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Emisije CO2: 175−111 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,7−4,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. 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. Ponudba velja za vozila na zalogi in za vsa nova naročila do 31.3.2019. 
*Prihranek vključuje popust na vozilo, ki se razlikuje glede na model vozila in BON v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 
1.000 EUR z DDV, do katerega je kupec vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu, z družbo Porsche Leasing 
SLO d.o.o., ki vključuje tudi VW zavarovanje vozila (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche 
Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, ter permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri zavarovalnici Sava d.d.) pod 
pogoji akcije ALLINBON19 in **VZDRŽEVANJE ZA 1 EUR/mesec, ki obsega redne servise vozila, kateri se izvajajo po prilagodljivem 
servisnem intervalu – »Long Life« do največ 60.000 prevoženih km, oziroma do preteka dobe 4-ih let od prevzema vozila, za ceno 1 EUR/
mesec (DDV je vključen). Več na www.porscheleasing.si. Slike so simbolne. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.  

www.volkswagen.si

VAŠA POT,  
VAŠ SUV!

Ekskluzivna zimska ponudba!
Ne oklevajte in se na popolnoma svojo pot zapeljite z vozilom iz družine Volkswagen  

SUV. Izberite T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace ali Touareg, s prihrankom do 5.000 EUR*, 

vzdrževanjem za samo 1 EUR na mesec** in smučmi nove generacije Elan Amphibio 12.

Več o ponudbi pri pooblaščenih prodajalcih vozil Volkswagen in na www.volkswagen.si.

VWoglas_SUVkampanja_235x295_CityMagazine.indd   1 31. 01. 19   09:36
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Dovolite mi, da vam najprej zaželim sreč-
no novo leto (saj veste, nikoli ni prepozno 
oziroma bolje pozno kot nikoli). Naj bo 
novo leto nov začetek, tudi če se obe-
nem zavedamo, da vsega, 
kar smo si obljubili, pač ne 
bomo izpolnili. 

Ena mojih najljubših stvari v 
prvih dveh mesecih novega 
leta je pričakovanje pomla-
di. To je tisti čudoviti čas, ko 
se vse prebuja. In vse dokler 
na obrazu nisem opazila 
prvih gubic, nikoli nisem za-
res razmišljala, kako stvari v 
naravi zares delujejo. Dnevi 
so daljši, kot sonca se spre-
minja, temperatura raste. 
Ko se to zgodi, se prične 
čarovnija. Semena kalijo, 
rastline rastejo, iz popkov 
na drevesih poganja listje, 
s toplega juga se vračajo 
ptice, nekdo tam v ulici pa že razmišlja, 
kako bo prvič zagnal kosilnico. Nekaj je 
v tem novem življenju in svežini, ki nam 
daje priložnost, da staremu letu zapremo 
vrata in proslavimo začetek novega.

V prvi letošnji izdaji naše urbane revije 
smo se posvetili tehnološkemu sejmu 
CES, ki je med 8. in 11. januarjem potekal 
v Las Vegasu. Vznemirljive inovacije 

z različnih tehnoloških 
področij bodo navdušile 
tako moški kot ženski del 
bralcev, saj tehnologija že 
dolgo ni več samo moška 
domena. Prav tako nis-
mo spregledali urarskega 
sejma SIHH v Ženevi, kjer 
so predstavili lepotice, ob 
katerih zastane dih, hkrati 
so še dokaz več, da človeš-
ka domišljija in inovacije ne 
poznajo meja.

Pa prijetno branje vam 
želim!_

Lucija Marko, 
urednica

 lucymarko 
lucija.marko@citymagazine.si 
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MESEC LJUBEZNI JE PRED NAMI IN ČAS 
JE, DA PRESENETITE SVOJE NAJBLIŽJE. 
KER SPOMINI NAJVEČ ŠTEJEJO, VAM 
SVETUJEMO, DA JIH POPELJETE NA 
KAKŠNEGA IZMED DOGODKOV, KJER SI 
BODO USTVARILI NOVE.
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13. FESTIVAL GORNIŠKEGA FILMA
Gore, narava in pustolovščine kar kličejo po 
festivalu gorniškega filma, ki bo svojo trinajsto 
izvedbo začel v velikem slogu – s projekcijo 
najbolj zaželenega filma letošnjega leta, Free 
Solo, na treh prizoriščih hkrati, v Ljubljani, Celju 
in Radovljici. V teh treh krajih in še v Domžalah 
si bodo obiskovalci lahko ogledali 32 filmov o 
alpinizmu, plezanju, avanturi, gorski naravi in 
kulturi, v Ljubljani pa se bo zvrstilo še šest pre-
davanj, predstavitev knjige in okrogla miza._

do 24. februarja / Cankarjev dom, Mestni 
kino Domžale, Mestni kino Metropol v 
Celju in Linhartova dvorana v Radovljici

6. SALON PENEČIH VIN 
LJUBLJANA
Vse od prvega Salona penečih vin Ljubljana 
organizatorji sledijo svojemu poslanstvu – 
širijo kulturo pitja vin in dobre hrane. V srcu 
prestolnice boste tudi letos uživali v vinih 40 
vinarjev, ki bodo predstavili okoli 120 različnih 
vin. Poleg uživanja v rujni kapljici boste lahko 
okušali tudi izbrano hrano, ki se odlično druži 
s penečimi vini. Sestavni del Salona penečih 
vin Ljubljana so tudi različni dogodki, delavnice 
in vodene degustacije. V sklopu mreže SSW 
pa bo potekalo tudi mednarodno ocenjevanje 
penečih vin._

15. februar 2019 ob 15.00 /  
Ljubljana / Hotel Slon  

GIBANICA – 9. BIENALE SODOBNE 
SLOVENSKE PLESNE UMETNOSTI
GIBANICA predstavlja najpomembnejšo sodob-
no plesno platformo pri nas, na kateri si domači 
in tuji gosti lahko ogledajo različne plesne izdelke 
domačih producentov. Na 9. bienalu sodobne 
slovenske plesne umetnosti boste priča, katerih 
deset tekmovalnih predstav je izbrala tričlan-
ska žirija iz Slovenije, Francije in Hrvaške. Poleg 
predstav so organizatorji pripravili tudi predsta-
vitev knjižnih izdaj, dve okrogli mizi in pogovor._

do 2. marca /  
različna prizorišča v Ljubljani

PO VALENTINOVEM 
NA PUSTNO 

RAJANJE

BESEDILO & IZBOR: CITY MAGAZINE

DAN ZA ...

ANTIVALENTINOVO V LJUBLJANI
AntiValentinova žurka je dvodnevni koncertni 
dogodek, ki bo razveselil vse alternativce, ki v 
imenu ljubezni potrebujejo svoj dogodek. Po 
treh letih zabavanja zagrebškega občinstva se 
bo četrto leto koncert AntiValentinovo odvil 
v naših krajih. V Cvetličarni bodo prvi večer 
nastopili LET 3, TBF in Vojko V. V četrtek pa 
bodo občinstvo zabavali Edo Maajka, Klemen 
Klemen in skupina Elemental, ki delujejo pod 
sloganom »Vse, samo romantika ne«._

do 21. februarja / Ljubljana / Cvetličarna

FESTIVAL FABULA
Najodmevnejši literarni festival, ki v Slovenijo 
vsako leto privabil številne klasike in najpro-
dornejše mislece našega časa, se bo letos 
odvil šestnajstič. Udeleženci bodo lahko 
prisluhnili osmim tujim gostjam in gostom, 
osrednji med njimi pa bodo dobili tudi sloven-
ske prevode svojih knjig, ki jih boste lahko tudi 
kupili. Bogat festivalski program se bo začel s 
Fabulo pred Fabulo (od 27. do 28. februarja), 
festival pa se bo začel tretjega marca. Dogo-
dek je namenjen vsem generacijam, brezplač-
ne karte pa si lahko priskrbite na blagajni 
Cankarjevega doma._

do 9. marca / Cankarjev dom

59. KURENTOVANJE
Konec februarja bo tudi letos v znamenju od-
ganjanja zime in klica pomladi. Kurenti bodo v 
najstarejšem slovenskem mestu 23. februarja 
zaplesali in začeli klicati pomlad in vse dobro. 
V času kurentovanja boste v okviru Artfesta, 
Etnofesta in Karnevalfesta del etnografskih 
in karnevalskih povork, koncertov, plesov v 
maskah, ogledali si boste lahko tudi razsta-
ve, etnografske like, pustni korzo in še veliko 
drugega._

do 5. marca / Ptuj / okolica Ptuja in 
Karnevalska dvorana QCENTER
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/ S E J E M POZDRAV POMLADI (GREGORČKI)
Z vstopom v novo leto vsi nestrpno čakamo 
na prihod pomladi. Poleg kurentov jo bodo 
tudi letos priklicali in pozdravili otroci in 
odrasli, ki bodo v Gradaščico spuščali barčice 
svetega Gregorja. Okrasite svoje hiške iz pa-
pirja ali lesa s papirnatimi rožami in pripravite 
svečko, ki jo boste prižgali na dan, ko naj bi 
se po svetem Gregorju začela pomlad. Ob 
spuščanju ladjic boste uživali v delih multi-
inštrumentalista in skladatelja Lada Jakše, s 
kratkimi koncerti pa se bodo predstavili tudi 
učenci Glasbene šole Vič._

11. marca ob 17.00 / Ljubljana /  
ob Gradaščici, Eipprova ulica

PLES V MASKAH
Ljubljanski grad in njihov plesni parket že več 
let vabita plesalce na nepozabne dogodke, 
ki so tematsko obarvani in primerni za vse 
plesne okuse. Prvi plesni večer – na pustno 
soboto – bo že tradicionalno priložnost za vse, 
ki si želite nadeti drug obraz, stas in postati 
osebnost. Zavrteli se boste v ritmih salse, 
bachate, kizombe, poskrbljeno pa bo tudi 
za ljubitelje standardnih plesov. Vstopnice 
lahko kupite na prodajnih mestih na Ljubljan-
skem gradu, na spodnji postaji vzpenjače, na 
ljubljanskigrad.si in na vseh prodajnih mestih 
mojekarte.si._

2. marca ob 20.00 / Ljubljanski grad / 
Stanovska dvorana in Palacij

ZMAJEV KARNEVAL 2019
Pustne dni v Ljubljani vsako leto obele-
ži Zmajev karneval, ki nam bo tudi letos 
postregel s pustno povorko in z zabavnim 
programom. Občudovali bomo tradicionalne, 
etnološke, otroške in številne druge pustne 
maske, ki se bodo sprehodile po mestnem 
jedru, pustno soboto pa bodo dodatno 
popestrile s svojimi unikatnimi nastopi na 
Kongresnem trgu._

2. marca ob 11.00 / Ljubljana /  
Staro mestno jedro
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MILLIONAIRE MIND INTENSIVE
V Slovenijo ponovno prihaja ena najuspešnej-
ših in svetovno priznanih delavnic s področja 
psihologije uspeha – znameniti 3-dnevni 
vikend seminar Millionaire Mind Intensive, 
po katerem se je izobrazilo več kot milijon 
ljudi po vsem svetu. Avtor T. Harv Eker ga je 
ustvaril na podlagi svoje lastne izkušnje, kako 
priti od reveža do popolne finančne svobode 
v manj kot 30 mesecih. Če se tudi vi sprašu-
jete, zakaj imajo nekateri ljudje vse bogastvo 
na tem svetu, medtem ko se vam veliki met 
nikoli ne posreči, tega dogodka ne smete 
zamuditi._

do 17. marca / Ljubljana /  
Gospodarsko razstavišče   

PUST V CERKNICI 
Coprnica, zmaj, Butalci, pramati Uršula 
in številni zamaskirani gusarji, razigrane 
princeske, pogumni gasilci, pikapolonice, 
čebele in drugi ljubitelji pusta bodo deset 
dni strašili zimo in uživali v pustnem dru-
ženju. Začeli bodo s tradicionalnim žaga-
njem babe, uživali bodo tudi v razstavah, 
uradnem butalskem TV-programu, otroški 
maškaradi, pustni zabavi in velikem pust-
nem karnevalu. Tradicionalni dogodek bodo 
zaključili s pokopom pusta._

do 6. marca / Cerknica 

58. SEJEM DOM 
Marca boste lahko tisti, ki načrtujete, gradite 
ali prenavljate, obiskali 58. Sejem Dom. Na 
njem se bo predstavilo 500 podjetij iz več kot 
30 držav. Na letošnjem sejmu so v ospredju 
teme trajnostne gradnje, celovite energetske 
prenove stavb in ničenergijskega standarda, 
ki je prvega januarja stopil v veljavo. Podjetja 
bodo tako predstavila trende na različnih 
področjih, v času sejma pa vam je na voljo 
brezplačno svetovanje strokovnjakov._

do 10. marca / Ljubljana /  
Gospodarsko razstavišče  

DAN ZA ...
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URBANI UTRIP
URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

L E P O TA

SLASTNA MEDENA 
NEGA NUXE
Izdelki Nuxe bodo z razkošnim me-
dom in dragocenimi rastlinskimi olji 
to zimo suhi koži podarili mehkobo 
in udobje. Slastna linija Nuxe Rêve 
de Miel® (francosko Medene sanje) 
prinaša dva popolnoma nova izdelka 
– medeno kremo za telo in super-
balzam za obnovo izredno suhih in 
občutljivih predelov. Tekstura, ki na 
koži pusti žametno mehak obču-
tek, se hitro vpije, nudi dolgotrajno 
udobje in se ne lepi._

nuxe.si

TRADICIONALNA PREKMURSKA 
KUHARICA: OD FÖRTUJA DO 
OLSTIKA
Knjiga Tradicionalna prekmurska kuharica zdru-
žuje recepte in postopke tradicionalnih jedi, ki so 
še danes prisotni v vsakdanji kulinariki Prekmurja. 
Besedilo in recepte dopolnjujejo fotografije, ki ne le 
ilustrirajo recept, temveč predstavljajo tudi regijo ali 
veščine, ki so potrebne za pripravo posamezne jedi. 
Knjiga obsega 160 strani, v njej pa so predstavljeni 
tradicionalni postopki na način, ki je zanimiv tudi 
mlajši populaciji, ki bo v prihodnosti ohranjala prek-
mursko kuhinjo. Knjiga je namenjena tako profesio-
nalnim kuharjem kot tudi vsakodnevni gospodinjski 
uporabi._

matejfisher.com

Yankee Candle praznuje letos 
50. obletnico znamke in ob 
tem prav posebnem jubileju 
predstavlja ekskluzivni vonj 
leta. Dišava je obvezen doda-
tek za vse navdušence Yan-
kee Candle!
Prvič v zgodovini znamke 
predstavljajo poseben vonj 
leta, ki bo prisoten celo leto 
v omejeni izdaji in bo na vo-
ljo zgolj v obliki velike sveče 
v steklenici. Dišava predsta-
vlja individualnost v okviru 
sodobne družbe, uživanje v 
vsakem trenutku, hkrati pa 
je povsem drugačna od kla-
sičnih vonjev Yankee Candle. 
Ustvarili so jo hišni strokov-
njaki za trende.

