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VIKEND POBEG
Ideje za odkrivanje Slove-
nije in bližnjih skrivnosti 
pri sosedih. Leta 2020 je 
to naša realnost.   

OVERLANDING
Če ti je najlepši del do-
pusta potovanje, potem
je overlanding trend, 
ki ga preprosto moraš 
spoznati.

CITYMAGAZINE.SI

BLISK IN GROM
Elektrifikacija v vseh 
porah mobilnosti. 

#CITYMAGAZINE

T VOJ OSEBNI BREZPL AČNI IZ VOD

FUJIFILM
X100V 
Vsi ljubitelji japonskega dizajna, retro videza in visoke
tehnologije se bodo zaljubili na prvi pogled. 
To je Fujifilm X100V. (stran 18) 



Predstavljamo serijo High CoastPredstavljamo serijo High Coast

Nahrbtniki za 
vsako avanturo

Želite raziskovati svojo okolico to poletje? Brez težav se boste  
podali na katerokoli pot opremljeni z nahrbtnikom ali pasno torbico iz 

naše nove serije nahrbtnikov in torb High Coast. Izdelki narejeni iz
100 % recikliranega, nepremočljivega in izredno trpežnega najlona,  

s svojo funkcionalnostjo in trpežnostjo kar kličejo po poletnih
avanturah. Spakirajte svoje potrebščine in začnite raziskovati.
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TA  M E S E C

S. 04 /  MODA  

NAHRBTNIKI FJÄLLRÄVEN

Ko ima vsak nahrbtnik svojo 
zgodbo, kjer sta v ospredju 
naš planet in trajnost. To je  
Fjällräven._ 

S. 08 /  DESTINACIJA  

MAJHNI, A TAKO VELIKI

Res je, ni nas več kot dva milijona, 
in res je, naša država ni neskončna 
pokrajina, v kateri bi se zlahka izgubili._

S. 16 /  HIŠA ANČK A

KOROŠKA BUTIČNA NEBESA

Štirizvezdično doživetje združuje 
kulinarično razvajanje, luksuzno opre-
mljene sobe in vrhunski wellness._

S. 28 /  MOBILNO

NOVI AUDI A3 SPORTBACK 

Audi z modelom A3 od leta 1996 
predstavlja odličnost v segmentu 
prestižnega razreda kompaktnih vozil._

S. 27 /  PODJETNOST

AMAZON 

Amazon je na prestolu najvrednejših bla-
govnih znamk na svetu z velikim naskokom 
pred Applom in Googlom, hkrati pa je to 
največji svetovni trgovec._

JAN MACAROL
Jan Macarol, 
izvršni urednik
@janmacarol
jan.macarol@citymagazine.si

#248 je posebna. V naše roke namreč priha-
ja po kar treh mesecih premora, kar je daleč 
najdaljši premor v naših 17 letih. Situacija z 
virusom COVID-19 spreminja svet, in tako se 
je spremenila tudi naša stvarnost. Nič ne bo 
več enako. Bo drugačno in spremenjeno. To 
sprejemamo. Drugi val ne obstaja. Obstaja 
virus, ki je med nami, in naša odgovornost 
je, da sprejmemo drugačno normalnost. 
Takšna normalnost bo trajala leta, oziroma 
vsaj do iznajdbe učinkovitega in varnega 
cepiva. A vemo, da nikoli nič ne bo več, kot 
je bilo. Svet se bo prilagodil in spremenil. 
Tako bo svoje drugačno poslanstvo iskal 
tudi City Magazine. 

V #248 boste tako zaznali trend, za katere-
ga bi si želeli, da postane del naših stalnih 
tem. To sta trajnostni razvoj in ekologija. 
Tema, ki se bo v prihodnosti dotikala naših 

življenj, bolj kot si to lahko predstavljamo. 
In tudi zato menimo, da potrebuje našo in 
vašo pozornost. V tokratni reviji tako lahko 
spoznate dve trajnostni znamki – Fjällräven 
in Royal Robbins. Kot glavno temo vam 
predstavljamo spanje na strehi avtomobi-
la – overlanding. Trend, ki bo povšeči vsem 
tistim, ki sanjate o »off grid« dopustu. Seve-
da pogledamo tudi, kam na izlet ob koncu 
tedna v naši čudoviti Sloveniji, ter se hkrati 
ozremo v neposredno bližino, k sosedom. 
Ostajamo zvesti svojim rubrikam, ki pa so 
vse nekoliko bolj zelene kot običajno. In 
hkrati gledamo v prihodnost.  

Korona kriza se nas je dotaknila in omejila 
naše medijsko ustvarjanje. A smo hvalež-
ni, ker smo lahko zopet z vami. Se beremo  
septembra!_

S. 20 /  OVERL ANDING

TO JE OVERLANDING 

Overlanding ni ekspedicija z namenom in 
ciljem, temveč je v središču overlandinga 
potovanje samo._



Dan za julij/september 

/ R A Z S T A V A

LAIBACH: 
SVOBODA VODI LJUDSTVO
Od 1. 7., med 10.00 in 20.00 
 
V javnosti ni povsem znano, da od ustano-
vitve leta 1980 skupina Laibach ustvarja 
likovna in vizualna dela. Za ta se je prijel 
izraz Laibach Kunst. V Laibachovi produk-
ciji imajo posebno mesto plakati. Njihovo 
osnovno nalogo, v kakofoniji urbanega 
okolja pritegniti pozornost javnosti, so čla-
ni skupine Laibach povsem usvojili in jo še 
nadgradili, tako da niso samo posredniki 
informacij o dogodku, temveč so komentar 
družbenega dogajanja. Izbor za razstavo 
na Ljubljanskem gradu je narejen tako, da 
opozarja na nekaj osnovnih značilnosti 
njihovega delovanja. Govori o štiridesetle-
tnem obstoju, razvejanem mednarodnem 
delu in multimedijskem ustvarjanju._

do 8. novembra / Ljubljana /  
Ljubljanski grad / Galerija »S«
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FESTIVAL LENT
Petek, 21. 8. 
 
Festival Lent letos poletja v mestu izjemoma 
ne bo odprl, temveč zaključil. Lahko bi rekli, 
da se vrača k svojemu izvoru, bistvu, srcu: 
k Dravi, k intimnejšim prizoriščem in butični 
ponudbi – torej k vsemu, kar je Festival Lent 
vse od nostalgičnih začetkov pred več kot 
tremi desetletji oddvojilo od podobnih, a zgolj 
komercialno usmerjenih festivalov. Kljub temu 
ne bo manjkalo velikih imen, tudi zvezdni-
ških! Omenimo kultne rockovske zvezdnike 
Siddharto, pa legendarne Lačni Franz, Pera 
Lovšina, Vlada Kreslina, Elvis Jackson in Dan 
D ... Za smeh bodo znova poskrbeli stand up 
komiki, najmlajši pa bodo uživali ob otroškem 
programu v Vetrinjskem dvoru._

do 28. avgusta / Maribor /  
različne lokacije
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/ K O N C E R T

JOHANN SEBASTIAN BACH, MAŠA V H-MOLU
Torek, 8. 9. 
 
Slovenska filharmonija odpira svojo koncertno sezono 2020/21 z izvedbo monumentalne 
Maše v h-molu Johanna Sebastiana Bacha. Redko izvajano in edino misso totem tega 
baročnega velikana bodo poustvarili Orkester in Zbor Slovenske filharmonije s solisti, 
posebno cenjenimi interpreti baročnega repertoarja, pod vodstvom specialista za staro 
glasbo, dirigenta Stephena Laytona. O njegovi interpretaciji te Bachove umetnine kritiki 
pišejo v presežnikih in poudarjajo nadvse »ganljivo in prepričljivo izvedbo« (Simon Holden, 
Bachtrack), njegovo mojstrsko odmerjanje tempa, ki omogoča »vsakemu posamičnemu 
elementu celote, da zacveti na sebi lasten način« (Michael Church, Independent) pa tudi 
da »upošteva najpomembnejši element v celotnem opusu Bachove sakralne glasbe – 
neskončno radost« (William R. Braun, Opera News). Po Bachovem načelu, da je glasba 
pot do božanskega, se hkrati obeta veličasten vstop v jubilejno sezono Zbora Slovenske 
filharmonije ob njegovi 30. obletnici delovanja._

8. in 9. septembra ob 19.30 / Ljubljana /  
Gallusova dvorana, Cankarjev dom

/ K O N C E R T

POLETNA NOČ 
Petek, 3. 9.  
 
Tradicionalni gala koncert Poletna noč, ki ga RTV Slovenija pripravlja v 
sodelovanju s Festivalom Ljubljana, bo tokrat posvečen osrednjemu nosilcu 
nastanka in razvoja slovenske zabavne in jazzovske glasbe – nekdaj Plesnemu 
orkestru Radia Ljubljana, danes Big Bandu RTV Slovenija. Glasbena obdobja, 
ki so se začela s prvim dirigentom orkestra Bojanom Adamičem in nadaljevala 
z Jožetom Privškom, bodo predstavili najvidnejši izvajalci, pevci in dirigenti, ki 
jih je zaznamoval ta edinstveni profesionalni sestav v Sloveniji._

3. septembra ob 20.30 / Ljubljana / Kongresni trg
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PRIDRUŽI SE NAM NA TEH STRANEH! 
PREDSTAVI SVOJ DOGODEK.  
oglasi@ citymagazine.si / 041 788 889
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Doživi, 
Splakni,
Ponovi… 
Odkrij kolekcijo Spotless.

Na voljo v trgovinah:
Annapurna, Krakovski nasip 4, 1000 Ljubljana
Napapijri Portorož, Obala 33, 6320 Portorož

royalrobbins.eu

PRIDRUŽI SE NAM NA TEH STRANEH! 
PREDSTAVI SVOJ DOGODEK.  
oglasi@ citymagazine.si / 041 788 889



FETIŠHEJ, 
POPOTNIK
ST R A ST I N BOGAT E IZK UŠNJ E ŠV EDSK E BL AGOV N E
ZNA M K E FJÄ L L R ÄV EN PR I  IZDEL AV I  NA H R BT N I KOV
T ER NA DRUGI ST R A N I  A BSOLU T NA ZAV EZA 
PL A N ET U ZEM LJA ZA T R AJ NOST NO NA R AV NA NOST 
SO AT R I BU T I ,  ZA R A DI K AT ER I H SO NA H R BT N I K I
FJÄ L L R ÄV EN PR AV POSEBN I .  KO BODO POSTA L I
DEL VA ŠEGA Ž I V LJ ENJA ,  BODO OSTA L I  Z  VA M I .
T U DI  ZATO,  K ER SO TA KO V EČN I  I N  N EPODV RŽEN I
V PL I VOM MODN I H T R EN DOV. MOGOČE J E PR AV
L ETOS T R EN U T EK ,  KO L A H KO ZAČN ET E SVOJ E
T R AJ NOST NO POTOVA NJ E Z BL AGOV NO ZNA M KO
FJÄ LLR ÄV EN.    

HIGH COAST ROLLTOP 26  // 

Popolnoma impregniran z lahkim 
in vodoodpornim materialom je 
High Coast Rolltop 26
kot nalašč za pohod na plažo in 
priložnostne poletne aktivnosti 
na vodi ali blizu nje. Zasuk z 
zgornjim delom ščiti vaše stvari pri 
nepričakovanem padcu v vodo, 
predmete, ki jih želite blizu, pa 
lahko shranite v stranske žepe ali 
majhen žep z zadrgo. Vodotesen 
je le glavni »razdelek«. S 100% 
reciklirano glavno tkanino in 
podlogami je dobra izbira tudi za 
naš planet._ 

99,95 €  
fjallraven.com 

HIGH COAST FOLDSACK 24 // 

High Coast Foldsack 24 je 
lahek, vsestranski nahrbtnik, 
izdelan iz vodoodpornega 
100% recikliranega najlona. S 
24 litri prostornine se umešča 
med srednje velike nahrbtnike. 
Edinstveno zgornje zapiranje 
omogoča, da povečate 
prostornino glavnega prostora, 
majhne predmete pa lahko 
za prepotreben hiter dostop 
shranite v prostoren sprednji žep 
z zadrgo. Nahrbtnik je udoben za 
nošenje, saj ima rahlo oblazinjene 
naramnice in je tako kot nalašč za 
poletne izlete, dnevne pohode in 
potovanja._ 

94,95 €  
fjallraven.com 

OGL ASNA VSEB INA

RE-KÅNKEN  // 

Posebna izdaja legendarnega 
nahrbtnika Kånken je v 
celoti izdelana iz poliestra, 
pridobljenega z reciklažo enajstih 
plastičnih steklenic. Barvan je s 
tehnologijo SpinDye, ki korenito 
zmanjša količino porabljene 
vode, energije in kemikalij. Gre 
za po vsej verjetnosti najbolj 
eko nahrbtnik na svetu, ki je 
hkrati tudi izjemno trajnosten. 

