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ZA VAS SMO 
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 bluza           79,95 €
 hlače           99,95 €
 čevlji         179,95 €
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Kaj je dom? SSKJ ga opredeljuje kot prostor, 
hišo, kjer kdo stalno živi, od koder izhaja. A 
dom je veliko več. Je pribežališče, naš lastni 
azil, je prostor, kjer smo, kar smo, brez pret-
varjanja, brez mask. Dom je 
tam, kjer razgaljamo sebe, kjer 
se najbolj iskreno smejimo in 
najbolj iskreno jočemo. In lah-
ko bi tudi rekli, da je dom tam, 
kjer je naše srce. Takšno, kot 
je. Zato je še kako pomembno, 
da je naš dom udoben, topel, 
prijazen, vabljiv in gostoljuben. 
Ko sem pred letom iskala novo 
stanovanje in sem si jih ogle-
dala malo morje, sem samo 
na enem ogledu začutila, da 
sem vstopila v dom, v domače 
okolje, kjer se počutim prijet-
no. Danes je to moj dom, najin 
dom, in ne bi ga zamenjala za 
nič na svetu.

Tokrat se v naši reviji še pose-
bej posvečamo domu, dizajnu in arhitekturi. 
Pogledali smo, kateri trendi za urejanje doma 
najbolj prevladujejo to jesen in zimo, za vas 
pa smo našli tudi kos pohištva, ki je na dobri 
poti, da postane vsaj tako kulten, kot je 

njegov predhodnik. Pokukali smo v najlepše 
hotelske avle na svetu (še zdaj se nam cedijo 
sline) in pogledali, kakšen kulinaričen spek-
takel nam v novembru tokrat pripravlja naša 

prestolnica. Ponovno smo 
pripravili nabor edinstvenih 
dogodkov, ki se bodo odvijali 
v naših mestih in v kulturnih 
ustanovah, nismo pozabili 
niti na mobilne in tehnološke 
novosti, med katerimi tokrat 
še posebej izstopa en dotični 
lepotec (več na strani 30). 

Zdaj, ko je jesen tudi uradno z 
nami, je prav, da ne pozabite 
na vse jesenske dobrote, ki 
bodo nahranile naše telo in 
dušo. Želim vam, da to jesen 
resnično užijete, vreme je 
očitno na naši strani. Le kaj je 
lepšega kot sprehod na son-
čen dan po šelestečem listju? 

Lucija Marko, 
urednica

 lucymarko 
lucija.marko@citymagazine.si 
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MESEC OBLIKOVANJA
Oktobra bo Ljubljana v duhu meseca obliko-
vanja, ki letos prihaja v drugačni preobleki – 
odvijal se bo v sklopu najnovejše in navdihujo-
če platforme v razvoju BIG SEE. V ospredju bo 
ustvarjalnost, strast in eksotika jugovzhodne 
Evrope, ki bo predstavljena skozi oči različnih 
strokovnjakov in ustvarjalcev. Soustvarjajte 
novo ustvarjalno regijo, ki predstavlja stari 
svet za novo Evropo._

do 23. novembra / Ljubljana /  
Mesto oblikovanja 

PRIHAJAJOČI OKTOBRSKI DOGODKI BODO PREDVSEM V 
ZNAMENJU KAKOVOSTNE GLASBE, FILMOV IN FESTIVALOV 
TER OKUSNE HRANE IN PIJAČE. DATUMSKO SE NEKATERI 
DOGODKI TUDI ODLIČNO UJEMAJO, ZATO BOSTE LAHKO Z 
»ENO ZADNJICO SEDELI NA DVEH STOLIH«.
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TEDEN RESTAVRACIJ
Najboljši slovenski kuharski mojstri in mojstrice 
vabijo na drugi najokusnejši teden letošnje-
ga leta. Letošnja najbolj množična slovenska 
kulinarična akcija, v kateri bodo sodelovale 102 
restavraciji, med njimi tudi 11 novih, bo v zna-
menju pozdrava slovenskih vrhunskih chefinj 
in chefov svojim gostom. Sodelujoče resta-
vracije po vsej Sloveniji bodo goste razvajale s 
posebnimi meniji po enotni ceni 18 evrov._

do 21. oktobra /  
različne lokacije po Sloveniji 

JAZZ CLUB LJUBLJANSKI GRAD 
Lanskega oktobra se je v Skalni dvorani odprl Jazz Club Ljubljanski grad, ki je v svoji prvi sezoni do 
konca maja 2018 predstavljal prijetno koncertno in klubsko prizorišče. Poleti so koncerte preselili na 
letni vrt Hostla Celica, septembra pa so se znova vrnili v Skalno dvorano z zvoki jazza, soula, funka, 
ritma in bluesa, latina ter rocka & bluesa. Ta mesec boste lahko prisluhnili najnovejšemu projektu 
dobitnika prestižne skladateljske nagrade (2017 ASCAP Johnny Mandel Prize) in v New Yorku živečega 
bobnarja in skladatelja Žana Tetičkoviča & The New Standards Trio (12. oktobra), dramskemu igralcu 
in slavnemu imitatorju Klemnu Slakonji (19. oktobra), novemu projektu Ratka Zjače in Stefana Bedetti-
ja (26. oktobra), v New Yorku živečemu slovenskemu glasbeniku, ki se ponaša z žametnim zvokom 
saksofona Igorju Lumpertu (2. novembra) in projektu treh nadarjenih glasbenikov Nas3 (9. novembra). 
Vabljeni, da jim prisluhnete v živo!_

do 28. decembra / Skalna dvorana / Ljubljanski grad 

ZLATI BOBEN
Mednarodni festival kreativnosti Zlati boben le-
tos praznuje 25. obletnico in se v ta namen vra-
ča nazaj na slovensko obalo, v svoj prvi dom – 
Portorož. Festival, ki bo potekal v drugi polovici 
oktobra, ne prinaša samo spremembe v lokaciji, 
ampak tudi prenovljen tekmovalni program. 22 
mednarodnih strokovnjakov bo ocenjevalo in 
določilo, katera dela odražajo najnovejše trende 
v oglaševalski in kreativni industriji._

do 19. oktobra / Portorož / Hotel Slovenija 

MESEC JESENSKIH 
DOGODIVŠČIN

BESEDILO & IZBOR: CITY MAGAZINE

DAN ZA ...

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

53. FESTIVAL BORŠTNIKOVO 
SREČANJE
Festival Borštnikovo srečanje kot osrednji 
slovenski gledališki festival že več kot pol 
stoletja bogati slovenski gledališki in kulturni 
prostor. Vsako leto je druga polovica oktobra 
kulturo obarvana, obiskovalci pa so priča 
številnim visokokakovostnim produkcijam, 
ki jih ustvarjajo tuji in slovenski umetniki. 
Letošnja izdaja bo prenovljena, vendar bo še 
zmeraj temeljila na uveljavljenih pristopih iz 
prejšnjih let, na katerih je festival gradil svojo 
identiteto._

do 28. oktobra / Maribor / SNG Maribor

 04 //  C I T Y M A G A Z I N E . S I
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DRUM AND BASS KONFERENCA
Vsako leto smo priča tradicionalnemu kon-
ferenčnemu snidenju slovenskih kolektivov, 
DJ-jev, producentov in MC-jev, a letošnji 
dogodek bo poseben – slavili bodo 10. rojstni 
dan, ki bo obarvan z bogato ponudbo glasbe 
in različnih umetnikov tako, da boste lahko vsi 
oboževalci različnih žanrov glasbe in kulture 
prišli na svoj račun._

27. oktobra ob 20.00 / Ljubljana / 
Metelkova Mesto

POLYGLOT CONFERENCE 
LJUBLJANA 2018
Polyglot Conference že pet let razveselju-
je številne poliglote po svetu - leta 2013 so 
prebili led v Budimpešti, pet let pozneje pa 
bodo prvič gostili konferenco v Ljubljani. Tema 
letošnje konference je ‘Diversity in Language’, 
zato bodo tudi slavili raznolikost, s katero se 
srečujemo v Sloveniji, kot tudi raznolikost med 
udeleženci dogodka. Konferenca bo namenje-
na raziskovanju tehnik učenja jezikov pa tudi 
temu, kako  najučinkoviteje uporabljati svoje 
jezikovne spretnosti za delo in učenje._

do 28. oktobra / Ljubljana / Hotel Union

KURZSCHLUSS
Uroša Umeka, »Fotra«, vsi v Sloveniji pa tudi 
zunaj meja ‘kokoške’ poznajo, saj že 25 let 
ustvarja in je prejemnik številnih priznanj, ki 
njegov uspeh potrjujejo tudi v svetovnem 
merilu. Zato bo peti Kurzschluss v zna-
menju Umeka – s serijo techno dogodkov 
želijo počastiti 25 let njegovega glasbenega 
udejstvovanja. Priznani techno didžeji bodi 
prvič vrteli glasbo že oktobra, decembra 
pa nas časa veliki techno finale, ki bo poln 
presenečenj._

do 21. decembra / Ljubljana
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/ R A Z S T A V A

BODY WORLDS VITAL
Razstava Body Worlds Vital je novo poglavje 
v znameniti seriji razstav Body Worlds, ki si jo 
je ogledalo že prek 43 milijonov ljudi v več kot 
90 mestih. Po treh letih gostovanja v Evropi 
prihaja tudi v Ljubljano, na Gospodarsko 
razstavišče, kjer bodo obiskovalci lahko na 
lastni koži doživeli srečanje vseh svetov na 
enem mestu – od medicine do znanosti in 
umetnosti._

do 20. januarja 2019 / Ljubljana / 
Gospodarsko razstavišče   

ČOKOLJANA
Kdo si lahko predstavlja življenje brez čokola-
de v vseh njenih oblikah? Čokoholiki zagotovo 
ne! Na enem mestu, v enem dnevu bo tudi 
šestič letos zbranih več kot 60 ponudnikov 
čokoladnih dobrot, ki bodo s svojimi sladicami 
Pogačarjev trg preplavili z mamljivimi vonja-
vami, brbončice sladkosnedih pa popeljali v 
nove dimenzije. Čokoladni svet čaka na vas!_

20. oktobra ob 9.00 / Ljubljana / 
Pogačarjev trg 

DJ JAZZY JEFF V CIRKUSU
V Cirkus se vrača DJ Jazzy Jeff, miksmojster 
iz Filadelfije s 30-letno kilometrino, legenda 
iz kultne TV-serije Princ z Bel Aira, dvakratni 
grammyjevec in svetovni DJ-šampion, ki je 
sodeloval tudi z Eminemom, The Roots in 
Jewel, pohod po malih zaslonih in lestvicah 
pa začel z Willom Smithom. Jazzy Jeff še 
vedno sodeluje tudi pri nekaterih Willovih solo 
projektih, lani je prvič po debelem desetletju 
tudi nastopil z njim, kot predavatelj pa redno 
gostuje v Red Bull Music Academy in snema 
mikse za Boiler Room._

20. oktobra ob 22.00 / Ljubljana / Cirkus  

DAN ZA ...
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LJUBLJANA TANGO FESTIVAL
Buena onda (dobre vibracije) bodo tudi letos 
v prestolnici, saj bodo kljub novembrskemu 
mrazu plesalci tanga s svojo strastjo ogreli 
ozračje. Na trinajstem festivalu tanga bodo 
v štirih maratonskih dneh in 40 urah različni 
učitelji, umetniki in DJ-ji vpeljali ljubitelje tega 
plesa v svet elegance, ki ji ni kos noben drug 
ples na svetu._

do 11. novembra / Ljubljana /  
Grand hotel Union in Festivalna dvorana

FTRGATEV 2018
Klub mariborskih študentov letos že tretjič 
prireja najbolj odštekano zabavo v letu in kot 
vsakič do zdaj ste lahko prepričani, da bo vaš 
novi najbolj »ftrgan« dan. Tudi letos boste lah-
ko uživali ob skejterskih trikih ali sodelovali pri 
njihovem izvajanju, zvečer pa se skupaj v dvo-
rani zabavali ob glasbi treh znanih glasbenih 
izvajalcev: Vlada Kreslina, Prljavega kazališta 
in Mika Valeta._

9. novembra ob 16.00 / Maribor / UŠC 
Leona Štuklja

MARTINOVANJE V LJUBLJANI
Letos bo potekalo že 16. martinovanje v 
Ljubljani. Na prireditvi se bo ob bogatem 
kulturno-umetniškem programu predstavilo 
okoli 80 ponudnikov vrhunskega slovenskega 
vina in odlične kulinarike. Otvoritev Ljubljanske 
vinske poti bo tradicionalno pred Mestno hišo, 
na martinovanju v Ljubljani pa bodo obiskoval-
ci lahko spremljali številne kulturno-umetniške 
predstave, ki jih bodo pripravili nastopajoči iz 
cele Slovenije._

10. novembra ob 10.00 / Ljubljana / 
različna prizorišča po mestu
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LIFFE: MEDNARODNI FESTIVAL 
FILMA
Največji ljubljanski mednarodni filmski festival 
LIFFe bo tudi letos povezal številne produk-
cije slovenskega in tujega kova. V 11 dneh 
se bodo predstavili številni režiserji, ki bodo 
predstavili filme v različnih kategorijah. Od 16. 
oktobra boste lahko kupili karte v predprodaji, 
izšla pa bosta tudi programska knjižica in 
katalog festivala._

do 18. novembra / Ljubljana /  
Cankarjev dom 

VOLKSWAGEN 23. LJUBLJANSKI 
MARATON
Zadnji vikend v mesecu bo v znamenju 
športa, saj se bo odvil 23. Ljubljanski mara-
ton, na katerem bodo najbolj zavzeti tekači 
merili svoje moči. Otroci, dijaki in odrasli se 
kot vsako leto lahko prijavite na tek, ki ne bo 
vključeval zgolj športa, temveč tudi zabavo 
in druženje, ki ga ni nikoli dovolj. Če ne boste 
tekli, pa se lahko pridružite kot navijači in 
spodbujate najbolj pogumne._

do 28. oktobra /  
različna prizorišča po Ljubljani in okolici 

AMBIENT LJUBLJANA
Oktober ni oktober, če nismo priča tradicio-
nalnemu sejmu Ambient, na katerem se že 
vrsto let predstavljajo različna podjetja, ki 
spodbujajo rast in razvoj pohištvene indu-
strije ter oblikovanja pri nas. Tudi letos bodo 
na Ambientu in Sejmu dom+ obiskovalci 
lahko videli ponudbo pohištva in sodelovali v 
pestrem spremljevalnem programu._

do 11. novembra / Ljubljana / 
Gospodarsko razstavišče 

DAN ZA ...

 06 //  C I T Y M A G A Z I N E . S I
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21. SLOVENSKI FESTIVAL VIN
Slovenski festival vin je dogodek z zelo dolgo tradicijo, saj je v Cankar-
jevem domu leta 1997 prvič odprl svoja vrata. Letos se ponovno vrača 
v hram slovenske kulture, kjer se bo odvijal v popolnoma spremenjeni 
podobi. Kot vsako leto bo tudi tokrat pomembna promocija domačih 
vinarjev, poseben poudarek pa bo tudi na festivalskih srečanjih poslovnih 
partnerjev festivala. Vsi sodelujoči vinarji bodo svoja vina lahko prijavili na 
festivalsko ocenjevanje, obiskovalci pa se bodo lahko udeležili različnih 
delavnic in vodenih degustacij._

do 16. novembra / Ljubljana /  
Cankarjev dom
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PR TEATER 
PR teater je študentska konferenca, nagrajena s prestižno nagrado Gold 
Quill, ki letos že 9. leto poteka na Fakulteti za družbene vede. Namenjena 
je študentom in vsem, ki se zanimajo za področje odnosov z javnostmi 
in komuniciranja. Vabljeni, da se tudi letos zavrtite v ritmu ustvarjalnosti, 
pridobite nova znanja in spletete nove vezi._

15. novembra ob 8.00 / Ljubljana / Fakulteta za družbene vede 

NUXE 1/2
295 x 115+ 3mm

 ali imam  
mešano kožo?

Naravna kozmetika Nuxe je na voljo v lekarnah ter  
trgovinah Maxi, Leposana (E.Leclerc) in Nama v Ljubljani.