ONE TOGETHER je ekskluziv-
na mešanica mandarin, nek-
tarin in sandalovine, cvet-
lično noto nočne lepotice pa 
dopolnjujejo note lesa, usnja 
in ambre. Vonj leta bo ek-
skluzivno na voljo v trgovinah 
Vonj narave na Nazorjevi ulici 
6 v Ljubljani ter Gubčevi ulici 
4 v Celju, na prodajni stojnici 
v ljubljanskem Cityparku in v 
spletni trgovini na yankee-
candle.si._

yankeecandle.si

9 EDINSTVENIH DOŽIVETIJ V SLOVENIJI Z 
OZNAKO »SLOVENIA UNIQUE EXPERIENCES*«
Slovenska turistična organizacija (STO) je s pomočjo 5-članske komisije 
potrdila prvo deveterico doživetij, ki se bodo ponašala z znakom Slovenia 
Unique Experiences (*edinstvene izkušnje v Sloveniji). Gre za 5-zvezdična 
doživetja pod znamko Slovenia Unique Experiences, ki so zbirka edinstve-
nih avtentičnih doživetij premium kakovosti._

slovenia.info

• Garden Village, noč v hišici 
na drevesih, sredi gozda in 
z lastnimi vrtovi, Bled

     gardenvillagebled.com

• Kratke naravoslovne poči-
tnice v Sloveniji, podaljšan 
vikend v naravi, Bloke

     zavod-symbiosis.si

• Pripoved vojaka s Soške 
fronte, Kobarid

     kobariski-muzej.si

• Ljubljanski grad za vas, 
zasebno grajsko doživetje

     ljubljanskigrad.si

• Lisjak, vintage gourmet 
tour, Koper

     lisjak.com

• Ogled rudnika s kajakom, 
podzemlje Pece, Mežica

     podzemljepece.com

• Po poteh Luke Čeča, Po-
stojnska jama

     postojnska-jama.eu

• Nepozabni dan v ribogojnici 
Fonda, Portorož

     fonda.si

• Brko tura, Ljubljana
     visitljubljana.com

O G L A S N A  V S E B I N A
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YANKEE CANDLE: 
VONJ LETA 2019 JE 
ONE TOGETHER
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 6,8 − 5,0 l/100 km in 167 − 146 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov 

(NOx): 0,0618 − 0,0284 g/km, trdi delci: 0,00101 − 0,0005 g/km, število delcev: 2,24 − 0,01 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.

ŽE ZA 228 � NA MESEC*
KODIAQ

* Izračun mesečnega obroka velja v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu pri družbi Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing 

 Ljubljana za dobo 72 ali 84 mesecev. Uvoznik si pridržuje pravico do sprememb cen, opreme in ostalih podatkov brez predhodnega obvestila. 

  Več na www.porscheleasing.si in hudobro.si. Akcija velja do preklica. Slika je simbolična.

skoda.si



URBANI UTRIP

TELEKOM SLOVENIJE V MODRI HIŠKI 
NAJMLAJŠIM PREDSTAVLJA SODOBNO 
TEHNOLOGIJO
Telekom Slovenije je v okviru Minicityja Ljubljana, ki prek didaktičnih iger 
otrokom do 12. leta omogoča spoznavanje različnih poklicev in pridobiva-
nje novih znanj, otvoril t. i. Modro hiško. Modra hiška Telekoma Slovenije 
najmlajšim omogoča spoznavanje z osnovnimi telekomunikacijskimi pojmi, 
možnostmi, ki jih prinaša mobilna telefonija, pa tudi spoznavanje z najno-
vejšo platformo za pametno življenje NEO ter pomembnimi mejniki razvoja 
zvoka in slike. Hkrati Telekom Slovenije prek predstavitve projekta Moja prva 
pogodba otroke in njihove starše v Modri hiški osvešča o odgovorni rabi 
mobilnih naprav._ 

telekom.si

500 PODJETNIC: NAJVEČJI DOGODEK 
PODJETNIC
Tradicionalno srečanje slovenskih podjetnic bo letos 11. aprila 2019 na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Tema letošnjega srečanja je posve-
čena financiranju ženskih podjetij, zato bo v popoldanskem času organiziran 
tudi mednarodni posvet, na katerem se bodo potencialnim investitorjem 
predstavile tudi tri slovenske podjetnice s svojimi poslovnimi idejami. Dopol-
danski del srečanja pa bo že tradicionalno ponudil navdušujoče podjetniške 
zgodbe in primere iz prakse. Hkrati pa bo to tudi priložnost za mreženje in 
nova partnerstva._ 

500podjetnic.si
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Recepte za kvašene  
             dobrote najdete na:

KRUH IN POTICA.com fala.sloncek   
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SESTAVINE PRIPRAVA:

Pustni krofi 

Moko presejemo in ji primešamo pecilni prašek in 

kislo testo Fala. Kvas Fala raztopimo v mleku, 

ga prilijemo k moki, dodamo ostale sestavine brez 

masla in zamesimo kvašeno testo. Najprej mešamo 

na najnižji hitrosti in med mešanjem dodajamo 

zmehčano maslo. Nato zvišamo hitrost mešanja 

na najvišjo  in mešamo toliko časa, da so sestavine 

res lepo povezane med seboj, da postane testo lepo 

gladko, svilnato in odstopa od posode. Posodo s 

testom prestavimo na toplo in jo prekrijemo s folijo, 

da se testo ne izsuši ter pustimo dobro uro, da vzhaja.

• 1 kocke kvasa Fala  

• 30 g kislega testa Fala

• 750 g bele moke

• 250 g mleka

• 120 g kisle smetane

• 60 g masla

• 60 g sladkorja

• 5 rumenjakov

• 4–5 žlic ruma

• 1 pecilni prašek

• 1 velika žlica koncentrata  
vanilje

•  2 mali žlički soli

• Marelična marmelada

Vzhajano testo stresemo na pult,  pregnetemo, oblikujemo 

v valj in tega razrežemo na približno 8 dag težke koščke. Te 

v dlaneh oblikujemo v kroglice, zložimo na krpo, pokrijemo 

s krpo in pustimo ponovno vzhajati na toplem. 

Vzhajane krofe ocvremo v vroči maščobi – najprej tri 

minute na eni strani, nato še na drugi. Poberemo jih s 

penovko iz olja, položimo na papirnato servieto, da vpijejo 

odvečno maščobo in še vroče napolnimo z marelično 

marmelado. Ko se ohladijo, jih posujemo z mletim 

sladkorjem.

NOVO!



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

HERVIS CITYPARK: 
NAJVEČJA IN 
NAJMODERNEJŠA 
HERVISOVA 
TRGOVINA V REGIJI

ŠPORT

TRGOVINA HERVIS CITYPARK JE KONEC DECEMBRA 2018 
DOŽIVELA CELOVITO PRENOVO, SAJ SO ŽELELI NAREDI-
TI TRGOVINO ŠE PRIJAZNEJŠO IN PREGLEDNEJŠO TER 
LAŽJE DOSTOPNO ZA KUPCE. JE NAJVEČJA IN NAJ-
MODERNEJŠA HERVISOVA TRGOVINA V REGIJI (1.600 
m2), ODLIKUJE JO ŠIROKA IZBIRA ŠPORTNIH IZDELKOV 
ZA TEK, FITNES, KOLESARSTVO, POHODNIŠTVO, KAMPI-
RANJE, ALPSKO SMUČANJE IN DRUGA ŠPORTNA POD-
ROČJA. KOT EDEN NAJVEČJIH PONUDNIKOV ŠPORTNE 
OPREME, OBLAČIL IN OBUTVE ŽELIJO KUPCEM PONU-
DITI TAKO ŠIROK SPEKTER IZDELKOV PRIZNANIH BLA-
GOVNIH ZNAMK KOT TUDI KAKOVOSTNE, A CENOVNO 
DOSTOPNEJŠE IZDELKE LASTNIH BLAGOVNIH ZNAMK.

Posebnost Hervisove trgovine v Cityparku je stena s 
tekaško obutvijo, kjer lahko kupec glede na način teka, 
vzdržljivost in pretečene kilometre izbere najprimernejšo 
obutev zase. V pomoč pri izbiri pa so kupcu vedno na voljo 
tudi izkušeni prodajalci, ki z veseljem priskočijo na pomoč 
ob različnih vprašanjih. Ker tek postaja del vsakdana vedno 
večje skupine ljudi, se v Hervisu zavedajo, da morajo temu 
primerno prilagoditi tudi ponudbo. Tako lahko tekači izbirajo 
med najnovejšimi modeli tekaške obutve blagovnih znamk 
Brooks, Salming, Mizuno, Asics, Salomon, Adidas, Nike ... 
Da pa bo tekaški slog tekačev popoln, je na voljo še široka 
ponudba tekaških oblačil priznanih blagovnih znamk Nike, 
Adidas, Under Armour, Puma, Reebok ter lastne blagovne 
znamke Benger.

Razširili so tudi ponudbo oblačil, obutve in opreme za ljubi-
telje fitnesa, dodali so steno s ponudbo boksarske opreme 
in oblačil, za fitnes vadbo doma pa so vključili v ponudbo naj-
boljše naprave blagovnih znamk Kettler, X-Fact, Schildköt ...

Konec februarja prihajajo v trgovino nova kolesa, električna 
kolesa in skiroji ter ostali izdelki, ki jih potrebujejo kolesar-
ji za varno vadbo na terenu in asfaltu. V ponudbi najdete 
vsestransko izbiro različnih tipov koles, od gorskih, treking, 
cross koles do mestnih koles priznanih blagovnih znamk 
Focus in KTM kot tudi lastnih blagovnih znamk X-Fact in 
Scirocco. Kupci pa vedno pogosteje povprašujejo tudi po 
električnih kolesih, ki so primerna za rekreativne kolesarje ali 
ambiciozne športnike.

V Hervisu najdete tudi vso potrebno opremo za dogodivščine 
na prostem, na primer pohodništvo, plezanje ... Opremite 
se lahko od glave do pet. Preverite pestro ponudbo opreme 
za gorništvo blagovnih znamk Salewa, Salomon, Columbia, 
Garmont in ostalih.

Smučanje je naš nacionalni šport, zato je v času sezone 
ponudba kar se da široka in pestra. Na voljo vam je oprema 
za alpsko in turno smučanje, pa tudi na tiste, ki radi tečejo na 
smučeh, niso pozabili. Izbirate lahko med najpomembnejšimi 
blagovnimi znamkami: Elan, Atomic, Fischer, Head, Salo-
mon, Dynafit, Rossignol ... Dodali so tudi tekstil Colmar, Elan, 
Rossignol, Ziener, Fundango …, ker pa je varnost vedno na 
prvem mestu, je poskrbljeno tudi za pester izbor smučarskih 
čelad, in sicer tako za odrasle kot tudi najmlajše smučarje.

V skladu s sloganom ‘Get moving’ Hervis predstavlja veselje 
do gibanja in pozitiven pogled na življenje. Vabljeni v najve-
čjo in najmodernejšo trgovino Hervis, kjer vas že čaka široka 
ponudba športne opreme._

hervis.si
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VEČ NA WWW.HERVIS.SI

Moška majica // 29,99
Moški pulover // 54,99
Moške hlače // 44,99
Advantage // moška športno-modna obutev // 69,99

Ženska majica // 24,99
Ženski pulover // 44,99
Ženske hlače // 34,99
Lite Racer Reborn W // ženska športno-modna obutev // 64,99

NOVO

V HERVISU
NOVO

V HERVISU



STILIST

MODA

+
KORALNO RDEČA JE BARVA LETA

CASLON
Eleganten in privlačen 

pleten pulover 
nordstrom.com 

55,00 €

BAUBLEBAR
Klasični okrogli uhani s 

čudovitim detajlom
baublebar.com 

34,00 €

BP.
Plašč iz umetnega krzna v 

klasičnem kroju 
nordstrom.com 

48,00 €

TEX AS AND THE 
ARTICHOKE

Svilena ruta Black Coral s 
tropskim potiskom 

texasandtheartichoke.com 

100,00 €

GUESS
Torbica »crossbody« 

Heritage Pop Mini 
guess.eu 

67,00 €

FREE PEOPLE
Mrežast modrček v slogu 

bralette 
freepeople.com 

27,00 €

CONVERSE
Nizke superge Chuck Taylor 

All Star Mono Suede 
converse.com 

80,00 €

ULL A JOHNSON
Satenasta obleka Maya z 

vezeninami 
ullajohnson.com 

582,00 €

H&M
Kavbojke do gležnjev 

hm.com 

29,99 €

SOLE SOCIET Y
Preprosti sandali Avrilie z 

minimalistično pentljo
solesociety.com 

85,00 €

TOM FORD
Šminka v koralni barvi, ki 

bo poživila vaš videz 
tomford.com 

34,00 €

ŽENSKA OMARA

TOPSHOP
Bluza v vintage slogu

topshop.com 

32,00 €
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IZKORISTI 20% POPUST ZA SPLETNI NAKUP
Promocijska koda velja od 10.2.2019 do 10.3.2019 v spletni trgovini www.taf.si, za izdelke po 
rednih cenah.Popusti se ne seštevajo. Promocijska koda velja ob enkratnem spletnem nakupu.Uporabi svojo promocijsko KODO: TAFVALENTINOVO

BTC, hala A – Ljubljana I Čopova – Ljubljana I Supernova - Ljubljana Rudnik I Mercator center Šiška – Ljubljana I Planet Koper - Koper



MODA

+
STILIST

KORALNO RDEČA JE BARVA LETA

1901
Karirasta srajca  
nordstrom.com

65,00 €

PAUL SMITH
Prešita jakna Zebra 

paulsmith.com

239,00 €

NORSE PROJECTS
Klasične minimalistične 

nogavice Bjarki 
Mercerized 

norseprojects.com

20,00 €

OBEY
Majica Jumble v 

vintage slogu 
obeyclothing.com

31,00 €

NIKE
Superge Air Vortex 

nike.com

90,00 €

RICHARD JAMES
Suknjič iz lanu 

richard-james.com

715,00 €

ADIDAS
Superge 3MC 

Skateboarding Sneaker
adidas.com 

62,00 €

RICHARD JAMES
Elegantne hlače iz lanu

richard-james.com 

235,00 €

FJÄLLRÄVEN
Funkcionalen nahrbtnik 

Kanken
fjällräven.com 

75,00 €

PATAGONIA
Moška majica z 

grafičnim potiskom 
patagonia.com 

33,00 €

POLO RALPH L AUREN
Pulover iz bombaža 

ralphlauren.com 

145,00 €

PAUL SMITH
Sončna očala Davison v 

slogu aviatork 
paulsmith.com 

260,00 €

MOŠKA OMARA
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RAZKOŠJE 
NA VAŠEM 
ZAPESTJU

ZA NAMI JE LETOŠNJA 
IZVEDBA SLOVITEGA 
URARSKEGA 
SEJMA PRESTIŽNIH 
UR SIHH (SALON 
INTERNATIONAL DE LA 
HAUTE HORLOGERIE 
GENÈVE), KI 
ZAZNAMUJE URARSKO 
INDUSTRIJO IN SE 
VSAKOLETNO ODVIJA V 
ŽENEVI. PREDSTAVILO 
SE JE 35 VRHUNSKIH 
BLAGOVNIH ZNAMK, 
ORGANIZATORJI PA SO 
ZABELEŽILI REKORDEN 
OBISK, SAJ SE JE 
SEJMA V ŠTIRIH DNEH 
UDELEŽILO VEČ KOT 
23.000 LJUDI. 

