliki 
napol izpraznjenega letečega balona, je 
modni kos za ženske, ki si želijo več ter si 
upajo biti drugačne in edinstvene._ 
trendcy.com
Cena: od 349,15 €

ČEVLJI WANDERING COL-
LECTIVE

Seksi ekscentrični odprti čevlji, ki jih 
lahko nosimo tudi pozimi v kombinaciji 
z debelimi nogavicami, so prava modna 
poslastica za vse ljubiteljice visokih pet. 
Modni kos, ki dokazuje, da je lahko tudi 
umetniški kos zelo zapeljiv._

trendcy.com
Cena: od 132,49 €

2

MAJA FERME

2

2

3
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PULOVER LEON KARSSEN 

Mladi nizozemski ilustrator se odlikuje z 
bolečim, vendar silno drznim humorjem, 
ki se močno napaja iz njegove skejter-
ske duše. Preproste risbice so zaživele 
na njegovem odličnem Instagramu in 
se zdaj v prenašajo na oblačila, ki jih ne 
smete izpustiti._

leonkarssen.com
Cena: 75,00 €

ČEVLJI HUF CLASSIC HI

Čevlji s kontrastno gumo na prstih so se 
pri skejtanju pokazali kot odlična funk-
cionalna pridobitev, so pa tudi vizualni 
priboljšek, ki bo to jesen zagotovo zaže-
len. Prvi in tudi najboljši čevlji te vrste so 
zagotovo Hufovi Classic Hi._

hufworldwide.com
Cena: 70,00 €

KAVBOJKE SOULLAND ERIK 
JEANS

Svetel obrabljen džins lahko oblečemo s 
praktično vsem. Sproščen kroj in zaviha-
ni robovi omogočijo dodatne kombinaci-
je s čevlji in nogavicami._

soulland.com
Cena: 145,00 €

TORBICA GLITTER BAG,  
PETER MOVRIN 

Nadvse praktična torbica, ki jo lahko 
uporabimo pri nakupih v trgovini, nas 
namesto nakita krasi na mestih ulicah 
ali bleščeče izstopa pod žarometi v dis-
koteki._

contact@petermovrin.com
Cena: 50,00 €

25 MAGAZINE ISSUE 04 FIVE 
SENSESY

Senzualna revija/knjiga, ki skozi besedi-
la, serije fotografij in intervjuje prikazuje 
naša najpomembnejša in vse preveč za-
nemarjena orodja – 5 čutov. Lahko je mo-
dni dodatek na omari ali aktovka v roki._

mademparis.com
Cena:  65,00 €

PULOVER SNA KE SWEATER,  
PETJA ZOREC 

Obvezen uniseks jesenski pulover, ki vas 
bo ob pogledu na našitke v obliki otro-
ških kač nasmejal ob zaspanih meg lenih 
jutrih._

petja.zorec@gmail.com 
in pentljaconceptstore.com
Cena: 240,00 €

 ANGORA KAPA MAX&CO

Barvna kapa iz mehke angore, ki letos naj 
ne bo črna._

maxandco.com
Cena: 42,00 €

PREHODEN PLAŠČ COS

Plašč mora biti to jesen malenkost pre-
velik ali kot radi rečemo »oversize«._

cosstores.com
Cena: 175,00 €

TORBICA S  PENTLJO  SANIJA 
REJA ASKE

Torbica s pentljo, ki je nekoliko drugač-
na od ostalih in si jo lahko kar opasamo. 
Sveže iz kolekcije Buona Serata Marla._
sanijareja.com in pentljaconcept-
sotre.com
Cena: po naročilu 

Modna oblikovalka, lastnica blagov-
ne znamke N a t a s a H r u p i c 

Modni oblikovalec, ki prisega na mla-
dosten in sproščen stil

Modna oblikovalka, lastnica blagovne 
znamke Petja Zorec

Modna oblikovalka, lastnica blagovne 
znamke Sanija Reja Aske

NATAŠA HRUPIČ

NEJC ŠUBIC PETJA ZOREC

SANIJA REJA
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MM6 BY MAISON MARTIN 
MARGIELA »TOTE«

Vrečasta torba je narejena iz materiala z 
bleščicami, na voljo pa so tudi različice 
iz blaga, usnja in materiala za puhovke. 
Zaradi vrhunskega oblikovanja in do po-
tankost premišljene uporabnosti je kos 
primeren za vsako priložnost. Je obve zen 
kos modnih poznavalcev._

eboutique.maisonmargiela.com 
Cena: 284,00 €

OBLEKA FORMA / DEFORMA 
NATA SAHRUPIC

Kolekcija jesen/zima 16/17 je nastala v 
sodelovanju z akademskim kiparjem To-
mislavom Blaževičem. Motivi kiparskih 
hitrih skic teles so bili preneseni v pletilski 
medij v žakarski tehniki. Kroj oblek so rav-
ni in udobni, barve pa jesenske in tople. 
Obleka je primerna za večnamensko sti-
liranje._
natasahrupic.com in pentljacon-
ceptstore.com
Cena: 320,00 €

FENTY PUMA CREEPERS 
»CAMO« 

Rihanna je v vlogi kreativne direktorice 
svoj navdih črpala z Japonske. Športni 
copati »Camo« s kamuflažnim vzorcem 
iz linije Creepers ohranjajo tradicionalno 
in prepoznavno obliko klasičnih »pumic« 
v sodobnem dizajnu._

puma.com
Cena: 140,00 €
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ŽENSKA ŠIK 
MODNA RAPSODIJA

ZA DRZNE MODNE NAVDUŠENKE

ZA LJUBITELJICE PREPROSTE ELEGANCE

ZA LJUBITELJICE UDOBJA IN ŠPORTNO KROJENIH OBLAČIL

ZARA 
obleka 

49,95 €

zara.com

NOIR JEWELRY 
prstan 
19,13 €

brandoutlet.com

ASOS PIER 
čevlji s peto 

60,00 €

asos.com

J. LINDEBERG 
pisemska torbica 

106,43 €

jlindeberg.com

H&M 
bomber 
39,99 €

hm.com

STUSSY 
majica 

49,00 €

yoox.com

RIVER ISLAND 
legice 

20,00 €

eu.riverisland.com

TOPSHOP 
jakna parka Ivy Park 

140,00 €

eu.topshop.com

NIKE 
čevlji Nike Cortez 

100,00 €

store.nike.com

ZARA 
bluza 

25,95 €

zara.com

ZOCAL 
čevlji 

339,00 €

Maxi

RAY-BAN 
sončna očala 

227,50 €

optika-krstic.si

ONLY 
hlače 

34,95 €

Modiana, Maxi 
in Modna hiša 

Maribor
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KAKŠEN PA JE VAŠ STIL? PRIPRAVILI SMO 
NEKAJ JESENSKIH STILOV IN IDEJ, MED 
KATERIMI BOSTE NEDVOMNO NAŠLI SVOJ 
NAJLJUBŠI KOS ALI PA CELO STIL.

ZARA 
suknjič z dvojnim

zapenjanjem 
69,95 €

zara.com

DESIGNINVERSO 
torbica 

138,73 €

farfetch.comVIVIENNE 
WESTWOOD 
zapestna ura 

213,33 €

asos.com

MANGO 
hlače s kovinskim 

sijajem 
35,99 €

mango.com

PHILIPS 
slušalke v slogu DJ-jev 

34,99 €

philips.si

ZARA 
baletni kombinezon 

19.95 €

zara.com

REBOOK
superge 
86,66 €

asos.com

FENTY X PUMA 
BY RIHANNA 

kimono top 
140,09 €

puma.com

H&M 
džins krilo 
29,99 €

hm.com

TOPSHOP 
nogavice prek kolen 

10,00 €

eu.topshop.com

S.OLIVER 
karirasta srajca 

39,99 €

soliver.si

LOVE MOSCHINO 
čevlji 

369,99 €

Maxi

OGLASNA VSEBINA

 IZBOR: LUCIJA MARKO
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OMARA URBANEGA 
PUSTOLOVCA

ZARA 
suknjič z dvojnim zapenjanjem 

119,00 €

zara.com

THE GIGI 
hlače Tonga 

200,38 €

farfetch.com

SMART TURNOUT 
moška ura White Face 

Phantom 
214,21 €

brandoutlet.com

PRETTY GREEN 
jakna parka 

Winchester Stretford 
216,00 €

prettygreen.com

MH 
moška srajca 

39,99 €

Modiana, Modna 
hiša Maribor in Maxi

COS 
hlače 

89,00 €

cosstores.com

H&M 
športne hlače 

29,99 €

hm.com

H&M 
nahrbtnik 
39,99 €

hm.com

NEW BALANCE 
superge Court 300 

102,76 €

farfetch.com

ZARA 
majica 
17,95 €

zara.com

DOLCE  GABBANA 
korekcijska očala 

151,20 €

optika-krstic.si

ADIDAS ORIGINALS 
superge Pro Model 

80,35 €

adidas.com
GUILD PRIME 

top s puli ovratnikom 
102,98 €

farfetch.com

ZA DRZNE MODNE 
NAVDUŠENCE

ZA LJUBITELJE UDOBJA IN 
ŠPORTNO KROJENIH OBLAČIL 

ZA LJUBITELJE PREPROSTE ELEGANCE 
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NITI NA MOŠKE NISMO POZABILI. TUDI 
NJIH ČAKA NEKAJ IDEJ, KI BODO NAŠLE 
PROSTOR V OMARI. PA NE POZABITE – 
LETOS JE MODNO TUDI UDOBNO!

TED BAKER 
čevlji Cassius 

195,00 €

tedbaker.com

HAPPY SOCKS 
moške nogavice 

20,00 €

happysocks.com

ZARA
hlače 

29,95 €

zara.com

MANGO 
plašč 

69,99 €

mango.com

VANS 
visoke superge 

87,35 €

farfetch.com

TOPMAN 
pulover HYPE 

60,00 €

eu.topman.com
MISFIT 

zapestnica Ray 
94,35 €

misfit.com

DOLCE  GABBANA 
sončna očala 

168,00 €

optika-krstic.si

GRENSON 
čevlji 

109,48 €

brandoutlet.com

JACK & JONES 
majica 

14,95 €

jackjones.com
TOMMY HILFIGER 

kavbojke 
99,99 €

Maxi in izbrane 
enote Modiane

TOPMAN 
usnjena jakna 

220,00 €

eu.topman.com

OGLASNA VSEBINA

 IZBOR: LUCIJA MARKO
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VRNIMO SE NAZAJ V 
LETO 2013, KO SO TOP
OBLIKOVALCI DRIES VAN
NOTEN, VALENTINO, 
KENZO IN COMME DES
GARÇONS NA MODNE
PISTE PRIPELJALI 
SODOBEN MASKIRNI 
(KAMUFLAŽNI) VZOREC IN
SVOJE MODELE OBLEKLI
V PREDELANO VOJAŠKO
OPREMO. TAKRAT SMO 
IMELI NEKAJ UPANJA,
DA SE BO OŽIVITEV
KAMUFLAŽNEGA
VZORCA ZOPERSTAVILA 
ZOBU ČASA, IN OČITNO 
NISMO UPALI ZAMAN. V 
VELIKI MERI SE MORAMO 
ZA TO ZAHVALITI NAČINU,
NA KATEREGA SO
INOVATIVNE
BLAGOVNE ZNAMKE IN
OBLIKOVALCI ŠE NAPREJ
REINTERPRETIRALI
STANDARDNI VIDEZ
KAMUFLAŽNEGA VZORCA,
DODAJALI NOVE ODTENKE
ZELENE IN RJAVE TER
POSKRBELI, DA SE TA
SLOVITI VZOREC NOSI
ŠE DANES. ZA VSE TISTE,
KI ŠE NE VESTE, KAKO 
BI TA VZOREC VKLJUČILI
V SVOJO VSAKDANJO
MODNO OPRAVO, SMO
PRIPRAVILI NEKAJ IDEJ,
KAKO VZOREC NOSITI IN
HKRATI OSTATI V TRENDU.

02
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08

01

01

01 /PIERRE HARDY, MOŠKE SUPERGE CAMO, ENDCLOTHING.COM, CENA: 215,00 € // 
02 /BOOHOO, DALJŠA MOŠKA JAKNA, BOOHOO.COM, CENA: 215,00 € // 
03 /ITALIA INDEPENDENT, MOŠKA SONČNA OČALA I-PLASTIK, ITALIAINDEPENDENT.COM, CENA: 190,00 € //
04 /G-STAR, MOŠKA DENARNICA, ASOS.COMM, CENA: 46,67 € // 
05 /ZARA, ŽENSKI BOMBER, ZARA.COM, CENA: 49,95 € // 
06 /LONGCHAMP, ŽENSKA TORBICA LARGE LE PLIAGE - NEO FANTASIE, SHOP.NORDSTROM.COM, CENA: 241, 26 € //
07 /VALENTINO, KRAVATA, FARFETCH.COM, CENA: 150,00 € //
08 /TOPSHOP, ŽENSKI BOMBER Z BLEŠČICAMI, EU.TOPSHOP.COM, CENA: 103,00 € //
09 /JACK & JONES, MOŠKA JAKNA, JACKJONES.COM, CENA: 99,95 € //

04

06

ŠESTDESETA

Jakna s kamuflažnim vzorcem ter od guba-
nja obrabljene kavbojke (nikakor uničene), 
kot smo jih lahko letos videli na modni re-
viji blagovne znamke Valentino, je lahko 
zlahka eden od naših najljubših videzov te 
jeseni. Če je naša frizura prej hipijevska kot 
vojaška in če smo po naključju med drugim 
tudi ponosni lastniki brade, potem še toliko 
bolje!

SLUŽBENA OPRAVA

S kamuflažnim vzorcem za v službo nikar 
ne pretiravajmo. Luksuzna usnjena torbi-
ca, platnene superge ali pa plašč s podlogo 
v kamuflažnem vzorcu – vse to so fanta-
stični načini, kako nositi trend in hkrati ne 
pretiravati.

PROSTI ČAS

Kamuflažo lahko vključimo tudi med obla-
čila za prosti čas, ko lahko z dobrim kosom 
razbijemo enobarvnost. Za piko na i lahko 
dodamo še snežno bele superge, ki bodo 
»posvetlile« celoten videz.

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO
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MI OBLIKUJEMO NJIHOVE CEVLJE

ECCO PREDSTAVLJA NOVO DIMENZIJO VISOKIH PET S SVOJO KOLEKCIJO SHAPE.
Z INSPIRACIJO IZJEMNIH ŽENSK ZAGOTAVLJA UDOBJE BREZ KOMPROMISOV, TEKOM CELEGA DNEVA. 

REVOLUCIONARNI DIZAJN DAJE VIDEZ, DA JE PETA 15MM VIŠJA, KOT JE V RESNICI. ENOSTAVNE LINIJE TE KOLEKCIJE 

KOMBINIRAJO STIL IN FUNKCIONALNOST, KAR DAJE ŽENSTVEN IN SOFISTICIRAN IZGLED. UDOBJE Z POPOLNIM STILOM.

OBIŠČITE NAS: 
Ecco Premium Outlet Btc, Šmartinska 152
Ecco Slovenska, Slovenska c. 58 ecco.com

 
Ecco Cankarjeva, Cankarjeva ul. 7
Ecco Maribor, Pobreška c. 18
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OBOŽUJEMO JESENSKO MODO ZA 
MALČKE! LJUBKE VOLNENE KAPE, 

DAMSKI PLAŠČKI IN ŠKORNJI ZA MALE 
GOSPODIČNE, TRENDI BOMBERJI Z 

NAŠITKI IN GLEŽNJARJI ZA FANTKE, PA 
TOPLE ŽABICE, OBLEKICE DO KOLEN IN 

TRENIRKE, KI SO VIDETI KOT KAVBOJKE. 
ZA UDOBNEJŠI IN MODEN SKOK V JESEN 

SMO VAM PRIPRAVILI NEKAJ LETOŠ-
NJIH NAJBOLJ TRENDOVSKIH KOSOV ZA 

NAJMLAJŠE.

MODEN 
JESENSKI 

STIL ZA 
DEČKE IN 
DEKLICE

ZARA 
deški pulover 

zara.com

14,95 €

LOMOGRAPHY 
analogni fotoaparat 
alexandalexa.com

92,00 €

HATLEY 
deška dežna jakna 
alexandalexa.com

49,00 €

H&M 
deška trenirka 

hm.com

14,95 €

ELODIE DETAILS
deški nahrbtnik 

babadu.si

49,90 €

H&M 
deški pulover 

hm.com

19,99 €

C&A
dekliški pulover 
c-and-a.com

9,00 €

H&M
dekliška jakna 

hm.com

39,99 €

RAY-BAN
korekcijska očala 
optika-krstic.si

79,50 €

ZARA
usnjeni škornji 

zara.com

55,95 €

H&M
dekliška obleka 

hm.com

39,99 €

NPW
grelnik za roke 

alexandalexa.com

7,00 €

ELODIE DETAILS
dekliški nahrbtnik 

babadu.si

49,90 €

H&M
športni čevlji 

hm.com

24,99 €

OGLASNA VSEBINA



www.btc-city.com/FNZ

FESTIVAL 
NAKUPOV IN ZABAVE

BTC CITY LJUBLJANA, 
15. – 16. OKTOBER

MEGA POPUSTI 
SUPER ZABAVA

NAGRADNA IGRA

Delovni čas trgovin: 
sobota, 15. oktober, od 9. do 21. ure in nedelja, 16. oktober, od 9. do 15. ure.