Ohranja vse tipične lastnosti 
izvorne različice nahrbtnika – 
veliko zadrgo, zaradi katere je 
preprosto pakiranje v glavnem 
razdelku, dva stranska predala 
in predal na sprednjem delu za 
predmete, ki jih morate imeti pri 
roki. Zaradi svoje preprostosti 
in izjemne uporabnosti je večen 
modni dodatek, in to dokazuje že 
desetletja._

99,99 €  
fjallraven.com 



ULVÖ 23  // 

Udobno nosite svoje pripomočke 
v tem vsestranskem nahrbtniku 
z oblazinjenimi naramnicami. 
Nahrbtnik je del nove serije Ulvö, 
ki je narejena iz nepremočljive 
tkanine Bergshell. To pomeni, da je 
dovolj vodoodporen, da obvladuje 
večino situacij. Navdušuje pa 
tudi njegov reciklirani izvor, saj 
je izdelan iz 31 % recikliranega 
najlona. Tako bo vaše  »zeleno« 
srce bilo malce hitreje. Pakiranje je 
preprosto zaradi dolge odprtine z 
zadrgo, primeren pa je za množico 
priložnosti, tako za vsakodnevna 
popotovanja kot za lahke pohode 
in urbane izlete._ 

132,95 €  
fjallraven.com 

ULVÖ HIP PACK MEDIUM  // 

Polni žepi? Potem je Ulvö Hip Pack 
Medium odlična rešitev, kadar se 
odpravite na krajši treking, izlet na 
morje ali pa le sprehod po mestu. 
Nova trpežna tkanina Bergshell 
iz recikliranega najlona (31 %) 
podjetja Fjällräven preprečuje, da
bi se med nepričakovanimi 
»prhami« stvari v notranjosti 
zmočile, zunanji odsevni logotip 
pa poskrbi za dodatno vidnost 
tudi takrat, kadar ste na kolesu. 
Glavni del za hranjenje dopolnjuje 
varnostni žep, obrnjen proti telesu 
– za tiste najvrednejše stvari._ 

54,95 €  
fjallraven.com 

KÅNKEN TOTEPACK // 

To je lahko nahrbtnik pri vožnji s 
kolesom oziroma torba, ki počiva 
na vaših ramenih, kadar se vozite v 
prenatrpanem avtobusu. Različica 
ikoničnega nahrbtnika Kånken 
vam ponuja dve torbi v eni. Do 
vsebine je mogoče dostopati prek 
zadrge na vrhu, v notranjosti pa 
je žep z  oblazinjenim podstavkom 
za tablični računalnik ali 13-palčni 
prenosnik. Vsebuje tudi sedalno 
blazino, ki jo boste našli na hrbtni 
strani glavnega prostora. Tako 
se boste lahko usedli za počitek, 
kjerkoli ste._ 

99,95 €  
fjallraven.com 

KÅNKEN HIP PACK  // 

Kånken Hip Pack vam omogoča, 
da svoje najbolj cenjene stvari 

nosite v kompaktnem 
slogu. 

Gre za igrivo in 
majhno torbo 
iz trde tkanine 
Vinylon F, ki 

je prispevala k 
trajnosti originalnega 

nahrbtnika Kånken. V
notranjosti je predal z 

žepki in zaponko za ključe, 

na zunanji strani pa sta dodana 
dva žepa z zadrgo. Torbo lahko 
nosite okoli bokov ali pa kako 
drugače._ 

49,95 €  
fjallraven.com 
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ROYAL 
ROBBINS

Blagovno znamko je v 60. letih 
prejšnjega stoletja ustanovil 
svetovno znan ameriški ple-
zalec Royal Robbins. Royal in 
njegova žena Liz sta bila od 
vsega začetka usmerjena k 
trajnostnemu razvoju materi-
alov in družbeni odgovornosti. 
Tako sta postala prva plezal-
ca na svetu, ki sta trajnostno 
preplezala North Dome – tako, 
da nista poškodovala skalovja v 
narodnem parku Yosemite. Še 
bolj kot to pa jima je bil pomem-
ben sproščen in aktiven način 
življenja.

FETIŠ 
NOVA ZNA M K A 
FU N KCIONA LN I H I N 
T R AJ NOST N I H OBL AČI L V 
SLOV EN IJ I

Oblačila Royal Robbins so narejena iz lahkih in 
zračnih materialov, ki odganjajo komarje. Tkani-
ne se ne mečkajo, se le sperejo pod vodo, parka 
pa se lahko preprosto spremeni v torbico. Vse 
to in še več odlikuje ameriško znamko Royal 
Robbins.
 
Pred kratkim so v trgovine Annapurna in Napa-
pijri poslali svojo novo kolekcijo Spotless, ki je v 
celoti narejena iz recikliranega poliestra. Odli-
kujejo jo lahek in hitro sušeč se material, pole-
tne barve in potiski, ki se jih ne bi branila še tako 
izbirčna »fashionista«.

BRIGITA POTOČKI
Modna blogerka Brigita Potočki je po-
letno obleko kombinirala v športnem 
in elegantnem stilu. K dnevnemu stilu 
je tako obula modne superge, za ve-
černi dogodek s prijateljico pa se je 
preobula v sandale s peto. Vse obleke 
Royal Robbins imajo številne »skrite« 
žepe, poleg tega pa so ravno prav 
dolge in ohlapne, da nam poletna 
vročina ne more do živega. Obleke 
lahko prilagajamo oblikam postave s
pasovi in trakci, ki so všiti v obleko. Tur-
kizno zeleno obleko, ki jo na fotografiji 
nosi Brigita, lahko nosimo v obe smeri: 
z dekoltejem ali brez. Zaradi razigrane 
poletne barve jo brez težav oblečemo 
tudi za na plažo. V Annapurni in Na-
papijriju jo dobite za 99,99 €._ 

GAŠPER KRAMAR
Royal Robbins pa navdušuje tudi 
moške. Gašper Kramar, tekmovalec 
šova MasterChef, je svoj novi videz 
ponosno pokazal pred vzponom na 
Nanos. Tokrat je bil oblečen v moder 
»hoody«, ki vpija znoj, se hitro suši 
in ščiti pred piki insektov. Oblačila 
znamke Royal Robbins so namenje-
na predvsem strastnim popotnikom, 
udobje in naravni materiali pa so 
njihov redni spremljevalec na potova-
njih. Pri Royal Robbins namreč veliko 
uporabljajo konopljo, bio bombaž, 
tencel in modal, ki se hitro posušijo in 
dihajo. S tem podpirajo trajnosten na-
čin življenja, ko obleka služi človeku in 
jo ta lahko uporabi tako v službi in po-
zneje z otroki na igrišču kot na izletih._ 

R O Y A L R O B B I N S . E U
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ŽENSKI TOP ROYAL ROBBINS 
Preprosta nega, zračnost in odpornost 
proti mečkanju so glavne prednosti 
te potovalne majice oziroma topa. S 
tehnologijo HeiQ Soil Release omogoča 
preprosto odstranjevanje madežev.

64,99 € / trgovina  Napapijri

ŽENSKA MAJICA ROYAL ROBBINS 
Lahka majica z dolgimi rokavi ščiti 
pred insekti, je mehka, se hitro suši in 
uravnava temperaturo.
64,39 € / annapurna.si

ŽENSKA OBLEKA ROYAL ROBBINS 

Zračna, lahka in udobna obleka za 
potovanja in prosti čas ima čudovit kroj 
in prav posebno lastnost: material je 
narejen s tehnologijo Stain Release, ki 
omogoča hitro in učinkovito čiščenje 
madežev, poleg tega pa se ne mečka. 
99,99 € / trgovina  Napapijri

ŽENSKE HLAČE ROYAL ROBBINS

Lahke, zračne hlače za potovanja in 
druge dogodivščine, s prilagodljivo 
dolžino hlačnic. Material je lahek, 
zračen, udoben in trpežen, hlače pa 
vsestranske in nadvse uporabne.
99,99 € / annapurna.si

W
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N MOŠKA SRAJCA 
ROYAL ROBBINS 
Srajca z dolgimi rokavi se hitro 
suši, saj je material lahek, zračen 
in odvaja vlago. Insect Shield® 
odvrača insekte, medtem ko 
tehnologija TempraTech™ 
omogoča izjemno udobje v vročih, 
vlažnih dneh.
94,99 € / annapurna.si

MOŠKE HLAČE ROYAL ROBBINS 

Funkcionalne hlače ščitijo pred 
nevarnimi insekti, zadrga pa omogoča 
hitro pretvorbo v kratke hlače. Material 
je okolju prijazen, zračen, trpežen in 
mehak na otip.
119,99 € / annapurna.si

ŽENSKA MAJICA ROYAL ROBBINS 
Mehka in lahka potovalna majica, 
ki se odlično poda tako k pajkicam 
kot kavbojkam. Tkanina je zračna in 
z večkratnim nošenjem postaja še 
udobnejša.
79,99 € / trgovina  Napapijri

MOŠKA MAJICA 
ROYAL ROBBINS 
Majica z dolgimi rokavi ščiti 
pred insekti z zaščito Bug 
Barrier™. Je mehka, se hitro 
suši in s pomočjo inovativne 
tehnologije TempraTech™ 
uravnava temperaturo.
64,99 € / annapurna.si

ŽENSKE CARGO HLAČE ROYAL ROBBINS 

Udobne ženske hlače s preprostim 
slogom in tehnologijo za odstranjevanje 
madežev. Nastavljiva dolžina omogoča, 
da jih nosite kot kratke hlače, kot kapri 
hlače ali jih imate do gležnjev.
99,99 € / trgovina  Napapijri
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NE SPREGLEJ
GLAMPING THEODOSIUS V VIPAVI 
Gozdna vasica Theodosius stoji v vasi Vrhpolje, v stoletnem borovem gozdu, 
in ponuja očarljiv razgled na Vipavsko dolino. Sodobne lesene hiške se zlivajo 
s svojo okolico. Opremo, ki omogoča vrhunsko udobje in estetski užitek, so iz 
nanoškega lesa izdelali domači mojstri. Vse hiške imajo balkon in zasebno ko-
palnico s prho, nekatere pa se ponašajo tudi z zunanjo vročo kadjo in notranjo 
savno. Posebno doživetje je tudi počitek v objemu dišavnic in borovih esenc na 
terasi ob robu vinograda._ 
theodosius.si

MAJHNI, 
A TAKO 
VELIKI! 

Res je, ni nas več kot dva mili-
jona, in res je, naša država ni 
neskončna pokrajina, v kateri 
bi se zlahka izgubili. Pa vendar
imamo ogromno! Ogromno 
naravnega bogastva, ogromno 
edinstvenih izkušenj in ogrom-
no potenciala. V nadaljevanju
vas čaka kar nekaj dokazov, da 
je Slovenija ena izmed najlep-
ših držav na svetu!  

