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MODA
Predstavljamo etične in
trajnostne modne blagovne znamke, ki pomagajo
spremeniti modno industrijo na bolje.

CIT YMAGA ZINE.SI
ROMANTIČNA
JESEN
Skočite na katero izmed
idiličnih slovenskih
destinacij, ki vas bodo v
jesenski preobleki samo
še bolj začarale!

INTERVJU
Minister za delo, družino,
socialne zadeve in enake
možnosti Janez Cigler
Kralj o komunikacijski
kampanji Vsi zmagujemo,
ko sodelujemo.

MAGAZINE

Popolnoma električni

Na poti do brezemisijske vožnje.

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km, komb.: 14,5. Emisije CO₂: 0 g/km. Emisije CO₂ med vožnjo, skupne
emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije. Volkswagen zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike. 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. Slika je simbolna. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana.
www.volkswagen.si/id3
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ROZA
OK OBER
V TRGOVINAH HOFER

S šampinjoni za podporo osveščanju
o raku dojk

10

CENTOV
NAMENIMO
ZDRUŽENJU

Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah v Sloveniji,
prizadene pa lahko tudi moške. Ob mednarodnem mesecu
osveščanja pri podjetju HOFER že peto zaporedno leto pozivamo
k rednemu samopregledovanju, aktivnemu življenjskemu
slogu in uravnoteženi prehrani. Sveži šampinjoni so jeseni še
posebej dobra dopolnitev raznolikega jedilnika - z njihovo izbiro
pa naredite nekaj dobrega tudi za druge.
Za vsak roza paket šampinjonov, ki ga boste kupili v mesecu
oktobru, bo HOFER namenil 10 centov za preventivne programe
osveščanja o pomenu zdravega načina življenja in zgodnjega
odkrivanja raka dojk Slovenskega združenja Europa Donna. Naj
skrb za zdravje (p)ostane naša prioriteta.
hofer.si/rozaoktober

#rozaoktober

TA M E S E C
S . 0 6 / F ETI Š
SREČA
Skandinavske lekcije
najsrečnejših ljudi
na svetu.

S . 1 0 / I NTE RVJ U

S . 0 8 / M O DA
ZA NAKUPE BREZ SLABE VESTI

VSI ZMAGUJEMO,
KO SODELUJEMO

Predstavljamo etične in trajnostne
modne blagovne znamke, ki
pomagajo spremeniti modno
industrijo na bolje.

Pogovarjali smo se z ministrom
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom
Ciglerjem Kraljem.

S . 2 0 / TE H N O LO G IJ E
S . 1 4 / D E S TI N AC IJA
DOŽIVITE ROMANTIČNO JESEN
Skočite na katero izmed idiličnih
slovenskih destinacij, ki vas bodo
v jesenski preobleki samo še bolj
začarale!
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NIZKOCENOVCI 2020
Predstavljamo vam najboljše
nizkocenovne – poceni – »budget«
telefone 2020!

S . 2 3 / M O B I LN O
ELEKTRIČNA MOBILNOST
Zakaj se nakup električnega avtomobila
zares izplača?

Nova realnost! Besedna zveza, ki nam to
jesen odzvanja v glavah. Še vedno opiti
od drugačnega poletja dojemamo, da življenja, ki smo ga poznali, ni več. Ker smo si
različni, to vsak dojema na sebi edinstven
način. Vsi žalujemo, vsi smo jezni. Kar je
popolnoma normalno, človeško. A bodimo
pozitivni. Vzemimo to novo realnost kot čas
sprememb, čas razsvetljenja in tehnološkega napredka. Prevrednotimo svojo vrednostno lestvico in poglejmo sami vase. Pri
City Magazinu smo letošnje poletje posvečali razvoju. Tako smo dokončali prenovo
spletnega mesta citymagazine.si, s tem
pa presegli lastna pričakovanja in že presegli nekatere mejnike obiskanosti. Stran
namreč obišče do 80.000 različnih naprav
na dan, in veseli nas, da so vaši odzivi tako
zelo pozitivni.

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

Še vedno ostajamo tudi v fizični obliki, s katero poskušamo javnost ozaveščati o trajnostnem razvoju in bivanju. Tako, kot smo
obljubili že pred časom. Številka #249 prinaša pestre trajnostne teme, med katerimi sta
v središču električna mobilnost in trajnostna moda. Hkrati pogledamo v prihodnost
in vam predstavimo nekatere tehnološke
novosti ter preverimo lestvico najboljših nizkocenovnih pametnih telefonov. Takšnih, ki
vas ne bodo udarili po žepu. Posvečamo pa
se tudi skandinavskim življenjskim praksam
in se učimo lekcij najsrečnejših narodov na
svetu. V teh časih, ko se sprašujemo, kaj je
zares pomembno, je to inspiracija, ki jo vsi
potrebujemo.
City Magazine tudi v novi realnosti ostaja
pozitiven, z jasnim pogledom v prihodnost.
Takšen, kot je bil vselej, vaša stalnica v novi
realnosti._

Dogodki

Foto: Kalany Creative
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AURORA

HIBRID

Četrtek, 1. 10.

Četrtek, 1. 10.

Oktobra je v virtualnem svetu zaživel nov
projekt, avdio-vizualna galerija Aurora, pri
kateri vam bodo vsak mesec postregli z
neposrednimi prenosi elektronske glasbe.
Utrinki Aurore bodo vidni vsem, ki jo bodo
želeli spremljati na njeni spletni strani
auroramusic.io ali družbenih omrežjih.
Novi projekt prihaja izpod rok snovalcev
največjega elektronskega festivala pri
nas, StellarBeat, ki je v zadnjih štirih letih
v Slovenijo pripeljal številne svetovno
znane DJ-zvezde, od Robina Schulza,
Timmyja Trumpeta in Fedda Le Granda do
Sigale, Davida Moralesa, Buraka Yeterja
in drugih. Festival je vsako leto privabil
več tisoč obiskovalcev, lani so jih našteli
15 tisoč. Vsako leto obiskovalcem ponudijo
nekaj več – letos sta bili kot glavni zvezdi
napovedana ena izmed najboljših didžejev
na svetu Dimitri Vegas in Like Mike, a je
festival zaradi pandemije koronavirusa
prestavljen na prihodnje leto._

Kino Šiška v novi sezoni koncertno dogajanje v sodelovanju s svetovno
prepoznavno in uveljavljeno spletno platformo DICE širi tudi na splet. Prihajajo hibridi, koncertni dogodki v dveh realnostih. Tako bodo v dvorani
Katedrala od 1. oktobra do predvidoma konca sezone koncerti potekali za
največ 150 oseb, medtem ko pri spletnih prenosih omejitev ne bo. Spletni
prenosi bodo plačljivi; kot menijo v Kinu Šiška, je prišel čas, da se v aktualnih razmerah ekonomsko zelo ogroženim ustvarjalcem in organizatorjem
omogoči ustrezno plačilo tudi za ustvarjanje žive koncertne izkušnje v
digitalnih dimenzijah. Hibridne koncertne dogodke začenjata domača
ljubljenca zalagasper (1. 10.), nadaljevali pa jih bodo nesporni vršaci slovenske urbane scene Matter (8. 10.), eden izmed treh kraljev slovenskega
rapa Zlatko (15. 10.) in domači synthpop/indie prvaki Torul (24. 10.)._

auroramusic.io
/ D O G O D E K

JAZZ CLUB LJUBLJANSKI
GRAD

Foto: Sebastjan Cavazza

Petek, 9. 10.
Jazz Club Ljubljanski grad vstopa v svojo
četrto sezono. Zaradi razmer, povezanih
s covidom-19, bodo večeri sicer malo drugačni, glasbenikov in ljubiteljev glasbe pa
to ne bo motilo. S priznanimi slovenskimi
in tujimi glasbeniki boste uživali na koncertnih večerih jazza, soula, funka, rocka,
bluesa in latina – ob izbrani pijači in v
sproščenem klubskem vzdušju grajskega
okolja. 9. oktobra vas na gradu pričakuje
Slapar-Kavšek Quartet, do konca decembra pa bodo nastopili še Boris Cavazza
kvintet, Maja Keuc, Marko Hatlak Band,
Ana Vipotnik Quintet in drugi. Koncerti
bodo potekali skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno
zdravje za preprečitev širjenja koronavirusa. Več o programu lahko preberete na
ljubljanskigrad.si._

do 26. decembra / Skalna dvorana
in Zgornji lapidarij

do 24. oktobra / Ljubljana / Kino Šiška in dice.fm

04

OKTOBER

/S E J E M

21

09

Oblikovanje: Izedin Arnautovic

OKTOBER

01

SEJEM NARAVA-ZDRAVJE

Sreda, 21. 10.
Sejem ponuja vsebine za zdrav življenjski slog,
informira, izobražuje in ozavešča. Na njem
boste spoznali pripravo rastlinske polnovredne hrane, peko kruha in peciva z drožmi,
pripravo ozimnice s fermentiranjem in vpliv
prehrane na naše zdravje. Izobraževali se
boste o tem, kako vzgojiti in uporabljati zelišča. Prepričali se boste lahko, kako okusno in
zdravo je brezalkoholno pivo. Hkrati bodo študentje medicine opravljali meritve, ob katerih
boste spoznali, kako zdravo je vaše telo._

do 24. oktobra /
Gospodarsko razstavišče

izbira
ava – moja
Moja dost

ost
Ker mi zasebn
veliko pomeni!
www.posta.si/mdmi

OGL ASNA VSEBINA

NAGRADNA IGRA
DARILNI BONI
V SKUPNI VREDNOSTI

osvojiTE
Desetake
MED 1. IN 11. OKTOBROM

Nakup darilnih bonov Desetak
tudi na www.desetak.si

Ustvarjamo
trenutke.

www.radgonske-gorice.si

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

EUROMARKT CENTER d.o.o., Šmartinska cesta 152G, SI-1000 Ljubljana

15.000 €

FETIŠ

SREČA
B ES ED I LO: LU C IJA M A R KO

SK ANDINAVSKE LEKCIJE NAJSREČNEJŠIH LJUDI NA SVETU
Benjamin Franklin je nekoč dejal: »Sreča je prej v majhnih prikladnostih in užitkih, ki se pojavljajo vsak
dan, kot pa v trenutkih velike nenadne sreče, ki se pojavi le redko.« Finska, Norveška, Danska, Islandija
in Švedska se uvrščajo med najsrečnejše države na svetu. S poudarkom na ravnovesju in povezanosti
je vsaka izmed teh držav razvila svoj način življenja. Milijoni Skandinavcev uživajo zdravo ravnovesje
med poklicnim in zasebnim življenjem, visoke življenjske standarde z manj pritiska, manj stresa, hkrati
pa imajo več časa za vse, v čemer uživajo in radi počnejo.
Iščete spremembo življenjskega sloga? Uporabite katero izmed teh skandinavskih življenjskih filozofij,
da spremenite dojemanje smiselnega in polnega življenja!