BTC CITY LIVE360º

2016 09 BTC FNZ Oglas 235x295.indd   1 04/10/16   12:16
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www.lisca.si       Lisca       liscalingerie
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www.lisca.si       Lisca       liscalingerie

VSE, KAR
POTREBUJETE, 

SO
NOVI ČEVLJI

Vsaka dama ve, da je s čevlji 
tako kot z nasmehi – nikoli jih ni 
dovolj in v hipu ti lahko polep-
šajo dan. S tem pristopom se je 
tudi porodila ideja o novem bu-
tiku s čevlji SHOES for a Lady, ki 
so ga avgusta odprli v središču 
Ljubljane. V njem so na voljo 
izbrani modeli ženskih čevljev, 
ki izstopajo tako po dizajnu kot 
kakovosti, saj so vsi narejeni iz 
usnja, vendar kljub vsemu os-
tajajo cenovno dostopni. Iz-
birate lahko med elegantnimi 
čevlji z visoko peto ali nekoliko 
bolj udobnimi za vsakodnevne 
opravke. Vsi modeli nosijo ime-
na priznanih blagovnih znamk iz 
Amerike, Brazilije in Italije.

V SHOES for a Lady je nakup 
zasnovan kot doživetje za ce-
lotno družino, saj vam bodo ob 
izbiranju in pomerjanju čevljev 
ponudili kozarček penine ali 
kavico. Otroke pa razveselili 
s bomboni in piškotki. Zara-
di dobre izbire in postrežbe se 
boste v butik z veseljem vračali, 
ko boste po napornem dne-
vu potrebovali nekaj zase in za 
svojo dušo, zato je tudi slogan 
trgovine All you need is love 
NEW SHOES*. 

SHOES for a Lady
Dalmatinova 4a, Ljubljana
shoes@siol.net
01 230 18 18
www.shoesforalady.si

* VSE, KAR 
POTREBUJETE, 

JE LJUBEZEN 
   SO NOVI ČEVLJI.

OGLASNA VSEBINA
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ZA PIKO NA I
JESEN NE BO POPOLNA, ČE VANJO NE BOMO VNESLI NEKAJ MODNEGA BLIŠČA TUDI V OBLIKI RAZLIČNIH MODNIH DODAT-

KOV IN MODNIH ČEVLJEV. DEKLETA, LETOS NE POZABITE NA TORBICE IZ UMETNEGA KRZNA IN DODATKE, BROŠKE, OK-
RASJE NA ČEVLJIH, PLASTENJE MODNIH DODATKOV, »STATEMENT« UHANE, PRSTANE ZA MEZINCE TER SEVEDA ŽAMET, 
ŽAMET IN ŠE ENKRAT ŽAMET. FANTJE, POSEZITE PO USNJENIH ZAPESTNICAH, KLOBUKIH FEDORA, USNJENIH ROKAVI-

CAH, MODNIH SUPERGAH, MANŠETNIH GUMBIH, PRAV TAKO PA SE VRAČAJO PLATNENI PASOVI.

01 / GRAFEA, NAHRBTNIK, CENA: 236,00 €, COGGLES.COM  // 02 / KARL 
LAGERFELD, OVITEK ZA IPHONE 6, CENA: 35,00 €, KARL.COM  //  03 / H&M, 
KOMPLET BROŠK, CENA: 12,99 €, HM.COM  //  04 / NEW LOOK, MOTORISTIČNI 
ŠKORNJI, CENA: 37,32 €, ASOS.COM  //  05 / ASOS, PRSTAN ZA MEZINEC, CENA: 
4,00 €, ASOS.COM  //  06 / JULES SMITH, »STATEMENT« UHANI PAVÉ, CENA: 
70,96 €, SHOP.NORDSTROM.COM  //  07 / JEFFREY CAMPBELL, ČEZKO-
LENSKI ŠKORNJI, CENA: 245,94 €, SHOP.NORDSTROM.COM  //  08 / FOWNES 
BROTHERS, USNJENE ROKAVICE, CENA: 83,26 €, SHOP.NORDSTROM.COM  //  
09 / NEW LOOK, VERIŽICA CHOKER, CENA: 6,99 €, NEWLOOK.COM  //  10 / 
ZARA, TORBICA, CENA: 29,95 €, ZARA.COM  //

01 / TATTEOSIAN, USNJENA ZAPESTNICA S SREBRNIM DETAJLOM, CENA: 
175,00 €, TATEOSSIAN.COM  // 02 / SIMON CARTER, URA Z USNJENIM PA-
SOM IN MANŠETNI GUMBI, CENA: 266,66 €, ASOS.COM  //  03 / SPRAYGROU-
ND, NAHRBTNIK, CENA: 87,00 €, LUISAVIAROMA.COM  //  04 / ASOS, FEDORA 
KLOBUK, CENA: 29,33 €, ASOS.COM  //  05 / DR. MARTENS, MOKASINI, CENA: 
122,00 €, DRMARTENS.COM  //  06 / ZARA, USNJENE ROKAVICE, CENA: 25,95 
€, ZARA.COM  //  07 / PAUL SMITH, ŠAL, CENA: 124,00 €, COGGLES.COM  //  
08 / NIKE, SUPERGE INTERNATIONALIST, CENA: 110,00 €, STORE.NIKE.COM  
//  9 / CARVEN, PLATNEN PAS, CENA: 71,93 €. FARFETCH.COM  //   
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iPhone 7 PRI 
TELEKOMU 
SLOVENIJE

SBS
trdi ovoj Feel za iPhone 7

13,49 €
telekom.si/etrgovina

ZARA 
moški suknjič

119,00 €
zara.com

H&M 
moški šal

7,99 €
hm.com

ROSANTICA 
uhani

135,00 €
net-a-porter.com

TOPSHOP 
žametno krilo

26,00 €
topshop.com

BROOKS ENGLAND 
nahrbtnik
295,00 €

mrporter.com

FURLA 
ženska torbica

372,14 €
furla.com

*Slika je simbolična. Za več informacij obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 ali 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana 

iPhone 7 prinaša novo izkušnjo. Zagotavlja 
vam najboljšo zmogljivost in baterijo z naj-
daljšo vzdržljivostjo v celotni zgodovini mo-
bilnih telefonov iPhone. Na pogled deluje 
prav tako mogočen, kot je v resnici.

iPhone 7 se lahko pohvali s popolnoma 
novo izkušnjo kamere. Kamera z 12 mega-
piksli, optično stabilizacijo slike in bliska-
vico Quad-LED True Tone omogoča zajem 
ostrih in živih fotografij. Za vrhunske selfije 
pa poskrbi sprednja kamera s 7 megapiksli in 
funkcijo zaznave telesa in obraza.

Najsvetlejši in najbarvitejši zaslon v celotni 
zgodovini mobilnih telefonov iPhone prina-
ša 25 % večjo svetlost in funkcijo 3D Touch, 
baterija pa ima daljšo vzdržljivost kot kate-
rikoli iPhone do sedaj. Zmogljivost, ob kateri 
boste ostali brez besed.

Uživajte v glasbi z novim sistemom stereo 
zvočnikov Immersive in brskajte po spletu, 
prenašajte aplikacije in igre ter glejte video 
prek izjemno hitrega brezžičnega omrežja 
Wi-Fi ali prek mobilnega omrežja LTE.*

www.telekom.si

OGLASNA VSEBINA
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NASVETI ZA MODNE  
NAKUPE NA SPLETU

NAGRAJEVALNI 
SISTEM POPUSTOV
Nekateri večji spletni trgovci 

pogosto ponujajo kupone za redne 
kupce, kjer lahko pri celotnem nakupu 
prihranimo tudi do 5 odstotkov. Med-
tem ko se to v teoriji prav gotovo ne 
sliši veliko, bi lahko prišlo še kako prav 
v nakupovalni sezoni, ko zapravimo 
največ (na primer med prazniki).

PREVERIMO SPLETNO 
TRGOVINO
Večina spletnih trgovin je varnih, a 
internet še vedno ni imun za prevare 
in zlorabe. Preden karkoli kupimo, se 
prepričajmo, ali ima podjetje izjavo o 
zasebnosti, varen spletni sistem pla-
čevanja, fizični naslov in informacije 
o storitvah za stranke, kot je na pri-

mer telefonska številka za primere, 
ko je naše naročilo napačno ali se 
izgubi. Izogibajmo se neznanih 
spletnih trgovin in raje kupujmo 

pri priznanih večjih spletnih trgo-
vskih blagovnih znamkah. Spletno 
mesto, na katerem kupujemo prvič, 
je primer no preveriti z iskalnikom 
Google in poiskati morebitne težave 
kupcev, ki se vselej znajdejo na različ-
nih spletnih forumih._

RAZPRODAJE
Če iščemo zimski plašč, začnimo 
lov nanj že v poletnih mesecih. 
Lep plašč je lahko poleti na zni-
žanju, saj takrat ni aktualno ob-
lačilo. Enako velja za kopalke in 
kratke hlače, ki jih lahko najdemo 
po znižanih cenah prav pozimi. 
Različne trgovine imajo tudi raz-
lične specializirane ali tipske raz-
prodaje, ki niso vezane na samo 
sezono. Če redno nakupujemo 
pri nekem trgovcu, se je priporo-
čljivo naročiti na obveščanje prek 
e-pošte, saj tako lažje lovimo 
tiste prave priložnosti.

VRAČILO BLAGA
Pri vsakem trgovcu preverimo politiko vračila blaga 
in različne roke. Večji trgovci imajo izjemno dodelan 
sistem vračila blaga in tako zagotavljajo visoko raven 
zadovoljstva kupca. Največkrat izdelek le zapakirate 
v embalažo, v kateri ste ga prejeli. Prelepite s prilo-
ženo nalepko in pokličete dostavni servis. Pri velikih 
spletnih trgovcih je ta storitev po navadi brezplačna. 

METRIČNI 
SISTEMI 
Za modno nakupovanje 
prek spleta morate dobro 
poznati svoje mere in kon-
fekcijske številke. Nekatera 
spletna mesta omogočajo 
oblikovanje uporabni škega 
profila, ki poskrbi, da se vam 
prikazujejo le tisti izdelki, ki 
ustrezajo vašim vpisanim 
podatkom. V vsakem pri-
meru morate biti pozorni, 
saj dimenzije pri različnih 
blagovnih znamkah niso 
popolnoma identič ne. Pred 
nakupom obvezno preberi-
te vedno dosegljiv vodič po 
konfek cijskih velikostih.

WWW
SPLET POLEG IZLOŽBENEGA NAKUPOVANJA (WINDOW SHOPPING) OMOGOČA, 
DA NAJDETE SVOJ LASTNI STIL PO DOSTOPNIH CENAH. PREDSTAVLJAMO VAM 
NEKAJ SPLETNIH TR GOVIN, KJER BOSTE VSEKAKOR NAŠLI NAVDIH.

PIXIE MARKET
Ta zakladnica dobrega in lepega 
prinaša v naše omare inovativnost 
in edinstveno modo po nižjih cenah, 
hkrati pa ne skopari pri kakovosti._

pixiemarket.com

NASTY GAL
Ustanoviteljica trgovine Sophia 
Amoruso je začela s prodajo vintage 
najdb na eBayu, danes pa vodi spletni 
modni imperij. Novi in pozabljeni kosi 
imajo ljubek dekliški pridih ali pa ostre 
rock’n’roll vibracije. Nasty Gal nam 
sporoča, da smo lahko bolj kul od kul, 
pri tem pa nakup ni nujno tudi drag!_

nastygal.com

URBAN OUTFITTERS
To je prava trgovina za hipsterje in 
vse tiste, ki imajo radi ulično modo. 
Čakajo nas namreč tako ekskluzivne 
ponudbe manj znanih, a cenjenih 
znamk, kot tudi kolekcije gigantov, kot 
sta Nike in Vans._

urbanoutfitters.com

FOREVER 21
Če je trenutno v modi nekaj, za kar 
vemo, da bo naslednje leto (žal) 
pozabljeno, je za nas pravi naslov Fo-
rever 21. Ni nam treba skrbeti, da bi za 
tista najbolj modna oblačila te sezone 
porabili celo bogastvo.

forever21.com

ASOS MARKETPLACE
Le kdo ne pozna spletne trgovine 
Asos? Ta monstruozna spletna trgovi-
na pa je predstavila še Asos  Mar ket-
place , trgovino, ki je sestavljena iz 
manjših butikov, ki predstavljajo manj 
znane in vintage blagovne znamke._

marketplace.asos.com

MONKI
Domiselna konceptualna trgovina je 
sestra kultne znamke Cheap Monday. 
Njihove kolekcije so drzne in barvite, 
polne oblikovalskih kosov. Z igrivimi 
kosi po dostopnih cenah ciljajo pred-
vsem na mlajše  kupce._

monki.com

TRÈS BIEN
Très Bien spada med najboljše spletne 
trgovine za moške, ki prisegajo na 
udobna in modna oblačila. V spletni 
trgovini najdemo več priznanih 
znamk, ki jih bodo urbani, pa tudi 
nekoliko manj urbani moški z veseljem 
nosili._

tres-bien.com

GLAMOROUS
V spletni trgovini Glamorous nas vsak 
dan čakajo nove linije oblačil, zato 
je iskanje želenega kosa hitrejše. 
Spletna trgovina ponuja več sto stilov 
v mavričnih barvah in potiskih._

glamorous.com
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PHILIPS LUMEA: ZA 
SVILNATO GLADEK 
DOTIK 
Z IPL-odstranjevalcem dlačic Philips Lu-
mea učinkovito, v zasebnosti doma, var-
no, preprosto in hitro odstranimo neželene 
dlačice. Opazen učinek dosežemo že po treh 
odstranjevanjih v razmiku dveh tednov, ki jih 
nato ponavljamo le še vsakih 6–8 tednov, saj v 
vmesnem času dlačice ne rastejo več. Toplotna 
energija je neboleča, za odstranjevanje dlačic po 
celotnem telesu pa potrebujemo manj kot 30 minut, 
brez vmesnega polnjenja baterije, ki zagotavlja šte-
vilna leta brezskrbne rabe, in brez dodatnih stroškov 
z nadomestnimi deli.

philips.si/lumea

ALFAPARF, SEMI DILINO: ZA 
MEHKOBO, LAHKOTNOST IN 
LESK NAŠIH LAS 
Šampon, balzam, serum in olje za lase iz profesionalne linije Semi DiLino 
skrivajo v sebi dragoceno formulo, ki lasem nemudoma poveča lesk, meh-
kobo in lahkotnost. Lasna vlakna zaščiti pred zunanjimi vplivi in izsušenostjo, 
zato so izdelki primerni za uporabo v vseh vremenskih razmerah. Rezultati so 
vidni že po prvem nanosu. Izvleček lanenih semen, bogatih z maščobnimi ki-

slinami omega 3 in omega 6, zgladijo povr-
šino lasnih vlaken, izdelki pa so obogateni 

tudi z vitaminom E. Primerno 
za vse tipe las.

Na voljo v trgovinah Este-
la (BTC, hala 3 in  Europark 
Maribor).

VICHY SLOW AGE: 
REVOLUCIJA NA 
PODROČJU NEGE 
PROTI STARANJU 
KOŽE 
Čas pusti svojo sled na koži, na kateri se 
postopoma pojavijo nevidne poškodbe: 
raven vlaženja se zmanjša, kožna pregra-
da oslabi, poškodbe, povezane z oksida-
cijo, pa se kopičijo. Vichy si je za razvoj 
novega izdelka postavil izziv in vpraša-
nje, ali lahko upočasnimo staranje kože. 
Opremljen z novimi znanstvenimi dogna-
nji na področju ekspozoma (exposome) 
in filozofije gibanja za počasnejši način 
življenja, je Vichy razvil nov izdelek Slow  
age. Gre za prvo Vichyjevo dnevno nego, 
ki deluje na znake staranja v nastajanju. V 
dnevni negi z zaščitnim faktorjem SPF 25 
so združene tri močne aktivne sestavine: 
izvleček korenine bajkalske čeladnice z 

antioksidativnim delovanjem, probio-
tična sestavina bifidus, ki krepi kožno 

pregrado, in Vichyjeva mineralizirana 
termalna voda. Skupaj vplivajo na 

vidne spremembe predvidljivega 
procesa staranja kože.

vichy.si

Naravne barvne emulzije J. F. Lazartigue ne 
vsebujejo amoniaka, peroksida in parabenov 
ter ne svetlijo las. S svojo enkratno formulo 
omogočajo 100-odstotno prekrivnost sivih las. 
Gre za trajne barve, ki obdržijo svoj prvotni ton 
tudi pod zunanjimi vplivi. Barve ne dražijo lasišča in ne sušijo las, ker ne 
prodrejo do lasnih korenin. Imajo gelnato teksturo, ki se las med barvanjem 
odlično oprime. Namenjene so večkratni uporabi, saj lahko embalažo 
zapremo in shranimo za naslednje barvanje. Odtenke lahko tudi mešamo 
med seboj. Po spiranju barve je nujna uporaba kopeli za fiksiranje. Lasje 
bodo po nanosu sijoči in zaščiteni pred mrazom ali vročino._  

Na voljo v drogerijah Müller.

NARAVNE BARVNE 
EMULZIJE J. F. 

LAZARTIGUE, KI LASE 
OBARVAJO IN HKRATI 

TUDI NEGUJEJO

OGLASNA VSEBINA

LEPOTNI 
IZBOR



POMLAJENE,
A BREZ
BOTOKSA!

LETOŠNJA MODNA SMERNICA JE NARAVNI VIDEZ IN 
NAŠE ZVEZDNICE, KI SO ZARADI NARAVE SVOJEGA 
POKLICA ŠE TOLIKO BOLJ PRIMORANE SKRBETI ZA 
SVOJO ZUNANJOST, SO ŽE ODKRILE NAČIN, KAKO PO-
UDARITI LEPOTO IN OHRANITI MLADOSTEN VIDEZ NA 
POPOLNOMA NARAVEN NAČIN. 

