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UREDNIŠKO PISMO
December je del leta, ko večino časa
posvetim sebi, svoji družini in prijateljem. A
je to tudi del leta, ko vedno sprejemam pomembne življenjske odločitve – tudi takšne,
povezane s poslom. Gledam nazaj, analiziram in hkrati vselej sestavljam sezname – a
ne zaobljub, temveč ciljev, ki jih
želim doseči v prihodnosti. Zame
je leto 2017 bilo v mnogih pogledih izjemno uspešno. Podjetje se
po veliki krizi vrača na stara dobra
pota in dobiva zagon v novih
projektih. To je pomembno, saj
so ti uspehi naši skupni uspehi –
torej tako ustvarjalcev Cityja kot
vas bralcev. Pomenijo, da bomo
v prihodnje lahko ustvarjali bolje
in več, kar se v medijih leta 2017
sliši kot znanstvena fantastika.
A če se kot ustvarjalec medijske
vsebine zavedaš metamorfoze medijskega sveta in jo znaš
izkoristiti v svoj prid, je lahko prihodnost
izjemno svetla. In ta metamorfoza se dogaja danes in bo medijski svet v naslednjem
letu izjemno spremenila. Tisti, ki ne bodo na
vlaku prihodnosti, bodo ostali v preteklosti, in tako je tudi prav. Slabo in povprečno
bo zdesetkala svetovna globalizacija in
preživeli bodo le tisti, ki bodo znali pripo-

vedovati dobre zgodbe. A ne le to. Preživeli
bodo tisti, ki bodo v poslu medijev ostali
pokončni, etični in originalni. In to je tisto,
na kar stavim v letu 2018. Z decembrom
smo stopili v revidirano naklado naše revije,
ki jo bo izvajalo revizijsko podjetje Deloitte,
in tako naredili prvi korak, za
katerega upamo, da bo dobil čim
večje število posnemovalcev med
mediji. Skupaj na ta način upamo
na povrnitev zaupanja v tiskane
medije. Medijski način, pri katerem se slehernemu posamezniku
prav zares ustavi čas in najde
tiste trenutke le zase.
Želim vam prijazne in mirne praznike ter svetlo leto 2018._

Jan Macarol Vrabec,
urednik
Facebook: janmacarol
Instagram: janmacarol
YouTube: janmacarol
e: jan@citymagazine.si

ŠTEVILKA: #225 CITY MAGAZINE / NASLOVNICA: OGLAŠEVALEC LG / DATUM IZIDA: 6. 12. 2017 / NAKLADA: 50.000 IZVODOV (PREGLED TISKANE NAKLADE
OPRAVLJA REVIZIJSKA DRUŽBE DELOITTE REVIZIJA D.O.O. IZ LJUBLJANE) / ISSN: 1854-021X / ODGOVORNI UREDNIK & DIREKTOR: JAN MACAROL VRABEC
– 031 640 092 / POSLOVNA DIREKTORICA: JANJA PRIJATELJ – 041 788 889 / ASISTENTKA ODGOVORNEGA UREDNIKA: LUCIJA MARKO – 040 486 010 /
OGLASNO TRŽENJE: TAJA GAČNIK – 040 884 444 / LEKTURA: KATARINA PEVNIK / PRELOM & DIZAJN: SI DIZAJN & JAN MACAROL VRABEC / DISTRIBUCIJA:
POŠTA SLOVENIJE & ALEKSANDAR MARKOVIĆ – 01/600 55 71 / TISK: RADIN PRINT, GOSPODARSKA 9, SVETA NEDELJA, HRVAŠKA /IZDAJATELJ: REFORMABIT, D.
O. O., KRTINA 144, 1233 DOB / SPLETNO MESTO: CITYMAGAZINE.SI

DAN ZA ...
BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE

DOBRODOŠEL,
VESELI DECEMBER
PE

PE
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Foto: Arhiv Disney on Ice
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Foto: Arhiv MineralFest
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/ F E S T I VA L

/ D O G O D E K

Do 10. decembra / Ljubljana /
Gospodarsko razstavišče

Foto: Blockchain & Bitcoin Conference

TO

12/12

V hrvaško prestolnico prihaja čudovita zimska avantura. Tokrat si boste lahko na ledu
ogledali vragolije junakov, ki ste jih spoznali
že na velikih in malih zaslonih: Anne in Else iz
Ledenega kraljestva, avtomobilov iz risanke
Avtomobili, legendarnih miškov Mickeyja in
Minnie, racmana Jake, Male morske deklice
in mnogih drugih. Predstava je kot nalašč
za družinski izlet, ki si ga lahko popestrite z
ogledom znamenitega zagrebškega božičnega sejma._

Po nepozabnem rock spektaklu s superskupino Siddharta × Big Foot Mama se letos
tradicionalni dogodek za mlade vrača na kraj
zločina s še bogatejšo zgodbo. Superbend
DAN D × MI2 bo kot goste presenečenja
vpoklical še nekaj glasbenih in pevskih legend.
Za podporo prihaja v Ljubljano tudi srbski
S.A.R.S., sploh prvič pa bo v Sloveniji nastopil
berlinski hitmejker Alle Farben, avtor radijskih
in klubskih petard, kot so Little Hollywood,
Please Tell Rosie in Supergirl. Za piko na i bosta zraven še Nipke & Trkaj, tudi s prvim hitom
letošnje jeseni Sam gremo!_

Do 10. decembra / Zagreb /
Arena Zagreb

8. decembra ob 20.00 / Ljubljana /
Dvorana Stožice

SO

SO

16/12

16/12

/ K O N F E R E N C A
/ S E J E M

BLOCKCHAIN & BITCOIN
CONFERENCE SLOVENIA

PRAZNIČNI ARTISH

Naša prestolnica bo v decembru gostila eno od prvih pomembnejših konferenc
na Balkanu, ki se posveča kriptovalutam in
tehnologiji »blockchain« oziroma tehnologiji veriženja blokov. Osredotočila se bo na
skupnost »blockchain« v Sloveniji. Udeleženci
bodo razpravljali o raznih vladnih projektih, ki
temeljijo na omenjeni tehnologiji, o regulaciji
kriptovalut v državi in obetajočih se področjih
zagonskih podjetij. Govorci bodo mednarodni
strokovnjaki, uradni jezik konference pa bo
angleščina. Na voljo bo simultano prevajanje v
slovenščino._

Edinstveni sejem nas bo razveseljeval tudi v
prazničnem času. V čarobnem decembru se
bodo namreč ARTishani združili kar trikrat.
16. in 17. decembra odpirajo praznično sezono
v kreativnem centru Poligon. Poleg nakupa božičnih daril za svoje drage boste lahko
posedeli z ARTishani, se udeležili katere izmed
brezplačnih delavnic ali pa preprosto uživali v
sprehodu med številnimi pisanimi stojnicami
slovenskih ustvarjalcev. V soboto, 23. decembra, se bo Božični ARTish preselil v atrij Slovenske akademije znanost in umetnosti v Ljubljani,
kjer bodo tudi 28., 29. in 30. decembra._

12. decembra ob 10.00 / Ljubljana /
Gospodarsko razstavišče

Do 30. decembra / Ljubljana /
Poligon in atrij ZRC
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RITEM MLADOSTI

DISNEY ON ICE: ČAROBNA
KRALJESTVA

Sejem bo obiskovalcem ponudil priložnost, da
se pobližje spoznajo s čarobnim svetom mineralov, fosilov in nakita. V delavnici Zlatarstva
Rojšek bomo spremljali proces ročne izdelave
nakita. Skrivnostne meglice vesolja bo mogoče odstreti v najmodernejšem planetariju
v Sloveniji, v sodelovanju s Prirodoslovnim
muzejem Slovenije bo razstava Živeti s kristali,
pod okriljem Višje strokovne šole Srečka Kosovela pa kreativna delavnica mozaika Iz kamnov
se prebuja Zmaj._

/ K O N C E R T

Foto: Arhiv ARTish

MINERALFEST LJUBLJANA

Foto: Marko Delbello Ocepek

PE

JUHU, VESELI DECEMBER JE TU! ZDAJ, KO JE MESTO
ŽE PRAZNIČNO RAZSVETLJENO IN LAHKO ČUTIMO,
KAKO SE PO ULICAH PRIJAZNO VIJE BOŽIČNI DUH,
DOVOLITE, DA VAS POPELJEMO NAJZANIMIVEJŠIM
DOGODKOM NAPROTI. .

/ P L E S

TEKMA SVETOVNEGA POKALA
V ROCK’N’ROLLU IN BOGGIE
WOOGIJU
Plesni klub Briljantina pripravlja dvodnevno
mednarodno tekmovanje na svetovni ravni
pod okriljem mednarodne zveze WRRC za
mladinske in članske kategorije ter svetovni
pokal dekliških članskih formacij. Nastopilo
bo več kot 1000 tekmovalcev iz vsaj 15 držav.
Gre za zaključno serijo tekmovanj v letu 2017,
kjer bodo poleg dnevnih zmagovalcev razglasili tudi skupne zmagovalce svetovnega
pokala za leto 2017. Srečanje in tekmovanje je
posvečeno spominu na Primoža Bizilja._
Do 17. decembra / Dobrova /
Športna dvorana Dobrova

DAN ZA ...

PO

SO

01/01

/ D O G O D E K

PREDBOŽIČNI STANDUP
LJUBLJANA
Vam manjka dobra doza smeha? Potem
imate možnost, da se v enem večeru nasmejite za celo leto. Na odru predbožičnega
standupa se bo namreč v dveh urah zvrstilo
kar deset komikov, ki so za vas pripravili
svojih deset minut najboljšega materiala.
Povezovalec večera bo Željkić & Željudin,
nastopili bodo Nejc Petek, Admir Baltić, Jan
Kreuzer, Klemen Bučan, Janez Usenik, Tin
Vodopivec, Boris Kobal, Lucija Ćirović in
Martina Ipša. Poslovite se od starega leta z
nasmehom na obrazu._

Foto: Intersport Bernik

Foto: Marko Pigac / standupsi.si

23/12

Foto: Arhiv Novoletni skok v morje

ČE

21/12

/ D O G O D E K

/ D O G O D E K

DRUŽINSKI DAN NA SNEGU

NOVOLETNI SKOK V MORJE

Na predbožični vikend bo v Kranjski Gori še
posebno veselo. Čaka vas namreč tradicionalno zabavno druženje z Elanom Skis in Intersportom Bernik. Pripravili so test Elanovih
smuči za odrasle in smuči U-Flex za otroke,
pri čemer bodo otroke spremljali izkušeni
učitelji smučanja. Oba dneva se bodo odvijale
zanimive in nezahtevne animacijske igre. Organizirano bo tudi žrebanje za bogate nagrade (namig: otroške smuči in šola smučanja).
Dogajanje bo spremljal glasbeni program._

Novoletni skok v morje je danes ena izmed
najbolj prepoznavnih športnih prireditev
v Sloveniji in organizator zagotavlja, da je
podobna vzponu na Triglav. Vsak Slovenec
bi moral najmanj enkrat skočiti v novoletno
morje, da bi okusil občutek, adrenalin in
vrhunsko doživetje, ki je mogoče le enkrat na
leto. Letos se lahko tako za spremembo na
prvi dan novega leta vriskajoče poženete v
naše ljubo morje, ki ima takrat okrog
10 stopinj Celzija. Si upate?_

do 24. decembra / Kranjska Gora

1. januarja ob 14.00 / Portorož /
Osrednja plaža

21. decembra ob 20.00 / Ljubljana /
Festivalna dvorana

SO

Foto: Shutterstock

20/01

/ D O G O D E K

SVETOVNI DAN SNEGA V PLANICI
Če bo tako veselo, kot je bilo januarja 2017, potem ne smete manjkati! In vsaj tako
veselo zagotovo bo, saj bodo za vikend v Nordijskem centru v Planici gostili kar štiri
dogodke hkrati: svetovni pokal v teku na smučeh, celinski pokal v ženskih skokih,
FIS pokal v skokih za moške in seveda svetovni dan snega. Znova bo na voljo veliko
število športnih aktivnosti na snegu. Na miniskakalnici Mini Planica bodo imeli otroci
priložnost doživeti svoje prve skoke, tekli bodo na smučeh s skupino izkušenih
inštruktorjev, se zabavali na snežnem poligonu, iskali izgubljeni zaklad, igrali snežni
nogomet in še marsikaj se bo našlo._
Do 21. januarja / Rateče / NC Planica
D E C E M B E R
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SILVESTROVANJE

Silvestrovanje v Mariboru je
edinstveno doživetje v starem
mestnem jedru z najdaljšo tradicijo v celotni Sloveniji. Za odlično
zabavo večtisočglave množice na
zelo priljubljenem silvestrovanju
bodo letos poskrbeli Tanja Žagar
& Avantura in The Rocktors._

V CENTRU

SILVESTRSKA NOČ NAD MESTOM
Vabljeni na silvestrovanje visoko nad mestom, kjer
lahko s kozarcem penine v roki občudujete spektakularen ognjemet z Ljubljanskega gradu in okolice.
Da vam bo pričakovanje novega začetka ostalo v
kar se da lepem spominu, so za vas pripravili pestro
ponudbo._

Foto:Petra Švajger

V KLUBU TOP SIX

Po že dveh epskih novoletnih norišnicah bo Štirka v
novo leto spet skočila z edinim basovskim žanrom
posvečenem novoletnim žurom v Ljubljani, Drop
That New Year Bass: trap, drum & bass, liquid,
grime, bass, rap, dancehall, phonk._

Vstopite v leto 2018 v klubu Top Six in si ob kozarcu penine
privoščite zares »top« pogled na ognjemet z gradu. Ob najboljših
hitih se boste na najdaljšo noč v letu vrteli v nepozabni družbi,
prigrizki, sadje, pijača dobrodošlice in polnočna penina pa so že
vključeni v vstopnino._

ob 23.00 / Klub K4

ob 22.00 / Klub Top Six
PIRAN IN PORTOROŽ
Foto: Marko Delbello Ocepek
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PIRAN IN
PORTOROŽ

V CIRKUSU
Zadnja zabava v letu bo pretkana z žametnim
glasbenim izborom rezidentov Cirkusa in pozitivno energijo, ki vas bo ponesla v leto 2018. Noč bo
preplavljena z aktualnimi in klasičnimi žurerskimi
hiti, vse skupaj pa bo zavito v prepoznavno cirkuško
produkcijo. Vrhunski francoski šampanjci in privlačen program bodo spodbodli vašo igrivost ter vas
popeljali v novo leto. Prepustite se toku in se pustite
zapeljati._
Ob 22.00 / Klub Cirkus

Foto: Arhiv Avditorij

Foto: Anthony Delanoix / Unsplash

V KLUBU K4

KMŠ SILVESTROVANJE

Ob 22.00 / Klub KMŠ Maribor

Od 20.00 dalje /
različne lokacije v središču Ljubljane

Ob 18.00 / Nebotičnik Skyscraper

Od 21.00 dalje /
Trg Leona Štuklja

Prav je, da je praznovanje novega
leta nekaj norega. In naj bo tako
tudi letos. Vstop v leto 2018 lahko
pričakate v klubu, kjer se res dogaja. Zabava je namenjena starim
prijateljem in znancem, partnerjem in dolgoletnim simpatijam ter
najdenim zdomcem. Kakšna je bila
vaša noč, boste razmišljali še dolgo
v novem letu, v KMŠ pa ničesar ne
prepuščajo naključju. Ob polnoči
vas čaka brezplačna penina, glasbene hite pa bo jutra serviral Toni
Božanski._

Spored silvestrovanj v središču Ljubljane bo dovolj raznovrsten,
da bo primeren za ljudi vseh okusov in starosti. Ob polnoči bo
ognjemet z Ljubljanskega gradu osvetlil nebo nad Ljubljano in
oznanil začetek novega leta. Na Kongresnem trgu bodo nastopili
Klara Jazbec, CoverLover, Jana Šušteršič in Lea Sirk ter Grupa
Vigor. Na Trgu Francoske revolucije boste plesali na ritme raperja
Nipke, Treh kraljev (Zlatko, Klemen Klemen, RecycleMan) in skupine Happy Ol’ McWeasel. Mestni trg bosta ogreli Helena Blagne in
Nuša Derenda._

Foto: Nicole De Khors / Burst

V CENTRU

Foto: Matej Kastelic

LJUBLJANA

Foto: MP Produkcija / maribor-pohorje.si

MARIBOR

BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE

Na silvestrovanju v Piranu
bodo za odlično vzdušje
poskrbeli Big Foot Mama
in Isaac Palma, zmagovalec letošnjega festivala
Melodije morja in sonca.
Na prvi dan novega leta ne
zamudite novoletnega popoldneva s tradicionalnimi
skoki v morje in ognjemetom na portoroški plaži. ._
Ob 21.00 in 1. januarja
ob 14.00 / Tartinijev trg,
Centralna plaža Portorož, Trg prekomorskih
brigad

250 GRAMOV
ČISTEGA UŽITKA

Ljubitelji kave ne delajo kompromisov, prav vsakič želijo biti navdušeni. illy zato ponuja žametno gladko teksturo, nezamenljivo aromo
in harmonijo okusov, ki prihajajo
iz mešanice devetih najboljših vrst
Arabike.
Ne glede na to, ali svojo najljubšo
skodelico pripravite na turški način,
v kafetjeri ali na kavnem aparatu, bo
okus vedno popoln.

Espresso d.o.o., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, T 01 422 88 88, info@espresso.si

URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

URBANI UTRIP

Foto: Arhiv Ljubljanski grad

ZANIMIVOST

GRAJSKI POBEG NA
LJUBLJANSKEM
GRADU
Ljubljanski grad turistično ponudbo
dopolnjuje z izvirno adrenalinsko
pustolovščino z elementi »escape
rooma«, igro, ki so jo poimenovali
Grajski pobeg. Ob reševanju petih
ugank bodo obiskovalci odkrivali
resnično grajsko in mestno zgodovino ter legende, nekatere skrite
prostore Ljubljanskega gradu,
pridobili nova znanja, predvsem
pa se ob igranju zabavali in morda
jim bo celo uspelo rešiti zmaja. Ja,
prav tistega zmaja, varuha mesta,
ki je po spopadu z vitezom Jurijem
izginil v podzemlje …_
Grajska planota 1 / Ljubljana
ljubljanskigrad.si
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BISERI SLOVENIJE
Ostani mlad, zdrav, jar! Osti jarej – bi
rekli v nekih minulih, venetskih časih. Naj se svet še tako hitro spreminja in naj se nam še tako mudi,
lepe stvari ostajajo enake. Pogosto
čokoladne! Komplet Osti jarej vam
v enem kosu prinaša izjemno slovensko oblikovanje Oskarja Kogoja,
vrhunska vina in nenavadno popoln
okus čokolade. Če ste človek, ki mu

več pomeni vrhunsko varjeno pivo,
boste bolj uživali v darilnem kompletu Vrček zelenega zlata, kjer so
temnemu pivu priložili še blond čokolado. In darilni komplet ljube Barbare … cesarice, ki bi k penini brez
dvoma prigriznila čokolado z dodanim zlatom.
A včasih je vse, kar potrebuješ,
dom. Ali pa vsaj opomnik, da te ta

nekje čaka. Novoletna bučka Biseri Slovenije, v kateri je prefinjeno
zajeta toplina, ki jo prinaša spomin
na domovino, je dovolj majhna, da
jo lahko podarite komurkoli – tudi
ljudem, ki jo bodo ponesli čez pol
sveta._
Trg Celjskih knezov 9 / Celje
d94.si

KJE KUPUJEJO MIKLAVŽ, BOŽIČEK
IN DEDEK MRAZ?

BOŽIČKOVA POŠTA JE PONOVNO
ODPRTA!