Hygge je občutek, tesno
povezan s tem, da smo
sproščeni, zadovoljni in v
miru s seboj. Gre za odsotnost vseh pretvarjanj in
skrbi. Če si torej vzamete

LYKKE

Lagom je velike del kulture
na Švedskem. Pomeni »ne
premalo, ne preveč, temveč ravno prav«. Ta ena
beseda zajema celotno
švedsko socialnodemokratično filozofijo o življenju:
vsi bi morali imeti dovolj,
nihče pa preveč. Koncept
torej spodbuja krovno ravnovesje v našem življenju:
vse v zmernih količinah.

Lykke je preprosta danska beseda za srečo. »København
je verjetno najbolj lykkejevsko mesto na svetu. Ob petih
popoldne vsi odidejo iz službe, se s kolesi odpeljejo domov,
se dve uri ustvarjalno igrajo z otroki, odidejo ven in za naključnega tujca naredijo nekaj dobrega, prižgejo sveče in
se nato umirijo, da si ogledajo več epizod televizijskega
nordijskega noir trilerja o nekem psihopatskem pedofilu,«
piše Meik Wiking, avtor knjige The Little Book of Lykke: The
Danish Search for the World's Happiest People.

Ljudje na Švedskem trdo
delajo, vendar nikoli v škodo drugim delom svojega
življenja. Namesto da bi
izgoreli s 60-urnim delovnikom in se obremenjevali,
jih lagom spodbuja k ravnotežju in življenju nekje
»na sredini«. Druge značilnosti filozofije lagom so
varčnost,
zmanjševanje
stresa ter osredotočanje
na okoljska vprašanja in
trajnost.

HYGGE
Tako v danskem kot norveškem jeziku hygge pomeni »dati pogum, tolažbo,
veselje«. Na Danskem pa
je hygge več kot le beseda – je osrednji del kulture. Gre za to, da svojemu
odgovornemu, stresnemu
jazu privoščite oddih, da
lahko zaživi ta trenutek in
uživa v svojem neposrednem okolju. »Gre za uživanje v življenju s prijatelji
in družino, za negovanje
teh trenutkov. Gre za to,
da te trenutke zagrabimo
in jih naredimo posebne.
Vzemimo si čas in uživajmo v tem, kar je pred nami
zdaj, in ne v tem, kar šele
prihaja,« pravi Sofie Pedersen v svoji knjigi Keep
Calm and Hygge: A Guide
to the Danish Art of Simple
and Cosy Living.

L AGOM

čas, da se izgubite v knjigi, se sprehodite,
vozite kolo, delite svoj obrok, uživate v najljubši televizijski oddaji s prijatelji in družino ali pa igrate družabne igre, že vadite
hygge! Ne morete pa ga doseči, če se vam
nenehno mudi in ste v stresu._

Filozofija lagom je torej
čudovito preprosta in
ponuja alternativo ideji,
da vedno iščemo naslednjo najboljšo stvar. Anna
Brones v svoji knjigi Live Lagom: Balanced Living, the
Swedish Way pojasnjuje:
»Uporaba lagoma v našem vsakdanjem življenju –
v tem, kaj jemo, kaj nosimo,
kako živimo in kako delamo
– je morda trik za zavzemanje za bolj uravnovešen,
trajnostni življenjski slog, ki
pozdravlja užitke obstoja
in ne potrošništva.«_

N A K U P KNJ I G:
C IT Y M AGA Z I N E.S I/S K A N D I N AVS K AS R ECA

Sreča ni destinacija, ni cilj, je navada. Je to, kar naredimo, kar delamo, da je vse
drugo v našem življenju v
najlepšem redu. Če želimo
biti resnično srečni, moramo biti aktivno vključeni v
svoje življenje. Prizadevajte si torej, da vanj vnesete
hvaležnost, veselje, zmernost, veščine, občutek, da
ste uspešni, občutek, da je
vaše življenje izpopolnjeno, ne pa da imate občutek praznine ali pomanjkanja izpopolnjenosti.
»Noben človek ne more biti
resnično srečen, če se ne
trudi izbirati poti svojega
življenja,« navaja svetovno poročilo o sreči iz leta
2012. In prav to poročilo je
med drugim ugotovilo, da je svoboda izbire eden izmed šestih dejavnikov,
ki pojasnjujejo, zakaj so nekateri ljudje srečnejši od drugih._

izbira
ava – moja
Moja dost

Ker se mi
zmeraj mudi!
www.posta.si/mdmi
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TEKAŠKI ČEVELJ ZA HITRE IN NEUSTRAŠNE

Supercross
Blast GTX
Vrhnji material čevlja sestavlja tkanina iz najlona,
opremljena z ojačitvijo, ki preprečuje trganje. Za
piko na i pa zračna membrana GORE-TEX ohranja
vaša stopala suha in preprečuje pretirano potenje.
Agresivno zasnovan podplat Contagrip zagotavlja
izjemen oprijem, s katerim se lahko lotite vsakega
izziva na poti. Da je stopalo zanesljivo varovano v
čevlju, zagotavlja notranji vložek Ortholite, ki se prilagodi stopalu in poskrbi za pravilno podporo. Vložek je izdelan iz spominske pene s posebno celično
konstrukcijo, ki omogoča zračenje čevlja, protibakterijska zaščita pa odpravlja mikrobe in neprijeten
vonj. Za popolno zlitje stopala s čevljem poskrbi še
tehnologija SensiFit, ki učinkuje kot močan objem
dveh dlani okoli celotnega narta. Za dodatno odzivnost pa skrbi vmesni del podplata EnergyCell, ki
je izdelan iz velike količine pene EVA.
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Tekaški čevelj SUPERCROSS BLAST GTX premore
sistem hitrega zavezovanja Quicklace, njegova
vrvica pa je štirikrat močnejša od tradicionalne vezalke. Poleg tega je zavezan več kot štirikrat hitreje,
dodatna elastika na sredini čevlja pa poskrbi, da
odvečna vrvica ne bo v napoto, temveč bo varno
pospravljena tudi ob res hitrem teku._

Tekaški čevelj SUPERCROSS BLAST GTX nadaljuje
navdih izvirnih primerkov iz legendarne družine
SPEEDCROSS. Ustvarjen je za tek po vseh, tudi divjih
terenih. Ne glede na teren ali vremenske razmere
vam bo pomagal dosegati nove rekorde in premikati
mejnike. Vodoodporni tekaški čevelj prinaša še eno
zelo zaželeno lastnost – udobje. Zanj je Salomon
poskrbel z mehkimi materiali, rešitvami za idealno
prileganje stopalu in ravno pravšnjo količino pene.

Z A NAKUPE BREZ SLABE VESTI

* CERTIFIKAT GOTS

ETIČNE IN
TRAJNOSTNE
MODNE BLAGOVNE
ZNAMKE
T R A J N O S T J E VS E P O M E M B N E J ŠA ,
T E G A N E G R E Z A N I K AT I . VS E
V E Č L J U DI P O S K U ŠA Z M A NJ ŠAT I
S VO J V PL I V N A PL A N E T, I N TA KO
S E P O JAV L JA T U DI V E DN O V E Č
E T I Č N I H I N T R A J N O S T N I H M O DN I H
B L AG OV N I H Z N A M K , K I S E O D Z I VA J O
N A P OV PR A Š E VA NJ E I N P O M AG A J O
S PR E M E N I T I M O DN O I N DU S T R I J O N A
BOLJ E .

01 / BIRDSONG
Birdsong je butična znamka, ki proizvaja čudovita
ženska oblačila. Te ročno izdelujejo šivilje in pletilje
v Londonu, ki zaslužijo »nadpovprečno londonsko
plačo«. Podjetje temelji na filozofiji poštenosti in
pristnosti ter strankam obljublja »no sweatshop,
no photoshop« (nič izkoriščanja, nič photoshopa)._

To je najvišji svetovni standard za
proizvodnjo ekološkega tekstila.
Vse stopnje predelave ekoloških
vlaken morajo potekati ločeno od
konvencionalne predelave in biti
jasno določene. Celoten postopek
mora biti okolju prijazen, upoštevati je treba postopke za zmanjševanje odpadkov in izpustov. (Vir:
pravicna-trgovina.si)

birdsong.london
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02 / MOTHER OF PEARL
Mother of Pearl je trajnostna in etična znamka luksuznih
dizajnerskih ženskih oblačil in dodatkov, ki proslavlja individualnost in edinstvenost. Uporablja več eko
materialov, med njimi organski bombaž, prav tako pa se
zavezuje k poštenemu plačilu za delavce v svoji proizvodni verigi._
motherofpearl.co.uk

E

03
03 / ASKET

ASKET že od leta 2015 ustvarja
brezčasne izdelke z revolucionarnimi velikostmi in poštenimi cenami.
To je znamka, ki se požvižga na
sezonske kolekcije, izloča vse
posrednike in prodaja neposredno vam – s tem, da se v celoti
osredotoči na izdelavo ene stalne
kolekcije._
asket.com

04

KAJ
NAREDI
BLAGOVNO
ZNAMKO
ETIČNO?