KREMA PROTI GUBICAM, KI ZARES DELUJE
Vesna Janković, Danica Lovenjak, Ula Furlan in številne druge znane Slovenke, 
ki precej dobro skrivajo svoja leta, so nam zaupale, da že dalj časa uporabljajo 
kremo proti gubam Lux-Factor 4D Hyaluron s 100 % naravno hialuronsko kislino, 
ki samo po nekaj tednih uporabe vidno zmanjša izrazne in zapolni globoke gube 
ter poskrbi za tudi do 80 % mlajši videz kože. Krema, na katero prisega že več 
tisoč Slovenk, prodira pod povrhnjico in v globljih plasteh hidrira kožo od znotraj 
navzven, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice ter kožo ščiti pred škodljivimi 
zunanjimi vplivi._ 

lux-factor.com

ULA FURLAN, 
TELEVIZIJSKA VODITELJICA

Med kremami me je v zadnjem času gotovo najbolj 
navdušila Lux-Factor 4D Hyaluron, ker zmanjšuje 
gubice (mhm, tudi na to je bilo treba začeti misliti), 
kožo navlaži od znotraj, predvsem pa ima 100 % na-
ravno hialuronsko kislino in preverjeno vrača sveži-
no._

DANICA LOVENJAK, 
TELEVIZIJSKA VODITELJICA

Obožujem občutek mehke in negovane kože, zato 
svojo kožo hranim samo z najboljšimi sestavinami. 
Krema Lux-Factor popolnoma zadovolji moje visoke 
kriterije. Saj se vidi, kajne?_ 

VESNA JANKOVIĆ, POSLOVNA 
ŽENSKA, VODITELJICA IN NEKDANJA 
MANEKENKA

Narava mojega dela je taka, da pogosto nosim ve-
liko ličil, zato je pomembno, da po napornem dnevu 
kožo negujem samo z najbolj kakovostnimi kremami. 
Krema 4D s hialuronsko kislino mi zelo ustreza, ker na 
prijeten način kožo nahrani in jo naredi bolj čvrsto in 
napeto. Ljudje so opazili, da imam zelo kakovostno 
kožo in da sem videti mlajša, ter me tudi vprašali, kaj 
uporabljam. Z veseljem sem jim priporočila kremo 
proti gubam Lux-Factor._

V KOLIKOR BI GUBICE ŽELELI IZBRISATI TUDI VI, IMATE 
ZDAJ ODLIČNO PRILOŽNOST! NA LUX-FACTOR.COM ALI 
PREK BREZPLAČNE TELEFONSKE ŠTEVILKE 080 64 69 
JO LAHKO NAMREČ NAROČITE PO PROMOCIJSKI CENI S 
KAR 50-ODSTOTNIM POPUSTOM! 

-10%

OGLASNA VSEBINA
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  VivaDerm

SKRB ZA USTNO 
HIGIENO: 
ZAČUTITE 
RAZLIKO 
S PHILIPS 
SONICARE 
Zdravje naših zob in dlesni se ne od-
raža zgolj v lepem nasmehu, saj vpli-
va tudi na naše splošno zdravstveno 
stanje in posledično na kakovost živ-
ljenja. Zato je pomembno, da za ustno 
higieno skrbimo redno, pravilno in s 
kakovostnimi pripomočki. Philipso-
va električna zobna ščetka Sonicare 
DiamondClean z edinstveno sonično 
tehnologijo dokazano učinkovito skrbi 
za zdrave zobe in dlesni ter jih s kar 
31.000 gibi v minuti resnično teme-
ljito očisti. Z njo boste imeli občutek, 
kot da ste si šele zdaj prvič zares umili 
zobe._

philips.si/sonicare

Črno, ki te ljubim črno 

To jesen naj bo črtalo za oči predvsem 
črno in močno. Pri tehniki nanašanja 
so naše roke proste – lahko se odlo-
čimo za klasične mačje oči, za nežno 
zamazan videz ali pa za drzno obrobo. 

Moderna gotska princesa

Temna šminka naj bo res temna. Bolj 
se bo barva približala črni, bližje bomo 
trendu te jeseni, ki so ga na modni pisti 
predstavili Marc Jacobs, Dior in Ro-
darte. 

Bleščice 

Dobra novica! Bleščice so tudi za 
odrasle. Z nekaj vaje se da osvojiti ta 
lepotni trend, ki je lahko kljub svoji igri-
vosti videti elegantno. 

Osvetljevalec 

Pozabimo na metodo senčenja in 
osvetljevanja. Letos je lepa koža tudi 
zdrava koža, na katero nanesemo 
manjšo količino osvetljevalca in manj-
šo količino rdečila v roza odtenku. 

Ljubezen v barvi breskve

Mogoče barva breskve res spominja 
na pomlad, a letos ta barva kraljuje 
jeseni. Umetniki ličenja so dokazali, da 
je lahko barva breskve čudovita po-
pestritev sicer bolj naravnega videza, 
hkrati pa deluje elegantno in roman-
tično. 

Rdeča včeraj, danes, jutri ... vedno

K vsaki pravi ženski sodi tudi rdeča 
šminka. To jesen naj bodo ustnice v 
barvi rdečega jabolka, šminko pa si 
lahko popivnamo s prsti, si jo z robcem 
razmažemo po sredini ali pa si jo na-
nesemo le po kotičkih ustnic._

KAJ POTREBUJEMO TO 
JESEN? ČRTALO ZA OČI 
(EYELINER), TEMNO 
ŠMINKO, OSVETLJEVALEC, 
SENČILO V BARVI BRESKVE 
TER NEKAJ BLEŠČIC.

JESENSKA 
LEPOTA

OGLASNA VSEBINA

Umetnost na obrazu 

Kaj imajo skupnega prešite torbi-
ce, valoviti lasje in pop umetnost iz 
šestdesetih? Nič, razen tega, da so vsi 
skupaj navdihnili umetnike ličenja pri 
nekaterih priznanih blagovnih znam-
kah, kot so Chanel, Fendi in Emporio 
Armani. Ličenje je primerno za tista 
bolj drzna dekleta, ki rada sledijo tren-
dom z modnih pist.  
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    SIV odtenek s 
  SREBRNIM tonom,
      obogaten z 
   MODRIM leskom.

SREBRNA in ROZA, 
dva povsem nova kovinska 
odtenka, 6 intenzivnih barv, 
polnih svetlobe. Za vse ženske, 
ki resnično želijo blesteti.

Barve na voljo v:
Estela, trgovina BTC Ljubljana, 01 585 28 90

Estela, trgovina EUROPARK Maribor, 02 320 39 23

Barvanje (naročanje) Frizerski salon ESTELA: 
Frizerski salon Ljubljana (Šmartinska c. 102), 01 542 42 94

Frizerski salon BTC (Šmartinska c. 152), 01 585 28 90
Frizerski salon Maribor (Europark, Pobreška c. 18), 02 320 39 24 
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HIŠA GROZE 
Hiša groze oz. House of Horrors v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni navzven ne delu-
je nič kaj posebno strašljivo, a ko enkrat prestopite njen prag, je, kot bi živeli svojo 
najhujšo nočno moro. Žvrgolenje ptičev zamenjajo zlovešča glasba in zvoki kot iz 
filmov Stephena Kinga, v trdi temi pa tudi najpogumnejšim zaledeni kri. Si jo upa-

te obiskati? Devet igralcev v 
vlogi mrličev, okostnjakov, 
klovnov, norcev ipd. straši 
obiskovalce, ki se jim prid-
ružijo cirkularke, otroški jok, 
tuleči volkovi, krste ter zvoč-
ni in svetlobni učinki. Obisk 
traja poldrugo uro, če vam 
prej srce ne pade v hlače in 
pobegnete ven. Hiša groze je 
primerna tako za otroke kot 
odrasle._

LABIRYNTH LJUBLJANA 
Labyrinth Ljubljana je interaktivna pustolovska igra, kjer ste ujeti v temačen labirint, 
sestavljen iz stotnije enakih ovinkov in križišč, razpredenih na 500 m2, ter opremlje-
ni zgolj s svetilko. V 150 minutah morate s svojo ekipo (3–5 oseb) poiskati izhod. 
Labyrinth je prva tovrstna igra na svetu. Vrata v svoj temačen svet odpre oktobra.
Čeprav gre za ekipno igro, po zatemnjenem labirintu hodimo tudi sami. Igra ni straš-
na, vseeno pa nas potegne iz cone udobja. Labyrinth Ljubljana se nahaja v 200 let 

stari galeriji umetnika Ale-
ksandra Novaka, čigar dela 
so razstavljena po hodnikih. 
Toda edini način, da si gale-
rijo v celoti ogledate, je, da 
vstopite v labirint in najdete 
izhod iz njega. Kar pa se sliši 
veliko lažje, kot je v resnici. 
Na voljo imate zgolj svetil-
ko, ki ji števec neusmiljeno 
odšteva minute in sekunde 
do popolne teme._

MUZEJ ILUZIJ 
Ljubljana je bogatejša za Muzej iluzij, muzej, ki je velika uspešnica in ena od naj-
bolj obiskanih turističnih atrakcij v Zagrebu in Zadru. Atraktiven svet iluzij, poln 
razstavnih predmetov, tvorijo hologrami in hororgrami, slike, ki se spreminjajo 
in izginjajo, iskreno ogledalo, fotoiluzije, ki ustvarjajo občutek lebdenja, v sobi 
Ames pa se boste pomanjšali oz. povečali. Možgane bodo begali tudi triki v živo, 
antigravitacijska ter neskončna disko in obrnjena soba. V muzeju se boste lahko 
poučili o vidu, delovanju možganov, o znanosti za iluzijami, percepciji in še čem.  
Dejan Grbič (ustvarjalec Muzeja iluzij) je odprtje muzeja pospremil z naslednji-

mi besedami: »Verjamem, 
da v Ljubljano prinašamo 
svež koncept, saj so v Mu-
zeju iluzij dovoljeni smeh, 
igra, slikanje in interakcija z 
eksponati, vse, kar je v obi-
čajnih muzejih omejeno ali 
celo prepovedano.« Muzej, 
ki hkrati zmede in uči, je pri-
meren za obiskovalce raz-
ličnih starosti, od najmlajših 
do upokojencev._

KOLOPARK 
V Šiški pri Tivoliju se je odprl Kolopark, asfaltni »pumptrack«, ki so ga v trenutku 
preplavila kolesa vseh velikosti. Zamenjava divjega parkirišča za tlačilno stezo, 
katere uporaba je brezplačna, se je izkazala za zadetek v polno, saj se tam zdaj 
vsak dan namesto jeklenih konjičkov gnetejo kolesarski navdušenci vseh starosti, 
v hipu pa je postal tudi priljubljena postojanka za družine. Posebnost grbinastega 
krožnega poligona za vožnjo s kolesi, poganjalčki, skiroji, rolkami, rolerji in kotal-
kami, ki ga je v sodelovanju z MOL ustvarila ekipa Fun Tracks, v upravljanje pa 
prevzelo KD Rajd, je, da med vožnjo po njej ni treba poganjati pedal. Ključno je 
usklajeno ritmično gibanje rok in telesa kot pri polnjenju zračnice s tlačilko. Od tod 
tudi ime tlačilna steza. 

Zahtevnejši kolesarji si lahko krog 
popestrijo s preskakovanjem valov, z 
vožnjo po zadnjem kolesu … Poligon 
je sestavljen iz 22 valov in sedmih 
zavojev z nagibi. Kolesarski park do-
polnjuje klopi, popravljalnica koles 
in terasa, kjer vam športni lokal Lepa 
žoga postreže s pijačo._

NASLOV 
CELOVŠKA CESTA 41, 1000 LJUBLJANA

ODPIRALNI ČAS  
VSE DNI V TEDNU

LJUBLJANA.SI

NASLOV 
ČREŠNJEVCI 232A, 9250 GORNJA RADGONA

ODPIRALNI ČAS  
2016, ODPRTO 28.10.–30.10. OD 11.00 DO 20.00

TELEFON  
040 225 363

HOUSEOFHORRORSEU.WEEBLY.COM
FACEBOOK.COM/HOUSEOFHORRORS.EU

NASLOV 
KONGRESNI TRG 13, 1000 LJUBLJANA

ODPIRALNI ČAS
VSAK DAN OD 9.00 DO 22.00

TELEFON 
01 320 54 66

MUZEJILUZIJ.SI
FACEBOOK.COM/MUZEJILUZIJ

NASLOV 
VODNIKOVA 123, 1000 LJUBLJANA

ODPIRALNI ČAS  
VSE DNI V TEDNU

TELEFON 
031 397 736 IN 040 378 437

LABYRINTH-LJUBLJANA.COM
FACEBOOK.COM/LABYRINTHLJUBLJANA

NORA ZABAVA 
V MESTU
BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE
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NASLOV 
KRAKOVSKI NASIP 4, 1000 LJUBLJANA

ODPIRALNI ČAS  
VSAK DAN OD 8.00 DO 1.00

TELEFON 
041 901 528

FACEBOOK.COM/NOSTALGIJA-VINTAGE-CAFE

LOKALI V LJUBLJANI, 
KI JIH MORATE OBISKATI

RADI PREIZKUSITE KAJ DRUGAČNEGA? POTEM VSEKAKOR OBIŠČITE LOKALE V LJUBLJANI, KI VAS BODO RAZVAJALI S 
PREFINJENIMI OKUSI, DODELANIM AMBIENTOM IN ŠPORTNIMI PRESENEČENJI.

BAR

NOSTALGIJA VINTAGE 
CAFE BAR & SHOP

V stari Ljubljani je marsikaj nostalgičnega, a nič ne 
prebudi spomina na stare čase tako kot sveže od-
prta Nostalgija, ki bo navdušila vse ljubitelje stare-
ga. Opremljena je v originalnem slogu petdesetih in 
šestdesetih let prejšnjega stoletja, vmes pa se najde 
tudi kakšen kos s starejšo letnico. 

V lokalu boste lahko videli znameniti Juke Box Wur-
litzer, stare bencinske črpalke, sesalce, retro hladil-
nik ter stare embalaže domačih in tujih blagovnih 
znamk. Pa starinske televizorje, gramofone in celo 
stare igrače. Namesto barskih stolčkov vas pričaku-
jejo izvirni frizerski stoli iz sredine prejšnjega stoletja, 
namesto luči pa frizerske havbe. Retro je tudi sama 
ponudba, med drugim ob kavi dobite žvečilni gumi 
Bazooka in naročite malinovec. Lokal, ki je hkrati tudi 
vintage trgovina – vse v lokalu je namreč naprodaj 
– in ob vikendih koncertno prizorišče, najdete na 
Krakovskem nasipu. Ima tudi čudovit razgled na Lju-
bljanski grad._

NASLOV 
KRANJČEVA 26, 1000 LJUBLJANA

ODPIRALNI ČAS  
MED TEDNOM OD 7.00 DO 22.00, V SOBOTO OD 
9.00 DO 17.00, NEDELJE IN PRAZNIKI ZAPRTO.  

TELEFON  
041 989 034

MAJMUN.BAR
FACEBOOK.COM/MAJMUN.BAR

RESTAVRACIJA

MAJMUN
V stavbi medijske hiše POP TV vas pričakujejo dnev-
no sveža kosila in priljubljene jedi, kot so pica, burger, 
rebrca in perutničke. Na svoj račun boste prišli tudi 
ljubitelji solat, testenin, sladic in roastbeefa. Resta-
vracijo vodijo uveljavljeni gostinci, katerih obrazi so 
vam zagotovo znani. Gre namreč za glavne junake 
filmske uspešnice Šiška Deluxe.

V restavraciji Majmun so sicer z mislimi že pri decem-
brskem rajanju. Vabijo vas, da s sodelavci praznujete 
pri njih, prostora je za kar 150 ljudi. Na zabavi vam 
bo prijetno tudi na ogrevani terasi. Odmislite lahko 
tudi organizacijo vseh pomembnih stvari za dobro 
decembrsko zabavo, saj po želji poskrbijo za Dj-ja, 

bend, fotografiranje zabave, hostese in celo standup 
nastope. Če si za zabavo zaželite kaj drugačnega od 
njihove običajne ponudbe, meni z veseljem prilago-
dijo vašim željam in tudi proračunu. Prav tako je pri-
lagodljiv tudi delovni čas. »V vsakem primeru bomo 
naredili vse, da se boste imeli fino,« so nam še pove-
dali v restavraciji Majmun._

NASLOV 
CELOVŠKA 43, 1000 LJUBLJANA

ODPIRALNI ČAS  
DELOVNIK OD 7.30 DO 00.00 
SOBOTA IN NEDELJA OD 12.00 DO 00.00 

TELEFON 
01 423 31 09

FACEBOOK.COM/LEPAZOGA

ŠPORTNI BAR

LEPA ŽOGA

Ste vedeli, da je Lepa žoga, ki je le streljaj stran od 
parka Tivoli, prvi športni bar v mestu? Priljubljeni 
lokal športnih duš, ki se nahaja v bližini Hale Tivo-
li, poleg dobro ohlajene pijače in prigrizkov ponuja 
prenose tekem različnih športnih disciplin, pa tudi 
koncerte, festivale, razstave, organizacijo zabav za 
zaključene družbe in druge dogodke. Poskrbljeno je 
tudi za najmlajše, saj jim bodo igrala v veliko veselje. 