Tako kot katerakoli druga in-
dustrija ima tudi urarska svoje 
najboljše in najbolj cenjene bla-
govne znamke in razstave. SIHH 
predstavlja izredne talente in 
nekatere od najboljših blagovnih 
znamk, katerih korenine lahko 
segajo tudi v leto 1700. To so 
blagovne znamke, ki so s svojimi 
izumi, ustvarjalnostjo in razmi-
šljanjem spremenile način, kako 
gledamo na čas, način, kako 
času sledimo, in celo to, kako je 
ta čas videti na našem zapestju 
– številne izmed teh znamk so 
namreč pionirji tehnologije, ki 
se skriva tako v notranjosti kot 
tudi zunanjosti ur. Kot katerakoli 
druga industrija bi tudi industri-
ja urarstva propadla, če se ne bi 
premikala naprej. Izumi in oživi-
tve že pozabljenega so tisto, kar 
naredi petsto let staro obrt ak-
tualno tudi v današnjem svetu 
visoke tehnologije._

*Tourbillon: posebno vpetje 
nemirke, ki izniči negativen 
vpliv gravitacije. To pome
ni, da je ura točnejša. Iz
delava je izjemno zapletena, 
to pa znatno vpliva tudi na 
ceno ure in njen prestiž. 

RICHARD MILLE
BONBON COLLECTION
Richard Mille je znan 
po drznih in nepriča
kovanih dizajnih, zato 
ni presenečenje, da je 
na letošnjem sejmu SIHH 
predstavil nekaj povsem 
novega. Gre za Bonbon 
Collection, kolekci
jo desetih sladkih in 
sočnih modelov ur, vsak 
model pa bo izdelan v 
30 primerkih. Zbirka 
s sladkarijami, peci
vom in sadjem temelji 
na treh znanih modelih 
blagovne znamke (RM 07-
03, RM 16-01, RM 37-01), 
popelje pa nas narav
nost nazaj v otroštvo. 
Ure vključujejo obarva
ne drage kamne in bogat 
spekter odtenkov in tek
stur. Predvidena cena 
za model ene ure je od 
110.000 evrov dalje._

richardmille.com

VACHERON CONSTANTIN
TRADITIONNELLE TWIN BEAT  
PERPETUAL CALENDAR
Kljub svojemu konzervativnemu videzu je to ura, ki v 
letu 2019 spreminja pravila igre. Da je tako izjemno 
natančna, skrbi njeno samodejno sledenje dnevom v 
mesecu in tudi prestopnim letom. Vacheron Constantin 
s tem modelom odpravlja tudi eno večjih pomanjkljivo
sti tovrstnih ur, in sicer pomanjkanje rezerve navi
tja. Imetnik prestižne lepotice lahko zdaj izbira med 
dvema načinoma delovanja ure: med visokofrekvenčnim 
aktivnim načinom (5 Hz) in nizkofrekvenčnim načinom v 
stanju pripravljenosti (1,2 Hz), kar odklene izjemno 
povečanje rezerve navitja (delovanje do 65 dni). Ura 
prepriča ne le s svojo funkcionalnostjo, pač pa tudi 
s tankim ohišjem in z zapeljivim dizajnom. Cena ure 
naj bi bila temu primerna – 210.000 evrov._
vacheron-constantin.com

BOVET 
RÉCITAL 26 BRAINSTORM 
CHAPTER ONE
Bovet je v zadnjih le
tih veliko truda vložil v 
inovacije in premikanje 
meja, Récital 26 Brain
storm Chapter One pa 
je njihov prvi korak 
k ohišju iz safirja. 
Slednji je še vedno 
neverjetno težaven 
za obdelavo in obli
kovanje, a zdi se, 
da je Bovetova ekipa 
z lahkoto oblikovala 
eleganten časomer. Ta 
vključuje lunine mene, 
večji prikaz datuma, re
zervo navitja, med temi 
funkcijami in tourbillo
nom* pa ima ura še več me
hanske kompleksnosti, ki jo 
lahko občudujemo. Cena za
enkrat še ni znana._
bovet.com

ZAKAJ JE SEJEM SIHH 
TAKO POMEMBEN?

EKSTRAVAGANCA
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JAEGER-LECOULTRE
MASTER GRANDE TRADITION 
GYROTOURBILLON 
WESTMINSTER PERPÉTUEL
Njeno ime je pravi zalogaj, 
a tako kompleksna ura si za
služi tudi kompleksno poime
novanje. Ne samo, da ima ču
dovit večni koledar – z delno 
izpostavljenimi sestavnimi 
deli in gyrotourbillonom (to
urbillon*, ki se vrti na več 
oseh) –, temveč se ponaša z 
enim najzahtevnejših meha
nizmov tiktakanja ure na sve
tu, in sicer westminstrskim. 
Ko je aktiven, bo ura nazna
nila četrt, pol in polno uro 
(z uporabo štirih različnih 
melodij gonga), lahko pa se 
ga sproži tudi na zahtevo. Za 
lepotico boste odšteli vrto
glavnih 800.000 evrov._
jaeger-lecoultre.com

HYT
H0 TIME IS PRECIOUS
HYT je znan po svojem iz
najdljivem sistemu, ki za 
prikaz točnega časa upo
rablja tekočino. Njihov 
zadnji in najboljši model 
ni popolnoma nov, ampak 
gre za zelo pametno in
terpretacijo prejšnje 
izdaje. »Razdrobljena« 
zrcalna številčnica leži 
tik pod večjo dvignje
no manjšo številčnico 
iz safirja, ki prikazuje 
minute, svetlo rdeča te
kočina pa prikazuje ure. 
Barvno uravnoteženo uro 
dopolnjuje prozoren pas. 
Cena naj bi bila okoli 
45.000 evrov._
hytwatches.com

CARTIER
SANTOS SKELETON 
NOCTAMBULE
Kolekcija Cartier Santos je 
z nedavno posodobitvijo pri
tegnila tudi tiste ljubite
lje razkošnih ur, ki jih za
puščina francoske luksuzne 
znamke ne zanima kaj dos
ti. Ura Skeleton Noctambule 
namreč nima navadne šte
vilčnice. Cartierjevi obli
kovalci so to »razkosali« in 
ustvarili skelet z rimskimi 
številkami ter ga premazali 
s posebno fotoluminiscenčno 
snovjo, ki se ponoči sveti. 
Uro odlikuje tudi ohišje iz 
nerjavečega jekla, prevle
čeno z zaščitno plastjo ADL
C-ja (amorfna oblika oglji
ka), kar ji daje rahlo sijoč 
črni zaključek. Kaj pa cena? 
Okoli 35.000 evrov._

cartier.com

ROGER DUBUIS
EXCALIBUR HURACAN
Excalibur Huracan je 
zadnji dodatek k s su
peršportnikom navdahnje
ni liniji ur, ki jo je 
rodilo cvetoče partner
stvo med znamko Roger 
Dubuis in Lamborghini
jem. Za to priložnost so 
razvili edinstven kali
ber, tokrat z nemirko, 
nagnjeno za 12 stopinj, 
rezervo navitja do 60 
ur in edinstveno zasno
vo mostu, ki spominja na 
ojačitev v obliki križa 
ali črke X, ki se skri
va pod pokrovom Huraca
na. Cena ure naj bi bila 
okoli 47.000 evrov._
rogerdubuis.com

EKSTRAVAGANCA
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KULINARIKA

TINK SUPERFOOD CAFÉ 
TINK Superfood Café, ki je svoja vrata odprl decembra lani, deluje 
po načelu 80/20, kar pomeni, da je 80 odstotkov ponudbe zdrave 
prehrane, 20 odstotkov pa so male pregrehe, ki nam polepšajo dan. 
Ponujajo praženo kavo Coronini iz Tolmina, slovenko kombučo Be Life 
Kombucha, kavo »super boost coffee«, kakav »super maca«, na me-
niju pa ne manjkajo niti odlična vina.

Pri premagovanju lakote vam bodo pomagali toast z avokadom, ki ga 
lahko naročite na ajdovem kruhu ali pa na kruhu s kislim testom, toast 
z lososom, klasičen toast, toast z arašidovim maslom in marmelado, 
energijska skleda Acai (iz pireja acai jagod), smuti, vsak dan sta na 
meniju tudi veganska juha in enolončnica, ob torkih in četrtkih pa 
dodajo še ribjo in mesno. Hrano in pijačo lahko v biorazgradljivi em-
balaži vzamete tudi za s sabo. Ponudbo v Tink Superfood Caféju še 
dopolnjujejo, čaka vas kar nekaj novosti, med drugim tudi trenutno 
zelo priljubljene havajske sklede.

Kot zanimivost naj povemo, da je lokal dobil ime po angleški besedi 
»think« (misliti), in sicer v smislu, da bi morali večkrat pomisliti, kaj je 
tisto, kar jemo._

Tavčarjeva 4 / Ljubljana 
 TINK superfood café

NAREZKI.SI 
December ni pripeljal v Ljubljano le prazničnega vzdušja, temveč 
tudi novo delikateso. Šiška je bogatejša z mesninami Mesarije Kra-
gelj iz Posočja. V majhni vasici Sela pri Volčah v Posočju se že 23 let 
s popolno predanostjo ukvarjajo s predelavo mesa po tradicional-
nih receptih. Ponujajo različne vrste mesnih izdelkov, med katerimi 
prevladujejo suhomesni s plemenito belo plesnijo, značilno za Pri-
morsko. Za proizvodnjo uporabljajo meso najvišje kakovosti, večina 
izdelkov, ti so brez alergenov, pa je soljena s kakovostno piransko 
soljo. Mesarija Kragelj je lani sprejela odločitev, da svojo ponudbo 
razširijo z narezki, ki jih dostavljajo po Ljubljani. Na spletni strani Na-
rezki.si lahko najdete različne narezke, ki so odlični za pogostitev 
ob različnih priložnostih, prevzamete pa jih lahko tudi v delikatesi._

Alešovčeva 30 / Ljubljana 
narezki.si

K A V A R N A /

D E L I K A T E S A /

ČE SE BOSTE TUDI TO ZIMO POTIKALI PO URBANI DŽUNGLI, 
POTEM SE USTAVITE NA KAKŠNI GURMANSKI POSTAJI. 
VERJEMITE NAM, NE BO VAM ŽAL. 

GURMANSKE POSTAJE
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V Žitu so na letošnjem 19. strokovnem ocenjevanju kruha, 
pekovskega in finega pekovskega peciva, testenin, keksov in 
slaščic prejeli 39 zlatih priznanj za odlično kakovost izdelkov, 
med drugim za vrsto najbolj prepoznavnih in priljubljenih kruhov, 
kot so Jelen, Hribovc, Stoletni kruh, Ajdov kruh z orehi, Krušnik, 
Jubilejni ... Odličja podeljuje neodvisna komisija, ocenjevanje iz-
delkov pa tradicionalno poteka pod okriljem Sekcije za pekarstvo 
pri Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij na GZS._

zito.si

ŽITU REKORDNIH 39 
ZLATIH ODLIČIJ ZA 
KAKOVOST IZDELKOV

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



F
o

to
: S

h
u

tt
e

rs
to

c
k

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

KULINARIKA

S E S TAV I N E

P R I P R AVA
Pečico segrejte na 180 stopinj 
Celzija, pekač obložite s peki 
papirjem. V večji skledi zmešajte 
nutello, moko in jajce. Mešajte 
tako dolgo, da nastane enotna 
zmes. Nastalo bo testo, ki pa 
mora biti dovolj »mokro«, da 
boste lahko oblikovali kroglice. 
S pomočjo rok iz približno 2 žlic 
testa oblikujte kroglice. Te polo-
žite na peki papir in jih s prsti ali 
kozarcem nežno potlačite, da se 
nekoliko zravnajo. Pecite 8–10 
minut, da so robovi pečeni, v 
sredini pa bodo piškoti še nekoli-
ko mehki. Pustite, da se piškoti 5 
minut hladijo v pekaču, nato pa 
jih preložite. Pa sladek dober tek!

5. februarja smo slavili svetov-
ni dan Nutelle. Zdaj imate še 
en razlog več, da pripravite te 
slastne piškote._ 

V zimskih dneh je čas za nekoliko drugačen jedilnik. Dišijo nam sezonske jedi, 
bogate enolončnice in malce bolj izdatne domače jedi, saj je čas zelja, jabolk, 
cvetače, ohrovta, raznovrstnih klobas in drugih mesnih dobrot, ki so odličen do-
datek juham in enolončnicam. Izberite slovensko kakovost prepoznavnega okusa 
z izdelki Anton. Recepture Mesa Kamnik namreč sledijo tradicionalnim okusom 
lokalne kuhinje in temeljijo predvsem na uporabi prvovrstnih kosov svežega mesa. 
Z ohranitvijo prepričanja, da je le najboljše dovolj dobro, je v Antonovih izbranih 
izdelkih samo meso slovenskega porekla. 