05 / UNDERPROTECTION
Underprotection je danska blagovna znamka,
pri kateri združujejo etiko in estetiko ter
ustvarjajo spodnje perilo, oblačila za prosti
čas in kopalke iz trajnostnih materialov. Omejujejo količino vode, ki jo uporabijo pri svoji
proizvodnji, prav tako pa so sprejeli kodeks
ravnanja fundacije Fair Wear, s čimer so postali odgovorni za delovne pogoje in proizvodno verigo v državah proizvajalkah._

05
0706
underprotection.eu

Na kratko: etična blagovna znamka
zagotavlja, da pozitivno vpliva na ljudi,
planet in živali ter da pravično ravna s
svojimi delavci. To vključuje politike in
prakse glede otroškega dela, prisilnega dela, varnosti delavcev, pravic do
vstopa v sindikat in izplačevanje plače. Etična znamka skrb namenja tudi
rabi virov in energije ter tako poskuša
zmanjšati svoj ogljični odtis, svoj vpliv
na vodne poti, prav tako pa prakticira
varno uporabo in odstranjevanje kemikalij. Ne nazadnje etična blagovna
znamka ne uporablja nobenega živalskega proizvoda ali pa le zelo malo
proizvodov, kot so volna, usnje, krzno,
angora, astrahan ter eksotična živalska koža in dlaka. Če se jim popolnoma odpove, lahko rečemo, da je znamka 100-odstotno veganska!

E
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06 / WOMSH

Moda in trajnost lahko nedvomno gresta z
roko v roki, kar dokazuje tudi obutev Womsh.
Njihove superge so v celoti oblikovane in izdelane v Italiji, zatekajo se k recikliranju, v svoji
proizvodnji za 90 odstotkov potreb uporabljajo le čisto energijo, prav tako pa si prizadevajo
zmanjšati svoj ogljični odtis, tudi s tem, da
sadijo drevesa. V ponudbi je med drugim na
voljo linija za vegane._
womsh.com

Zdaj, ko veste, na kaj morate biti pozorni, da ugotovite, ali je blagovna
znamka etična ali ne, se lahko odločite
za nakup v svoji okolici ali pa v kateri izmed spletnih trgovin (tudi s tem
boste zmanjšali svoj ogljični odtis), ki
delujejo v Evropi oziroma Evropski uniji
ter dostavljajo v Slovenijo. Za vas smo
izbrali nekaj odličnih spletnih trgovin, v
katerih vas čakajo trajnostna in etična
oblačila, spodnje perilo, obutev in modni dodatki._

4

07 / CARPASUS

CARPASUS je švicarska blagovna znamka
za moške, ki izdeluje fine srajce, nogavice
in žepne robce. Tudi pri tej so se odločili za
uporabo bombaža s certifikatom GOTS in za
lokalno proizvodnjo, s čimer zmanjšujejo svoj
ogljični odtis. Prav tako skrbno sledijo svoji
proizvodni verigi ter delavcem zagotavljajo
dobre delovne razmere in redne plače._
carpasus.com

** SA8000

04 / HONEST BASICS

Honest Basics je blagovna znamka s sedežem
v Nemčiji in s certifikatom GOTS*. Pri tej si
prizadevajo, da bi trajnostno modo naredili
dostopno vsakomur – ohranjajo nizke cene,
ustvarjajo kakovostne osnovne kose, ki jih najdemo v vsaki omari, ter nenehno izboljšujejo
trajnost svojih izdelkov in dobavne verige._
honest-basics.com

08 / MUD JEANS

To je mednarodni standard na
področju dela in pravic delavcev,
ki obsega osem socialnih prvin
(delo otrok, prisilno delo, zdravje
in varnost, pravico do kolektivnih
pogajanj, zapostavljanje, disciplinske ukrepe, delovni čas, plačila)
in sistem vodenja; vsi temeljijo na
pristopih, znanih že iz standardov
ISO 9000 in 14001.
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Nizozemska znamka MUD Jeans je namenjena trajnosti. Poleg prodaje čudovitih trajnostnih kosov ponuja tudi najem, s katerim lahko
kavbojke najamete za največ eno leto. Po pretečenem letu lahko
kavbojke zamenjate z novimi, in sicer za mesečno »naročnino« 7,50
evra. Tudi pri MUD Jeansu uporabljajo kombinacijo bio bombaža s
certifikatom GOTS ter recikliranega bombaža po porabi._
mudjeans.eu

Sožitje in solidarnost
sta ključni načeli
tako v delovnem okolju
kot širše v družbi
Septembra je stekla
komunikacijska kampanja
Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
za spodbujanje medgeneracijskega
sodelovanja na delovnem mestu.
Poteka pod geslom Vsi
zmagujemo, ko sodelujemo.
Zakaj je projekt pomemben, je
pojasnil minister za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Janez Cigler Kralj. Sogovornik
poudarja, da morata sožitje in
solidarnost med generacijami
postati tisti plemeniti načeli, ki ju
zavestno gojimo in spodbujamo na
delovnem mestu ter širše v družbi.

Kampanjo sofinancirata Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti in Evropska unija prek Evropskega socialnega sklada. Kaj je namen
kampanje?
Namen je ozaveščanje o pomenu medgeneracijskega sodelovanja. S kampanjo pod geslom Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, želimo
na ministrstvu prispevati k odpravljanju medgeneracijskih stereotipov ter spodbujati medgeneracijsko sodelovanje v delovnem okolju. Z
aktivnostmi nagovarjamo delodajalce, delovno aktivne prebivalce ter študente in dijake, ki
vstopajo na trg delovne sile.

Foto: STA

Zakaj je kampanja pomembna?
V delovnih okoljih se srečujejo štiri generacije,
hkrati pa sta medsebojna podpora in izmenjava znanja ključni za uspešno delo ekip. Kot minister, pristojen za delo, dajem velik poudarek
medgeneracijskemu sodelovanju na delovnem
mestu, saj krepi osebno zadovoljstvo zaposleOGL ASNA VSEBINA

nih, nas motivira in pripomore k širšemu družbenemu in gospodarskemu razvoju.
Med svoje prioritete sem uvrstil odziven trg
dela, kjer je bistveno, da se svet zaposlovanja
odziva na družbene potrebe ter se upoštevajo
interesi in koristi vseh generacij. O relevantnosti
projekta za gospodarstvo priča tudi dejstvo,
da kampanja poteka s podporo Gospodarske
zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
Katere aktivnosti boste izvedli v okviru
projekta?
Osrednja informativna točka kampanje je spletišče Sodelovalnica.si. Delodajalci z dobrimi
praksami medgeneracijskega sodelovanja se
lahko prijavijo na natečaj za priznanje Mega,
odrasli in šolarji pa se lahko udeležujejo delavnic na to temo. Spremljali nas boste lahko
tudi v medijih. Kot velik podpornik te teme bom
tudi sam prisostvoval v omenjenih dejavnostih.
Aktivnosti se bodo odvijale vse do konca leta

2022. Relevantnost projekta smo potrdili tudi
z izvedbo raziskave javnega mnenja avgusta
letos. Ugotovili smo, da je prenos znanja in veščin s starejših na mlajše zaposlene boljši kot v
obratni smeri. To kaže, da obstaja potreba po
spodbujanju obratnega mentorstva, kar je namen kampanje.
Kakšne učinke pričakujete na dolgi
rok?
Prepričan sem, da bomo storili korak naprej v
odpravljanju stereotipov. Predvidevamo, da
bodo učinki projekta vidni v kombinaciji z drugimi aktivnostmi in projekti, ki jih izvajamo na
ministrstvu in so tudi predstavljeni na spletišču
Sodelovalnica.si. Na dolgi rok želimo prispevati
k zvišanju deleža starejših zaposlenih in delavcev začetnikov ter spodbuditi starejše delavce
k podaljševanju delovne aktivnosti in delodajalce k zaposlovanju starejših delavcev in delavcev začetnikov. Vsi lahko imamo veliko koristi
od medsebojnega sodelovanja med različnimi
generacijami na delovnem mestu._

Čas se
izteka
Dokumentarni filmi
so eden izmed boljših
načinov, da se spoznate
z okoljskimi vprašanji in
se izobrazite o področjih
trajnosti, za katera morda
še nimate znanja. Vabimo
vas, da si ogledate pet
dokumentarnih filmov,
zaradi katerih boste začeli
razmišljati trajnostno in s
katerimi boste šele zares
spoznali, kaj nas lahko
čaka v prihodnosti, če ne
bomo spremenili svojega
načina življenja!