Zaživel je tudi njihov zadnji projekt Kofetna postaja, 
ki mimoidočim pešcem in kolesarjem ponuja vrhun-
sko kavo za s seboj. Ime Kofetna postaja izvira iz ko-
lesarskega izraza okrepna postaja (angl. Feedzone), 
kar označuje kraj, kjer se kolesarji okrepčajo. Arhi-
tekturna zasnova, ki je delo Špele Kokalj Velimiro-
vić, ima preprost dostop s kolesom, nudi samopop-
ravljalnico koles in stojala za kolesa. Arhitektka je 
zasnovala tudi bližnji Kolopark, ki ga je MOL postavil 
in odprl v letu Zelene prestolnice Evrope._
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Telesna vadba je postala svetovna religija in »biti fit« 
je mantra sodobnega sveta. V jesenskem času se 
športna vadba iz narave seli v notranjost in pisana 
ponudba športnih pripomočkov pomaga, da giba-
nje ostane naš zvesti spremljevalec tudi v hladnejših 
mesecih, četudi nam obiskovanje fitnesa ne diši pre-
več. Z malo iznajdljivosti imate lahko tako tudi doma 
odličen trening. Želite krepiti vzdržljivost, povečati 
moč, izboljšati gibljivost, ravnotežje in koordinacijo? 
V Intersportovih prodajalnah najdete vse za opre-
mljanje domačega fitnesa. Vadba doma se običajno 
začne s sobnim kolesom. To se namreč odlikuje s ši-
roko uporabnostjo in je primerno tako za rekreativce 
kot športnike, ki imajo jasno izdelan načrt vadbe. Je 
odlično tudi za ogrevanje in ohlajevanje pred vad-
bo na drugih napravah. Če imate resne namene ko-
lesariti doma, se lahko odločite za fitnes kolo, ki se 
od sobnega razlikuje po drži kolesarja, saj posnema 
položaj na cestnem oz. gorskem kolesu. Odlična iz-
bira je tudi eliptični trenažer, ki omogoča kombina-
cijo teka in kolesarjenja. Z njim posnemamo gibanje, 
podobno hoji po stopnicah, hitri hoji, teku in teku na 
smučeh. 

Če želite razgibavati vse večje mišične skupine, se 
odločite za veslača. Z intenzivno vadbo razvijate 
moč in oblikujete telo, z manj intenzivno pa krepite 
srčno-žilni sistem, vzdržljivost, kondicijo in kuri-
te kilograme. Tekalna steza omogoča, da si teka-
ške copate obujete kadarkoli, četudi zunaj padajo 
prekle. Vadbene postaje so sinonim za fitnes stu-
die. Ker so zasnovane izjemno premišljeno, sklepi in 
okostje pri vadbi niso izpostavljeni prevelikim silam 
in pritiskom. Omogočajo vadbo z utežmi in lastno 
telesno težo. Če ne želite ali v stanovanju preprosto 
nimate prostora za tako orjaško reč, lahko trenira-
te na klopi za vadbo s prostimi utežmi. Seveda pa 
ni treba, da vse stavite na fitnes naprave. Pri vadbi 
doma največkrat začnemo z vajami z lastno težo, 
kot so sklece, počepi in izpadni korak. Če jih izvaja-
mo sistematično, lahko z njimi ohranjamo zdravje 
in splošno kondicijo. Še večji učinek pa dosežemo, 
če uporabimo različne pripomočke, kot so velike in 
težke žoge, elastični trakovi, ročke, proste in krog-
laste uteži in vadbeni trakovi z ročaji. Vse našteto 
najdete v Intersportovih prodajalnah po celi Slove-
niji, kjer vas tudi športno oblečejo od glave do pet. 

intersport.si 

NAPRAVE IN 
PRIPOMOČKI ZA

VADBO DOMA
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ŠE VEČ IDEJ ZA TRENING  
V NAJNOVEJŠEM VODNIKU  

ŠPORT LJUDEM

Ponudba velja od 5. do 31. oktobra 2016 v prodajalnah  
INTERSPORT po Sloveniji in v spletni trgovini. Cene so v evrih.  
Več na www.intersport.si.

ENERGETICS Sobno kolo CT 740tx

279,99
ENERGETICS Eliptični trenažer XT 520p

279,99
ENERGETICS Tekalna steza PR 7000hrc

799,99

ENERGETICS Masažni valjar Foam Roller

15,99 19,99

ENERGETICS Gimnastična žoga Gymnastic Ball

12,79 15,99
55-65 cm

ENERGETICS Fitnes podloga NBR

13,99 19,99
142 cm15,19 18,99

75-85 cm 25,19 35,99
183 cm
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Na začetku septembra se je Merkur zavarovalnica slovenski javnosti predstavila s prenovljeno 
celostno podobo. Prvi so jo imeli možnost spoznati gostje posebnega dogodka, ki ga je Merkur 
zavarovalnica pripravila sredi ljubljanskega parka Tivoli. Z vizualnimi in vsebinskimi sprememba-
mi zavarovalnica stavi na nov in modernejši pristop, usmerjen k zdravemu načinu življenja. Da bi 
svoje zavarovance spodbudili k aktivnemu življenjskemu slogu, je Merkur zavarovalnica obliko-
vala paket »Fit4Life«, ki vključuje welness vikende v nadstandardnih hotelih doma in na tujem, 
individualno organizirane treninge, popuste za preventivne zdravstvene preglede, drugo medi-
cinsko mnenje, zgodnje odkrivanje bolezni pri domačih in tujih vodilnih zdravstvenih izvajalcih 
itd. Ker se pri Merkur zavarovalnici zavedajo, da se je aktivnega življenja treba naučiti že v zgo-

dnjih letih, so se aktivno vključili v 
osveščanje javnosti o nevarnosti 
čezmerne telesne teže pri otrocih. 
V ta namen so organizirali dobro-
delno dražbo, katere sredstva so 
namenili otrokom s čezmerno te-
lesno težo. 

Njihova filozofija, ki so jo ubesedili 
v novem sloganu »Danes za vaš 
jutri«, je prepričala tudi slovenske-
ga olimpijca Iztoka Čopa, ki je tako 
postal ambasador zdravega nači-
na življenja. Pristop »zdrav duh v 
zdravem telesu« je družba Merkur 
zavarovalnica udejanjila na do-
godku, ki ga Ljubljana še ni imela 
– prvi poslovni tek, imenovan Mer-
kurBusinessRun. Dejstvo je, da je 
treba k aktivnemu življenju  spra-
viti poslovno javnost, ki so na ta 
dan kravate in visoke pete zame-
njali za športne copate in odtekli 
nekaj manj kot 4 kilometre. Tisti s 
slabšo kondicijo pa so se pomerili 
v nordijski hoji. Ker se po aktivno-
sti prileže tudi nekaj zabave, so se 
udeleženci teka razvajali s kulina-
ričnimi dobrotami Luke Jezerška 
in Bineta Volčiča. Piko na i pa je 
druženju dodal večerni koncert 
hrvaške legende Gibonnija. Šport, 
dobra hrana in glasba so recept za 
uspeh, na katerega stavi Merkur 
zavarovalnica. 

merkur-zav.si 

JESEN V ZNAMENJU 
MERKUR ZAVAROVALNICE

OGLASNA VSEBINA
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Naredite   
    nekaj zase!

  #fit4life
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Življenje je najlepše darilo. Zasluži si spoštovanje in skrb. 
Za veselje prihajajočih trenutkov boste največ naredili sami. 
Del misli na jutrišnji dan pa lahko zaupate nam. V Merkur 
zavarovalnici bomo z inovativnimi rešitvami poskrbeli, 
da vaše želje uresničijo čas, ki prihaja. Naredite nekaj zase 
in izberite prihodnost po svojih sanjah. 

Danes za vaš jutri.

www.merkur-zav.si

20160929_MZ16_Oglas_CITY_MAGAZINE_235x295mm.indd   1 29/09/16   14:06
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BOWER 

 Sistem Bower tvori več funkcionalnih 
elementov, kot so sedežna garnitura, 
pisalna miza, pregradne pagode in 
drugi »pisarniški« elementi. V osnovi 
tvori akustično funkcionalni sistem, 
ki učinkovito duši neželene zvoke iz 
okolja in tako ustvarja visoko raven 
za sebnosti. Bower stavi na naravne 
ma teriale, visoko stopnjo modular-
nosti, enostavno uporabo in sestavo, 
s ka tero ustvarja prav posebno este-
tiko._ 

NAGRADA: GOOD DESIGN 2016
cultdesign.com

WAVE 

Tajski oblikovalec Apirat Boonru-
angthaworn je oblikoval počivalnik, ki 
je neke vrste viseča mreža, ki svoj nav-
dih išče v valovih morja. Ogrodje tvori 
nerjaveča konstrukcija krivljenih cevi 
s poskoki, ki ustvarjajo naravno skla-
dnost strukture. Vse skupaj tvori že 
skoraj skulpturo, oblikovano po člove-
škem telesu. Tudi zato se zdi vse sku-
paj tako zelo naravno in brez časno._ 

FINALIST FDA 2016
apiratboonruangthaworn.com

LYFE

Oblikovalci ekipe Flyte so si zamisli-
li geometrično oblikovane okrasne 
posodice za rastline, ki lebdijo v zra-
ku. Ta ideja se zdi kot iz znanstve-
nofantastičnega filma, a ima tudi 
praktično vrednost, saj rastline v 
breztežnostnem stanju rastejo in se 
raz vijajo drugače. Posodice pa se 
tudi vrtijo okoli svoje osi in tako ra-
stlino enakomerno izpostavijo svet-
lobi._ 

KICKSTARTER
flyte.se

NEST

Gnezdo oblikovalca Keitha Soha se vrača k 
tradicionalnim metodam izdelave in materia-
lom, ki so okolju prijazni. S plastenjem in navi-
janjem lesa v strukturo dobimo kipu podobno 
obliko, ki se zlije v gnezdo in tako ustvari obču-
tek iz jemno preproste estetike._

FINALIST FDA 2016

STUDIO SNOWPUPEE
Chestnut Wooden Origami Lamp 

– viseča svetilka

studiosnowpuppe.nl

479,00 €

BREZČASNI
KOSI
IMATE V STANOVANJU PRAV POSEBEN »NEKON-
FEKCIJSKI« KOS POHIŠTVA? POTEM POZNATE 
PRAVILO DOBREGA IN VEČNEGA DIZAJNA, KI 
PROSTORU DA PRAV POSEBEN ŠARM IN RAZ-
BIJE MONOTONIJO TER NASE VLEČE RADOVEDNE 
POGLEDE. PREDSTAVLJAMO VAM NEKAJ LETOS 
NAGRAJENIH KOSOV POHIŠTVA IN PREDMETOV, KI 
VSEKAKOR ZAZNAMUJEJO PROSTOR.
 

ARCHIE
Archie Photographic Tripod  

 – samostoječa svetilka

atkinandthyme.co.uk

206,00 €

IZBOR: JAN MAC AROL
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Popust velja za izbrane izdelke iz programa Les Stildéco 
do vključno 17.09.2016. Popusti niso združljivi. 

ARMANI CASA
Club Limited Edition Cocktail 

Cabinet  
 – samostoječa omarica 

armanicasa.com

WEWOOD
Casanova Sideboard 

wwewood.eu

SIT

Katarzyna Kempa je mlada 
oblikovalka, ki je s stolom 
SIT požela mnoge ovaci-
je ter glavno nagrado FDA 
2016. Gre za pisarniški stol, 
ki se ergonomsko prilagaja 
položaju sedenja in na ta 
način pripomore, da je naša 
hrbtenica zmeraj v primer-
nem položaju. Stol, ki veliko 
dinamike ponudi predvsem 
tistim, ki se radi presedate 
po svojem stolu._ 

ZMAGOVALEC FDA 2016
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Domačnost ognja in 
prijetno vzdušje ob to-
ploti, ki jo proizvajajo 
samostoječe peči, bo 
poskrbelo za roman-
tične jesenske in zimske 
večere. 

JESEN JE POTRKALA NA VRATA IN Z NJO SO PRIŠLI TUDI HLADNEJŠI DNEVI. 
IMATE RADI TOPLINO, DOMAČNOST IN ROMANTIKO, KI JO PRIČARA PRA-
SKETANJE OGNJA? KAMINSKA PEČ BO V HLADNIH DNEH NE LE OGRELA VAŠ 
DOM, AMPAK TUDI PRIČALA PRIJETNO VZDUŠJE. DA NE OMENJAMO, DA 
SE BOSTE LAHKO GRELI Z OBNOVLJIVIMI VIRI ENERGIJE. KURILNE PEČI SO 
DOBRA NALOŽBA V ČASIH, KO SE NEOBNOVLJIVI VIRI STALNO DRAŽIJO, IN 
IDEALNE ZA OGREVANJE PROSTORA V PREHODNIH OBDOBJIH KURIL-
NE SEZONE. PRIMERNE SO TUDI ZA DOGREVANJE, KOT NE-
KAKŠEN POMOČNIK CENTRALNEMU SISTEMU, 
KI VSKOČI, KO GRE TEMU ZA NOHTE IN 
SAM NI KOS NALOGI. 

KAMINSKA PEČ: 
POPOLNA ROMANTIKA

Ne veste, katero izbrati? Obstaja 
veliko rešitev tako za prvo vgra-
dnjo kot za obnovo sistemov ogre-
vanja na različne tipe energentov. 
O ponudbi se pozanimajte v Mer-
kurjevih trgovskih centrih, kjer lahko 
izbirate med zares široko ponudbo 
kaminskih peči. Glede kakovosti pri 
njih ne morete zgrešiti, saj so vse ku-
rilne naprave v ponudbi kakovostne 
in izpolnjujejo zakonske predpise. Ker 
pa obstajajo razlike v funkcionalnosti, 
vam bo prav prišla strokovna pomoč 
Merkurjevih svetovalcev, ki vam bodo 
znali svetovati, katero peč izbrati gle-
de na moč in sistem kurjenja kot tudi 
glede najprimernejše izvedbe. Uspo-
sobljeni Merkurjevi mojstri pa so tisti, 
ki so vam na razpolago, da opravijo 
strokovno montažo. Skratka, Merkur 
poskrbi za vse od A do Ž. 

Pred nakupom in priključitvijo se prav 
tako obvezno posvetujte s svojim iz-
vajalcem dimnikarskih storitev, ki bo 
preveril stanje obstoječih dimovodnih 
in prezračevalnih naprav._

merkur.si

ŠE NEKAJ NASVETOV. PRI UMEŠČANJU KAMINSKE 
PEČI V PROSTOR JE ZA PRAVILNO DELOVANJE MED DRU-
GIM TREBA UPOŠTEVATI NASLEDNJE: 
 
* OGREVALNA ZMOGLJIVOST PEČI MORA BITI PRILAGOJENA 
PROSTORU, V KATEREM SE NAHAJA, 
* NJENA HRANA (BERI GORIVO) – TO SO DRVA, PELETI IN BRI-
KETI – MORA BITI SUHA, 
* ZA PRIKLJUČITEV PEČI JE POTREBEN PRIMEREN DIMNIK, 
KAMINSKA PEČ POTREBUJE ZRAK ZA ZGOREVANJE, ZATO JE 
TREBA POSKRBETI, DA GA JE V PROSTORU, KJER BO NAMEŠ-
ČENA, DOVOLJ.

OGLASNA VSEBINA
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Poskrbite za tople večere  
in prijetno domače vzdušje
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Preveri na www.merkur.si/ogrevanje, na brezplačni telefonski številki 080 88 01 ali v trgovskih centrih Merkur.

V Merkurju najdete široko paleto kakovostnih kaminskih in peletnih peči,  
kaminskih vložkov, električnih kaminov, štedilnikov na trda goriva  
priznanih blagovnih znamk ter veliko izbiro dodatkov in energentov. 