SLAP KOZJAK 
NAD SOČO  
Skrivnosten, v kamnito dvorano ujet 
slap Kozjak je po mnenju mnogih 
najlepši slap v Sloveniji. Priljublje-
na naravna znamenitost ustvarja 
podobo rajskega kotička, ki ga pred 
vsakdanjim svetom skrivajo visoke 
zasigane temačne stene. Do slapa 
vodi urejena sprehajalna pot, ki jo 
mestoma dopolnjujejo leseni mostički 
in končna terasa, s katere se odstira 
mističen pogled proti skalnemu am-
fiteatru z zelenim tolmunom in belim 
pramenom vode. In čeprav je slap 
Kozjak odlična ideja za sprehod v 
vročih poletnih dneh, saj strme stene 
prijetno zadržujejo hlad in nekoliko 
nižje temperature, kopanje v tolmunu 
pod slapom ni primerno._

soca-valley.com

Destinacija

ŠKOCJANSKI 
ZATOK V KOPRU  
Naravni rezervat Škocjanski zatok, 

naše največje polslano mokrišče 
in zadnja priča otoške preteklosti 

Kopra, je oaza miru, kjer se obisko-
valcem ponujajo številne možnosti 
rekreacije in sprostitve v naravi ter 
opazovanja živalskih in rastlinskih 

vrst. Opremljen je s posebno infra-
strukturo za opazovanje narave, ki je 
prilagojena tudi ljudem s posebnimi 
potrebami. Ne le z raznovrstnimi pti-
cami, rezervat je bogat še z metulji, 

kačjimi pastirji in žabami, na mo-
krotnih travnikih pa vegetacijo s pašo 

uravnavajo staro istrsko oziroma 
podolsko govedo in kamarški konji._

skocjanski-zatok.org

IZVIR REKE KRUPE  
Reka Krupa, ki izvira izpod 30 metrov visoke 

skale, je bržkone najlepši izvir ne le v Beli 
krajini, ampak tudi v Sloveniji. Njegova okolica 
predstavlja izjemno naravno in kulturno dedi-
ščino semiške občine in Bele krajine, njegovo 
podzemlje pa je življenjski prostor v Sloveniji 

edino tu živeče jamske školjke Kuščerjeve 
kongerije in človeške ribice. Skupaj z okoliškim 

gozdom, kratkim pomolom na vodi in zapuš-
čeno hišo na bregu spada izvir reke Krupe 
med ene izmed najbolj pravljičnih krajev v 

Sloveniji._

semic.si
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POT MED 
KROŠNJAMI 
POHORJE  
Pot med krošnjami poteka v srcu 
mogočnih pohorskih gozdov. Na njej 
boste izvedeli, kaj je tisto, zaradi 
česar je narava Pohorja tako zelo 
edinstvena, spoznavali pohorski 
gozd od korenin do krošenj. Ob poti 
se bo zvrstilo kar nekaj adrenalinskih 
postaj, na katerih se bodo lahko tako 
odrasli kot otroci preizkusili v različ-
nih nalogah, med drugim v ohra-
njanju ravnotežja nad navideznim 
prepadom, ki pa zato ni nič manj 
strašljiv. Pot je dolga en kilometer, 
37 metrov visok opazovalni stolp pa 
vam bo omogočil edinstven pogled iz 
ptičje perspektive._

potmedkrosnjamipohorje.si
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JEDILNI PRIBOR WMF TRATTO  
30-delni.  119,99 59,99/grn

SET KOZARCEV IN VRČ 
29,99 20,99/grn

STEKLENA 
VAZA  
3,99 2,79

BLAZINA  
11,99 8,39

ZA DOM 
V R E D E N
OBČUDOVANJA

PLITVI KROŽNIK  
DECORIS 11,99 8,39

LANTERNA 2/1  
2,99 2,09/grn

Ponudba velja od 2. 7. do 3. 8. 2020 oz. do prodaje zalog.

MORSKA ZVEZDA 
2,99 2,09

RIBE NA VRVICI  
5,99 4,19

NOVI
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NE SPREGLEJ
LUKOVO VILLAS
Te tri moderne vile so pripravili pri večkrat nagrajenem arhitekturnem studiu 
Proarh. Vse se popolnoma prilegajo naraščajoči želji turistov po samoti in 
zasebnosti, a imajo vse udobje in razkošje, ki ju ponuja sodoben dom za oddih.  
Nahajajo se dobre tri ure vožnje iz Ljubljane, v vasici Lukovo Šugarje, ki ima 
komaj 30 prebivalcev. Odmaknjene so daleč od vrveža mesta, velikih plaž in 
drugih turistov, kljub temu pa so dovolj blizu številnim atrakcijam in možnostim 
za aktivne počitnice. Gre torej za edinstveno kombinacijo izolacije in možnosti 
aktivnega dopusta._ 
citymagazine.si/lukovo

PYRAMIDENKOGEL 
Razgledni stolp Pyramidenkogel, ki stoji 

na 851 metrih nadmorske višine, na vrhu 
Jedvovce pri Celovcu, se v nebo dviga 

100 metrov, nanj pa se boste morali 
povzpeti po 441 stopnicah. Če vas ob 

misli na to zmrazi, ne skrbite, na voljo je 
tudi panoramsko dvigalo. Zaščitni znak 
avstrijske Koroške in najvišji leseni stolp 

na svetu ponuja spektakularen razgled na 
Vrbsko jezero in gore s kar treh razglednih 
ploščadi, pa tudi iz Sky Boxa, 360-stopinj-

ske steklene platforme z restavracijo. Z 
višine 52 metrov se boste lahko na trdna 

tla spustili kar s toboganom. V osnovni 
zgradbi stolpa sta v pritličju še restavra-
cija z domačo in mednarodno kuhinjo in 

trgovina s spominki._

citymagazine.si/pyramidenkogel

KOTLI
Za pravljico ni treba daleč. To potrjuje 

kraj Kotli, ki leži v Istri in je del mesta 
Buzet. Kraj je znan po slapovih reke 

Mirne, ki je obdana z vodnimi mlini. Tukaj 
so slapovi na skalah naredili vdolbine v 

obliki kotla, po čemer je, jasno, kraj dobil 
ime. Včasih je bila vasica Kotli polna 

prebivalcev, ki so se ukvarjali z različnimi 
obrtmi, in gospodarsko najmočnejša vas 
v regiji Hum, danes pa je zaščiteno pode-

želsko območje, ki resnično spominja na 
turški Pamukkale, v prevodu »bombažni 

grad«._

citymagazine.si/kotli

SKYWALK 
 BIOKOVO   

Skywalk, razgledna ploščad v obliki podkve, 
se nahaja na robu pečine, na območju 

Ravne Vlaške na jugozahodnem delu 
naravnega parka Biokovo. 1.288 metrov 

nad prepadom boste imeli priložnost uživati 
v navdušujočem razgledu na Makarsko 

riviero in na otoke, zaradi steklenih tal pa 
boste imeli občutek, da se sprehajate med 

oblaki. V sklopu razgledne ploščadi je bil 
zgrajen tudi geološki steber, to je 3D-pogled 
na prerez skalovja, ki tvori območje Biokova 
od nastanka do danes, z geološko časovno 

tabelo ter opisom starosti in vrst kamnin. Do 
nebeške promenade lahko dostopate po 

lokalni cesti, ki vodi od recepcije v naravni 
park Biokovo do najvišjega vrha, Sv. Jurija, 
ki leži na nadmorski višni 1.762 metrov. Kot 

zanimivost naj dodamo, da je to najvišje 
ležeča asfaltirana cesta na Hrvaškem._

citymagazine.si/skywalk-biokovo
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VIKEND 
POBEG K 

SOSEDOM! 
Ko boste našo čudovito Slove-

nijo prečesali po dolgem in po-
čez, skočite še na te neverjetne 

točke v naši neposredni bližini, 
ki ponujajo izjemen razgled in 

neponovljive izkušnje!
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ZAČINITE 
POLETNE DNI

Poletje je v polnem razmahu 
in večeri so več kot idealni za 
osvežujoč napitek na domači 
terasi. Ne glede na to, ali ste sami 
ali s prijatelji, v obeh primerih 
je čas, da začinite poletje z 
začimbami Spices & Drinks. 
Kotanyi ponuja brinove jagode, 
kardamom in rdeči poper, ki se 
odlično podajo h koktajlom iz gina 
in vodke ter jih naredijo okusne, 
sveže in drugačne.

Receptura

PRIPRAVA
V shakerju zdrobite rdeči poper in
dodajte vse preostale sestavine razen 
tonika. Mešanico prelijte v kozarec z 
ledom in čez prelijte še tonik._

PRIPRAVA
Zdrobite zrna kardamoma, dodajte led, 
gin in tonik. Na koncu za dekoracijo 
dodajte 3 ali 4 zrna kardamoma Kotanyi
Spices & Drinks ter rezino kumare in 
limete._

K ARDAMOM GIN TONIK BLACK FIZZ

KOLIBRI COCKTAIL BAR

Židovska steza 2,
Ljubljana
 
kolibri-bar.si

SOLIST BAR&BAR 

Kongresni trg 10,
Ljubljana
 
FB: Solist bar&bar

BAR FETICHE 

Cankarjevo nabrežje 25,
Ljubljana
 
fetiche.si

PRIPRAVA
V shakerju zmešajte limono, brinove
jagode, meto in borovničev pire. Dodajte
led in gin ter dobro premešajte. Prelijte
v kozarec z ledom in dodajte mineralno
vodo. Okrasite s svežo meto in brinovimi
jagodami Kotanyi Spices & Drinks._

KOKTAJL BARI, KI JIH MORAŠ POZNATI

SESTAVINE /// 
- 4 cl gina
- 10 cl tonika
- 4–5 zrn kardamoma Kotanyi Spices & Drinks 
- 1 rezino sveže kumare
- 1 rezina limete
- ledene kocke

SESTAVINE /// 
- ½ limone
- 10 zrn brinovih jagod Kotanyi Spices & Drinks 
- 2 cl borovničevega pireja
- 6 listov sveže mete
- 4 cl gina
- 10 cl mineralne vode
- ledene kocke

RASPBERRY PINK PEPPERCORN  

SESTAVINE /// 
- 4 cl vodke
- 3 cl malinovega pireja
- 2 cl sveže iztisnjenega limoninega soka
- 10 cl tonika
- ščep rdečega popra Kotanyi Spices & Drinks



Spice up
      my drinks!

www. kotanyi.com

*Začini moje napitke!

*
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Minister za zdravje opozarja:  Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

www.radgonske-gorice.si

Ustvarjamo

trenutke.

Ustvarjamo

trenutke.

Hiša Ančka stoji na robu centra mesta 
Slovenj Gradec, ponuja odlično zavet-
je, kadar potrebujete odmik in sprosti-
tev. Štirizvezdično doživetje združuje 
kulinarično razvajanje, luksuzno opre-
mljene sobe in vrhunski wellness. S ce-
lostno ambientalno prenovo in vrhun-
sko ponudbo hiša oživlja duh nekdaj 
na istem mestu stoječe furmanske 
gostilne. S prepletom tradicije in so-
dobnosti v celoti odgovarja na visoka 
pričakovanja in potrebe modernega 
turista, ki išče odmik od vsakodnev-
nega stresa, zasebnost in luksuzno 
namestitev.

Udobje, sproščen počitek in kako-
vosten spanec vam ponuja pet nad-
standardno opremljenih sob, ki nosijo 
imena ožjih družinskih članov lastnikov 
hotela. Sobe, opremljene v moderno-
-nostalgičnih tonih, so kombinacija lu-
ksuznega udobja, vrhunskega dizajna, 
funkcionalnosti in pametne tehnologi-
je. Vsaka soba ima svoj poseben čar in 
pa ima mini bar s steklenimi vrati, ki se 
odlično vključi v celotno podobo. Glav-
ni cilj je dobro počutje gostov, zato so 
bili pri izdelavi uporabljeni naravni 
materiali, kot je hrast v kombinaciji z 
vrhunsko keramiko in toplimi barvami 
na stenah.

V hotelu ne manjka niti wellness, kjer 

lahko poskrbite za svoj 
notranji mir, lepoto in 
zdravje, saj vam čarobni 
ambient ponuja intimnost 
in zagotavlja sprostitev. 
Vabijo vas finska in infra 
savna, vodna postelja in 
vrhunska masažna kad.

Hotel ima tudi odlično 
restavracijo, kjer se bos-
te kulinarično razvajali z 
mediteransko kuhinjo z 
modernim lokalnim pridi-
hom, prijeten in dekora-
tivno urejen Juicy, wine 
& champagne bar pa vas 
ob ambientalni glasbi 
vabi k intimnemu klepetu 
ali skupinskemu druženju.