COWSPIRACY:
SKRIVNOST TRAJNOSTI
(COWSPIRACY: THE SUSTAINABILITY SECRET,
2014)

Kip Andersen in Keegan Kuhn v dokumentarcu Cowspiracy proučujeta živinorejsko industrijo in njen vpliv na okolje. Ko njune raziskave napredujejo, je dostop do zaupanja
vrednih podatkov o okoljskih posledicah reje živali vse
težji, zlasti na industrijski ravni. V intervjujih z nevladnimi
organizacijami in politiki odkrijeta, da združenja za zaščito
narave morda res ne naredijo vsega, kar je v njihovi moči,
da bi se reja živali usmerila k trajnosti. Bi bila lahko za tem
obsežna zarota, ki vključuje skrivne interese?_

THE GAME CHANGERS
(2018)

The Game Changers v režiji z oskarjem nagrajenega režiserja dokumentarnih filmov Louieja Psihoyosa ter v izvršni
produkciji Jamesa Camerona, Arnolda Schwarzeneggerja, Jackieja Chana, Lewisa Hamiltona, Novaka Đokovića
in Chrisa Paula pripoveduje zgodbo o Jamesu Wilksu,
elitnem trenerju specialnih sil in zmagovalcu The Ultimate
Fighter, ki potuje po svetu, da bi odkril optimalno prehrano
za človeško delovanje. Skupaj z elitnimi športniki, vojaki,
vizionarskimi znanstveniki, kulturnimi ikonami in vsakdanjimi junaki trajno spremeni svoje razumevanje hrane in
definicijo resnične moči._
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Marjana, 56 let
Sekretarka
Marko, 29 let
Analitik

NEOMAJNA PODPORNICA
DOBRIH IDEJ

VEDNO V KORAKU Z
DOBRIMI ARGUMENTI

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE NA
DELOVNEM MESTU POMEMBNO ZVIŠUJE
ZADOVOLJSTVO, PRIPADNOST IN
PRODUKTIVNOST.
Povežite izkušnje, poiščite nasvete in delite svoje junaške zgodbe na sodelovalnica.si.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

PRAVA CENA
(THE TRUE COST, 2015)

Dokumentarni film Prava cena pripoveduje zgodbo o oblačilih, ki jih nosimo, o ljudeh, ki jih izdelujejo, in učinku, ki
ga ima tekstilna industrija na ta planet. Cene oblačil že
desetletja padajo, stroški njihove izdelave pa dramatično
naraščajo, a jih danes nosijo ljudje, ki jih izdelujejo, in okolje, v katerem je tekstilna industrija. Film, ki odgrne zaveso
nepovedane zgodbe in nas pozove, da se vprašamo, kdo v
resnici plačuje pravo ceno naših oblačil._

LETA NEVARNEGA
ŽIVLJENJA

(YEARS OF LIVING DANGEROUSLY, 2017)
Prva serija Leta nevarnega življenja iz leta 2014 je obveljala za »najpomembnejšo televizijsko serijo, ki je bila kdaj
posneta«, prav tako je osvojila emmyja za izjemen dokumentarec. Gre za produkcijo Jamesa Camerona, Jerryja
Weintrauba in Arnolda Schwarzeneggerja za National
Geographic, ki vključuje hollywoodske zvezdnike, novinarje in producente. Med njimi so David Letterman, Ty Burrell, Gisele Bündchen in Jack Black, ki raziskujejo težave
in rešitve v segmentu globalnega segrevanja in varovanja
okolja._

PRED POTOPOM
(BEFORE THE FLOOD, 2016)

Še en zvezdnik, ki svoja prizadevanja usmerja v boj proti
podnebnim spremembam, je igralec Leonardo DiCaprio,
ki je leta 2016 skupaj z režiserjem Martinom Scorsesejem
posnel dokumentarni film za National Geographic. Film,
ki je bil premierno predvajan na spletu, analizira, kako
lahko preprečimo okoljske težave, kot so izginotje oziroma izumrtje ogroženih naravnih ekosistemov in avtohtonih skupnosti. Dokumentarec, ki ga je Leonardo DiCaprio
predstavil dosledno in privlačno, ima navdušujočo igralsko zasedbo, med drugim Baracka Obamo, Billa Clintona, papeža Frančiška, znanstvenike iz vesoljske agencije
Nasa, voditelje skupnosti in okoljske aktiviste._
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Marjan, 60 let
Vodja oddelka

NAJBOLJŠ̌I V SESTAVLJANJU
ODLIČ̌NIH NASVETOV

Luka, 24 let
Montažer

NATRENIRAN ZA
NATANČ̌NOST

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE NA
DELOVNEM MESTU POMEMBNO ZVIŠUJE
ZADOVOLJSTVO, PRIPADNOST IN
PRODUKTIVNOST.
Povežite izkušnje, poiščite nasvete in delite svoje junaške zgodbe na sodelovalnica.si.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

SLOVENIJA JE LEPA

DOŽIVITE
ROMANTIČNO
JESEN

K R AS
BIO HOTEL ST. DANIEL
Bio hotel St. Daniel, ki ga
boste našli v vasi Hruševica v Štanjelu, je vse prej
kot »še en« hotel v vrsti
ponudnikov v Sloveniji. Gre
namreč za holistični prostor, hotel s filozofijo, da je
ekološko najvišja stopnja
trajnostnega razvoja. Niso
ekološki, ker je to v modi.
Ekološki so zato, ker je to
nekaj najnaravnejšega. In
to boste lahko zaznali na
vsakem koraku. Njihove
sobe, suite in apartma so
opremljeni z rustikalnim
pohištvom iz recikliranega
lesa in s protialergeno
posteljnino iz ekološkega
bombaža. Vse sobe imajo
tudi tako imenovani sveti
kotiček. Pred vrati je vrečka
s soljo in žajbljem, saj staro
izročilo pravi, da prav ti
sestavini čistita prostor na
energetski ravni, v sobi pa
nihalce, ki vas bo s pravo
frekvenco spet uglasilo.
Sprostite se lahko tudi v
savni, pri kateri lahko izbirate med protistresnimi in
poživljajočimi terapijami._

Če turističnega bona letos še niste izkoristili ali pa
morda želite raziskovati našo čudovito Slovenijo v
jeseni, vam predlagamo, da skočite na katero izmed
teh idiličnih destinacij, ki vas bodo v jesenski preobleki
samo še bolj začarale!

stdaniel.si

GORIŠKA
LAKE VILLAGE PIKOL
Od vrhunske restavracije
do plavajoče glamping
vasi, vse to boste našli v
Rožni Dolini pri Novi Gorici,
kjer je družina Pikol ustvarila Lake Village. Romantične
hiške na vodi goste umirijo
in navdajo z občutkom
svobode. V vasici je pet
hišic, ki izkazujejo globok
poklon naravi in kraju,
v katerem stojijo. Hišice
odlikujejo izbrani naravni
materiali, toplina lesa in
brezskrbno bivanje med
vodo in gozdom, nekatere
pa vključujejo tudi masažni
bazen. Vsekakor velja
dodati, da si je restavracija s svojimi kulinaričnimi
kreacijami prislužila Michelinov krožnik (The Plate
Michelin)._
pikol.si

G O R E NJ S K A
VILA TRIGLAV
Vila Triglav, ki leži pod
najlepšimi vrhovi Julijskih
Alp in ponuja pogled na
smaragdno jezero Jasna,
je namenjena vsem, ki pričakujete in zahtevate več!
Ponuja osem sodobnih
in udobnih sob različnih
velikosti. Na voljo so štiri
dvoposteljne sobe, dve
suiti, družinska soba in
apartma. Sobe z balkonom
ponujajo čudovit pogled

na jezero Jasna in bližnje
Julijske Alpe. Za boljše
počutje in prijazno okolje
ima vila tudi zimski vrt s
pogledom na jezero Jasna,
ki kar vabi k prijetno preživetim uricam, v spodnjih
prostorih pa sta gostom na
voljo finska savna in notranji pokriti bazen. Ta omogoča pogled na okoliške
vrhove, kar pričara že tako
sproščujočemu namakanju
v bazenu prav poseben,
romantičen pridih.
vila-triglav.si
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Š TA J E R S K A
EKO APARTMAJI
ORTENIA
Ortenia so prvi ekološki
apartmaji v Sloveniji,
zasnovani na načelih
inovativne trajnostne
gradnje. S premišljeno
izbiro zdravih materialov in
načel delovanja so postali
kraj odkrivanja lepših
trenutkov življenja, točka,
v kateri se vaš svet stika s
svetom narave. Tukaj lahko
bivate v šestih razkošnih
apartmajih: v Azuri,
Herbarii, Lavandi, Rosi,
Oriani in Inocentii. Vsaka
ima tako svoje značilnosti,
ki jih nekako razkriva že ime
samo. K vsemu naštetemu
vas vabi še 24 ur odprt Spa
center Ortenia, v katerem

Za trendi
zaključek poletja
vas čakajo zunanji masažni bazen, infra
ali finska savna, krepčilna masaža ali
pa preprosto počitek na blazinah. Ne
manjka niti prostor za vadbo, opremljen
s profesionalnim sobnim kolesom in
eliptikom, TRX-trakovi in drugimi manjšimi
pripomočki za vzdrževanje psihofizične
zmogljivosti. Izposodite si lahko tudi
vrhunska kolesa z vso dodatno opremo, v
apartmajih pa vas čakajo pohodne palice
in karta pohodnih poti._

… si oblecite vašo najljubšo obleko,
izberite modne čeveljce Deichmann
in kanite nekaj kapljic priljubljene dišave.
Za piko na i dodajte še nasmeh in se
samozavestno zavrtite v novo obdobje.

ortenia.com
14,99 EUR

39,99 EUR

19,99 EUR

Š TA J E R S K A

G O R E NJ S K A

CHOCOLATE VILLAGE
BY THE RIVER

FOREST GLOBE

Resort Chocolate
Village by the River ima
čudovito lego v naravnem
parku Natura 2000,
neposredno ob reki in ob
znameniti mednarodni
Dravski kolesarski poti.
»Glampirate« lahko v treh
hišicah: hiški Forastero z
velikimi panoramskimi okni,
hiški Criollo z edinstvenimi
ležišči in panoramskim
razgledom ter v hiški
Trinitario z zasebnim
džakuzijem in najlepšim
razgledom na reko. Poleg
luksuznega bivanja so
za vse entuziaste nad
čokolado pripravili tudi
čokoladna razvajanja, kot
so masaže s čokolado,
obisk manufakture Tete
Fride, seveda pa ne
manjka niti čokoladna
kavarna._
chocolatevillage.eu