Brez skrbi - Merkurjevi mojstri poskrbijo tudi za strokovno montažo:
 hitro (brez nepotrebnega iskanja in čakanja mojstra),
 ceneje (ob nakupu z montažo samo 9,5 % DDV tudi na izdelke),
 zanesljivo (na izdelke in montažo vam nudimo garancijo).

spletni katalog  
Ogrevanje 2016 na  
www.merkur.si/ 
katalog-ogrevanje

ogrevanje 235x295+5 mm.indd   1 23.9.2016   14:33:03



PIXEL
PHONE

IPHONE 7

OBSTAJATA 
DVA RAZLOGA, 
DA SE NAMESTO ZA 
IPHONE 7 ODLOČITE 
ZA NAKUP GOOGLOVE-
GA PRVEGA PAMETNEGA 
TELEFONA. PRVI JE KA-
MERA, DRUGI PA UMETNA 
INTELIGENCA.

iPhone 7 je na voljo v dveh velikostih, 
in sicer s 4,7-palčnim (iPhone 7) in 
5,5-palčnim (iPhone 7 Plus) zaslonom 
HD Retina (ločljivosti 1334 x 750 oz. 
1920 x 1080 slikovnih točk) s funkcijo 
3D Touch. 25 odstotkov svetlejši za-
slon prinaša kinematografske stan-
darde barv. Oblikovno je novi iPhone 
praktično identičen dvojček šeste ge-
neracije, s čimer je Apple prekinil dru-
go tradicijo, to je bienalno oblikovno 
posodobitev. Po novem iPhone nima 
več mehaničnega gumba Home, ki je 

zdaj občutljiv le še na dotik. V za-
meno za tanjše ohišje se je Apple 

znebil klasičnega 3,5-milime-
trskega priključku za slušalke 

– namesto tega je slušalke 
mogoče uporabljati prek 

Applovega priključka Lightning oz. 
prek brezžične povezave. V povezavi 
s tem je Apple predstavil tudi brez-
žične slušalke AirPods. iPhone je že 
zdaj slovel po odlični digitalni kame-
ri, a s kar dvema digitalnima kame-
rama ločljivosti (pri modelu 7 Plus) 
12 MP (ƒ/1.8) in šestslojnim objek-
tivom ter optičnim stabilizatorjem 
slike letvico postavlja še precej više. 
Kamera omogoča 2-kratno optič-
no povečavo, fotografijo pa bo moč 
povečati do 10-krat, ne da bi trpela 
kakovost. Dvojna kamera je sposob-
na zajeti širokokotne posnetke in 
ustvariti učinek globine  (t. i. bokeh). 
Prednja kamera ima 7 MP. Uporabniki 
bodo pozdravili tudi več prostora za 
shranjevanje podatkov. Najzmoglji-
vejšemu modelu so odmerili kar 256 
GB, različica s 16 GB je preteklost, vse 
skupaj se zdaj začenja pri 32 GB (na 
voljo je v različicah z 32, 128 in 256 
GB). Poganja ga štirijedrni procesor 
A10 Fusion, ki je 40 odstotkov hitrejši 
v primerjavi z dvojedrnim procesorjem 
A9, vgrajenim v modela iPhone 6S in 
iPhone 6S, nameščen pa ima opera-
cijski sistem iOS 10. Baterija naj bi za-
gotavljala 14 ur avtonomije, na še do-
datno več lahko računamo pri modelu 
iPhone 7 Plus, kar pomeni, da imata 
baterijo z najdaljšo vzdržljivostjo v 
celotni zgodovini telefonov iz Cuper-

tina. Vrača se črna barva, in sicer 
v kar dveh odtenkih – jet black in 

black. Poleg teh bo na voljo še 

v srebrnem, zlatem in rožnato zlatem 
odtenku. Z drugim zvočnikom je dobil 
stereo zvok. V Sloveniji je na voljo že 
od 23. septembra 2016 pri vseh ope-
raterjih in pooblaščenih trgovcih.  

apple.com

Pixel je prvi pametni telefon, ki ga je 
Google sestavil sam. Tako kot novi 
iPhone tudi ta prihaja v dveh veli-
kostih. S parom želi Google dvoboj 
Samsung : Apple spremeniti v troboj, 
svoj novi telefon pa nič kaj sramežljivo 
označuje za najboljši pametni telefon 
v zgodovini. Googlov partner ostaja 
HTC, ki pa telefon le še izdeluje. Manjši 
Pixel ima 5-palčni zaslon Full HD Amo-
led ločljivosti 1920 x 1080 MP (gostota 
pik 441 ppi), Pixel XL pa 5,5-palčni za-
slon Quad HD Amoled ločljivosti 2560 
x 1440 MP z enako gostoto pik. Poleg 
baterije – 2770 mAh (Pixel) proti 3450 

mAh (Pixel XL) –, ki ima izjemno 
hitrost polnjenja, saj jo v 15 minu-
tah napolnimo za sedem ur upora-
be (!), in teže (143 gramom proti 168 
gramom) je to edina razlika med prvi-
ma predstavnikoma nove linije telefo-
nov Pixel. Pod pokrovom telefona se 
skriva štirijedrni procesor Qualcomm 
Snapdragon 821 s frekvenco 2,15 GHz. 
Googlovi inženirji so mu namenili 4 GB 
sistemskega pomnilnika, 32 oz. 128 GB 
prostora za shranjevanje podatkov 
in vhod USB Type-C. Pixel je letvico s 
kamero postavil še više kot iPhone 7. 
Zadnji fotoaparat ima 12,3 MP (f/2.0), 
sprednji pa osem (f/2.4). Kamera 
omogoča zajem video posnetkov v 
ločljivosti 4 K s hitrostjo 30 sličic na 
sekundo in Google pravi, da gre za 
najboljšo kamero do zdaj. Pri tem se 
sklicuje na rezultat testa, opravljene-
ga po standardu za kakovost kamer 
in objektivov podjetja DxOmark, ki je 
alfa in omega testov senzorjev v svetu 
fotografije. Dosegla je namreč naj-
višjo oceno med pametnimi telefoni, 
in sicer 89 od možnih 100 oz. tri več 
kot iPhone 7 (86). Telefon resda nima 
optičnega stabilizatorja slike, a je tu 
žiroskop. Če strojna oprema ne pred-
stavlja revolucije, pa se Google z njo 
resno spogleduje, ko gre za program-
sko opremo. Najbolj revolucionarna 
novost je Google Assistant (Googlov 
ustreznik za Siri), ki odgovarja na vsa 
mogoča vprašanja, razume konte-
kst, z njim pa lahko komuniciramo s 
pomočjo govora. Uporabniki imajo 
možnost neomejenega shranjevanja 
fotografij in posnetkov v Google Pho-
tos in to v originalni in ne le pomanj-

šani velikosti! Če ste 
se spraševali, ali je 
tudi Google odstranil 
klasičen priključek za slu-
šalke, je odgovor ‘ne’. Tako 
kot iPhone 7 tudi Google Pixel 
nima možnosti razširitve pros-
tora za shranjevanje podatkov s 
spominsko kartico microSD. Poganja 
ga operacijski sistem Android 7.1 Nou-
gat in ima prednaloženi aplikaciji Allo 
in Duo. Na voljo je v treh barvah - Qu-
ite Black, Really Blue in Very Silver._

madeby.google.com

BESEDILO
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KOGARKOLI BOSTE ČEZ NEKAJ LET VPRA-
ŠALI, PO ČEM SI JE ZAPOMNIL IPHONE 7, 

BO TA KOT IZ TOPA IZSTRELIL, DA JE 
BIL TO PRVI TELEFON BREZ KLASIČ-

NEGA PRIKLJUČKA ZA SLUŠAL-
KE. ČE JE APPLE ŽELEL, DA GA 
POMNIMO NA TAK NAČIN, NE 

VEMO, VEMO PA, DA NOVI 
IPHONE NE RAZOČARA.
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Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 6,4 l/100 km. Emisije CO2 95 - 144 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 
0,0074- 0,0452 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00103 g/km. Število delcev (x1011): 0,01 - 19,12. 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. 
Renault priporoča
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renault.si

Renault MEGANE Grandtour
Tehnologija na tvoji strani.

Novi
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TEHNOLOŠKE IGRAČKE, KI
SO ŠLE TJA, KAMOR NI ŠEL ŠE
NIHČE

V ZADNJEM OBDOBJU SMO BILI NA PODROČJU TEHNOLOGIJE PRIČA ŠTEVILNIM 
NENAVADNIM NOVOSTIM, KI S SVOJIMI EDINSTVENIMI FUNKCIJAMI (ZVOČ-
NI MEHURČEK, TRAK ZA NADZOR SANJ …)  PREMIKAJO MEJE MOGOČEGA OZ. 
ODKRIVAJO SKRITI POTENCIAL ŽE ZNANIH TEHNOLOŠKIH IGRAČK (DRONI, 
ZAPESTNICE).

ZAPESTNICA

LVL 
SI DOVOLJ HIDIRIRAN?

V kolikor smo pravilno hidrirani, se bolje počutimo, 
bolje razmišljamo, smo videti bolje in smo na sploh 

bolj zdravi. LVL ni zgolj še en sledilec aktivnosti, kajti 
meri tisto, česar ne meri noben drug sledilec, čeprav 

je to ključna sestavina zdravja – raven hidracije. 
A ne le meri, uporabniku tudi svetuje. Pametna 

zapestnica nam namreč v vsakem trenutku pove 
količino vode, ki jo moramo v danem trenutku 

spiti, da čez dan kar najbolje  
funkcioniramo._

onelvl.com

ANALIZIRAJ SPANJE

IBAND+
KONTROLIRAJ SANJE

Kaj če bi lahko nadzorovali svoje sanje? Bi leteli 
kot Superman, morda filozofirali s Platonom? Zdaj 

lahko! iBand+ je brezžični EEG-trak za glavo, s 
katerim lahko sprožite lucidne sanje in izboljšate svoj 
spanec. Nič več premetavanja, potenja, nočnih mor 
in sanj, v katerih bežite ali se ne morete premakniti 

z mesta! Sanjajte svoje sanje! Je tudi merilec 
aktivnosti in pametna budilka, ki uporabnika 

prebuja s simulacijo naravne svetlobe in 
prijetnimi zvoki._

ibandplus.com

PAMETNA OČALA

SNAPCHAT 
SPECTACLES 

 SNAPAJ, KAR VIDIŠ 

 Podjetje Snapchat – danes znano le še kot Snap – je 
predstavilo sončna očala, ki omogočajo fotografi-

ranje in snemanje 10-sekundnih posnetkov, za katere 
skrbi objektiv, ki pokriva 115-stopinjski kot. Očala so 
oborožena z brezžično tehnologijo, da bodo lahko 

uporabniki vsebino nemudoma objavili na druž-
benem omrežju Snapchat. Posneti bo moč za 30 
sekund videomateriala naenkrat. Baterija nudi en 

dan avtonomije (etui za očala pa jo podaljšuje 
na teden). Na voljo bodo v treh modnih bar-

vah, in sicer v modri, rdeči in črni._

spectacles.com

BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE
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DRONE

PRODRONE 
TVOJ LETEČI ASISTENT

Ta dron je videti kot nekaj, kar je ušlo iz vaše 
najhujše nočne more, a je precej bolj uporaben 
kot zastrašujoč. Ima namreč par robotskih rok s 
kremplji v slogu ptice roparice, s katerimi lahko 
opravlja kopico nalog, ki jih droni do zdaj niso 

zmogli. »Šestkopter« lahko prenaša predmete, 
težke do 10 kilogramov, leti 60 km/h do 30 mi-
nut in kljubuje vsakršnemu vremenu. Baterija 

z zmogljivostjo 16.000 mAh mu zagota-
vlja 30 minut avtonomije._

prodrone.jp

 ZVOČNIK MALO DRUGAČE 

BASSLET
KONCERTNI UŽITKI

Zapestnica, ki poslušanje glasbe prek slušalk 
ponese na raven koncerta. Uporabniku namreč 
omogoča popolnoma novo izkušnjo poslušanja 
glasbe. Je namreč nosljivi nizkotonec, s katerim 

uporabnik glasbo ne le sliši, ampak tudi fizično čuti 
na telesu. Nizkotonec je sestavljen iz dveh ločenih 

delov – naprave za zaznavanje basov in odda-
janje tresljajev ter baterije. Deluje v navezi s 

katerokoli napravo, ki ima 3,5-milimetrski 
stereo priključek za slušalke._

werteloberfell.com

ZVOK

SGNL
ZVOK V TVOJEM PRSTU

Zapestnica, ki bo revolucionirala način komu-
nikacije. Omogoča namreč telefoniranje zgolj s 

prstom! Lahko je zapestnica ali trak za katerokoli 
ročno ali pametno uro. S pametnim telefonom se 

poveže prek povezave Bluetooth, zvok do ušesa pa 
dostavlja s pomočjo prevodne enote BCU (body 
conduction unit), ki je zadolžena za prenašanje 

zvoka po telesu. Zapestnica ima vgrajen tudi 
mikrofon, ki zvok pošilja do sogovornika. _

kickstarter.com

DORN

DJI MAVIC PRO 
MALI DRON, KI GA SPRAVIŠ V ŽEP

DJI Mavic Pro gre po stopinjah drona GoPro 
Karma. Tudi ta je namreč zložljiv, a v nasprotju z 
GoProjevim novincem še precej bolj kompakten, 

saj ga lahko pospravite v torbico, manjši nahrbtnik 
oziorma večji žep hlač. Kljub temu ima vse, kar 
imajo veliki. Upravljamo ga s pametnim telefo-
nom ali posebnim upravljalnikom s krmilnima 
palicama. Zmore prav vse, kar zmorejo veliki 

droni, in tudi zato je prav poseben v svoji 
lastni kategoriji._

store.dji.com

KULTNO

VOYAGER 
GOLDEN RECORD 

40TH ANNIVERSARY EDITION

Ameriška agencija Nasa je imela leta 1977 velike sanje. 
Želeli so najti Nezemljane in z njimi vzpostaviti stik. S tem 

namenom so v vesolje poslali sondi Voyager I in Voyager II, 
ki sta v neznano ponesli tudi časovno kapsulo v obliki zlate 

gramofonske plošče, ki razlaga človeštvo. Med drugim 
tudi to, kako se razmnožujemo in kaj jemo. Nezemljane 
pozdravi v 55 jezikih, ti pa si lahko predvajajo tudi raz-
lične zvrsti glasbe ter značilne zvoke našega planeta. 

Na zadnji strani plošče so navodila za predvaja-
nje. Ob 40-letnici izstrelitve si lahko omislite 

repliko z digitalnim zapisom z identično 
vsebino._

kickstarter.com
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JESENSKA »AVTO MODA«

ČISTO PRAVI MOŠKI VOLVO

VOLVO V90 
 CROSS COUNTRY

Po tem, ko je švedska znamka, danes v lasti kitajske-
ga Geelyja, februarja razkrila karavansko izpeljanko 
modela V90, je zdaj razkrila še različico za v hribe 
– Volvo V90 Cross Country. Ta se od karavanske 
razlikuje po večjem odmiku karoserije od ceste in 
zaščitnih elementih. Je kombinacija elegance in te-
renskih sposobnosti. Ima serijski štirikolesni pogon 
(4 x 4) in v dolžino meri 496 centimetrov. Uradno ni 
naslednik modela XC70, ki je prav tako Cross Coun-
try, le da z oznako XC, ki pa pomeni isto. Pa vendar 

je prav ta model tisti, s katerim ga gre primerjati. Od 
predhodnika je za 15 centimetrov daljši, potegnil se 
je tudi v medosni razdalji, in sicer za 13 centimetrov, 
karoserija pa je še za šest centimetrov bolj odmak-

njena od vozne površine (kar pomeni 21 centimetrov 
od tal). Narejen je na modularni platformi SPA, ki si jo 
deli s preostalimi člani velikih Volvov._

volvo.si 

JESEN PRINAŠA KOPICO NOVOSTI V VSEH AVTOMOBILSKIH RAZREDIH. SVOJE VRSTE BODO OKREPILE SLUŽBENE, DRU-
ŽINSKE, POSLOVNE IN ŠPORTNE KATEGORIJE AVTOMOBILOV. IZBRALI SMO NEKAJ NOVOSTI IZ PARIZA, KJER JE PRED 

DNEVI POTEKAL AVTOMOBILSKI SALON – MONDIAL DE L'AUTOMOBILE PARIS 2016.

TUDI PORSCHE JE LAHKO VARČEN

PORSCHE 
PANAMERA 4 

E-HYBRID
Četrta različica modela Porsche Panamera 4 
E-hybrid je postala električna in varčna. Priključ-
ni hibrid Porsche Panamera 4 E-hybrid poganjata 
2,9-litrski bencinski V6 biturbo motor, ki zmore 330 
KM (242 kW), in elektromotor s 136 KM (100 kW). 

Skupna sistemska moč znaša 462 KM (339 kW, 700 
Nm navora), ki jo na vsa štiri kolesa prenaša 8-sto-
penjski dvosklopčni menjalnik PDK. Štirisedežni 
športni poslovnež lahko na elektriko (brez izpustov) 
tiho kot miška vozi 50 kilometrov pri hitrosti 140 
km/h. Od 0 do 100 km/h porabi 4,6 sekunde ter se 
priganja do 278 km/h. Največja učinkovitost av-

tomobila je sicer dosežena v samodejnem voznem 
programu Hybrid Auto. Porsche obljublja zgolj 2,5 
litra porabe na 100 kilometrov in 50-kilometrski ele-
ktrični doseg. Stoji na zračnem vzmetenju, ki skrbi za 
uravnoteženje udobnost in športnosti._ 

porsche.com

LUKSUZ JE VETER V LASEH 

MERCEDES-AMG GT ROADSTER 
Mercedes-Benz je na pariškem avtosalonu predstavil brezstrešno navezo modela Mercedes-AMG GT, »eno-
jajčna dvojčka« AMG GT Roadster in AMG GT C Roadster. Oba uporabljata 4-litrski biturbo motor V8, le da prvi 
iz njega iztisne 476 KM (350 kW, najvišji navor 630 Nm), močnejša izpeljanka pa 557 KM oz. 410 kW, kar je le 
20 kW manj kot prvak razreda, GT AMG GT R. GT C se od 0 do 100 km/h izstreli v 3,7 sekunde, za trohico manj 
zmogljiva različica pa za to potrebuje 4 sekunde. In medtem ko slednji zmore hitrosti do 302 km/h, se GT C-ju 
merilnik ustavi pri 316 km/h. AMG GT C Roadster si je od modela AMG GT R sposodil kar precej športnega zna-
nja. Med drugim krmiljenje zadnjega para koles (ti spreminjata kot in s tem pomagata pri vožnji skozi zavoje) in 
elektronsko zaporo diferenciala na zadnji premi, ki ga dopolnjuje športno vzmetenje AMG Ride Control._

mercedes-benz.si
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PRODAJNA USPEŠNICA BOLJ SVEŽA KOT 
 KADARKOLI! 