Hiša Ančka stoji le streljaj 
od muzeja Huga Wolfa in 
samo nekaj korakov od 
čudovitega srednjeveške-
ga mestnega jedra, ki vas vabi v svoj 
vrvež ali pa na potepanje po svojih 
skritih kotičkih. Tukaj lahko izkoristite 
neokrnjeno naravo okoliških gozdov 
– Pohorja, Rahtela, Dobrave ali Uršlje 
gore – raziskujte pohodniške, tematske 
in kolesarske poti, na katerih si boste 
lahko ogledali tudi številne naravne in 
kulturne znamenitosti._

HIŠA ANČKA: 
KOROŠKA BUTIČNA 
NEBESA

Celjska cesta 5 / Slovenj Gradec 
hisaancka.si 

hisaancka@gmail.com /  
059 034 829 

infomat
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Minister za zdravje opozarja:  Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

www.radgonske-gorice.si

Ustvarjamo

trenutke.

Ustvarjamo

trenutke.

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!
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Fujifilm leta 2020 predstavlja množico novosti. A model 
Fujifilm X100V zares izstopa! Gre za 5. generacijo serije 
X100, in ta je dobila marsikatero dobrodošlo nadgra-
dnjo. Izboljšano ohišje, vmesnik, delovanje fotoaparata 
in objektiv. Če začnemo pri ohišju, se je to iz magnezija 
prelevilo v aluminij ter pridobilo večjo vodoodpornost.  
Izboljšan je tudi 23mm f/2 objektiv, ki nikakor ne bo 
razočaral. Rezultati izboljšane optike so v primerjavi 
s prejšnjim modelom kot dan in noč, ostrina pa se ni 
popravila samo v sredini, temveč bodo zelo ostri tudi 
robovi fotografij. Fotografije pa ne bi bile tako ostre, 
če ne bi bil izboljšan tudi sistem za ostrenje. Ta je veliko 
hitrejši in zna poiskati tudi oči (tudi pri videu). Dobro ostri 
tudi v temnih situacijah. Fujifilm je modelu X100V dodal 
še veliko bolj oster zunanji zaslon, ki se lahko nagiba, in 
hibridno kukalo, ki po želji menjava fotografov pogled 
med optičnim ali elektronskim zaslončkom.

Senzor ločljivosti 26,1 MP je enak kot v modelu X-T3, prav 
tako so enaki razni tipični Fujifilmovi filtri in efekti za 
bolj umetniške fotografije. X100V ponuja tudi možnost 
HDR-fotografije, podobno kot na pametnem telefonu, le 
da v veliko višji kakovosti. Snemalci bodo videa veseli, saj 
je z zanesljivim avtofokusom užitek delati, bo pa model 
X-T3 vseeno ponudil kakšno lastnost več (recimo interno 
snemanje 10-bitnega videa). A X100V v osnovi ni name-
njen snemanju, čeprav to vsekakor zmore. Je visokoka-
kovosten »kompaktnež« za v žep, z velikim senzorjem 
in odličnim fiksnim objektivom, ki bo znal zajeti izjemne 
fotografije vsakdanjih prigod. Cena za izjemneža se pri 
slovenskih trgovcih giblje okoli 1.499 evrov._ 

fujifilm.eu / foto-klik.si

FETIŠFUJIFILM 
X100V
Vsi ljubitelji japonskega dizajna in retro 
odličnosti boste izjemno navdušeni nad
novincem v Fujifilmovih vrstah – X100V, ki 
je po vsej verjetnosti eden izmed najboljših
kompaktnih fotoaparatov vseh časov. 
Ponaša se namreč s kopico lastnosti, ki jih
najdemo pri profesionalnih modelih. A 
tokrat v res izjemnem in kompaktnem 
formatu! 

Toro Paellas, Čopova 12, Ljubljana
V A B L J E N I !
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To je overlanding
Overlanding ni ekspedicija z namenom in ciljem, temveč je v središču 
overlandinga potovanje samo – pot in življenje na poti. Overlanding kot 
tak torej pomeni obliko počitnic, kjer je jedro popotovanje in odkrivanje 
sveta. V osnovi overlanding pomeni stik z naravo, torej odmik od turistične-
ga vrveža. Če ste po duši popotnik ter nekaj avanturista, če želite odkrivati 
svet in spoznavati nove destinacije, potem je prav overlanding tisto, na kar 
morate postati pozorni. In trend, ki vam bo zlezel pod kožo.

Če se ozremo v zgodovino, izraz overlanding izhaja iz Avstralije, kjer so 
pastirji gnali živino na oddaljene pašnike in je sama beseda overland 
pomenila popotovanje pastirja z živino za daljše obdobje. Zaradi ogromnih 
razdalj in dolgih cest v avstralski divjini je domovina overlandinga posta-
vila nekakšna nepisana pravila in začrtala trend, ki je v zadnjih letih vse 
izrazitejši. Tudi večina specializiranih znamk za predelavo vozil v overland 
vozila prihaja iz dežele tam spodaj. 

Pa poglejmo, kaj je pravzaprav overland vozilo.

Bistvo overlandinga je torej popotovanje. Potovanje, kjer ni pretiranih 
omejitev, in kjer vam vozilo mora omogočati tudi to, da zavijete z ustaljenih 
poti in se odpravite v naravo. Večina overland vozil ima tako štirikolesni 
pogon in manjšo ali večjo predelavo vozila, ki popotniku omogoča, da 
postavi »tabor« v le nekaj minutah in naslednji dan nadaljuje pot. Tipično 
overland vozilo je na primer terenec ali pick up, ki ima na strehi priročen 
strešni šotor za prenočevanje, v notranjosti vozila pa sistem shrambe, 
ki omogoča preprosto potovanje in bivanje »off-grid«. Bistvo pravega over-
landinga je improvizacija, zato je tovrstna prilagoditev običajnega vozila 
lahko le začasna in brez večjih posegov. Vse, kar je nujno, sta strešni šotor 
in oprema za kampiranje, ki ju, če se navdušujete nad tovrstnimi oblikami 
avanturističnega dopustovanja, po vsej verjetnosti že imate.Seveda vas 
lahko trend overlandinga popolnoma navduši in si boste svojo vozilo pri-

Overlanding lahko preprosto opišemo kot samostojno pustolovsko potovanje do oddaljenih destinacij, kjer je glavni cilj in smi-
sel potovanje samo. Običajno se overlanding izvaja s prilagojenimi vozili po stranskih cestah, daleč od civilizacije, glavna oblika 
prenočevanja pa je kampiranje, velikokrat v neobljudeni naravi. 

Thule:  
overland šotori!

Eden izmed glavnih proizvajalcev dodatkov 
za avtomobile – Thule – je konec leta 2018 kupil malega 
butičnega proizvajalca strešnih šotorov iz Kalifornije – 
znamko Tepui. Tako je nastala sinergija specialističnih 
izkušenj in moči velike blagovne znamke._ 

Tepui je med overland specialisti namreč veljal za sinonim inovativnosti 
in kakovosti v segmentu strešnih šotorov za vozila. Verjamemo, da boste s 
sinergijo ob združitvi na strehah vozil videli izjemno veliko strešnih šotorov 
Thule. Njihovi izdelki namreč slovijo po pregovorni švedski kakovosti in 
funkcionalnosti._

THULE TEPUI EXPLORER KUKENAM 3
ODLIČNO RAZMERJE VREDNOST - CENA

Ta strešni šotor predstavlja idealno razmerje med ceno 
in uporabnostjo ter je eden najbolj priljubljenih izdelkov 
tega proizvajalca. V njem lahko prenočijo do tri osebe na 
ležišču dimenzij 244 × 142 centimetrov. Njegova konstrukcija 
je precej masivna in trajna, saj tehta okoli 60 kilogramov. 
Uporabljena tkanina je vodoodporna ter zaščitena proti 
plesnijo. Zaradi res kakovostnih materialov je lahko na strehi 
vašega vozila daljše obdobje. Tako ni nobenih pomislekov, če 
ga boste s seboj na strehi vozili celo poletje! In cena?! Dobrih 
1.600 evrov! 
sportstore.si
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OVERLAND STREŠNI ŠOTORI ZA NAVDUŠENCE 
Dovolite, da vam predstavimo tiste strešne šotore, ki jih je uredništvo izbralo izmed 
množice ponudnikov in jih je mogoče kupiti in preizkusiti tudi v Sloveniji. Hkrati je zanje 
mogoče dobiti tudi strokoven nasvet in montažo pri podjetju MatSport, d. o. o. Pregle-
dali smo pri njih najbolj priljubljene in najboljše modele strešnih šotorov za avtomobile, 
njihove lastnosti in cene.

lagodili za daljša overlanding potovanja. Takrat 
obstaja množica specialistov za overlanding, ki 
vam bodo s svojo specializirano opremo lajšali 
popotovanja z vašim vozilom.  

Tudi v Sloveniji imamo specialista, kot je podjetje 
MatSport iz Ljubljane, pri katerem so v zadnjem 
času posvetili veliko pozornosti predelavam vozil 
v overland vozila. Tu dobite pestro ponudbo 
strešnih šotorov, tend, nadgradenj za pick up vo-
zila in raznih dodatkov za predelave vozil v tako 
imenovani overland._

01// ALU-CAB GEN 3 
EXPEDITION// 

Legendarna znamka, ki 
stavi na ekstremnost, je 
med ljubitelji overlandinga 
zlati standard za vse 
zahtevnejše. Ker je 
gradnja izjemno trdna, se 
dajo na streho tega šotora 
namestiti tudi nosilci za 
prevoz dodatne prtljage
ali koles. A tu se zadeve 
šele začno, saj lahko šotor 
nadgradite z množico 
dodatkov. 

3.593,87 €  
matsport.si

03// SHEEPIE YUNA 
FAMILY// 

Nista sama in imata 
otroka? Potem je 
za vas prava izbira 
Yuna Family z mega 
dimenzijami vzmetnice 
200 × 250 centimetrov. 
Posebnost šotorov Yuna 
je patentirana tehnologija 
ogrodja, ki je izjemno 
močno in stabilno. 
Strešni šotor poleg tega 
preprosto odprete z enim 
samim gibom, zato je 
njegovo postavljanje pravi 
užitek!  

2.374,91 €  
matsport.si

01 02 

03

02// CAMPWERK ADVENTURE 165 

Strešni šotor Adventure je nadvse udoben: v njem bodo 
brez težav spale do tri odrasle osebe, saj ima poleg širine 
tudi odlično dolžino. Šotor se v neverjetno prijeten življenjski 
prostor razgrne v le nekaj sekundah, poleg tega pa ima 
edinstveni panoramski okni, ki omogočata
opazovanje zvezd v poletnih nočeh.