V River Campingu Bled,
ki leži ob reki Savi med
Bledom in Radovljico, se
lahko pohvalijo z novo
pridobitvijo. Mobilnim
hišicam so namreč dodali
še posebno drevesno
hišico – Forest Globe.
Viseča krogla je primerna
za romantičen oddih
za pare in predstavlja
nepozabno doživetje na

ava
Moja dost

pragu Bleda. Bivalna
lesena viseča krogla
je narejena iz lesenih
trikotnikov, v notranjosti
pa se skriva postelja
s hladilnikom. Njena
posebnost je tudi v tem,
da se giblje v ritmu dreves.
Izdelal jo je dijak srednje
lesarske šole Rok Hodnik,
ki je zamisel razvil s
svojim mentorjem Igorjem
Stropnikom._

54,99 EUR

rivercamping-bled.si

ira
– moja izb

j
Ker cenim svo
!
prosti čas
www.posta.si/mdmi

29,99 EUR

24,99 EUR

34,99 EUR
deichmann.si
obozujemocevlje.si
@deichmann_adria

VILA PLANINKA:
ODKLOP, KI
NAPOLNI
Butični hotel Vila Planinka 5* na Jezerskem je popoln kraj za pobeg od
hektičnega vsakdana. Tu teče čas
drugače, osebje pa izpolni vsako željo
in zagotavlja oddih po vaši meri. V Vili
Planinka zagovarjajo trajnostno filozofijo in verjamejo, da je narava ne glede
na letni čas najboljši wellness. Zato
svoje goste spodbujajo k aktivnostim
na prostem, v Vili pa ohranjajo zdravo
ravnovesje med sodobnostjo in tradicijo, med luksuzom narave in tehnologije. Kot gosta vas bodo navdušili dih
jemajoči razgledi na Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke, najbolj reprezentativna zbirka slovenskih vin, vrt z
energijskimi točkami, savna in številne
drobne pozornosti.
Kulinariko so zastavili na visoki ravni.
Njihov chef je izbirčen in pedanten.
Sledi trenutnemu navdihu, izbira lokalno in sezonsko. Verjame, da se govedo in ovce morajo pasti v gorah, kjer
tudi nabira zelišča in divje plodove za
svoje kulinarične presežke. Za ujemanje hrane z vini pa v Vili skrbi izjemen
vinski poznavalec, ki vam bo postregel
z eminentnimi domačimi okusi. V restavraciji Vile Planinka lahko po predhodni napovedi uživate tudi zunanji
gostje. Tisti, ki načrtujete daljši oddih
v 5-zvezdičnem hotelu Vila Planinka,
pa ne spreglejte ugodne ponudbe pa-

ketov, ki so jo pripravili za jesen in zimo, paketa Romance
za zaljubljene in Gourmet za
foodije. S posebno ponudbo
napovedujejo čaroben božič
in zasneženo silvestrsko pravljico.
In še odgovor na glavno
vprašanje: Seveda, v Vili Planinki lahko izkoristite tudi svoj
turistični bon!_

Zgornje Jezersko 67 / Zgornje
Jezersko
vilaplaninka.com
unplug@vilaplaninka.com /
04 255 97 50

infomat
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REMI'S PLACE
Razvajajte svoje brbončice v središču Ljubljane!

Sprehod po centru Ljubljane ima prav poseben čar. Tako za
turiste kot domačine. In ko se boste naslednjič odločili raziskovati romantične mestne uličice, vsekakor zavijte tudi na
Gornji trg. To je res čaroben del Ljubljane, kjer je na vogalu z Rožno ulico svoj prostor našla tudi restavracija Remi's
place. To je prostor, kjer boste preprosto uživali. Stilsko dodelan interier in okusno snovani krožniki iz zgolj lokalnih sestavin so le del vsega, kar ponujajo. Prijazno strežno osebje
bo ljubiteljem dobrega vina ponudilo širok izbor vin, lahko
pa jih obiščete tudi ob posebnih vinskih večerih in drugih
dogodkih. Vedno so pripravljeni prisluhniti vašim željam, če
potrebujete prostor za zaključeno družbo, rojstnodnevno
zabavo ali poslovno kosilo. Imajo pa tudi zaseben klub, v
katerem lahko zaključite večer.
Kot smo že omenili, so na jedilniku le lokalne sestavine, prilagojene vsaki sezoni. Tako boste vedno jedli svežo in lokalno pridelano hrano. Če ste vsaj malo gurmana, se boste pri
njih prav gotovo dobro počutili, ravno tako pa vaš želodček
in brbončice, za katere pravijo, da so najpomembnejše
pri kulinaričnem razvajanju. Če je hrana okusna v ustih,
bo zadovoljno celo telo, s tem pa izkušnja v Remi's placeu
odlična._

»Če je hrana okusna
v ustih, bo zadovoljno celo
telo!«
Gornji trg 20 / Ljubljana
remisplace.si
info.remisplace@gmail.com /
030 794 355

infomat
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Receptura

TRENUTEK
ZATE

Ljubitelji kave si dneva brez tega
omamnega dišečega napitka zagotovo
ne morete predstavljati. Svojo kavo
si lahko z dodatkom izbranih začimb
spremenite v opojno dišeč napitek
ali pa si kavni okus pričarate pri peki
slaščic. Poskusite nekaj drugačnega,
nekaj posebnega, in razvajajte svoje
brbončice z edinstvenimi okusi.

LE Š N I KOV I MAF I N I S
K AV N I M NAD E VO M
SESTAVINE ZA 12 MAFINOV ///
Za nadev
- 250 ml sladke smetane
- 50 ml espressa
- 200 g temne čokolade

MACC H IATO S S L AN O
K AR AM E LO

LE D E NA C I M ETOVA
KO KOSOVA K AVA

SESTAVINE ZA 4 OSEBE ///

SESTAVINE ZA 4 OSEBE ///

Za karamelno omako
- 1 žlica vode
- 1 žlica masla
- 80 ml sladke smetane
- 1 žlička začimbne mešanice
Kotányi Salted Caramel
Za latte macchiato
- 800 ml mleka
- 4 espresso kave

- 400 ml kokosovega mleka
- 800 ml hladne kave
- 250 ml stepene smetane
- 2 žlici začimbne mešanice
Kotányi Cinnamon Dream
- malo javorjevega sirupa ali nektarja
agave za sladkanje (po želji)

PRIPRAVA

PRIPRAVA
Za karamelno omako na ponvi
segrejte sladkor in vodo, da se sladkor
popolnoma raztopi. Potem ga na
srednjem ognju karamelizirajte od 10 do
15 minut, da postane svetle karamelne
barve. Medtem ves čas mešajte. Ponev
odstranite z ognja, dodajte maslo in
mešajte, dokler se ne stopi. Dodajte
slano karamelo Kotányi in pustite, da se
ohladi. V vsak kozarec dajte 1 ali 2 žlički
karamelne omake. Pripravite 4 espresso
kave in spenite mleko s penilnikom. V
kozarce nalijte mleko in nato previdno
dodajte kavo. Okrasite s slano karamelo
Kotányi._

Kokosovo mleko zmešamo z eno žlico
začimbne mešanice Cinnamon Dream,
zmes prelijemo v pladenj za ledene
kocke in zamrznemo. Tik pred postrežbo
stepemo smetano, da se strdi, jo
dodamo v slaščičarsko vrečko in nanjo
namestimo zvezdasti nastavek. Kocke
ledu razdelimo v štiri kozarce in jih
prelijemo s hladno kavo, ki jo po želji
sladkamo z malo javorjevega sirupa ali
nektarja agave. Na kavo nabrizgamo
veliko stepene smetane, ki jo okrasimo
s sveže mleto začimbno mešanico
Cinnamon Dream._

Za mafine
- 125 g zmehčanega masla
- 125 g sladkorja
- ščepec soli
- 2 jajci
- 180 g moke
- 100 g mletih lešnikov
- 2 žlički pecilnega praška
- 100 ml hladne kave
- 2 žlici začimbne mešanice Kotányi Chai Moment

PRIPRAVA
Za nadev zavrite espresso in sladko smetano.
Čokolado drobno nasekljajte in jo dajte v posodo.
Čez nalijte vrelo kavo in mešajte z metlico, da
dobite gladko maso. Vsaj dve uri pustite stati v
hladilniku. Pečico segretje na 180 °C. Zmehčano
maslo, sladkor, začimbno mešanico Chai Moment
in sol penasto zmešajte. Dodajte jajci. Posebej
zmešajte moko, lešnike in pecilni prašek ter
mešanico postopoma skupaj s kavo dodajte
v penasto zmes. Modelčke za mafine obložite
s papirčki za mafine ali jih namastite, nato jih
napolnite z zmesjo z lešniki. Pecite na srednji višini
približno 30 minut. Mafine vzemite iz pečice in jih
pustite, da se povsem ohladijo. Čokoladno kremo
vzemite iz hladilnika in jo premešajte, da je lepo
kremasta. Nato jo dajte v dresirno vrečko s konico
v obliki zvezde in jo iztisnite na mafine. Te na koncu
okrasite z začimbno mešanico Chai Moment._

KAVARNE, KI JIH MORAŠ POZNATI
KAVARNA STOW

HI KO FI

ČRNO ZRNO

Gosposka ulica 15;