Zakaj Miklavž, Božiček in Dedek Mraz najraje kupujejo svoja darila v Čokoladnici Cukrček? Ker tam dobijo
najkakovostnejšo ročno izdelano čokolado za vse sladokusce, od majhnih pa do velikih. Obiščite Cukrček in
si izdelajte svoj seznam želja. Naj vam predlagamo nekaj idej: čokoladni Božiček, jelenček, angelček, zvezda
za na novoletno jelko ali pa kar novoletna bombonjera
raznovrstnih kremnih čokoladnih pralinejev v kovinski
škatlici._
cukrcek.si
Čokoladnica Cukrček

Dragi otroci!
Ponovno je tukaj čas, ko lahko svoje želje in lepe
misli zapišete v pismo ali narišete risbico, ki prikazuje božično-novoletno vzdušje, ter pismo pošljete na
naslov:
BOŽIČEK
Za pravljičnimi vrati
Poštarja Pavlija 7
2002 MARIBOR
Poštar Pavli se že veseli
gore vaših pisem, ki jih
bo prenesel Božičku, zato
mu ne pozabite pisati do
18. decembra 2017. Božiček
bo z veseljem prebral vaša
pisma in s Pavlijevo
pomočjo odgovoril
nanje. Sodelujete
lahko posamezniki in
skupine iz vrtcev in
šol. Božiček bo tudi
letos za vse sodelujoče pripravil manjše presenečenje,
zato ne pozabite
pripisati svojega
naslova ter naziva
vaše skupine ali
razreda in števila
otrok._
posta.si
OGLASNA VSEBINA

URBANI UTRIP

OLIMPIJSKO GIBANJE

PETRA ROBNIK: »IZOBRAŽEN IN USPOSOBLJEN ŠPORTNIK JE DOBER
VZORNIK MLADIM.«
ŠPORTNIKI MORAJO ŽE V ČASU TEKMOVALNEGA UDEJSTVOVANJA RAZMIŠLJATI O NADALJEVANJU SVOJE KARIERNE POTI. DA BI OPOLNOMOČILI
MLADE PERSPEKTIVNE ŠPORTNIKE IN JIH SPODBUDILI K AKTIVNEMU RAZVIJANJU DVOJNE KARIERE, JE POD OKRILJEM COCA-COLINE AKADEMIJE ZA
MLADE MED 17. IN 19. NOVEMBROM 2017 V PORTOROŽU POTEKAL TRIDNEVNI
DOGODEK S PRAKTIČNIMI DELAVNICAMI. MED PREDAVATELJI JE BILA TUDI
NEKDANJA ALPSKA SMUČARKA PETRA ROBNIK.

Več kot 40 mladih športnikov v starosti od 18 do 25 let se
je udeležilo delavnic predavateljev z različnih strokovnih
področij, svoje izkušnje pa so z njimi delili tudi nekdanji
vrhunski slovenski športniki, med njimi Raša Sraka, Jure
Košir in Rožle Prezelj. Petra Robnik, ki na Olimpijskem
komiteju Slovenije-Združenju športnih zvez med drugim
skrbi za dvojno kariero športnikov, je poudarila: »Mladi
so na dogodku pridobili ali nadgradili svoje formalno in
neformalno znanje na praktičnih področjih, kot so komuniciranje v povezanem svetu, graditev blagovne znamke
in družbena odgovornost na temelju olimpijskih vrednot.
Pri vstopu športnika na trg dela sta ključni športnikova
izobrazba in sposobnost, da svoja znanja, pridobljena v
športu, prenese v poslovno okolje.«
Izobraževalni program Akademija za mlade je Coca- Cola HBC Slovenija zasnovala v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije. Projekt je nadgradnja letos
sklenjenega štiriletnega sponzorstva med podjetjem v
Sloveniji in nacionalno olimpijsko organizacijo. Družba
The Coca-Cola Company namreč ohranja najdaljši neprekinjen odnos z olimpijskim gibanjem na globalni ravni
ter od leta 2017 širi olimpijski duh na slovenskih tleh in
spodbuja aktivno športno udejstvovanje vseh generacij.
S pobudo #vednopodpiraj spodbuja slovenske potrošnike, da si drznejo sanjati najmogočnejše sanje skupaj s
slovenskimi športnimi junaki in, predvsem, da jih pri uresničevanju sanj brezpogojno podpirajo._

Foto: Matic Bajželj / Coca-Colina Akademija za mlade nudi mladim podporo pri doseganju njihovih poklicnih ambicij.

akademijazamlade.si
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ČAROBNI PRAZNIKI S SKUPINO POŠTA SLOVENIJE
ČAS OBDAROVANJA JE TU! POŠTA SLOVENIJE SE JE NA PRAZNIČNI ČAS
ODLIČNO PRIPRAVILA S PESTRO PONUDBO VOŠČILNIC, ZNAMK IN RAZNOVRSTNIH DARIL.
Voščilnice resnično polepšajo praznike in na Pošti Slovenije boste našli res
čudovite. Kot vsako leto so tudi letos pripravili poštne znamke z božičnimi
in novoletnimi motivi. Na vseh poštah so vam na voljo tudi zvežčki z 12 samolepilnimi znamkami. Svoje najbližje pa lahko letos presenetite in razveselite tako, da na praznična voščila nalepite vaše osebne poštne znamke,
ki jih oblikujete sami. Postopek izdelave
je preprost: izberite vašo najljubšo
fotografijo, ki bi jo želeli na osebni poštni
znamki, format, barvo in nazivno vrednost znamke (A, B, C ali D) in ji dodajte
enega izmed tematskih okvirjev, ki jih izberete na spletni strani osebnaznamka.
posta.si. Vse do 31. decembra za spletna
in e-naročila izkoristite praznični
popust na izdelavo osebnih
AKCIJA ZIMA DO
poštnih znamk.

-20 %

OD 10. 11. DO 31. 12.

2017

Čas obdarovanja je spet pred
vrati in najti pravo darilo ni lahka
naloga, a ko ga najdemo, vemo,
da bo trenutek, ko ga bomo
podarili, poln veselja. Preverite aktualno
ponudbo v spletni trgovini www.mojpaket.si, kjer bostenašli vse od kakovostnih igrač za otroke do izdelkov bele tehnike, računalnikov ter izdelkov za
vaš dom. Nudijo vam nakup na daljavo, vključno z dostavo naročenega blaga
na želeni naslov. Aktualno ponudbo izdelkov, ki jih lahko naročite tudi na poštnem okencu, si oglejte tudi v Prodajnem katalogu, ki ga na začetku meseca
prejmete na dom.
In še prijazen opomnik. Zaradi povečanega prometa v decembru Pošta Slovenije priporoča pravočasno oddajo božično-novoletnih razglednic in voščilnic – za naslovnike v tujini do 8. decembra, za naslovnike v Sloveniji pa do 19.
decembra 2017. Da bo vaša pošta do najdražjih prispela pravočasno._
posta.si

BOŽIČNI ČAS PRI TETI FRIDI
V prazničnem času Teta Frida vse svoje čokoholike razvaja z Goldivo, zlato
čokoladno torto, ki pričara čarobno in glamurozno vzdušje tega letnega
časa in navdušuje vse prave ljubitelje čokoladnih okusov. Slastne plasti čokoladnega biskvita, nežno prepojenega z rumom, se izmenjavajo z bogatim
ganachem iz 70-odstotne temne čokolade, zlata dekoracija pa se zablešči
kot lučke na božičnem drevescu.
Tudi ljubitelji sladoleda bodo v magičnem decembru prišli na svoj račun, saj
se bodo le s težavo uprli kremnemu božičnemu sladoledu s sedmimi dišečimi začimbami in karameliziranimi jabolki._
tetafrida.eu
Teta Frida
@teta_frida

DESTINACIJA

SILVESTROVANJE Z GLASBENIMI ZVEZDAMI NA
TRGU V BUDVI
Že vrsto let je v Budvi novoletno praznovanje v znamenju koncertov najpopularnejših glasbenih skupin iz držav bivše Jugoslavije. S tremi večeri
vrhunske zabave in raznovrstnim dnevnim programom je Budva znana kot
ena od najbolj zaželenih destinacij v času novoletnih praznikov.
Tudi letos obiskovalce čaka pestro dogajanje. Program se bo začel 29. decembra s koncertoma skupin Hladno pivo in S.A.R.S. Naslednji dan, 30. decembra, bo sledil nastop Bajage in Instruktorjev. V silvestrskem večeru nas
bodo najprej ogreli Queen Simphony, medtem ko bodo
zvezde večera Bijelo dugme. Program se bo nadaljeval
tudi 1. januarja, ko bo ljubiteljem klasične glasbe zaigral
Mediteranski revijski orkester pod dirigentsko taktirko
Radovana Papovića. Večerni program na novega leta
dan bodo popestrili člani skupin Elemental in Dubioza
kolektiv. Sestavni del novoletnega programa bodo tudi
lokalni, črnogorski glasbeniki in program za najmlajše.
Poznani budvanski hoteli so prav tako pripravili zanimiv
program. Obiskovalci bodo lahko uživali v nastopih
skupine Magazin, Lepe Brene, Harisa Džinovića, Halida
Bešlića, Big banda Dejana Petrovića, Aca Pejovića,
Creative benda, Leontine Vukomanović in drugih.
Budva vas nestrpno pričakuje, da z njo stopite v novo
leto._
budva.travel
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APLIK ACIJA

I Z O B R A Ž E VA N J E

MEMORICO: NAJ VAŠI TRENUTKI POSTANEJO
VEČNI

ZIMSKI TEČAJI NEMŠČINE NA GOETHE-INSTITUTU
LJUBLJANA

Kaj podariti osebi, ki želi s fotoaparatom svojega pametnega telefona minljive
trenutke narediti večne? Morda vam lahko pri odločitvi pomaga mariborski
startup memorico s svojim memorico BOX-om. Oseba, ki jo boste razveselili
z njim, bo v čudoviti leseni škatli našla vse, kar je potrebno, da si z mobilno
aplikacijo iz galerije svojega pametnega telefona ali neposredno iz svojega
Instragram ali Facebook računa izbere in naroči visokokakovostno natisnjene
fotografije ter jih s pomočjo patentiranega sistema spne v edinstven kolaž,
ki ga je brez vijakov mogoče pričvrstiti na vsako steno. memorico BOX je
na voljo v treh različicah: 3 × 3 (9 fotografij), 4 × 4 (16 fotografij) in 5 × 5 (25
fotografij)_

»Der, die, das ogreje tudi vas. Prezimite z nami.«

memorico.com
KULINARIKA

Prijavite se na tečaj nemščine!
Uvrstitveni test za vse s predznanjem: 9. in 10. januar 2018, med 14:00 in 18:00.
Začetek tečajev 15. januarja 2018 na naslovu: Mirje 12, Ljubljana
Prijava je možna že zdaj!
Goethe-Institut Ljubljana
01-3000-311
info-ljubljana@goethe.de
DONACIJA

DONACIJA IN
OSVEŠČANJE
V PODPORO
ŽRTVAM
NASILJA

Za letošnje praznike naredite nekaj zares dobrega. Specite svoje okusne
okraske za na božično jelko – sladokraske. Z dodatkom Alpskega mleka z
okusi vanilje, čokolade ali lešnika bodo prav čarobni. Poiščite recept na
spletni strani praznikizapojest.si, kjer pa lahko naredite še eno dobro delo.
Pobarvajte okrasek na virtualni jelki. Vsi pobarvani okraski bodo postali
pravi sladokraski na božičnih jelkah Društva ŠENT – Slovenskega združenja za duševno zdravje._

HOFER ob mednarodnem
dnevu boja proti nasilju
nad ženskami že drugo
leto zapored pomaga
osvetljevati tematiko nasilja v družini. Z donacijo
v vrednosti 4.650 evrov
ter lastnim projektom
osveščanja in zbiranja
dodatnih donacij podpira
Sekcijo varnih hiš, materinskih domov in sorodnih
organizacij pri Socialni
zbornici Slovenije. V okviru lastne iniciative Danes
za jutri si neprestano prizadeva podpirati različne
socialne organizacije in
društva, ki nudijo pomoč
tistim posameznikom in
skupinam, ki jo potrebujejo._

praznikizapojest.si

daneszajutri.hofer.si

SPECITE SVOJE SLADOKRASKE

OGLASNA VSEBINA

D E C E M B E R

// 11

IZBOR P OZN AVA
1

1

1

1

2

2
2
2
3
3

GORAZD JURKOVIČ

TOMAŽ SEMIČ

3

VALTER POVŠIČ

3

MATJAŽ KERMELJ

Specialist za aktivacijo blagovne
znamke adidas za Slovenijo in Hrvaško o nepogrešljivih adidas izdelkih

Vodja marketinga in komuniciranja
pri Samsung Slovenija o nepogrešljivih izdelkih za tople zimske dni
SAMSUNG GAL A X Y NOTE8
Direktor Huawei Device Slovenija
o treh izdelkih, brez katerih si ne
predstavlja popolnega dneva
HUAWEI P 10
Vrhunski pametni telefon, ki ga uporabljam ves čas. Najbolj me navdušuje
odlična dvojna kamera Leica, saj z njo
res lahko naredim prelepe fotografije._
huaweislovenija.si
1
Cena: 529,00 €
L ACOSTE L'HOMME
Nova letošnja dišava za športno-eleganten stil, ki mi je zelo všeč.
Kompozicija lesa, začimb in sadnega
vonja. Priporočam._
lacoste.com
2
Cena: 80,00 €
CITROËN C3
Idealno vozilo za mestno rabo s supermoderno notranjostjo in zelo privlačnim zunanjim dizajnom. Z lastno izbiro
barve strehe in »airbumpov« pa vozilu
resnično dodaš svojo osebno noto._
citroen.si
3
Cena: od 9.990,00 €

12 //

C I T Y M A G A Z I N E . S I

Ker je ustvarjen za več – z brezkončnim zaslonom, ki je večji od življenja,
s pisalom S Pen, s katerim se izražate
na popolnoma nov način, in dvojno
kamero z dvojnim optičnim stabilizatorjem slike._
samsung.com
1
Cena: 999,00 €
SAMSUNG GE AR SPORT
Izpopolnjeni stil tako v telovadnici kot
med vsakodnevnimi opravili, z vnaprej
določenimi zdravstvenimi in prehranskimi cilji na vašem telefonu. Svoj
napredek lahko tako spremljate kar na
zapestju._
samsung.com
2
Cena: 349,90 €

Uspešen poslovnež, ki je vedno
v pogonu in iskanju novih idej, o
izdelkih, brez katerih ne more
PAMETNI TELEFON LG V30
Najboljši telefon na trgu – oblikovno
dovršen izdelek, z najboljšim vmesnikom za snemanje filmčkov, s top
glasbenim predvajalnikom in slušalkami B&O Play. Morate ga imeti!_
lgmobile.si
1
Cena: 899,00 €
KOŠARK ARSK A ŽOGA

ADIDAS TEL STAR 18:
UR ADNA ŽOGA Z A SVETOVNO
PRVENST VO FIFA 2018
Uradna žoga prvenstva FIFA 2018 je
pravo decembrsko darilo za nogometne navdušence. Inovativna zasnova
omogoča digitalno interakcijo med
uporabniki in je že navdušila najboljše
nogometaše po svetu._
adidas.com
Cena: 149,95 €
1
ADIDAS Z .N.E . 36 HOURS
HOODIE

Tako preprost predmet, a toliko možnosti, toliko energije, toliko zabave in
sprostitve. Predlog za danes zvečer?
Igra košarke s prijatelji!_
grosbasket.com
2
Cena: 50,00 €

Nova jopa s kapuco je najbolj uporaben
kos v času prazničnih potovanj, saj zagotavlja vedno moden videz in udobje.
Jopa je lahka, zračna in se ne mečka,
tako da je praktično nepogrešljiva._
adidas.com
2
Cena: 149,95 €

SAMSUNG Q7F 4K SMART QLED
TV

PIVO RESERVOIR DOGSAPOCALYP TO 4 × 330 ml

TERRE X AGR AVIC ALPHA
HOODED SHIELD JAKNA

Udobno nameščeni v toplem zavetju
doma si zdaj lahko predstavljate, da
vas obkroža milijarda barv v popolni
ločljivosti iz vsakega vidnega kota.
Televizor, ki je prilagojen vašemu
življenjskem stilu._
samsung.com
3
Cena: od 2.619,00 €

Najboljše, posebno, drugačno in polno
novih okusov je pivo proizvajalca
Reservoir Dogs. Narejeno v Sloveniji.
Priporočam vsem, ki tega piva še niste pokusili, da ga – odkrili boste nov
svet okusov._
reservoir-dogs.beer
3
Cena: 11,00 €

V jesensko-zimski kolekciji Terrex
me je navdušila jakna Agravic, ki
kljub lahkotnosti varuje pred hudim
mrazom in hkrati omogoča, da se jo
preprosto pospravi v žep. Top izbira za
ekstremne razmere._
adidas.co.in/terrex
3
Cena: 149,95 €

L CE V
N J I H O V O
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2

ANEJ FERKO
EVA HREN

Vodja marketinga v podjetju Špan,
d. o. o., fotograf in hedonist o treh
nepogrešljivih izdelkih
T FAIRY TALE BOŽIČNE
KROGLICE
Slovenski ročni izdelki T fairytale so pika
na i za vse, ki iščete edinstveno darilce.
Takšno, ki bo še vrsto let del božičnonovoletne pravljice. Vsaka kroglica s
posvetilom je izdelana ročno._
tfairytale.com
1
Cena: 25,00 €
DOLCE & GABBANA THE ONE
Parfum za karizmatične moške. Je eleganten, čuten parfum, ki je nedvomno
sodoben, a tudi edinstven, brezčasen
klasik. To je naravna, moška različica
Dolce & Gabbana The One._
dolcegabbana.com
2
Cena: 69,00 €
UTRIP SRCA
Marjan Berginc je zdravnik leta 2016.
Z osebnim pristopom je zgradil res
bogato kariero. Tokrat svojo osebnost
razgali v osebni pesniški zbirki, ki razkriva njega, njegovo delo ter osebno
izpoved._
marjanberginc.si
3
Cena: 20,00 €

Pevka in kitaristka, zaljubljena v
glasbo, šport in v iskrive ljudi, o treh
izdelkih za zimsko vadbo
TEK AŠKE SMUČI
Za začetek smučke za kombiniran
slog. Med tednom, ko nimamo časa
za odhod na oddaljena smučišča, pa
se lahko zapeljemo kam v bližino in se
nadihamo svežega zraka._
intersport.si
1
Cena: 149,99 €
DRSALKE
Po dolgem času sem se lani odločila
za ponovno igro z ledom, piruetami in
iskanjem zamrznjenih ribnikov, jezer
in luž. Hkrati pa še spoznavaš nova
očarljiva območja Slovenije._
b2ms.si
2
Cena: 72,42 €
PALICE Z A NORDIJSKO HOJO
Fantastično za obdobje, ko zima še
nima snega. S palicami vzamete težo
nogam. In sploh ni čudno, da pravijo,
da je hoja s palicami najbolj naravno
gibanje telesa._
intersport.si
3
Cena: 24,90 €
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MODA

BERLUTI
Dolg svetlo rjavi plašč, ki
vas bo ščitil pred ostro
prihajajočo zimo.
mrporter.com

BORSALINO
Rjavi klobuk, ki vas bo prelevil v
elegantnega gospoda.
barneys.com

4.500,00 €

307,98 €

ASOS
Okrogla dizajnerska
očala brez dioptrije
asos.com
24,32 €

SENS
Zelen žametni suknjič v
kombinaciji z zelenim telovnikom
Sens in robčkom Sens
sens.si
259,95 €

H&M
Bež pulover z visokim
ovratnikom
hm.com

ABERCROMBIE & FITCH
Pletena jopica z
novoletnim pridihom
abercrombie.com

29,99 €

+

STILIST

68,60 €

MOŠKA OMARA
NAJ SE BLEŠČI

VALENTINO
Snežno bela srajca je obvezen
del moške garderobe in
tako zelo primerna za vsa
praznična srečanja.
matchesfashion.com
290,00 €

TOPMAN
Črne nogavice z
vzorci snežaka
eu. topman.com

E TON
Metuljček s pikami
etonshirts.com

OFFICINE GENER ALE
Siv suknjič, ki ga lahko brez
skrbi nosite kamorkoli.
mrporter.com
790,00 €

3,93 €

87,50 €

MANGO
Tako kot z belo srajco tudi s
črnimi elegantnimi hlačami
preprosto ne morete
zgrešiti.
shop.mango.com
59,99 €

TOPMAN
Bleščeči čevlji za
zvezdo večera
eu.topman.com
73,00 €

Z AR A
Usnjene rokavice
zara.com
25,95 €

BESEDILO & STIL: BORNA MILJAVAC PURGAR
14 //
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Z AR A
Sive hlače z detajlom
obeska za ključe
zara.com
39,95 €

PRAZNIKI V ZLATEM

Nobelcos group d.o.o., Petkova ulica 68, Ljubljana, Tel: 059 22 59 00
e-mail: info@nobelcos.si, web: www.nobelcos.si

Kérastase salone lahko najdete na:
www.kerastase.si

MODA

H&M
Jakna iz umetnega krzna,
ki bo odlično zaključila vaš
praznični videz.
hm.com

MANGO
Čipkasta majica
shop.mango.com
19,99 €

79,99 €

FLOR AÏKU
Parfum Between Two
Trees je aromatična
citrusna dišava.
Kombinacija grenivke in
čaja Mate Absolute se
prepleta s toplimi notami
vetiverja.
floraiku.com

TOPSHOP
Pas z zaponko z biseri
eu.topshop.com
C& A
Obleka s cvetlično čipko
za vse romantične duše
c-and-a.com