2.042,40 €  
matsport.si
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F1 2020 (PC, PS4, XBOX ONE) 

Tudi v letošnje poletje smo vstopili, čakajoč na izid dirka-
ške igre F1, ki ponuja ogromno novosti in izboljšav. Tisti 
pravi ljubitelji so igro že preizkusili in poročajo o veličastni 
in kompletni simulaciji formule 1, kakršne še nismo bili 
deležni. F1 2020 omogoča skoraj vse odlike iger iz prejšnjih 
sezon in dodaja nove vznemirljive elemente. Igra je na vo-
ljo v dveh izdajah, in sicer Deluxe Schumacher in Seventy 
Edition._

codemasters.com

ROCKET ARENA MYTHIC EDITION 
(PC, PS4, XBOX ONE) 

Rakete, napet boj in misteriozne veščine raketnega 
rokovanja so okoliščine, ki do naslova prvaka pripeljejo 
le najzmogljivejše igralce. Rocket Arena, eksplozivna 
strelska igra, ponuja nove strategije, nadgrajene taktič-
ne prijeme, nemalo dinamičnih prizorišč in prav nič 
časa za počitek. Rastoča zasedba samosvojih junakov 
že čaka, da čisto od blizu spozna svet, ki ga poganja 
raketno gorivo._

ea.com

WARHAMMER 40,000:  
MECHANICUS (PC, PS4, XBOX ONE, 
NINTENDO SWITCH)

Hit poletja, ki igralca popelje na avanturistično misijo in
ponuja nadzor nad tehnološko najnaprednejšo vojsko 
v vesolju Adeptus Mechanicus in vstopnico za na novo 
odkrit planet Silva Tenebris. Mikavne razvade pa prinesejo 
tudi nekatere sladke obveznosti, in sicer skrb za vire, suro-
vine in visokotehnološke svečenike, katerih telesa so polna 
kovine in elektronike._

warhammer40000.com

PROJECT CARS 3 (PS4, XBOX ONE) 
 
Čas je za ultimativno dirko z več kot 140 globalnimi 
stezami, ki jih lahko ljubitelji hitrosti osvajajo z več kot 
200 elitnimi dirkalnimi in cestnimi avtomobili. Tokratna 
nadgradnja igre Project Cars, ki jo vsi nestrpno 
pričakujemo, pa omogoča neverjetno personalizacijo, 
tako da je vsako vozilo popolnoma prilagojeno igralčevim 
željam. Igro popestrijo še 24-urni cikel, različne sezone in 
nepredvidljivi vremenski vplivi._

projectcarsgame.com

FAST & FURIOUS CROSSROADS 
(PS4, XBOX ONE)

Na deveti del akcijske pustolovščine Fast & Furious bomo 
morali počakati do naslednjega leta. Da pa nam bo čas 
do tedaj hitreje minil, letošnje poletje ponuja izid uradne 
videoigre z glasovi in obrazi slovitih igralcev, kot so Vin Di-
esel, Michelle Rodriguez in Tyrese Gibson. Kot se za Hitre 
in drzne spodobi, so na sporedu divji pregoni, eksplozije, 
raba odbitih napravic, neugnano drvenje z raznoraznimi 
avtomobili, ikonične lokacije in številne oblike igranja._

fastandfuriouscrossroads.com

/ I G R A
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PS5
NOVA KRALJICA KONZOL

Sony je na svojem spletnem dogodku uradno 
predstavil PlayStation 5. Dogodek z imenom Fu-
ture of Gaming za PS5 je v celoti razkril, kako bo 
videti PlayStation 5, in nam izdal vse podrobnosti 
o konzoli naslednje generacije. Konzoli, ki smo jo 
vsi tako zelo težko pričakovali. Pri Sonyju upajo, 
da bo prav PlayStation 5 privabil novo generacijo 
igralcev in ohranjal kultnost te naprave. PlaySta-
tion 5 je daleč od zatemnjenega pravokotnika 
prihajajočega Xboxa in ima izjemen futuristi-
čen dizajn z belimi stranicami in črnim jedrom, 

GOOGLE PIXEL BUDS 2
STAVIJO NA ASISTENTA

Google je po skoraj treh letih predstavil novo, drugo ge-
neracijo slušalk Google Pixel Buds, ki po lastnostih sledijo 
vodilnim na trgu, Applu in Samsungu. Če pogledamo od 
daleč, se zdi, da »le sledi«, a se ključ do morebitnega uspeha 
skriva v eni sami lastnosti, in sicer v integraciji Googlovega 
pomočnika, ki naj bi bila primerljiva z Applovo Siri. To je tisto, 
kar manjka običajnim Androidnim slušalkam. Na podoben ali 
identičen način kot svojega asistenta uporabljajo slušalke 
Apple Airpods. Le pokličete ga in njegova pamet postori 
stvari namesto vas. Pa smo tam!_  
 
store.google.com

Kljub COVID-19, ki je preprečil številne tehnološke dogodke, 
blagovne znamke pridno pripravljajo izdelke, ki nas navdušuje-
jo. Svet se vrti naprej!

SAMSUNG ODYSSEY G7
ULTRA IGRAČARSKI MONITOR

Samsung Odyssey G7 vključuje številne izjemne funkcije, 
vključno s hitrim odzivnim časom 1 ms, frekvenco osveževanja 
240 Hz in kakvostjo slike QLED, ki zagotavlja izjemno izkušnjo 
igranja iger brez zamud. Vrhunsko kakovost Odysseya G7 je 
potrdil tudi TÜV Rheinland, vodilna mednarodna certifikacij-
ska organizacija, ki je monitorju podelila certifikat za najboljši 
visokozmogljivi monitor z ukrivljenostjo 1000R in certifikat Eye 
Comfort za udobje gledanja. Monitor Odyssey G7 je na voljo 
v velikostih 27'' in 32''. Uporabniki lahko uživajo v ločljivosti 
Wide Quad-High Definition WQHD (2.560 × 1.440), razmerju 
stranic 16:9, svetlosti 600 cd/m2, tehnologija kvantnih pik 
pa zagotavlja izjemen prikaz barv. Najnovejši Samsungov 
monitor podpira združljivost z NVIDIA G-SYNC in prilagodljivo 
sinhronizacijo na DP1.4, ki uporabnikom omogoča izjemno 
dinamično igranje iger. Samsung je vključil tudi elemente fu-
turističnega oblikovanja, ki temeljijo na spremljanju trendov in 
povratnih informacijah uporabnikov. Matirana črna zunanjost 
je združena s sistemom osvetlitve zadnje strani, ki lahko med 
igranjem ostane statičen ali zatemnjen, lahko pa spreminja 
barve glede na želje igralca._  
 
samsung.com 

»Svet se vrti 
 naprej!« 

podoben oblikovni jezik pa se nadaljuje z igralnim 
ploščkom DualSense. Zmožen je stati navpično 
ali vodoravno, kar je odlično, ker bo pravi modni 
dodatek vaše dnevne sobe. V notranjosti ga 
poganjata osemjedrni procesor AMD Zen 2 in pri-
lagojen grafični procesor AMD RDNA 2. Čipi bodo 
zagotovili do 10,28 teraflopa moči, medtem ko bo 
vgrajeni SSD ponujal 825 GB prostora za shranje-
vanje in 5,5 GB/s zmogljivosti za hitro nalaganje 
in branje. PS5 bo podpiral 8K-grafiko, 4K-grafiko 
pri hitrosti osveževanja 120 Hz in 3D-zvok, na voljo 
pa bo tako z Ultra 4K-pogonom Blu-Ray kot brez 
njega. V ponudbi bodo tudi slušalke, daljinski 
upravljalnik in krmilnik DualSense ter seveda izidi 
novih ali prilagojenih iger za PS5. O ceni Sony še 
ni govoril, vemo pa, da bo v prodaji za letošnje 
novoletne praznike._  
 
playstation.com 

BESEDILO & IZBOR:  
JAN MACAROL 



SONY ZV-1
NAJBOLJŠE ŽEPNO ORODJE VLOGERJEV

Dolgo so vlogerji iskali izdelek, ki je namenjen le njim. In prvi jim je poskušal v 
celoti prisluhniti prav Sony. Sony ZV-1 je vlogerska videokamera žepne velikosti, 
lahka in kompaktna rešitev v slogu »vse v enem«. Ponaša se z zloženim slikovnim 
senzorjem CMOS 1.0-type Exmor RS s pomnilnikom DRAM ter objektivom z veliko 
odprtino zaslonke 24–70 mm F 1,8–2,8 ZEISS Vario-Sonnar T, ki ustvarja čudovito 
mehko ozadje (bokeh), s čimer omogoči osebi, da resnično izstopa. Videokamera 
zaklene ostrenje na osebo, ki ji nato z visoko natančnostjo in hitrostjo sledi s po-
močjo Sonyjevega vodilnega sistema samodejnega ostrenja. ZV-1 ima vgrajen tudi 
slikovni procesor BIONZ X najnovejše generacije, ki prinaša visoko ločljivost in niz-
ko raven šuma. Rezultat je vrhunska kakovost slike. Ob tem združuje tudi izjemno 
tehnologijo za zajem slike in vsestranske možnosti za visoko kakovosten zvok. ZV-1 
je prva Sonyjeva kompaktna videokamera z vrtljivim zaslonom LCD na dotik, ki se 
odpira na stran. S tem olajša snemanje v načinu za selfije in povezovanje zunanjih 
dodatkov za zvok. Da lahko izpolni vsako zahtevo glede videa, vsebuje napredne 
video funkcije, vključno s snemanjem v ločljivosti 4K in vgrajenim stabilizatorjem 
slike. Lahka kamera tehta približno 294 g in meri 105,5 x 60 x 43,5 mm. Pri proda-
jalcih je že na voljo, in sicer za znesek okoli 800 evrov._  
 
sony.com

LG VELVET
NOV PRISTOP K DIZAJNU IN KUL FAKTORJU 

LG želi preporod, in tega se loteva ne le s preimenovanjem 
obstoječih linij telefonov, temveč tudi z velikim poudarkom 
na dizajnu. Ta naj bi v prihodnosti postal eden izmed pre-
poznavnejših adutov te blagovne znamke, ki je ljubiteljem in 
poznavalcem tehnologij vselej pripravljala več kot odlične 
izdelke, medtem ko je prav zaradi zadržanega oblikovanja 
velikokrat ostala neopazna. V notranjosti so ohranili adute, 
kot so vzdržljivost, vodotesnost in hitro polnjenje, tem pa 
dela družbo odlična kamera, ki ima kar tri leče ter pregovor-
no izjemno dobro zajema tudi video in zvok. Novinca poganja 
Qualcomm SDM765 – procesor, ki je srednjega ranga, a je 
hkrati vseeno odlična izbira, ki močno vpliva tudi na ceno 
– ta se v EU giblje okoli 600 evrov. Kar je za ime LG izjemna 
ponudba._ 
 
lgmobile.com 

DJI MAVIC AIR 2
NAJBOLJŠI DRON

DJI je že s prvo generacijo drona DJI Mavic Air za-
del v polno, saj je naredil najbolj vsestranski dron, 
ki so ga z veseljem uporabljali tudi profesionalci. 
A druga generacija vse skupaj postavlja še sto-
pničko višje in ustvarja dron, ki ne pusti neizpol-
njenih želja video ustvarjalcev. Še vedno bo stal 
pod 1000 evri, kar je bil cilj proizvajalca. Narediti 
izjemno dostopno napravo. Seveda je DJI Mavic 
Air v skoraj vseh pogledih boljši od predhodnika. 
Leti lahko dlje časa, ima boljši doseg in boljšo 
video opremo. Vendar je po drugi strani nekoliko 
večji in težji, kar je lahko težava pri zakonodaji. 
Zajame fotografije z 48 MP, hkrati pa ima sposob-
nost snemanja videa v 4K/60 fps (prej 30 fps), pri 
ločljivosti 1080 pa kar 240 fps. Dron lahko leti dlje 
časa, saj proizvajalec obljublja kar 34 minut lete-
nja, seveda v idealnih okoliščinah. Poleg tega naj 
bi letel do 10 kilometrov, a o tem malo dvomimo. 
Verjamemo pa, da je doseg nekajkrat boljši od 
predhodnika. Odlično, DJI._  
 
dji.com 
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Ker cenim svoj
prosti čas! 

Moja dostava – moja izbira

Izberite enega izmed več kot 450 priročnih paketnikov 
Direct4.me za dostavo svoje paketne pošiljke.
Za več informacij o možnosti prevzema in dostave paketnih 
pošiljk poskenirajte QR kodo ali obiščite www.posta.si/mdmi.



Amazon
Najvrednejša znamka 
na svetu. 

A
Amazon je na prestolu 
najvrednejših blagovnih 
znamk na svetu z velikim 
naskokom pred Applom in 
Googlom, hkrati pa je to 
največji svetovni trgovec. Kaj 
to pomeni za Slovenijo? Ali 
obstaja Amazon Slovenija? In 
kako Slovenci lahko odkriva-
jo in izkoriščajo Amazon?

Amazon je zadnja tri leta z nasko-
kom najvrednejša blagovna znamka 
na svetu. Razlogov za njegovo ne-
verjetno rast pa je ogromno. Primar-
no raste zaradi precej ugodnejše 
ponudbe kot pri klasičnih trgovcih, 
a to ni edini razlog. Amazon je na-
mreč poleg največjega trgovca tudi 
največji ponudnik digitalnih vsebin, 
torej filmov, serij in digitalnih knjig. 
Hkrati pa je največji nakupovalni 
klub na svetu, v katerega je včlanje-
nih že več kot 150 milijonov uporab-
nikov z vsega sveta. V ZDA je Ama-
zon odgovoren za propad številnih 
trgovskih verig, na primer največje-
ga trgovca igrač Toys R Us, ki se ni 
pravočasno adaptiral in dovolj dob-
ro posvetil svoji spletni prisotnosti. 
Amazon je v določenih kategorijah 
namreč izjemno dominanten trgo-
vec, ki mu konkurenca preprosto ne 
more slediti. Tam so cene praktično 
brez trgovskih marž.