Tyrševa ulica 13;

Gornji trg 17;

Ljubljana

Maribor

Ljubljana

stow.si

hikofi.eu

crnozrno.com
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trenutek zate

www.kotanyi.com •  kotanyi.si

Nizko
cenovci

2020
G O O G LE P I X E L 4A
Google z modelom Pixel 4A dokazuje, da je kralj srednjega razreda. Ponuja namreč vrhunsko kamero, hitro
delovanje in dobro življenjsko dobo baterije za približno
350 evrov. Prav tako so vključena koristna orodja, namenjena le modelom Pixel, kot so Live Caption for Calls,
Call Screening in orodja za osebno varnost. Čeprav
bo novinec Pixel 4A na voljo le v eni barvi in s samo eno
zadnjo kamero, še vedno ostaja najboljši telefon za svojo
ceno! Če nekoliko razčlenimo. Google Pixel 4A prihaja
s procesorjem Snapdragon 730, njegova baterija ima
zmogljivost 3.140 mAH in se polni pri 18 W. Zaslon OLED
v diagonalo meri 5,8 palca in je polne visoke ločljivosti.
Prvič se je zgodilo, da ima model Pixel kamero v luknji na
robu zaslona, in sicer gre za kamero z 8 MP, ki lahko med
drugim snema videe v polni ločljivosti. Na zadnji strani
telefona je ena glavna kamera (in edina), ki ima 12 MP,
snema pa lahko v 4K. Vse to dopolnjuje 6 GB delovnega
pomnilnika in 128 GB prostora za podatke. Na voljo je
le v eni barvi! Črni. Tudi zato si brez težav nadene naziv
najosnovnejšega »budget« telefona._
Cena na Amazonu: 350 evrov
amazon.de

IZ B
URE OR
DN
IK A

NE SPREGLEJ

Iščete nizkocenovni, tako imenovani »budget
telefon«? Pametni telefon, ki je tako poceni,
da si ga brez težav privoščite tudi brez vezave
pri svojem operaterju? Predstavljamo vam
najboljše nizkocenovne – poceni – »budget«
telefone 2020!
X I AO M I M I N OTE 1 0 LITE
Xiaomi vselej pripravlja lepe naprave, a je prav Mi Note
10 Lite tista, ki resnično izstopa. Oblikovanje je namreč
tako zelo usklajeno, da bi napravi zlahka pripisali nekajkrat višjo ceno. Vse se začne s 6,47-palčnim zaslonom
AMOLED, ki je ukrivljen in ima zelo minimalne okvirje. Za
selfi kamero je zareza minimalna »solzica«. Telefon je na
voljo v treh čudovitih barvah (Glaciar White, Midnight
Black in Nebula Purple), od katerih ima vsaka zelo izrazit
videz, ki tokrat izjemoma ni prav nič kičast.Pod površjem
se skrivajo procesor Qualcomm Snapdragon 730 G,
6 GB RAM-a, 64 ali 128 GB prostora za shranjevanje
in resnično ogromna baterija s 5.260 mAh. V oddelku
kamer pa boste našli glavno kamero s 64 MP, izjemno
širokokotno kamero z 8 MP ter makro kamero z 2 MP, ki ji
družbo dela globinski senzor s 5 MP._
Cena na Amazonu: 298 evrov
amazon.de

Poceni pametni telefon je velikokrat odlična rešitev,
ko vam vaš dnevni sopotnik (beri: pametni telefon)
nenapovedano odpove. Še pred leti je tovrstni
nakup pomenil sklepanje večjih kompromisov, leta
2020 pa vedno več proizvajalcev ponuja izjemne
telefone za majhne zneske. Tako lahko v razredu
do 300 evrov že kupite telefon, ki bo zadovoljil
prav vse vaše potrebe. Tudi telefone nekaterih
»premijskih«blagovnih znamk, ki so leta 2020 v tem
nizkocenovnem razredu prav neverjetni. V razredu
do 400 evrov pa so lahko vaši nakupi že popolnoma
brezkompromisni!

A P P LE WATC H 6
Šesta generacija najpopularnejše pametne ure na svetu ne
prinaša pretresljivih novosti, le
manjše izboljšave. Največja je
nov zdravstveni senzor, ki meri
tudi nasičenost krvi s kisikom.
Spregledati pa ne kaže niti
različice z znano oznako SE, ki
je občutno cenejša. Odlično,
Apple!_
apple.com

GOPRO HERO 9
B L AC K

SA M S U N G A 7 1
Najbolj premijski med vsemi nizkocenovci je Sasmung
A71. Ta prinaša vse, kar sodobni nomad potrebuje za
vsakodnevno preživetje v sodobnem svetu. Galaxy A71
ima glavno kamero s 64 MP. Ultraširoka kamera omogoča 123-stopinjsko vidno polje, s čimer lahko na posnetkih
zajamete skoraj vse, kar vidijo vaše oči, makro kamera
pa omogoča fokus na podrobnostih izbranega predmeta. Z globinsko kamero in funkcijo sprotnega ostrenja pa
lahko zameglite ozadje ter prilagodite globino polja za
čudovite umetniške posnetke. S funkcijo superstabilnosti
lahko na profesionalni ravni posnamete skoraj vsa svoja
doživetja. Superstabilnost odstranjuje tresenje ne glede
na to, ali snemate premikajoče se stvari ali se premikate
vi. Tudi kadar hodite ali tečete za svojimi hišnimi ljubljenčki, omogoča zajetje vsakega trenutka. A71 pa ima
tudi izjemno veliko baterijo, ki ima kar 4.500 mAh._
Cena na Amazonu: 375 evrov
amazon.de

N A K U P N A: C IT Y M AGA Z I N E.S I/N IZ KO C EN OVC I

N A J B O L J E P R O DA J A N T E L E F O N 1 /2 2 0 2 0

IPHONE 11

Glede na poročilo raziskovalne agencije OMDIA je Apple v
prvi polovici leta 2020 prodal 37,7 milijona iPhonov 11. Gre za
model, ki ima po mnenju marsikoga najboljše razmerje med
vrednostjo in ceno ter je tudi zato najbolj »priporočen« nakup
v Applovem ekosistemu. Privlačna je tudi njegova cena, ki
nikakor ni nizka. A vseeno je primerna. Dobite ga že za 666
evrov._
amazon.de

GoPro je že dolgo nesporni
kralj segmenta akcijskih kamer, saj je kalifornijsko podjetje v veliki meri odgovorno
za ogromno rast segmenta.
GoPro se ponaša z izjemno
impresivno paleto kamer in
dodatkov, a je z izdajo novega
HERO9 Black še enkrat dvignil
letvico. Tako kot jo dvigne
prav vsako leto. Letos bodo
kupci posnetke lahko zajemali
v 5K-ločljivosti, nov pa je tudi
način stabilizacije, ki je izjemen. GoPro obvlada!_
gopro.com

S O N Y A LP H A 7C
Sony Alpha 7C se ponaša z
brezkompromisno zmogljivostjo, naprednim samodejnim ostrenjem, snemanjem
videoposnetkov v ločljivosti 4K
in številnimi drugimi vrhunskimi lastnostmi. Vgrajen ima
slikovni senzor CMOS Exmor
R polnega 35-milimetrskega
formata z ločljivostjo 24,2 MP.
Novinec ima tudi 5-osno »in
body« stabilizacijo v sicer najmanjšem in najlažjem ohišju
na svetu. Zdi se, da bo idealen
sopotnik ustvarjalcev video
vsebin in fotografov, ki na
odpravah potrebujejo lahko in
izjemno zmogljivo opremo._
sony.si

VEČ NA CITYMAGAZINE.SI

Z A EKSPEDICIJE V
VSAKEM LETNEM ČASU

B ES ED I LO & IZBO R:
JA N M ACA RO L

GOOGLE PIXEL 5
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Novi Google Pixel 5 ni polnokrven paradni »konj« – zastavonoša, temveč vrhunski telefon srednjega
razreda. Pixel 5 ima 6-palčni zaslon AMOLED z ločljivostjo FHD+ in hitrostjo osveževanja 90 Hz ter izrezom
za selfi kamero z 8 MP. Zaslon premore izjemno tanke okvirje in tudi zato deluje precej bolj premijsko. Še
vedno pa »najboljši« Pixel premore tudi stereo zvočnike. Na zadnji strani pametnega telefona Pixel 5 boste
našli »enako« kamero, kot jo je imel njegov praprapradedek – Pixel 2. Glavna kamera tako premore 12,2
milijona slikovnih pik, a bo še naprej zajemala odlične fotografije, ki jih bo spustila skozi še boljše Googlove
algoritme. Podpira pa tudi OIS-stabilizacijo in lahko zajema video v 4K s 60 sličicami na sekundo. Družbo ji
dela še širokokotna kamera, ki premore 16 MP. V drobovju ima novi Google Pixel 5 najnovejši srednjerazredni procesor Qualcomm Snapdragon 765 G, 8 GB RAM-a in 128 GB nerazširljivega notranjega pomnilnika.
Podpora za omrežja 5G je na voljo, za avtonomijo pa bo poskrbela baterija s 4.000 mAh s podporo za hitro
polnjenje 18 W. Pixel 5 ima certifikat IP68 za odpornost proti vodi in prahu, klasični senzor za prstne odtise
na zadnji strani pa se je vrnil, kar se zdi v srednjem razredu skoraj »pozabljena« reč. A tako je to z Googlovimi telefoni! Uradna cena telefona Google Pixel 5 bo v ZDA 700 dolarjev, v nekaterih evropskih državah pa
naj bi bil na voljo za 630 evrov._
shop.google.com