NOVI RENAULT CLIO 
Renault Clio, najbolj prodajani avto v Sloveniji, to je-
sen na ceste pelje v osveženi podobi. Zagotovo se še 
spomnite legendarnega oglasa z nepozabnim sloga-
nom »Kaj sploh še ostane velikim?« V svoji najnovejši 
podobi Clio to vprašanje potrjuje bolj kot kadarkoli 
prej. Z razpoznavnimi dnevnimi LED-lučmi in še iz-
boljšano notranjostjo ponuja pravo pašo za pogled 
in otip. Z novima motorjema dCi 110 in TCe 120 se po-
daja v segment najbolj poskočnih in za dolga poto-
vanja primernih vozil v svojem segmentu. Za piko na 
i pa je Clio postal še pameten. Tako zelo pameten, da 
zna celo sam parkirati! Najlepšo novico pa smo prih-
ranili za konec – prenovljenega Clia bo od februarja 
naprej izdeloval tudi novomeški Revoz!_

renault.si

POSTAL JE KRIŽANEC

PEUGEOT 5008 
Novi Peugeot 5008 je prestopil med križance in se oblikovno približal 
športnemu terencu Peugeot 3008, kljub temu pa ohranil vso praktič-
nost. Od predhodnika je daljši za 11 cm, poredil se je za 16,5 cm, medtem 
ko višina ostaja 1,64 m. Armaturna plošča je digitalno zasnovana. 
Krasi jo 12,3-palčni digitalni zaslon i-cockpit, na sredinski konzoli pa 
počiva 8-palčni zaslon na dotik. Volan je značilno majhen, po no-
vem pa je serijskih sedem in ne več pet sedežev. Zadnja dva tehtata 
manj kot 11 kilogramov. Vse tri vrste imajo pet stopenj naklona in tri 
sidrišča za otroške sedeže, se premikajo vzdolžno, na voljo pa je 
tudi masaža. Če Peugeot 5008 šteje pet sedežev, prtljažni prostor 
»meri« 1060 litrov, če poleg tretje pade še druga vrsta, prostornina 
naraste na 1124 litrov. Opremljen je s 360-stopinjsko kamero, siste-
mom Advanced Grip Control in postavljen na platformo EMP2._

peugeot.si

MESTNA USPEŠNICA 

KIA RIO 
Rahlo porejena četrta generacija priljubljene kom-
bilimuzine ima, oblikovno gledano, evropsko-azij-
sko-ameriške  korenine, močno pa se naslanja na 
model Cee’d, medtem ko »tigrov nos« v spomin 
prikliče športnega terenca Kia Sportage. Napredo-
vala je tako oblikovno – Kia je izčistila njene linije, 
zadnji previs je krajši, maska širša, a nižja, C-sredinski 
stebriček pa tanjši in bolj pokončen – kot tudi ergo-
nomično. Voznik bo imel zdaj namreč ključne stvari 
bliže sebi, te pa bodo tudi bolj smotrno razporejene. 
Osrednji del bo nov infozabavni sistem s HMI-vme-
snikom in zaslonom na dotik Full HD. Na voljo bo s 
črnim/sivim oblazinjenjem oz. črnim/sivim umetnim 
usnjem. Največja motorna novost je novi trivaljni 
motor 1.0 T-GDI, Kiin prvi »downsized« motor, prvič 
predstavljen pri modelu Cee’d (2015), ki ga odlikuje-
jo izjemna učinkovitost, nizki izpusti, majhna teža in 
odlična vodljivost v zavojih._ 

kia.si

SAMO ZA ŽENSKE

SEAT MII BY 
COSMOPOLITAN 

Seat in revija Cosmopolitan sta staknila glavi in 
ustvarila avtomobil, ukrojen po meri sodobne ženske! 
Izbiramo lahko med vijoličasto (Violleto) ali belo bar-
vo (Candy White) karoserije, medtem ko sta vzvratni 
ogledali delno v barvi šampanjca, platišča pa črno- 
srebrna, premazana z bisernim lakom. Žarometi so v 
obliki črtala za oči. Zunanje barve se je v veliki meri 
nalezla tudi notranjost (enake barve kot karoserija 
so tudi zgornji del armaturne plošče, vrata, volan in 
delno tudi sedeži, oblazinjeni z alkantaro, detajli, kot 
so zračniki, pa so v barvi šampanjca). Na pragovih se 
nahajajo aluminijaste ploščice z napisom Cosmopo-
litan Loves Mii. Gnali ga bodo trije motorji, najmoč-
nejši med njimi bo 1-litrski atmosferski motor V3 s 75 
»princi na oktanskem konju«. Moč na kolesa bo pre-
našal 5-stopenjski ročni oz. avtomatski menjalnik._ 

seat.si

ČISTOKRVNI 4X4

LAND ROVER 
DISCOVERY

Za predstavnika pete generacije terenske ikone Land 
Rover Discovery pravijo, da je najboljši družinski te-
renec. Kljub veliki spremembi v zunanji podobi se ni 
odrekel 27-letni dediščini, saj ohranja prepoznavno 
usločeno streho in nizek profil. Številne oblikovalske 
atribute so si sicer sposodili pri konceptu Discovery 
Vision ter modelih Rang Rover in Discovery Sport. Na 
voljo bodo štirje paketi opreme, serijsko pa bo med 
drugim opremljen z zračnim vzmetenjem, pogonom 
na štiri kolesa in 19-palčnimi platišči. Zaradi uporabe 
lahkega aluminija je odvrgel 480 kilogramov. Kar je 
ogromno in mu tako daje nove adute. Motorno »ska-
lo« tvori nova družina motorjev Ingenium. Na voljo 
bo pomladi leta 2017._

landrover.si



NAGRADNA IGRA NA WWW.VW-TURNEJA.SI

Volkswagen

Emisije CO2: 174−0 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,4−3,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,1211−0 g/km. Število 
delcev: 9,9−0. 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. *Višina prihranka je odvisna od modela. **Bonus v obliki znižanja maloprodajne 
cene vozila v vrednosti do 1.500 EUR z DDV velja v primeru hkratnega financiranja/najema vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o. in 
permanentnega Porsche kasko zavarovanja vozila preko Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki je del skupine Porsche Finance 
Group Slovenia pod pogoji akcije VWBON16. Več na www.porscheleasing.si. ***Dobroimetje na kartici zvestobe Volkswagen Card, ki velja za 
zimski komplet koles na originalnih jeklenih platiščih z zimskimi pnevmatikami Semperit iz zimske ponudbe originalne dopolnilne opreme 
Volkswagen. Kartico zvestobe lahko brezplačno naročite pri pooblaščenem trgovcu ali serviserju Volkswagen ali na spletni strani www.
porsche-group-card.si. Slike so simbolne. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

Čas je za akcijo!
V času turneje veljajo prav posebne fantastične cene. Preverite ponudbo in ob nakupu 
novega vozila izkoristite prihranek do 2.500 EUR*, bon za financiranje do 1.500 EUR**  
ter komplet zimskih pnevmatik s platišči***. Ja, res fantastično!

Fantastična ponudba velja za modele: up!, Polo, Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan, Caddy, 
Jetta, Passat, Passat Variant, Touran in Sharan. Velja za vozila na zalogi do 15. 11. 2016. 
Več na www.volkswagen.si.
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ELEKTRIKA V DRUGO 

NOVA OPEL AMPERA 
Nova generacija Opel Ampere je dokaz, da je elek-
trična mobilnost več kot le muha enodnevnica. Njen 
doseg izključno na elektriko na osnovi evropskega 
voznega cikla NEDC znaša kar 400 kilometrov, kar je 
treba jemati s ščepcem soli. V praksi to pomeni ne-
koliko manj, vsekakor pa več kot 300 kilometrov, kar 
ga postavlja ob bok novega Renaulta Zoe. Nova Opel 
Ampera-e je več kot le električen mestni malček, saj 
se lahko pohvali z močjo športnega avtomobila._ 

opel.si

DRUGAČEN OD OSTALIH X MODELOV 

BMW X2 
BMW je v Pariz prišel dobro oborožen. Predstavil je 
motocikel C-Evolution, nadgrajenega i3, posebno 
serijo i8 in 3 Gran Turismo ter samosvoj kompaktni 
koncept BMW X2, ki pa se ni vrgel po ostalih članih 
družine X, a vendar ima nekatere tradicionalne po-
teze. Koncept X2 je avtomobil za aktivne posame-
znike, ki iščejo praktično in hkrati športno vozilo. Os-
novan je na platformi UKL, na kateri je oblikovan tudi 
model X1, ker pa je njegova športna izpeljanka, gre 
pričakovati bolj športno naravnane motorje._ 

bmw.si

KAR 400 KILOMETROV!  

NOVI RENAULT ZOE 
Renault Zoe je eden od najbolj prodajanih evropskih 
električnih avtomobilov in novi Renault Zoe bo ta 
status le še utrdil. Na papirju Renault obljublja 400 
kilometrov električnega dosega, v realnosti pa jih 
lahko pričakujemo 300. Dobil je namreč za polovico 
zmogljivejšo baterijo in učinkovitejši elektromotor. 
Gre za preboj v elektromobilnosti, saj bo Zoe zago-
tovila ustrezen doseg vsem voznikom (300 kilome-
trov je psihološka meja v glavah kupcev). Ti bodo 
lahko udobno preklopili na električni pogon._ 

renault.si

ENOSTAVNO IN LE V TREH KORAKIH

HOPIN TAXI 
Od sredine avgusta je v Ljubljani na voljo mobilna aplikacija HOPIN TAXI, s katero lahko v 
prestolnici na zelo enostaven način naročite taksi. Nova storitev je vedno bolj priljubljena, 
saj si je aplikacijo namestilo že več kot 15.000 uporabnikov. Ključna prednost HOPIN-a je, 
da taksi naročite v samo 3 korakih, po potrditvi naročila točno veste, kdo vas pride iskat, 
kdaj pride in približno koliko vas bo vožnja stala. HOPIN je najmodernejši, najhitrejši in naj-
varnejši način za naročanje taksijev v Ljubljani._

hopintaxi.com

DRUGA GENERACIJA

NOVI AUDI Q5
Po osmih letih je tu novi Audi Q5 oziorma druga ge-
neracija popularnega modela. Audi ni ničesar pre-
pustil naključju, ko se je medil in cedil novi Q5. Z njim 
namreč želi ponovno postaviti nova pravila igre, kot 
mu je to uspelo s predhodnikom. Zato ni presenet-
ljivo, da novi srednje velik SUV poka od naprednih 
sistemov, ki skrbijo za udobje, varnost in učinkovi-
tost vožnje. Postavili so ga na platformo aktualnega 
modela A4, zato je 90 kilogramov lažji. Na cestah ga 
lahko pričakujemo naslednje leto._ 

audi.si

DRUGAČNI ČASI 

MERCEDES EQ
Mercedes Generation EQ napoveduje drugačne 
čase pri znamki Mercedes-Benz. Na težavo dosega 
in baterije, ki tare vsa električna vozila, odgovarja z 
obljubo dosega dobrih 500 kilometrov. Če pogleda-
mo bolje, pa v konceptu prepoznamo GLC naslednje-
ga desetletja. Prinaša nekatere futuristične detajle, 
ki jih bomo lahko vsekakor videli pri novih generaci-
jah vozil Mercedes-Benz. Odpoveduje se vzvratnim 
ogledalom, ki jih nadomešča z videopaneli v vratih 
vozila._

mercedes-benz.si

GLASNIK PRIHODNOSTI   

RENAULT TREZOR
Renault Trezor je glasnik prihodnosti francoske 
znamke in pravi koncentrat visoke tehnologije, do-
mišljije in drznosti. Francozi so svoj ‘zaklad’ (trezor 
v francoščini namreč pomeni zaklad) predstavili na 
pariškem avtosalonu in z njim zasenčili vse ostale 
koncepte ter še podžgali boj za električno prevlado. 
Trezorjev elektromotor, nameščen pod potniško ka-
bino, zmore 350 KM (260 kW) in 380 Nm največjega 
navora, kar mu omogoča, da se z mesta do 100 km/h 
izstreli v štirih sekundah._ 

renault.si

OGLASNA VSEBINA



XXX // 53

že 900 vrst domačih izdelkov

več kot 20 zadrug

ŠE  VEČ  DOMAČIH  IZDELKOV,
NOVE  KMETIJE  IN  ZADRUGE

že 100 lokalnih  
kmetovalcev in 
proizvajalcev  
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Masterminds je akcijska kriminalna ko-
medija posneta po resničnih do godkih 
iz leta 1997, ko je voznik var nostnik 
blindiranega vozila za prevoz denarja 
organiziral enega od največjih ropov 
v ameriški zgodovini (iz sefa podjetja 
Loomis Fargo je 4. oktobra izginilo 
17,3 milijona ame riških dolarjev). Film 
je režiral Jared Hess, v njem pa nasto-
pajo številni mojstri komedije – Zach 
Galifianakis, Kristen Wiig, Owen Wilson 
in Jason Sudeikis –, ki bodo poskrbe-
li, da ne boste oropani dobre filmske 
predsta ve. V filmu spremljamo Davida 
(Zach Galifianakis), preprostega mo-
žakarja, ujetega v monotono življenje, 
ki noč in dan vozi blindirano vozilo za 

prevoz denarja. Drzen načrt njegove 
simpati je in sodelavke Kelly Campbell 
(Kristen Wiig) pa ga preusmeri na naj-
bolj divjo vožnjo v življenju._

Režija: Jared Hess. Igrajo: Zach 
Galifianakis,  Owen Wilson,  Kristen 
Wiig, Jason Sudeikis, Ken Marino, Mary 
Elizabeth Ellis,  Devin Ratray,  Kate 
McKinnon, Leslie Jones, Jon Daly.

13. 10. 2016 / Cineplexx, Kolosej

Ben Affleck je opravo Batmana zame-
njal za opravo računovodje, a tako kot 
v vlogi Batmana v filmu Batman proti 
Supermanu: Zora pravice tudi tokrat 
živi dvojno življenje. Igra namreč bri-
ljantnega matematika in računovodjo, 
ki ima raje številke kot ljudi. In če se 
je za masko Batmana skrival Bruce 
Wayne, se za masko na videz zdolgo-
časenega računovodje Chrisa Wolffa 
skriva izurjeni poklicni morilec in ra-
čunovodja v službi najhujših kriminal-
nih združb. Ko mu za ovratnik začnejo 

dihati organi pregona, sprejme zako-
nito stranko, podjetje, ki se ukvarja z 
robotiko, v katerem uradnica (Anna 
Kendrick) odkrije milijonske denar ne 
nepravilnosti. Od tu dalje se poleg šte-
tja denarja začne tudi štetje trupel._

Režija: Gavin O’Conno. Igrajo: Ben 
Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, 
Jon Bernthal, Jean Smart, Jeffrey 
Tambor, John Lithgow.

20. 10. 2016 /  Cineplexx, Kolosej 

Medtem ko je odšel Ethan Hunt – ju-
nak franšize Misija nemogoče – na 
zača sen oddih, njegov 'upodobitelj' 
Tom Cruise ne počiva, saj se vrača kot 
Jack Reacher, nekdanji vojaški policist, 
ki se je odločil vzeti pravico v svo-
je roke. Gre za nadaljevanje akcijske 
uspešni ce Jack Reacher iz leta 2012, 
posnete po knjigi One Shot iz knjižne 
serije Le eja Childa. V nadaljevanju se 
je glav ni junak prisiljen vrniti iz voja-
škega pokoja v svojo nekdanjo enoto, 
v kar ga prisili zarota zoper majorko 

To ni drama Vinka Möderndorferja iz 
leta 2014, temveč po Da Vincijevi ši-
fri ter Angelih in demonih tretji film, v 
katerem bomo spremljali harvardske-
ga strokovnjaka, kriptologa Roberta 
Langdona (igra ga dvakratni dobi-
tnik oskarja Tom Hanks). Gre torej za 
še tretjo filmsko adaptacijo knjižne 
uspešnice Dana Browna, ki je pred de-
setletjem z Da Vincijevo šifro povzročil 
pravo evforijo. Vrača se ne le Hanks, 
pač pa tudi režiser  Ron Howard, ki je 
režiral že prvi del. Gre za nadaljeva-
nje filma  Angeli in demoni. Langdon 
se prebudi v bolnišnici  v Firencah  s 
spominom, praznim kot bel list papirja. 
Ta se mu postopno vrača, v vmesnem 
času pa spozna, da je v smrtni nevar-

nosti. Na pomoč mu priskoči dr. Si-
enna Brooks (Felicity Jones), s katero 
prideta na sled skrivnostnemu in ne-
varnemu človeku (Ben Foster), ki svoj 
navdih črpa  iz Dantejeve Božanske 
komedije._

Režija: Ron Howard Igrajo: Tom 
Hanks,  Felicity Jones,  Omar Sy,  Irrfan 
Khan,  Ben Foster,  Sidse Babett 
Knudsen, Ida Darvish, Ana Ularu

13. 10. 2016 / Cineplexx, Kolosej

AKCIJSKI FILM, KOMEDIJA, 
KRIMINALKA

GENIALCI 
ZDA, 2015, MASTERMINDS

DRAMA, AKCIJSKI TRILER

RAČUNOVODJA 
ZDA, 2016, THE ACCOUNTANT

GROZLJIVKA

UIJA: IZVOR ZLA 
ZDA, 2016, OUIJA: ORIGIN OF EVIL

MISTERIOZNI TRILER 

INFERNO 
ZDA, 2016

LETOŠNJA FILMSKA JESEN BO ZARES BOGATO 
OBRODILA. IZBIRA NI BILA LAHKA, SAJ OKTO-
BER PREMORE KOPICO ODLIČNIH FILMOV. NA 
PLATNA PRIHAJAJO ŠTEVILNI POVRATNIKI, MED 
NJIMI SAMARA, JACK REACHER, ROBERT LAN-
GDON IN UIJA, NA SEZNAMU SE JE ZNAŠLA TUDI 
ZGODBA, POSNETA PO RESNIČNIH DOGODKIH, 
IN SLOVENSKA KOMEDIJA, KI JE SVOJE KORENI-
NE POGNALA NA KANALU YOUTUBE. SVOJE PA 
PRI STAVITA ŠE MARVEL IN BEN AFFLECK.