292,00 €

STILIST

79,00 €

38,00 €

FRENCH CONNECTION
Obleka z bleščicami, ki je nedvomno
prava izbira za sezono zabav ter seveda
odlična različica male črne obleke.
frenchconnection.com
245,00 €

+

ŽENSKA OMARA
NAJ SE BLEŠČI

Z AR A
Dolgi uhani
zara.com

KURT GEIGER
Torbica iz kolekcije
Carvela
kurtgeiger.eu

12,95 €

90,00 €
MADEWELL
Verižica »choker«
shopbop.com
31,00 €
STELL A LUNA
Gležnjarji iz satena in čipke
stellaluna.co
350,00 €

TED BAKER
Srebrni salonarji s
pentljo
shop.nordstrom.com
208,00 €

NEW LOOK
Črne hlače v videzu
usnja
newlook.com

SHRIMPS
Torbica iz umetnega
krzna z vintage
pridihom
matchesfashion.com

32,99 €

BESEDILO & STIL: LUCIJA MARKO
16 //
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03

01

05

04

06
01 // SKRINJICA VESEL JA
Modna lesena skrinjica bo pod svoje
okrilje z veseljem vzela vse igrače, ki
ležijo po otroški sobici, in tako navdušila
najmlajše, saj bodo svoje prijatelje v
vseh oblikah našli varno pospravljene
na enem mestu. Skrinjica je na voljo tudi
v nežnih odtenkih rumene in turkizne
barve._
hakunamatata-kids.com
Cena: 109,00 €

02 // STUDIO AVD
[STATIONERY]
Oblikovno in vsebinsko dovršeni planerji,
izdelani v Sloveniji. Na 200 straneh
boste našli dnevne, tedenske in mesečne koledarčke, ki bodo poskrbeli, da
ne boste pozabili ničesar (in nikogar)
pomembnega. Popolno darilo!_
studioavd.com
Cena: 19,90 €

02
03 // BB KREMA Z A L ASE
BIOTR AITEMENT BEAUT Y
10 učinkov za zdrave, sijoče lase v samo
eni potezi. Krema v pršilu lase razplete,
vlaži, poudari in ščiti barvo, krajša čas
sušenja, obnavlja in hrani lase. Prijetno dišeča krema pa tudi preprečuje
cepljenje konic. Na voljo v poslovalnicah
DM po Sloveniji._
estela.si
Cena: 11,90€

04 // PR ALINEJI CREMINO
Pralineji so polnjeni s pistacijinim in
lešnikovim nougatom. Tako slastno
kremasti, da vas pustijo brez besed. V
paketku sta dva pralineja, z njima boste
osrečili sebe in vam ljubo osebo._
tetafrida.eu
Cena: od 2,10 €

05 // DECLÉOR
V darilnem setu za zrelo kožo so maska,
serum in krema za okoli oči. Plačate
samo kremo, 50 ml._
bomerx.si
Cena: 114,00 €

06 // TELEFON HUAWEI
MATE 10 LITE
Mate 10 Lite prinaša povsem novi Huawei
FullView 5,9-palčni zaslon in prvič na
vdušujoče 4 kamere. Poganja ga procesor Kirin 659, prihajata pa različici s 4 GB
+ 64 GB spomina. Na voljo v zlati, srebrni
in črni barvi._
bigbang.si
Cena: 389,00 €
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07 // MONKEYFREEK
SLOVENIJA

09// FIGUR A VITO
CORLEONE

11 // MÁDAR A: SMART
ANTIOXIDANTS

13 // BOMBONJER A IZ
JUTR A V VEČER

Bodi drugačen, bodi sam svoj. Zakorakaj
v novo leto v nogavičkah z zgodbo. V
paru sta dve različni nogavici, ki vsebinsko sodita skupaj._
MonkeyFreek Slovenija
Cena: od 4,99 €

Vito Corleone je izmišljen lik iz romana
Boter avtorja Maria Puza. Zdaj je na voljo
v manjši različici, ki jo lahko postaviš
doma na poličko, lahko pa te spremlja na
tvojih vsakodnevnih misijah._
Agent Panda concept store
Cena: 19,60€

Privoščite svoji koži dozo antioksidantov
in jo zaščitite pred škodljivi zunanjimi
vplivi. V veselem decembru vam bo koža
še posebno hvaležna._
bomerx.si
Cena: od 32,20 €

Zgodba enega dne, ki je ujeta v čokoladi.
Dan začnite ob pralinejih z okusom kave,
se sredi dneva razvajate z marcipanom
in nougatom, po kosilu si privoščite
digestive ter se zvečer zasanjate ob
pomirjujočih okusih naravnih zelišč.
Prekrasno praznično darilo._
cokoladniatelje.si
Cena: 31,90€

08 // PHILIPS LUMEA
PRESTIGE

10 // HUNGRY SKIN

12 // ORGANSKI DIPLODOCUS
BABY DINOZAVER

14 // ČOK'N'ROLL S VIŠNJA

Revolucija pri depilaciji: z edinstvenim
IPL-odstranjevalcem dlačic do 92 odsto
tkov manj poraščenosti že po 3 tretmajih,
tudi na obrazu. 15- do 20-minutni tretma
nato redno ponavljate samo še na 6 do 8
tednov, čeprav dlake ne rastejo več. Depilacija v zasebnosti doma je odslej resnično
učinkovita, preprosta, neboleča in hitra._
philips.si/Lumea
Cena: od 399,99 €
OGLASNA VSEBINA

Zasijte v svoji naravni lepoti. Kolagen
shot je prehransko dopolnilo v tekočini z
visoko vsebnostjo kolagena, MSM-jem,
dodanimi vitamini in cinkom. Kolagen
shot poskrbi za mladosten videz kože,
sijoče in močne lase ter čvrste nohte._
gaianaturelle.com
Cena: 29,90 €

Prijeten za objem, ljubek Diplodocus
baby dinozaver z ropotuljico za najmlajše. Narejen iz naravne pletene tkanine
(100-odstotni, primeren za pranje v pralnem stroju). Približna velikost igrače je
13 cm × 13 cm. Mehka igrača je primerna
za otroke od rojstva dalje in je odlično
darilo._
myhipposhop.com
Cena: 18,99 €

Kandirane višnje, oblite z najboljšo 70-odstotno temno čokolado.
100-odstotno naravno in pregrešno
dobro. Teža 100 g._
tetafrida.eu
Cena: 5,60 €
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15
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16

20

15 // NAHRBTNIK K ANKEN
Ikoničen produkt švedskega podjetja
Fjällräven že desetletja osvaja srca ljudi
po svetu. Zasnovan je kot lahek in udoben nahrbtnik, primeren za urbani videz
ali pa izlet v naravo._
Agent Panda concept store
Cena: 89,99 €

16 // BRODI
Krzneni copati Mrasko v elegantni črni
barvi s pisanimi dodatki. Izredno mehki,
topli in udobni, saj imajo v notranjosti
ovčje krzno. Bodite modni in samosvoji
tudi doma._
brodi.si
Cena: 30,00 €

20 //
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18

17 // ČOKOL ADNICA
CUKRČEK

19 // VSTOPNICA Z A MUZEJ
ILUZIJ

21 // ZOYA: KOLEKCIJA
PART Y GIRL S

Ročno narejene praline z mehko kremo
in različnimi božičnimi okusi, kot so
cimet, pomaranča, koriander, vanilja,
šampanjec … V božični kovinski škatlici
je 12 kosov._
cukrcek.si
Cena: 11,90 €

Podarite vpogled v zanimiv svet iluzij,
zaradi katerih nihče ne verjame svojim
čutom in je pri tem še navdušen; v svet,
ki vsakega popolnoma zmede, ampak
tudi nauči marsičesa … Drznite si podariti nekaj drugačnega._
muzejiluzij.si
Cena: od 5,50 €

Zoyina kolekcija Party Girls bo poskrbela,
da bodo med najlepšimi prazniki in med
najbolj norimi decembrskimi zabavami
vse oči uprte v vaše nohte._
bomerx.si
Cena: 12,40 €

18 // LI QUANDISA BY
LUXURY INTIMATE

20 // POTOVALNA SVEČA –
CIMET

22 // SPOMINSK A KNJIGA

Li Quandisa je prvo olje za nego in
zdravje intimnih predelov, ki je primerno
za ženske vseh starosti in je v celoti narejeno iz naravnih sestavin. Li Quandisa
vam je na voljo v treh različno velikih
elegantnih embalažah, od katerih je
vsaka primerna tudi kot darilo._
luxury-intimate.com
Cena: 99,90 € (40 ml), 39,90 €
(30 ml), 14,90 € (5 ml)

Veganski izdelek. 100-odstotni rastlinski
vosek. Dišava, izdelana v Švici, brez
ftalatov in parabenov. Brez testiranja na
živalih. Ročno izdelano v O.W.N. Candles,
Slovenija. Čas gorenja: do 25 ur._
owncandles.com
Cena: 6,99 €

Naj ti povem svojo zgodbo je knjiga,
ustvarjena za deljenje spominov starih
staršev. Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo. Ujemi jih v knjigo, naj znova
zažarijo._
tvojazgodba.grafenauer.si
Cena: 27,50 €
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23 // PHILIPS AVENT 4 V 1

25 // SNUGI

27 // ILLY: ART COLLECTION

4 funkcije v 1 posodi za popoln obrok
vašega malčka: soparite, mešajte,
odmrzujte in pogrejte doma pripravljene
jedi – od pireja do grudaste teksture.
Brez napora pripravite do štiri hranljive
obroke hkrati, posodo in rezilo pa nato
operete v pomivalnem stroju._
philips.si/Avent
Cena: 169,99 €

Otroški copati Little Snugi so zračni, udobni, mehki, modni, nedrseči,
ekološki. So pralni in primerni za nošenje
doma ali v vrtcu. Na voljo več kot 30
modelov._
snugi.si/copatki
Cena: od 15.99€

Skodelice Illy Art Collection je poslikal
Maurizio Galimberti. Popeljejo vas po
najbolj znamenitih mestih Italije: Trst,
Benetke, Milano, Firence, Pisa in Rim.
Na voljo v trgovinah Espresso v BTC
Ljubljana, v Nakupovalni galeriji Kristalne
palače in na spletu._
espresso.si
Cena: od 38,00 €

24 // CAPRIS PENEČI
REFOŠK

26 // GORENJKA: MLEČNA
ČOKOLADA Z ZLATIMI LEŠNIKI

28 // S-BIKES – ZLOŽL JIVO
ELEK TRIČNO KOLO

30 // BIOEFFECT EGF EYE
MASK TREATMENT

Na ocenjevanju Glass of Bubbly je
Capris Refošk prejel thropy. Gre za eno
od najvišjih priznanj, ki ga ocenjevanje
podeljuje za različne kategorije. Gre
za strukturno bogato in nežno penino
hkrati. Elegantno svežino razigranih
mehurčkov spremljajo veliko sočne sadnosti, mehkoba in prijeten zaključek._
vinakoper.si
Cena: 4,99 €

Najboljša kombinacija fine mlečne
čokolade z ekskluzivnimi zlatimi celimi
lešniki. Gorenjka je edina tovarna čokolade v Sloveniji, ki čokolado po lastni
recepturi izdeluje od osnovnih kakavovih
surovin do široke palete končnih slastnih
izdelkov. Letošnja novoletna embalaža je
odeta v ekskluzivno zlato barvo s posebnimi prazničnimi motivi._
gorenjka.si
Cena: 3,89 €

Električna kolesa so prava revolucija
mobilnosti. Kolo S-Bikes podjetja Špan
tehta manj kot 22 kilogramov in premore
baterijo, s katero vam bo kolo pomagalo
v ECO načinu »gnati pedala« celih 65
kilometrov. Privoščite si ga! Elektrika je
tako zelo, zelo kul!_
sbikes.si
Cena: 1.049,00 €

Samo 15 minut za osvežen videz in
napeto kožo okoli oči!
Prikrijte utrujenost, skrijte gubice,
odpravite zabuhlost. Naj vaše oči
zasijejo z intenzivnim pomlajevalnim
tretmajem za predel kože okoli oči!_
bioeffect.si
Cena: 75,00 €

OGLASNA VSEBINA

29 // ČOKOL ADNICA
CUKRČEK
Čokoladni pralineji s celimi mandlji in
cimetom v mlečni čokoladi. V simpatični
embalaži z okenčkom._
cukrcek.si
Cena: 4,50 €
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33
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31 // GORENJK A: MINI
ROL ADE POMARANČA IN
ČOKOL ADA
Mehek biskvit, polnjen s pomarančno
in čokoladno kremo, oblit s kakavom in
dodatki arancinov. Ekskluzivna embalaža vsebuje 10 posamično pakiranih mini
roladic, ki so odete v zlato folijo._
gorenjka.si
Cena: 3,19 €

32 // PAMETNA NOČNA
LUČK A SOVA LOU
Odlična za umiritev in mirno noč. Nudi
samodejno nastavitev svetlobe, samodejni vklop na zvok in samodejni izklop.
Malčkom z nežno in toplo svetlobo
pričara mirnost in prežene strah pred
spanjem. Sovica in obroč sta dve ločeni
lučki, ki ju lahko nastavimo in upravljamo
po svojih željah._
pikepoke.si
Cena: 34,99 €
22 //
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33 // TABLICA HUAWEI
MEDIAPAD T3

35 // BOMBONJER A
TRUFFLES 18

Nova tablica Huawei MediaPad T3 združuje izjemno zmogljivost in dostopno
ceno. 8 mm debela in le 460-gramska
10-palčna tablica je odličen sopotnik na
poti, tudi zaradi zmogljive 4800 mAh
baterije._
bigbang.si
Cena: 199,00 €

Ekskluzivna bombonjera s povsem novimi okusi krem v odličnih čokoladnih lupinicah. To so edinstveni čokoladni trufi iz
Čokoladnega ateljeja Dobnik. Vsak truf je
ročno okrašen, eleganco pa dopolnjuje
vrhunsko oblikovana embalaža._
cokoladniatelje.si
Cena: 21,90 €

34 // CEWE FOTOKNJIGA

36 // NAPSIE

CEWE FOTOKNJIGA je eno izmed tistih
vsestranskih daril, ki ga lahko podarite
vsakemu. Knjigo oblikujete z lastnimi
fotografijami in dopolnite s svojim besedilom – osebno darilo, ki bo navdušilo
vsakogar._
cewe.si
Cena: od 7,95 €

Napsiejev vzglavnik je v resnici najboljši
prijatelj skoraj vsakega vratu, prevleka
iz 100-odstotnega ekološkega bombaža
pa mu dodaja prestižno mehkobo._
napsie.si
Cena: 39,00 €

37 // GAP
Simpatična torbica iz umetnega usnja, z
nastavljivim naramnim pasom ter notranjimi žepi. Za modno navdušenko._
gap.eu
Cena: 34,95 €

38 // BIOEFFECT EGF + 2A
DAILY TREATMENT
Najbolj učinkovit trema proti gubam in
antioksidacijski tretma, ki je bil kadarkoli
razvit za nego kože. V samo dveh korakih nudi učinkovito nego proti staranju in
močno zaščito proti prostim radikalom._
bioeffect.si
Cena: 195,00 €
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Legendaren
okus od leta
1953
(P)OSTANI
ORIGINAL

MODA

ARMANI EXCHANGE ZDAJ
TUDI V SLOVENIJI
Svetovno priznana znamka Armani
Exchange predstavlja mladostno
linijo skupine Armani s poudarkom
na eleganci vsakodnevnega sloga.
Uteleša mladostnega duha nove
generacije – zanimivo obliko, stalne
modne inovacije, vrhunsko praktičnost in nosljivost ter odlično razmerje
med ceno in kakovostjo. Na slovenski
trg Armani Exchange prinaša številne
privlačne, priložnostne in športne
izdelke s poudarkom na urbanih
kosih, ki bodo zagotovo navdušili tudi
najbolj zahtevne modne kritike._
Miklošičeva 4 / Ljubljana
armani-exchange-sportina.group

VICTORIA’S SECRET ×
BALMAIN
Letos so obiskovalci ene od najbolj prestižnih modnih revij na svetu lahko občudovali prav posebno modno sodelovanje.
Pri Victoria’s Secret so moči združili z
modno hišo Balmain in tako ustvarili prvo
kolekcijo s pridihom visoke mode, ki jo bo
mogoče kupiti tako na spletu kot v trgovinah Victoria’s Secret. Gre za pankerske,
a seksapilne kose perila, namenjene
močnim in samozavestnim ženskam, ki
vedo, kaj hočejo._

© Victoria’s Secret

victoriassecret.com

Converse je v sodelovanju z Gore-Texom ustvaril
linijo oblačil in superg Urban Utility, ki odlično prenašajo mokre in mrzle mesece. Z uporabo vodoodporne tehnologije Gore-Tex so superge Converse
nadgradnja klasičnega modela iz tkanine. Za kul
stil sta poskrbela Slam Jam, italijanski oblikovalec
ulične mode, in umetnik Cali Thornhill Dewit, ki sta
preoblikovala klasične all-starke in modele Jack
Purcell. Rezultat so barvno elegantni, nadgrajeni
in za mokro vreme primerni čevlji. Nepremočljive
all-starke so na voljo na uradni spletni strani Slam
Jam in na uradni strani Converse._
converse.com
slamjamsocialism.com
24 //
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CONVERSE URBAN UTILITY:
NEPREMOČLJIVE ALL-STARKE
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CHANEL × PHARRELL
× ADIDAS NMD HU:
NAJDRAŽJE SUPERGE
NA SVETU?

© A|X Armani Exchange

Pevec in oblikovalec Pharrell Willimas je v sodelovanju z blagovnima znamkama Chanel in adidas
predstavil ene izmed najprestižnejših superg na svetu. Nastale so
ob zaprtju kultne pariške trgovine
colette, ki je dolga leta uspešno
sodelovala z znamko Chanel. Kot si
lahko mislite, so superge na voljo
le za nekaj izbrancev, 500 če smo
natančni. Za čevlje, ki stanejo 1.000
evrov se je bilo treba predhodno
registrirati, svojo prijavo pa je poslalo več kot 120.000 ljudi._
colette.fr

KOZMETIKA BIOEFFECT: NAJNAPREDNEJŠA
ZNANOST ZA LEPO KOŽO
Ste že opazili prve znake staranja kože? Drobne gubice? Se približujete 30. letom? Ste že v zrelih letih? Bi radi imeli kozmetiko, ki zares
deluje? Že samo en DA je razlog, da preizkusite kozmetiko Bioeffect,
ki klinično dokazano deluje na zmanjšanje gub in pomlajevanje
kože. Bioeffect je inovativna vrhunska blagovna znamka izdelkov za
nego kože proti staranju, ki so jo zasnovali islandski znanstveniki po
desetletju biotehnoloških raziskav. Temelji na z Nobelovo nagrado
nagrajenem odkritju rastnega aktivatorja EGF, katerega naloga je v
koži spodbuditi samoobnovitvene procese. Bioeffect je prva in edina
blagovna znamka na svetu, ki vsebuje človeku lasten EGF, proizveden
v rastlini. Učinkovitost izdelkov Bioeffect je dokazana z neodvisnimi
kliničnimi testiranji, ki so jih vodili svetovno priznani dermatologi._

© Inamorata / Olivia Malone

bioeffect.si

INAMORATA IZ ROK EMILY
RATAJKOWSKI
Potem ko je leta in leta pozirala v
zapeljivih kopalkah, je zvezdnica
Instagrama končno oblikovala tudi
svojo linijo kopalk, imenovano Inamorata. Emily je tako oblikovala šest
kopalk, rjavolasko pa so navdihnili
retro stili iz 80. in 90. let prejšnjega stoletja – visoki bočni izrezi ter
modrčki v stilu »bandeau«._
inamorataswim.com

15% POPUST
SAMO ZA BRALKE IN BRALCE REVIJE CIT Y MAGA ZINE
15 % POPUSTA NA VSE IZDELKE BIOEFFECT V SPLETNI
TRGOVINI WWW.BIOEFFECT.SI!
PRI NAKUPU VPIŠITE KODO: CIT Y.
POPUST VELJA DO 31. DECEMBR A 2017.
D E C E M B E R
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EVA ANA KAZIČ
EVA ANA KAZIČ JE PIONIRKA SLOVENSKEGA MODNEGA BLOGANJA, TELEVIZIJSKA KOMENTATORKA IN NAVDUŠENA POVEZOVALKA KREATIVE IN
TEHNOLOGIJE, KI SE JE PRED LETI ZAČELA UKVARJATI Z APLIKACIJAMI,
DANES PA ZNANJE ZDRUŽUJE KOT DIREKTORICA KOMUNICIRANJA V XLABU IN JE AMBASADORKA LIDLOVE LINIJE ESMARA BY HEIDI KLUM.