Brezplačno svetovanje: 080 35 64 / nuxe-slo@sabex.si

NOVO

Nega kreirana posebej  
za mešano kožo

 9 kombinacija suhe in mastne kože
 9 T-predel (čelo, nos, brada) bolj masten, se sveti
 9 lica normalna do suha
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URBANI UTRIP
URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

M O D A

MOSCHINO × H&M 
PRIHAJA NA POLICE
Za letošnje leto je H&M v aprilu 
naznanil sodelovanje z vrhunsko 
modno znamko Moschino. Da bo 
to sodelovanje uspešno, niti ne 
dvomimo: drzne Moschinove grafi-
ke in vzorci bodo prava paša za 
oči. A to še ni vse: ob kolekciji za 
ženske in moške so pripravili tudi 
kolekcijo za naše hišne ljubljenčke 
in kapsulno kolekcijo v sodelovanju 
z Disneyjem. 

Moschino × H&M bo na policah že  
8. novembra._

hm.com

GLAMPING MOUNTAIN FAIRY TALE: GORSKA 
PRAVLJICA V TRŽIČU
Glamping Mountain Fairy Tale najdete v skritem gorskem biseru Tržiču, le 
streljaj od Bleda in Ljubljane. V enem najčudovitejših in neokrnjenih delov 
Slovenije, v skriti oazi neverjetne narave, čudovitih planinskih poti in razgle-
dov so postavili 6 lesenih hiš, celotni park je zasnovan po načelih feng šuja.

Lesene hiške so zgrajene iz lesa in drugih naravnih materialov, opremljene 
v minimalističnem slogu, z velikimi panoramskimi okni, ki ponujajo pogled 
na okoliško pokrajino. So ogrevane in izolirane ter tako primerne za bivanje 
čez celo leto. Trenutno je v vsaki hiški izobešena in v angleščino prevedena 
lokalna legenda oz. pravljica, po kateri ima hiška svoje ime. Prav tako vsako 
hiško krasijo po tri ilustracije, vezane na pravljico.

Lokacija glampinga je tudi odlično izhodišče za sprehode, kolesarjenje, 
ribolov, pohodništvo, sankanje, kopanje na bližnjem kopališču in malo bolj 
adrenalinska doživetja, kot so padalstvo, turna smuka, plezanje v naravnih 
plezališčih …_
mountainfairytale.com

»PHOTO ARK« 
JOELA SARTOREJA, 
FOTOGRAFSKA 
RAZSTAVA NATIONAL 
GEOGRAPHICA
Ljubljanski grad bo letos že šesto leto 
zapored v sodelovanju z National Geo-
graphicom Slovenija na ogled postavil 
odmevno fotografsko razstavo v Gale-
riji »S«. Tokrat bo na ogled 25 ganljivih 
portretov živali, ki so nastali v okviru 
projekta Photo Ark Joela Sartoreja. Bilo 
je leta 2006, ko se je fotograf National 
Geographica Joel Sartore – namesto 
da bi fotografiral živali v naravi, kar sicer 
počne – namenil ustvariti nekaj formal-
nih portretov živali, živečih v ujetništvu. 
Iz teh začetkov je izšel projekt Photo 
Ark (Fotografova Noetova barka), ki je 
plod sodelovanja med Sartorejem in 
društvom National Geographic Society. 
Fotograf, ki sicer živi v Lincolnu v 
Nebraski, potuje po svetu in portretira 
živali. Upodobiti namerava čim več 
pripadnikov živalskih vrst, ki živijo v 
ujetništvu. Zakaj? Ker se lahko zgodi, 
da bodo nekatere med njimi za vselej 
izginile. Sadovi Sartorejevega dela so 
neprecenljivi in preprosto navdušujoči. 
Razstava bo na ogled med 18. okto-
brom 2018 in 13. januarjem 2019, vstop 
na razstavo je prost._

ljubljanskigrad.si

AQUABELLA®: VLAŽENJE IN SVEŽINA ZA MEŠANO KOŽO
Aquabella® je nova linija iz Labo-
ratorija NUXE, ki je ustvarjena za 
specifične potrebe mešane kože. 
S kombinacijo dveh naravnih ak-
tivnih sestavin – belega lokvanja in 
hialuronske kisline naravnega izvo-
ra – je NUXE našel rešitev za večno 

vprašanje mešane kože, ki potrebu-
je vlaženje suhih predelov obraza 
ter globinsko čiščenje in matiranje 
mastnih predelov.
Poleg tega je NUXE razvil še »Na-
raven Blur kompleks« – popolno 
sinergijo treh rastlinskih aktivnih 

sestavin (sladkorji iz ovsa, izvleček 
zelene leče in izvleček kapucinke), 
ki na naraven način izboljša videz 
mešane kože. Obljublja gladko in 
čisto polt, ne da bi morali preživeti 
ure pred ogledalom._

nuxe.si
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URBANI UTRIP

S T O R I T E VS T O R I T E V

SPLETNI NAKUPI:  
NAJ BO DOSTAVA PAKETA VAŠA IZBIRA 
Pričakujete paket? Ste opravili spletni nakup, izbrali mesto dostave, zdaj pa 
vam izbrana lokacija in čas dostave ne ustrezata več, zaradi nepredvidenih 
obveznosti? Ne zapravljajte časa s čakanjem na dostavo paketa. Izkoristite 
novo storitev Pošte Slovenije »Moja dostava – moja izbira«, ki vam omogoča, 
da spremenite že izbrani datum in izbrano lokacijo dostave paketa tudi, ko je 
ta že na poti k vam. Kako? S SMS-om ali elektronskim sporočilom prejmete 
povezavo do spletne aplikacije »Moja dostava - moja izbira«, kjer lahko izbi-
rate med dostavo na drug naslov, v PS Paketomat, bencinski servis Petrol, 
na pošto, dogovorjeno mesto ali dostavo na drug izbran datum._

posta.si

MBILLS, PETROL IN MASTERCARD: PREPROSTO 
PLAČEVANJE ZA VSE, KADARKOLI IN KJERKOLI 
Podjetje MBILLS je z uvedbo debetne kartice mBills Mastercard skokovito 
razširilo možnosti plačevanja z mBills na skoraj 44 milijonov prodajnih mest 
po vsem svetu. MBILLS je tako postalo tudi prvo slovensko podjetje, ki je 
lansiralo debetno kartico Mastercard. S kartico denar iz svoje mBills mobilne 
denarnice uporabniki lahko porabljajo za vsakodnevne nakupe na vseh pro-
dajnih mestih, primerna pa je tudi za nakupe na spletu ali v tujini. Naročilo in 
plačevanje s kartico je za uporabnike mBills brezplačno.

mbills.si
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M O D A

Z E L E N A  K O Z M E T I K A

PRVA TRGOVINA ADIDAS STADIUM PRI NAS
adidas je v Emporiumu v ljubljanskem BTC-ju slavnostno otvoril trgovino 
adidas Stadium, ki predstavlja najnovejši adidasov koncept trgovin, narejenih 
po navdihu športnih stadionov. Odprtje edine tovrstne trgovine v Sloveniji 
je zaznamoval prihod nove kolekcije adidas by Stella McCartney, ki nadaljuje 
svojo zaobljubo skrbi za okolje. Modna športna oblačila, obutev in oprema, 
oblikovana s pomočjo ekoloških inovacij, zagotavljajo odlične rezultate, ne 
glede na to, ali pada dež ali sije sonce. Poleg najnovejše kolekcije adidas by 
Stella McCartney so v trgovini adidas Stadium v Emporiumu na voljo športna 
oblačila in obutev adidas Performance ter segment modnih artiklov adidas 
Originals. Visokozmogljiva obutev, uporabni dodatki in nepogrešljivi detajli na 
oblačilih odsevajo značilno estetiko adidasovih kreacij in zagotavljajo edin-
stven slog za modne in športne priložnosti._

adidas.com

O’RIGHT: NAJBOLJ ZELEN ŠAMPON NA ZEMLJI
Podjetje O’right deluje po filozofiji, da se vsa proizvodnja, vključno s prido-
bivanjem surovin in upravljanjem z embalažo, vede spoštljivo, ekološko in 
trajnostno prijazno do okolja, rastlin, živali in ljudi. Njihovi proizvodi zajema-
jo predvsem izdelke za nego las in kože, ki so zapakirani v plastenki, ki na 
dnu skriva semena, ki bodo v zemlji zrasla v drevo, hranila pa bodo črpala iz 
100-odstotno razgradljive embalaže. Šamponi O’right tako ne vsebujejo no-
bene izmed škodljivih sestavin in so tako brez okoljskih hormonov, brez para-
benov, brez formaldehidov, brez barvil, brez ftalatov, brez površinsko aktivnih 
sulfatov, brez dietanolamina ter brez etilen oksidov in njegovih derivatov. 
Prodaja bo v Sloveniji v ekoloških trgovinah, lekarnah in ekoloških salonih._

oright.com
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PRVI SLOVENSKI TEDEN KOZMETIČNIH 
SALONOV 
V Sloveniji bo med 15. in 20. oktobrom prvič potekal teden 
kozmetičnih salonov. Če je kdaj dober čas za obisk kozmetič-
nega salona, je to zagotovo zdaj, saj bodo najboljši kozme-
tični saloni po vsej Sloveniji ponujali ekskluzivne storitve iz 
sveta profesionalne kozmetike.  Svoja vrata bo v okviru tega 
večdnevnega dogodka odprlo več kot 30 kozmetičnih salonov 
po vsej Sloveniji, ki bodo ponujali več kot 60 različnih pake-
tov storitev, pripravljenih samo za ta teden, poudarek pa bo 
na dodani vrednosti teh ponudb. Vsi sodelujoči saloni imajo 
certifikat odličnosti, ki jim ga je podelilo Slovensko kozmetično 
združenje, certifikat pa zagotavlja, da so storitve, ki jih ponuja-
jo, na najvišji možni ravni._ 

kozmeticnozdruzenje.si

EKSKLUZIVNE BLAGOVNE ZNAMKE V PRENOVLJENEM 
PRITLIČJU BLAGOVNICE MAXI 
Svoja vrata je odprlo prenovljeno pritličje v ljubljanski blagovnici Maxi, ki je prve obisko-
valce sprejela pred 47 leti. V njej že vseskozi sledijo zadnjim trendom, hkrati pa se dobro 
zavedajo pomena tradicije, ki jo nadvse spoštujejo skozi vso svojo zgodovino.
Prenova pritličja je prinesla številne nove blagovne znamke. Ekskluzivno so prišle na 
police dišave Tom Ford, Chanel – Les Eaux, Guerlain – L'art et la Matière in Valmont – 
Storie Veneziane. Negovalno kozmetiko pa sta ekskluzivno obogatili ameriška naravna 
negovalna kozmetika Kiehl's in angleška negovalna kozmetika Elemis. Pestro ponudbo 
prestižne kozmetike dopolnjujejo dišave Tiffany & Co. in negovalna kozmetika Darp-
hin, Pure Altitutde, Triumph & Disaster, Profusion Cosmetics in B TAN. Premierno sta 
v Maxijevih prostorih predstavljeni korejska negovalna kozmetika Erborian in švedska 
znamka ličil Idun minerals.  Dodatno je prenovljeno pritličje prineslo tudi kotiček pri-
znanih sončnih in korekcijskih očal Optike Krstič, osvežena pa bo ponudba ur in nakita 
Slowatch. Prav tako imajo svojo ponudbo Zakladi Slovenije, prenovljen pa je tudi origi-
nalni kotiček Samsonite._ 

maxi.si

L E P O TA K O Z M E T I K A

URBANI UTRIP
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URBANI UTRIP

Z D R AV J E

JANA KOTESKA JE 
IZBRALA ŠAMPINJONE
V rožnatem oktobru, svetovnem mesecu 
osveščanja o raku dojk, pri HOFERju po-
zivajo k zdravi prehrani kot enemu izmed 
pomembnih vidikov skrbi za svoje zdravje. 
Sveži šampinjoni so v času, ko dnevi pos-
tajajo vedno hladnejši, okusna dopolnitev 
zdravega jedilnika, nanje pa prisega tudi 
ambasadorka roza oktobra Jana Koteska, 
ki je prebolela raka na dojki. Pomena zdra-
ve prehrane se je resno začela zavedati 
v času svoje bolezni, šampinjone pa si 
rada pripravi na različne načine. »Obo-
žujem popečene šampinjone z jajci, rada 
pa si jih privoščim tudi surove v solati.« 
Jana Koteska prav tako poudarja, da rak 
ne izbira, zato je pomembno, da veliko 
pozornosti posvetimo predvsem preventivi 
in osveščamo o zdravem načinu življenja. 
Poleg kakovostne prehrane pa je treba 
skrbeti in negovati tudi dobre odnose. S 
skupnimi močmi lahko vsaj malo pomaga-
mo tistim, ki jih je bolezen prizadela, zato 
pri HOFERju z izbiro roza paketa šampi-
njonov v oktobru namenjajo 10 centov za 
program ROZA, ki ga slovensko združenje 
Europa Donna organizira v podporo bolni-
cam z rakom in njihovim svojcem._

hofer.si
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Ustanoviteljica

www.mgl.si, 01 2510 852

REPERTOAR 2018/2019
vEliki OdER

Honoré de Balzac MERcAdET ali POslOvni člOvEk Komedija
Tena Štivičić kREsnicE Drama
Nejc Gazvoda Tih vdih Drama

Zinnie Harris TA nEsREčni ROd Drama
Molière TARTuffE Komedija

Marshall Brickman, Rick Elice, Andrew Lippa AddAMsOvi Mjuzikel – komedija

Sedem gledaliških večerov za študente že za 39 eur.
Ogled novega mjuzikla Addamsovi je vključen v ceno abonmaja.

MALA SCENA
Branden Jacobs-Jenkins GLoriA Drama
Nikole Beckwith PoGrEšANA Drama
Petr Zelenka odhodi vLAkov Komedija
Theresia Walser tAkA SEM kot vi, rAdA iMAM jAboLkA Črna komedija
Iza Strehar izkoriSti ME iN zAvrzi Dramedija

ŠTUDENTSKI 
ABONMA
2018/2019
DO 24. 10.

ŠTUDENTSKI 
ABONMA
2018/2019
DO 24. 10.
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SOMETHING NAVY
Prva samostojna blagovna 

znamka blogerke Arielle Char-
nas, ki pooseblja dostopno modo 

z luksuzno rahločutnostjo. Ta 
pletena kapa je odličen primer, saj 
se ponaša tako s funkcionalnostjo 

kot z eleganco. 
somethingnavy.com 

32,00 €

DEBORAH LIPPMANN
Lak za nohte v barvi »Can’t Stop 
The Feeling«, ki vsebuje dvojno 
patentirano formulo, ki pomaga 

zagotavljati zdravje in sijaj nohtov. 
deborahlippmann.com 

18,00 €

GLAM MEETS GLAM COLLECTION
Luksuzna žametna obleka z gumbi 

in glamuroznim V-izrezom 
galmeetsglam.com 

152,00 €

JONES
Bluza s cvetličnim potiskom 

jones-fashion.com 

89,95 €

BAN.DO
Majica s šaljivim napisom  
»Rekli so mi, da bo vino.« 

bando.com 

35,00 €

MARC JACOBS
Manjša, a zelo prostorna 

torbica »tote« 
marcjacobs.com 

267,00 €

JONES
Pulover z okrasjem okoli vratu 

jones-fashion.com 

99,95 €

BAUBLEBAR
Zlata ogrlica s kristali v 
toplih »sladkih« tonih 

baublebar.com 

53,00 €

TED BAKER LONDON
Škornji Elzbet v zelo 

prefinjenem videzu nogavic 
tedbaker.com 

222,00 €

STILIST

MODA

V ZNAMENJU ROŽNATEGA OKTOBRA
ŽENSKA OMARA+

MOTHER
Hlače iz deftina, ki bodo s svojim 

visokim pasom poudarile postavo. 
motherdenim.com 

186,00 €

HAPPY SOCKS
Barvite nogavice v slogu 90. let 

prejšnjega stoletja 
happysocks.com

Supernova Rudnik, Ljubljana 

9,00 €

ZARA
Krajša jakna iz  

umetnega krzna 
zara.com 

59,95 €
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MODAMODAMODA

STILIST MOŠKA OMARA+
V ZNAMENJU MOVEMBRA

JACK BLACK
Ohranjajte tradicijo, 

natančnost in udobje 
pravega britja s to ročno 

izdelano britvico. 
getjackblack.com 

114,00 €

REDBUBBLE
Moška majica s šaljivim napisom 
»Če se dotakneš moje brade, se 
bom jaz dotaknil tvoje zadnjice.« 

redbubble.com 

25,00 €

DIESEL
Mehek pulover z grafiko 

na hrbtni strani 
diesel.com 

135,00 €

Rip N Dip
Bombažna majica z dolgimi rokavi 
in grafiko šestih mačkov, ki ses-

tavljajo brado moškega. 
ripndipclothing.com 

44,00 €

MOSCHINO
Šal iz razkošne  
volne merino 

moschino.com 

90,00 €

LEVI’S
Stilsko dovršene raztegljive 

vintage denim hlače  511™ Slim 
Fit Jeans 
levi.com 

153,00 €

NATIVE SHOES
Vodoodporni gležnjarji 

Johnny Treklite 
nativeshoes.com 

86,00 €

ANTHONY
Komplet izdelkov za 

popolno britje 
anthony.com

nordstrom.com 

59,00 €

BAXTER OF CALIFORNIA
Olje za brado, obogateno 

z oljem skvalan in 
avokadovim oljem, ki vlaži 
ne le brado, temveč tudi 

kožo pod njo. 
baxterofcalifornia.com 

25,00 €

CHAMPION
Lahek nahrbtnik z 

notranjimi žepi, ki se 
zlahka zloži tudi v 

druge torbe. 
champion.com 

28,00 €

LVLXIII
Bomber z igro barvnih kontrastov 

in s podloženimi rameni 
lvlxiii.com 

268,00 €

HAPPY SOCKS
Nogavice z ljubkim motivom 

brkatih kosmatink 
happysocks.com

Supernova Rudnik,  
Ljubljana 

9,00 €
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DOM

L E P O TA 
B I VA N JA :  
5  K L J U Č N I H 
T R E N D OV 
Z A  D O M

BESEDILO & IZBOR: LUCIJA MARKO 

GOZDNO 
PRIBEŽALIŠČE
To jesen za ta trend prevla-
dujejo intenzivni odtenki ja-
godičevja, lubja in robidnic. 
Drugi ključni element je 
plastneje debelih pletenin. 
Kot bi lahko pričakovali, 
bodo korektno zastopane 
tudi gozdne živali. In junak 
te sezone je čeden poljski 
zajček. Od razsvetljave do 
dekorativne posteljnine in 
jedilnega servisa: zajček je 
ključni motiv, ki letos za-
senči vsa druga podeželska 
in gozdna bitja._