TH I N K PA D X1 FO LD7
To je prvi »prepognjenček« med prenosniki. Po vzoru telefona s prepogljivimi
zasloni je Lenovo predstavil vrhunski
ThinkPad X1, ki v notranjosti ponuja
najnovejše procesorje Intel Core, ima
zadnjo generacijo hitrega rama in 1
TB prostora za shranjevanje. Podpira
povezljivost 5G. Največja posebnost pa
je prepogljiv zaslon s površino dimenzije 13,3 palca v tehnologiji OLX QXGA
(2048 x 1536), ki podpira upravljanje na
dotik. Polovica zaslona lahko prevzame
funkcijo »digitalne« tipkovnice, analogno
pa lahko dokupite kot dodatek. Lenovo
je idejo »prepognjenega« prenosnika
snoval zadnja štiri leta in jo izpopolnil
do potankosti. Cena novinca je 2.500
evrov._

Alu-Cab
Podjetje Alu-Cab zadnjih 20 let ustvarja izjemne
in tehnološko dovršene strešne šotore za vse
ljubitelje overlandinga, ki želijo odkrivati svet
ne glede na letni čas. Svoje izkušnje črpajo iz
neusmiljenega afriškega zaledja ter vsako leto
presenetijo z množico novosti in inovacij.
V Sloveniji lahko šotore in celotno opremo AluCab dobite pri podjetju MatSport iz Ljubljane, ki
del svoje dejavnosti posveča opremljanju vozil
za avanturistično preživljanje prostega časa ter
vaše vozilo predela z dodatki in nadgradnjami
podjetja Alu-Cab.
Ta so izdelana izjemno robustno za uporabo
v najzahtevnejših razmerah. Različni šotori in
nadgradnje so izjemno kakovostni ter izdelani z
mislijo na aerodinamiko vozila. Okvir šotora je iz
aluminija, ki zagotavlja zaščito pred vremenskimi vplivi, hkrati pa omogoča izjemno hitro odpiranje in pospravljanje šotora s plinskim dvižnim
sistemom. Zaradi trdega ogrodja ima strešni
šotor daljšo življenjsko dobo in je lahko na strehi
avtomobila v vseh letnih časih.
Več informacij in celotno ponudbo Alu-Cab
dobite pri podjetju MatSport iz Ljubljane._
matsport.si

lenovo.com
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FIFA 21
Prihod nove nogometne simulacije iz niza FIFA je vsakoletni dogodek, za številne malodane obred. Letos slovita
serija prinaša kar nekaj novosti, začenši z dinamičnejšim
dogajanjem na zelenici, zahvaljujoč predelani umetni pameti. Ta pazljiveje spremlja, kar počnete, utekava in išče
prostor za podajo. Novi sistem preigravanja omogoča
ustvarjalnejša srečanja enega proti enemu, trki med nogometaši pa so na rovaš boljše fizike precej bolj realistični. FIFA 21 daje več poudarka uličnemu nogometu petih
proti petim v načinu Volta, vsebuje karierne izboljšave in
prinaša več kot 30 uradnih lig, več kot 700 ekip
in nad 17.000 avtentičnih igralcev._

ea.com
/ I G R A

LET'S SING: QUEEN
Videoigerne karaoke so še vedno priljubljene, zlasti
tiste, ki si za osnovo jemljejo znane posameznike in
skupine. Zato ni dvoma, da bo marsikdo, ki si želi petja
doma, posegel po igri Let’s Sing: Queen. Ta omogoča
polaganje glasov na številne legendarne komade,
kot so Bohemian Rhapsody, I Want to Break Free, We
Will Rock You, We Are the Champions. Trideset jih je
in podloženi so z uradnimi videospoti, da se človek
dejansko počuti kot živosrebrni Fredi in kompanija.
Natančneje ko glas sledi tonski črti na zaslonu, več
je točk in večji je uspeh. Peti je mogoče v uradne ali
neuradne USB-mikrofone oziroma si v mobilnik naložiti
brezplačno aplikacijo in ga uporabiti kot mikrofon, tako
sam kot v družbi._

ravenscourt-games.com
/ I G R A
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CRASH BANDICOOT 4: IT’S ABOUT
TIME
Osmi del častitljive in čislane serije Crash Bandicoot se
podaja na časovno rajžo, saj se stari Crashev sovražnik
Dr. Neo Cortex nameni univerzum zavzeti z drobljenjem
časa in prostora. To je povod za neugnano skakalno akcijo
iz vseh mogočih pogledov, tako skozi kamero od spredaj
in zadaj kot od strani. Likov je pet, največ uporabljamo
Crasha in njegovo prijateljico Coco, njihove privzete
veščine pa nadgrajujemo s pobiranjem posebnih mask. Te
so sposobne spremeniti celotne nivoje, liku omogočiti, da
pride mimo zahtevnejših ovir, in dati povod za vnovično
preigravanje že opravljenih stopenj na nove načine._

crashbandicoot.com
/ I G R A

9 MONKEYS OF SHAOLIN
Dobri kungfujevski filmi ne pridejo iz mode, in 9 Monkeys
of Shaolin je natanko to: kungfujevski film v obliki
videoigre. V vlogi razjarjenega mladca se podate na
pot maščevanja za uničeno vas in pobito sorodstvo. V
zunanjem pogledu z golimi pestmi in obutimi podplati
oziroma orožji, kot je dolga palica, pretepate sovražnike,
ki jih po ribiških vaseh, gozdovih in trdnjavah nikdar ne
zmanjka. Bojevanje je raznovrstno zaradi številnih veščin
in gibov, ki jih je mogoče odkleniti, nenehno pa je na
sporedu tudi zanimiva zgodba, polna preobratov._

9monkeysofshaolin.com
OGL ASNA VSEBINA
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1/2 CENEJŠI OD
KLASIKEE
Verjamem, da vas je zgornja trditev nekoliko »šokirala«, in priznati moram, da ne velja v vsakem scenariju. A vseeno bom zapisano poskusil dokazati na
izjemno preprost in hkrati matematični način. Torej
– električni avtomobili so že danes ½ cenejši od primerljivih klasičnih avtomobilov z motorjem na notranje zgorevanje. Poglejmo!

V TEM SCENARIJU
SE ELEKTRIČNI
AVTOMOBIL ZARES
IZPLAČA

Večina svetovnih proizvajalcev avtomobilov bo do
konca leta 2020 na trg poslala vsaj eno električno
vozilo za množično proizvodnjo. Električni avtomobili tako postajajo realnost in del vsakdana. Njihov
doseg pa velikokrat že presega magično in hkrati
psihološko mejo povprečnega uporabnika – 500 kilometrov dosega po WLTP-standardu.

v višini 40 odstotkov nabavne vrednosti vozila, ki jo
lahko uveljavljajo podjetja in si s tem zmanjšajo dobiček. Hkrati pa so kot rabljena vozila električni avtomobili izjemno zaželeni. Nedavni raziskavi nemškega
mobile.de sta pokazali, da sta modela Tesla Model 3
in Tesla Model S najhitreje »prodajljivi« rabljeni vozili.
Zato ohranjata svojo prodajno vrednost več kot odlično oziroma dosti bolje v primerjavi s konkurenti..

Polnimo jih lahko doma in prek omrežja javnih polnilnic. Vsekakor javno omrežje v prihodnje potrebuje
veliko izboljšav, tudi zato, ker je tistih hitrih polnilnic
res malo, standardi za polnjenje pa izrazito različni.
A to so »porodne« težave kot pri vsaki tehnološki noviteti, ki se bodo vsekakor rešile. Pomirja me dejstvo,
da električna vozila lahko vsak polni sam, v svoji
garaži. To »počasno« polnjenje v praksi velikokrat
zadostuje za vmesna polnjenja, ko avto miruje čez
noč ali več dni, vi pa se od doma vedno odpeljete s
polnim rezervoarjem »energije«.
Električni avtomobili na določen način prinašajo
ogromno prednosti in res malo negativnih strani.
In tudi zato so gotova prihodnost. Pri tem pa trdim,
da so električni avtomobili kljub začetnemu večjemu
strošku nakupa v »specifičnem« scenariju pravzaprav cenejši od klasičnih avtomobilov z motorjem na
notranje zgorevanje. In to že danes! V osnovi nam je
vsem jasno, da je njihova nabavna vrednost višja v
primerjavi s klasičnimi avtomobili za nekje 25 do 35
odstotkov, a to nadomestijo na veliko področjih – od
manjših stroškov vzdrževanja do manjših stroškov
registracije in goriva ter številnih davčnih ugodnosti, kot so nižja boniteta (0,3 odstotka namesto 1,5
odstotka) in na koncu možnost investicijske olajšave

Električna vozila so ta hip do ½ cenejša le pod pogojem, da jih kupite kot pravna oseba in ostanete
njihov lastnik prvih 5 let. Podjetja so namreč upravičena do različnih davčnih spodbud, ki – če jih analiziramo celovito – pomenijo konkreten »davčni« in
subvencijski prihranek. Zato je nakup vozila na električni pogon dandanes za podjetja izjemno priporočljiv oziroma lahko tudi do ½ cenejši od nakupa
klasičnega vozila. Poglejmo!
Pogoji, pod katerimi bosta nakup in lastništvo električnega vozila ½ cenejša od klasičnega vozila:
•
•
•
•

•
•
•
•

vozilo kupi pravna oseba;
za vozilo se uveljavlja eko subvencija v višini
6.000 evrov;
za vozilo se uveljavlja investicijska olajšava v višini 40 odstotkov od nabavne vrednosti vozila;
obračunava se zmanjšana obračunska stopnja
bonitete za električna vozila 0,3 odstotka namesto 1,5 odstotka za uporabo vozila zaposlenega, ki vozilo uporablja v zasebne namene;
pridobi se lahko brezobrestni eko kredit;
prihranek pri stroških goriva v prvih 5 letih lastništva;
manjši stroški vzdrževanja v prvih 5 letih;
večji preostanek vrednosti vozila ob prodaji po
pretečeni dobi 5 let.