Esmara by Heidi Klum ni še eno neustvarjalno sodelovanje med slavno
osebo in verigo trgovin. Je linija
uporabnih, s trendi nezaznamovanih
kosov, ki si jih kupci lahko privoščijo
brez slabe vesti. Zaobjema vzorce,
kroje in kose, ki so avtorico, ikonično
komercialno megauspešno manekenko in poslovno žensko Heidi Klum,
spremljali v karieri in jih prav zares
na njej lahko pogosto vidimo. Njena
druga kolekcija za Lidl, Let's celebrate, vključuje širok spekter za prednovoletni čas primernih kosov po nizkih
cenah. Dobro so namreč ugotovili,
da trg decembra ponuja veliko rdečih
puloverjev, bolj malo pa je svetlečih

suknjičev in slavnostnih kril, oblek in
celo hlač, ki jih oblečemo za prednovoletne zabave. Odlično so torej pokrili nišo ugodnih kosov, ki jih nosimo
le za posebne priložnosti, in spremljajočih izdelkov, ki jih lahko nosimo v
katerikoli sezoni. Moja najljubša sta
»medo« plašča, ki sta neizmerno
lahka, a primerna tudi za temperature
globoko pod minusom. Staneta le 30
evrov. Enega od njiju nosim na sliki,
spodaj pa komplet »dust pink« hlač
in majice z dolgimi rokavi ter šal, ki
odlično popestrijo tudi vsakodnevno
službeno rutino._

01 / ŽENSKI PLAŠČ S STILSKIM OVRATNIKOM // 02 / ŽENSKI ŠAL // 03 /
ŽENSKE ELEGANTNE HLAČE IZ BLAGA // 04 / ŽENSKA MAJICA IZ ELEGANTNE TKANINE S PODALJŠANO HRBTNO STRANJO // 05 / ŽENSKI SALONARJI Z BLEŠČICAMI
01
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STIL
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#LETSCELEBRATE

26 //

C I T Y M A G A Z I N E . S I

OGLASNA VSEBINA

MODA

KATJA GRUDNIK
KATJA GRUDNIK JE MODNO-LEPOTNA BLOGERKA ŽE SKORAJ 6 LET. NAJRAJŠI TESTIRA NOVE KOZMETIČNE IZDELKE, USTVARJA ZANIMIVE NEVSAKDANJE MODNE KOMBINACIJE TER DAJE NASVETE ZA SREČNO ŽIVLJENJE.
POLEG TEGA PA JE TUDI ŠTUDENTKA PRAVA IN INŠTRUKTORICA ZUMBE.
ZASE PRAVI, DA JE ZELO ZGOVORNA IN BREZ DLAKE NA JEZIKU. JE TUDI
VELIKA LJUBITELJICA ZGODOVINE, TUJIH JEZIKOV IN FILMOV.

Lidl spet navdušuje! Trenutna kolekcija je (spet) narejena zame. Bleščic ni
nikoli preveč, obožujem jih. Poudarijo
ženstvenost in našo notranjo ter
zunanjo lepoto. Mislim, da spodbuja
ženske k temu, da so bolj drzne in se
spet vrnejo k ženstvenim kosom. Obleke, krila ... Zmagovalni kos kolekcije
pa je plašč. Nosim ga cele dneve, saj
je res izjemen. Topel, izjemno mehak
in v lepih barvah. Super je, ker ga
lahko nosim tudi na debele puloverje
in ga brez težav zaprem, ker je malenkost »oversize«. Všeč mi je tudi,

ker so dodali žamet, ki je zadnje čase
spet moderen. Vsekakor je udobje
in dobro počutje na prvem mestu in
to odražajo tudi Lidlovi kosi. Vsaka
ženska pa lahko le s čevlji spremeni
celotno podobo, če bo nosila nizke
pete, bo videti ležerno in vsakdanje,
če pa visoke, se bo prelevila v manekenko. Vsaka ženska se mora počutiti
dobro v svojem telesu in upam, da
vam bo Lidlova kolekcija dala ta občutek. Meni ga je._

OD 4. DECEMBRA DALJE V TRGOVINAH LIDL PO VSEJ SLOVENIJI: Kolekcijo Esmara®
by Heidi Klum (#LetsCelebrate) lahko kupite v vseh poslovalnicah Lidl._
lidl.si

01 / ŽENSKA OBLEKA S KAKOVOSTNIMI BLEŠČICAM // 02 / ŽENSKA
VEČERNA TORBICA // 03 / ŽENSKO MIDI KRILO // 04 / ŽENSKE »SUPER
SKINNY« KAVBOJKE // 05 / ŽENSKI BLEJZER IZ ŽAMETA
01
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Omamno
-30
%
Hugo Boss

-40
%

Escada
Especially
Æenska parfumska
voda
50 ml
Redna cena: 59,99 ¤

3599 ¤

Bottled
Moπka toaletna voda
50 ml
Redna cena: 59,99 ¤

41

99 ¤

Shopping
Queen
Darilni set vsebuje:
• 2 x glos za ustnice
• 2 x lak za nohte
Redna cena: 5,99 ¤

-33
%

-30
%

Calvin Klein
CK One
Darilni set vsebuje:
• toaletna voda, 50 ml
• gel za prhanje, 100ml
Redna cena: 39,99 ¤

2799 ¤

399 ¤

Popust velja za
diπave za otroke
Yo Soy Luna.
Ponudba velja od 6. 12. do 31. 12. 2017 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu v Tuπ drogerijah.

-30
%

dišeče ideje za darilo.
Dolce & Gabbana
The One
Æenska parfumska voda
30 ml
Redna cena: 61,99 ¤

-50
%

-30
%

Tayor Swift
Darilni set vsebuje:
• parfumska voda, 30 ml
• losjon za telo, 50 ml
• parfum, 10 ml
Redna cena: 29,99 ¤

4339 ¤

-50
%

1499 ¤

-50
%

Moschino
I love love
Æenska
toaletna voda
50 ml
Redna cena:
51,89 ¤

2594 ¤

-30
%
Bvlgari
Man
Moπka
toaletna voda
100 ml
Redna cena:
59,99 ¤

Kenzo
Amore
Æenska
toaletna voda
40 ml
Redna cena:
59,99 ¤

4199 ¤

2999 ¤

-40
%

-50
%
Beyonce

Vanderbilt
Æenska
toaletna voda
100 ml
Redna cena:
17,99 ¤

10

79 ¤

Heat Kissed
Darilni set vsebuje:
• parfumska voda, 30 ml
• gel za prhanje, 75 ml
• losjon za telo, 75 ml
Redna cena: 25,99 ¤

1299 ¤
Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje.

KULINARIKA
BESEDILO & IZBOR: CIT Y MAGA ZINE

GURMANSKE
POSTAJE
NE SPREGLEJTE KULINARIČNIH TOČK, KJER SE
LAHKO USTAVITE NA ODLIČNI HRANI IN PIJAČI
TER SEVEDA NA DOBREM KLEPETU.
R E S TAV R A C I J A I N K AVA R N A /

GREEKO: GRŠKA KUHINJA ZDAJ
TUDI NA TRUBARJEVI V LJUBLJANI
Hrana in pijača sta temeljni del grškega življenja, grška
kultura in kulinarika pa se spajata v tradicionalnih tavernah. In za eno takšnih tavern je zdaj bogatejša tudi
naša prestolnica.
Grško restavracijo in kavarno Greeko so odprli trije mladi fantje iz Grčije (Theo, Takis in Milton). V restavraciji ne
manjka tradicionalnih grških dobrot, kot so musaka, giros soulvaki, tzatziki ter seveda jedi iz jagnjetine, pripravijo tudi jagnječje krone. Večina predjedi je primernih
za vegetarijance, še posebej pa se jim bo prilegla posebna grška lazanja, kjer namesto mletega mesa uporabijo gobe. Pravo grško pojedino odlično dopolnjujeta
feta sir in dakos, ki prihajata naravnost s Krete. Tukaj
so še grška vina, tista znana (Retsina) in tista posebna (Biblia Chora). Pa grško pivo (Fix in Mythos), ouzo
in metaxa.
Posladkate se lahko z vročimi figami s sirupom iz rdečega vina in sladkim burekom z jajčno kremo (galaktobureko). V kavarni vam postrežejo s kavo Franck in
grškimi kavnimi specialitetami, kot so hladni kapučino,
hladni espresso ali Nescafe Frappe._

INFOMAT//
NASLOV/
GREEKO
TRUBARJEVA CESTA 52
LJUBLJANA
DELOVNI ČAS /
OD PONEDELJK A DO SOBOTE
OD 8.00 DO 22.00,
V NEDELJO Z APRTO.
Greeko
040 593 103
30 //
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OGLASNA VSEBINA

G U R M A N T I K A /

ZLATI GRIČ:
ŽLAHTNA PRAVLJICA
NA SLOVENSKEM
ŠTAJERSKEM
V OSRČJU DRAVINJSKE DOLINE
SE TIK NAD SLOVENSKIMI KONJICAMI V IDILIČNI POKRAJINI, ZASEJANI Z VINOGRADI IN ZIDANICAMI,
RAZPROSTIRA POSESTVO ŠKALCE.
VINSKA KLET ZLATI GRIČ NA NJEM
PRIDELUJE TAKO BELE KOT TUDI
RDEČE SORTE VINA.

Vinska klet Zlati Grič predstavlja eno
od najsodobnejših vinskih kleti v regiji tako v smislu tehnološke opreme
kot arhitekturne izvedbe. Objekt je
v celoti vkopan v zemljo, strehe pa
zatravljene in zasajene. V naravi so
vidni le posamezni elementi pročelja, tako da v največji možni meri ohranja značaj obstoječega ambienta
vinorodne krajine idiličnih Škalc. Na
sredini škalskih vinogradov se skriva
gurmanski kotiček – Gostilna Grič, kjer
božanske jedi in vrhunske kulinarične
krožnike ustvarja mojster kulinarike
Andrej Smogavc. To je kraj, ki ga morajo obiskati vsi gurmanski hedonisti.
V neposredni bližini Gostilne Grič stoji
Vinogradniški dvorec iz 15. stoletja. V
stanovanjskem delu stavbe so urejeni
trije apartmaji, od tega dva nadstandardnega tipa. V idiličnem vinorodnem okolju leži tudi 9 igralnih polj za
golf s skupno dolžino 2500 m. Igralna
polja so zlita s krajino in so zaradi naravnih danosti zelo razgibana in v celoti obdana z vinogradi. In kaj je lepšega, kot priti na Zlati grič, združiti lepoto
narave in moč nemirnega duha z igro
golfa, vse to pa dodatno obogati kulinarična domačnost in odlična vinska
kapljica._
zlati-gric.si

NASLOV/
ZL ATI GRIČ, D. O. O.
ŠK ALCE 80
SLOVENSKE KONJICE
NASLOV /
GOSTILNA GRIČ
ŠK ALCE 83
SLOVENSKE KONJICE
Gostilna Grič
040 469 116
OGLASNA VSEBINA

Foto: Shutterstock, Alja Nike Skrt, Arhiv Zlati Grič
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Ob neposredni bližini Koseškega bajerja je v prijetnem zavetju gozda odprla svoja vrata gostinsko-doživetvena hiša,
ki bo s svojo pestro ponudbo zadovoljila vaše izbrane okuse
in vas opomnila na načine uživanja življenja. Kavarna Lokus
je tista, ki vam bo zdaj nudila prijetno okolje v hladnejših
dneh po tistem sprehodu ali preprosto razmisleku, ki ste
ga potrebovali po napornem dnevu. V svojem prijetnem
ambientu toplih barvnih odtenkov vam bo ponujala vsakodnevno odlično kavo, katere vonj po sveže praženih zrnih
vam bo polepšal dan, in prostor, kjer bo ob okusih sladkih
dobrot potešen še tako zahteven sladokusec, saj bo prav
vsak našel nekaj za svoj izbran okus. Ob pestri ponudbi
priznanih vinarjev in pivovarjev pa se bo začudenje nad
izvrstno ponudbo le še povečalo, tako da boste prav vsak
dan želeli pokusiti nekaj novega, nekaj izvrstnega. Z odlično
postrežbo so se zavezali k zadovoljstvu na prav vsakem koraku popotovanja odkrivanja novih okusov in užitka, ki vas
bo ob branju prijetne knjige ali članka le še bolj navdihnilo k
uživanju življenja. S svojo izjemno lego vas bo ob toplejših
dneh poleg izbrane ponudbe očarala še s sončnimi žarki,
ki jih boste lahko lovili na prečudoviti terasi v naravni oazi
v mestu. S svojim prijaznim delovnim časom, odprti so od
8. ure zjutraj pa vse do polnoči, bo prav vsak lahko našel
svoj trenutek dneva, ko bo sprostitev dobila nov pomen
preživljanja prostega časa v dobri družbi ter izbranih hrani
in pijači. Naj Kavarna Lokus očara tudi vas in vas popelje na
popotovanje duše v zavetju narave na edinstven način._
Koseška cesta 20 / Ljubljana
Kavarna Lokus

Foto: Matic Eržen

KAVARNA LOKUS

INTERVJU

Foto: Manuel Kovšca

Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

INTERVJU: LUCIJA MARKO

SIMON SIMČIČ:
POMEMBNO JE
GLEDATI NAPREJ
IN HKRATI
SPOŠTOVATI
TRADICIJO

Za začetek. Vaša družina ima bogato
vinsko tradicijo, ki sega vse v leto
1812. Kdaj in kako pa se je začela
pisati zgodovina današnje znamke
Medot?
Ko so krajani hodili še k mojemu pradedu Metodu Simčiču, so govorili:
»Gremo k Medotu!« Tako se je ime za
našo hišo ohranilo tudi, ko je prave
vinarske korenine utrdil ded Zvonimir
Simčič - Miro. Moj oče se je že v mladosti usmeril bolj v mednarodne posle, ustanovil je tudi odmeven jadralni
projekt Esimit Europa, sam pa sem
prevzel posle v Sloveniji, med njimi
tudi našo družinsko vinarsko tradicijo.
Prvo penino po klasični metodi smo
ustekleničili leta 1987, prva steklenica
pod blagovno znamko Medot pa je iz
leta 1992.
Vaš ded Zvonimir Simčič je Goriška
brda nosil v srcu in veliko naredil za
prepoznavnost te regije, ki ji Slovenci
radi rečemo »slovenska Toskana«.
Kako gledate na njegov doprinos k
razvoju Goriških brd? Katere njegove
vrednote in lastnosti najbolj cenite in
jih morda poskušate tudi posnemati?
Nono Miro je bil preprost človek, povezan z zemljo prek družinske tra34 //
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dicije vinogradništva. Zaradi naprednega razmišljanja in načelnosti si je
prislužil velik ugled ne le v lokalnem
okolju, temveč tudi med vinarji iz celotne Evrope. Bil je direktor zadruge v
Goriških brdih in, zahvaljujoč njegovi
odločnosti, se je ohranila rumena rebula, avtohtona briška sorta. V tistem
času je namreč večina sadila francoske sorte trt, zaradi drugačnosti pa
je v njej Zvonimir Simčič - Miro videl
priložnost. Od njega sem se naučil
vse o vinu, trdem delu in povezanosti z naravo in zemljo. Pomembno je
gledati naprej, v prihodnost, a hkrati
spoštovati tradicijo
Pa se dotaknimo še penin. Zakaj prav
rumena rebula? Kako bi nas v nekaj
besedah prepričali, da je penine
Medot ta december nujno pokusiti?
Kakšni okusi in arome se prepletajo
v njih?
Prav zato, ker je rumena rebula naša
avtohtona sorta, iz nje lahko dobimo
največ v naših pogojih. Vse penine Medot temeljijo na rumeni rebuli,
kar jih uvršča med redke na svetu, ki
uporablja to sorto pri klasični metodi.
Značilni so zlati, rumeni in zeleni odtenki, okusi naših penin pa so takšni,

da si jih ljudje zapomnijo. In ker je vino
umetnina, kot je rekel že moj nono,
je okus na strani uporabnika. Vsakdo
lahko izbere, katera mu najbolj paše.
Je pa rumena rebula posegla z lokalne na globalno raven in trud briških
vinarjev začenja dobivati z zlatom izpisana priznanja mednarodne stroke.
Naše penine na svetovnih tekmovanjih prejemajo zlate medalje. Letos
smo sodelovali tudi v prvi mojstrski
degustaciji, posvečeni rumeni rebuli,
kjer je trinajst briških vinarjev z obeh
strani meje strokovnjakom in vplivnim vinskim piscem z vsega sveta
predstavilo svoje rebule različnih slogov.
Kako nastajajo penine Medot? Kakšen je postopek, ki penino pripelje iz
vinograda na mize?.
Penine Medot se pridelujejo po klasični metodi champenoise. To pomeni,
da drugo vretje, ki naredi znamenite mehurčke penine, nastopi v vsaki
steklenici posebej in ne v cisternah,
kot je značilno pri metodi charmat. Na
domačiji Medot namenimo posebno
pozornost letniškim peninam millésime, ki izvirajo iz grozdja izključno ene
trgatve. Če pri pokušanju ugotovimo,
da je posamezna letina izjemna, potem vino ustekleničimo in ga zorimo
v posebno serijo penin, imenovano
Medot Millésime. Prav tako so penine
Medot zelo dolgo zorjene na kvasovkah, po štiri in več let, pri čemer so
letniške penine na kvasovkah zorjene
po sedem in več let. Ob vsem tem pa
je ključna kontrola kakovosti in okusa,
v to pri Medotu zelo veliko vlagamo
tako z vidika sodelujočih vinskih svetovalcev kot s tehnološkega vidika.
Časi, ko se je penina pila samo kot
aperitiv, so za nami. Ob kateri hrani

VINSKA TRADICIJA DRUŽINE
SIMČIČ SEGA VSE DO LETA
1812. MIRO SIMČIČ, USTANOVITELJ HIŠE MEDOT, JE BIL
V SVOJEM BOGATEM ŽIVLJENJU GONILNA SILA RAZVOJA CELOTNE REGIJE.
DOLGA LETA JE BIL VODJA
ZADRUŽNE KLETI GORIŠKA
BRDA, KI JE POD NJEGOVO
TAKTIRKO DOŽIVLJALA PRAVI VSESPLOŠNI PREPOROD.
MIROVO PRIZADEVANJE ZA
DOBROBIT REGIJE IN LJUDI
TER NJEGOVO STROKOVNO
ZNANJE STA DRAGOCENA
ZAPUŠČINA, KI JO DANES
NADALJUJETA NJEGOV SIN
IGOR IN VNUK SIMON. S SIMONOM SMO SE POGOVARJALI O
PENINAH MEDOT IN O NAČRTIH ZA PRIHODNOST.
priporočate pitje penin Medot?
Naše penine lahko hrano spremljajo
vse od predjedi do sladic. Za vsako
med njimi imamo priporočila strokovnjakov, h kateri hrani se podajo. Nekatere se podajo k svežim jedem, kot na
primer ostrigam, karpačom, nekatere
k morski hrani ali belemu mesu. Penine lahko izredno harmonično dopolnjujejo hrano.
Letošnjo jesen se je vaša družina podala na novo poslovno pot. V samem
osrčju Goriških brd ste namreč kupili
Gredič, ki je širni Sloveniji znan iz
nanizanke Ena žlahtna štorija. Zakaj
ste se pravzaprav odločili, da svojo
dejavnost razširite še v kulinariko in
hotelirstvo?
Naša družinska tradicija in tradicija
domačije Medot je globoko zasidrana
v to pokrajino. Želimo si, da bi se Brda
še naprej razvijala, in verjamem, da k
temu lahko prispeva tudi nova ekipa
Grediča. Velika odgovornost in čast je
nadaljevati življenjsko delo prednikov
– predvsem v smeri razvoja in uspeha Goriških brd. Obnavljamo tudi našo
domačijo Medot, ki jo bomo podrobneje predstavili prihodnje leto, a vsekakor je dovolj prostora za nadgradnjo
ponudbe v Brdih, ki dopolnjuje vinsko
izkušnjo, ki se že kosa z najboljšimi na
svetu. Pri tem se dejavnosti prepletajo, a predanost kraju ostaja.
Delo vašega deda in očeta sta vas
zagotovo zaznamovala. Kdo pravzaprav je Simon Simčič vinar, poslovnež, jadralec?
Predvsem vem, da se Slovenci z lahkoto merimo z najboljšimi na svetu.
Poslovnež – s spoštovanjem do rodovitnosti naše zemlje – in ja, še vedno
tudi ljubitelj jadranja._

OGLASNA VSEBINA

DOM

R A ZKO Š JE
PRAZNIČNE
SOAREJE

Foto: © Ikea

Foto: © H&M

Konec leta se hitro približuje, z njim pa tudi
sezona soarej. Letošnje praznične zabave
dišijo po razkošju, vračajo se dekadenca,
glamur in barve. Dovolite nam, da vam
pomagamo ustvariti praznično vzdušje, ki
si ga bodo vaši gostje nedvomno zapomnili.