Trendom le stežka uidemo. Ti se seveda spreminjajo in razvijajo 
in to se dogaja na različnih stopnjah – nekateri so tako priljublje-
ni več let in ne le eno sezono. Dober primer tega je skandinavski 
trend, ki je z nami že več let in nas še vedno zna presenetiti in 
navdušiti. Tokrat smo za vas pripravili ključne trende za letošnjo 
jesen in zimo, ki bodo odlično posodobili že obstoječi interier.

Ključne barve: rdečerjava, 
barva slive in temno vijoličasta.
Ključni materiali: debele 
pletenine, rustikalna posteljnina 
in žagan les.

Ključne barve: barva sivke, barva žajblja, 
rdečkasto roza in barva belega platna. 
Ključni materiali: rumenorjavo usnje, lončevina in 
beljen les.

NOVI SKANDINAVSKI TRENDI
Sodoben preobrat vedno priljubljene-
ga skandinavskega trenda je idealen za 
ustvarjanje stilskega dekorja brez preveli-
kega napora. Plastenje različnih tekstur bo 
poskrbelo za globino in ustvarilo gostoljubni 
prostor, kjer bomo lahko prezimovali. Nov 
element te sezone je vpliv globalno nav-
dihnjenih vzorcev in barv, rese in cofi pa so 
ključni okraski._
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PONOVNA 
OŽIVITEV 
LUKSUZA
V svetu interierja je luksuz 
nekaj zadnjih let pogosto 
uporabljena beseda in 
nikoli ga ni dovolj. V tem 
kontekstu luksuz najbolje 
opišejo tkanine in kosi po-
hištva, ki izžarevajo kanček 
dekadence. Ta videz tako 
zaokrožijo minimalistična 
»statement« svetila in 
pohištvo z dekorativnimi 
oblikami art decoja. To je 
tudi trend, ki vrača v naš 
dom druženja ob pijači ali 
t. i. uro za koktajle, saj je 
voziček za pijačo ključni 
pohištveni element._

SODOBNI 
USTVARJALEC

Trend slavi lepoto rokodelstva. 
Naravni les, teksturirano tkanje 

in nepopolne oblike ratana ter 
pletenega pohištva ustvarja-

jo surovo lepoto in poskrbijo za 
stilsko dovršen dom. Ta slog je 

precej realističen in nas opominja, 
da je treba nepopolnosti ljubiti in 
ne sovražiti. Je odlična izbira za 
sodobno družinsko življenje, kjer 

bo vsakodnevna obraba dodala 
pristnost in naravno lepoto._

DOM

GLOBALNI NOMAD
Trend proslavlja raznovrstnost 
vzorcev s celega sveta in dom tako 
popelje na popotovanje po global-
nem eklekticizmu. Gre za fuzijo de-
korativnih vzorcev ikat, »paisley« in 
zapletenih indijskih potiskov. Bogati 
barvni toni in robustne teksture 
simbolizirajo pristen, rokodelski 
slog tega nomadskega trenda. Poi-
ščite ročno barvan tekstil v bogatih 
zemeljskih tonih in ročno izdelane 
lončarske izdelke._

Ključne barve: prašna roza, 
oker in loščeno zlato.
Ključni materiali: žamet, 
marmor, medenina in 
dimljeno ali krašeno steklo.

Ključne barve: odtenki bledo sive, naravne 
barve, ogljeno črna in oksidirana rdeča.

Ključni materiali: lončevina, volna, pletenje 
in ratan. dimljeno ali krašeno steklo.

Ključne barve: oker, temno rjava  
in rdečerjava.
Ključni materiali: lončevina,  
tkani tekstil in vrvi.
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THE KENZI 
SOLAZUR & 
SPA, TANGER, 
MAROKO
V letovišču Kenzi Sola-
zur & Spa boste priča 
neposrednemu pogle-
du na svetovno znano 
Gibraltarsko ožino. V 
njihovi krasni avli se 
mešajo moderni dekor 
in tradicionalni mavrski 
poudarki, hotelske goste 
pa vedno znova navduši 
z več kot tisoč svetle-
čimi kroglami, ki se 
spuščajo po sredini belih 
spiralnih stopnic._

kenzi-hotels.com

ARHITEKTURA

Č A R O B N O S T  P O T OVA N JA : 
N A J L E P Š E  H O T E L S K E 
AV L E  N A  SV E T U Hotelske avle ne želijo 

narediti le izjemnega 
prvega vtisa, temveč želijo 
svojim gostom predstaviti 
edinstveno zgodbo o 
destinaciji. Kje na svetu so 
tako osupljive, da jih ni  
moč spregledati?

PALAZZO 
VERSACE, 
DUBAJ
V Dubaju ne manjka 
luksuznih hotelov, 
a Palazzo Versace 
nedvomno izsto-
pa. Ob vstopu vas 
najprej začara čudovit 
razgled na dubajski 
zaliv, prostorni avli pa 
seveda ne primanj-
kuje elegance. Ta se 
še posebej odraža 
v mozaičnih tleh ter 
bogatem rdečem in 
zlatem pohištvu._

palazzoversace.ae

1K PARIS, PARIZ, 
FRANCIJA

Morda boste za trenutek 
pomislili, da ste v bujnem 

gozdu nekje v Južni Ame-
riki, in ne v Parizu: je pa 

res, da je inkovska kultura 
bila oblikovalski navdih za 

tega pariškega lepotca. 
V avli so svetle stene in 

stropi pokriti s tropskimi 
rastlinami in pristnimi pe-

rujskimi artefakti, vključno 
s kipi, maskami in vzorčas-
timi preprogami. Blizu avle 

je hotelski bar Pisco Bar, 
ki je posvečen priljubljeni 

perujski pijači pisko._

1k-paris.com
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ARHITEKTURA

MILLENNIUM 
BILTMORE HOTEL 
LOS ANGELES, ZDA
Hotel, ki ga je zasnoval arhitek-
turni biro Schultze & Weaver, 
črpa svoj navdih iz špansko-ita-
lijanske renesanse in iz arhi-
tekturnega sloga beaux arts, 
s čimer se poklanja kastiljski 
dediščini mesta. V notranjo-
sti najdete freske in stenske 
poslikave, izrezljane marmorne 
fontane in stebre, kristalne 
lestence in izvezene tapiserije. 
Preddverje vključuje tudi strope 
z masivnimi lesenimi tramovi, 
stene s hrastovimi paneli in fine 
rokodelske intarzije._

millenniumhotels.com

HOTEL FOUR 
SEASONS 
GRESHAM PALACE, 
BUDIMPEŠTA, 
MADŽARSKA
Hoteli Four Seasons so znani 
po svojih veličastnih prostorih, 
a Greshmamova palača je naj-
sijajnejša med vsemi. Privlač-
nost razkošne avle poudari 
lestenec v središču okenskega 
kupolastega stropa._

fourseasons.com/budapest

SAVOY HOTEL BUENOS AIRES, 
ARGENTINA
Hotel, ki je bil zgrajen 1910, predstavlja neoba-
roške sanje priljubljenega italijanskega arhitek-
ta tistega časa Gerónima Agostinija. Navdu-
šujoča avla, ki je bila nekoč plesna dvorana, je 
okrašena z lestenci, marmornimi stebri z zlati 
detajli, freskami, pozlačenimi okraski, lesenimi 
tlemi in modernimi rdečimi stoli, ki prikazujejo 
slike slovitih zvezdnikov, kot sta John Lennon 
in Bob Marley._

savoyhotel.com.ar

THE ANAM, NHA 
TRANG, VIETNAM
Vile Anam imajo odprto hotelsko 
avlo s čudovitim pogledom na 
zaliv Cam Ranh. S slikovite avle 
kolonialnega sloga boste tako 
uzrli plažo Bai Dai kot tudi mo-
zaične talne ploščice po meri in 
dekorativni bazen, ki ga obdajajo 
velike vaze v zemeljskih tonih in 
palme. Bela pešpot vodi do ene-
ga izmed treh bazenov v resortu, 
do zelenic in do morja._

theanam.com
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COSM: 
PREFINJENO 
UDOBJE

V OBJEKTIVU

»Nismo želeli ponovno narediti stola. 
Naša zamisel je bila, da tokrat razmis-
limo o izkušnji, izkušnji nične gravi-
tacije. Kodno ime projekta je bilo tako 
Flying Carpet (leteča preproga). Vanj smo 
vložili vse svoje znanje o ergonomiji in 
udobju,« še dodajajo pri Studiu 7.5._

Hermana Millerja je med drugim na vrhu po-
hištvene industrije ustoličil stol Aeron, ki sta 
ga leta 1994 oblikovala Don Chadwick in Bill 
Stumpf. Danes, 25 let pozneje, je tukaj njegov 
naslednik: stol Cosm, ki prihaja izpod rok ber-
linskega oblikovalskega podjetja Studio 7.5.
Oblikovalci so osem let raziskovali in razvijali 
poseben sistem harmoničnega nagibanja sto-
la, ki uporabniku omogoča samodejno prila-
goditev sedeža za maksimalno udobje, kar pa 
je malodane nujno, če razmislimo, koliko časa 
preživimo za pisarniškimi oziroma delovnimi 
mizami. Prefinjena ergonomska oblika stola se 
tako takoj odzove na naše telo, gibanje in držo 
in s tem zagotovi naravno ravnotežje in popol-
no podporo. In ne glede na to, kdo je na stolu 
sedel pred vami, kako dolgo boste na njem se-
deli vi in kaj boste počeli, Cosm nudi takojšnje 
udobje, kjerkoli in kadarkoli.

Ameriško podjetje Herman Miller proizvaja pi-
sarniško pohištvo, opremo in pohištvo za dom. 
Nekateri njihovi najbolj kultni kosi so stol Equa, 
zgoraj omenjeni Aeron, miza Noguchi, kavč 
Marshmallow in moderna ikona počivalnik Ea-
mes. Millerju med drugim priznavajo tudi izum 
slovitih kvadratnih pisarniških celic._

hermanmiller.com
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KULINARIKA

SISTERS KURTOŠ
Sisters Kurtoš, pekarnico v središču Ljubljane, sta odprli sestri Špela in 
Maša skupaj z njunima partnerjema. Ker sta sestri glavni pri peki, se je tako 
ime Sisters Kurtoš ponujalo kar samo.

V pekarnici ponujajo kurtoš, pecivo narejeno iz kvašenega testa. Original-
no ime je: kürtőskalács, prvič pa se je pojavil v Transilvaniji. Prispodoba z 
dimnikom izhaja iz dejstva, da se iz kurtoša, ko ga snamemo s palice, na ka-
teri je pečen, pokadi kot iz dimnika. Od tod tudi izpeljanke vseh drugih imen, 
ki jih slišimo. Vprašanje, kot je na primer »Zakaj ste se odločili madžarsko 
pecivo pripeljati v središče Slovenije?«, jim je zastavljeno zelo pogosto. In 
odgovor je zelo preprost. Kurtoš jih je preprosto prepričal. Pred približno 5 
leti so ga pokusili v Pragi in nato še na Poljskem. Priljubljen je predvsem v 
državah višegrajske skupine, dobimo pa ga tudi drugod po svetu. 

Veliko ljudi kurtošev pravzaprav ne pozna. Zato so želeli z odprtjem pekarne 
ljudem predstaviti in ponuditi nekaj svežega in novega. Pri ponudbi so pos-
krbeli, da lahko v pekarni Sisters Kurtoš prav vsakdo najde nekaj po svojem 
okusu. Klasično, sladko obliko kurtoša so nadgradili in ponudili tudi hladnega, 
polnjenega s sladoledom, ter slanega, pri katerem lahko izbirate med različ-
nimi vrstami zelenjave in glavnih dodatkov.  Kurtoše pripravljajo po tradicio-
nalnih recepturah, ki so zahtevane za pripravo takega peciva. Seveda pa pri 
peki dodajo veliko mero ljubezni in tako so njihovi kurtoši še slajši.

Za konec pa naj vsem bralcem izdamo še eno skrivnost: v času praznič-
nega decembra bodo za vas pripravili prav poseben kurtoš, ki bo gotovo 
obnorel vaše brbončice. Do takrat pa spremljajte njihovo ponudbo, saj vas 
bodo gotovo presenetili še s kakšnim novim okusom._

Breg 4 / Ljubljana 
 Sisters Kurtoš

P E K A R N A /

KULINARIKAKULINARIKA

TRUD ALI 
TEHNIKA? 
OBOJE.
Chefov vajenec Jan Macarol 
dokazuje, da je nepredsta-
vljivo dosegljivo. Le še en iz-
ziv ga loči od bele uniforme 
in priložnosti, da stopi ob bok 
chefu Urošu Štefelinu. V šesti 
epizodi nas je prepričal s fizič-
no in miselno pripravljenostjo, 
ko je v pičlih dveh minutah s 
pravilno tehniko sesekljal šest 
bučk. Napovejte izid še zad-
njega izziva, ki bo preizkušal 
Janov estetski čut, in zade-
nite večerjo v Vili Podvin. Vsi 
sodelujoči v vmesnih nagra-
dnih igrah se avtomatsko po-
tegujete tudi za udeležbo na 
ekskluzivni večerji, ki jo bosta 
chef in vajenec pripravila le 
za vas. Sodelujte in podprite 
Janovo kulinarično strast ter 
začnite odkrivati svojo. Naj 
vas spodbudi neprecenljiva 
Mastercard® filozofija._

citymagazine.si
mastercard.si 

 Jan Macarol, Vila Podvin 
 Jan Macarol

    
   

10
0%

 S
LO

VENSKO PO
REK

LO
  

IZ lastne 
reje



O
G

L
A

S
N

A
 V

S
E

B
IN

A

O K T O B E R  // 25 

    
   

10
0%

 S
LO

VENSKO PO
REK

LO
  

IZ lastne 
reje



 26 //  C I T Y M A G A Z I N E . S I O G L A S N A  V S E B I N A O K T O B E R

FESTIVAL NOVEMBER GOURMET 
BO PONOVNO BOGATIL 
KULINARIČNO DOGAJANJE V 
LJUBLJANI
Festival November Gourmet Ljubljana bo letos 
že drugo leto zapored ves november povezoval 
najpomembnejša slovenska kulinarična imena 
in ljubljanske gostilne s prefinjeno kulinarično 
ponudbo. Ponudil bo tudi številne strokovno-
izobraževalne vsebine s področja kulinarike in 
gostinstva. S pestrim programom bo nedvomno 
obogatil kulinarično dogajanje v Ljubljani. Lju-
bljana se je v evropskem merilu že uvrstila med 
priljubljene kulinarične destinacije, zato je cilj 
Turizma Ljubljana, da s festivalom, ki poteka pod 
okriljem blagovne znamke Gourmet Ljubljana, 
dogajanje v mestu še nadgradi z vrhunsko ku-
linariko in tako obiskovalcem omogoči, da bodo 
uživali v najboljšem, kar mesto ponuja. Različni 
ljubljanski gostinci bodo v znamenju »Okusov 
Ljubljane«, torej tradicionalnih ljubljanskih jedi 
v sodobnih različicah, prilagodili svoje menije. 
Izbrani hoteli bodo za svoje goste ponovno ob-
likovali festivalske pakete. Festival  bo zasnovan 
tako, da bo pritegnil tudi vse ljubitelje kuhanja in 
navdušence nad gastronomskimi dosežki. 