AMAZON IN SLOVENIJA?!
Slovenci za nakupovanje na Amazo-
nu največkrat posežemo po nemški
(de) in britanski različici (co.uk). Mi 
predlagamo uporabo nemške, ki 
omogoča predvsem hitrejše poši-
ljanje in logistiko. Nemška različica 
je poleg tega prevedena v popolno 
angleščino, v angleškem jeziku so 
tudi vsi opisi izdelkov, pri izbiri hitre-
ga pošiljanja pa so izdelki na vašem 
izbranem naslovu v Sloveniji lahko 
tudi že naslednji dan. Amazon Slove-
nija kakopak ne obstaja, ker za tega 
giganta preprosto nismo dovolj ve-
liki. Dva milijona potencialnih upo-
rabnikov je premajhen kos pogače. 
Se pa lahko nadejamo, da bomo v 
kratkem v Sloveniji pridobili katere-
ga izmed Amazonovih logističnih 
centrov, skladišč, iz katerih Amazon 
pošilja svoje izdelke.

AMAZON BUSINESS
Amazon Business je tip računa, ki ga 
lahko s preprostim vpisom podjetja 
na Amazonu odpre vsako slovensko 
podjetje. Če je to davčni zaveza-
nec za DDV, Amazon vpis potrdi s 

preverjanjem v centralnem registru 
davčnih zavezancev VIES in podjetju 
odobri nakupe brez obračunanega 
DDV-ja. 

Prav tako lahko slovenska podjetja 
od letos prek računa Amazon Bu-
siness prodajajo svoje izdelke na 
globalnem trgu. S tem je Amazon 
postal tako rekoč slovensko izvozno 
okno. Če poznate podjetje, ki proi-
zvaja izdelke, ga torej opozorite na 
to možnost!

AMAZON PRIME
Amazon Prime je največji nakupo-
valni klub na svetu, ki ima kar 150 
milijonov članov po vsem svetu. 
Hkrati članom omogoča dostop do 
največje digitalne knjižnice na sve-
tu. Zanimivo je dejstvo, da sta v ta 
ekskluzivni klub nakupovanj in vse-
bine včlanjeni kar dve tretjini vseh 
gospodinjstev v ZDA. Amazon Prime 
je sicer mogoč tudi v Sloveniji, upo-
rabljamo pa ga lahko vsi Slovenci.

Gre za članstvo pri največjem trgov-
cu na svetu, ki samodejno omogoča 
izjemne nakupne priložnosti. Te so 
povezane z velikimi popusti (Amazon 
Prime Day) in velikokrat brezplačnim 
hitrim pošiljanjem izdelkov. Poleg 
tega obstajajo tudi posebne dnevne 
ponudbe (Lightning Deals), kjer se 
na dnevni ravni v vseh kategorijah 
pojavljajo ekskluzivne ponudbe z iz-
jemnimi popusti, seveda rezervirane 
le za člane Amazon Prima. Vendar 
Amazon Prime ne pomeni le poseb-
nih »članskih« nakupnih ugodnosti; 

s članstvom v Amazon Primu dobite
tudi dostop do ene izmed največ-
jih knjižnic filmov in serij na svetu, 
Amazon Prime Video. Če radi prebi-
rate knjižne uspešnice, boste s član-
stvom pridobili še možnost dostopa 
do Prime Reading, ki predstavlja 
mesečno izbiro na največji svetovni 
knjižni polici. A tu se zadeve še ne 
končajo!

Amazon Slovenija zaradi majhnosti 
trga še ne obstaja, a Amazon tudi 
pri nas ponuja večino ugodnosti 
velikih trgov! Slovenci praviloma 
uporabljamo nemški Amazon.de, ki 
pa je brezhibno preveden v angleški 
jezik in tako ni jezikovnih ovir. Večina 
servisov deluje kot obljubljeno, z iz-
jemo pošiljanja, ki se lahko nekoliko 
zamakne in ni vedno naslednji dan 
pri izdelkih, pri katerih to obljublja-
jo. Če izberete hitro pošiljanje, je 
dostava vselej hipna. Zanimive so 
posebne ponudbe za člane kluba 
Amazon Prime (Lightning Deals), ki 
omogočajo nakup popolnoma 
aktualnih izdelkov, velikokrat 
tudi do 40 odstotkov ceneje.

Članstvo v Amazon Primu 
sicer stane 7,99 evra na 
mesec, a znesek se vam bo 
povrnil že z znižano ali brez-
plačno poštnino ob prvem 
nakupu (za izdelke z oznako 
Prime). Naročnino lahko prekinete 
kadarkoli. S prijavo na Amazon Pri-
me torej prav nič ne tvegate. Če se 
prijavite prek priložene povezave, 
pridobite še dodatne bombonč-
ke in odklenete kupone z ugo-
dnostmi._

citymagazine.si/ 
amazonslovenija

NEVERJETNA 
DEJSTVA

SPLETNI KUPCI PORABIJO 
VEČ ČASA ZA NAKUPOVA-
NJE NA AMAZONU KOT
PRI DRUGIH 9 NAJVEČJIH 
SPLETNIH TRGOVCIH 
SKUPAJ. 

AMAZON PRIME JE NAJ-
VEČJI NAKUPOVALNI 
KLUB NA SVETU. 

ČE BI LETA 1997 INVE-
STIRALI 1.200 EVROV V 
AMAZON, BI BILI DANES 
MILIJONAR.

AMAZON PRIME DAY JE 
NAJVEČJI NAKUPOVALNI  
PRAZNIK NA SVETU.

ANALITIKI TRDIJO, DA 
BO JEFF BEZOS KMALU 
VREDEN VEČ KOT 200 
MILIJARD.

BESEDILO: JAN MACAROL

Več na _// citymagazine.si/amazonslovenija
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Novi Audi A3 je ena izmed najtežje 
pričakovanih avtomobilskih novosti 
leta tudi pri nas, v Sloveniji, kjer v srcih 
kupcev zaseda posebno mesto. Inženirji 
so se posebej potrudili, da pripravijo 
vozilo, v katerem boste dobili inovacije 
iz višjega razreda. Tu mislimo predvsem 
na asistenčne sisteme in »infomatično« 
delovno okolje voznika, ki je povzeto iz 
modelov višje v prodajni paleti. A novi 
Audi A3 Sportback ne ostane dolžan 
na področju dizajna, kjer prevladujejo 
proporcionalna razmerja, družinski 
oblikovni jezik in izrazita športnost. 
Ta se kaže v široki mreži hladilnika in 
velikih odprtinah za zajemanje zraka, 
ki avtomobil na videz razširijo in ga 
naredijo privlačnejšega. Posebna je tudi 
bočno-ramenska linija, ki edinstveno 
povezuje sprednje in zadnje žaromete ter 
celostnemu oblikovanju doda poseben 
pečat. Če kje, potem Audi v zadnjih letih 
izjemno pozornost namenja svetlobnemu 
podpisu svojih avtomobilov. In pri novem 
Audiju A3 Sportback ni nič drugače. Tako 

boste različne nivoje opreme spoznali 
po oblikovanju sprednjih žarometov, in 
sicer z inovacijo pri tehnologiji dnevnih 
luči, kjer podpis ustvarjajo LED-matrič-
ni žarometi. Zunanjost je tako jasno 
prepoznavna in v njej je množica tistih 
podrobnosti, zaradi katerih opazovalec 
zazna premijskost modela.   
 
Zunanjosti sledi vesoljsko in ergonomič-
no oblikovana armaturna plošča, kjer je 
v središču voznik. Snovalci so posegli po 
elementih Audijevih modelov iz višjega 
razreda, enako pri materialih, ki so prav 
tako premijski in s posebnim čutom 
za podrobnosti. Voznik lahko funkcije 
infomatičnega sistema upravlja prek 
LCD-prikazovalnika, ki v različici plus 
meri kar 12,3 palca. Kljub temu ima še 
vedno na voljo tudi fizične gumbe za 
upravljanje najpomembnejših ali tistih 
elementov vozila, ki jih največ upo-
rabljamo. In to lahko le hvalimo, saj je 
upravljanje izjemno preprosto. Vsekakor 
lahko voznik večino funkcij opravlja tudi 

prek volana, informacije o vožnji pa se 
mu lahko prikazujejo prek projicirnega 
sistema, ki pomembne informacije v 
barvah projicira v vidno polje voznika. V 
jedru četrte generacije je povezljivost, 
ki je večplastna. Povezava med Audijem 
A3 Sportback in pametnim telefonom 
poteka prek aplikacije myAudi, tehnolo-
gije Apple CarPlay ali Android Auto ter 
prek Audijevega predala za telefon, ki 
telefon poveže z avtomobilsko anteno in 
ga tudi induktivno polni. Napovedana pa 
sta tudi glasovno upravljanje s sistemom 
Alexa ter možnost zaklepanja in odklepa-
nja vozila s telefoni s sistemom Android 
ter tako možnost deljenja »ključa« avto-
mobila tudi s prijatelji.  
 
Novi Audi A3 Sportback bo ob lansiranju 
na voljo s tremi motorji – enim bencin-
skim ter dvema dizelskima z razponom 
moči od 85 kW (116 KM) do 110 kW (150 
KM), v kombinaciji s 6-stopenjskim 
ročnim ali bliskovito hitrim 7-stopenjskim 
menjalnikom S tronic. V prihodnosti se 

bo paleta motorjev razširila z dodatnimi 
motorji, med katerimi bodo tudi različice 
z elektrificiranim pogonom in s pogonom 
quattro.

Audi prav tako vključuje vse asistenčne 
sisteme, ki so mogoči: tako so serijski  
Audi pre sense front, asistenca za ovire 
ter opozorilnik za zapustitev voznega 
pasu. Seveda so omogočeni tudi vsi 
ostali asistenčni sistemi, s katerimi 
avtomobil zagotavlja odlično vozniško 
asistenco in s tem visoko raven udobja. 

Audi je z novim modelom Audi A3 Sport-
back izboljšal in nadgradil pregovorno 
odličnost ter ponudil nekaj več. 
 
audi.si

NOVI AUDI A3 SPORTBACK: 
IZBOLJŠANA ODLIČNOST

Audi z modelom A3 od leta 1996 predstavlja 
odličnost v segmentu prestižnega razreda kom-
paktnih vozil. V četrti generaciji zadeve nadgra-
juje v enakem slogu in čutu kot v preteklosti. Tudi 
zato vemo, da vam bo všeč. 

A
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TAKO FLEKSIBILEN.
TAKO MOČAN. TAKO HITER.