Zahtevajte slovensko kakovost. Anton, dobro kot nekoč!_ 

anton.si 

  150 g večnamenske moke
  240 g nutelle
  1 večje jajce

PIŠKOTI Z NUTELLO IZ 
SAMO TREH SESTAVIN PREPOZNAVNI OKUSI 

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

HONOR VIEW20 
PRVA ZADNJA KAMERA Z 48 MP NA SVETU 

Honor View20 je s svojimi elitnimi funkcijami nedvomno 
vrhunski pametni telefon. Krasi ga namreč prva zadnja ka-
mera z 48 MP na svetu. Upravlja jo umetna inteligenca (AI), 
novi način 48 MP AI Ultra Clarity pa lahko združi več 48 MP 
slik v eno 48 MP fotografijo in ustvari Super 48 MP fotogra-
fijo z vrhunsko ločljivostjo. Najsodobnejši pametni telefon je 
opremljen tudi s sprednjo kamero (25 MP), ki je integrirana v 
zaslon. Honorjev paradni konj premore tudi posebno tehno-
logijo, ki omogoča svetlobi, da preide zaslon in brez težav 
doseže sprednjo kamero, kar seveda omogoča ustvarjanje 
najboljše fotografije s pametnim telefonom. Inovativni zaslon 
All-View zagotavlja nemoten pogled in osupljivo razmerje med 
zaslonom in ohišjem, ki dosega 91,8 odstotka zaslona._ 

hihonor.com 

RED MAGIC MARS 
TRENUTNO NAJBOLJŠI IGRIČARSKI 
TELEFON

Uporabili so procesor Snapdragon 
845, na voljo pa so tri različice, ki se 
razlikujejo po velikosti RAM-a in po-
mnilnika; 6+64, 8+128, 10+256 GB. 
Vse odlikuje zračno in tekočinsko 
hlajenje za optimalno odvajanje 
toplote s procesorja in grafične 
enote. Telefon je prilagojen 
igranju z na dotik občutljivimi 
stranskimi tipkami, haptič-
nim povratnim sistemom ter 
7.1-kanalnim zvokom, upo-
rabniškim vmesnikom in 
oblikovalskimi prijemi. Vse 
to nadgrajuje 6,1-palčni 
zaslon (15,5 cm) polne 
HD-razločljivosti in 
baterija, zmogljivosti 
3.800 mAh._ 

redmagic.gg

FUTURE YOU 
SIMUL ATIONS 

APLIKACIJA, KI 
VAM PRIKAŽE, 
KAKŠNI BOSTE 
ČEZ 20 LET

Ameriško pod-
jetje Olay, ki se 
ukvarja z nego 

kože, je predstavilo 
novo aplikacijo, ki jo 

poganja umetna inteli-
genca. Aplikacija Future 

You Simulation na selfieju 
zazna območja poškodovane kože, 
posnetek obraza pa nato primerja z več kot 
1.000 fotografijami različnih ljudi. Na ta način določi, kako se bo 
oseba določene starosti in etničnosti najverjetneje spreminjala 
v naslednjih 20 letih. Olay želi na ta način svetovati pri upočas-
njevanju procesa staranja, hkrati pa potrošnike prepričati, da 
preizkusijo njegove izdelke za nego kože._ 

olay.com

PA SMO GA LE DOČAKALI! CES 2019 NAMREČ. 
TEHNOLOŠKI SEJEM, KI SE JE V AMERIŠKEM LAS 
VEGASU ODVIL MED 8. IN 11. JANUARJEM, JE 
PROIZVAJALCEM ELEKTRONIKE Z VSEH KONCEV 
SVETA PONUDIL PRILOŽNOST, DA SVOJE 
IZDELKE PREDSTAVIJO JAVNOSTI. ZBRANI SO 
BILI VEČ KOT NAVDUŠENI NAD ŠIROKO PALETO 
VZNEMIRLJIVIH INOVACIJ NA RAZLIČNIH 
TEHNOLOŠKIH PODROČJIH. 

CES 2019: TEHNOLOŠKI POGLED V        EKSTRAVAGANTNO PRIHODNOST
T E L E F O N I  i n  A P L I K A C I J E
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CES 2019: TEHNOLOŠKI POGLED V        EKSTRAVAGANTNO PRIHODNOST

S N E M A L N A  T E H N I K A

T E L E V I Z I J A

N AV ID E Z N A  in 
D OD A N A  RES NIČ N O S T

OBSBOT TAIL 
KAMERA, KI SLEDI VSAKEMU KORAKU 

Prototip kamere Obsbot Tail ima 12-milijonsko tipalo (4K-ločljivost videa), 3,5-kratno 
optično povečavo in dokaj velik objektiv, ki »sedi« na triosnem umirjevalniku (gim-
ble). Kamera je primerna za snemanje (športnih) vragolij, predvsem pa bo prav prišla 
vlogerjem. Kamera bo uporabniku namreč sledila in se odzivala na njegove kretnje. 
Dlan, usmerjena proti njej, ji zapove, naj se osredotoči (izostri) nanj, prstna kretnja 
za »mir« aktivira približevanje (zoom), kretnja za »ljubim te« pa ga zaustavi._ 

remo-ai.com

SONY MONSTER SERIES 
OSUPLJIVA Z9G 8K 
TELEVIZIJA 

Televiziji štirikratne ločljivosti 4K 
imata zaslon na tekoče kristale 
(LCD), na voljo pa bosta v dveh 
velikostih. Manjša televizija bo 
imela diagonalo, dolžine 85 (215 
cm), večja televizija pa 98 palcev 
(248 cm). Sony je tudi zatrdil, da 
so ločljivosti primerno nadgradili 
procesor X1 Ultimate in tehnolo-
gijo obdelave slike X-Reality Pro, 
da je kakovost slike dobra, ne gle-
de na njeno izvirno ločljivost._ 

sony.si

NREAL LIGHT 
NAJBOLJ MODNA VIRTUALNA OČALA

Očala dodane resničnosti (AR) Nreal Light obetajo veliko. S 
težo 85 gramov in običajnim videzom jih lahko nosimo ves 
čas, česar za prej omenjene ne moremo trditi. Kljub »lahkosti« 
je elektronika, ki sliko HD-ločljivosti prikazuje pred očmi, skrita 
v okvirju, vidni kot na oko pa znaša 52 stopinj._ 

nreal.ai

LG SIGNATURE OLED 
PRVA TELEVIZIJA NA SVETU, KI SE SKRIJE, KO JE NE GLEDATE 

Pri tej LG-televiziji je osnova televizijska omarica. Kadar gledamo televizijo, zaslon 
prileze iz nje. Ko prenehamo gledati, pa se spet skrije nazaj noter. Kadar pokuka 
na plano, je lahko povsem zunaj, lahko pa samo delno, da prikazuje določene 
informacije, ki ne zahtevajo celega zaslona, kot so ura, komande za glasbo ali 
upravljanje pametnega doma. Tudi ko je zaslon povsem pospravljen, je mogoče 
poslušati glasbo iz zvočnega sistema s tehnologijo Dolby Atmos, ki je v omarici. 
Za zdaj govorimo o 65-palčni televiziji z neznano ceno_ 

lg.com

HTC VIVE PRO 
NAGLAVNIK, KI SLEDI PREMIKANJU OČES

Sistem navidezne resničnosti HTC VIVE Pro velja za enega 
boljših, saj bo dobil zmogljivost sledenja premikanju oči. To 
pa prinaša dvoje - možnost izrisa slike višje ločljivosti v delih, 
kamor gledamo, ter tudi povsod drugje (kamor ne gledamo), s 
tem bo tudi omogočeno natančnejše posnemanje človeškega 
vida in upravljanje brez rok._ 

vive.com

F E B R U A R  // 21 
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LIT TLE CAT 
TEKALNA STEZA, KI MAČKAM POMAGA 
PRI HUJŠANJU

Korejsko zagonsko podjetje Pet Ding je 
zasnovalo tekalno stezo Little Cat, ki je 
namenjena mačkam. Na prvi pogled spomi-
nja na vadbeno kolo za hrčke, obenem pa 
vključuje nekaj tehnoloških dodatkov. Med 
drugim vsebuje lučke, ki privlačijo mačko. 
Ta jim sledi in tako sproži vrtenje kolesa. 
Napravo je mogoče upravljati z aplikacijo za 
pametne telefone, ki samodejno izračuna 
mačkin indeks telesne mase. Uporabnik gle-
de na zbrane podatke nastavi hitrost vrtenja 
kolesa in količino kalorij, ki jih mora mačka 
porabiti. Med vadbo jo lahko spodbuja z 
glasovnimi sporočili._ 

petding.com

LENOVO 
SMART 

CLOCK 
PAMETNA BUDILKA, KI ZMORE VEČ KOT 
LE PREBUJANJE

Lenovo je predstavil budilko, ki ima 4-palčni 
zaslon, ločljivosti 480 × 800, na katerem se 
prikazuje ura, prihajajoči alarmi in dogodki v 
koledarju ter tisto, kar uporabnik vpraša Go-
oglovega Asistenta. Z budilko bo uporabnik 
lahko izvajal določeno rutino, z enim ukazom 
bo lahko pred spanjem utišal sporočila na 
povezanem telefonu, nastavil postopno pri-
žiganje luči po bujenju ... Zaslon in zvočniki 
lahko celo prevzamejo predvajanje vsebin 
po protokolu Chromecast. Naprava bo stala 
približno 80 evrov._ 

lenovo.com

SAMSUNG FAMILY HUB 
USTREŽLJIVI DOMAČI POMOČNIK

Izboljšana različica pametnega hladilnika 
je postala proaktivna, saj bo javila aplikaciji 
Smartthings, da smo pozabili zapreti vrata. 
Izboljšav je bil deležen tudi zaslon na vratih, 
ki mu je Samsung že pred časom namenil 
vlogo osrednjega družinskega informa-
cijskega portala. Uporabniški sistem je 
preprostejši in bolj prijazen do uporabnikov, 
nadgrajen pa bo tudi digitalni pomočnik 
Bixby._ 

samsung.com

SONY GTK-PG10 
ZVOČNIK Z DRŽALI ZA PIJAČO

Sony je ustvaril prenosni zvočnik za zaba-
ve Sony GTK-PG10, katerega zgornji plošči 
se po potrebi razpreta in odkrijeta priročno 
mizico s štirimi odprtinami za kozarce. Z 
virom glasbe je povezan prek Bluetootha 
ali priključka USB, ima baterijo, ki zdrži 
do 13 ur, in možnost predvajanja glasbe 
na prostem. Ko razpremo zgornji plošči, 
spremenimo položaj obeh visokotonskih 
zvočnih gonilnikov, ki zato zvok oddajata 
navzgor in navzven, kar je primernejše za 
zabave na prostem._ 

sony.si

LOVOT 
PRVI ROBOT, NA KATEREGA 
SE BOSTE ČUSTVENO 
NAVEZALI

Robot Lovot, je bil obliko-
van z željo, da se človek 
nanj čustveno naveže. Po 
njegovem puhastem telesu 
je razporejenih 50 senzor-
jev, ki mu omogočajo, da 
se odzove na vsak dotik. Naprava na vrhu 
njegove glave je sestavljena iz mikrofona in 
treh kamer z umetno inteligenco. Po zaslugi 
slednjih bo Lovot prepoznal do 1.000 ljudi. 
Z vami se na žalost ne bo mogel pogovarja-
ti, bo pa zato vaše srce omehčal z ljubkimi 
očmi._ 

lovot.life

MOOKKIE 
POSODICA 
ZA HIŠNE 
LJUBLJENČKE, 

KI UPORABLJA 
TEHNOLOGIJO 

PREPOZNAVANJA OBRAZA

Kamera, vgrajena v posodico, ob pomo-
či sistema umetne inteligence analizira 
bližajočo se žival. Če zazna, da gre za 
hišnega ljubljenčka, povezanega s posodi-
co, samodejno odpre njen pokrov. Lastnik 
lahko svojo žival spremlja preko aplikacije 
za pametne telefone, ki ponuja različna 
obvestila in kratke video posnetke. Mookkie 
je prejel nagrado za inovativnost v kategoriji 
pametnega doma._ 

mookkie.com

JA XJOX KET TLEBELLCONNECT 
VAŠ NOVI NAJLJUBŠI VADBENI PRIPOMOČEK

JaxJox KettlebellConnect je edinstven nalagalni sistem, sestavljen iz več 
ploščatih uteži. Uporabnikom omogoča, da težo svojega vadbenega pripo-
močka, ki jo je mogoče spreminjati v intervalu od 5,5 do 19 kilogramov, ne-
nehno prilagajajo svojim sposobnostim. Naprava vključuje 6-osne senzorje 
gibanja, ki delujejo kot sledilniki aktivnosti. Podatke o vadbi je sicer mogoče 
najti v aplikaciji JaxJox, ki deluje v povezavi z napravo. Litij-ionska baterija 
tehnološko napredni uteži po enem polnjenju zagotavlja 14 ur delovanja._ 

jaxjox.com

D O M  i n  P R O S T I  Č A S
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COMTREX
PAMETNA MIZA S TREMI ZASLONI