Festivalsko dogajanje bo doživelo vrhunec na 
zaključnem dogodku November Gourmet Fina-
le, ki se bo odvijal na edinstveni lokaciji v Mestu 
oblikovanja na Dunajski cesti. Že drugo leto za-
pored bo del programa tudi razglasitev novega 
okusa Ljubljane, ki bo izbran med novimi izvirnimi 
recepti, oddanimi na nagradnem natečaju »Nov 
okus Ljubljane«.

Letos novembra se bo torej ponovno veliko doga-
jalo. Ne prezrite strokovno-izobraževalnih vsebin 
s področja kulinarike in ne zamudite priložnosti 
za druženje z najpomembnejšimi slovenskimi 
kulinaričnimi imeni. Spremljajte jih na spletnem 
mestu in družbenih omrežjih Gourmet Ljubljana 
in ne pozabite  svojih kulinaričnih doživetij deliti 
na Instagramu pod ključnikom #gourmetLj._

KULINARIKA

NOVEMBER 
GOURMET 
LJUBLJANA: 
PRESTOLNICA 
KULINARIKE

LJUBLJANA BO KOT GASTRONOMSKA PRESTOLNICA V NOVEMBRU PONUJALA PESTER 
KULINARIČNI PROGRAM. V DRUŽBI VELIKIH KUHARSKIH IMEN IN PRIZNANIH VINARJEV 
SE BODO VES MESEC VRSTILI ZANIMIVI KULINARIČNI DOGODKI, VRHUNEC PA BO FINAL-
NA PRIREDITEV NOVEMBER GOURMET FINALE, NA KATERI NE BO MANJKALO ZABAVE IN 
SEVEDA DOBRE HRANE. V DRUŽBI ZNANIH CHEFOV IN IZVRSTNIH VINARJEV SE BODO 
VES NOVEMBER VRSTILI ZANIMIVI KULINARIČNI DOGODKI, DEGUSTACIJE IN DELAVNICE. 
OBIŠČETE LAHKO TUDI KULINARIČNE TURE TURIZMA LJUBLJANA, KJER LAHKO SPOZ-
NATE KULINARIČNO PONUDBO MESTA IN NJENO ZGODOVINSKO IZROČILO.

Glavni dogodki festivala

Ljubljanska vinska pot –  
Martinovanje v Ljubljani:  
10. novembra 
Slovenski festival vin:  
15. in 16. novembra
November Gourmet Finale:   
23. novembra od 16.00 dalje  

Delavnice

Kulinarične ture
Pivovsko doživetje Ljubljane:  
2., 9., 16., 23., 30. novembra  
ob 18.00 
Kulinarični ogledi okusi Ljubljane: 
3., 10., 17., 24. novembra ob 12.00 
Ljubljansko vinsko doživetje:  
3., 10., 17., 24. novembra ob 17.00 

Degustacije 

Nagradne igre
Nagradni natečaj Nov okus
Ljubljane + nagradna igra Best
food photography 

gourmet-lj.si



Dom penine 
Jurkovičeva 25 
9250 Gornja Radgona  
Slovenia

T: +386 0)2 564 85 50  
E: animacija@radgonske-gorice.si

www.radgonske-gorice.si

Informacije in rezervacije:

Ustvarjamo najlepše trenutke.

Ustvarjamo najlepše trenutke.

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Ogled kleti in degustacija v Domu penine

Vabimo vas, da obiščete kleti Radgonskih 
goric in preživite nekaj uric v družbi zlatih 
in srebrnih mehurčkov.

V kleti Pod skalo na posebnih stojalih 
zorijo steklenice Zlate radgonske penine. 
V čarobnem prostoru boste začutili 
predanost, strokovnost in ljubezen 
do našega dela in njegovih plodov. V 
kleti Pod rimskim kolesom hranimo 
dragocene letnike naše kleti, ki vam jih z 
veseljem pokažemo. 

Osupljiva klet Pod slapom spremeni 
pokušino vin v edinstveno doživetje. Zvok 
slapa, ki nežno polzi iz skale grajskega 
hriba, ustvarja čarobno vzdušje in 
nepozaben vtis. 

V Domu penine ste vedno dobrodošli, 
sami ali v družbi - doživite ga v vsej njegovi 
lepoti in postanite del edinstvene zgodbe.
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TEHNOLOGIJE

BESEDILO & IZBOR: MARJAN KODELJA, MIHA KODRIČ IN MATJAŽ ROPRET

ČEPRAV JE MINULI MESEC POSTREGEL Z VELIKIM ŠTEVILOM EDINSTVENIH INOVACIJ, PA 
NIKAKOR NE MOREMO MIMO PREDSTAVITVE NOVIH IPHONOV. APPLOV DOGODEK, KI SE JE ODVIL 
12. SEPTEMBRA, JE NAMREČ KONČAL MUKOTRPNO ČAKANJE NA NOVE PAMETNE TELEFONE TE 
PRESTIŽNE BLAGOVNE ZNAMKE. SVOJE PRIVRŽENCE SO RAZVESELILI TUDI DRUGI PROIZVAJALCI, 
KOT JE DENIMO HUAWEI.

IPHONE XR, XS IN 
XS MA X 
NOVA GENERACIJA 
IPHONOV ŽE ČAKA NA 
VAS! 

V nasprotju s svojim 
manjšim bratom XS, ki ima 
5,8-palčni zaslon, se lahko 
XS Max pohvali s 6,5-palčno 
diagonalo zaslona OLED. 
Procesor A12 Bionic ima 
šest jeder, med izboljša-
vami pa ne gre pozabiti na 
zvočnike s stereozvokom 
in hitrejše delovanje Face 
ID. Glavni dvojni fotoaparat 
ima povsem novo tipalo za 
širokokotni objektiv, med-
tem ko je tisto za dvakratni 
zum enako. Enak procesor 
pa ima tudi cenejši model 
XR, ki se od obeh XS-ov 
loči tudi po sicer večjem 
zaslonu (6,1 palca), ki pa je 
tehnologije LCD, ima pa tudi 
samo eno zadnjo kamero._ 

apple.com

OCULUS QUEST 
OCULUSOV NE PREDRAG 
NAVIDEZNIK

Naslednje leto bo za prib-
ližno štiri ameriške sto-
take na voljo samostojni 
navideznik Oculus Quest. 
Ta bo imel enak zaslon 
kot cenenjši Oculus Go, 
ločljivosti 1600 × 1440 pik 
na oko, izboljšane vgrajene 
zvočnike, 64 GB pomnilni-
ka, ob predstavitvi pa bo na 
voljo tudi knjižnica petde-
setih iger zanj. Imel bo tudi 
štiri širokogledne kamere 
za zaznavanje igralca v 
prostoru, ki bodo nadome-
stile v prostor postavljena 
tipala, zaradi česar bo 
igralni prostor večji, igralec 
pa svobodnejši._ 

oculus.com

PL AYSTATION 
CL ASSIC 
VRAČA SE LEGENDARNI 
PLAYSTATION Z DODATKOM 
20 IGER

Sony se je odločil, da ponov-
no da v prodajo izvirno konzo-
lo PlayStation, ki je izšla pred 
skoraj četrt stoletja. Stara nova 
konzola bo izšla skupaj z dvaj-
setimi videoigrami, kot so Final 
Fantasy VII, Tekken 3 in Ridge 
Racer Type 4. Ob legendar-
nem modelu bodo kupci dobili 
dva originalna igralna plošč-
ka, ki ju bodo lahko uporabili za 
več-igralsko zabavo. Za mini-
aturno napravo, ki sliši na ime 
PlayStation Classic, bo treba 
odšteti 100 evrov in bo naprodaj 
od 3. decembra naprej._

playstation.com

GOPRO HERO 7 BL ACK  
VRNITEV ODPISANIH

GoPro se je v zadnjem času moral spopasti z vrsto 
novih tekmecev. Zaradi naglega razvoja pametnih 
telefonov in dronov je ameriško podjetje izgubi-
lo pozornost kupcev. Proizvajalec želi javnost s 
kamero GoPro Hero 7 Black prepričati, da ponovno 
poseže po njihovi snemalni napravi. Njena glavna 
značilnost je tehnologija HyperSmooth, ki omo-
goča eno najboljših videostabilizacij doslej. Če 
temu dodamo še rigidnost ohišja, je to naprava, ki 
je sposobna delati tudi v situacijah, ko se ostalim 
zalomi. Sliko lahko med drugim zajema v svilnato 
gladkem načinu 4K/60p._ 

gopro.com

APPLE WATCH 4 
POPOLNOMA PRENOVLJENA 
URA Z NAJVEČJIM ZASLONOM 
DOSLEJ

Na Applovem predstavitve-
nem dogodku luči sveta niso 
uzrli le novi modeli iPhonov, 
pač pa tudi četrta generaci-
ja ure Apple Watch. Ta ima v 
primerjavi s svojo predhodnico 
za tretjino večji, rahlo zaob-
ljen zaslon. Nova ura vam bo 
pomagala pri poškodbah, saj bo 
zaznala padec in vam ponudila 
možnost klica v sili. Pohvali se 
lahko z nazivom prvega izdelka 
z elektrokardiogramom, ki pa je, 
dokler Apple ne pridobi dovo-
ljenja še drugod, z delovanjem 
omejen na ZDA. Uporabnik 
mora le zagnati aplikacijo in 
prisloniti prst ob prenovljeno 
digitalno krono._ 

apple.com

TEHNOLOŠKI MENI, 
TOKRAT ZAČINJEN Z NOVO 
GENERACIJO IPHONOV

HP SPECTRE FOLIO
PRENOSNIK, KI DIŠI

Kadar izbiramo prenosnik ra-
čunalnik, običajno gledamo na 
velikost, maso, zmogljivosti in 
podobne lastnosti. Kaj pa ma-
terial ohišja? Mogoče usnje? 
V HP-ju so prepričani, da so 
na novo izumili prenosnik, ki je 
takrat, ko je zaprt, videti kot us-
njena mapa. V osnovi sicer ima 
kovinsko ogrodje, toda glavni 
zunanji predeli so iz usnja. Za-
snova prenosnika je preklopna, 
pregibna, hibridna. Lahko je 
tablica, lahko klasičen preno-
sni računalnik, lahko pa zaslon 
čepi takoj za sledilno ploščico. 
Obljubljajo kar 18 ur delovanja z 
enim polnjenjem, hitrosti naj bi 
bilo dovolj za vsakdanjo upora-
bo._

hp.com
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KAKO JE TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
SPREMENIL NAŠE NAKUPOVANJE?
V zadnjem desetletju se je način nakupovanja 
drastično spremenil. Medtem ko smo še pred 
kratkim za vse nakupe odhajali v mesto ali 
nakupovalna središča, zdaj ostajamo doma 
in brskamo po spletu.  Razširjena uporaba ne 
le računalnikov, pač pa predvsem pametnih 
telefonov, in večje število trgovcev na drobno, 
ki ponujajo blago na spletu, je ustvarilo neke 
vrste nakupovalno revolucijo. Zakaj je spletno 
nakupovanje postalo tako priljubljeno? Sple-
tno nakupovanje ponuja veliko prednosti za 
potrošnike. Trgovci namerno naredijo svoje 
spletne strani preproste za krmarjenje in 
uporabo in s kreditno kartico je svet nakupo-
vanja kot zabaviščni park. Izbira se zdi skoraj 
neskončna in nismo več omejeni samo na 
nakup na lokalni ravni ali na kataloge po pošti. 
Ni nam treba skrbeti za odpiralni čas trgovin, 
naporno prodajno osebje, parkiranje, promet 
in sto drugih težav, ki spremljajo nakupova-
nje. Proces lahko traja tako dolgo, kot nam je 
všeč, ali pa se konča v nekaj minutah. Lahko 
nakupujete od kjerkoli na svetu. Zdi se, da 
smo v zlati dobi nakupovanja.
Ne glede na gospodarsko ozračje se napove-
duje, da bo nakupovanje na spletu vsako leto 
naraščalo. Absolutni zmagovalci na področju 
spletnega nakupovanja so vsekakor Ameri-
čani, med katerimi jih 66 % spletno nakupuje 

vsaj enkrat na mesec. Raziskava agencije 
Adtaxi je pokazala, da jih 10 % uporablja 
aplikacijo AR za spletno nakupovanje (npr. 
praktično pomerjanje oblačil ali ogled, kako 
bi bilo pohištvo videti v prostoru). Med 
sodelujočimi v raziskavi jih ima kar 27 % 
doma pametno napravo, ki je aktivna 
z glasom, na primer Amazon Echo ali 
Google Home, in kar 24 % jih je napravo 
že uporabilo za nakup. 65 % je uporabilo 
mobilno aplikacijo za spletno nakupo-
vanje, najbolj priljubljen razlog je, da so 
mobilne aplikacije preproste za upora-
bo in prihranijo čas. (vir: adtaxi.com)  
 
Prihranek časa pa si od zdaj lahko 
zagotovite tudi pri dostavi kupljene-
ga blaga. Pošta Slovenije z aplika-
cijo Moja dostava – moja izbira 
omogoča, da spremenite že izbra-
ni datum in izbrano lokacijo do-
stave paketa tudi, ko je ta že na 
poti k vam. Za Pošto Slovenije 
sta hitrost in udobnost dostave 
ključnega pomena, zato se z 
uvedenimi novostmi še naprej 
približuje uporabnikom._

posta.si

TEHNOLOGIJE

MICROSOFT SURFACE 
PRO 6 IN SURFACE 
L APTOP 2
SURFACE, ODET V ČRNINO

Nova »hibridna« tablica Micro-
soft Surface Pro 6 in prenosnik 
Microsoft Surface Laptop 2 sta 
dobila Intelove štirijedrne pro-
cesorje osme generacije, zraven 
pa še nekaj drugih izboljšav. 
Surface Pro 6 ima zdaj še lepši 
zaslon in po novem fotoaparat 
z osmimi milijoni točk. Še ena 
dobrodošla novost je v osnovni 
količini pomnilnika, ki je zdaj 
osem gigabajtov (prej štiri). 
Surface Laptop 2 je strojno 
podoben, ima pa še nekoliko 
večjo baterijo, zato pri njem 
namesto o trinajstih govorijo 
o štirinajstih urah delovanja z 
enim polnjenjem. Tipkovnica je 
tišja, zvočniki pa glasnejši in s 
polnejšim zvokom._ 

microsoft.com

HUAWEI MATE 20 LITE 
ODLIČNA IZBIRA ZA MLADE 
POSLOVNEŽE

Pri Huaweiu so v svojih vrstah 
pozdravil novo napravo iz se-
rije Mate. Huawei Mate 20 lite 
je namenjen mladim, poslovno 
usmerjenim posameznikom. 
Model Mate 20 lite se ponaša s 
6,3-palčnim zaslonom FullVi-
ew, s pomočjo katerega se je 
mogoče popolnoma zatopiti v 
igre in videoposnetke. Tele-
fon vključuje kar štiri (po dve 
na vsaki strani) fotografske 
objektive, celoten sistem pa je 
podprt z umetno inteligenco. 
Napravo, za katero bo treba 
odšteti 439,99 evrov, poganja 
osemjedrni procesor Kirin 710 
v kombinaciji z najnovejšim 
uporabniškim vmesnikom 
EMUI 8.2._ 

huawei.com

LG V40 THINQ
PET FOTOAPARATOV, EN 
SAM TELEFON

LG V40 ThinQ je telefon s kar 
petimi fotografskimi objektivi in 
tipali. Zadaj ponuja širokokoten, 
običajen in približan pogled, 
spredaj prva dva. Pri tem so 
glavno tipalo korenito izboljšali 
glede na predhodnika in G7 
ThinQ, saj ima po novem ob 
odlični vrednosti zaslonke f/1,5 
točke velikosti 1,4 µm namesto 
1 µm pri G7. V osrčju telefona 
sicer kraljuje zaslon OLED z di-
agonalo 6,4 palca in ločljivostjo 
QHD+. Procesor je Snapdragon 
845, baterija ima zmogljivost 
3300 mAh in se polni brezžično, 
pomnilnika za podatke je 64 ali 
128 GB, telefon pa je zaščiten 
po standardu IP68._ 

lgmobile.si

DRONEGUN 
TACTICAL 
ZASEBNA OBRAMBA PRED 
NADLEŽNIMI DRONI

Dronegun se proti dronom do 
razdalje enega kilometra bori z 
radijskimi valovi, tako da preki-
ne signale, s katerimi ga nekdo 
nadzira. Dodatno je »puško«  
moč nadgraditi, da moti tudi 
sprejem signalov satelitske 
navigacije, kar zmede samo-
dejnega trota. Takisto takoj 
prekine morebitno videopove-
zavo, prek katere se videotok 
z letalnikove kamere prenaša 
v sprejemnik. Tudi če še vedno 
leti in ni zaradi delovanja puške 
padel dol, vsaj ne vohuni več. 
Za uporabo v zasebne namene 
je puška vsaj onstran Atlantika 
prepovedana._ 

droneshield.com
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Kamera se ponaša z lo-
čljivostjo 12 MP in 2-kra-
tno optično povečavo. 
Ostre fotografije med 
drugim omogoča dvojna 
optična stabilizacija sli-
ke, ki zagotavlja odlične 
posnetke tudi pri trese-
nju kamere._