#LifeBeyondOrdinary
miele.si/Triflex



V PR IHODNOST MESTA   

MICROLINO & MICROLETA
Kdo bi si mislil, da bo BMW Isetta iz 50. let prejšnjega stoletja nav-
dih za avto prihodnosti? Majhen »avtek«, prikupno imenovan Mi-
crolino, je dobil svojo drugo različico. Microlino 2.0 ohranja svojo 
navihano, mehurčkasto obliko, nadgrajuje pa jo s čistejšimi linijami 
in vseprisotnimi izboljšavami tako v notranjosti kot pod pokrovom 
motorja. Izboljšan je tudi motor, ki bo Microlina pognal do približno 
90 km/h, kar je za majhen mestni avto čisto dovolj. S predvidenim 
dosegom okoli 200 kilometrov in ceno 12.000 evrov bo vsekakor me-
stna zvezda. A ustvarjalci razmišljajo še bolj »globalno« in predsta-
vljajo Microlinovo manjšo sestrico Microletto. Njena oblika močno 
spominja na ikonično Vespo, česar pa trikolesni električni motor 
niti ne skriva. Tribarvni dizajn s kromiranimi dodatki bo zagotovo 
privabil marsikateri pogled. Baterija je odstranljiva in zdrži do raz-
dalje 100 kilometrov. Končna hitrost je 80 km/h, predvidena cena 
pa 4.900 evrov._

microlino-car.com

BREZ PR ASK NA AV TOMOBILU

POGLEJ POGLEJ
Ste se naveličali videza svojega avtomobila ali pa bi radi videz 
avtomobila prilagodili svoji osebnosti? Vsak način tovrstne 
predelave ima svoje prednosti, a v zadnjih letih se povečuje 
priljubljenost folij. Kot je povedal Klemen Štepec, lastnik pod-
jetja Poglej Poglej, sta dve izmed glavnih prednosti strošek in 
čas, ki je potreben, da se vaš jekleni konjiček prelevi v lepotca 
po lastnikovih željah. Če se cene za barvanje začnejo pri prib-
ližno dva tisoč evrih in se lahko pri zahtevnih projektih dvignejo 
tudi do pet, deset tisoč evrov, je strošek oblačenja v folijo nižji. 
Pri manjših popravkih strehe, pokrova motorja ali povsem 
individualnih nalepkah gre za nekaj stotakov, po navadi pa 
se oblačenje vsega vozila konča pri tisočaku ali dveh. Avto, 
zavit v folijo, ščiti originalno barvo pred vremenskimi vplivi in 
mehanskimi poškodbami, in lastniki dražjih avtomobilov se 
tako radi odločijo za preprosto prozorno folijo. Najnovejša 
folija Bodyfence ni odporna le proti vremenskim vplivom in ne 
zagotavlja zgolj zaščite karoserije pred kamenčki, temveč je 
odporna tudi proti praskam z vrati in celo ključi._

poglejpoglej.si

Lahko se bliska in grmi, a ni 
nujno, da ga poganja opojni 
oktan. Trajnostno, drugačno, 
električno. Zdi se, da se
avtomobilska industrija 
prebuja. Da prihaja nova 
pomlad drugačnega
razmišljanja.  
Tudi to je 2020.

TR AJNOST IN VEGANST VO 

POLESTAR PRECEPT
Polestar Precept je pravzaprav manifest znamke Polestar in nakazuje, kakšna 
bo njena električna prihodnost. Ključni bodo trije stebri, ki pokrivajo področ-
ja trajnosti, digitalne tehnologije in dizajn. Kljub temu bosta v jedru znamke 
ostala progresivnost in stremenje k zmogljivosti. Precept bo prepoznal voznika 
in samodejno nastavil uporabniške nastavitve, z njim pa se boste pogovarjali 
prek Googlovega Asistenta. Veganska luksuzna notranjost ima ostre linije in je 
narejena iz visokotehnoloških trajnostnih materialov. Sedežne prevleke so na-
rejene iz recikliranih plastenk, z uporabo 3D-tkanja. Za preproge so uporabili 
reciklirane ribiške mreže, reciklirano plutovino pa za dele sedežev in vzglavni-
ke. S tem so zmanjšali uporabo plastike za kar 80 odstotkov in zmanjšali težo 
notranjosti za polovico. Notranjost je sicer kombinacija bele in črne barve, kar 
v uporabnikih vzbudi občutek lahkotnosti._

polestar.com

BLISK 
& 

GROM

HIBRIDNI GLISER, K I  JE TR AJNOSTEN    

RAND LEISURE 28
Rand Leisure 28 je skoraj 8,5 metra dolg dnevni čoln, ki se pona-
ša s trajnostno izdelavo in hibridnim pogonom. Poleg bencinskega 
motorja si lahko omislimo še elektromotor z močjo od 10 do 100 kW, 
kar občutno zmanjša porabo goriva. Pri počasni vožnji je lahko ak-
tiviran samo elektromotor, kar izniči ropot in prepreči vdihavanje 
izpušnih hlapov. Pri Randu k ekologiji prispevajo tudi z uporabo re-
ciklirane plastike in motorjev, ki jih poganjajo biogoriva. Hitrost, ki 
jo doseže Rand Leisure 28, je 40 vozlov, njegov doseg pa sega do 
140 morskih milj. Leisure 28 je primeren za socializiranje, saj lahko 
sprejme do 12 ljudi. Na čolnu je dovolj prostora za sedenje, notranjo 
toaleto, kuhinjo in bar, lastniku pa je na voljo še kabina z zakonsko 
posteljo. Za čoln s hibridnim pogonom Rand Leisure 28 je treba 
odšteti vsaj 159.000 evrov._

randboats.com

Mobilno
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NE SPREGLEJ

Bit Sever je trenutno najbolj vroč video ustvarjalec, ki populacijo od 15 do 40 let navdušuje s svojimi videografskimi izdelki – vlogi, v katerih 
z izjemno čutnostjo video ustvarjalca beleži dogajanje v svojem življenju in svoja doživetja, ki so velikokrat na meji ekstremnosti. To je zaznal 
Luka Pleško, direktor podjetja Pleško Cars, ki je Bitu za 26. rojstni dan podaril v uporabo besno grmečega MEGANE R.S. Trophy. In tako
je začela nastajati avtomobilistična video vsebina, ki izjemno navdušuje gledalce in ima neverjeten odziv na družbenih omrežjih. Tovrstno 
sodelovanje je znak, da se z inovativnimi oblikami promocije lahko ustvarjajo nove blagovne znamke ali krepijo obstoječe._
pleskocars.com

BIT SEVER IN PLEŠKO CARS

RENAULT MEGANE R.S. TROPHY POSTAL ZVEZDA VLOGOV 

VIZ IJA JE VREDNA VEDNO VEČ

TESLA JE TUDI URADNO 
NAJDRAGOCENEJŠA 
AVTOMOBILSKA ZNAMKA 
NA SVETU
Tesla je presegla Toyoto na prvem mestu in postala najdrago-
cenejša blagovna znamka oziroma proizvajalec avtomobilov na 
svetu. Kot poroča strokovni finančni medij Visual Capitalist, je 
Tesla pod vodstvom Elona Muska trenutno ocenjena na kar 183 
milijard dolarjev. Toyota na drugem mestu pa ji sledi s 176 mili-
jardami dolarjev. Šele na tretjem mestu in za manj kot polovično 
vrednost sledi skupina Volkswagen, ki naj bi bila vredna po poro-
čanju Visual Capitalista nekje 84 milijard dolarjev. Sledita pa še 
Honda in Daimler, ki zaokrožujeta prvo peterico s 45 milijardami 
dolarjev. Velik razlog, da Teslina vrednost še naprej tako strmo 
narašča, je povečanje njene proizvodne zmogljivosti. Medtem 
ko podjetje ostaja konstantno pri odpiranju novih tovarn v ZDA, 
se globalno širi z novimi megatovarnami, ki nastajajo tako  v 
Evropi (Berlinu) kot v Aziji (Šanghaju). Musk in Tesla se v letu 2020 
osredotočata na pripravo proizvodnje električnih poltovornjakov. 
In zdi se, da bo podjetju končno uspelo izpolniti svoje obljube. 
Ocena vrednosti podjetja seveda temelji na prihodnji prodaji in 
trendih, ki pa so v teh časih negotovi. Vseeno je Tesla opomnik 
stari industriji, koliko danes šteje vizija._

visualcapitalist.com 

TUDI POVSEM ELEK TR IČNI

NOVI CITROËN Ë-C4
Novi 100% električni ë-C4 in novi C4 je eno in
isto moderno in tehnološko napredno vozilo, ki
je na voljo s tremi različnimi pogonskimi sklopi:
100% električni, bencinski ali dizelski. Stranka
si lahko tako izbere učinkovit in zmogljiv motor,
ki najbolj ustreza njenim potrebam._

citroen.si

LEGENDARNI ZNAMKI – Z A VSE LJUBITELJE ODLIČNOSTI 

VESPA 946 CHRISTIAN DIOR
Leta 1946 se je svet oblikovanja spremenil za vedno. Christian Dior je predstavil svojo istoimensko hišo co-
uturja, Piaggio je izdal svojo prvo Vespo. Zdaj sta znamki združili moči v okviru ekskluzivnega sodelovanja, 
s katerim želita proslaviti svobodo gibanja in izražanja, ki sta za obe podjetji izjemnega pomena. Ikonično 
Vespo 946, predstavljeno leta 2012, je v slogu visoke mode »preoblekla« Diorjeva kreativna direktorica 
Maria Grazia Chiuri. Novo lepotico preveva italijanski duh, ki se meša z modnim francoskim DNK-jem. Na 
obline emblematičnega dvokolesnika so tako dodani mitični motivi Oblique in prepoznavni logotip Chris-
tian Dior. Od sedeža do čelade in celo kovčka – vse je zasnovano za eleganten poletni pobeg, ki spominja 
na tistega iz filmske klasike Rimske počitnice (1953), ko sta na Vespi skozi večno mesto drvela Audrey 
Hepburn in Gregory Peck. Ta izjemna omejena izdaja Vespe bo na voljo spomladi 2021 v Diorjevih butikih 
po vsem svetu ter v izbranih trgovinah Motoplex in Piaggio. Dodatki bodo na voljo le v butikih Dior. Cena 
za zdaj ni znana._

vespa.com
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TIHO MESTO 2 
ZDA, 2020, A QUIET PLACE: 
PART II

V drugem delu srhljivke Tiho 
mesto 2 se bo morala družina 
soočati z grozotami zunaj 
varnega doma._

THE KING’S 
MAN: ZAČETEK 
ZDA, VB, 2020, THE KING’S 
MAN

Odkrijte izvor prve neodvisne 
obveščevalne agencije in 
si oglejte, kako se en sam 
mož poda v bitko, da ustavi 
skupino največjih kriminalnih 
umov._

od 3. septembra /  
Cineplexx, Kolosej, Maribox

od 17. septembra / 
Cineplexx, Kolosej, Maribox

Vsi, ki že kupujete na Amazonu, se boste strinjali, da je 
Amazon Prime nekaj odličnega in edino logičnega, če 
radi kupujete na spletu! Poleg številnih ugodnosti pri 
nakupih boste namreč dobili tudi neomejen dostop do 
storitev Amazon Music in Amazon Prime Video. Slednji 
ima resnično širok nabor filmov ter originalnih in večkrat 
nagrajenih serij. In po vsej verjetnosti boste nekaj, česar 
na Netflixu ni, našli »skrito« prav tukaj! Ta platforma bo 
postala samo še bolj aktualna, ko bodo na njej končno 
zagnali novo serijo Gospodar prstanov, ki nas bo pope-
ljala v zgodnja leta kralja Aragorna._ 
 
Top 5 serij: Fleabag, Catastrophe, Good Omens, The 
Marvelous Mrs. Maisel, The Man in the High Castle

»Dedek« pretočnih storitev ostaja povsem pri vrhu 
digitalnih naročnin na video vsebine, serije in filme. To 
mu uspeva z odlično originalno vsebino in z odkupom 
pravic za izjemno priljubljene serije, kot je serija Prijatelji. 
Zdaj, ko naj bi tudi ta zapustila platformo in se preselila 
na HBO Max, bo Netflix najverjetneje podvojil lastno pro-
dukcijo in še naprej iskal priložnosti za licenciranje tujih 
resničnostih šovov, kot sta The Great British Bake Off in 
Terrace House._ 
 
Top 5 serij: Stranger Things, Krona, Mindhunter, The 
Haunting of Hill House, Črno ogledalo

AMAZON 
PRIME VIDEO

NETFLIX

Večno vprašanje: »Katera storitev pre-
točnih vsebin oziroma VOD (Video On 
Demand) se mi najbolj splača?« V Sloveniji 
imamo izmed tujih ponudnikov pretočnih 
vsebin na voljo Netflix, Amazon Prime 
Video, HBO GO in Apple TV+. Poglejmo si, 
katere so njihove slabosti in prednosti, ter 
predvsem, za koliko evrov na mesec nas 
bodo »oskubili«!