Oblikovana je tako, da ima uporabnik vso povr-
šino na dosegu roke. Poleg zmogljivega raču-
nalnika z Intelovim procesorjem osme genera-
cije i7, grafiko Nvidia GTX 1050 in več polnilniki 
v osnovni konfiguraciji, se nad njo bohotijo kar 
trije 24-palčni (61 cm) zasloni, občutljivi na do-
tik. Tipkovnica in sledilna ploščica sta integrira-
ni v delovno površino, prav tako Leapov sistem 
za prepoznavanje kretenj. Na mizi je še povr-
šina za brezžično polnjenje mobilnih naprav, 
skener dokumentov, v priročnem predalčku pa 
se skrivata brezžična ušesna čepka._ 

comtrex.com

SAMSUNG SPACE MONITOR
ZASLON, KI VARČUJE S PROSTOROM

»Roka« monitorja je pritrjena na rob mize, 
mehanizem v njej pa omogoča premikanje za-
slona proti uporabniku. Ko ga ne potrebujemo, 
ga postavimo v pokončni položaj, tedaj pa se 
»roka« skrije v hrbtišče zaslona. Če je miza ob 
zidu, je zaslon pritisnjen obenj. Zaslon rešuje 
tudi zmedo s kabli, saj sta kabel za priključek 
HDMI in kabel za napajanje skrita v »roki«, iz 
katere pokukata šele pod mizo._ 

samsung.com

1. ALIENWARE AREA-51M 
Zverina s 17-palčnim zaslonom velja trenutno 
za najbolj zmogljiv igričarski računalnik, saj so 
vanj »spakirali« najboljše, kar je ta hip mogoče 
najti na grafičnem in procesorskem delu. Lahko 
bi dejali, da gre za namizni računalnik v ohiš-
ju prenosnika. Grafiko in procesor bo mogoče 
zamenjati, ohišje pa ima čistejše linije._ 

dell.com

2 . ASUS STUDIOBOOK 
Zverina s 17-palčnim zaslo-
nom velja trenutno 
za najbolj zmogljiv 
igričarski računalnik, 
saj so vanj »spakirali« najbolje, 
kar je ta hip mogoče najti na grafičnem in 
procesorskem delu. Lahko bi dejali, da gre za 
namizni računalnik v ohišju prenosnika. Grafi-
ko in procesor bo mogoče zamenjati, ohišje pa 
ima čistejše linije._ 

asus.com

3. LENOVO YOGA S940 
Lenovo je izjemno stanjšal ro-

bove okoli zaslona. In ker so ti 
preozki za kamero, je ta našla 
mesto v »obratni zarezi«, ki 
štrli iz zgornjega roba. To je 
tudi prvi model družine Yoga, 

ki ima le USB-priključke 
tipa C, procesor pa 
je tudi v tem pri-

meru Intelov i7 osme 
generacije._ 

lenovo.com

4. HP SPECTRE X360 
(OLED)
Prenosnik je za-
nimiv, ker je eden 
redkih z zaslonom 
OLED, zaslonsko tehnolo-
gijo, ki jo bomo vse pogosteje srečali tudi v teh 
napravah. Tudi v njem najdemo Intelov procesor 
osme generacije i7 ter soliden seznam drugih 
tehničnih podatkov_ 

hp.com

IBM Q SYSTEM ONE
PRVI KOMERCIALNI KVANTNI 
RAČUNALNIK

Računalnik ni namenjen le znanstveni-
kom, pač pa tudi podjetjem za reševanje 
problemov, ki so preveč zapleteni ali 
eksponentni po naravi, da bi jih lahko v 
primernem času rešili klasični računalniki. 
Na primer za iskanje novih načinov mo-
duliranja finančnih podatkov in izolacijo 
ključnih globalnih dejavnikov tveganja za 
boljše naložbe. Računalnik je velik 2,7 x 
2,7 metra, ohišje pa je neprodušno zaprto 
z debelim borosilikatnim steklom._ 

research.ibm.com

ASUS ROG MOTHERSHIP
ZASLON, KI JE LAHKO TUDI TABLICA

ASUS ROG Mothership je pravzaprav 
17-palčni igričarski zaslon (ta pridih mu 
daje osveževanje s 144 Hz), ki ga je mo-
goče nagibati kot Microsoftov Surface in 
podobne »hibridne« prenosnike, obenem 
pa so v ne ravno lahkem zaslonu tudi vse 
gamerske internalije, vključno s proce-
sorjem i9 in najnovejšo grafično kartico 
nVidia RTX 2080. Pokončna postavi-
tev računalniku omogoča precej boljše 
odvajanje toplote, kot če bi klasično stal 
na mizi._ 

asus.com

R A Č U N A L N I Š T V O

P R E N O S N I K I
NAJBOLJŠI štirje PRENOSNIKI S SEJMA
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OLYMPUS OM-D E-M1X 
PROFESIONALNI APARAT 
SISTEMA MIKRO ŠTIRI TRETJINE

Medtem ko se Canon, Sony in 
Nikon spopadajo za primat na polju 
fotoaparatov s tipalom polnega 
formata, se je Olympus odločil 
ponuditi profesionalno brezzrcalno 
napravo sistema mikro štiri tretjine. 
E-M1X bo za 3.000 evrov na voljo 
februarja, med zanimivejšimi la-
stnostmi pa omenimo pet osno sta-
bilizacijo, 20,4 MP tipalo ter hitrost 
zajema 18 fotografij na sekundo. 
Ohišje je ergonomsko oblikovano, 
kar je pomembna med dolgotraj-
nim fotografiranjem, standardno 
baterijo pa je mogoče podvojiti in 
v tem primeru bo zadoščala za do 
870 fotografij oziroma 170 minut 
videa, 4K (30 fps) ali polne HD-lo-
čljivosti (120 fps)._ 

olympus.si

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

CES 2019 JE V MESECU JANUARJU 
NEKOLIKO ZASENČIL OSTALO DOGAJANJE V 
TEHNOLOŠKEM SVETU. TO PA ŠE NE POMENI, 
DA SO SI PODJETJA, KI SE SEJMA NISO 
UDELEŽILA, PRIVOŠČILA ZIMSKI SPANEC. 
RAVNO NASPROTNO! NA TRG KMALU PRIHAJA 
VELIKO PRIPOMOČKOV, KI VAM BODO PRI 
VSAKDANJIH OPRAVILIH PRIŠLI ŠE KAKO PRAV. 

MEIZU ZERO 
PAMETNI TELEFON BREZ GUMBA  

Telefon je utelešenje popolnoma 
gladke površine, zahvaljujoč zasno-
vi brez gumbov in priključkov. Ohišje 
je popolno, brezšivno, saj nima 
konektorjev, zvočnikov in gumbov, 
niti priključka za slušalke. Edini »na-
paki« sta dve luknji, za katerima se 
skriva mikrofon. Telefon Meizu Zero 
tudi nima odprtine in ležišča za 
kartico SIM, saj je ta vgrajena med 
drugo elektroniko (eSIM). Napajanje 
telefona Meizu Zero je brezžično, 
6-palčni (15 cm) zaslon, ki je na 
robovih ukrivljen, pa deluje tudi kot 
zvočnik. Ugašanje telefona in spre-
minjanje jakosti zvoka, za kar imajo 
drugi telefoni obstranske gumbe, 
prevzamejo na zaslonu narisani, 
pod zaslon pa je vgrajeno tudi tipalo 
prstnega odtisa._ 

meizu.com

MATRIX POWERWATCH 2 
PAMETNA URA, KI JO NAPAJATA SONCE IN 
TELESNA TOPLOTA

Prednost pametne ure 
MATRIX Powerwatch 
X je, da je ni treba 
polniti, saj je ura 
sposobna pretvar-
jati telesno toploto 
v energijo s toplo-
tnim generatorjem. 
To sposobnost bo 
ohranila tudi pametna 
ura Powerwatch 2, le 
da ji bo dodatno energijo 
zagotovila sončna celica. Beleženje dejav-
nosti bo nadgrajeno z optičnim merilnikom 
in sprejemnikom satelitske navigacije, ura pa 
bo odporna do globine 200 metrov. MATRIX 
Powerwatch 2 bo združljiva s pametnimi tele-
foni s sistemom Android ali iOS, na voljo pa bo 
predvidoma poleti._ 

powerwatch.com

SONY ∝6400 
VRHUNSKO 
SNEMANJE ZA 
SUPER CENO

Kamera Sony 
∝6400 je uporab-
na tudi za foto-
grafiranje, saj ima 
napredno tipalo velikosti 
APS-C s 24 milijoni točk in 
zadnjo generacijo procesorja Bi-
onz X za obdelavo slike. Na sekundo jih lahko 
posname do 11, s 425 točkami za ostrenje s 
faznim zaznavanjem in zaznavanjem kon-
trasta pa lahko sliko izostri v dveh stotinkah 
sekunde. Video je lahko ločljivosti 4K in po 
želji posnet kot S-Log ali HLG za poljubno 
»barvanje« v postprodukciji. Pomembno je, 
da Sony ∝6400 zna slediti očem ali dolo-
čenim objektom in se nenehno ostriti nanje. 
Sony ∝6400 prihaja februarja in bo na voljo 
za dobrih tisoč evrov._ 

sony.si

STRIPE 
MODEREN ZUNANJI 
TRDI DISK, KI JE ODPOREN NA PADCE

Prenosni disk postaja nujen dodatek za 
prenos datotek, zato ni slabo, če je ustre-
zno zaščiten, da zdrži ne ravno najbolj 
nežno prenašanje sem ter tja v nahrbtni-
ku, torbi ali žepu. Disk Stripe si je zamislila 
študentka Do Kyoung Lee ustvarila je 
moderen dizajn, ki hkrati zagotovi odpor-
nost na tresljaje in padce. Ohišje zunanje-
ga diska je namreč iz vzdržljive plastike, 
prevlečeno z rebrasto gumo. Vprašanje pa 
je, ali bo disk Stripe kdaj prišel na prodajne 
police, saj je zaenkrat zgolj koncept._ 

behance.net

QUIET KENNEL  
FORD TOKRAT NE NAVDUŠUJE 
Z AVTOMOBILOM, PAČ PA S 
PASJO UTO 

Ford Europe je tehnologijo ak-
tivnega nadzora zvoka iz svojih 
avtomobilov prenesel v pasjo uto 
Quiet Kennel. Sistem ob pomo-
či mikrofonov, razporejenih po 
kabini, zaznava neželene zvoke 
iz okolice. Slednje nato izniči 
z nasprotnimi zvočnimi valovi. 
Ogrodje ute je sestavljeno iz več 
plasti materialov, ki učinkovito 
blažijo hrup. Zunanja plast je 
izdelana iz zvočno nepropust-
nega prezračevalnika, ki ob-
daja zvočno izolacijsko ploščo. 
Notranja plast povezuje zvočnike 
s tehnologijo aktivnega odstra-
njevanja zvoka._ 

ford.si

SPODBUDEN 
ZAČETEK NOVEGA 
TEHNOLOŠKEGA LETA

LOUIS VUIT TON 
HORIZON
TEHNOLOGIJA IN MODA

Prestižna francoska modna hiša 
Louis Vuitton je svoje privržence 
razveselila z brezžičnimi 
ušesnimi slušalkami, ki jih je 
zasnovala skupaj s podjetjem 
Master & Dynamic. Slušalke Louis 
Vuitton Horizon so obdane z 
nerjavečim jeklom, prevlečenim 
s postopkom PVD. Poganjata jih 
10-milimetrska zvočnika, ki sta 
delno iz berilija. Na prvi pogled 
spominjajo na model Master & 
Dynamic MW07. Polnilna škatlica 
okrogle oblike zagotavlja bateriji 
3,5 ure užitkov ob poslušanju 
glasbe, priskrbi dodatnih 10 ur 
delovanja._ 

louisvuitton.com
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V OBJEKTIVU

UREDITEV IN DIZAJN SODOBNEGA DNEVNO-
-BIVALNEGA PROSTORA SE V ZADNJIH LETIH 
MOČNO SPREMINJA. TELEVIZIJA, NEKOČ OSRE-
DNJA TOČKA TEGA PROSTORA, IZGINJA, DNEV-
NO-BIVALNI PROSTOR PA POSTAJA PROSTOR, KJER 
SE DRUŽIMO NA RAZLIČNE NAČINE. TUDI ZATO JE 
MODULARNA SEDEŽNA GARNITURA FEYDOM CLOOODS 
EDINSTVENA, SAJ SE PRILAGAJA VAŠIM AKTIVNOSTIM. S 
SVOJIM BREZČASNIM DIZAJNOM IN VISOKO KAKOVOSTJO PA 
BO OSTALA Z VAMI ZARES DOLGO ČASA.

MODULARNA 
SEDEŽNA 
GARNITURA 
FEYDOM 
CLOOODS: 
KO PROSTOR 
DOBI ŠTEVILNE 
OBRAZE

Blagovna znamka FEYDOM stavi 
na funkcionalen dizajn in modular-
nost svojih izdelkov. To pomeni, da se kos 
pohištva, kot je sedežna garnitura, prilagaja 
tako vašim aktivnostim kot tudi dnevni rutini. 
Zvečer lahko postane velika »filmska poste-
lja«, popoldan počivalnik za branje ali trosed s 
taburejem. Nato se z nekaj potezami spremeni 
v sedežno garnituro, ki v središču prosto-
ra omogoča komunikacijo v več dimenzijah. 
Torej ena sedežna garnitura, ki omogoča 7 ali 
več možnih postavitev. Z uporabo oziroma s 
prestavljanjem posameznih elementov lahko 
uresničite scenarije, kot jih premore le vaša 
domišljija. 

Modularnemu značaju pritiče tudi široka izbira 
materialov, ki se razlikujejo v strukturi, le-ti pa 
so na voljo v moderni paleti sodobnih odten-
kov. Modularne sedežne garniture FEYDOM 
si lahko ogledate in preizkusite v prodajnih 
salonih FEYDOM v Ljubljani in Kopru._

feydom.si
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Life is Good
DOŽIVLJENJSKA GARANCIJA ZA KLJUČAVNICE!

DOM

Coincasa je italijanska blagovna znamka zelo kakovostnih in kreativnih izdelkov za dom 
(posteljnina, brisače, kuhinjska posoda itd). Podjetje je s svojimi kreativnimi in cenovno 
dostopnimi izdelki prisotno v vseh večjih italijanskih mestih. Zelo priljubljeno je tudi med 
slovenskimi kupci, ki se pogosto odpravimo čez mejo ravno zaradi njihovih izdelkov. S 
stalnim posodabljanjem vsake kolekcije ustvarjajo inovativne vzorce italijanskega dizajna. 

Od 7. marca 2019 bo Coincasa na voljo tudi v 4. nadstropju ljubljanske Name, poleg tega 
pa še vrsta drugih znamk z izdelki za dom, nekatere prvič v Sloveniji!_ 

coincasa.si

ITALIJANSKA 
COINCASA  
OD 7. MARCA LETOS 
KONČNO V LJUBLJANI!
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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 »GAMER«. 