SAMSUNG S SVOJIM 
PARADNIM PAMETNIM 
TELEFONOM NE PUSTI DIHATI 
KONKURENTOM IN PONUJA 
ODLIČNO IZBIRO ZA VSE 
TISTE, KI ŽELIJO OD SVOJEGA 
TELEFONA PREPROSTO 
VEČ. ZDI SE NAM, DA JE 
PRAV SAMSUNG GALAXY 
NOTE9 TISTI TELEFON, KI BO 
V CELOTI IZPODRINIL VAŠ 
PRENOSNI RAČUNALNIK TER 
TAKO POSTAL VAŠA EDINA 
TEHNOLOŠKA IGRAČA. V 
NJEM SE SKRIVA TOLIKO 
RAZNOVRSTNIH FUNKCIJ, 
DA SMO VAM GA PREPROSTO 
MORALI PREDSTAVITI. 
VSEKAKOR TELEFON 
MESECA IN MED TELEFONI 
Z ANDROIDOM SAM VRH 
LETOŠNJE BERE NOVOSTI NA 
TRGU PAMETNIH TELEFONOV. 

DVOJNA KAMERA
TAKO KOT ČLOVEŠKO OKO

Dvojna zaslonka se prila-
godi kakor človeško oko in 
ustvarja osupljive posnetke 
tako podnevi kot ponoči. 
Hkrati pametno prepozna, kaj 
vidite, ter optimizira barve 
nastavitve, kot so kontrast, 
temperatura beline, osvetlitev, 
oziroma »program fotogra-
firanja« prilagodi glede na 
video. Hkrati zaznava tudi 
mežikanje in zamegljenost 
ter vas opozori, ko ustvarite 
fotografijo s pomankljivostjo, 
ter vam tako pomaga ustvariti 
boljše posnetke. Teleobjektiv 
in širokokotni objektiv delujeta 
skupaj za snemanje celotnih 
prizorov tudi pri povečavi, 
z njima pa lahko ustvarite 
tudi modne bokéh portrete. 
Odlično tudi za navdušene 
videografe, ki lahko ustvarjajo 
počasne videoposnetke z do 
960 sličic na sekundo._ 

S PEN PISALO
ČAROVNIŠKA PALIČICA ZA KREATIVCE

Popolnoma novo pisalo S Pen pisalo se zdaj ponaša z zmogljivo tehnologijo Bluetooth, 
ki vam s pritiskom na gumb omogoča nadzor vaše kamere, predstavitev in aplikacij, 
ne da bi se pri tem dotaknili telefona. Med risanjem, pisanjem je pisalo S Pen pisalo, 
zahvaljujoč svoji tanki konici in 4096 stopnjam pritiska, intuitivno in naravno kakor 
svinčnik na papirju. Odlično za vse kreativce in umetniške duše._  

DVOJNI SIM
ZA OSEBNO IN SLUŽBENO ŠTEVILKO

Galaxy Note9 podpira dve SIM-kartici, zaradi 
česar imate lahko dve različni številki in dva 
LTE podatkovna paketa v eni napravi. Nastavi-
te službeni in osebni račun ali dodajte drugo 
SIM-kartico, da na poti tako doma kot na 
tujem ostanete povezani. In ko ne potrebujete 
dodatne SIM-kartice, lahko za še več pomnil-
niškega prostora uporabite microSD-kartico. 
Tako preprosto!_  

SAMSUNG
GALAXY NOTE9

TEHNOLOGIJE

S A M O  P R E S E Ž N I K I  S O  D O V O L J  D O B R I 
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ODLIČEN EKOSISTEM
NOTE9 IMA DOBRO DRUŽBO

Poleg množice dodatkov, kot so brezžična polnilna naprava ali pa različni zaščitni ovitki 
pametnega telefona Galaxy Note9, mu družbo dela nekaj izjemno inovativnih izdelkov, kot 
so brezžične slušalke Gear IconX , ki so veliko več kot le brezžične slušalke, saj so lahko kar 
vaša prenosna glasbena knjižnica, naprava za spremljanje telesne pripravljenosti in celo 
osebni trener. Seveda se temu pridružuje tudi Samsung Galaxy Watch._ 

SAMSUNG DEX
NOTE9 JE LAHKO TVOJ EDINI RAČUNALNIK

Samsung DeX omogoča, da telefon uporabite kot namizni 
računalnik, pri čemer uporabite samo en kabel. Tako si lahko 
delovno okolje ustvarite kjerkoli. Samsung DeX namreč omo-
goča vse, kar pričakujete od uporabe računalnika: velik zaslon, 
tipkovnico polne velikosti in miško. Telefon preprosto priklopite 
v zunanji zaslon in že lahko uporabljate aplikacije, pregledujete 
dokumente ter gledate videe prek vmesnika kot v računalniku. 
Le da bo novi Galaxy Note9 morebiti celo boljši od vašega starega 
računalnika._  

VELIKA BATERIJA
CEL DAN BREZ TEŽAV …

Pustite baterije in kable doma, ker so pri Samsungu poskrbeli za 
zares veliko baterija z zmogljivostjo 4000 mAh. Ta lahko zdrži ves 
dan ob samo enem polnjenju. Ko pa jo izpraznite, jo boste lahko 
napolnili s hitrim in priročnim brezžičnim polnjenjem. Svojega 
Galaxy Note9 vam tako ni treba nikamor priključiti. Telefon le 
odložite na brezžični polnilnik in že ste naredili vse, kar je treba._  

TEHNOLOGIJE

T E L E F O N  M E S E C A

ODPOREN PROTI 
VODI IN PRAHU
BREZ SKRBI, ČE SE 
ZMOČI

Vsakomur se je že zgodi-
lo, da je po nesreči zmočil 
svoj telefon. Kar lahko za 
veliko telefonov pomeni 
bridki konec. Pri Galaxy 
Note9 pa so poskrbeli, 
da je naprava zatesnjena 
od znotraj navzven in 
tako se pametni  telefon 
ponaša z najvišjim 
certifikatom odpornosti 
proti vodi in prahu – IP68. 
Deluje tudi po 30-minu-
tni potopitvi v vodo do 
globine 1,5 metra._  
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TOP 3 ZA 
IGRIČARJE UŽIVATE V NOVI IGRIČARSKI TEHNOLOGIJI? STE 

RADI V TRENDU? POTEM SO TO 3 IZDELKI, KI JIH 
MORATE IMETI, ČE STE PO DUŠI PRAVI »GEJMER«. 

FIRST OF THE 
NORTH STAR: 
LOST PAR ADISE
Neusmiljeni postapoka-
liptični svet je poln oko-
relih zločincev, s katerimi 
ne gre ravnati v rokavi-
cah. V igri z licenco slo-
vitega stripa in risanke 
igralec v vlogi surovega 
protijunaka neusmilje-
no pretepa tolpaše in na 
njih uporablja svoje na-
pol magične moči. Švig-
ne recimo od enega do 
drugega, nakar vsem, ki 
se jih je dotaknil, razne-
se glave. Mad Max, pojma 
nimaš!_ 

lostparadise.sega.com

DAK AR 18
Sloviti rally Dakar je odvrgel 
pot od Pariza do prestolnice 
afriškega Senegala, saj ga le-
tos prirejajo v Južni Ameriki. 
Tja mu sledi uradna videoigra, 
v kateri se je mogoče z avto-
mobili, tovornjaki in motocikli 
neovirano zapoditi po 12.000 
kvadratnih kilometrov veli-
kem ozemlju. Igralno območje 
sega od Peruja do Bolivije in 
Argentine, pot do cilja pa si 
igralec izbere sam. Vmes ga 
presenetijo nevihte, blato in 
suh pesek, zato je dogodi-
vščina povsem drugačna kot 
v sterilnih dirkalnih igrah na 
asfaltu._ 

dakarthegame.com

POLNOČNI SPEKTAKEL CALL OF DUTY: BLACK OPS 4
V četrtek, 11. oktobra, ob 21.00 se v Big Bangu BTC Ljubljana začenja polnoč-
ni spektakel Call of Duty: Black Ops 4. Prvoosebna večigralska streljanka Call 
of Duty: Black Ops 4 je ena najteže pričakovanih videoiger letošnjega leta. 
Prvič doslej bo kak del te znamenite serije posvečen izključno večigralstvu, 
ki bo med drugim obsegalo način battle royale za osemdeset sodelujočih. 
Battle royale v Black Ops 4 se zgleduje po PlayerUnknown’s Battlegrounds 
in Fortnite, le da je zemljevid še večji in podrobnejši ter da je mogoče igrati 
v parih ali štiričlanskih četah. Igra je že v beta preizkusu doživela izvrsten 
odziv, tako da ni čudno, da jo marsikdo željno pričakuje – izide pa 12. oktobra. 
Najbolj zagreti, ki jih gotovo ni malo, si lahko izvod zagotovijo na splovitve-
nem dogodku pred trgovino Big Bang v ljubljanskem BTC-ju. Lansirni dogo-
dek, kakršnih je v Sloveniji malo, se bo začel 11. oktobra ob devetih zvečer in 
bo trajal do pol dveh zjutraj. Igro bo mogoče kupiti natanko od minute čez 
polnoč do ene ure zjutraj. Pred Big Bangom bodo štiri konzole PlayStation 4 
za preizkus igre, na tisočvatnem ozvočenju bo DJ sukal glasbo, postavljen bo 
šotor partnerja igre Monster Energy, ki bo delil napitke, medtem ko bodo za 
vzdušje skrbeli v vojaško opremo iz igre oblečeni promotorji. Tudi brez naku-
pa si velja šov, ki se bo zaključil v poznih nočnih urah, priti pogledat!_ 

callofduty.com
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EKSPLOZIJA 
OKUSOV, 
KI POŽIVI 
BRBONČICE

RAZBURLJIVA 
MEŠANICA 
ZA NOVA 
OBČUTJA

ZAČNI DAN 
S ČAJEM 
FUZETEA

NE POZABITE 
NA SVOJIH 
PET MINUT

Nov napi tek  pr isp eva k  p osebnemu ob čut-
ku miru ,  k i  s i  ga  vs i  že l imo,  in  pr inaša  e din -
s t veno in  dovršeno mešanico ča ja ,  sok a 
in  ze l išč .  FUZE T E A  s  s voj imi  os vež i ln imi 
las tnos tmi  prebuja  čute  in  te lo  ter  um z a z i -
ba  v  p op olno ravnovesje .  Pomaga us t var i t i 
r avnovesje  me d vs ako dnevnimi  obve znos-
tmi  ter  ob čutk i  z adovol js t va  in  spros t i t ve. 
Nov i  le deni  ča j  s  s vojo  mešanico okusov 
z agotav l ja  ra zbur l j i v  už i tek  z a  vs ako gar.  Ne 
s amo,  da  os vež i  ce lo  te lo,  vs ak  t renutek , 
k i  ga  namenimo sebi ,  spremeni  v  p osebno 
i zkušnjo  in  nam ga p omaga k ar  na jb o l je 
dož ivet i . _

FUZE TEA je never jetno edinst vena in 
dovršena mešanica čaja ,  soka in zel išč , 
k i  spodbuja uživanje v vsakem trenutku 
uživanja .  Njegovi  raz l ični  okusi  sadja in 
zel išč zadovolj i jo vsa čut i la .  Tako je nepr iča-
kovano mešanico okusov mogoče najt i  v 
kombinaci jah,  kak ršna je  črni  ledeni  čaj ,  k i 
vsebuje iz v leček črnega čaja v  kombinaci j i  z 
okusom sladke bresk ve in nežnega hibisku-
sa ,  k i  prebudi  brbončice.  Okus mango in 
kamil ica z  iz v lečkom zelenega čaja ,  sočne -
ga manga in ščepcem c vetoče kamil ice 
očara že pr i  pr vem požirku .  Okus L imona 
in l imonska t rava vsebuje iz v leček črne -
ga čaja ,  k i  c i t rusni  mešanici  daje s ladkast i 
okus ,  medtem ko gozdni  sadeži  osvežujejo 
s  presenetl j ivo kombinaci jo črnega čaja in 
dišečega gozdnega jagodičevja ._ Ne gle de na to,  k je  smo in  k ako ze lo  se  nam 

mudi ,  mora  t is t i  čas ,  k i  ga  namenimo sebi , 
p os tat i  ne izo gib en del  dneva ,  k i  se  mu 
z ves to  p os ve čamo.  Z  nov im le denim čajem 
FUZE T E A lahko vs ak  t renutek  p os tane 
nepr ičakovana mešanica  presene čenja , 
sproščanja  in  prebujanja  čutov,  h  k ateremu 
se  b omo ve dno znova z  vese l jem v rača l i . _

Vs ak  dan je  p omembno naj t i  t renutek ,  v  k a -
terem se  p os vet imo s amo sebi .  Včas ih  je  to 
nepr ičakovanih   p et  minut ,  ko  z amuja  av-
tobus  a l i  v lak ,  ko  je  ses tanek pres tav l jen a l i 
ko  čak amo na z ačetek  i zp i ta .  Ta  t renutek  je 
p omembno ujet i  in  se  mu v  ce lot i  p re dat i . 
L ahko ga i zkor is t imo z a  ra zmis lek ,  spros-
t i tev  a l i  p rebujanje .  Us t var janje  navade,  ko 
se  o dlo čimo v zet i  t renutek  z ase,  je  k l jučne -
ga p omena ,  da  s i  nap olnimo bater i je  in 
nadal ju jemo z  dnevnimi  oprav i l i . _

UKRADI 
TRENUTEK SAMO 
ZASE OB ČAJU 
FUZETEA
FUZE T E A je  e dins t vena in  dovršena mešan -
ica  ča ja ,  sok a  in  ze l išč ,  k atere  ra z l ični  okusi 
p onuja jo  p oseb en už i tek  z a  vse  čute. _
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OKUSI 
TRENUTEK
V današnj ih  čas ih  s i  je  težko v zet i  t renutek 
z ase.  E- p oš ta ,  nenehna obves t i la  na  mo -
bi ln iku ,  ne o dgovor jeni  k l ic i  in  sp oro či la 
nam ne dovol ju je jo,  da  b i  s i  v ze l i  vs a j  nek aj 
sekund v  miru  in  t iš in i .  Naj  gre  z a  vadb o, 
spreho d a l i  b rsk anje  p o mobi ln iku ,  ta  čas 
b i  mora l  b i t i  s amo vaš .  Ž iv imo v  času ,  k i  je 
vs ak  t renutek  drago cen,  a  v  kupu obve zno -
s t i  in  omejeva ln ih  rokov ne smemo p oz abi t i 
nase  in  na  vse  t is to,  k ar  p otrebujemo,  da  b i 
už iva l i  v  ž iv l jenju . _
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VSEKAKOR NAJBOLJ PRIČAKOVAN BMW 