1
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BLACK EDITION
MARMORI ROMO
Dramatičen kovinski
marmorni potisk na razkošnem zelenomodrem
žametu izraža prefinjeno eleganco. Blazina je
velikosti 50 × 50 cm.
novashowroom.si
blackedition.com
157,00 €

2

3

NEPAL MAMA
Izviren in igriv mali fotelj iz
mongolskega ovčjega krzna,
ki nas očara in razveseljuje,
je izraz radovednosti in raz
iskovalnega duha oblikovalke
Paole Navone.
novashowroom.si
baxter.it
3.752,00 €
SERVIRNI PLADENJ IN
STENSKA DEKORACIJA
IBRIDE
Servirni pladenj velikosti 65 ×
47 cm iz kolekcije Galerie des
portaits, ki ga po uporabi obesite na steno kot mitološko sliko.
Na njem je kitajska cesarica
Zhao, avantgardna feministka in
železna vladarica, upodobljena
kot nedolžna zajčica, ki prikriva
svoj krut temperament.
novashowroom.si
ibride.fr
127,00 €
OGLASNA VSEBINA

4 NASVETI ZA
NAJBOLJŠO
SILVESTRSKO
ZABAVO V LETU

●● Svoje mize oblecite v porcelan, kristal in srebro. Različne
kombinacije so zaželene. To
je namreč odličen način, da
zabavi dodate osebnost in
edinstven čar.
●● Nikar ne pozabite na svetlobo
v prostoru. Odločite se za nekoliko zatemnjeno, romantično
razsvetljavo, ki lahko prihaja
iz različnih virov: lestenca,
namiznih ali stenskih svetilk
in sveč. Plastna svetloba bo
ustvarila pravo razpoloženje.
●● Da se bodo na zabavi vsi dobro
počutili, sporočite gostom,
kakšna je koda oblačenja. To
bodo nedvomno cenili, saj bodo
tako vedeli, kaj obleči. Tako
bo vaša soareja popolna – od
okrasja in menija do gostov.

Foto: © CB2

●● Na elegantnost zabave namiguje že uradno vabilo. Pošljite
ga vsaj dva tedna pred zabavo,
da se bodo imeli gostje čas
odzvati in si bodo vzeli čas.

Prijazne barve
Bogati barvni toni draguljev so letos
skorajda obveza. Razkošje ametista,
note slive, ki že mejijo na črno, nasičena rožnata barva in nekaj svetlih
tonov rumeno-zelene barve. Te
razkošne odtenke lahko dodate polici
nad kaminom, namiznemu okrasju,
steklenim in tekstilnim dodatkom
ter tako ustvarite bohoten in slojevit
videz.
Pobožajte čute
Pričarajte si razkošje in dodajte svojemu okrasju nekaj tekstur; to je med
drugim odličen način, da izrazite svoj
slog in osebnost. Bogat žamet, svila

in grobo tkan lan bodo dodali toploto
in v vaš dom povabili goste, ki si želijo
udobja. Dobro premišljeni dodatki in
nekoliko bolj minimalističen pristop k
okraševanju poudarijo lepoto vsakega
skrbno izbranega kosa ter v prostor
prinašajo ravnotežje in harmonijo.
Sloji razkošja
Ko izbirate vzorce in njihove kombinacije, bodite pozorni na stene oziroma tapete. Zavese iz nagubane svile
in žametni stoli pomagajo ustvariti
občutek otipljivega razkošja, piko na i
pa doda glamurozen lestenec. Kombinacije različnih kovinskih zaključkov
poskrbijo za prefinjenost, v prostor pa

vnesejo značaj in osebnost.
Premišljeni detajli
Nič ne izrazi ekskluzivnosti tako, kot
je nekaj malega personalizacije prostora. To je relativno preprost način,
da se vaši gostje počutijo resnično
posebne. Od barve, ki dopolnjuje
samo priložnost, posebnih koktajlov,
do prilagojenih menijev z izbranimi vini – vse to izžareva eleganco.
Poskrbite, da bodo vaše zabave premišljene, da bodo primerne namenu
in da bodo skrbno načrtovane. Tako
bodo izražale vaš osebni slog, gostje
pa bodo uživali v zabavi, ki je ne bodo
hitro pozabili._
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TEHNOLOGIJE
BESEDILO & IZBOR: MARTIN LUNDER

PRAZNIČNE
TEHNOLOGIJE

PRVE SNEŽINKE SO NAS ŽE OBISKALE, PRVI MINUS JE ŽE
UDARIL IN VSE ŽE DIŠI PO PRAVI ZIMI, KI JO PO KOLEDARJU PRINESE DECEMBER. Z ZIMO PA PRIDEJO TUDI PRAZNIKI, TISTI, OB KATERIH SE VEČINA LJUDI OBDARUJE IN
SI ZAŽELI MNOGO LEPEGA ZA ŠE BOLJŠE PRIHAJAJOČE
LETO. IN ČE SE BOSTE OBDAROVALI, POKUKAJTE ŠE V
NAŠE TEHNOLOGIJE, NAŠLI BOSTE VELIKO ZANIMIVEGA.

LG S TEHNOLOGIJO G -SYNC
IGRIČARSKI IDEAL
V novi model LG 34UC89G je videokartica Nvidia vgrajena neposredno na zadnjo ploščo zaslona,
zaradi česar ga je zelo preprosto
namestiti. S tehnologijo G-Sync
videosignal zaslon doseže bliskovito hitro in brez zamika pri vhodu,
s čimer svetovi na zaslonu postanejo neverjetno prepričljivi, oblike
in liki pa so še bolj dodelani in realistični.

Seveda so poleg rešitve podjetja
Nvidia v zaslon vgrajene tudi druge tehnologije, ki igralcem zagotavljajo užitek pri njihovem konjičku.
Model 34UC89G je 34-palčni zaslon polne visoke ločljivosti Full HD
s hitrostjo osveževanja 144 Hz in z
zaslonom formata 21 : 9 UltraWide.
Izjemno
š i r o k
zaslon
lahko

prikaže območja igre, ki preprosto
niso vidna na tradicionalnih zaslonih formata 16 : 9. Zahvaljujoč tehnologiji IPS, zaslon tudi pod kotom
skoraj 180 stopinj zagotavlja realistične barve brez popačenj, tako
da je slika bolj prepričljiva in tudi pri
hitrem premikanju zagotavlja, da
ne prihaja do napak pri prikazu._
lg.com

URBANEARS PLATTAN 2

BOSE SLEEPBUDS

IBUBBLE

SLUŠALKE, NA KATERIH SE
SPOČIJE TUDI OKO

SLUŠALKE, KI VAM BODO
POMAGALE (ZA)SPATI

PODVODNI DRON ZA VISOKOLOČLJIVOSTNE POSNETKE

Urbanears Plattan 2 so brezžične Bluetooth slušalke, ki jih krasi
dizajn Plattan, kar v prevodu iz
švedščine pomeni plošča, je pa
tudi vzdevek za kontroverzno
mestno četrt v Stockholmu.
Slušalke bodo delovale nekaj
več kot 30 ur brez polnjenja.
Opremljene so z majhnim gumbom za preprosto upravljanje,
vgrajenim mikrofonom ter se
ergonomsko lepo prilegajo glavi. Če ste na poti, jih boste lahko
zložili na manjšo površino ter jih
zlahka spravili v torbo. S funkcijo
ZoundPlug boste lahko predvajano glasbo delili s prijatelji, saj
se bodo lahko s svojim parom
slušalk priključili na vaše._

Imate težave z rahlim spancem? Podjetje Bose je razvilo
majcene »in-ear« slušalke in
jim nadelo zvočno izolativni
pokrovček, ki skrbi, da zvok ostane pred vrati bobničev. Slušalke so opremili tudi s paleto
pomirjujočih melodij in zvokov,
ki vas bodo zazibale v sladke
sanje. Trenutno jih še testirajo, na trg pa naj bi prišle konec prihodnjega leta. Izolativni
pokrovčki bodo na voljo v treh
velikostih, prek aplikacije pa
boste upravljali glasnost, alarm
ter najljubše melodije. Naročite
jih lahko na Indiegogo za 130
evrov. Pa lahko noč in eno bolho za pomoč!_

Drona iBubble se bodo razveselili predvsem potapljači, ki radi
svoje podvodne dogodivščine
tudi posnamejo. Zdaj jim ne bo
več treba razmišljati o zornem
kotu, o nameščenosti kamere in podobnih težavah, saj bo
delo opravil kar iBubble. Dron
bo potapljaču, zahvaljujoč povezanosti prek zapestne ure,
ves čas lahko sledil do kar 60
metrov globine z največjo hitrostjo 3,5 km/h. Dron iBubble
ima »zraka« dovolj za uro potapljanja in je dovolj tih, da ne
vznemirja življenja v morskih
globinah, opremljen pa je tudi s
sonarjem, ki mu pomaga pri izogibanju koral in grebenov._

urbanears.com

bose.com

ibubble.camera
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PAMETNI TELEFON
ONEPLUS 5T
Zaslon pri modelu OnePlus
5T je nekoliko boljši kot pri
modelu 5. Šestpalčni zaslon
AMOLED z razmerjem stranic
18 : 9 ima namreč tanjše robove in je zato tudi večji. Sicer
pa OnePlus 5T poganja procesor Qualcomm Snapdragon
835, za hitro delovanje pa bo
poskrbelo 6 GB oziroma 8 GB
spomina. Bralnik prstnih odtisov je zdaj na hrbtni strani.
Nadgradnjo je doživela tudi
kamera, ki ostaja dvojna, kjer
ima ena leča 16 megapikslov,
druga pa kar 20 megapikslov.
OnePLus 5T ima zdaj tudi
funkcijo obraznega prepoznavanja pri odklepanju telefona.
Deluje tako hitro, da bo tipkovnica že s hitrim pogledom
na telefon odklenjena._
oneplus.net

NOVIČKE S SPLETA
ELEKTRIČNA DESKA
STARK MOBILITY
*cm.si/stark

PAMETNE SLUŠAKE
VINCI 2.0
*cm.si/vinci

GIMBALCAM SELFSTABILIZING CAMERA
*cm.si/gimbal

TEHNOLOGIJE

APLIK ACIJA NOTCHO
BANG &OLUFSEN
BEOPL AY M3
OVIJTE DOM V GLASBO
BeoPlay M3 je najbolj kompakten zvočnik iz linije BeoPlay do
zdaj. V ohišju iz polimerov so
nameščeni 3,5-palčni gonilnik,
soft dome 40-vatni visokotonski zvočnik ter 40-vatni basovski zvočnik. Zanimivo je tudi
to, da je pokrov snemljiv, tako
da ga boste lahko zamenjali, če
si boste zaželeli druge barve.
BeoPlay M3 spada v družino
Connected Audio, kar pomeni,
da ga boste lahko prek Bluetootha ali Apple Airplaya povezali
z drugimi napravicami iz te linije
ter istočasno predvajali glasbo
v vseh prostorih vašega doma,
saj je opremljen s tehnologijama
Multiroom in Chromecast._
beoplay.com

MCINTOSH MA252

MEK AMON

VINTAGE OJAČEVALEC, KI
JE PAŠA ZA OČI

ROBOTEK ZA NAJHUJŠE
IGRIČARJE

McIntosh MA252 je ojačevalec,
ki združuje toplino elektronk
(vacuum tube) ter zanesljivost
tranzistorja (solid-state) in
je prvi McIntoshev integrirani hibridni ojačevalec. V predojačevalcu najdemo po dve
elektronki 12AX7a ter 12AT7, ki
so skrbno zaščitene z ličnimi
kletkami. Končna stopnja pa
se ponaša s 100 vati izhodne
moči skozi 8-omske zvočnike
ali 160 vati izhodne moči skozi
4-omske zvočnike. Ojačevalec
MA252 ima vgrajene tranzistorje Monogrammed Heatsinks, ki poskrbijo za takojšnjo
delovno temperaturo naprave.
Ojačevalec je opremljen tudi z
zaslonom OLED._

MekaMon je robotek na štirih
nogicah, ki ga boste upravljali s
pametnim telefonom. Vgrajene
ima štiri IR-senzorje, ki mu pomagajo določati tako razdaljo in
smer gibanja kot tudi sledenje
nasprotniku. MekaMon se zna
tudi prevrniti na hrbtno stran ter
se hitro postaviti spet na noge.
Robotka, ki tehta kilogram, boste prek Bluetootha povezali s
pametnim telefonom, s preostalimi robotki pa prek infrardečih
signalov. MekaMonova zgodba
je postavljena v leto 2076 in se
odvija med človeštvom ter zunajzemeljskimi bitji. Lahko jo
boste igrali v resničnem svetu
ali pa v obogateni resničnosti.._

mcintoshlabs.com

OZADJE PO MERI ZA
IPHONE X
Tole je samo za tiste, ki razmišljate o nakupu iPhona X. Notcho
je aplikacija, ki spremeni ozadje
zaslona. Lastniki iPhona X veste, o čem govorimo. Notcho oziroma zarezica na vrhu zaslona
naj bi toliko ljudi spravljala ob
živce, da so pri Cromulent Labsu razvili aplikacijo, s katero lahko spremenite ozadje. Notcho
poskrbi, da bodo linije ozadja
zdaj lepo tekle z okvirjem telefona. Za nameček lahko uporabite
katerokoli fotografijo iz svojega albuma ter si uredite ozadje. Aplikacija Notcho je na voljo
brezplačno v Apple Storu. Da, za
vsak problem se najde rešitev._
cromulentlabs.com

mekamon.com

UNISTELL AR
EVSCOPE
PAMETNI TELESKOP

MELLOW SMART

BE.

PAMETNO KUHANJE V VAKUUMU

HIBRIDNA ZOBNA ŠČETKA

Mellow Smart Sous-Vide je več kot samo posoda. Mimogrede, »sous-vide« je francoski izraz za kuhanje
jedi v vakuumu. Mellow Smart ima vgrajen tudi hladilni
sistem, ki bo živila ohranjal sveža cel dan. Vakuumsko
zapakirano živilo zjutraj položite v z vodo napolnjeno
posodo Mellow Smart, in ko se vrnete domov, posodo
prižgite na določeno temperaturo ter počakajte, da se
vsebina v vrečki skuha. Kar pa posoda Mellow Smart
spada med pametne napravice, jo boste lahko prek
povezave Wi-Fi in aplikacije upravljali tudi, ko vas ne
bo doma._

Ščetka Be. ima vse lastnosti električne zobne ščetke, minus onesnaževanje. »Kakšno onesnaževanje?«
se sprašujete. Ime ščetke je sestavljeno iz začetnic
Beyond Electric in skriva razliko z ostalimi električnimi
ščetkami. S patentirano pametno tehnologijo omogoča čiščenje zob s kar 80.000 ‘udarci’ v dveh minutah,
kar je več, kot zmorejo električne ščetke, ki jih poznamo. Vse, kar morate storiti, je, da nanesete zobno
pasto, spodnjo stran ščetke Be. dvakrat zasukate ter
si začnete umivati zobe. V ščetki je tudi senzor, ki bo
opozoril na pretiran pritisk in s tem (za)ščitil predvsem
vaše dlesni. Vsi materiali ščetke Be. so biorazgradljivi._

cookmellow.com

goodwellcompany.com

Podjetje Unistellar je v sodelovanju z inštitutom SETI razvilo pametni teleskop Unistellar
Evscope Smart Telescope, ki
je izjemno preprost za uporabo, hkrati pa strašno zmogljiv.
Krasi ga namreč kontrastno
razmerje 1.000.000 : 1, kar pomeni, da vas bo ‘popeljal’ tja,
kamor vas običajen teleskop
ne bi zmogel. Premer leče
meri 11,43 centimetra, povečava pa sega od 50-kratne do
150-kratne povečave. Krasita
ga tudi zaslon OLED ter baterija, ki zdrži do 10 ur. Unistellar
Evscope boste lahko povezali s
pametnim telefonom in ga tako
lahko tudi upravljali. Prav tako
bo lahko prepoznal določene
zvezde ali planete._
unistellaroptics.com
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BESEDILO: JAN MACAROL

LG V30:
NAJBOLJŠE PRIDE VEDNO
NA KONCU

Foto: Sara Todorovič Lokacija: Nova Show Room

MINI TEST

PRAVIJO, DA NAJBOLJŠE STVARI VEDNO PRIDEJO NA KONCU. IN NEKAKO NE MOREM
IZ SVOJE KOŽE, KO LG V30 TAKOJ POTISNEM MED NAJBOLJŠE TELEFONE LETA 2017. IN
TO POPOLNOMA BREZ SLABE VESTI, SAJ SO PRI LG ODKLJUKALI PRAV VSE POSTAVKE, KI JIH MORA IMETI KONKURENT ZA PRESTOL V PRESTIŽNEM RAZREDU VRHUNSKIH
PAMETNIH TELEFONOV.
Tako so pri LG zavihali rokave in
najprej prisluhnili uporabnikom ter
poskrbeli za vse tiste malenkosti,
ki jih uporabniki tako zelo želijo od
svojega telefona. Seveda so bogate
izkušnje, ki so jih črpali iz modelov
V20 in G6, pripomogle k temu, da je
pri V30 vse tako, kot je treba. Tako
ima telefon možnost povečave notranjega spomina z micro SD-kartico, omogoča brezžično in hkrati
tudi hitro polnjenje. Je vodotesen
po standardu IP68, kar pomeni, da
pod vodo zdrži do 30 minut. Polni se
prek vtiča USB-C, hkrati pa ostaja
zvest »avdio« vtiču za slušalke in
premore posebno tehnologijo zvoka, kot je pri pametnih telefonih še
nismo doživeli. LG V30 bo tako všeč
avdiofilom in tistim,
ki od zvoka zahtevajo več. To so dosegli
tudi s sodelovanjem
s podjetjem Bang &
Olufsen, ki pri kakovosti zvoka ničesar
ne prepušča naključju. Baterija tokrat ni
zamenljiva tako kot
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pri modelu V20, a zato zmore odličnih 3300 mAh.

sam z lastnim znanjem in tehnološkimi inovacijami.

Že ob prvem stiku s telefonom vam
bo takoj jasno, da gre za vrhunski izdelek. Način izdelave telefona, ki je
v celoti izdelan iz stekla, je tak kot
pri nekaterih drugih proizvajalcih, a
s pozornostjo do detajlov, ki zares
preseneti. Osebno bi tako lep telefon težko oblekel v zaščito, ker ga je
užitek gledati takšnega, kot so si ga
zamislili oblikovalci pri LG.

In že smo pri zaslonu, v katerega so
pri LG prenesli prav to svoje izjemno
znanje in se zlahka kosa z najboljšimi
ali celo zamenja »kralja na prestolu«.
Zaslon ima razmerje stranic 18 : 9
pri velikosti 6 palcev s tehnologijo
P-OLED in zaščito Corning Gorilla
Glass 5. Tehnični podatki ne povedo
nič o tem, kako resnično lepa je slika
in kakšne so barve, čistost ter kontrastnost tega zaslona. To morate
preprosto doživeti. Pogled na zaslon
je fantastičen prav z vseh zornih kotov, kar je lahko velikokrat težava.