''OKTOBERFILM'': 
MESEC POVRATNIKOV

BESEDILO & IZBOR: ANŽE POMPE

Susan Turner (Cobie Smulders), ob-
toženo zločina, ki ga ni storila. Film je 
adap tacija romana z naslovom Nikoli 
se ne vrni iz leta 2013, režisersko pali-
co pa je od Christopherja McQuarrieja 
prev zel Edward Zwick._ 

Režija: Edward Zwick. Igrajo: Tom 
Cruise,  Cobie Smulders,  Aldis Hodge, 
Danika Yarosh, Robert Knepper, Chase 
Savoie, Teri Wyble,  Jason Douglas

20. 10. 2016 / Cineplexx, Kolosej

 Kuj žele-
zo, dokler 
je vroče. 
Po  tem, 
ko je na-
dnaravni 
film Ouija 

iz leta 2014 postal presenetljiva uspe-
šnica, so filmski ustvarjalci le dve leti 
pozneje pripravili njegovo nadaljeva-
nje, ki nas bo znova spomnilo, da ta-
bla za komunikacijo z onostranstvom 
– ouija –, ki vabi s sirenskim napevom, 
nikoli ni in ne bo nedolžna otroška igri-
ca. Ste mislili, da od strahu ne kriči te? 
Dokažite! Oglejte si temačno pred-
zgodbo filma Ouija, ki nas ponese pred 

dogodke prvega filma, ki je kinodvora-
ne napolnil z grozo in trepetom. Toč-
neje se preselimo v leto 1965, v losan-
geleško hišo, ki smo jo spoznali že v 
prvem delu, kjer zdaj živijo ovdovela 
mama in njeni hčeri, ki se preživljajo z 
goljufijami. Uprizarjajo namreč lažne 
seanse za komunikacijo z onostran-
stvom. Ali pač? Med producenti filma 
najdemo tudi Michaela Baya._

Režija:  Mike Flanagan. Igrajo: Henry 
Thomas,  Elizabeth Reaser,  Doug Jo-
nes, Parker Mack, Sam Anderson, Kate 
Siegel,Annalise Basso, Lulu Wilson

20. 10. 2016 / Cineplexx, Kolosej

AKCIJSKA KRIMINALNA PUSTOLOVŠČINA

JACK REACHER: 
NIKOLI SE NE VRNI  

ZDA, 2016, JACK REACHER: NEVER GO BACK



Marvelov filmski svet se kar širi in širi. 
Zdaj ga sestavlja še Stephen Stran-
ge, egoistični nevrokirurg, ki se peha 
za denarjem, dokler si v avtomobilski 
nesreči ne poškoduje rok, kar mu one-
mogoči nadalje delo, zato se odpravi 
v Himalajo, kjer v lovu na ozdravitev 
odkrije misticizem in uroke – je eden 
od redkih superjunakov, ki moč črpa 
iz čarovnije. Vanj se je vživel britan-
ski igralec Benedict Cumberbatch. 
Zgodbo je iz stripa na filmska platna 
prelil Scott Derrickson, ob oskarjevcu 
Cumberbatchu pa v njem zaigrajo še 
oskarjevka Tilda Swinton, ki upodablja 

KOMEDIJA

PR' HOSTAR  
SLOVENIJA, 2016

GROZLJIVKA

KROGI 
ZDA, 2016, RINGS

V SODELOVANJU Z

20. OKTOBER,
OB 20.00

V KINU OD 20.10.

JESSICA BROWN FINDLAY
zvezda uspešne serije DOWNTON ABBEY 

življenje cveti na najcudovitejše nacine

cudežni svet 
belle brown

samotarskega Starodavnega, Chiwe-
tel Ejiofor, ki igra Strangeovega prija-
telja in rivala Barona Morda, Rachel 
McAdams kot doktorjeva simpatija in 
Mads Mikkelsen, ki je glavni negati-
vec._ 

Režija: Scott Derrickson. Igrajo: 
Benedict Cumberbatch,  Chiwetel 
Ejiofor,  Rachel McAdams,  Michael 
Stuhlbarg,  Mads Mikkelsen,  Tilda 
Swinton,  Scott Adkins,  Amy 
Landecker,  Benedict Wong, Shina 
Shihoko Nagai.

27. 10. 2016 / Cineplexx, Kolosej

Samara se vrača! Gre za tretji del zdaj 
že kultne grozljivke Krog, ki se je nasla-
njala na japonsko psihološko grozljiv-
ko, roman Ringu, japonskega Stephe-
na Kinga, Kôjija Suzukija, ki marsikomu 
dolgo ni pustila mirno spati. Vrnitev 
deklice iz vodnjaka je bila neizbežna. 
Na površje se vrača po 11 letih samote 
in obuja urbano legendo o videokaseti 
in zlonamernem telefonskem klicu, ki 
vsakemu gledalcu napove smrt čez 
natanko sedem dni. V tretjem poglav-
ju spoznamo  mlado dekle, ki postane 
zaskrbljeno, potem ko njen fant zač-
ne raziskovati subkulturo, povezano s 
skrivnostnim posnetkom, ki naj bi ubil 

vsakega gledalca v sedmih dneh po 
ogledu. V slogu junakov iz grških bajk 
se Julia žrtvuje, in sicer tako, da si sama 
ogleda posnetek, pri tem  pa odkrije 
grozljivo resnico. Na posnetku se na-
mreč skriva še en posnetek, ki ga do 
zdaj ni videl še nihče._

Režija: F. Javier Gutiérrez. Igra-
jo: Aimee Teegarden,  Johnny Ga-
lecki,  Zach Roerig,  Alex Roe,  Andrea 
Powell,  Surely Alvelo,Brandon Larra-
cuente, NM Garcia. 

27. 10. 2016 / Cineplexx, Kolosej

Satirične prigode gorenjskih gavnar-
jev, ki smo jih lahko do zdaj spremljali 
na kanalu YouTube, so dobile različico 
za velika platna. Režiserske vajeti fil-
ma je prevzel Luka Marčetić, pri pro-
jektu pa so sodelovali vsi člani origi-
nalne zasedbe – Dejan Krupić, Aljoša 
Armuš, Haris Raković, Erik Margan, 
Mario Ćulibrk, Mateja Terseglav, Goran 
Hrvaćanin in Igor Kešina. Ti so pred fil-
mom posneli štiri epizode, ki so s svojo 
pristnostjo in realnostjo postale pra-
vi fenomen. Zgodba filma temelji na 
četrti epizodi, v kateri se odvija boj 
malega človeka proti pogoltni oblasti. 
Umeščena je na gorenjsko podeželje, 
v hirajoč hotel Pr’Hostar, kjer si v lase 
skačejo izkoriščevalski, stiskaški in 
pogoltni direktor ter muhasto ose bje 
(aka necenzuriran glas ljudstva), prek 

katerih so ustvarjalci prikazali vsako-
dnevne frustracije navadnih de lavcev, 
podvrženih zahtevam in kapri cam 
nadrejenih._ 

Režija: Luka Marčetić. Igrajo: 
Dejan Krupić,  Goran Hrvaćanin,  Igor 
Kešina, Miha Brajnik, Mateja 
Terseglav, Aljoša Armuš,Haris Raković, 
Mario Ćulibrk,  Luka Marčetić,  Niko 
Zagode, Yulya Molina, Miri Bolte, Uroš 
Albert, Jože Robežnik.

27. 10. 2016 / Cineplexx, Kolosej

AKCIJSKI FILM, FANTAZIJSKI FILM

DOKTOR STRANGE 
ZDA, 2016, DOCTOR STRANGE



56 // GLASBA

V JESENSKIH MESECIH NAS ČAKA KAR NEKAJ ODLIČNIH 
KONCERTOV. NIKAR NE ZAMUDIMO THE CURE NA DUNAJU, 
V STOŽICAH NAS BO OBISKAL FRANCOSKI PIONIR ELEK-
TRONSKE GLASBE JEAN MICHEL JARRE, V ZAGREBU LAH-
KO S PLACEBO PROSLAVIMO 20. OBLETNICO DELOVANJA. 

JESENSKA 
KONCERTOMANIJA

KONCERT / DUNAJ 

THE CURE 
BRITANSKI  ROCKERJI

Legendarna glasbena skupina The Cure se je po desetletnem premoru – med ka-
terim je sicer večkrat nastopila v Londonu in na večjih glasbenih festivalih – od-
ločila, da svoje oboževalce preseneti s prvo odmevnejšo evropsko turnejo, ki bo 
primerljiva s tisto, s katero je navdušila leta 2008. Bend je z najavo turneje The 
Cure Tour 2016 dokazal, da se še zdaleč ne misli upokojiti, vsem svojim obože-
valcem pa obljublja nepozabno doživetje, ki bo kombinacija hitov, redko izvajanih 
pesmi, njihovih najljubših komadov in tudi še nikoli objavljenih mojstrovin iz njiho-
ve produkcije._

26. oktobra 2016 / Marx Halle, Dunaj, Avstrija 

Justin Bieber, idol številnih najstnic, se 
bo 9. novembra v sklopu svoje svetov-
ne turneje Purpose World Tour mudil 
v Zagrebu, kjer bo koncertiral v tam-
kajšnji Areni, kjer bo predstavil tudi svoj 
aktualni album Purpose. Njego va kari-
era se je začela, ko je njegova mama 
na YouTubu začela objavljati njegove 
videoposnetke, tam pa ga je leta 2008 
zasledil Scooter Braun, njegov poznej-

ši menedžer. Justin Bieber je zaslovel s singlom One Time, ki je izšel leta 2009. 
Pesem je v več kot desetih državah na različnih lestvicah zasedla eno izmed prvih 
tridesetih mest. Novembra 2009 je sledil izid EP-ja My World, ki je v glavnem pre-
jemal pozitivne ocene in dobil platinasto naklado v Združenih državah Amerike, 
prislužil pa si je tudi naslov prvega glasbenega ustvarjalca, ki mu je uspelo uvrstiti 
sedem pesmi z enega albuma na lestvico Billboard's Hot 100._

9. novembra 2016 / Arena Zagreb, Zagreb, Hrvaška 

KONCERT / LJUBLJANA 

TINDERSTICKS
HREPENEČI BRITANSKI MELANHOLIKI

Po koncertni predstavitvi izjemnega albuma The Something Rain leta 2012 se 
zasedba Tindersticks že tretjič vrača k nam z enim od svojih najambicioznejših, 
raznovrstnih in izpiljenih projektov v zadnjih letih. Če smo iskreni, so člani zasedbe 
Tindersticks vedno ustvarjali presežke. Z desetimi albumi na grbi in po dveh dese-
tletjih glasbenega popotovanja pa se podpisujejo pod najboljše skladbe svoje ka-
riere. The Waiting Room (izdan januarja letos) ni le album, je pravzaprav celostno 
umetniško delo. Vsako skladbo namreč spremlja kratki film, vizualna interpretacija 
izpod prstov režiserjev Christopha Girardeta, Pierra Vinourja, Claire Denis, Rosie 
Pedlow in Joeja Kinga, Gregoria Graziosija, Richarda Dumasa ter Gabriela Sanne._ 

9. novembra 2016 / Kino Šiška, Ljubljana 

KONCERT / LJUBLJANA  

JEAN MICHEL 
JARRE 

FRANCOSKI PIONIR ELEKTRONSKE 
GLASBE

Jean Michel Jarre velja za enega od 
najv plivnejših glasbenikov moderne 
dobe, za genialnega umetnika, čigar 
pri stop je oblikoval elektronsko glas-
bo in utrl pot sedanjim generacijam. S 
sin tetizatorji se je prvič srečal v poznih 
šestdesetih in se po prvih komercialnih 
neuspehih, za katere je bila kriva eks-
perimentalna narava njegovega dela, 
počasi, a vztrajno zavihtel med velika-
ne. Do danes je prodal več kot 80 mi-
lijonov albumov, postal pa je tudi prvi 
zahodnjak, ki je zaigral na Kitajskem. 
Od glasbenika, čigar ime je sinonim za 
spektakel, si lahko obetamo resnično 
edinstveno glasbeno popotovanje, na 
katerem nas bo vodil skozi novosti z 
dveh aktualnih albumov, Electronica 
1: The Time Machine in čisto svežega 
Electronica 2: The Heart of Noise, ki je 
izšel 6. maja letos. Seveda pa se lahko 
nadejamo tudi nostalgičnega popo-
tovanja po umetnikovem nadvse bo-
gatem glasbenem repertoarju._

15. novembra 2016 / Stožice, 
Ljubljana 

KONCERT / ZAGREB  

PLACEBO
ALTERNATIVNI ROCKERJI

Britanski bend Placebo je bil ustano-
vljen leta 1994, ko sta se na podzem-
ni postaji v Londonu po dolgem času 
srečala Brian Molko in Stefan Olsdal, 
znanca z neke luksemburške šole. Po 
skupnih vajah in nekaj nastopih sta 
vključno z Angležem Stevom Hewi-
ttom ustanovila skupino, ki so jo kmalu 
poimenovali Placebo. Dve leti pozneje 
so izdali svoj prvi album. Ta je dosegel 
zlato naklado. Do leta 2009 so Pla-
cebo posneli še šest glasbenih albu-
mov – Without You I’m Nothing, Black 
Market Music, Sleeping With Ghosts, 
Once More With Feeling, Meds in Ba-
ttle for the Sun. Po treh letih zatišja 
so posneli in izdali še trenutno aktua-
len album Loud Like Love. Turneja ob 
20. obletnici delovanja bo posveče-
na oboževalcem, ki bodo lahko slišali 
skladbe, kot so Pure Morning in Nancy 
Boy. Med te spadajo še skladbe, ki jih 
niso izvajali že 10 let in jih mogoče tudi 
nikoli več ne bodo._

10. novembra 2016 / KC Dražen 
Petrović, Zagreb, Hrvaška
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KONCERT / ZAGREB

JUSTIN BIEBER
POP ZVEZDNIK
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TO JESEN BOMO ŽE 51. ZAPORED PRI-
ČA BORŠTNIKOVEMU SREČANJU, KJER 
BODO  PODELILI POMEMBNO FESTI-
VALSKO NAGRADO BORŠTNIKOV PR-
STAN, V KOLOSEJU NAS ČAKA KOMEDI-
JA ČRNOGORSKEGA IGRALCA ANDRIJE 
MILOŠEVIĆA, V LJUBLJANSKI DRAMI PA 
NOVA BRITANSKA DRAMA POMONA. 
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GLEDALIŠKI FESTIVAL 

51. FESTIVAL 
BORŠTNIKOVO 

SREČANJE 
Vsako leto jesenski Maribor svoje odre obleče v pi-
sano sceno in tako postane nacionalno in medna-
rodno gledališko središče. Festival Borštnikovo sre-
čanje velja za najstarejši gledališki festival na naših 
tleh. Njegovi začetki segajo že v leto 1966, ko je Fran 
Žižek, tedanji ravnatelj mariborske Drame, prvi or-
ganiziral Teden slovenskih gledališč. Med 14. in 23. 
oktobrom bo v Mariboru pod taktirko umetniške di-
rektorice Alje Predan potekalo Borštnikovo srečanje 
2016. Poleg bogatega kulturnega programa, v okviru 
katerega se bo možno udeležiti simpozijev, uprizo-
ritev mednarodnih predstav, okroglih miz s tujimi in 
domačimi ustvarjalci ter podobnih dogodkov, pa bo 
tudi letos v središču dogajanja podelitev pomembne 
festivalske nagrade, Borštnikovega prstana. Žirija ga 
bo podelila zasluženemu igralcu oziroma igralki za 
življenjsko delo._

Umetniška direktorica: Alja Predan 

Od 14. oktobra do 23. oktobra / SNG Maribor

KOMEDIJA 

 ZLATA VERIŽICA – 
BIŽUTERIJA  

Andrija Milošević je zelo priljubljen in izjemno nadar-
jen poklicni črnogorski igralec, k nam pa prihaja s 
komedijo Zlatni Lančić od Bižuterije. Zgodba govori 
o Kostadinu/Lalu, ki je v Beograd prišel poln upanja 
in pričakovanj. Vendar kot vsak človek, ki je zaljubljen 
sam vase in v lahko življenje, se tudi on zave, da so 
leta prehitro minila. Ni dokončal šolanja in vsi njegovi 
začeti posli so propadli. Lepih deklet je veliko, vendar 
on zdaj ne potrebuje in ne išče ženske za življenje, 
želi si žensko, ki ga bo vzdrževala, in na takšno tudi 
naleti. Navdušen je nad mislijo, da je prevaral njo in 
njeno celotno družino, vendar bogata družina ne bi 
bila zares bogata, če bi jo uspelo prevarati človeku 
kot on ..._

Režija: Andrija Milošević 

19. oktobra ob 20.00 / Kolosej Ljubljana

GLEDALIŠKA
JESEN

ŽANRSKA PREMETANKA

DEJ, NE GOVOR 
Avtorski projekt Branka Završana Dej, ne govor, v katerem soustvarjajo še Lučka 
Počkaj, Minca Lorenci in Aljoša Koltak, sloni na igri z masko. Celovita maska zak-
riva obraz in se s tem odpoveduje govoru in besedi. Ne odpove pa se zgodbam 
in njihovim pripovedim. Predstava nima besedila. Nima dramske predloge, nima 
besede, a vseeno govori. Spregovorijo telo, gesta, odnos med odrskimi karakter-
ji in prostor. Molk ne zahteva tišine, saj se bo predstava kopala v glasbi in zvo-
ku Boštjana Lebna, ki s svojo harmonijo dopolnjuje nanizane prizore vsakdana 
slehernika, ki pa pogosto preraščajo v širši gledališki pomen. Čeprav brez besed, 
maske govorijo, pojejo, kričijo in tudi obmolknejo. Molk se bo raztezal od letališča, 
piknika, kina, polomljenega valčka do pregnancev, starcev, čakanja, vztrajanja, 
spominov scenskih oseb, zatečenih v svojem družbenem ali pa intimnem okviru._

Avtor koncepta in režiser: Branko Završan 

5. novembra ob 19.30 / SLG Celje

DRAMA 

POMONA 

Pomona je naslov nove britanske drame iz leta 2014, katere dogajanje je pos-
tavljeno v podzemlje, na temno margino družbe. Pomona je mitično nadrealna 
vizija družbe, ki jo eden najzanimivejših mladih dramatikov Alistair McDowall izpi-
suje v žanru trilerja. Mlado dekle Ollie išče pogrešano sestro dvojčico in se ujame 
v sosledje dogodkov, ki jo potegnejo v skrivno betonsko osrčje mesta, imenova no 
Pomona. V podzemnem prostoru sodobnega mesta se končajo vse poti in iz njega 
izvirajo mnoge more. Poigravanje z idejo, da sredi mest, v danem primeru Manche-
stra, obstajajo skrivni svetovi, je pogosta znanstvenofantastična tema tika, ki pa jo 
McDowall razvija z vpeljavo igre vlog na podlagi srhljivih zgodb ame riškega avtorja 
H. P. Lovecrafta (1890–1937), znanega tudi kot »očeta sodobne srhljivke«._

Režija: Jaša Koceli 

11. novembra ob 20.00 / SNG Drama Ljubljana
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Za uspešnost je potrebno več kot 
sreča 

V Lidlu Slovenija uspešnost dosegajo 
s številnimi projekti, s katerimi spod-
bujajo razvoj sodelavcev, izboljšujejo 
procese, zagotavljajo kakovost izdel-
kov in prijeten nakup za kupce. Po-
sebno pozornost posvečajo krepitvi 
in kroženju znanja med zaposlenimi. 
Vsak novi sodelavec dobi mentorja 
in botra, ki prispevata k uspešnemu 
usposabljanju za delo in vključevanju 
v ekipo. Izstopajo tudi po uvedbi edin-
stvenega dodatnega usposabljanja za 
vodje poslovnih enot in šolske poslo-
valnice, internega učnega centra. 
Da formula uspeha deluje, dokazuje-
jo številne nagrade, ki jih redno pre-
jemajo za svoje inovativne projekte. 
Med njimi velja izpostaviti nagrado 
marketinška odličnost 2016 med veli-
kimi podjetji, nagrade POMP, Diggit 
in Websi za upravljanje Facebooko-
ve strani Lidla Slovenija, nagrade 
in nominaci je za vsebinski marke-
ting v mednaro dnem merilu za revijo 
Preprosto, pri znanja Horus za druž-
beno odgovorno delovanje podjetja in 
številne druge. 