NOVI BMW SERIJE 3
BMW serije 3 ni le najbolj prodajan in najuspešnej-
ši avto z ledvico, ampak tudi najbolj prodajan av-
tomobil med vsemi znamkami druščine vrhunskih 
avtomobilov. Je bolj atletski, z večjo »prezenco« 
in tako, kot je v navadi, visokotehnološki. Dejansko 
je oblika bolj možata in razgibana, več pozornosti 
so posvetili detajlom, še posebej pa je zanimiva 
valovita linija čez boke. Voznikov navidezni po-
močnik se bo menda odzival na pripombe ali ko-
mentarje, denimo, če bo šofer zavzdihnil, da mu 
je dolgčas, mu bo poiskal primerno glasbo. Med 
storitvami, ki jih ponuja BMW, pa bodo možnost 
posodabljanja tehnologije v avtu, pomočnik za is-
kanje parkirnih mest in digitalni ključ, kar pomeni 
odklepanje in zagon nove trojke s pametnim tele-
fonom. Motorji, med njimi tudi dizelski šestvaljnik, 
bodo premogli od 110 do 195 kW (150–265 KM)._
bmw.si

V svetu, ki je obseden s križanci in SUV-ji, Volvo nadaljuje z iz-
delovanjem najboljših klasičnih karavanov ter hkrati v zadnjem 
obdobju dela zares dobre avtomobile, ki drug za drugim pobirajo 
različna priznanja. V60 Cross Country sicer ima večino potez 
večjega V90 Cross Countryja, kar je tudi prav. In tako nam je 
všeč. Že Volvov novi V60 je zgleden primerek karavana, a pri-
šel je Volvo V60 Cross Country, ki dodaja nekaj funkcionalnosti, 
ki omogočajo večjo zmogljivost, ko asfalt izgine. Cross Country 
ima za kar 75 mm večjo oddaljenost od podlage ter nekaj prvin, 
kot je Hill Descent Control, ki omogoča varen spust po strmih 
pobočjih, ter, kakopak, 4-kolesni pogon, ki je osnova vsakega, 
za teren oboroženega vozila. Torej pravi pravcati terenec._
volvocars.si

MOBILNO

BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ, JAN MACAROL IN MATJAŽ ROPRET 

ZA MOŽATE IN TISTE S PREFINJENIM OKUSOM

VOLVO V60 CROSS COUNTRY

PRVI POPOLNOMA ELEKTRIČNI AUDIJEV SUV

AUDI E-TRON
Končno se nam je predstavil skrivnostni, popolnoma 
električni SUV Audi e-tron. Opisujejo ga kot prostor-
nega, petsedežnega, srednje velikega, popolnoma 
električnega SUV-ja, ki je dobro opremljen in bo za-
dovoljil potrebe kupcev vrhunskih znamk. Oblikovno 
ne odstopa veliko od Audijev najnovejše generacije, 
v sebi pa skriva marsikaj zanimivega. Audi e-tron 
ima za pogon na voljo dva asinhrona elektromotorja. 
Prvi proizvede 135 kW, drugi, ki je malce večji, pa 140 
kW. Začasno lahko izkoristila dodatno moč, ki skup-
no moč motorjev poveča na 165 kW. Skupna sistem-
ska moč je tako 265 kW in 561 njutonmetrov navora. 
Audi e-tron bo imel dovolj energije, da bo naredil 
402 kilometra dolgo pot. Baterija z zmogljivostjo 95 
kilovatnih ur se bo do 80 % napolnila v pol ure, če 
bomo uporabljali 120-voltno polnilnico. Audi e-tron 
se je tako pridružil rivaloma BMW iX3 in Mercedes-
Benz EQC, v Evropi pa bo na voljo od 79.900 evrov._
audi.si

TEMPERATURE SO ŽE NEKOLIKO PADLE, A NAS, AVTOMO-
BILSKIH NAVDUŠENCEV, TO PRAV NIČ NE MOTI. ZAHVALA 
GRE PREDVSEM RAZBELJENIM JEKLENIM KONJIČKOM, 
KI NAM DVIGUJEJO SRČNI UTRIP IN POSLEDIČNO TEM-
PERATURO. ELEKTRIKA VEDNO BOLJ STOPA V OSPRED-
JE, SMO PA KLJUB TEMU NAŠLI TUDI NEKAJ BENCINSKE 
KLASIKE. IN TUDI SUV-JI SE NE DAJO, SAJ SO ŠE VEČJI, 
ŠE NAPREDNEJŠI IN ŠE BOLJ ZAPELJIVI.

V AVTOMOBILSKEM SVETU 
JE ŠE VEDNO VROČE

NAJHITREJŠI ČEŠKI SUV 

ŠKODA KODIAQ RS
Škoda Kodiaq RS se je predstavil v vsej svoji mi-
šičasti postavi. Na prvi pogled se ne razlikuje 
veliko od različice Kodiaq Sportline, kar največje 
pristaše znamke Škoda morda pusti malce rav-
nodušne. A čeprav se RS pretirano ne razlikuje od 
različice Sportline, je vsebina pod pokrovom tista, 
ki prepriča. Nadgrajena ni bila zgolj fizična podo-
ba Kodiaqa, temveč tudi njegovo bistvo – motor. 
Škoda Kodiaq RS ima 2-litrski dizelski motor z 
dvojno turbino. Premore 236 konjskih moči, da 
pa se zaradi večje moči lažje ustavi, so nadgra-
dili še zavorni sistem. Hitri Kodiaq bo imel tudi 
nekaj več opreme. Žarometi bodo popolnoma v 
LED-tehnologiji, pred voznikom bodo na voljo di-
gitalni prikazovalniki, prenos pa bo speljan na vsa 
štiri kolesa. Pri znamki Škoda bomo prvič priča 
sistemu Dynamic Sound Boost, ki umetno pove-
ča hrup motorja v potniški kabini glede na izbrani 
vozni način._
skoda.si 



SVEŽA PODOBA IN NOVE TEHNOLOGIJE

NOVI MERCEDES-BENZ 
RAZREDA B

Novi Mercedes-Benz razreda B nosi že znano 
silhueto manjšega enoprostorca, s to razliko, 
da ima popolnoma osveženo podobo, v sebi 
pa skriva najnovejšo Mercedesovo tehnologijo. 
Če je bil predhodnik nekako neproporcionalen, 
lahko za najnovejšega Mercedesa B rečemo, da 
so »napačni« proporci stvar preteklosti. Nena-
vadne bočne linije so se poslovile, kot tudi ve-
like zadnje luči, ki so jih zdaj zamenjale občutno 
bolj privlačne in manjše luči. Za celotno podobo 
lahko rečemo, da je stopila v korak s časom in 
sledi oblikovalskemu jeziku aktualnih modelov 
Mercedes-Benz. Razred B je postal digitalen, kar 
se vidi po kopici zaslonov in pametnem MBUX 
informacijsko-zabavnem sistemu._
mercedes-benz.si

MOBILNO

NAJVEČJI ŠPANSKI SUV  

SEAT TARRACO
SEAT Tarraco je dobil svoje ime po španskem mes-
tu Tarragona, ki se nahaja na obali Sredozemskega 
morja. Znotraj nas pozdravijo 10,25-palčni virtual-
ni prikazovalniki, družbo pa jim dela informacijsko-
-zabavni 8-palčni zaslon, ki je za doplačilo na voljo 
z upravljanjem s kretnjami. Ob predstavitvi bo Tar-
raco na voljo s štirimi motorji, med katerimi bosta 
dva bencinska in dva dizelska. V prihodnje bodo 
na voljo še druge oblike pogona in lahko sklepamo, 
da bodo med njimi tudi hibridni motorji. SEAT Tar-
raco se lahko pohvali s kopico serijskih varnostnih 
sistemov, za doplačilo si lahko omislimo tudi vrsto 
asistenčnih pomagal. SEAT Tarraco bo kupcem na 
voljo proti koncu letošnjega leta._
seat.si 

NAJNOVEJŠI ČLAN DRUŽINE ‘N’

HYUNDAI I30 
FASTBACK N

Hyundai i30 Fastback N je še tretji 'N'-avtomobil v 
Hyundaievi ponudbi. Po Hyundaiu i30 N in Veloster-
ju N (slednjega ni v Evropi) smo zdaj dobili še najbolj 
praktično karoserijsko obliko med modeli ‘N’, ne da 
bi pri tem morali »šparati« pri športnosti. Hyundai 
i30 Fastback N je najbolj vroč petvratni kupe v C-se-
gmentu. Najnovejši član Hyundaieve ‘N’-družine 
ima enako agresivne oblikovne iztočnice kot pred-
hodna ‘N’-modela, a je kljub vsemu prilagojen ka-
roserijski obliki kupeja in bo z njim lažje sobivati pri 
vsakodnevni uporabi. Hyundai i30 Fastback N ima 
že poznani 2-litrski turbinski bencinski motor, ki bo 
na voljo z 250 KM (184 kW) ali 275 KM (202 kW), če si 
boste dodatno omislili Performance Package. Pre-
nos je speljan na prednji kolesni par, izključno prek 
6-stopenjskega ročnega menjalnika._
hyundai.si
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MOBILNO

KONCEPT, KI NAELEKTRI ČUTE  

PEUGEOT E-LEGEND 
CONCEPT

Zunanjost modernega Peugeot e-Legend Con-
cept je povsem v skladu s klasičnim Peugeotom 
504 Coupe. Peugeot se je s projektom e-Legend 
zazrl v preteklost, da bi lahko pokazal svoj pogled 
na prihodnost. Unikatni e-Legend je popolnoma 
električni avtomobil, ki uporablja visoko stopnjo 
avtonomnih voznih sistemov. Dvojni žarometi 
so poklon navdihu iz preteklosti, prav tako ogla-
ta prednja maska. Peugeot e-Legend ima v sebi 
baterijo z zmogljivostjo 100 kilovatnih ur. To je 
dovolj energije za 600 kilometrov dolgo pot. Če 
ste v časovni stiski, ne bo težav, saj se bo bateri-
ja v zgolj 25 minutah napolnila za nadaljnjih 500 
kilometrov poti. Elektromotor ima na razpolago 
463 KM (340 kW) in ogromnih 800 njutonmetrov 
navora. Peugeot e-Legend bo, kot kaže, ostal le 
legenda, ker Peugeot takšnega serijskega avto-
mobila nima v svojih proizvodnih načrtih._
peugeot.si

PRIHODNOST JE HIBRIDNO-VEGANSKA  

ŠKODA VISION RS
Posebnost tokratne študije Škoda Vision RS je 
lesketajoč lak s kristali Xirallic, ki poskrbi za ne-
žen moder lesk bleščeče bele Škode. Naravne 
sestavine laka odbijajo toploto in tako znižujejo 
temperaturo notranjosti. Markantne kontraste 
belemu laku ustvarjajo številni črni karbonski ele-
menti na karoseriji. Poseben poudarek so tokrat 
namenili materialom – ki so »veganski«, saj je pri 
navidezno lebdečih, v alkantaro oblečenih sede-
žih v zgornjem delu uporabljen karbonski tekstil 
iz popolnoma reciklirane poliestrske preje. Še en 
primer trajnostnega pristopa so predpražniki iz 
materiala Piñatex, tj. materiala s karbonsko tka-
no strukturo. Vlakna visokozmogljivega materia-
la pridobivajo iz listov ananasovca. No, pa so vsi 
vegani lahko izjemno navdušeni, saj bodo lahko 
»nemesno Škodo« uživali do »potankosti«._
skoda.si

NOVICE

ODPRTI KONCEPT ZA VEČJE 
DOŽIVETJE MESTA

SMART FOREASE
Smart praznuje svojo 20. obletnico 
obstoja in ob tem jubileju je več kot pri-
merno, da se predstavi novi konceptni 
avtomobil. Smart Forease predstavlja 
električnega urbanega malčka z odpr-
to streho, ki bo voznike še bolj vpela v 
mestno življenje. Smart Forease poo-
seblja duh predhodno predstavljenih 
konceptov Crossblade in Forspeed, a je 
osnovan na aktualnem produkcijskem 
Smart Fortwo. Glavna katakteristika, 
s katero se lahko pohvali, je njego-
va odprta streha, ki bo voznike še bolj 
približala uličnemu dogajanju v velikih 
mestih. Za malčka bi lahko rekli, da je 
izredno simpatičen in si ga z lahkoto 
predstavjamo na ulicah Monaka ali sredi 
mestnega vrveža Nice._
smart.com

AVTONOMNI LUKSUZ

RENAULT EZ-
ULTIMO

Renault si je EZ-Ultimo zamislil kot lu-
ksuzno »sprejemnico«, ki si jo lahko na 
zahtevo omislite za eno uro ali za cel 
dan. »Robotski« koncept bo ponujal 
luksuzno potovalno izkušnjo, v udob-
ju finih materialov, kot so les, marmor 
in usnje. Stol v obliki »naslanjača« je 
obrnjen proti smeri vožnje, nasproti 
njega pa je sedežna klop. Streho prek-
rivajo steklene površine, zasebnost pa 
zagotavljajo zatemnjena stekla. EZ-
-Ultimo je podolgovate oblike, z veliki-
mi kolesi, ki zapolnijo prav vsak viden 
prostor med kolesom in kolotekom. 
Avtomobil bo komuniciral z obstoječo 
infrastrukturo in se bo prilagodil urba-
nemu okolju. Prihodnost je pred vrati 
in, kot kaže, bo zelo avtonomna._
renault.si

ŽELJE SO BILE USLIŠANE

PORSCHE 911 SPEEDSTER
Porsche je pred nekaj meseci predstavil prototip Speedsterja, 
ki se nam je vtisnil v spomin in za katerega smo si želeli, da 
bi postal resničnost. Nismo upali zaman, saj so se v Stutt-
gartu odločili, da bo Porsche 911 Speedster resnično doži-
vel serijsko proizvodnjo. Naredili bodo zgolj 1.948 primerkov 
Speedsterja, količina pa se navezuje na leto 1948, ko je prvi 
Porsche 356 dobil zeleno luč, da zapelje na cesto. Ob potrdi-
tvi vesele novice so predstavili še drugo konceptno različico, 
ki nosi klasično rdečo barvo, kot jo je nosil 911 Speedster iz 
leta 1988. Že pri predhodnem konceptu smo se navdušili nad 
stranskimi ogledali, tokrat pa so skorajda še boljša._
porsche.si

www.ap-ljubljana.siwww.ap-ljubljana.siwww.ap-ljubljana.si
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Mreža centrov Point S v Sloveniji

Point S hitri servis in pnevmatike

Point S je mednarodna neodvisna mreža serviserjev in vulkanizerjev ter sinonim za strokovnost, 
transparentnost in vrhunsko kakovost izdelkov in storitev. Svoj bogat nabor izdelkov smo letos 
obogatili že s četrto generacijo zimskih pnevmatik lastne blagovne znamke Point S - Winterstar 4.

Point S Winterstar 4 smo razvili v sodelovanju z nemškim premium proizvajalcem pnevmatik. Pri 
tem so nas vodili trije glavni cilji: vrhunska kakovost pnevmatike po ugodni ceni, brezkompromisna 
zanesljivost in dolga življenjska doba. Za učinkovitost porabe goriva in oprijem na mokri podlagi je 
prejela odlično oceno C/C*. Vse pnevmatike znamke Point S so izdelane v EU.

*Dimenzije 185/65R15; 195/65R15; 205/55R16
**Akcija velja ob nakupu kompleta (4 kosi) zimskih ali celoletnih pnevmatik Point S od 15. 9. do 31. 10. 2018.