JUMP FORCE
»Manga« je uveljavljen naziv za strip, 
izrisan v značilnem japonskem slogu. 
Ta borilna igra na enem mestu zdru-
žuje več sorodnih, popularnih mang, 
od katerih so nekatere že prenesli v 
risano (animeja) obliko. V spopadih 
treh likov proti trem drugim se pome-
rijo junaki iz skupno šestnajstih mang, 
kot so Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, One Pi-
ece, Naruto in Bleach. Ljubitelji le-teh 
imajo tako priložnost, da zaprežejo 
svoje priljubljene heroje, kot so Son 
Goku, Monkey D. Luffy, Yugi in Ichigo 
Kurosaki. Vsak ima svojstvene last-
nosti, napade in posebne moči, ki v 
trirazsežnem okolju delujejo še pose-
bej spektakularno._ 

bandainamcoent.com

METRO EXODUS
Metro je serija znanstveno-fanta-
stičnih povesti o težaškem življe-
nju v postapokaliptični Rusiji, za 
katero je širna svetovna javnost 
v bistvu izvedela šele iz istoimen-
skih iger. Metro Exodus je najno-
vejši del serije, v katerem se poda-
mo v odprt svet, poln pošasti, ter 
prijateljskih in sovražnih ljudi. De-
loma gre za prvoosebno streljan-
ko, deloma se skrivamo in deloma 
iščemo surovine ter hrano, da bi 
preživeli v divjini, mestih in pod-
zemlju, kjer ne manjka krvoločnih 
mutantov. Vse to je odeto v najso-
dobnejšo grafično preobleko._ 

metrothegame.com

DIRT R ALLY 2 .0
Legendarna serija dirkalnih rally iger 
se vrača s samoumevno oklicano 
različico 2.0! Rally ni bil še nikoli tako 
vznemirljiv, spektakularen in zani-
miv, naj si začetniški ali mojstrski 
igralec, saj sta težavnost in realizem 
popolnoma nastavljiva. Po šestih 
ikoničnih lokacijah, kot so Španija, 
Poljska in Nova Zelandija, se požene 
več kot petdeset modernih in klasič-
nih avtomobilov, med njimi Mitsubi-
shi Lancer Evolution X in mogočni 
Chevrolet Camaro GTR4. A dirkanje 
ni vse, saj je treba hkrati skrbeti tudi 
za finance, ekipo in koledar._ 

dirtrally2.com
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MOBILNO

Nova Toyota Supra si deli veliko podrobnosti s 
konceptnim modelom FT-1 iz leta 2014, opazne 
skupne značilnosti pa se izredno podajo produk-
cijskemu modelu. Žarometi, spliter iz karbonskih 
vlaken in izbočena streha so skoraj nespremenje-
ni, če jih primerjamo s konceptom, enako pa velja 
tudi za zadek. Notranjost nove Supre je nekoliko 
drugačna, če jo primerjamo z ostalimi toyotami, 
saj si vendarle deli platformo z novim BMZ Z4. S 
predhodnico si Supra deli postavitev, ki je osre-
dotočena proti vozniku, da je le-ta središče avto-
mobila. Novo Supro poganja turbinski 3,0-litrski 
vrstni 6-valjnik, ki ga je prav tako priskrbel BMW. 
Supra ima malce manj moči – 335 konjev – v pri-
merjavi z Z4, ki ima 382 konjskih moči._
toyota.si

Oblikovno nas novi Mercedes-Benz CLA močno 
spominja na pomanjšano različico modela CLS. 
CLA je prav tako tehnološko napreden kot nje-
gov večji brat, je varen in še kako privlačen av-
tomobil. Mere novega modela so nekoliko večje, 
saj je zrasel v dolžino in širino, povečala pa se 
mu je tudi medosna razdalja. Večja razmerja v 
notranjosti niso opazna, prtljažni prostor pa se 
je zmanjšal za 10 litrov, kar pomeni, da imamo 
na voljo 460 litrov prtljažnega prostora. V not-
ranjosti imamo že znanega sopotnika – MBUX 
zabavno-informacijski sistem. Omislimo si lah-
ko tudi upravljanje s kretnjami. Ker gre za av-
tomobil znamke Mercedes-Benz, je novi CLA 
poln najsodobnejših asistenčnih in varnostnih 
sistemov, nekateri izmed njih pa prihajajo celo 
iz razreda S._
mercedes-benz.si

MOBILNO

BESEDILO & IZBOR: ANŽE BERLIČ 

KONČNO SMO JO DOČAKALI

TOYOTA SUPRA

KOT POMANJŠANI CLS

MERCEDES-BENZ CLA

NOVO LETO SMO ZAČELI Z AVTOMOBILSKIM SALONOM V DETROITU IN 
BILI OB TEM DELEŽNI KAR NEKAJ NOVOSTI. VZNEMIRLJIVI AVTOMO-
BILI SO BILI PREDSTAVLJENI TUDI OB DRUGIH PRILOŽNOSTIH, KOT 
JE SEJEM ZABAVNE ELEKTRONIKE CES. ŠE BOLJ KOT TO PA ZDAJ 
VSAKODNEVNO SREČUJEMO Z ELEKTRIKO POVEZANA PREVOZNA 
SREDSTVA. AVTOMOBILI, MOTORJI, SKUTERJI IN CELO SKIROJI. KDO 
VE, KAJ VSE NAS ŠE ČAKA?

«GASOM« V 
NOVO LETO

PREDSTAVLJENO NA

PRAVI AMERIŠKI MIŠIČNJAK

FORD MUSTANG SHELBY GT500
Ford Mustang Shelby GT500 je strupen že na pogled, ko pa sto-
pimo na stopalko za plin, nam ponudi še več. Prvič v zgodovini se 
je pripetilo, da Shelby ne ponuja ročnega menjalnika, temveč zgolj 
7-stopenjski samodejni menjalnik z dvojno sklopko. Širijo se govo-
rice, da naj bi bil kasneje na voljo tudi ročni menjalnik, a pustimo se 
presenetiti. Nenazadnje je samodejni menjalnik tako hiter, da pre-
stavi v le 100 milisekundah, kar je hitreje, kot lahko prestavi kate-
rikoli človek na svetu. Shelby ima več kot 700 konjskih moči, ki jih 
proizvede 5,2-litrski V 8-valjnik, na katerega je pritrjen še 2,7-litrski 
tlačni polnilnik. GT500 je prvi izmed mustangov, ki prevozi četrtino 
milje (400 metrov) v manj kot 10 sekund._
ford.si
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Prenovljena luksuzna limuzina BMW 7 ima še bolj poudarjen vizualni 
nastop. Prednja maska je za 40 % večja, zaključujejo pa jo prodorni 
žarometi, ki so že standardno na voljo z adaptivno LED-tehnologijo. 
Zadek je dobil »svetlobno črto« čez celo širino avtomobila in opazno 
ožje luči. Notranjost nam ponuja najnovejše digitalne prikazovalnike, 
novo usnjeno oblazinjenje in druge materiale za dekoracijo. Tudi tok-
rat si lahko izberemo različico z mogočnim V 12-valjnim motorjem. 
M760Li ima 585 konjskih moči (447 kW) in 850 njutonmetrov navora. 
Prenovljeni 4,4-litrski V 8-valjnik ima zdaj 530 (390 kW) konjskih moči, 
kar je 80 konjskih moči več kot predhodnik. Na voljo je tudi priključni 
hibrid s skupno sistemsko močjo 394 (290 kW) konjskih moči._
bmw.si

Dve povsem sveži ideji so predstavili v konceptni 
obliki in če sklepamo po videnem, ima Harley-
Davidson pred seboj pestro električno priho-
dnost. Prvemu konceptu so nadeli prednje in 
zadnje vzmetenje, bolj robustne gume, hidravlič-
ne diskaste zavore in precejšnjo oddaljenost od 
tal. Drugi koncept pa je mestni skuter, z ravnim 
sedežem in rolkami namesto stopalk za noge._
harley-davidson.com

Hyundai Elevate je pol robot in pol avtomobil, ki se lah-
ko spopade s še tako zahtevnim terenom. Primeren je 
za iskalno-reševalne akcije, njegov koncept bi lahko 
prevzel tudi druge vloge in bil v pomoč invalidnim 
osebam. Gibanje je poenostavljeno zaradi robotskih 
rok, ki se lahko premikajo v več smereh, posamezna 
roka pa ima vgrajen svoj pogonski mehanizem. Hyun-
dai je zasnoval prihodnost, v kateri bo konceptni Ele-
vate prišel do hiše invalidne osebe, in omogočil eno-
staven vstop z vozičkom v »avtomobil«._
hyundai.si

Ponuja varno zatočišče pred neugodnimi vre-
menskimi vplivi, njena zunanja plast je prekrita 
z materialom Futurelight, ki zagotavlja vodo-
odpornost in dihanje materiala. Pri BMW-ju so 
material raztegnili na kupolasto konstrukcijo, 
ki je narejena iz karbonskih vlaken. V prikolici 
je dovolj prostora za dve osebi, prikolico pa je 
mogoče priklopi na avtomobil in jo odvleči na 
želeno mesto kot vsako drugo prikolico._
bmw.si

Renault Twingo, simpatičen mestni malček, je doživel osvežitev. Tudi v 
tem primeru je le-ta bolj subtilne narave, a ker je majhnih razlik več, je 
tudi končna razlika v podobi toliko bolj očitna. Še vedno je izredno priku-
pen in še vedno se izredno dobro obnese v natrpanih mestnih središčih. 
Dnevne luči v LED-tehnologiji služijo tudi kot smerokaz, oblikovane pa so 
v obliki črke C, ki dajo Twingu še bolj pameten videz. Notranjost najbolj 
bogato opremljene različice ponuja 7-palčni zaslon na dotik s podporo 
Android Auto in Apple CarPlay sistemoma. Ponuja dva bencinska motor-
ja, trivaljnika z enim litrom prostornine, s 65 ali 75 konjskimi močmi, ter 
turbinski trivaljnik z 0,9-litra prostornine in 93 konjskimi močmi._
renault.si 

Izredna vozna dinamika, prepričljivo podvozje, najnaprednejši asistenčni 
sistemi v svojem razredu, dinamična in živahna oblika, presenetljiva pro-
stornost, kakovostno udobje … Vse to so lastnosti, s katerimi so avtomobilski 
novinarji na izboru za Slovenski avto leta opisovali zmagovalca Forda Focusa. 
Prvič v 27-letni zgodovini izbora smo bili priča tako prepričljivi zmagi, saj so 
Focusu do popolnega izkupička, 60 točk, zmanjkale le tri. V finalu se je pome-
ril s Kio Ceed, Škodo Karoq, Volkswagnom T-Roc in Volvom XC 40, prav vsa 
sodelujoča uredništva pa so največ točk podelila prav Focusu._
mojfordfocus.si

NOVI OBRAZ SEDMICE

BMW 7

NAČRTUJE ELEKTRIČNO KOLO IN SKUTER

HARLEY-DAVIDSON

SAMOHODEČI KONCEPT

HYUNDAI ELEVATE
FUTURISTIČNA POČITNIŠKA PRIKOLICA

BMW NORTH FACE 
FUTURELIGHT CONCEPT

MALČEK IMA OSVEŽENO PODOBO

RENAULT TWINGO

SPOZNAJTE SLOVENSKI AVTO LETA 2019

FORD FOCUS
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MOBILNOMOBILNO

RENAULT JE PRVI AVTOMOBILSKI 
PROIZVAJALEC, KI JE USTVARIL SVOJO 
VIRTUALNO AMBASADORKO, LIV, ZA NOVI 
MODEL RENAULT KADJAR.

DANES VSI ŽIVIMO DVE ŽIVLJENJI: RESNIČNO 
IN VIRTUALNO. »LJUDJE ODNOSE ŽE DOLGO 
LOČUJEMO NA RESNIČNE IN VIRTUALNE. 
RAZLIKUJEMO MED RESNIČNIM IN 
NERESNIČNIM, MED SVETLOBO IN TEMO ITD. 
VELIK DEL NAŠE KULTURE TEMELJI NA TEM,« 
POJASNJUJE SOCIOLOG STÉPHANE HUGON. TE 
DVOJNOSTI NI VEČ.

MEJA MED RESNIČNOSTJO IN VIRTUALNOSTJO 
JE VSE BOLJ ZABRISANA, RESNIČNI SVET 
NAPAJA VIRTUALNEGA IN OBRATNO. ZAKAJ 
TOREJ SVOJE »VIRTUALNE OSEBNOSTI« 
NE BI POVEZALI S SVOJO »RESNIČNO 
OSEBNOSTJO«? ZAKAJ SI NE BI ZAMISLILI 
NASLEDNJEGA KORAKA, TJ. VIRTUALNEGA 
BITJA, USTVARJENEGA IZ RAČUNALNIŠKO 
IZDELANIH SLIK, KI BI S POMOČJO ČUSTVENO 
INTENZIVNE ČLOVEŠKE IZKUŠNJE VOŽNJE 
Z NOVIM KADJARJEM POSTALO BOLJ 
ČLOVEŠKO?

TO JE IZZIV, KI SI GA JE ZASTAVIL RENAULT ZA 
OGLAŠEVALSKO KAMPANJO ZA SVOJ NOVI 
RENAULT KADJAR, ZA KATERO JE USTVARIL 
VIRTUALNO AMBASADORKO Z IMENOM LIV. TO JE 
PRVI TAK PRIMER V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI.

VIRTUALNA 
ALI RESNIČNA? 
LIV JE NOVI 
OBRAZ VOZILA 
RENAULT 
KADJAR
Danes vsi živimo resnično življenje in virtualno življenje v 
družbenih medijih. V Veliki Britaniji so ugotovili, da Britanci 
preživijo na družbenih omrežjih v povprečju skoraj 2 uri 
dnevno, na spletu* pa skoraj 6 ur dnevno. Vendar se krepi 
trend vračanja k pristnim odnosom in stikom ter k razkrivanju 
svojega pravega jaza. To hrepenenje po deljenju pristnih 
podrobnosti iz našega resničnega življenja v virtualnem svetu 
potrjuje bliskovit vzpon instantnih oblik družbenih medijev. 
Tako se ta dva svetova stekata v enega, v katerem ni več 
meja, kar še dodatno poveličuje pristne in enkratne trenutke v 
našem življenju.

»To je smisel Renaultovega obstoja, njegov »raison d’être«. 
Vedno smo izdelovali vozila, ki zadovoljujejo potrebe ljudi v 
resničnem življenju, da bi jim ga olajšali, hkrati pa naredili tudi 
veličastnejše … To dokazuje tudi slogan znamke »Passion for life« 
(strast do življenja). Zato danes svoja prizadevanja nadaljujemo z 
začetkom prodaje novega športnega terenca Renault KADJAR. 
In kdo bi se lahko počutil bolj resnično za volanom tega vozila 
in znal bolje prikazati pristnost doživete izkušnje kot virtualna 
ambasadorka?« ugotavlja Gaëlle Le Grouiec, Renaultova 
direktorica za tržne komunikacije za Evropo G9.  

Novi Renault Kadjar je pristen športni terenec, ki v celoti 
uteleša vodilno misel znamke, tj. izdelovati vozila za resnične 
ljudi, tako za njihovo vsakdanje življenje kot tudi za njihova 
potovanja. Ima vse potrebne vrline: povsem nov izbor 
bencinskih in dizelskih motorjev za večji užitek med vožnjo 
ter dvo- ali štirikolesni pogon. Je tudi udoben, prostoren in 
zanesljiv, hkrati pa ima še privlačno zunanjost.  