VIDEO 
PRETOČNOST 

THE GREAT 
HEIST  
NETFLIX 
14. AVGUST

LOVECRAFT 
COUNTRY  
HBO 
16. AVGUST

THE GOOD 
LORD BIRD  
SHOWTIME  
4. OKTOBER

THE UNDOING 
HBO 
JESEN 2020 

THE 
COMEDY RULE  
SHOWTIME 
27. SEPTEMBER

TED LASSO  
APPLE TV+ 
14. AVGUST 

CITYMENI ...  
FILMSKE
PREMIERE

AVGUST /  
SEPTEMBER 

/ odlična izbira tako serij kot filmov
/ optimiziran uporabniški vmesnik z ločenim 
profilom za otroke
/ dober sistem predlaganja primernih vsebin

/ dražji od drugih ponudnikov pretočnih vsebin 
(predvsem glede vsebin, ki so na voljo v Sloveniji)
/ filme in serije sorazmerno hitro umikajo

7,99 €  
MESEČNO

7,99 €  
MESEČNO

/ zelo široka izbira serij in filmov
/ v ceno so vštete tudi druge ugodnosti v sklopu 
naročnine Amazon Prime (Amazon Music, Amazon 
Reading, hitro pošiljanje izdelkov, posebne dnevne 
ponudbe za naročnike itd.)
/ odlične nagrajene originalne serije
/ velik izbor nostalgičnih filmov in serij

/ vsebino »á la carte« je treba plačati, torej si jo 
izposoditi ali kupiti

Ena izmed novejših platform za pretočne vsebine je tudi 
tista z najmanjšo knjižnico. Moramo pa priznati, da se 
Apple TV+ resnično osredotoča na kakovostne oddaje z 
zvenečimi imeni in le na lastno produkcijo. Jennifer Ani-
ston, Aaron Paul in Hailee Steinfeld so del uvodne salve 
giganta iz Silicijeve doline, ki so se jim zdaj pridružili tudi 
vizionarji, kot sta J. J. Abrams in M. Night Shyamalan. A 
žal se v primerjavi s svojo konkurenco Apple težko bori za 
enako mero pozornosti. Na natrpanem trgu ponudnikov 
mu je nekako usojeno, da se izgubi v ozadju, saj njegova 
konkurenca, roko na srce, ponuja več privlačnih vsebin._ 
 
Top 5 serij: The Morning Show, Truth Be Told, Servant, 
Dickinson, See

APPLE TV+

/lastna kakovostna produkcija
/ ob nakupu Applovega izdelka dobimo eno leto 
brezplačne naročnine na storitev

/ trenutno je za slovenski trg na voljo manj kot 30 
serij in filmov

4,99 €  
MESEČNO

NOVE SERIJE, KI 
PRIHAJAJO NA MALE 
ZASLONE ŠE LETOS

Na HBO GO boste brez dvoma našli odlično vsebino. 
In ne, njihova knjižnica ni omejena le na Igro prestolov, 
temveč boste tam našli tudi serije, kot so Westworld, 
Nikar tako živahno, Podpredsednica in fenomenalno Ubij 
Eve. Vsi tisti, ki ste radi na tekočem z dogodki po svetu, 
se boste lahko zabavali ob oddaji Prejšnji teden: Nocoj z 
Johnom Oliverjem._ 
 
Top 5 serij: Igra prestolov, Skrivna naveza, Sopranovi, 
Ubij Eve, Prevara

HBO GO

/ odlične nagrajene serije in filmi 
/ slovenski podnapisi

/ vsebina se lahko hitro spreminja oziroma 
umakne

5,99 €  
MESEČNO

Aktivnost poteka od 11. 6. do razdelitve  
vseh nalepk. Več na www.mercator.si
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Za vsakih 10 evrov nakupa, za  
vsak izdelek z oznako Moje 
znamke ali z oznako Veseli valovi, 
prejmeš paket z nalepkami za 
album Veseli valovi.

zaplavaj
med valove
z glavicami
iz globin
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URBANE NOVOSTI, KI J IH NE GRE SPREGLEDATI

Urbani utrip

Pajdaša varijo v družinski pivovarni 
iz Lendave, po originalni recepturi 
največjega slovenskega mojstra za 
pivo Albina Hozjana in z izključno 
slovenskimi sestavinami.

Pajdaš Premium Lager je pivo, na-
rejeno po klasični lastni recepturi iz 
kakovostnih naravnih sestavin, je zlato 
rumene barve, bogate in goste pene 
ter prijetne hmeljne arome. Za dober 
in uspešen dan nagradi in osveži 
vse majhne in velike mojstre. Pajdaš 
Premium Porter pa je pivo, ki vsakemu 
pajdašu ponudi nepozaben zaključek 
dneva. Črni in čokoladni slad dajeta 
porterju njegovo temno rjavo barvo. 
Pivo je polno hmeljeno in močno sla-
jeno. Narejeno je po lastni recepturi, 
umešča pa se med tradicionalne 
porterje.

Pod sloganom »Sküper sva najbou-
kševa!« vas vabijo, da popoln okus 
izbranega hmelja naročite v spletni 
trgovini._

overmura.com

Najsodobneje oblikovan in premišljeno zas-
tavljen razstavni salon Miele Experience 
Center, ki se nahaja v Mariboru, natančneje 
v Hočah na Bohovi 2a, vodi ekipa strokov-
njakov, ki vam pomaga pri raziskovanju in 
odkrivanju vrhunskih gospodinjskih pomoč-
nikov, ne glede na to, ali gre za kuhanje, 
peko, likanje, pranje ali sesanje. Pod stro-
kovnim vodstvom za svoje stranke priprav-
ljajo raznolike kulinarično obarvane dogod-
ke, delavnice in predstavitve aparatov, kjer 
zapleteno postane preprosto, nemogoče 
pa mogoče. Njihovi pogledi sežejo tudi prek 
meja, saj se lahko vsi, ki jih to zanima, dvak-
rat letno priključijo posebnim delavnicam JRE Masterclass. 
Te tečaje v prostorih Miele Experience Centra v Ljubljani in 
Mariboru pripravljajo v sodelovanju z mednarodno priznanim 
združenjem kuharskih mojstrov in članov JRE Slovenija.

Vabijo vas, da jih razveselite z obiskom, kjer vas bodo ob 
skodelici kave in pravkar pečenem rogljičku popeljali v svet 
Mielejeve tehnologije. Še posebej jih veseli, da vam lahko 
predstavijo nove aparate Miele GENERACIJE 7000, ki so na-
menjeni kuhinji prihodnosti. Pustite se zapeljati in razvajati le 
najboljšim._

miele.si

MIELE: 
NOV SALON 
MIELE 
EXPERIENCE 
CENTER  
MARIBOR 

B O G ATA  K O N C E R T N A 
S E Z O N A ,  K I  B O  N A V D U Š I L A 
I Z B R A N E  G L A S B E N E  O K U S E ! 

Slovenska filharmonija vstopa v kon-
certno sezono 2020/21 s prenovljeno in 
obogateno programsko shemo. V matični 
stavbi na Kongresnem trgu se bodo 
odvijali koncerti veličastnega Vokalno-
-inštrumentalnega programa (VIP), spev-
nega Pretežno vokalnega cikla (PVC) in 
prijaznega Družinskega abonmaja (DA!)

V Cankarjevem domu bodo oranžno in 
modro barvo nadomestili trije abonmajski 
sklopi, in sicer abonma prelepih Filhar-

moničnih klasičnih koncertov (FKK), edin-
stven abonma Samih mogočnih skladb 
(SMS) in abonma drznih in provokativnih 
Sodobnih orkestrskih skladb (SOS). 
Vabljeni k vpisu abonmajev: za dosedanje 
abonente od 1. do 10. in za nove abonente 
od 11. do 17. septembra 2020!
 
Zadihajmo s polnimi pljuči in stopimo v 
korak s časom!_

filharmonija.si

PAJDAŠ:  
LAGER IZ PREKMURJA
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29.
KOMUNIKACIJA
DODAJA
VREDNOST
10. septembra 2020
v Ljubljani!

www.sof.si



Vaš najljubši Hugo
sedaj tudi v 
pločevinki!

Minister za zdravje opozarja:  Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

www.radgonske-gorice.si

Ustvarjamo

trenutke.

Ustvarjamo

trenutke.

SEDEM ZVEZDIC 
Pa je končno po svoji kulinarični plati prepo-
znavna tudi Slovenija. Michelinove zvezdice je v 
Sloveniji namreč letos dobilo kar šest restavracij, 
od tega sta dve zasijali v Hiši Franko. S po eno 
zvezdico se lahko pohvalijo Hiša Denk iz Zgornje 
Kungote, Pri Lojzetu v Dvorcu Zemono, Vila Pod-
vin v Mošnjah, restavracija Dam v Novi Gorici in 
pa Atelje v Ljubljani. Vrhunskim restavracijam in 
chefom v Sloveniji so pri Michelinu podelili še po-
sebno priznanje za trajnost v kulinariki. To so tiste 
restavracije, ki se zavzemajo za ohranjanje okolja 
ter so iznajdljive pri uporabi trajnostnih praks pri 
vsakodnevnem delu. Priznanje Michelin Plate za 
posebno kakovost hrane je prejelo 37 slovenskih 
restavracij, priznanje Bib Gourmand (za dobro 
razmerje med ceno in kakovostjo) pa devet slo-
venskih restavracij._ 
 
citymagazine.si/michelinovezvezdice
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OLIMPLINE: NAJDALJŠA JEKLENICA 
V Črni na Koroškem so pred kratkim odprli najdaljšo jeklenico (»zipline«) v Sloveniji, 
ki naj bi bil celo najdaljši neprekinjen adrenalinski spust v Evropi! Jeklenica, dolga 
1.260 metrov in kjer boste najvišje nad tlemi 206 metrov, je poklon sedmim domačim 
športnikom, ki so se udeležili zimskih olimpijskih iger. Do izhodiščne točke adrenalinske-
ga spusta se boste lahko pripeljali, v Črni pa bodo najbolj spodbujali pohodništvo in 
kolesarjenje. Olimpline je del skupnega čezmejnega projekta Naravni – geološki igral-
ni prostor Peca z akronimom NatureGame, zasnovanega pod strategijo Geoparka 
Karavanke. Glavni namen projekta je nadgraditi mrežo obstoječih izletniških točk in 
jih povezati v skupni turistični produkt, ki bo v obliki igre podajal naravno pestrost 
območja čezmejnega Geoparka Karavanke._ 
 
visit-crna.si
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ZA ČISTEJŠE 
MORJE S 
KOLEKCIJO VESELI 
VALOVI

Okoljevarstvene organizacije 
s potapljači prostovoljci iz 
Sredozemskega, Jadranskega 
in Severnega morja odstranju-
jejo zapuščene ribiške mreže. 
Še boljša novica pa je, da se ri-
biške mreže očistijo v Sloveniji, 
v podjetju AquafilSLO, skupaj 
z drugimi odpadki, nato pa 
jih predelajo v najlonske niti 
za izdelavo različnih izdelkov. 
Recimo za nogavice, kopalne 
brisače in zapestnice Veseli 
valovi. Izdelki Veseli valovi so 
narejeni iz recikliranih materi-
alov, zato se zanje porabi manj 
surove nafte, manjši pa so tudi 

izpusti CO₂. Z nakupom Mercatorjeve ekskluzivne kolekcije Veseli valovi lahko prispevate k spremembam in prizadevanjem, 
da bo tudi naslednja generacija še vedno lahko prebivala na življenja vrednem planetu. Poleg tega se bodo otroci gotovo 
razveselili albuma in nalepk ter igrač Veseli valovi, z glavnimi junaki albuma pa bodo lahko izvedeli marsikaj zanimivega in 
poučnega o morjih, ocenah in morskih živalih. Z zbiranjem nalepk lahko pridobite tudi popust na izdelke Veseli valovi!_

mercator.si
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Pametna ura spremlja 
vaš srčni utrip. In vaš avto 

poišče umetnostne galerije.
To je pravi čas za Audi. Novi Audi A3 Sportback.

Napredek, ki ga občutite.

Podatki o porabi in emisijah za Audi A3 Sportback:
Poraba goriva (l/100 km), kombiniran način vožnje: 4,9 – 3,6. Emisije CO2 (g/km), kombiniran način vožnje: 113 – 94. Emisijska 
stopnja: EU6. Emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0434 – 0,0282 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00040 – 0,00009 g/km. 
Število trdnih delcev: 0,19 x 1011 – 0,00 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/platišč. Slika je simbolna. Več na audi.si