Če navdušuje zunanja podoba telefona, se to isto navdušenje prenese
tudi na delovanje Androida, ki kljub
kopici razvitih orodji in dodatkov LG
ostaja minimalističen ter izjemno
intuitiven. Urnost telefona me je
presenečala v dneh, ko sem ga uporabljal. Delno je za to soodgovoren
Qualcomm Snapdragon 835 s podporo 4 GB sistemskega delovnega
spomina. A ni vse le v tem. Zdi se,
da je LG uspelo iz »sestavin«, ki jih
uporabljajo vsi v industriji, narediti največ. Tudi zato, ker LG z izjemo
procesorja večino telefona izdela

Najboljše sem seveda prihranil za
konec in se skriva na zadnji strani
novega LG V30. Dvojna kamera s
16 oz. 13 milijoni slikovnih točk omogoča preklapljanje med običajnim
načinom zajema slika in širokokotnim. Slednji prav v načinu zajemanja videoposnetkov omogoča filmsko zajemanje slike na način, kot
smo ga vajeni pri filmski produkciji,
in ustvarjalcu omogoča neslutene

možnosti izražanja. Je tudi eden od
redkih telefonov, ki omogoča snemanje v načinu Cine Video Mode, ki
omogoča zajemanje slike za nadaljnjo postprodukcijo. Kot vlogerja me

je ta možnost novega LG V30 prepričala v celoti.
LG V30 je v mojih očeh telefon, s katerim so pri LG naredili prav vse tako,
kot mora biti. Tudi zato si zasluži, da
je na vašem seznamu na samem
vrhu. Telefon, ki smo ga čakali celo
leto 2017 in ga tudi dočakali prav na
njegovem koncu. Kako že pravijo?!
Najboljše stvari vedno pridejo na
koncu._

OGLASNA VSEBINA

TOP 2
NAVIDEZNA
RESNIČNOST
KONEC LETA NAS BO, KOT
KAŽE, »ODPIHNILO« V NAVIDEZNO RESNIČNOST, KJER SE
BOMO SPOPADLI Z SILAMI ZLA
IN SEVEDA »REŠILI SVET«. PA
NE SE IZGUBITI. NAŠ SVET JE
ŠE VEDNO RESNIČEN._

DOOM VFR
od 1. decembra
doom.com

SONY PLASTATION
VR
Če kdo, potem bo Sony
zadel v polno. Gremo –
akcija!
playstation.com
od 320,00 €

FALLOUT 4 VR
od 12. decembra
bethesda.net

HTC VIVE
Pravijo, da gre za sistemsko
najbolj dovršen
VR-komplet.
vive.com
od 825,00 €

»GAMING« IZBOR

R A ZER BL ADE PRO
TOP IZBOR ZA ZAHTEVNE

DELL INSPIRON 7000

Ker pri Razerju vedo, da
najzahtevnejši uporabniki
neradi sklepajo kompromise, so
pripravili prenosnik, ki mu ne
zmanjkalo moči niti pri izjemno
zahtevnih novih igrah. V njega
so namreč inženirji »stlačili«
grafično kartico Nividia GeForce GTX 1060. Če temu pridružimo še procesor z oznako
I7-7700 HQ, sistemski polnilnik
z 32 gigabajti ter zaslon s povprečno frekvenco osveževanja
120 hercev, je to razlog, da se
lahko poslovimo od starega
namiznega računalnika._

Serija 7567 se začne že pod
1000 evri, a če boste hoteli
igrati vse novosti, bo treba
poseči po modelu, ki premore
procesor I7 in grafično kartico
NVidia Geforce GTX 1050. Ker
so pri Dellu pregovorno kakovostni, je ta računalnik odsev
njihovega velikega znanja o
sestavljanju in oblikovanju
prenosnikov, ki ga iz serije XPS
uspešno prenašajo tudi na
svoje druge modele. Prepoznali
ga boste po tipičnem rdečem
okvirju._

od 2.249.00 € / razer.com

FINANČNI OPTIMUM

od 979,89 € / dell.com

MOBILNO

DA SE PRIHODNOST NEZADRŽNO BLIŽA, NAM
DA SLUTIT VES NAPREDEK, KI JE V ZADNJEM
ČASU
ZAZNAMOVAL
AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO.
ELEKTRIČNA
ENERGIJA POGANJA ŽE
PRAKTIČNO VSA PREVOZNA SREDSTVA, KI
SI JIH LAHKO ZAMISLIMO. NEKATERI IZUMI IN
DOGNANJA SE BEREJO
KOT ZNANSTVENA FANTASTIKA IN LE VPRAŠAMO SE LAHKO, KAJ VSE
NAM BO ŠE PRINESLA
ELEKTRIČNO OBARVANA
PRIHODNOST. A KLJUB
HITREMU
NAPREDKU
SO MED NAMI ŠE VEDNO
KLASIČNE »MAKINE«, KI
NAM BODO ŠE LEP ČAS
PRIVABLJALE NASMEŠEK NA OBRAZ IN NAM
UŠESA POLNILE Z ROHNEČIMI MELODIJAMI.

ZIMSKE NOVOSTI

BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ

TESLA ROADSTER
Tesla Roadster bo premikal oziroma zakoličil nove
meje v svetu športnih električnih avtomobilov. Prototipni Roadster lahko od 0 do 100 km/h pospeši
v zgolj 1,9 sekunde, kar pomeni, da je to najhitrejši
produkcijski avtomobil na svetu. Za hitrost od 0 do
160 km/h potrebuje 4,2 sekunde, njegova končna
hitrost pa je več kot 400 km/h. S polno napolnjenimi baterijami bo mogoče prevoziti razdaljo med Los

Angelesom in San Franciscom v obe smeri, kar je
skoraj 1000 kilometrov. Baterija z zmogljivostjo 250
kilovatnih ur zagotavlja, da boste to razdaljo lahko
prevozili z avtocestnim režimom vožnje. Tesla Roadster bo na ceste zapeljal v letu 2020, rezervacije zanj
pa so že začeli zbirati._
tesla.com

JAPONSK A LEPOTICA

AV TOMOBIL Z A PRIHODNJE TISOČLETJE

VRNITEV TERENSKE LEGENDE

NOVA MAZDA 6

LAMBORGHINI TERZO
MILLENNIO

JEEP WRANGLER

Čeprav bi za novo Mazdo 6 lahko rekli, da gre za prenovo, ta v sebi skriva veliko več, kot je moč opaziti
na prvi pogled. Večje spremembe so v notranjosti,
pod pokrovom in v novi tehnologiji. Novo Mazdo 6
bo po novem poganjal tudi motor Skyactiv-G 2.5 T.
V nasprotju s predhodnimi motorji je novi opremljen
s turbino, ki bo dodala še nekaj pospeška. Motor ima
250 konjskih moči in uporablja tehnologijo Dynamic
Pressure Turbo, ki zavrti turbino že pri nizkih obratih
in ponuja več moči pri višjih hitrostih. Rezultat te tehnologije naj bi bil takojšen pospešek. Povsem nova
je armaturna plošča, najbolje opremljeni modeli pa
bodo imeli v notranjosti lesene obloge, usnje Nappa
in aluminij._
mazda.si
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Ime Terzo Millennio pomeni tretje tisočletje, s čimer želi Lamborghini pokazati, v kakšno smer se
bo premikala prihodnost avtomobilov. Ta bo električno gnana in bo uporabljala nove tehnologije,
nove materiale in nova znanja. Karoserija, narejena iz karbonskih vlaken, je kar precejšen izziv, saj
kljub trdnosti tudi karbonska vlakna kdaj počijo
ali se poškodujejo. Lamborghini in MIT sodelujeta tudi na tem področju in razvijata karbonska
vlakna, ki bi se »zacelila« sama. Avtomobil naj bi
ves čas nadzoroval svojo karbonsko strukturo in
zaznal poškodbe ali razpoke v njej. Če bi sistem
zaznal kakšno nepravilnost, bi po nanocevkah pritekla »zdravilna kemija« in popravila strukturo._
lamborghini.com

Najnovejši Jeep Wrangler (2018) ostaja zvest tradiciji in svoji prepoznavni obliki. Z leti je postal bolj aerodinamičen in tehnološko naprednejši, a še vedno
hipoma prepoznaven kot džip. Novi Jeep Wrangler
bo na voljo v dvo- ali štirivratni različici. Ob tem bo
mogoče izbirati med trdo ali mehko streho in med
fiksnim ali premičnim vetrobranskim steklom. Govorice namigujejo tudi na to, da bo tokrat na voljo tudi
električno pomična streha. Da bo v novem Wranglerju eden izmed najbolj naprednih štirikolesnih
pogonov na svetu, verjetno niti ni treba izgubljati
besed, saj bo Wrangler ostal v samem vrhu med terenskimi avtomobili in še bolj poudaril svoj legendaren pedigre._
jeep.si

MOBILNO

NOVICE

TOSHIBINA SUPER BATERIJA

TOSHIBA
Že v letu 2008 je Toshiba predstavila novo generacijo baterij z imenom
SCiB. Zdaj so jih izboljšali do te mere,
da lahko z njimi prevozimo do 320
kilometrov dolgo pot in jih ponovno
napolnimo v zgolj šestih minutah.
Skrivnost hitre polnitve in zmogljivosti baterije naj bi bila v materialu, ki
so ga uporabili za baterijske anode.
V prvi generaciji so bile anode narejene iz litij-titanovega oksida, nova
generacija pa je iz titan-niobijevega
oksida. Pri Toshibi trdijo, da baterija
zadrži 90 % svoje moči tudi po 5000
polnilnih ciklih. Nova generacija Toshibinih baterij SCiB je zagotovo korak v pravo smer pri razvoju baterij._
toshiba.com

ELEK TRIČNA PRIHODNOST ŠE BREZ STREHE

CESTNI PLENILEC

BMW I8 ROADSTER

ASTON MARTIN VANTAGE

BMW i8 Roadster je težko pričakovani električno-hibridni kabriolet, ki se ponaša s prenovljeno tehnologijo in
osupljivim odprtim dizajnom. Ima eno od najmodernejših platnenih pomičnih streh. Odpre in zapre se v neverjetnih 16 sekundah, elektronika pa deluje vse do hitrosti
49 km/h. Aluminij, ki povezuje ogrodje strehe, je bil v
celoti izdelan s tehnologijo 3D-tiska, da bi se posamezni
deli kar najbolje ujemali med seboj. Moč, ki jo ima novi
BMW i8, je 369 konjskih moči, kar je 12 konjskih moči več
kot pri predhodnem modelu. Zmogljivost baterije se je
s 7,1 kWh povečala na 11,6 kWh, z njo lahko prevozimo
28 kilometrov v popolnoma električnem načinu vožnje,
kombinirana hibridna poraba pa je le 3,3 l/100 km._
bmw.si

Aston Martin Vantage ohranja proporce svojega predhodnika s spredaj nameščenim motorjem in nizko kupe
streho. V primerjavi s predhodnikom je novi Vantage
precej bolj agresiven in bolj atletsko grajen. S podolgovatim prednjim delom in večjo odprtino za zrak deluje
kot plenilec, ki po cesti zasleduje svojo žrtev. 4-litrski
8-valjni motor z dvojno turbino ima 510 konjskih moči,
kar je za 80 konjskih moči več kot pri predhodnem modelu Vantage GT. Novinec je občutno lažji od predhodnika in se lahko od 0 do 100 km/h požene v 3,6 sekunde ter doseže končno hitrost pri 312 km/h. Poleg
tega je Vantage prvi Aston Martin, ki je opremljen z
elektronsko zaporo zadnjega diferenciala._
astonmartin.com

TAXI PREVOZI NASE IN UBERJA

UBERAIR
Uber in Nasa sta združila moči in čez
tri leta naj bi v Los Angelesu poletelo
električno zračno plovilo, ki bo opravljalo taksi storitve. Plovilo oziroma
storitev so poimenovali UberAIR,
priklicali pa ga boste kar prek aplikacije Uber. Leta 2020 ga bodo preizkusili v ameriškem Los Angelesu,
nato pa nadaljevali še v Dallasu, Fort
Worthu ter Friscu.
UberAIR je sicer samo del pobude
Elevate, za katero stoji Uber v želji
po čim hitrejši uveljavitvi električnih
zračnih plovil z navpičnim pristankom in vzletom (VTOL). Plovilo bo
lahko prevažalo do 4 ljudi, letelo pa
bo s hitrostjo 320 km/h. Los Angeles
tudi gosti olimpijske igre leta 2028 in
do takrat si pri Uberju želijo, da bi
UberAIR bil že stalnica._
uber.com
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6-KOLESNA POŠAST

HENNESEY
VELOCIRAPTOR
Velociraptor je s svojimi šestimi kolesi verjetno najbolj predelan Ford F-150, ki ga je mogoče najti. Osnovan je na modelu Raptor 2018, ki so mu motor
navili do te mere, da ima voznik na razpolago več
kot 600 konjskih moči. Velociraptor je eden izmed
boljših terencev, ki vam s pogonom 6 × 6 in zaporo
vseh treh diferencialov dovoljuje kraljevati na prav
vsaki podlagi, in vse to boste lahko tudi zelo hitro
počeli. Hennesey Velociraptor ima paket nadgradnje 600 Twin Turbo, prirejeno vzmetenje in masivna
20-palčna platišča, na terenskih pnevmatikah Toyo.
Brembove zavore so na voljo za doplačilo. Naredili
bodo le 50 primerkov pošastnega Forda in mu prilepili ceno 349.000 ameriških dolarjev._
henneseyperformance.com

PRIHODNOST TOVORNEGA PREVOZ A

TESLA SEMI
Podatek, da tovornjak Tesla Semi od 0 do 100 km/h
pospeši v le 5 sekundah, se sliši naravnost neverjetno. Vse to seveda brez prikolice, a kljub temu je
to čas, ki ga ne doseže večina avtomobilov, kaj šele
tovornih vozil. S polno naloženo prikolico, okoli 35
ton, doseže to hitrost v zgolj 20 sekundah. Semi ima
dovolj moči, da se spopade s 5-stopinjskim klancem
in to s hitrostjo 100 km/h. Tega bo zelo vesel vsak
voznik tovornjaka, še bolj pa tisti, ki na kakšni zaviti
gorski cesti obtičijo za njim. Doseg Teslinega tovornjaka ocenjujejo na 800 kilometrov pri avtocestni
vožnji. To je dlje, kolikor lahko prevozijo dizelsko gnani tovornjaki s polnim tankom. Zasluga gre izredno
aerodinamični zasnovi tovornjaka, ki ima boljši količnik zračnega upora kot Bugatti Chiron._
tesla.com
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MOBILNO

MOTO SVET

BATMANOVA ČEL ADA

PREROJENA HUSQVARNA

POTOVALNI MOTOR SE VR AČA

NOVA ER A DUCATIJA

HUSQVARNA
VITPILEN 701

HONDA GOLD
WING

DUCATI
PANIGALE V4

Husqvarna Vitpilen 701 je motorno kolo, ki je tradicionalno zemeljsko
podlago zamenjalo za betonsko. Vitpilen v prevodu pomeni bela puščica,
njegov konceptni predhodnik pa se
je imenoval Svartpilen oziroma črna
puščica. Med njima ni bistvenih razlik, le nekaj kozmetičnih popravkov,
dodatkov in seveda več svetle barve.
Vitpilna poganja vodno hlajeni 693 kubičnih centimetrov velik motor, ki ima
74 konjskih moči. Ogrodje motornega
kolesa je minimalistično s poudarkom na moderni tehnologiji. Kot del
standardne opreme ima Viptilen računalniško upravljanje s plinom, ABS
zavorni sistem in nadzor proti zdrsu
pogonskega kolesa. Husqvarna Vitpilen 701 bo v prodajnih salonih spomladi leta 2018._
husqvarna-motorcycles.com

Novi Gold Wing namerava obdržati
stare in zveste kupce, hkrati pa želi
pritegniti tudi nove, morda mlajše
stranke. Gold Wing je šel na ekstremno dieto in se znebil zajetnih 40
kilogramov odvečne teže. 1833 kubičnih centimetrov velikemu motorju so
dodali še po 2 ventila na valj in s tem
za kar 20 % izboljšali porabo goriva. To
je omogočilo namestitev manjše posode za gorivo, ne da bi ogrozili doseg
Gold Winga. Hondin novinec bo imel
kopico tehnoloških dodatkov in rešitev. Upravljanje s plinom prek žice
in računalnika, izbira voznih profilov,
ABS zavorni sistem, dvojno prednje
vzmetenje in velik 7-palčni zaslon s
podporo Apple CarPlay je le nekaj rešitev, ki bodo življenje z Gold Wingom
izdatno olajšale._
powersports.honda.com

Ducati Panigale V4 ima zdaj povsem
nov štirivaljni motor. Desmosedici
Stradale V4 90° ima 1103 kubičnih
centimetrov prostornine, mogočnih
214 konjskih moči in 124 Nm navora.
Lahko si celo omislite različico Speciale, ki je opremljena z Akrapovičevim izpušnim sistemom, narejenim
iz titana. Zavoljo izpušnega sistema
ima različica Speciale kar 226 konjskih moči. Kljub dvema dodatnima
valjema ostaja Panigale zelo lahko
motorno kolo. Tehta le 175 kilogramov, kar niti ni čudno ob vsej uporabi
karbonskih vlaken, titana in drugih
lahkih zlitin. Razmerje med močjo in
težo motornega kolesa je 1,1 konjske
moči na kilogram, kar v avtomobilskem svetu dosegajo le najbolj eksotični superšportniki._
ducati.com

HELMET
DAWG
Batmanovo čelado so si zamislili pri podjetju Helmet
Dawg, to je podjetje, ki se
že lep čas ukvarja z izdelavo zaščitnih motorističnih čelad. Čelada HD100 je
pravzaprav iz serije GMax
GM48S Platinum, ki so ji
nadeli našpičena ušesa in
jo pobarvali v črno barvo,
zaščitnim znakom viteza
teme. Ušesa niso zgolj plastičen dodatek, ker so narejena iz istega materiala, iz
katerega je narejen zunanji
sloj čelade. Na čelado je
nanesenih več slojev črne
barve, ki so jo zaključili še s
prozornim lakom, da bo ostala bleščeče črna še vrsto
let. Čelado je mogoče naročiti prek spleta, zanjo pa je
treba odšteti 325 ameriških
dolarjev._
helmetdawg.com

BMW NAGRAJUJE SKRB ZA ČISTEJŠO PRIHODNOST
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Slovenija, ki je znana po svojih zelenih
pokrajinah, v svetu vse bolj uveljavlja
status okolju prijazne države. Tako ne
čudi, da je Slovenija sprejela strategijo, v kateri predvideva, da se bodo po
letu 2030 po naših cestah vozili le avtomobili na alternativni pogon.

mobilov. Od leta 2025 pa bodo ponujali
kar 25 naelektrenih modelov vozil, od
tega 12 popolnoma električnih. Že danes pa želijo spodbuditi lastnike starejših vozil, da do konca leta 2017 zamenjajo svoja stara vozila in se odločijo za
okolju prijazno prihodnost.

BMW Group s svojo vizijo trajnostne
prihodnosti že zdaj ponuja široko paleto priključnih hibridov iPerformance
in popolnoma električnih BMW i avto-

Zato bo BMW Group Slovenija nagradil
vse, ki razmišljajo o čistejši in naprednejši prihodnosti. Lastnikom starejših
vozil, ki bodo do konca leta 2017 zame-

C I T Y M A G A Z I N E . S I

njali svoja vozila katerekoli znamke (z
oznako motorja Euro 4 ali manj) in se
odločili za nakup novega vozila BMW,
BMW i ali MINI, bo dodal 2.000 evrov
bonusa. Da se izkaže, da gre za resno
zaobljubo okolju, tehnološkemu napredku in čistejši prihodnosti, morajo
imeti novo izbrana vozila izpust CO2
pod 130 g/km. Spekter vozil, ki padejo
v to kategorijo, pa je zelo širok._
bmw.si
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Pohodi plin,
ne zamudi akcije!
Pohitite, omejena količina vozil!
Preverite ponudbo na:

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

Go Further

INTERVJU

Deset let je, odkar je izšla plošča
Svet je lep. Kakšen je Zlatko danes,
še vedno verjame, da je svet lep?
Zlatko še vedno verjame, da je svet
lep. Verjel je tudi takrat, ko se je njegov svet, moj svet, rušil. Sicer pa mislim, da mnogi niso dojeli mojega sporočila. Mislil sem, da je sam svet lep,
svet kot Zemlja, ki je čudovita. Se pa
nedvomno zavedam, da znamo biti
ljudje, odkar smo prisotni, tudi »umazani«. Pa to pod vplivom hudiča ali pa
tudi ne. Tudi mi smo razlog, da je, kot
je. Ne maram preveč jamranja, sem
pa opazil, da ljudje niti ne marajo preveč delovnih ljudi. Torej ni dobro, da si
preveč priden, saj konkurenci potem
nisi všeč. Nisi všeč praktično nobenemu. Smo v letu 2017 in mislim, da
ima vsak pravico do svojega mišljenja
in, predvsem, da ima vsak pravico, da
dela to, kar ga veseli, in da s tem ne
škoduje ostalim. Moj svet ostaja lep
tudi v nevihtah. Nikoli nisem spremenil mišljenja. Slabe trenutke je treba
prebroditi, ne splača se jamrati. Svojo
usodo je treba sprejeti, ali je dobra ali
slaba. Čeprav so/smo ljudje še vedno
»umazani«, verjamem v dobro. Pred
kratim sem slišal žalosten podatek:
čez 400 milijonov ljudje je podhranjenih. V Evropi lahko danes damo
vsakemu prebivalcu kilogram zlata,
čez dva dni bomo želeli kilogram več.
Ja, je telo, ampak je treba poskrbeti
tudi za dušo.