Dinamično do razgibanega vsak-
dana 

Pri svojem poslovanju v podjetju Lidl 
Slovenija vseskozi stremijo k rasti. 
Vsako leto uvedejo več novih lastnih 
projektov, ki jih sodelavci samostoj-
no razvijajo iz svoje prvotne ideje. 
Kot član mednarodne skupine Lidl pa 
imajo enkratno možnost za prenos 

znanja in dobrih praks med 27 dr-
žavami. Mednarodni projekti, kot so 
uvedba priročnih blagajn na dotik in 
razvoj novega sodobnega koncepta 
poslovalnic, povezujejo sodelavce iz 
različnih držav.  

Poštenost je del poslovne kulture 

V Lidlu Slovenija verjamejo v trans-
parentne in iskrene odnose – do so-
delavcev, kupcev, dobaviteljev ter šir-
šega okolja in družbe. Zaposlenim je 
na voljo zaupnica zaposlenih, ki kroži 
med zaposlenimi in spremlja njihovo 
počutje na delovnem mestu, hkrati 
pa je nevtralen sogovornik pri različ-
nih vprašanjih, pri katerih sode lavcem 
zmanjka idej ali možnosti, da bi težavo 
rešili sami. V primeru vprašanj v po-
vezavi z delovnim razmerjem je vsem 
zaposlenim na voljo brezplač na kad-
rovska telefonska linija. Nanjo se za-
posleni obrnejo v primeru kad rovskih 
vprašanj in možnosti, ki so jim na voljo.  

Skrbni koraki za našo prihodnost 

Na podlagi rezultatov rednih raziskav 
mnenj zaposlenih o delovnem okolju 
podjetje Lidl Slovenija sprejme mno-
ge ukrepe za dobro počutje in dobre 
pogoje dela na delovnem mes tu. Pri-
dobitev certifikata Družini prija zno 
podjetje, ugodnosti za zaposlene pri 
zunanjih ponudnikih, udeležba pri 
športnih aktivnostih (npr. skupinska 
udeležba na Ljubljanskem maratonu) 
so le nekateri primeri dobrih praks, ki 
so v Lidlu Slovenija nastale na pobudo 
zaposlenih.

Še posebno veseli so, da so v letoš-
njem letu pristopili tudi k dodatnemu 
kolek tivnemu pokojninskemu varče-
vanju, v okviru katerega sodelavcem 
vpla čujejo dodatno mesečno premijo 
za pokojninski sklad, in s tem poskr-
beli za bolj brezskrbno starost vseh 
sodelav cev Lidla Slovenija. 
Zavedajo se tudi pomena zdravja in 
zdravega načina življenja, zato v okvi-
ru projekta Promocija zdravja poteka-
jo raznovrstne aktivnosti in pobude, ki 
osveščajo in spodbujajo sodelavce k 
bolj zdravemu načinu življenja.
 
 Povezani v službi in zunaj nje  

Ker se v družbi sodelavcev dobro po-
čutijo, se radi tudi skupaj dobro zaba-
vajo. Še posebno se veselijo skupnega 
piknika, na katerem se zberejo sode-
lavci iz cele Slovenije, ter novoletnih 
praznovanj. Z malimi pozornostmi 
obogatijo osebne praznike zaposle nih 
– vsak zaposleni za rojstni dan prejme 
čestitko in simbolično darilo, z daril-
cem pa razveselijo tudi Lidlove no-
vorojenčke. Za najmlajše orga nizirajo 
predbožično obdarovanje, družinski 
dan, za tiste malce večje pa poleti 
pripravijo nekajdnevni tabor, za kate-
rega stroške plača podjetje. Ob vsem 
ne pozabijo niti na vse dolgo letne so-
delavce, ki jih ob obletnicah počastijo 
z jubilejnimi nagradami. S programom 
»službeni odklop« pa sodelavcem 
omogočijo daljšo od sotnost z dela, da 
se lahko posvetijo tistim interesom ali 
hobijem, ki jih v življenju navdihujejo.
 

EKIPA LIDLA SLOVENIJA 
ŠTEJE ŽE SKORAJ 1.300 
SODELAVCEV. PODJETJE 
JE NAMREČ V DEVETIH 
LETIH POSLOVANJA V 
SLOVENIJI NEVERJETNO 
ZRASLO. SODELAVCI 
SVOJO IZKUŠNJO Z DELOM 
PRI LIDLU SLOVENIJA 
ODKRITO SPOROČAJO 
V RAZISKAVAH MNENJ 
IN TAKO SKUPAJ 
Z DELODAJALCEM 
USTVARJAJO VZDUŠJE 
V EKIPAH, KI PODJETJE 
REDNO UVRŠČA MED 
FINALISTE IZBORA 
NAJBOLJŠIH SLOVENSKIH 
ZAPOSLOVALCEV. A 
KAKŠNI PRAVZAPRAV SO 
LIDLOVCI IN KAJ JIH DRUŽI 
PRI DELU? KOT PRAVIJO V 
LIDLU SLOVENIJA: »SMO 
USPEŠNI, DINAMIČNI, 
POŠTENI, SKRBNI IN 
POVEZANI.« 

OGLASNA VSEBINA

Lidl Slovenija d.o.o. k.d.
www.lidl.si

NAVDIH JE
SKRITA VSEBINA
USPEHA Življenje in delo pri 

Lidlu Slovenija
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Le kdo bi se odrekel koščku 
tistega božanskega okusa, ki ga 

ponuja čokolada. Čokoladni atelje 
Dobnik, znan po svojih odličnih čoko-

ladnih izdelkih, nam je letnemu času pri-
merno pripravil novo jesensko kolekcijo, ki 

ne očara le z modernim in elegantnim dizajnom 
embalaže, temveč tudi z ročno izdelanimi praline-

ji, ki predstavljajo pravi kulinarični užitek. Uživajmo v 
jesenskih okusih orehov, lešnikov, mandljev, sezama, 
hrušk ..._ 

Na voljo v vseh prodajalnah Čokoladnega ateljeja 
Dobnik in na njihovi spletni strani. 

cokoladniatelje.si

Dobro pokrita streha, ki ne pušča in  je ne odpihne niti kraška burja.
Dobro pokrit pridelek, ki mu toča ne more do živega.
Dobro pokrit parket, ki se prilega in ne napihuje.
Dobro pokrit lonec, iz katerega ne kipi juha.
Dobro pokrita postelja, v katero je užitek leči.
Dobro pokrite gore za zimske užitke, brez skrbi za nezgode.
Dobro pokrita postajališča.
Dobro pokrita miza.
Dobro pokrit bazen, drsališče, tržnica.
In končno, a nenazadnje, dobro pokrito naše življenje in življenje naših 
otrok.
Zavarovanja Wiener Städtische ponujajo prav to, dobro pokrito življe-
nje, nezgodo, premoženje.
Zavarovalnica Wiener Städtische ima v Avstriji več kot 190-letno tra-
dicijo, skupina Vienna Insurance Group pa prek 1,3 milijona strank, ki 
mirno spijo, ker so svoje skrbi zaupale zavarovalnici. V Sloveniji je 
zavarovalnica Wiener Städtische prisotna že 12 let. Za miren spa-
nec ji lahko zaupate svoje skrbi._ 

www.wienerstaedtische.si
brezplačna številka 080 12 68

DOBRO
POKRITO ZA
BREZSKRBEN 
SPANEC Z
WIENER
STÄDTISCHE

V družbi Barilla verjamejo, da je njihova dolžnost, 
da mislijo na zdravo in odgovorno potrošnjo ter 
njen vpliv na planet, vse od polja do končnega iz-
delka. Rezultat tega procesa so testenine, omake 
in pekovski izdelki. Prepričani so v en in edini način 
poslovanja: Dobro zate, dobro za planet.
DOBRO ZATE pomeni, da izdelki Barilla niso le 
okusni, temveč imajo pomembno vlogo pri zagota-
vljanju uravnotežene prehrane in dobrega počutja. 
DOBRO ZA PLANET pa pomeni, da izdelki Barilla 
sledijo smernicam trajnostnega razvoja in zmanj-
ševanju negativnega vpliva na okolje._

www.barillagroup.com

PIETRO BARILLA: »DAJMO
LJUDEM HRANO, KI BI JO
DALI SVOJIM OTROKOM.«

Edinstvene torbice in torbe Wren pri-
hajajo iz Južne Afrike in so trendovski, 
priročen in praktičen dodatek za vse, 
ki imate sodoben, aktiven in svoboden 
življenjski slog in nosite svoj prenosni 
računalnik ali tablico vedno s seboj. 
Izdelane so ročno iz recikliranega pa-
pirja, prevlečenega z nano steklenim 
premazom, zato so obstojne in od-
porne na vodo, njihova notranjost pa 
je obdana z mehko tkanino, ki zavaru-
je vsebino, hkrati pa daje torbici kom-
paktnost in dodatno trpežnost. Pa še 
to: po torbici lahko tudi pišete in rišete, 
da bo res povsem vaša._ 

Različne velikosti in vzorci, 
od 24,95 do 53,95  €.
1001dar.si

INTERSPORT 
OUTLET 
ODSLEJ TUDI V 
SLOVENIJI

V ljubljanskem nakupovalnem središču BTC City je vrata 
odprl INTERSPORT Outlet. V novi prodajalni, ki se razteza 
na skoraj 1.500 m2 v dveh nadstropjih, je na voljo pestra 
ponudba kakovostne športne opreme, obutve in oblačil 
priznanih znamk po znižanih, zmagovalnih cenah. IN-
TERSPORT je v svoji strategiji oblikovanja ponudbe na 
trgu predvidel tudi dodaten format prodajalne, kjer bo 
kupcem na enem mestu ponudil kakovostne izdelke po 
privlačnih, znižanih cenah. Ta format je INTERSPORT 
Outlet, v katerem je na voljo širok izbor kakovostnih iz-
delkov, ki so jim zaradi zmanjšanja količin in podobnih 
razlogov znižali cene. Po tej poti INTERSPORT v Slove-
niji še krepi vodilno vlogo in svoj konkurenčen položaj 
med vsemi ponudniki športne opreme._

Intersport Outlet, Dvorana 10, Šmartinska cesta 152

OGLASNA VSEBINA
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SVETOVNI 
MODNI TRENDI 

NA EUROPARKOVI 
MODNI BRVI

Med številnimi modnimi trendi 
nas je pospremil talentirani Tilen 

Artač, po modni brvi pa so se 
sprehodili znani modeli slovenske 

modne scene._
europark.si

V Cineplexxu Kranj se zgodila slovenska 
predpremiera najbolj zaželenega filma 

konca letošnjega poletja Dojenček 
Bridget Jones. Nepozaben večer na 

rožnati preprogi je doživela osrednja 
zvezda večera, slovenska Bridget Jones, 

Antonija Kos, ki je na predpremiero 
prišla v družbi Denisa Avdića in svojih 

petih prijateljic._
cineplexx.si

VSTOPI V CIRKUS 
KOMUNICIRANJA!  
Člani Študentske sekcije Slovenskega društva za odnose z javnostmi letos prip-
ravljajo že sedmi PR teater. Gre za enodnevno študentsko konferenco, ki bo 15. 
novembra 2016 na Fakulteti za družbene vede.  

S PR teatrom želijo študentom ponuditi dodatno znanje o praktičnih primerih in 
najnovejših trendih na področju odnosov z javnostmi. Program vključuje preda-
vanja, delavnice in okrogle mize, ki jih izvedejo priznani slovenski ter tuji predava-
telji. Z udeležbo na konferenci obiskovalci dobijo znanje, ki tudi povečuje njihovo 
konkurenčno prednost pri iskanju zaposlitve. Obenem udeleženci pridobijo nove 
ideje in poznanstva, ki so danes ključna za uspešno poslovno pot. 
Kot vsako leto bodo tudi letos pripravili pester program. Tokrat so si dovolili, da 
preizkusijo nekaj novega, drznega in malo  drugačnega – vstopili bodo v cirkus 
komuniciranja. 
Te zanima, kakšno je življenje komunikologa? Ne veš, kaj je to »merchandasing« 
ali »kliping«? Te je od nekdaj zanimalo, kakšno je odgovorno oglaševanje? In kako 
deluje digitalno komuniciranje? 
Potem pridi tudi ti in vstopi v cirkus komuniciranja!_
 
Spremljaj njihova družbena omrežja, da boš prvi izvedel najnovejše infor-
macije in prišel do vstopnice za PR teater. 

MANGAS, 
PLETENE 
PREPROGE  
 MANGAS ORIGINAL so revo-
lucija v svetu preprog. Obli-
kovala jih je vsestranska 
arhi tektka Patricia Urquila. 
Ideja se je porodila, ko je 
občudo vala ročno pletene 
puloverje in rezultat je naj-
bolj origi nalna in privlačna 
kolekcija v zadnjem času. Da 
lahko iz berete pravo zase, so 
na voljo različne oblike, veli-
kosti in barvne kombinacije. 
V kolekciji MANGAS pa so tudi 
blazine, udobni blazine pouf, 
fote lji, zofe. Za več informacij 
o kolekciji in za nasvet arhi-
tektke, kako izbrati primerno 
dimen zijo, vabljeni v STUDIO 
JEŽEK._

gan-rugs.com/en/products/
spaces/mangas-space/
studiojezek.si

PREDPREMIERA 
DOJENČEK 

BRIDGET JONES
V Cineplexxu je bila slovenska 

predpremiera najbolj zaželenega 
filma konca letošnjega poletja 

Dojenček Bridget Jones. 
Nepozaben večer je doživela 

osrednja zvezda večera, slovenska 
Bridget Jones, Antonija Kos, ki je 
na predpremiero prišla v družbi 

Denisa Avdića in svojih petih 
prijateljic._

cineplexx.si



Samsung 
Galaxy A5 2016
PINK RIBBON
Telekom Slovenije in Samsung 
za Europo Donno

Ob vsakem prodanem mobitelu Pink Ribbon 
prispevamo 10 EUR za slovensko združenje 
Europa Donna.

24 x

1150€*

ali 276 €

*Akcijska ponudba velja ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja pri Telekomu Slovenije za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih v znesku 11,50 EUR (skupaj 
276 EUR), ki se zaračunajo na osnovi računa za telekomunikacijske storitve. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (za obdobje vezave naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) ali veljavnega Dodatka k pogodbi o sklenitvi 
naročniškega razmerja v zvezi z nakupom terminalne opreme, sklenjenega z družbo Debitel, d.d., z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba ne velja za pakete: 
Paket SOS, Mobilni Internet XS, S, M, L, XL, Enotni paket, Skupaj A, Telemetrija, SIM 2, Avtotelefon, Internet Itak, Duet Pop, EnotniD 200, Moj D, Druga številka – Najin D, Data paket. Ob vsakem prodanem mobitelu Samsung Galaxy A5 2016 
Pink Ribbon bosta Samsung in Telekom Slovenije namenila 10 EUR za slovensko združenje Europa Donna, kupec pa ob tem prejme darilo, ovitek v barvi mobitela. Ponudba velja do odprodaje zalog. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, 
d.d., si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev. Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o ponudbi, akcijskem nakupu naprav, obročnem plačilu naprav, vključno z možnostjo vezave za 12 mesecev, obiščite www.telekom.si, Telekomov 
center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 ali 080 8000. 
Janus Trade, d. o. o., Koroška cesta 53c, 4000 Kranj; Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

www.telekom.si                                                              Povezani v boju proti raku dojk.

Darilo: ovitek za mobitel
Mateja Cvikl
Aktivna članica ED
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