V tej oglaševalski kampanji se bo Liv, ki je še nepopisan list, 
srečala s pristnim doživetjem vožnje in z vrnitvijo v resničnost.  

Renault želi s pomočjo virtualne ambasadorke dokazati, kako 
pristni, navdušujoči in vznemirljivi so občutki v vozilu ter da je 
izkušnja, čeprav je Liv virtualna, povsem resnična.  

Liv bo med svojim potovanjem postopoma postajala vse bolj 
živa in človeška, kakršna bo na koncu tudi postala.  

»Liv obstaja in to je dejstvo. Prisotna bo na vseh naših 
medijskih nosilcih v tej kampanji za športnega terenca, zato jo 
boste srečali v digitalnih medijih, na televiziji in še kje. Upamo, 
da bomo lahko z njo potovali v več evropskih držav, da bo lahko 
doživela še več čustev,« zaključuje Gaëlle Le Grouiec. 
renault.si

*Viri: Digital in 2018 Global Overview, We Are Social
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SUV Renault
KADJAR
Novi

*Cena velja za model Renault Kadjar Life TCe 140 FAP in že vsebuje standardni popust v višini 1.500 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete popust ob menjavi staro 
za novo 1.000 €.  Ob nakupu prek Renault financiranja in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 
1.500 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik.
Poraba pri mešanem ciklu 4,747–7,278 l/100 km. Emisija CO2: 131–159 g/km. Emisijska stopnja: EUR6Dt. Emisija NOx: 0,0198–0,02949 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00016–
0,00084 g/km. Število delcev (x1011): 0,01–1,29. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novem standardu meritev WLTP. 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. 
Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

 že za

16.490 €*

Paket zimskih 
pnevmatik**
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STOTNICA 
MARVEL

Režija: Anna Boden, Ryan Flick.  
 
Igrajo: Brie Larson, Jude 
Law, Samuel L. Jackson, Ben 
Mendelsohn, Annette Bening, 
Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana 
Lynch, Gemma Chan in drugi.
 

 + 2ifilm_slovenija  
 @2iFilmEurope

Zgodba Stotnice Marvel spremlja 
razvoj Carol Denvers v eno od naj-
močnejših superjunakinj Marvelovega 
filmskega sveta, ravno v trenutku, ko 
se Zemlja nahaja sredi galaktične voj-
ne med dvema rasama nezemljanov. 

Postavljena v 90. leta 20. stoletja, je 
zgodba povsem nova pustolovšči-
na še nevidenega dela v zgodovini 
Marvelovega filmskega sveta. Ikonični 
Marvelovi superjunaki tako s Stotnico 
Marvel nadaljujejo epsko potovanje 
na velikih platnih. Njena zgodba je bila 
prvič zapisana leta 1968, kmalu pa bo 
zaživela v igrani obliki s čudovito Brie 
Larson v glavni vlogi. Ekipa ustvar-
jalcev je že dobro znana iz prejšnjih 
Marvelovih velikih uspešnic, zato ne 
dvomimo v uspeh superjunakinje, 
Stotnice Marvel.

Čeprav film prihaja iz družine zelo znanih 
Marvelovih superjunakov, je film Stotnica 
Marvel avantura, ki nagovarja širše mno-
žice – ne samo Marvelove oboževalce in 
zagotovo ne samo ženske, čeprav prihaja 
film v naša kina ravno na predvečer 
dneva žena. To je zagotovo več kot 
dober razlog, da resnične superjunakinje 
današnjega sveta zavzamejo sedeže v 
kinu._

AKCIJSKA DOMIŠLJIJSKA PUSTOLOVŠČINA

CAPTAIN MARVEL
ZDA, 2019

Distribucija: 2i Film

od 7. marca /  
Cineplexx, Kolosej, Maribox
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FILMSKA PLATNA

14. FEBRUARJA BOMO PRAZNOVALI VALEN-
TINOVO IN PRIČAKOVALI BI, DA BODO KINE-
MATOGRAFI POSTREGLI Z ROMANTIČNIMI 
FILMI, OB KATERIH BI SE LAHKO STISKALI Z 
LJUBO OSEBO. PA SO NAS LETOS PRESENE-
TILI Z BOLJ »DIVJIM« IZBOROM FILMOV.

FILMSKA PLATNA

VSE, SAMO ROMANTIKE NE

TRILER 

LEDENO MAŠČEVANJE  
VELIKA BRITANIJA, 2019, COLD PURSUIT 

Liama Neesona bomo ponovno gledali v napetem 
trilerju, ki tokrat temelji na zgodbi Amaterji (In order 
of Disappearance) iz leta 2014. Tiho življenje Nelsa 
Coxmana se sesuje, ko njegov sin umre v skriv-
nostnih okoliščinah. Iz človeka, ki je živel mirno življe-
nje, se spremeni v usposobljenega morilca. Med iska-
njem resnice pride navzkriž z mamilarsko združbo, a 
njegovo iskanje odgovorov se kljub temu nadaljuje._

Režija: Hans Petter Moland. Igrajo: Liam Neeson, 
Emmy Rossum, Laura Dern, Tom Bateman, William 
Forsythe in drugi.

od 7. februarja / Kolosej, Cineplexx

SRHLJIVK A 

SREČEN SMRTNI DAN 2  
ZDA, 2019, HAPPY DEATH DAY 2U 

Študentka Tree Gelbman je v prvem delu umrla kar 
enajstkrat, da je uspela ugotoviti, kdo je njen morilec, 
ki jo je preganjal na njen rojstni dan. Ko je že mislila, da 
je zaživela boljše življenje, znova začne podoživljati 
grozeči dan, ki ga je večkrat preživela. A tokrat so se v 
past ujeti tudi njeni prijatelji. Če jih bo hotela rešiti, bo 
znova morala umreti._

Režija: Christopher Landon. Igrajo: Jessica Rothe, 
Israel Broussard, Ruby Modine, Suraj Sharma, Steve 
Zissis in drugi.

od 14. februarja / Kolosej, Cineplexx

DRUŽINSK A DOMIŠLJIJSK A KOMEDIJA 

MALA GOSPODIČNA 
DOLITTLE 

NEMČIJA, 2019, LILIANE SUSEWIND

Adonis Creed je primoran uskladiti življenje, razpeto 
11-letna Lilli se lahko pogovarja z živalmi! To je skriv-
nost, ki je nihče, razen njenih staršev, ne sme izve-
deti. Njen poseben talent je v preteklosti že povzročil 
dovolj težav in to je razlog, da se mora družina ponov-
no preseliti. Lilli obljubi, da bo svojo skrivnost obdržala 
zase, ko se bodo preselili v nov dom, ampak ta načrt 
se spremeni v trenutku, ko odkrije, da je zloben tat 
ukradel slonjega mladiča Ronnija iz lokalnega žival-
skega vrta._

Režija: Joachim Masannek. Igrajo: Malu Leicher, 
Christoph Maria Herbst, Tom Beck, Aylin Tezel, Meret 
Becker in drugi.

od 21. februarja / Kolosej, Cineplexx

ANIMIRANA AKCIJSKA KOMIČNA PUSTOLOVŠČINA 

LEGO FILM 2  
DANSKA, KANADA, NORVEŠKA, AVSTRALIJA, ZDA, 

2019, LEGO MOVIE 2 

Leta 2014 je Lego film požel veliko pozitivnih kritik, 
zdaj pa na platna prihaja drugi del! Animirani film 
Lego film 2 se nadaljuje tam, kjer je njegov predho-
dnik končal. Državljani Lego sveta se spopadajo z 
nevarno grožnjo, ko Lego Duplo osvajalci iz vesolja 
začnejo svoj uničevalski pohod. Zdaj je vse odvisno 
od Emmeta, Lucy, Batmana in njihovih prijateljev. Ali 
jim bo uspelo premagati ogromne stvore in ponovno 
vzpostaviti harmonijo v Lego vesolju?_

Režija: Mike Mitchell in Trisha Gum. Glasovi: Chris 
Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Tiffany Haddish 
in Stephanie Beatriz. 

od 7. februarja / Kolosej, Cineplexx

DRUŽINSK A KOMEDIJA

INSTANT DRUŽINA  
ZDA, 2019, INSTANT FAMILY 

Zakonca Pet in Ellie prenavljata veliko hišo, o naraš-
čaju pa še ne razmišljata. Ko ju prijatelj spodbode, da 
otrok ne bosta imela, začneta preigravati idejo, da 
bi otroka posvojila. Ko se odločita za posvojitev naj-
stnice, ugotovita, da ima še mlajšega brata in sestro, 
zato posvojita vse tri. Ob prihodu v hišo pa se prične 
razburljivo privajanje na nov dom in drug na drugega. 
Jim bo uspelo preseči začetne težave in zaživeti kot 
družina?_

Režija: Sean Anders. Igrajo: Mark Wahlberg, Rose 
Byrne, Octavia Spencer, Isabela Moner, Eve Harlow, 
Julie Hagerty, Charlie McDermott in drugi.

od 21. februarja / Kolosej, Cineplexx

BIOGRAFSK A DRAMA 

LEPI FANT  
ZDA, 2019, BEAUTIFUL BOY 

Osemnajstletni Nicolas Sheff je bil zelo priden in 
uspešen dijak, ki bi jeseni moral začeti študirati. Pri 
dvanajstih letih je začel eksperimentirati z drogami, 
metamfetamin pa mu življenje postavi na glavo, saj 
se iz najstnika, ki je občasno preizkušal droge, spre-
meni v popolnega odvisnika. Njegova odvisnost pri-
kaže, kako lahko odvisnost uniči življenja in kako jih 
lahko ljubezen ponovno združi._

Režija: Felix van Groeningen. Igrajo: Steve Carell, 
Timothée Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan, Ti-
mothy Hutton in drugi.

od 14. februarja / Kolosej
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NAJKONTROVERZNEJŠI FILMI, 
KI SO PREJELI OSKARJA ZA 
NAJBOLJŠI FILM

FILMSKA PLATNAFILMSKA PLATNA

DRUŽINSKI FILM 

MIA IN BELI LEV 
FRANCIJA, JUŽNA AFRIKA, NEMČIJA, 

2019, MIA AND THE WHITE LION

Desetletni Mii se življenje obrne na gla-
vo, ko se z družino iz Londona preseli 
v Afriko, kjer družina upravlja kmeti-
jo z levi. Ko pride na svet mali beli lev 
Charlie, je Mia spet srečna in z njim 
vzpostavi posebno vez. Čez tri leta 
Miino življenje znova pretrese nepri-
čakovana novica, saj odkrije, da je njen 
oče prikrival skrivnost. Ker se boji, da 
je Charlie v nevarnosti, se odloči, da 
z njim pobegne. Dva prijatelja se tako 
odpravita na nepozabno popotovanje 
po južnoafriški savani, kjer iščeta kraj, kjer bi Charlie znova lahko svobodno živel._

Režija: Gilles de Maistre. Igrajo: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley 
Kirkwood, Ryan Maclennan, Charlie Thor in drugi.

od 28. februarja / Kolosej, Cineplexx

ROMANTIČNA DRAMA 

ZALJUBLJENI 
SHAKESPEARE 

ZDA, VELIKA BRITANIJA, 1998, 
SHAKESPEARE IN LOVE

Film portretira trenutek mladega Shake-
speara, ko spozna svojo muzo. Iz nezna-
nega razloga je film porazil dve vojni drami, 
in sicer Reševanje vojaka Ryana in Življe-
nje je lepo. Nekateri domnevajo, da je za to 
zaslužna Weinsteinova agresivna oglasna 
kampanja za film._

KRIMINALNA DRAMA

USODNA NESREČA 
ZDA, NEMČIJA, 2004, CRASH

Drama Paula Haggisa o rasizmu v ZDA je bila 
tako kontroverzna zmagovalka, da ljudje še 
danes govorijo, da si film ni zaslužil zlatega 
kipca. Ne samo, da si film oskarja po mnenju 
mnogih ni zaslužil, uspel je premagati tudi 
zelo cenjena filma, kot sta Gora Brokeback in 
Senca preteklosti._

KOMIČNA DRAMA

ŠOFER GOSPODIČNE 
DAISY 

ZDA, 1989, DRIVING MISS DAISY

Komična drama, v kateri sta zaigrala Morgan 
Freeman in Jessica Tandy, je uspela prema-
gati filme V vročici noči, Društvo mrtvih pe-
snikov in Rojen 4. julija. Kritiki so filmu poleg 
povprečnosti očitali tudi, da »podtekst pov-
zema hrepenenje po dobrih starih časih pred 
gibanjem za državljanske pravice«._

ŠPORTNA DRAMA

ROCKY 
ZDA, 1976

Vsi smo vzljubili Rockyja. Ampak, ali bi raje 
izbrali Stallonovo boksarsko dramo ali Scor-
sesejevo srhljivo mojstrovino Taksist? Aka-
demija je raje izbrala prvo, čeprav se kritiki ne 
strinjajo. Taksist bi moral Rockya »knokavti-
rati« z enim samim zamahom._

MISTERIOZNI  

ZNANSTVENOFANTASTIČNI TRILER 

POPOLNA KOPIJA 
ZDA, KITAJSKA, PORTORIKO, VELIKA 

BRITANIJA, 2019, REPLICAS

Keanu Reeves se vrača na velika plat-
na. Tokrat ga bomo gledali v znanstve-
ni fantastiki! Znani nevroznanstvenik 
William Foster, ki je v prometni nesre-
či izgubil svojo ženo in tri otroke, se s 
pomočjo najboljšega prijatelja in znan-
stvenika Eda Whittleja odloči za tvegan 
poskus - kopiranje njihovih pokojnih 
teles. Odločen je, da ga pri tem nič ne 
bo ustavilo, tudi če se mora po robu 
postaviti celemu vladnemu laboratori-
ju, policiji in predvsem zakonu fizike._

Režija: Jeffrey Nachmanoff. Igra-
jo: Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas 
Middleditch, in drugi.

od 28. februarja /  
Kolosej, Cineplexx

DRAMA 

IZBRISANA 
SLOVENIJA, 2019, IZBRISANA

Izbrisana je zgodba o samski mamici 
Ani, ki v porodnišnici ugotovi, da je ni 
v računalniških sistemih, da uradno ne 
obstaja ne ona ne njen novorojenček. 
Je zgodba o tem, kaj se je dogajalo 
Slovencem, rojenim na napačnem 
koncu razpadle države, ki so jim v de-
vetdesetih letih na upravnih enotah 
luknjali osebne izkaznice. Kaj se zgodi, 
če izpadeš iz sistema?_

Režija: Miha Mazzini in Dušan Joksi-
mović. Igrajo: Judita Franković Brdar, 
Sebastian Cavazza, Izudin Bajrović, 
Doroteja Nadrah, Silva Čušin in drugi.

od 28. februarja / Kolosej

LETOŠNJI OSKARJI SE PRIBLIŽUJEJO Z ASTRONOMSKO HIT-
ROSTJO (PODELJENI BODO 24. FEBRUARJA). IN KER SO NA TO-
VRSTNIH PRIREDITVAH PRESENEČENJA REDNI GOST, SMO PO-
GLEDALI, KATERI FILMI SO POSKRBELI ZA NAJKONTROVERZNEJŠE 
TRENUTKE V ZGODOVINI PODELITEV TEH PRESTIŽNIH KIPCEV.
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PRVE GLASBENE POSLASTICE 
SO ŽE TUKAJ IN PREPRIČANI 
SMO, DA BODO ODGNALE 
ZIMO IN MRAZ TER V MESTO 
PRIKLICALE POMLAD.