ZLATKO:
JEZA NIMA OČI
INTERVJU: LUCIJA MARKO
FOTO: MATIC KREMŽ AR

ZLATKO JE ZLAHKA SINONIM ZA POZITIVIZEM, ZA TISTO, KAR
JE DOBRO V LJUDEH. JE BREZ DLAKE NA JEZIKU, POVE TO, KAR
BI LAHKO OZIROMA BI MORALI VSI, ČE BI LE »IMELI JAJCA«. IN
TO JE TUDI RAZLOG, ZAKAJ ME TAKO NAVDUŠUJE. V DESETIH
LETIH JE ODRASTEL, MORDA IZGUBIL NEKAJ JEZE, A V SVOJIH
KOMADIH OSTAL SOČEN, STRASTEN, LUCIDEN IN, NAJPOMEMBNEJE, OHRANIL JE SPOROČILNOST.
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Kako ti uspe ostati tako pozitiven?
To je dandanes, vsaj zame, izjemna
vrlina.
Odraščal sem na makadamu, šele
pozneje sem se zaljubil v beton. Vedno so mi bili všeč Indijanci, ki so znali
ostati v stiku z naravo. Velikokrat nas
posesa v neko kolesje družbe in priznam, da si tudi sam premalokrat vzamem čas za dopust. Zavedam se, da
se železo kuje, dokler je vroče, ampak
nikoli ne smemo pozabiti tega stika
z naravo: ali je to izvir, reka, morje,
gozd. Mislim, da so to ključne stvari.
Lepo je biti družbeno odgovoren, je
pa dobro poskrbeti zase. Vsak si pa
mora najti svoj mir. Čas, ko je lahko
sam s sabo, razmišlja in si »postavlja
kocke« na novo. Na koncu je moja
osebna izkušnja takšna: mi belci, ne
glede na to, kako smo prijazni in demokratični, smo tudi najbolj dvolični.
In če pogledamo ostala stališča, zelo
lepo stojimo, še posebej, če pogledamo preostali nerazviti svet. Mislim,
da je to nekakšen razlog, da sam ostajam zadovoljen – imam za jesti, za
piti, sem na toplem ... Seveda vidim,
da se mi ponuja še več sto drugih
stvari, ampak vedno, ko sem dosegel
neko stvar, ki sem si jo želel, sem videl, da je to le trenutna sreča. Iger na
srečo ni, ni sreče v igrah. Človek tako
pride do zaključka, da išče stvari, ki
ga resnično osrečujejo.

INTERVJU

Kakšen pa je bil Zlatko v svojih
otroških, mladostniških letih? Je
tudi izžareval pozitivnost ali so
ga do tega pripeljali odraščanje in
izkušnje?
Že odkar vem zase, sem pozitiven,
bolj Indijan’c. To vidim tudi po svojih
otrocih, verjetno imamo to v genih.
Rad sem se smejal, nikoli nisem nikomur želel nič slabega. Je pa res,
da se družba vedno ne nasmeji nazaj. Če se kdo preveč smeji, družba
poskuša to preprečiti, ni dobro, da
se nekdo preveč smeji, smeh je nalezljiv. Ampak na koncu sem jaz tisti,
ki odloča, ali se bom pustil ljudem ali
ne, ali bom verjel do konca vase in
v to, kar predstavljam, ali bom odnehal ... Druga možnost ne pride v
poštev.
Te je odraščanje v Fužinah, v tem
po mojem mnenju popolnoma po
krivici oklicanem getu, zaznamovalo? Domnevam, da ti je bilo predvsem v navdih?
Bolj kot ta prikazana zgodba o temni
strani Fužin, me je prizadela vojna v
Bosni. Temne strani v Fužinah praktično niti ne bi bilo, če ne bi bilo določenih situacij in takšne politike, kot
je bila. Potrebovali so grešnega kozla in so potem izbrali nekaj naselij.
Če se energija mladih ljudi skoncentrira na nekem majhnem prostoru in
se ne usmeri na primer v šport ali
kulturo, kaj drugega jim preostane,
kot da si sami najdejo zabavo. Vemo
pa, kaj danes pomeni zabava. Jaz
sem vedno predstavljal svetlo stran
Fužin, vedno sem izpostavljal naše
športnike, pa tudi odstotek teh ljudi,
ki naj bi pripeljal Fužine na slab glas.
In nič drugače ni kot kjerkoli drugje.
Večina žalostnih stvari se je zgodila
zaradi prepovedanih substanc, če
lahko tako rečem. Na srečo se je to,
hvala bogu, kar precej popravilo in
Fužine so danes eno krasno naselje.
Čeprav sam ne živim več tam, moji
otroci hodijo tja v šolo in v vrtec. Blizu imate Ljubljanico, Golovec, center mesta, obvoznico, pošto, banko,
trgovino ... Tukaj se otroci še vedno
igrajo zunaj, na igrišču igrajo košarko ali nogomet. Postavili so fitnes na
prostem. Poleti se že več kot 25 let
tradicionalno igra mali nogomet na
Bundesu. Bolj kot ta žalostna stran
Fužin me je zaznamovala vojna v
Bosni, zato stojim za prepričanjem,
da ni dobre vojne, niti slabega miru.
To sem bil praktično primoran občutiti prezgodaj, kar je pustilo določene posledice, me je pa tudi okrepilo.
Tudi zato sem danes to, kar sem.
Je potem tudi rap s tabo od malih
nog?
Ne, sem pa vedno imel rad glasbo.
Glasba je bila nekaj, kar me je vedno
navduševalo. Nikoli se nisem opredeljeval glede glasbenih zvrsti. Po

slušal sem vse, kar je bilo dobro. Če
je nekaj dobro, je dobro. Ne zanima
me žanr. Če je pa nekaj slabo, pa
tudi če je del tega, kar jaz počnem
oziroma tega, kamor pripadam, je
pač slabo. Enako je z ljudmi in nacionalizmom. Ni pomembno, kdo je
človek, kakšne barve je in kaj predstavlja, pomembna so samo njegova dejanja, dobra ali slaba. Sicer pa
se je to »rimo-klepaštvo« razvilo
šele v srednji šoli. Lahko samo povem, da je formula enaka, ne glede
na to, ali je to glasbena ali športna
kariera: pri športni karieri je treba zgodaj začeti, pri glasbeni pa
imaš časa več. Včasih je dovolj ena
skladba, včasih jih pa ni dovolj niti
deset niti sto. Mislim, da ljudje prepoznajo iskrenost ne glede na situacijo in na politiko. Politika je povsod. Če danes vprašate glasbenike,
se bo vsak odmaknil od politike, politika pa je pravzaprav prisotna povsod. Tudi pri radijskem predvajanju.
Nihče noče biti del politike, a so vsi
v njej. Ti lahko namreč sprejmeš
politiko določene radijske postaje, ki ti narekuje, da pripraviš »neumne« skladbe. Če namreč danes
pogledate, kaj se vrti, če pogledate
besedila, boste videli, da so ta zelo
prazna, zelo šibka, ni nobene energije, nobene sporočilnosti ... Očitno
nas radi vidijo takšne. In takoj, ko se
prikaže nekdo z energijo in sporočilom, logično izstopa. Tukaj ne gre za
nobeno ljubosumje, samo upam si
povedati svoje mnenje na glas. Tisti, ki te iskreno želijo slišati, te bodo
tako ali tako spremljali že prek tvojih
kanalov. Mislim pa, da se umetnikov
ne ceni dovolj, sploh pa glede na to,
koliko trudi je vloženega v to, da se
nekaj ustvari.
V vseh teh letih so tvoja besedila
izgubila nekaj jeze. Si tudi dejansko
kaj manj jezen?
Logično, da so izgubila, ti bom tudi
povedal, zakaj. Opazil sem, da te
ljudje včasih radi potisnejo v prvo
vrsto. Ti boš izgubil glavo, oni pa se
bodo smejali, češ, »ha ha ha, poglej
ga, kako je končal«. Po drugi strani
pa vsi vse to, kar govorim, vedo. Še
posebej pametni. Eni se sicer delajo,
da tega nočejo vedeti, eni so odprti
ljudje in me razumejo. Z glasbo lahko ostanem na lepi poti in poskušam
prav z njo motivirati mlade oziroma
vse, ki me poslušajo. Lahko jim dam
dober občutek, ko slišijo kakšen komad. Jim stvari povedat lepo, iskreno, toplo, pametno, predvsem pa
srčno. Danes primanjkuje iskrenih
čustev. Če boste pogledali politike, so vsi narejeni po istem kopitu.
Meni pa nihče ni pral možganov,
sem samo človek, ki ima čustva. Če
mi boste rekli nekaj, kar ni res, se
bom postavil zase, bom odreagiral.
Če bom dobre volje, bom zakričal,

če bom slabe volje, bom to pokazal,
ne bom skrival. Sicer se je lepo razjeziti, ampak jeza nima oči. In nikoli
nisem dajal v besedila kletvic in grdih besed samo zato, da bi bil kul,
samo zato, ker mi manjka poanta in
ne bi znal česa drugega povedati.
Predvsem želim motivirati, moji komadi so resnični. Ne bom vam lagal,
da sem revež, da sem klošar. Veliko
ljudi se bo namreč našlo v takšnih
besedilih. Zakaj? Ker so našli še nekoga, ki se počuti tako, in se s tem
potolažili, da niso edini. Ne, jaz sem
tisti, ki je nekoč bil tam, kjer si ti, in ti
pove, da lahko greš naprej. Sicer pa
ne, da nisem jezen, ampak dozorevam, starejši sem, deset let je samo
od prve plošče in vsako leto sem
izdal eno. Še pred tem sem šest oziroma sedem let »freestylal«, sem
bil še bolj jezen. Takšnega me niti
ne poznate. Če bi razmišljal enako,
kot pred vsemi temi leti, bi bil samo
nekdo, ki v svojem življenju ni napredoval. Ne govorim, da je s tem
kaj narobe, se pa držim reka: »Preklet naj bo dan, v katerem se človek
nič novega ne nauči.«
O tem, kako jezen si bil nekoč, kaj je
tisto, kar te je zaznamovalo, od kod
črpaš energijo, kaj ti pomeni tvoja
družina ... Vse to bomo lahko prebrali tudi v prihajajoči biografiji, ki jo
pišeta skupaj z Jurijem Hudolinom.
Zdi se mi pomembno, da ljudje
vedo, vsaj tisti, ki me spremljajo, da
nič ni bilo preprosto, čeprav sem
večino časa dobre volje in nasmejan. Tudi v mojem življenju so se
zgodile stvari, ki so bile nepravične.
In napačno se mi zdi, da potem to
držimo v sebi. Mislim, da je na lopove treba pokazati s prstom. Sicer pa
to ni knjiga, kjer bi izpostavljal samo
to. Knjiga bo pripovedovala zgodbo
vse od mojega rojstva in praktično
do danes, do tega decembra. Biografija bo po vsej verjetnosti natisnjena naslednje leto. Želim si, da je
to dodatna motivacija za vse mlajše
kolege in kolegice. Da imajo enega
fanta, za katerega nikoli nihče ne bi
pomislil, da bo šel v te vode in da mu
bo uspelo.
Videla sem tvoj videospot za
skladbo Kompromis. Z njim po
mnenju nekaterih hodiš po robu,
prepričana pa sem, da ima večjo
sporočilnost, kot pa bi lahko rekli
na prvi pogled.
Zgodba je zelo preprosta. Govora
je vedno o isti ženski, ta ljubezen
pa je tako močna, da jo lahko vidiš
v več podobah. Na koncu se pridem
spovedat psihologu, za mano pride tudi moj kolega Vid Valič in jaz
mu rečem: »Vid, ampak na koncu
je zmeraj tista prava ena bejba.« In
on mi reče: »Vem, saj zato sem pa
tukaj.« Kaj je pa narobe, če rečem:

»Fak frend, kok je hudih bejb?« Jaz
namreč stojim za tem, da ženska ni
huda samo, če je seksi. Pametna
ženska pametnega človeka lahko prepriča še z marsičim drugim.
Včasih se je treba z ljudmi tudi pogovarjati, ni vse v zadovoljevanju.
Oziroma nekdo lahko ima višje kriterije zadovoljevanja. Tega, da »psi
lajajo, karavan gre naprej«, sem se
pa že navadil. To je superklasika. Če
bi ljudje vedeli, koliko časa potrebuješ, da ustvariš nekaj takega, bi
samo ploskali. Ampak jaz sem tega
navajen.
Se ti zdi, da mladi izgubljajo perspektivo, kot lahko velikokrat kje
zasledimo?
Niso vsi mladi tako »izgubljeni«, kot
bi nam jih želeli predstaviti. Je pa
žalostno, če bodo mladi še naprej
poslušali določene stvari, ki so na
prvo žogo. Oziroma upam, da jih
bodo poslušali samo v določenem
obdobju. Če namreč ti poslušaš
nekaj brezsporočilnega samo zato,
ker je prišlo do medijske izpostavitve, to ni tako nedolžna stvar. Medij
namreč oblikuje družbo. Če ti torej
izpostaviš nekaj takšnega in to otrok sprejme, a preraste, je to v redu.
Drugo pa je, če ostane na tem nivoju, torej da ne napreduje v življenju.
Držim pesti za vsakega posameznika, nikoli ni prepozno, da se dela
tisto, kar je prav. Nikoli ne prepozno,
da se človek spozna in se poskuša
premakniti.
Obletnico svojega prvega albuma
boš tudi primerno obeležil. Kaj lahko pričakujemo od Zlatka in ekipe?
Lahko pričakujete napredek iz 2007.
Koncert je postavljen v večji prostor, v Kino Šiška. 22. decembra ob
21.00 začnemo. Imel bom konkretno
zasedbo glasbenikov, ne bomo zganjali nobenega cirkusa. Resnično se
želim potruditi in pokazati ljudem,
da teh 10 let ni bilo zaman. Vsi, ki
so me spremljali, bodo tako ali tako
prišli, vsi, ki so kdaj dvomili vame,
vabljeni. »Hejterjem« je vstop prepovedan. Če veš, da ni vse kul, ne
me vleči za jezik. Sem skuliran fant,
samo ne zamenjevati moje dobrote
z mojo naivnostjo. Svet je lep, pustite se presenetiti.
Zlatko, dovoli, da tvoja pozitiva
posije še na naše bralce. Kaj bi ob
novem letu sporočil našim bralcem,
kaj je tvoja popotnica za leto 2018?
Zelo preprosto. Naj vam bo vsak dan
novo leto. Poskusimo skozi celo leto
obdržati »veseli december«. Želite
sosedu to, kar želite samemu sebi
(v pozitivnem smislu, seveda). Ne
bom kaj preveč solil pameti in dajal
nasvetov, mislim, da so ljudje dovolj
pametni._
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FILMSKA PLATNA
IZBOR: JAN MACAROL

FILMSKI »GRAND FINALE«
LETO SE BO ZAKLJUČILO V STILU! TUDI ZATO, KER NA FILMSKA PLATNA PRIHAJA LEGENDARNA FRANŠIZA STAR WARS.
SPET DRUGI BODO V MESECU, KI JE KOT NALAŠČ ZA DRUŽENJE V KINU, VSEKAKOR NAŠLI NEKAJ ZASE.
ZNANST VENA FANTASTIK A

VOJNA ZVEZD:
POSLEDNJI JEDI
ZDA, 2017,
STAR WARS THE LAST JEDI

Lucasfilm v Vojni zvezd: Poslednji
Jedi, nadaljuje Skywalkerjevo sago,
ko se junaki filma Sila se prebuja
pridružijo galaktičnim legendam v
epski pustolovščini, ki razkrije stoletja trajajoče skrivnosti Sile in prinaša
šokantna odkritja, vezana na preteklost. Tokratni film je nastal pod
taktirko režiserja Riana Johnsona.
Novi junaki franšize bodo še vedno
v ospredju – Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac in John Boyega,
a boste v filmu videli tudi nekatere
stare znane obraze, kot sta Mark Hamill in Carrie Fisher. Kljub napovednikom veliko o filmu pravzaprav ne
vemo. A s filmi je po navadi tako, da
nas morajo vsaj malo presenetiti._
Režija: Rian Johnson. Igrajo: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita
Nyong’o, Adam Driver in drugi.
od 14. decembra /
Cineplexx, Kolosej

FRANCIJA, 2017, THE CALL

Luc Jacquet, ki je lansko zimo dva meseca snemal v težkih pogojih na Antarktiki, se vrača z
novim filmom, ki ga je večinoma posnel v ločljivosti 4K in ki vključuje še nikoli videne posnetke iz
podmornice in z dronov. V tej zgodbi spremljamo
mladega pingvina, ki se ravno odpravlja na svoje
prvo popotovanje in sledi skrivnostnemu klicu, ki
ob nastopu zime vsakega pingvina pritegne, da
se odpravi na pot z neznanim ciljem. Ta odločilni
trenutek, ta neustavljivo privlačen klic bomo opazovali skozi oči in skozi spomine starejšega, izkušenega pingvina._
Režija: Luc Jacquet.
od 21. decembra / Kolosej
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MADAME

FRANCIJA, 2017, MADAME
Bogat in vpliven ameriški par Anne in Bob se odločita za selitev v prestižno vilo v romantičnem Parizu. Pri organizaciji razkošne večerje za sofisticirane mednarodne prijatelje gostiteljica odkrije, da
bo na večerji 13 gostov. Zaradi neparnega števila jo popade panika in Anne vztraja, naj se njena
zvesta služabnica Maria preobleče in izdaja za
skrivnostno špansko plemkinjo in s tem neparno
število gostov spremeni v parno. Vendar pa malo
preveč vina in nekaj igrivega spogledovanja pripelje Mario do romantičnega razmerja z britanskim
umetniškim posrednikom. Zapleti so neizbežni._
Režija: Fred Cavayé. Igrajo: Dany Boon, Laurence
Arné, Noémie Schmidt in drugi.
od 14. decembra / Cineplexx, Kolosej

AKCIJSK A PUSTOLOVŠČINA

DOKUMENTAREC

POTOVANJE
CESARSKEGA PINGVINA
2: KLIC

KOMEDIJA

GL ASBENA KOMEDIJA

PRAVA NOTA 3

JUMANJI: DOBRODOŠLI
V DŽUNGLI

ZDA, 2017, PITCH PERFECT 3

ZDA, 2017, JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE

Glasbena komedija Prava nota je leta 2012 postala eno izmed večjih filmskih presenečenj, ki je
presegla vsa pričakovanja ustvarjalcev in si nabrala občinstvo, ki zvesto sledi zabavni zgodbi o
študentkah, ki združijo glasbene moči in popeljejo
svojo a capella skupino do neslutenih uspehov.
Le kaj jih čaka v tretjem delu? Pravkar so končale
kolidž, vsaka na svoj način išče svoje mesto pod
soncem, vse pa ugotavljajo, da je težko denar za
življenje služiti zgolj s svojim glasom. Dokler spet
ne združijo moči in se skupaj ne odpravijo v Evropo._

Se še spomnite filma Jumanji, kjer je glavno vlogo odigral Robin Williams. Dvaindvajset let po tem
legendarnem filmskem hitu se na filmska platna
vrača njegovo nadaljevanje. Zgodba govori o štirih
prijateljih, ki odkrijejo staro igro Jumanji, za katero
še nikoli prej niso slišali. Nenadoma se znajdejo v
zabavnem svetu džungle in postanejo avatarji po
svojem izboru. Toda zabava kmalu prerase v nekaj
bolj resnega – igro Jumanji je namreč treba preživeti, saj je v njej kopica pasti. Da bi premagali igro
in se vrnili v resnični svet, se bodo morali podati
na najnevarnejšo pustolovščino svojih življenj._

Režija: Elizabeth Banks. Igrajo: Anna Kendrick,
Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Elizabeth Banks,
Brittany Snow in drugi.