Če boste pnevmatike Winterstar 4 kupili** do konca oktobra, vam bomo 
podarili odlične avto-predpražnike, da boste zares pripravljeni na zimo!
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Avto Benčič, Primož Benčič s. p., Jevnica 72, Kresnice   •   Avto center Šubelj d. o. o., Preserska c. 11, 
Radomlje   •   Avto Kadivec, Janez Kadivec s. p., Poslovna cona A3, 4208 Šenčur   •   Avto Mony d. o. 
o., Alpska cesta 43, Lesce   •   Avtohiša Kolmanič in Dokl d. o. o., Industrijska ulica 1, Murska Sobota   
•   Axle d. o. o., Kolodvorska cesta 7, Koper   •   Čepin d. o. o., Celjska cesta 49, Vojnik   •   Črešnik d. 
o. o., Spodnja senica 20, Medvode   •   Klun d. o. o., Štorje 1b, Sežana   •   R&S Avto d. o. o., Jelšane 
15a, Jelšane   •   Stavanja d. o. o., Na logu 1, Tolmin   •   Stavanja d. o. o., Industrijska cesta 4d, Nova 
Gorica   •   Špan d. o. o., Tržaška cesta 547, Brezovica pri Ljubljani

*Bodi heroj zime.

www.point-s.si   info@point-s.si
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FILMSKA PLATNA
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JOHNNY 
ENGLISH SPET 
V AKCIJI

Oktobra se na velika platna po sed-
mih letih vrača najbolj nerodni agent 
njenega veličanstva Johnny Engli-
sh. Gre za tretji del komedije, v kateri 
se Rowan Atkinson vrača kot pri-
ljubljeni naključni skrivni agent, ki je 
pred novo zahtevno nalogo.

Če je nerodni tajni agent Johnny 
English v prvem delu leta 2003 iskal 
zločinca, ki je poskušal ukrasti kron-
ske dragulje ter pospravil vse taj-
ne agente britanske obveščevalne 
službe, v drugem delu leta 2011 pa 
preprečiti umor kitajskega premier-
ja, se v tretjem delu vrača iz nadvse 
udobnega upokojenskega življenja 
naravnost v akcijo – najti mora he-
kerja, ki je obelodanil identitete vseh 
aktivnih tajnih agentov v Veliki Bri-
taniji. A ker dolga leta ni bil na teko-
čem z novostmi in tehnologijami, pa 

tudi sicer je agent znan po tem, da 
ni preveč vešč in spreten, se tokrat 
podaja v zanj popolnoma nov svet – 
premagati mora vse izzive sodobne 
tehnologije, da bo njegova nova mi-
sija lahko uspešna.

Komedijo je režiral David Kerr, sce-
narij zanjo pa napisal William Davies 
(ki je napisal scenarij za prva dva 
dela komedije Johnny English in 
Johnny English 2). Igralski ekipi se 
prvič pridružita dve izjemni igralki – 
Emma Thompson kot premierka in 
Olga Kurylenko kot skrivnostna asi-
stentka, vrača pa se Ben Miller kot 
Johnnyjev pomočnik._ Režija: David Kerr.  

 
Igrajo: Rowan Atkinson, Ben Miller, Olga 
Kurylenko, Emma Thompson, Jake Lacy 
in drugi.

od 18. oktobra / Kolosej, Cineplexx

AKCIJSKA KOMEDIJA

JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN
VELIKA BRITANIJA, 2018
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ČAROVNIC

Režija: David Gordon Green.  
 
Igrajo: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, 
Will Patton, Nick Castle, Andi Matichak, 
Omar J. Dorsey in drugi.

od 25. oktobra / Kolosej, Cineplexx

Letošnja noč čarovnic bo ena 
najgrozljivejših do zdaj, saj se vrača 
kultna franšiza Noč čarovnic z že 
znano igralsko zasedbo, ki je zazna-
movala omenjeno serijo. Oktobra 
na velika platna prihaja že enajsto 
nadaljevanje v franšizi, zgodba pa 
se nadaljuje po štiridesetih letih od 
prvega dela iz leta 1978.

Po štirih desetletjih se vrača tudi 
igralka Jamie Lee Curtis v vlogi 
Laurie Strode, ki je v prvem filmu 
bežala pred zamaskiranim morilcem 
po imenu Michael Myers (zaigral ga 
je Nick Castle), prav Castle pa bo 
morilca po štiridesetih letih upodobil 
tudi v najnovejšem delu. Laurie se 
tokrat končno sooči z morilcem, ki jo 
je preganjal, vse odkar je komaj ušla 
njegovemu morilskemu pohodu na 
noč čarovnic.

Jamie Lee Curtis je zaigrala že v petih 
filmih o noči čarovnic: Noč čarovnic 
(1978), Noč čarovnic 2 (1981), Noč 
čarovnic: 20 let pozneje (1998), Noč 
čarovnic: vstajenje (2002) in Noč 
čarovnic (2018). Najnovejši del Noč 
čarovnic ne upošteva dogodkov, ki so 
se zgodili v nadaljevanjih po prvem 
delu, temveč se nadaljuje natanko 
štirideset let po zgodbi iz prvega dela.

V najnovejši srhljivki kot izvršni 
producent sodeluje mojster grozljivk 
John Carpenter, moči pa je združil 
s trenutno vodilnim producentom 
grozljivk Jasonom Blumom (Zbeži!, 
Razcepljen, Očiščenje, Paranormal-
no). Scenarij za zgodbo, ki razkriva 
nove sledi dogodkov iz prvega dela iz 
leta 1978, sta napisala David Gordon 
Green in Danny McBride, Green pa je 
srhljivko tudi režiral._

SRHLJIVKA

HALLOWEEN
ZDA, 2018
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FILMSKA PLATNA

18-letni Andrej je zaradi svojega težavnega vede-
nja poslan v vzgojni zavod za mladino, kjer spozna 
Željka, neformalnega vodjo tamkajšnjih gojencev. 
Ko odkrije Andrejevo skrivnost, ga začne Željko 
kmalu izkoriščati v svoj prid. Andrej je tako kmalu 
postavljen pred preizkušnjo odgovornosti in ohra-
njanja svoje moralne integritete. Odločiti se mora 
med Željkom in njegovim divjim življenjem ter tem, 
kako ostati zvest samemu sebi._

Režija: Darko Štante. Igrajo: Matej Zemljič, Timon 
Šturbej, Gašper Markun, Lovro Zafred, Rosana Hri-
bar, Dejan Spasić, Blaž Setnikar, Iztok Drabik Jug, 
Lea Cok in drugi.

od 18. oktobra / Kolosej, Cineplexx

DRAMA 

POSLEDICE 
SLOVENIJA, 2018

TRILER

TEŽAVE V MOTELU  
EL ROYALE 

ZDA, 2018, BAD TIMES AT THE EL ROYALE

BIOGRAFSKA GLASBENA DRAMA

BOHEMIAN RHAPSODY 
ZDA, VB, 2018, BOHEMIAN RHAPSODY

Sedem neznancev, vsak s svojo zakopano skriv-
nostjo, se sreča v El Royalu – zapuščenem mo-
telu s temno preteklostjo, ki leži med Nevado in 
Kalifornijo. Kmalu po prihodu v hotel se začnejo 
dogajati nenavadne stvari. Neke usodne noči pa 
bo vsak izmed njih imel zadnjo možnost odrešitve, 
preden se zgodi pekel. Kaj bodo izbrali?_  

Režija: Drew Goddard. Igrajo: Chris Hemsworth, Nick 
Offerman, Dakota Johnson, Jon Hamm, Cailee Spa-
eny in drugi. 

od 11. oktobra / Kolosej, Cineplexx   

Bohemian Rhapsody je poklon Queenom, njihovi 
glasbi in pevcu Freddieju Mercuryju, ki je kljuboval 
stereotipom in prestopal meje ter postal eden naj-
ljubših zvezdnikov na planetu. Film spremlja strm 
vzpon benda skozi legendarne pesmi in revolucio-
naren zvok, njihov konec ter zmagovalno ponovno 
združitev na večer Live Aida._  

Režija: Bryan Singer. Igrajo: Joseph Mazzello, 
Rami Malek, Mike Myers, Aidan Gillen, Lucy Boyn-
ton in drugi. 

od 1. novembra / Kolosej, Cineplexx

ROMANTIČNA KOMEDIJA

ZALJUBLJEN V MOJO 
ŽENO 

FRANCIJA, 2018, AMOUREUX DE MA FEMME

ANIMIRANA DRUŽINSKA KOMEDIJA

LUIS IN VESOLJČKI 
LUKSEMBURG, NEMČIJA, DANSKA, 2018, LUIS 

AND THE ALIENS

Daniel, možakar v srednjih letih, po dolgem času 
sreča prijatelja Patricka, ki se je nedavno ločil in 
zaživel znova. Njega in njegovo novo punco Emmo 
povabi domov na večerjo, čemur Isabelle, Danie-
lova soproga in najboljša prijateljica Patrickove bi-
vše žene, sprva ogorčeno nasprotuje, a naposled 
vendarle popusti in privoli v druženje. Patrick se 
pojavi z očarljivo 30-letno Emmo, ki Danielu ne-
mudoma in docela zmeša glavo in sproži niz ne-
verjetnih sanjarij. Vse to seveda ne uide Danielovi 
bistri soprogi …_

Režija: Daniel Auteuil. Igrajo: Sandrine Kiberlain, 
Adriana Ugarte, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil 
in drugi.

od 11. oktobra / Kolosej, Cineplexx, Maribox

Dvanajstletni Luis Sonntag živi z očetom Armi-
nom, ki je kot ufolog obseden z raziskovanjem ne-
znanih letečih predmetov. Oče izumlja napravice, 
ki bi preprečile prihod nepovabljenih bitij, Luis pa 
se počuti zelo osamljenega. Tik pred pomembnih 
preobratom v njegovem življenju sreča tri zelena 
bitja, ki so se odločila, da obiščejo Zemljo. Luis in 
vesoljčki postanejo prijatelji, ki si pomagajo pri 
problemih, a na tej drzni misiji jim neverjetne moči 
povzročajo težave._

Režija: Wolfgang Lauenstein, Christoph Lauenstein 
in Sean McCormack. Glasovi: Sebastjan Kušar, Uroš 
Buh, Ambrož Kvartič, Andrei Lenart in drugi. 

od 25. oktobra / Kolosej, Cineplex

Fiona Maye je ugledna in sočutna angleška sodnica, 
ki se ukvarja z zahtevnimi primeri družinskega prava. 
Njena predanost delu pa zahteva svoj davek, saj jo 
mož zapusti, ona pa se v iskanju stabilnosti še bolj 
posveti sodniškemu delu. Tako dobi primer mladole-
tnega fanta Adama, ki zaradi verskih razlogov zav-
rača transfuzijo krvi, ki bi mu rešila življenje. Obišče 
ga v bolnici, njen obisk pa močno vpliva na oba in 
med njima se začne tkati čustvena vez, ki se ji Fiona 
poskuša izogniti. Ji bo uspelo?_

Režija: Richard Eyre. Igrajo:  Emma Thompson, Stan-
ley Tucci, Fionn Whitehead, Ben Chaplin, Rosie Cava-
liero in drugi.  

od 18. oktobra / Kolosej

DRAMA 

SODNICA  
VB, 2018, THE CHILDREN ACT

OKTOBRA 
V KINO

FILMSKI USTVARJALCI NAS IZ MESECA V MESEC PRESENEČAJO S FILMI RAZLIČNIH ŽANROV, 
A OKTOBRA IN NOVEMBRA JE IZBOR FILMOV KOT PISAN NA KOŽO »TEMAČNOSTI«, KI JO PRI-
NAŠAJO JESENSKI DNEVI. SRHLJIVKE BODO ZAGOTOVO VLIVALE STRAH V KOSTI MNOGIM 
LJUBITELJEM TEGA ŽANRA, TISTI, KI PA PRISEGATE NA BIOGRAFIJE, BOSTE ŽE TA MESEC 
PRIČA TEŽKO PRIČAKOVANEMU FILMU O GLASBENI LEGENDI FREDDIEJU MERCURYJU.
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V priredbi knjige Dekle v pajkovi mreži ponovno sre-
čamo junaka iz prejšnjih delov trilogije Stiega Lar-
ssona hekerico Lisbeth Salander in novinarja Mikae-
la Blomkvista, ki se tokrat zapleteta v nevarno mrežo 
vohunstva, spletnega kriminala in politične korup-
cije. Strah, napetost in nove grožnje, s katerimi se 
bosta nenadoma spopadala, bodo prisilili brezkom-
promisnega lovca na resnico in ekscentrično, a ge-
nialno računalničarko, da ponovno združita moči._

Režija: Fede Alvarez. Igrajo: Claire Foy, Sylvia Ho-
eks, Lakeith Stanfield, Stephen Merchant, Vicky 
Krieps in drugi.

od 8. novembra / Kolosej, Cineplexx 

Nekaj dni pred zavezniško invazijo na Normandijo 
skupina ameriških vojakov padalcev dobi zaupno 
nalogo, ki je bistvena za uspeh celotne operacije. 
Uničiti morajo nemški radijski stolp. Po nesrečnem 
strmoglavljenju letala se znajdejo globoko za sov-
ražnikovo črto. Potem ko končno dosežejo svoj 
cilj, ugotovijo, da se morajo poleg nacističnih vo-
jakov boriti tudi proti grozljivim, krvavim in nasil-
nim bitjem, ki so posledica skrivnega nacističnega 
eksperimenta._ 

Režija: Julius Avery. Igrajo: John Magaro, Wya-
tt Russell, Pilou Asbak, Bokeem Woodbine, Jacob 
Anderson in drugi.

od 8. novembra / Kolosej

Nikki Angioli se ob povratku v rodno Italiji zave, da 
se je v četrti, v kateri je odraščala, marsikaj spre-
menilo. Pa vseeno prav tu – v kraju, na katerem se 
zdi, da je čas obstal – Nikki najde ljubezen v sov-
ražnikovih vrstah. Ko očeta konkurenčnih picerij 
izvesta, da sta se njuna potomca zaljubila, se od-
ločita prirediti kuharski obračun. Medtem mlada 
dvojica ni edina, ki mora skrivati ljubezen._ 

Režija: Donald Petrie. Igrajo: Hayden Christensen, 
Emma Roberts, Alyssa Milano, Danny Aiello, An-
drea Martin in drugi.

od 8. novembra / Kolosej, Cineplexx

AKCIJSKA MISTERIOZNA SRHLJIVKA 

OVERLORD  
ZDA, 2018, OVERLORD

ROMANTIČNA KOMEDIJA 

MALA ITALIJA 
ZDA, KANADA, 2018, LITTLE ITALY

Zverjasec in Zverjašček veljata za mednarodni za-
ložniški fenomen, očarala sta tudi slovenske ot-
roke. Od marca 1999, ko je Zverjasec prvič prišel 
med bralce, se je po svetu prodal v več kot 5 mili-
jonih izvodov. Pet let po Zverjascu je izšlo še ena-
ko uspešno nadaljevanje knjige – Zverjašček. Oba 
sta doživela filmsko, televizijsko in več gledališki 
upodobitev. Tako knjige kot filmske upodobitve o 
iznajdljivi miški in malce strašni, a v bistvu prav 
ljubki pošasti so prejele več prestižnih nagrad, 
Zverjasec pa je bil nominiran tudi za oskarja._

Režija: Max Lang, Jakob Schuh. / Uwe Heidschötter, 
Johannes Weiland. Glasovi: Sinhronizacija RTV 
Slovenija

od 1. novembra / Kinodvor, Cineplexx, Maribox

SINHRONIZIRANI DRUŽINSKI ANIMIRANI 
OMNIBUS  

ZVERJASEC IN 
ZVERJAŠČEK PONOVNO  

V KINU
VELIKA BRITANIJA, NEMČIJA, 2009 / 2011, THE 

GRUFFALO / THE GRUFFALO’S CHILD
AKCIJSKA SRHLJIVKA

LOVEC UBIJALEC 
ZDA, KITAJSKA, VB, 2018, HUNTER KILLER

Globoko v Arktičnem oceanu kapitan ameriške 
nuklearne podmornice Joe Glass dobi informacijo, 
da je prišlo do ruskega državnega udara, ki ogro-
ža svetovni mir. Ruskega predsednika je ugrabi-
la skupina odpadnikov, ki poskuša zanetiti tretjo 
svetovno vojno. Kapitan Glass mora s svojo po-
sadko in s pomočjo vojaškega poveljništva sesta-
viti elitno skupino tjulnjev, da bi rešili ugrabljenega 
predsednika in ustavili novo svetovno vojno._

Režija: Donovan Marsh. Igrajo: Gerard Butler, Gary 
Oldman, Common, Linda Cardellini, Toby Stephens 
in drugi. 

od 1. novembra / Kolosej

Vse, kar si Clara želi, je najti edinstven ključ, ki bo 
odklenil škatlo, v kateri je neprecenljivo darilo od nje-
ne mame. A se ne zaveda, da bo takrat, ko odklene 
škatlo, pristala v čudnem in mističnem vzporednem 
Svetu snežink, Svetu rož in Svetu sladic, kjer mora 
premagati zlovešče Četrto kraljestvo in njegovo ti-
ransko vladarico, da bi vrnila mir v nestabilen svet._

Režija: Lasse Hallström, Joe Johnston. Igrajo: Keira 
Knightley, Mackenzie Foy, Eugenio Derbez, Matthew 
Macfadyen, Richard E. Grant, Miranda Hart in drugi.  

od 1. novembra / Kolosej, Cineplexx

DOMIŠLJIJSKA PUSTOLOVŠČINA 

HRESTAČ IN ŠTIRI 
KRALJESTVA  

ZDA, 2018, THE NUTCRACKER AND THE FOUR 
REALMS

KRIMINALNI TRILER 

DEKLE V PAJKOVI 
MREŽI 

ZDA, KANADA, NEMČIJA, ŠVEDSKA, VB, 2018, 
THE GIRL IN THE SPIDER'S WEB
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TUDI TOKRAT NE BOSTE RAZOČARANI: V TEH TRIDESETIH DNEH 
BOSTE V NAŠI PRESTOLNICI IN V OKOLICI NAŠLI PESTER NABOR 
GLASBENIH DOGODKOV, KI BODO VNESLI TOPLINO V HLADNO JESEN.