GLASBA

GLASBENE 
POSLASTICE
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KONCERT / LJUBLJANA

NENEH CHERRY
Neneh Cherry je samostojno glasbeno pot začela leta 1982, še pred tem pa 
je pela v postpunk zasedbah The Slits in Rip Rig and Panic. Samostojni prve-
nec Raw Like Sushi, enega izmed 1.001 albumov, ki jih morate slišati še pred 
smrtjo, je izdala leta 1989, pri njem sta sodelovala dva člana skupine Massi-
ve Attack, ona pa je kot aranžerka sodelovala pri Blue Lines (1991), prvencu 
skupine Massive Attack. Iz tega časa se mnogi še vedno spominjajo njenega 
hita I’ve Got You Under My Skin, v devetdesetih pa je sloves globalne zvezde 
utrdila s hitom 7 Seconds, ki ga je zapela skupaj z Youssoujem N’Dourjem, 
najpopularnejšim senegalskim glasbenikom vseh časov. 

Po sedmih letih se ikona angažiranega elektronskega popa in hiphopa vrača 
v Ljubljano. Tokrat nas bo obiskala s svojo lastno zasedbo. Poleg starih hitov 
nam bo predstavila povsem novi album Broken Politics, ki ga je posnela s 
Kieranom Hebdenom (Four Tet)._

26. februarja ob 20.00 / Ljubljana / Kino Šiška

KONCERT / ZAGREB

WHITE LIES
Hvaljeni angleški postpunk bend bo svoj novi studijski album, ki bo zaznamo-
val 10-letnico zasedbe, izdal 1. marca letos. Nastop na hrvaških tleh bo tudi 
edina priložnost, da jih s to evropsko turnejo ujamemo v naši regiji.

Album Five prikazuje nove ustvarjalne poti trojice iz zahodnega Londona, nji-
hove skladbe pa kažejo novo samozavest. V zadnjih desetih letih so se stvari 
namreč drastično spremenile, njihovi sodobniki so se pojavili in izginili, ljubi-
telji zasebe White Lies po svetu pa so predani in vztrajni. Bend je ob tej pri-
ložnosti pojasnil: »To je prelomnica v ustvarjanju zasedbe. Ta album označuje 
desetletje obstoja skupine, kar nas je pripeljalo v nove smeri pri raziskovanju 
lastnega zvočnega in umetniškega izraza, označuje začetek novega in za-
nimivega poglavja.« Novi album je kompleksnejši od štirih predhodnikov, z 
dodatki osebnih stihov basista in tekstopisca Charlesa Cavea pa je album 
Five drzen korak naprej. »Videti je, da je pet zares magično število,« še dodaja 
Cave._

10. marca ob 20.00 / Zagreb / Tvornica kulture

ONE HIT 
WONDER V 
CIRKUSU

Prva cirkuška premie-
ra v letu 2019 prinaša 
poklon domačim in 
svetovnim velikanom 
popularne glasbe, ki 
so se vpisali v anale z 
enim res velikim hitom, potem pa tega uspeha niso nikoli več zares po-
novili. Seveda bodo zraven »vrgli« tudi tiste s hitom in pol ali pa hitom 
in tričetrt, saj je meja med hitom za vse čase in spodobnim komadom 
vseeno malce zabrisana, odvisna od tega kdo poje in kdo posluša, pa tudi 
kje in kdaj._

23. februarja ob 22.00 / Cirkus

Vedeti več pomeni imeti moč.

Živimo v času, ki nas tlači v predale. Naš, njihov. Lev, 

desen. Rdeč, črn. Domoljub, svetovljan. Napreden, 

konservativen, ekolog, onesnaževalec, dober, slab. A 

sveta ne sestavljajo nasprotja, temveč neskončni od-

tenki raznolikosti. Kakovosten časopis vam jih poma-

ga spoznati in razumeti bolj kot katerikoli drug medij.  

Ne boste se vedno strinjali z vsem, kar napišemo. In prav 

je tako. Smisel soočanja mnenj ni apriorno zavračanje 

stališč drugih in trmasto vztrajanje pri svojem, temveč 

dialog. In pogovor je možen le, kadar poznamo in ra-

zumemo mnenja drugih. Poslanstvo Dela je preprosto: 

prepričani smo, da sta vedenje o svetu, v katerem živi-

mo, ter razumevanje dogodkov in okolja nujni za aktivno 

vlogo posameznika v družbi. Prepričani smo, da lahko 

samo aktivni državljani pomagajo spreminjati skupnost 

in državo na bolje. Ni nam vseeno, v kakšni družbi živi-

mo. Naši novinarji in uredniki zato vsak dan pripravljajo 

pomembne novice, informacije, komentarje in analize, s 

katerimi si laže ustvarite sliko sveta in dogajanja v njem.

Naše delo je, da vi veste več.
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KONCERTI  
V NAŠI BLIŽINI

SLASH
10. februar, Gasometer, Dunaj, 
Avstrija

TWENTY ONE PILOTS
17. februar, Stadthalle, Dunaj, 
Avstrija

BASTILLE
23. februar, Gasometer, Dunaj, 
Avstrija

TEARS FOR FEARS 
24. februar, Kioene Arena, Padova, 
Italija

NICKI MINAJ
25. februar, Sportarena, 
Budimpešta, Madžarska

OZZY OSBOURNE
1. marec, Unipol Arena, Bologna, 
Italija

FLORENCE + THE MACHINE
2. marec, Olympiahalle, München, 
Nemčija

POST MALONE
5. marec, Olympiahalle, München, 
Nemčija
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Vedeti več pomeni imeti moč.

Živimo v času, ki nas tlači v predale. Naš, njihov. Lev, 

desen. Rdeč, črn. Domoljub, svetovljan. Napreden, 

konservativen, ekolog, onesnaževalec, dober, slab. A 

sveta ne sestavljajo nasprotja, temveč neskončni od-

tenki raznolikosti. Kakovosten časopis vam jih poma-

ga spoznati in razumeti bolj kot katerikoli drug medij.  

Ne boste se vedno strinjali z vsem, kar napišemo. In prav 

je tako. Smisel soočanja mnenj ni apriorno zavračanje 

stališč drugih in trmasto vztrajanje pri svojem, temveč 

dialog. In pogovor je možen le, kadar poznamo in ra-

zumemo mnenja drugih. Poslanstvo Dela je preprosto: 

prepričani smo, da sta vedenje o svetu, v katerem živi-

mo, ter razumevanje dogodkov in okolja nujni za aktivno 

vlogo posameznika v družbi. Prepričani smo, da lahko 

samo aktivni državljani pomagajo spreminjati skupnost 

in državo na bolje. Ni nam vseeno, v kakšni družbi živi-

mo. Naši novinarji in uredniki zato vsak dan pripravljajo 

pomembne novice, informacije, komentarje in analize, s 

katerimi si laže ustvarite sliko sveta in dogajanja v njem.

Naše delo je, da vi veste več.
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ODRIODRI

POD ODRSKIMI 
ŽAROMETI

BALET

HORA – 
CANTATA 

V svoji koreografski 
stvaritvi Hora (Kólo) 
za Dortmundski ba-
let se je Edward Clug 
prvič intenzivno nas-
lonil na glasbeno de-
diščino rodne Romu-
nije, še posebej na 
ritmično-melodične 
adaptacije legen-
darnega godalnega 
kvarteta Balanescu. 
Clug je med lastnim 
koreografskim razi-
skovanjem odkril nove 

povezave med številnimi prelomnimi življenjskimi odločitvami in močjo ri-
tualov, ki nam jih na bolj ali manj prefinjen način vsiljuje družba. Plesna 
stvaritev Cantata italijanskega koreografa Maura Bigonzettija se je že od 
svoje praizvedbe leta 2001, ko je predstavo prvič izvedel lizbonski baletni 
ansambel Gulbenkian, v scenosled sodobnega plesa zapisala kot kultna 
koreografska postavitev, ki s svojim nezadržnim erosom obuja vso izrazno 
paleto plesnega Mediterana. Z novo mariborsko postavitvijo Clugove Hore 
in Bigonzettijeve Cantate bodo baletni večer zaokrožile grenko-sladke me-
lodije, ki slavijo lepoto življenja v vsej njeni čutnosti in minljivosti._

Koreografija: Edward Clug  
8. marca ob 19.30 / SNG Maribor

Kontroverzne odzive javnosti je Sergej Polunin izzval leta 2012, ko je 
kot najmlajši glavni plesalec londonskega kraljevega baleta po dveh le-
tih na tem prestižnem mestu – enostavno odstopil. »Umetnik v meni je 
umiral.« Telesna karizma, drzna iskrenost in skrajna zavezanost živosti 
življenja danes poganjajo njegovo kariero med samostojnimi plesnimi 
projekti, filmskimi sodelovanji in spogledovanji z modno industrijo. V 
Ljubljani se bo s svojo moško plesno skupino poklonil Vaclavu Nižinske-
mu in njegovi sugestivno prevratni interpretaciji Pomladnega obredja._

Koreografija: Yuka Oishi 
4. in 5. marca ob 19.30 / Cankarjev dom

NOVO LETO PRINAŠA NOVE 
GLEDALIŠKE STVARITVE. 

KAJ SI BOSTE OGLEDALI V 
MESECU LJUBEZNI?

KOMEDIJA

TARTUFFE 

DRAMA

ALI: STRAH TI 
POJÉ DUŠO 

V Slovarju slovenske-
ga knjižnega jezika 
zasledimo geslo: tartíf 
tudi tartuffe -a [dru-
ga oblika tartíf tudi 
tartúf] m (ȋ; ȗ); knjiž. 
hinavec, licemerec: 
v kuto preoblečen 
tartif; moderni tarti-
fi. Slovenski pravopis 
navaja tudi obliko za 
ženski spol: tartífka. 
Oba omenjena vira 
navajata tudi pridevnika: tartífovski in tartífski hinavski, licemerski: tar-
tifovsko pretvarjanje, tartifski človek. Zasledimo pa tudi pojmovno ime: 
tartífovstvo hinavščina, licemerstvo: aktualnost tartifovstva.
 
Da je beseda tartif s svojimi izpeljankami postala del slovenskega bese-
dišča, dokazuje, kako odmevne so uprizoritve te znamenite igre v sloven-
skem prostoru. V Tartuffu je Molière neusmiljeno obračunal s hipokrizijo 
cerkvenih in dvornih dostojanstvenikov, pa tudi z naivnostjo in lahkover-
nostjo verujočih podložnikov. Nakopal si je neodpustljive zamere, saj so se 
mnogi v igri prepoznali. Igra je bila nekaj let prepovedana in vrstili so se 
celo pozivi, naj komediografa sežgejo na grmadi. Da ta žlahtna mojstrovi-
na, ki je nastala že pred toliko stoletji, nagovarja tudi nas, nedvomno priča 
o univerzalnosti njenega temeljnega konflikta._

Režija: Tin Grabnari 
1. marca ob 20.00 / Mestno gledališče ljubljansko

Nemčija, sedemdeseta 
leta prejšnjega stoletja. 
Štiridesetletni Maročan El 
Hedi Ben Salem M’Barek 
Mohammed Mustafa, ki 
ga – kot večino delavcev 
iz njegove države – kličejo 
Ali, je le eden od mnogih, 
ki so poskusili najti srečo 
v zlatih letih ekonomskih 
migracij. Emmi, šestdeset-
letna vdova, se preživlja 

kot čistilka. Med njo in Alijem v trenutku vznikne pristno čustvo topline 
in privlačnosti, vendar naleti njuna zveza na številne predsodke in nera-
zumevanje okolice: Emmine sosede, sodelavke, njeni odrasli otroci in celo 
prodajalec v lokalni špeceriji postanejo hladni in celo sovražni, Alijevo po-
reklo in njegov socialni status »gastarbajterja« izzivata njihovo ozko za-
mejeno pojmovanje človečnosti, prav tako pa jih vznemirja njegova zveza 
z dvajset let starejšo Emmi. Rainer Werner Fassbinder v znamenitem fil-
mu Vsi drugi se imenujejo Ali (1974) razkriva večplastnost in pretresljivost 
ljubezenske zgodbe na družbenem robu in v svoji prepoznavni moderni-
stični estetiki prepušča gledalca soočenju z družbenimi stereotipi, ki so 
še danes – zlasti ob novem valu migracij, ksenofobije in konservativizma 
– nevralgične točke družbe in posameznika._

Režija: Sebastijan Horvat 
16. februarja ob 20.00 / Ljubljana / Fassbinderplac, Železniški muzej 
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SERGEJ POLUNIN: SACRE 

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



Yankee Candle ob 50. 
obletnici predstavlja 

ekskluzivni 

Dišava je na voljo v 
trgovinah Vonj Narave 
v Celju in Ljubljani, na 
stojnici YC v Cityparku 

Ljubljana ter na  
www.yankeecandle.si.

v omejeni izdaji

NOVO

 ONE  
TOGETHER

VONJ LETA 2019



Podatki o porabi in emisijah za Audi Q3:

Poraba goriva (l/100 km), kombinirani način vožnje: 6,6. Emisije CO2 (g/km), kombinirani način vožnje: 172. Emisijski razred: 

EU6. Emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0756 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00059 g/km. Število trdnih delcev: 0,05 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. Poraba goriva in emisije CO2 so navedene v 

razponu, ker so odvisne od izbranih pnevmatik in platišč. Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri 

pooblaščenem trgovcu Audi. Slika je simbolna. Več na www.audi.si.

Novi Audi Q3.
Življenje ne čaka.
Tudi mi ne čakamo. Popoln trenutek za vsako stvar?
Ne, najboljši trenutek je takrat, ko se zgodi.