Režija: Jake Kasdan. Igrajo: Dwayne Johnson,
Jack Black, Tom Holland, Kevin Hart, Nick Jonas
in drugi.

od 21. decembra / Cineplexx, Kolosej

od 28. decembra / Cineplexx, Kolosej

KRIMINALNA DR AMA

VELIKA IGRA

ZDA, 2017, MOLLY’S GAME
Poznate resnično zgodbo o pokeraški princesi Molly Bloom (Jessica
Chastain), ki je kar celo desetletje
vodila najekskluzivnejše nezakonite igre? Molly je bila smučarka, ki
je po neuspešnih kvalifikacijah za
olimpijske igre postala natakarica.
Nezadovoljna z navadno službo je
ustanovila nezakonito igralnico, ki
so jo obiskovali slavni igralci in velike
ribe z Wall Streeta. Molly je uspešno
vodila posel, dokler niso nekega večera pri njej potrkali agenti FBI. Edini
zaveznik je bil njen odvetnik Charlie Jaffey, ki je razkril, da je Molly mnogo več
od tistega, kar se je pisalo o njej._
Režija: Aaron Sorkin. Igrajo: Jessica Chastain, Idris Elba, Natalie Krill, Michael
Cera, Kevin Costner, Chris O'Dowd, Rachel Skarsten, Madison McKinley, Jon
Bass in drugi.
od 4. januarja / Cineplexx, Kolosej
DR AMA

KRČENJE

ZDA, 2017, DOWNSIZING
Film Krčenje režiserja Alexandra
Payneja je svojevrsten filmski eksperiment, ki v ospredje postavlja
vrsto pomembnih tem o človeški
civilizaciji – od vprašanj, povezanih
z ekologijo in prenaseljenostjo, do
državljanskih pravic, revščine in nezakonitih migracij. Gre za družbeno
satiro, v kateri glavni lik ugotovi, da
bi bilo njegovo življenje boljše, če bi
se skrčil. Ker po postopku v višino meri le skromnih dvanajst centimetrov,
kar ustreza zgolj 0,00364 odstotka siceršnje prostornine človeškega telesa,
njegovo telo porabi veliko manj naravnih virov. To mu prinese lagodnejše življenje v idiličnem naselju pomanjšanih ljudi, imenovanem Ležerni gaj._
Režija: Alexander Payne. Igrajo: Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz,
Jason Sudeikis, Neil Patrick Harris, Alec Baldwin in drugi.
od 11. januarja / Cineplexx, Kolosej
DR AMA

NAJTEMNEJŠA
URA

VELIKA BRITANJA, 2017, DARKEST
HOU
Gary Oldman se je odlično vživel v
Winstona Churchilla, kar namiguje
na nominacijo za oskarja. Resnična zgodba je umeščena na začetek
druge svetovne vojne, ko se novo
pečeni predsednik britanske vlade
Winston Churchill zoperstavi mirovnim pogajanjem z nacistično
Nemčijo in zahteva, da se okupatorju ne sme popuščati. Njegova odločitev
je spremenila tok zgodovine, saj je z uveljavljanjem takšne politike okrepil samozaupanje in voljo do odpora Britancev in s tem ustvaril osnovo za končno
zmago nad Hitlerjem._
Režija: Joe Wright. Igrajo: Lily James, Gary Oldman, Ben Mendelsohn,
Stephen Dillane, Kristin Scott Thomas, Charley Palmer Merkell, Ronald Pickup in drugi.
od 11. januarja / Cineplexx, Kolosej

W W W.C I N E P L E X X . S I

GLASBA

Foto: Arhiv Plácido Domingo

ZIMSKE GLASBENE
POSLASTICE
DECEMBER IN JANUAR BOSTA TOKRAT OPERNO OBARVANA, SAJ V LJUBLJANO
PRIHAJATA SVETOVNO ZNANA SOPRANISTKA SARAH BRIGHTMAN IN »KRALJ
OPERE« PLACIDO DOMINGO. ŠE PREJ BOSTE LAHKO PREMIERNO PRISLUHNILI
NOVEMU ALBUMU SLOVENSKE INSTITUCIJE LAIBACH, KI JE ZA KRAJ ZLOČINA
TOKRAT IZBRALA KINO ŠIŠKA.

KONCERT / LJUBLJANA

PLACIDO DOMINGO

KONCERT / LJUBLJANA

LAIBACH

Šestinsedemdesetletni »kralj opere« je svetovno priznani
vsestranski umetnik. Eden najboljših in najvplivnejših opernih
pevcev v zgodovini je tudi dirigent in gonilo znamenite LA Opere v Los Angelesu. Njegov repertoar vključuje rekordnih 147 vlog
– največ med tenorji – in več kot 3800 nastopov. Posnel je več
kot 100 oper, arij, kompilacij in duetov, ki so mu prinesle 12 nagrad grammy in 2 nagradi emmy. Posnel je več kot 50 glasbenih
spotov. Ob treh operetnih filmih (Carmen, La Traviata in Otello) je
posodil glas junaku Montu v filmu Čivava iz Beverly Hillsa, igral
samega sebe v epizodi priljubljenih Simpsonovih, prenos opere
Tosca v Rimu pa si je ogledala več kot milijarda gledalcev iz 117
držav. Jose Carreras, Placido Domingo in Luciano Pavarotti so
leta 1990 v sklopu projekta Three Tenors nastopili pred milijoni
ljubiteljev opere. Januarja prihodnje leto bo skupaj s simfoničnim
orkestrom prvič nastopil pred slovenskim občinstvom._

Foto: Arhiv Laibach

Slovenske institucije Laibach, ki
že skoraj štiri desetletja neustavljivo melje skozi glasbeni svet,
ni treba posebej predstavljati.
Svojo najnovejšo mojstrovino
Also Sprach Zarathustra je umetniški kolektiv prvotno ustvaril
za gledališko predstavo Tako je
govoril Zaratustra, temelječo na
najpomembnejšem delu slovitega filozofa Friedricha Nietzscheja. Album je The Quietus opisal
kot spektakularen in sublimen,
morda celo kar zasedbin magnum opus. S hvalo ne skoparijo
niti drugi mediji – PopMatters bi
nove kompozicije recimo uporabil kar za spremljavo naslednjega
filma Davida Fincherja, Mojo je
ploščo označil za »100 % Laibach«, Wiener Zeitung pa je zapisal preprosto »Laibach je
zakon.« Premierno predstavitev v živo bo plošča, podprta tudi s starejšimi uspešnicami, v
Sloveniji doživela 8. decembra v Kinu Šiška, ker pa so karte za ta datum že razprodane, jim
lahko prisluhnete dan pozneje._

Foto: Arhiv Dennis Jale

20. januarja ob 20.00 / Ljubljana / Dvorana Stožice

9. decembra ob 21.00 / Kino Šiška, Ljubljana
KONCERT / LJUBLJANA

SARAH
BRIGHTMAN

22. decembra ob 20.00 / Ljubljana / Dvorana Stožice
50 //

C I T Y M A G A Z I N E . S I

KONCERT / LJUBLJANA

ELVIS PRESLEY'S 83RD
BIRTHDAY PARTY

Foto: Arhiv Sarah Brightman

Sarah Brightman je nedvomno ena
od največjih svetovnih vokalistk našega časa in spada v sam vrh najbolj
znamenitih pevk. V 30 letih je njen
glas očaral milijone oboževalcev po
celem svetu tako v gledališčih kot
tudi v arenah in na stadionih. S prodajo okoli 32 milijonov nosilcev zvoka je prejela več kot 180 zlatih/platinastih priznanj v več kot 40 državah.
Time to Say Goodbye, pesem, ki jo je
zapela skupaj z Andreo Bocellijem, je
postala izjemna mednarodna uspešnica, hkrati pa je edina umetnica,
ki so jo doslej kar dvakrat povabili na
otvoritev olimpijskih iger, ko jo je videlo kar 7 milijard gledalcev. Pri nas
bo nastopila prvič, družbo pa ji bodo
delali slovita zasedba Gregorian in
drugi posebni gosti ob spremljavi simfoničnega orkestra. V okviru Royal Christmas Gala
bodo mednarodni umetniki uprizorili resnični spektakel, ob tej podpori pa bodo predstavili
večinoma tradicionalne božične klasike, seveda pa ne bodo manjkale niti njihove največje
uspešnice._

Nepozabni Elvis Presley je s svojim glasbenim stilom, nastopanjem
in glasom zaznamoval svet glasbe vse do danes. Z izjemnostjo
in drugačnostjo se je prebil v sam vrh glasbene scene in postal
glasbena ikona, ki je zaznamovala 20. stoletje, ter eden od najbolje prodajanih glasbenikov v zgodovini. Ob 83. rojstnem dnevu
kralja rock’n’rolla prihajajo v Cvetličarno skupine Sam’s Fever, The
Imperials, Dennis Jale in TCB Band – The Original Band of Elvis
Presley z Elvisovimi glasbeniki, kot so James Burton, Glen D. Hardin in Ronnie Tutt, ki so Elvisa spremljali od leta 1969 pa vse do
njegove smrti v letu 1977. Prisluhnili boste lahko najznamenitejšim
Elvisovim uspešnicam, kot so: Love Me Tender, Suspicious Minds,
In The Ghetto, Always on My Mind, Are You Lonesome Tonight, It’s
Now or Never, Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, I Can’t Stop
Loving You in mnogim drugim. Dan pred koncertom, 16. januarja,
bo v Kavarni Union organizirana tudi posebna predkoncertna zabava, kjer se boste lahko podružili s člani TCB Banda, nastopil pa
bo tudi priznani madžarski impersonator Elvisa Peter Andorai in
The Graceband._
17. januarja ob 20.00 / Ljubljana / Cvetličarna

ČRNA KOMEDIJA

PIJANI

ZID, JEZERO

Dogajanje je postavljeno v dnevno
sobo, ki sta jo zakonca Rudi in Lidija že davno pregradila z zidom, zdaj
pa vsak svojemu obiskovalcu pripovedujeta o dramatičnih dogodkih
izpred štirinajstih let, ki so usodno
zarezali v njuno življenje in ga za
vselej spremenili._
Režija: Miloš Lolić
31. decembra ob 19.00 /
SNG Drama Ljubljana

7. decembra ob 20.00 / Mestno gledališče ljubljansko
KOMEDIJA DR AME

GALEB

Foto: Peter Uhan

Ob jezeru na podeželskem posestvu ostarelega in bolehnega
Sorina in njegove sestre, slavne
igralke Irine Arkadine, želi njen
sin Konstantin Trepljev z uprizoritvijo svoje igre predstaviti vizijo
novega gledališča. Ob spodletelem umetniškem dogodku se
začno razkrivati različna hrepenenja in izrisovati številni ljubezenski trikotniki znotraj zbrane
družbe. Trepljev, ki si želi uspeti
kot dramatik, je zaljubljen v Nino,
mlado dekle, ki ima tiho željo, da
bi postala igralka, toda njo očara
Trigorin, uspešen pisatelj in ljubimec egocentrične Irine. Maša,
hči Poline, nesrečno poročene s
pragmatičnim oskrbnikom posestva Šamrajevim in hrepeneče po
pozornosti zdravnika Dorna, je neuslišano zaljubljena v Trepljeva, za njeno naklonjenost pa se bori učitelj Medvedenko. Situacija obeta komedijo.
Tako je Anton Pavlovič Čehov igro tudi začel pisati: »Pišem nekaj čudnega. (...) strašno grešim zoper scenska pravila. Komedija, tri ženske vloge,
šest moških, štiri dejanja, pejsaž (razgled na jezero), mnogo je pogovorov
o literaturi, dogajanja je malo, ljubezni na pretek ...« Toda med tretjim in
četrtim dejanjem mineta dve leti, v katerih se marsikomu dogodijo huda
razočaranja, in tako v zaključni atmosferi tragični toni preglasijo komične._
Režija: Paolo Magelli
7. decembra ob 20.00 / SNG Nova Gorica

GL ASBENA KOMEDIJA

GLORIOUS!

Svetovno uspešna glasbena komedija Glorious! temelji na resnični
zgodbi najslabše sopranistke vseh
časov Florence Foster Jenkins
(1868–1944). Odštekana glasbena
komedija, ki proizvaja »salve smeha
in na tone sproščenega vzdušja«._

SILVESTROVO
V OPERI

Ljubljanska Opera bo v leto 2018
vstopila v velikem slogu – z razkošnim silvestrskim večerom. Klasični
balet Labodje jezero bo pospremila
slavnostna novoletna večerja, po
novoletni zdravici pa se bo na odru
začel gala ples ob živi glasbi. Za
dobro vzdušje bo poskrbela izjemna
pevka Nuška Drašček Rojko s svojo
glasbeno skupino._
31. decembra ob 18.30 /
SNG Opera in balet Ljubljana

Režija: Krešimir Dolenčić
31. decembra ob 18.00 / SNG
Maribor

Foto: Arhiv CelloArt

Režija: Juš Zidar

Foto: Damjan Švarc

Foto: Peter Giodani

Po že uprizorjenih vznemirljivih dramskih besedilih Kisik
in Iluzije se bomo ponovno
srečali z Ivanom Viripajevom,
ki velja za enega od trenutno najprodornejših ruskih in
evropskih sodobnih dramatikov. Črna komedija Pijani se
dogaja neke noči nekje na Zahodu, v enem današnjih velemest. V igri nastopa 14 oseb.
Prav vse so zaradi različnih
razlogov močno pijane. Nekaj
se jih vrača s poročnega slavja, nekaj jih je proslavljalo fantovščino, nekaj obletnico smrti prijateljeve matere … Z izjemo mladoletne prostitutke
so vsi izobraženi in več kot dobro situirani: bankirji, menedžerji, direktorji,
namestniki direktorjev … Pijanost je tisti poriv, ki jim omogoči, da izgubijo
nadzor nad seboj in prestopijo meje ustaljenih običajev in vzorcev vedenja
ter odkrito spregovorijo o stvareh, ki jih trezni niti sami sebi ne bi priznali._

CELOVEČERNA ENODEJANK A

Foto: Darja Štravs Tisu

V DECEMBRU NAS ČAKATA DVE PREMIERI, ČRNA KOMEDIJA PIJANI IN KOMEDIJA DRAME GALEB. SEVEDA NE SMEMO POZABITI
NA SILVESTROVANJA V HRAMIH KULTURE, KJER BO ZARES BOGAT REPERTOAR UMETNIŠKIH STVARITEV.

SILVESTROVANJA
NA GLEDALIŠKIH
ODRIH

GL ASBENO-PLESNI VEČER

SILVESTRSKI
SIJAJ

Prisluhnili boste klasični glasbi in
zimzelenim melodijam v izvedbi
osemčlanskega ansambla CelloArt,
ki ga sestavljajo priznani violončelisti orkestra Slovenske filharmonije;
s klasičnimi baletnimi in sodobnimi
plesnimi koraki pa jih bodo pospremili solisti Baleta SNG Maribor v koreografiji Valentine Turcu._

Foto: Jaka Babnik / SLG Celje

POD ODRSKIMI
ŽAROMETI

Foto: Peter Uhan

ODRI

KOMEDIJA

ŽALUJOČA
DRUŽINA

Mojster karakterne komedije Branislav Nušić je svojo kritično ost
usmeril v pokvarjeno, sprenevedavo in povampirjeno družbo oziroma
družino, ki se po stričevem pogrebu
zbere na njegovem domu in v kateri
je vsak od tako imenovanih »sorodnikov« prepričan o tem, da je prav on
neizpodbitno upravičen do dediščine._
Režija: Igor Vuk Torbica

31. decembra ob 20.30 / Gledališče
Koper

31. decembra ob 19.00 /
Prešernovo gledališče Kranj
D E C E M B E R
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KNJIGE

CITY KNJIŽNICA
VSAJ ZA TRENUTEK IZ ROK SPUSTITE VSE TEHNOLOŠKE
PRIPOMOČKE IN VZEMITE V ROKE KAKŠNO DOBRO KNJIGO. OBSTAJA NAMREČ REK, KI PRAVI, DA SE POT PROTI
ZNANJU ZAČNE Z OBRAČANJEM STRANI. ZATO NE ČAKAJTE, OBRNITE PRVO STRAN ŽE DANES.
JANA PRISTOVŠEK

ČAROBNI ODNOS
Jana Pristovšek, avtorica uspešnice 8 moških,
zakaj pa ne?, tokrat piše o pomenu dobrega odnosa. Ljudje smo socialna bitja, in ko z drugimi
ljudmi prihajamo v stik, z njimi vstopamo v odnos. Energija nekega odnosa je lahko tako močna, da nam praktično ni živeti brez nje, ali pa iz
odnosa pobegnemo zadnji trenutek pred popolnim sesutjem. V dobrem odnosu se počutimo
varni, zaželeni, ljubljeni, osebnostno napredujemo, si upamo tvegati, izražati svoje želje, sanje,
čustva in občutke. V slabem odnosu nazadujemo
in postavlja se vprašanje, zakaj v njem ostajamo.
Zakaj zdravi, finančno stabilni, sposobni, inteligentni ljudje ostajajo v takšnem odnosu?_
zalozba-chiara.si
17,00 €
FRANZ XAVER VON SCHÖNWERTH

SCHÖNWERTHOVE
PRAVLJICE
Kaj bi rekli, če bi pravljice, ki jih poznate že od malih
nog, nenadoma dobile nove konce? Če bi na mesto
poznanih junakov stopili novi liki – drugačni, a hkrati
prijetno vznemirljivi? Pravljice bavarskega zbiralca
ljudskega izročila Franza Xaverja von Schönwertha
vabijo k branju, pripovedovanju in domišljijo spodbujajočemu poslušanju nenavadnih zgodb, ki pod
površjem skrivajo bogato ljudsko modrost in globoke življenjske resnice ter razkrivajo popolnoma
nov pravljični svet. Prvinski, vznemirljiv in izzivalen.
Slovenski prevod je ilustrirala mlada in prodorna
ilustratorka Hani Stupica._
miszalozba.com
45,95 €
JAN GOLJA

SLOVENCI V DNEVNIH
SOBAH
Knjiga Slovenci v dnevnih sobah vam ponuja necenzuriran vpogled v dnevne sobe naših sosedov.
Je resničen odsev Slovencev, brez olepšav, brez
pretiravanja. Je utrip današnjega časa, družbe,
ki pa zares ne bo nikoli več ista, kot je v tem trenutku. Knjiga Slovenci v dnevnih sobah na police
domov postavlja druge domove. Cilj je, da bralec
spozna posebnost in vrednost svoje življenjske
zgodbe skozi utrinke posameznikov, predstavljenih v knjigi. To ni knjiga, ki jo prebereš in nanjo pozabiš, ampak jo bereš vsakič znova in znova, saj
odpira nova in nova obzorja._
slovencivdnevnihsobah.si
34,90 €
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OGLASNA VSEBINA

OSVOJITE NAGRADO

DRUŽINSKI DAN
V KINIH CINEPLEXX

Nova Disneyjeva uspešnica
Koko in velika skrivnost, ki se
vr ti skupaj s kratkim predf ilmom
Ledeno kraljest vo: Olafova prigoda, je bila razlog za obisk družinskega dneva v kinih Cineplex x.
Najmlajši so se razveselili poslikav
obraza, balonov in pobar vank . V
Kranju in Mariboru je za dobro
vzdušje poskrbel Olaf._

cineplexx.si

OSVOJITE PAMETNI
TELEFON LG X POWER 2
OBIŠČITE SPLETNO STRAN CITYMAGAZINE.SI IN SE
POTEGUJTE ZA NAGRADO, KI VAS BO SPREMLJALA VSAK
DAN – PAMETNI TELEFON LG X POWER 2. MED VSEMI, KI
BOSTE PRAVILNO ODGOVORILI NA NAGRADNO VPRAŠANJE, BOMO NEKOMU PODELILI:
• PAMETNI TELEFON LG X POWER 2
NAGRADO BOMO ŽREBALI 21. 12. 2017.
CITYMAGAZINE.SI/LGXPOWER2
LG X POWER 2/

LG X POWER 2 JE
TELEFON, NAREJEN,
DA TRAJA.

PRVA TRGOVINA
KOZMETIKE MAC
V LJUBLJANI

Dolga vrsta nestrpno čakajočih pred trgovino, še preden se
je ta odprla, nakazuje, da smo v
Sloveniji že dolgo časa pričakovali
blagovno znamko MAC. Poklicni
umetniki ličenja MAC so obiskovalcem predstavili nove trende,
izdelke ter božično-novoletno
kolekcijo._

Z izjemno zmogljivo baterijo
4500 mAh, minimalističnim in
modnim videzom ter zaokroženim profilom bo postal vaš
idealni spremljevalec. Uživajte
vikend in pojdite na kampiranje z družino ali na smučanje s prijatelji. Izkoristite 8 ur
uporabe fotoaparata ali 7 ur
snemanja videoposnetkov ali
18 ur gledanja filmov ali 12 ur
GPS-navigacije ali 19 ur brskanja po spletu. Polnilec lahko
pozabite doma za popoln vikend brez skrbi. Popolnoma
napolnite telefon v 2 urah in 12
minutah. Se vam še bolj mudi?
S samo 30-minutnim polnjenjem napolnite baterijo za
27 %, kar omogoča, da telefon
uporabljate cel dan. Kamera s
13 MP ujame vse podrobnosti
najlepših trenutkov vašega
življenja._
lgmobile.si

maccosmetics.com

KAKO DO NAGRADE?
Nagradna igra poteka med 6. 12. in 20. 12. 2017. Vsi pogoji za sodelovanje so
objavljeni ob obrazcu na spletni strani, kjer z vpisom podatkov in odgovorom na preprosto nagradno vprašanje sodelujete v nagradni igri. Organizator nagradne igre je podjetje VAMA TRADE POVŠIČ & CO., d.o.o._

SODELUJTE:

CITYMAGAZINE.SI/LGXPOWER2
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LIDL.SI/FASHIONWEEK

#LETSCELEBRATE
#LIDLFASHIONWEEK
Lidl Slovenĳa d.o.o. k.d.
www.lidl.si

OD PONEDELJKA
4. 12.