GLASBA

KONCERT / LJUBLJANA

BRIT FLOYD
Brit Floyd – najboljša tribute skupina Pink Floydov na svetu, se na odre vrača 
s posebno retrospektivo ob 45. obletnici ikoničnega albuma The Dark Side of 
the Moon. Na prav vsakem koncertu izvajajo klasične skladbe z albumov The 
Dark Side of the Moon skupaj z dragulji s plošč Wish You Here Here, Animals, 
The Wall in The Division Bell in še veliko več. Resnično so postali fenomen, ki 
ga imajo za najboljši koncertni Pink Floyd tribute šov. Do potankosti so na-
mreč poustvarili veličino in pompoznost zadnje turneje The Division Bell iz 
leta 1994, skupaj z milijonskim svetlobnim parkom, velikimi zasloni, razsvet-
ljavo, laserji, napihljivimi modeli in teatralnostjo. Brit Floyd šov je zares naj-
boljši približek za oboževalce, ki želijo podoživeti veličastnost Pink Floydov v 
živo._

11. novembra ob 20.00 / Hala Tivoli, Ljubljana

Norman Cook, ki pravi, da si 
je ime Fatboy Slim nadel, zato 
ker je norčavo in v resnici nima 
pomena, je svojo slavo zakoličil 
z največjimi uspešnicami The 
Rockafeller Skank, Praise You, 
Right here, Right Now in Eat, 
Sleep, Rave, Repeat. Ustvaril je 
številne kultne videospote, ki 
so si upravičeno prislužili svo-
je mesto v najboljših glasbe-
nih izdelkih tega stoletja. Spot 
za skladbo Weapon of Choice 
je revija Rolling Stone skupaj z 
Jacksonovim Thrillerjem in Nir-
vaninim Smells Like Teen Spirit 
uvrstila med šest najboljših vi-
deospotov vseh časov. Orga-
nizatorji od didžeja z odličnim 
smislom za humor, ki zase pravi, da neizmerno uživa v nastopih v živo, pri-
čakujejo izjemno zabaven večer z glasbenimi presežki._

17. novembra ob 23.00 /  
Kurzchluss, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

KONCERTOMANIJA
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RHINO ENTERTAINMENT

SUEDE, THE BLUE HOUR

DOMINO RECORDING COMPANY

ANNA CALVI, HUNTER

CAPITOL RECORDS

PAUL MCCARTNEY, EGYPT STATION

XL RECORDINGS

JUNGLE, FOR EVER

Suede, ki so nevede postali revolucionarni pred-
niki britpopa, so danes daleč od hedonizma in 
dekadence, ki sta jih nekoč navdihovala. Na-
mesto tega se na svojem osmem albumu podajo 
po stranskih poteh med smeti ob cestah, med 
ograje iz verig in med trupla jazbecev. Očitno so 
odšli na podeželje, a to ni nič kaj idilično. Njihova 
zadnja evolucija se zdi kot drzno razkazovanje 
njihove domišljije vse tja do terorja in ranljivosti, 
ki pa je skrita globoko v njih._

suede.co.uk

»Prvinski in lep, ranljiv in močan, to je moj 
album Hunter,« je Anna Calvi zapisala v svoji 
izjavi, ko je prvič najavila svoj tretji studijski 
album. Napisan je bil pred začetkom gibanja 
#MeToo, ob koncu osemletnega razmerja in 
takrat, ko je bila utrujena od neprestanega 
medijskega prikazovanja žensk kot pasivnih 
žrtev. To je album ekstremov, a vsi so pre-
moščeni z drznimi in tekočimi stavki umetni-
ce, ki ne želi biti moški, ženska ali žrtev, tem-
več vedno le lovec._

annacalvi.com

Paul McCartney  je pri svojih 76 letih končno 
prišel do spoznanja, da verjetno nikoli več ne 
bo naredil albuma, kot so Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band, Band on the Run ali pa celo 
Chaos and Creation in the Backyard. Čeprav 
je morda sprejel dejstvo, da se bliža osem-
desetici, McCartney nikakor ne namerava biti 
starček. Novi album je oblikovan kot glasbeno 
potovanje s svežim občutkom energije in na-
mena, ki je med seboj pobotal legendo, ki je 
preoblikovala priljubljeno glasbo 20. stoletja, 
z umetnikom, ki ima še vedno kaj povedati._

paulmccartney.com

Jungle sta vedno oddajala vibracije losange-
leškega benda. S svojim debitantskim albumom 
je londonski duo ustvaril opojno mojstrovino 
popfunka, ki je več kot primeren za rolanje po 
Venice Beach. Njune sanje so bile veliko večje 
kot londonska spalnica, kjer sta ustvarila prvi 
album. Njun drugi album For Ever zajema ves 
blišč in glamur Zahodne obale kot tudi vse pasti 
»mesta angelov«.  Njune losangeleške sanje se 
morda tokrat ne bodo uresničile, toda novi al-
bum dokazuje, da sta Jungle na pravi poti._

junglejunglejungle.com

ALBUMANIJA
PREDSTAVLJAMO VAM SVEŽE ALBUME,  

KI SO VREDNI VAŠE POZORNOSTI. 

KONCERT / LJUBLJANA

FATBOY SLIM
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ODRI

TA MESEC SE BOSTE SMEJALI! SVOJ ŠOV NAMREČ 
PRIPRAVLJA »AMBASADOR KOMEDIJE« TIN 
VODOPIVEC, V GLEDALIŠČU KOPER PA BOSTE 
PRIČA GOLDONIJEVI KOMEDIJI, KJER IMA 
GLAVNO VLOGO, VERJELI ALI NE, VENTILATOR.

ODRI

DOZA SMEHA 

OPERA

HOFFMANNOVE PRIPOVEDKE 

GLASBENA KOMEDIJA 

VENTILATOR 

ŠOV 

ROCK’N’ROLL  

Jacques Offenbach (1819–1880) je po študiju glasbe v Parizu postal 
izvrsten violončelist, nato pa skladatelj, ki je več kot trideset let vladal 
na pariških odrih in je veljal za velikega dramatika in skladatelja, ki je po-
leg melodike obvladal tudi kompozicijsko tehniko, imel smisel za komiko, 
parodijo in liriko ter velik čut za gledališče.

Igra v petih dejanjih Julesa Barbiera in Michela Careéja z naslovom Les 
Contes fantastiques d'Hoffmann je preplet sanjskega in realnega sve-
ta in temelji na treh novelah nemškega pesnika in skladatelja E. T. A. 
Hoffmanna. Skladatelja je navdušila za stvaritev fantastične romantične 
opere. Hoffmann je v vsaki od treh epizod opere osrednja oseba, okoli 
katere se vrti poetično in psihološko zastavljena zgodba o treh pesniko-
vih ljubeznih in njegovem propadu._

Režija: Aleksandar Popovski. 
13. oktobra ob 19.30 / SNG Opera in balet Ljubljana

Tokrat bo Goldonijeva komedija postavljena v čas po koncu civilizacije, 
na ruševinah sveta, kjer se srečajo ljudje, ki ne govorijo istega jezika in se 
vračajo k tistemu, kar je ostalo od narave po globalnem segrevanju in dru-
gih katastrofah. Vročina je tako neznosna, da podnevi spijo in se razživijo 
šele ponoči. Prebivajo v zasilnem naselju Novih hiš in se vsak po svojih 
močeh preživljajo. Čeprav se je red sveta podrl, med njimi še vedno vlada 
družbena hierarhija. Vzhičeni Evaristo je zaljubljen v lepo Candido, ki svo-
jo ljubezensko strast hladi z majhnim damskim ventilatorjem. In usodne 
zaplete sproži prav Candidin ventilatorček, ki ji nesrečno pade na tla in se 
polomi. Takrat se v dogajanje vmešajo še drugi prebivalci Novih hiš, kjer 
se vse skupaj dogaja. Evaristo namreč kupi nov ventilator, ki pa namesto v 
rokah njegove ljubljene Candide pristane v drugih rokah, žepih, torbah in 
skrivališčih. Vsakič, ko ventilator zamenja lastnika, se sproži nov zaplet, ki 
med zaljubljenci neti spore._

Režija: Jaka Ivanc. 
26. oktobra ob 20.00 / Gledališče Koper

Od leta 2006, ko je Tin Vodopivec s 
prvim nastopom vstopil v pri nas še 
neraziskani svet stand-up komedi-
je, je doma in v tujini zbral že več 
kot 1500 nastopov, v 7 jezikih, v 17 
različnih državah, zato mu mediji 
zasluženo pripisujejo titulo sloven-
ski »ambasador komedije«. Znan 
je po svoji simpatični zmedenosti, 
delavnosti ter po svojih nenava-
dnih izzivih. Nazadnje je uresničil 
mednarodno turnejo, ki smo jo lah-
ko spremljali prek družbenih omre-
žij: Izziv 777, kjer je v 7 zaporednih 
dneh izvedel nastope stand-up 
komedije v 7 različnih jezikih v 7 
državah.

Njegova nova predstava Rock'n'Roll bo sveži miks njegovih doživetij, Ti-
novih opazk in svežih šal. Iskreno in neposredno - kakršen je Rock'n'Roll! 
Posebni gostje šova so Jan Kreuzer, Aleš Novak in Rok Škrlep._

28. oktobra ob 20.00 / Cankarjev dom
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MOJA DOSTAVA – MOJA IZBIRA
Izkoristite novo storitev Moja dostava – moja izbira, pri kateri 
lahko z odgovorom na prejeti SMS ali e-sporočilo spremenite 
naslov dostave vaše pošiljke tudi, ko je ta že na poti k vam.  

Za več informacij pokličite na 080 14 00 ali obiščite www.posta.si

NOVASTORITEV

www.posta.si

Moja dostava –
moja izbira
Izberite svoje mesto
dostave paketa!

TRGATEV V 
GRAJSKEM VINOGRADU

Le dve leti in pol od zasaditve 
smo bili pr iča prvi trgatvi v Graj-

skem vinogradu. Tr te so letos ob-
rodile približno polovico pridelka, 
načr tovanega in pričakovanega v 
prihodnjih letih, prva trgatev pa 
bo dala približno 400 steklenic 

kakovostnega vina._
ljubljanskigrad.si

PARFOIS 
NAVDUŠIL MODNE 

BLOGERKE

Prihod nove kolekcije Parfois je 
spremljal ekskluzivni dogodek na 

lokaciji, ki je bila okronana z najlep-
šim razgledom, vrhunsko kulinariko 

ter priznanimi vini – v Goriških 
brdih, kjer so se z glavnimi pred-

stavniki znamke na Portugal-
skem družile najbolj znane 

modne blogerke._
sportina.si
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NAJ STIL 
SPREGOVORI PRVI

Čas je za novo sezono in novo 
kolekcijo obutve in torbic, ki j ih 

je Deichmann tokrat predstavil v 
avantgardnem okolju restavracije 

Kuche. Slogan nove sezone se 
glasi »Vse oči upr te v čevlje«, 

saj je povpraševanje po ek-
stravaganci večje kot kdaj 

koli prej._
deichmann.com

EUROPARK 
POSTAL POLNOLETEN

V mariborskem Europarku so 
ob praznovanju 18. rojstnega 

dne pripravili nepozabno dogaja-
nje. Na Trgu Leona Štuklja so šta-
jersko prestolnico dobro razgreli 
pr iljubljeni raper Challe Salle s 

skupino Legende in člani svetov-
no znane zasedbe Perpetuum 

Jazzile._
europark.si

THE 
DISTINGUISHED 

GENTLEMAN'S RIDE 2018

Na dobrodelnem dogodku se je 
zbralo več kot 170 gospodov na 

motociklih, ki so s svojim stasom 
in motocikli ter svojim gosposkim 

obnašanjem opozarjali na razširjeno 
bolezen raka na prostati. Udele-
ženci so v Sloveniji za raziskave 

te bolezni zbrali 2200 evrov._
gentlemansride.com

ZNANI OBRAZI 
KUHALI ZA DOBER 

NAMEN

Da šampinjoni omogočajo pripravo 
številnih receptov, so na HOFERjevem 

kuharskem dogodku dokazali tudi 
številni znani Slovenci, ki so v družbi 
Marka Potrča in Jane Koteska kuhali 
za dober namen. S svojo udeležbo 
so Slovenskemu združenju Europa 

Donna namenili začetno dona-
cijo v višini 2.200 evrov._

hofer.si
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P R E D S T A V L J A M O

Popolnoma novi Ford Focus

R A J E  I Z S T O P A Š ,  K O T  D A
B I  O S T A L  N E O P A Z E N ?
T O  J E  T V O J  F O C U S .
20 let po tem, ko je spremenil pravila igre v svojem razredu, jih popolnoma
novi Ford Focus piše na novo. Z drzno zunanjostjo ter razkošno, prostorno 
notranjostjo te bo očaral vsak dan. Novosti, kot so še zmogljivejši motorji, 
8-stopenjski samodejni menjalnik ter tehnologije, kot so prilagodljivi
radarski tempomat, projekcijski zaslon (HUD) in povsem avtomatizirano 
parkiranje, naredijo Focusovo legendarno vozno izkušnjo še popolnejšo.

Doživite novega Focusa na MojFordFocus.si  

Ford Focus / Uradna poraba goriva: 4,3–6,4 l/100 km. Uradne specifične emisije CO₂: 89–123 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b, uradne emisije NOx: 0,0149-0,0690 g/km, specifične emisije 
trdih delcev: 0,00036-0,00143 g/km, število delcev: 0,02-4,12 x 1011. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 
in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

 Slike so simbolične. Za napake v tisku ne odgovarjamo.

SUMMIT AVTO FLAJŠMANOVA 3, 1000 LJUBLJANA, 01 25 25 125, SUMMITAVTO.SI



Združimo moči in se skupaj zavzemimo za zdravje.

Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah v Sloveniji. Ob svetovnem 
mesecu osveščanja o raku dojk namenite še več pozornosti preventivnim 
(samo) pregledom, aktivnemu življenjskemu slogu in uravnoteženi prehrani. 
Sveži šampinjoni so jeseni še posebej okusna dopolnitev zdravega jedilnika – 
z njihovo izbiro pa naredite nekaj dobrega tudi za druge.
 
Za vsak roza paket šampinjonov, ki ga boste kupili v mesecu oktobru, bo HOFER 
namenil 10 centov za nadgradnjo psihosocialne podpore bolnicam in njihovim 
svojcem v okviru programa ROZA. Z vašo pomočjo bomo podprli prizadevanja 
Europe Donne – Slovenskega združenja za boj proti raku dojk – in pripomogli 
k osveščanju o tej težki bolezni, ki ne prizadene le bolnic, temveč globoko 
zaznamuje tudi njihove svojce.

hofer.si/rozaoktober #rozaoktober

V TRGOVINAH HOFER
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