Celoten prispevek z izračunom je objavljen na naši
spletni strani._
Več informacij:
citymagazine.si/nakupelektricniavto

JAN MACAROL
Avtomobilistični navdušenec in vloger, ki za vas
s sodelavci urednikuje
rubriko Mobilno!
janmacarol.com

I D.4
VW ID.4 vstopa v največji tržni
segment – segment kompaktnih športnih terencev. S svojim 150 kW elektromotorjem
(204 KM) in baterijo s 77 kWh
ima doseg kar 520 kilometrov. Gre za prvi popolnoma
električni SUV znamke Volkswagen, kjer bo tudi sama
proizvodnja avtomobila glede
emisij CO₂ povsem nevtralna
in na ta način trajnostna. ID.4
bo na ceste zapeljal v začetku
prihodnjega leta._
volkswagen.si

TE S L A T U D I V
L J U B L JA N I
Tesla uradno začenja prodajo
vozil v Sloveniji. Preizkusite
jih lahko v salonu vozil na
Leskoškovi cesti 11, 1000
Ljubljana._
tesla.com
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Brane, 49 let
Vodja strežbe

PRIJAZNOST NOSI
NA PLADNJU

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE NA DELOVNEM
MESTU POMEMBNO ZVIŠUJE ZADOVOLJSTVO,
PRIPADNOST IN PRODUKTIVNOST.
Povežite izkušnje, poiščite nasvete in delite svoje junaške zgodbe na sodelovalnica.si.

Anja, 29 let
Glavna natakarica

NA PREIZKUSU NIKOLI
NE POGRNE

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Urbani utrip
U R BAN E NOVOSTI, KI J I H N E GR E S PR EGLEDATI

“NAJ ŽIVI
MEŠANJE
STILOV”!
LETOS BODITE
POPOLNOMA V
SLOGU

Skrivnost, Mojca Krajnc

NE SPREGLEJ

DISPLEJ: NOVA
SPLETNA GALERIJA Z
UMETNIŠKIMI ODTISI
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Slovenija je bogatejša za spletno
galerijo z umetniškimi odtisi vizualnih
ustvarjalcev DISPLEJ. Spletna galerija
ponuja širok nabor avtorskih del ilustratorjev Gašperja Krajnca, Bojane
Dimitrovski, Dejana Kralja, Marka
Renka, Mojce Krajnc, Jake Vukotiča
in Istvana Davida ter fotografinje
Mimi Antolović. Dela, ki jih najdete v
galeriji, so reproducirana na visokokakovostnem galerijskem papirju, na
voljo v okvirju ali brez in opremljena s
potrdilom avtentičnosti. Dela vizualnih
ustvarjalcev so tako po tehnikah kot
po vzdušjih različna, in tako omogočajo, da vsak posameznik najde sebi
všečno delo, primerno za opremo
doma, poslovnih ali javnih prostorov,
ki potrebujejo dekorativni dotik._

displey.art

Jesensko kolekcijo čevljev zaznamuje
trend vpadljivih in robatih škornjev z
vezalkami v rokovskem videzu. Čeprav
moda postaja vse bolj ženstvena, v
ospredju ostajajo robustni škornji s
profiliranim podplatom, ki jih je mogoče
vsestransko kombinirati tudi z nežnejšimi oblekami in krili. Nikakor vam ni
treba čakati na slabo vreme, čeprav so
robustni škornji oblikovani ravno za to.
To jesen vas bodo navdušili raznovrstni
modeli v vojaškem, delavskem, bajkerskem slogu ali slogu mestnega šika, ki

bodo z vpadljivimi kovinski detajli, kot so
kovice, ušesca ali zaponke, poskrbeli za
rokersko ležeren videz. Škornji v trendi
jesenskih barvah od sive prek olivne
do temno modre ali črne oksfordke, ki
delujejo nekoliko moško, bodo elegantne
rešiteljice za vsakdan.Pri bolj ženstvenih
gležnjarjih in škornjih z vezalkami so se
precej uveljavile priljubljene blok pete,
ki omogočajo trden korak. Novi modeli
balerink in salonarji v različnih odtenkih
prepričujejo ljubiteljice bolj ženstvenih
kosov, tistim, ki prisegajo na klasične

čevlje, pa bodo pozornost pritegnili novi
chelsea škornji, pa naj bodo vsakdanji
ali elegantni, z minimalno petko ali
robustnim podplatom za vse vremenske
razmere. Seveda ostajajo nepogrešljive
tudi superge – podobno kot kavbojke so
vedno moderne!_

#deichmann_adria
#kerobožujemočevlje
#followyourstyle
deichmann.com

BUTIČNA
TRGOVINA
KUKUŠNJAK
Cuckoo Cups je v Celju
odprl prav posebno butično trgovino Kukušnjak. To
je prostor za druženje, v
katerem lahko poklepetate, popijete kavico, se zabavate, obiščete zanimive
delavnice in kulturne večere ter obudite spomine
na svoje otroštvo. Prostor
je namreč opremljen z
izbranimi retro izdelki iz
obdobja 60. let prejšnjega
stoletja in Jugoslavije.
Obenem pa so možnost
za predstavitev izdelkov ponudili tudi izbranemu, manjšemu številu slovenskih ustvarjalcev.
Izbrali so tiste, ki sledijo njihovim načelom in imajo visokokakovostne, slovenske in tudi
okolju prijazne izdelke. Tako boste lahko k njihovim izdelkom dodali še domače kosmiče,
nagrajen slovenski gin, cvetlične šopke itd. ter tako zaokrožili celoten nakup._

Mariborska 45 / Celje
cuckoo.si
OGL ASNA VSEBINA

ava
Moja dost

ira
– moja izb

stave,
Od klika do do
brez težave!

Skočite na www.posta.si/mdmi
in preverite vse možnosti dostave
in prevzema svoje pošiljke.

TEGA SPOROČILA
VAM NI POTREBNO
PREBRATI …
… čeprav je pomembno. Enako velja za preventivo. Ni obvezna, vendar lahko, v nekaterih primerih, reši življenje. V Sloveniji za
rakom dojk na leto zboli 1400 žensk in 10
moških. Bitko z boleznijo izgubi več kot 400
žensk in dva moška.¹ Osveščanje o pomenu
redne preventive v obliki samopregledovanja
in zdravega življenjskega sloga je ključnega
pomena. Za vsak roza paket šampinjonov,
ki ga boste kupili v mesecu oktobru v trgovinah HOFER, bo podjetje 10 centov namenilo
Združenju Europa Donna Slovenija._

hofer.si/rozaoktober

Po podatkih Registra raka za Slovenijo je v letu 2017 zbolelo 1399 žensk in
10 moških. Tega leta je za rakom dojk
umrlo 433 žensk in dva moška.

1
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Ustvarjamo
trenutke.

www.radgonske-gorice.si

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

»Tu sem obstala.
Pri 3DVA. Ker so vsi zlati.«
Prijetna, zgovorna in odkrita Ana Potisek je partnerka 3DVA, d.o.o., ki vas
pozdravi izza okenca svoje dobro obiskane in dobro založene trafike na ploščadi
Ajdovščina pri gostilni Figovec v Ljubljani.
Ob vrvežu običajnega delovnega dne stranke prihajajo in
prihajajo pred Anino okence. Obrača se hitro, spretno,
skoncentrirano, a hkrati neverjetno sproščeno in veselo.
Skozi pogovor z njo se izkaže, zakaj. Na delovnem mestu je
resnično zadovoljna.

Kot samostojna podjetnica zdaj sodelujete s 3DVA že dve
leti. To odtehta nekaj slabih izkušenj iz preteklosti?
»Odtehta. Tu sem obstala in res mi je všeč. 3DVA je vzpostavili
sistem, ki deluje. Zadovoljni smo mi, njihovi partnerji, in tudi
končni kupci. Na upravi pa so vsi zlati. Celo dobave so nam
omogočili dvakrat tedensko, če nam katerega izdelka prehitro
zmanjka.«
Še prednjači prodaja tobačnih izdelkov ali jih storitve
dohitevajo?
»Tobačni izdelki so na prvem mestu, po tem smo najbolje
poznani. Drugače pa nas obiskujejo tudi zaradi Urbane, časopisov, revij, plačevanja položnic, Western Uniona, športnih
stav, srečk, Paysafecarda, kart za prireditve in kupončkov
ugodnosti. Tudi GLS pakete lahko prevzamejo pri meni. Zdaj,
v korona času, se mi zdi, da nas imajo ljudje še raje, ker med
kupovanjem ostanejo na prostem in jim ni treba nadeti
maske.«
Kako izgleda običajen delovni dan naše Ane?
»Ko se po šoku zaradi zgodnjega vstajanja spravim v pogon, me v delovnem
času nič ne ustavi. Na vlaku iz Litije, od koder prihajam, še malo zadremam, ob
6.30 pa dvignem roleto že vsa sveža. Običajno me takoj pričaka vrsta kupcev in
začne se lepi del dneva. Delo z ljudmi. Če je gneča skozi ves dan, sploh ne vem,
kdaj je ta minil!«

Bi za bralce opisali pot, ki vas je pripeljala do 3DVA?
»Seveda. Že pred 10. leti sem delala v njihovi poslovalnici in
dobro sem se počutila tam. Žal takrat ni šlo za stalno. Potem
sem imela nekaj smole z drugimi delodajalci, vse dokler
nisem znova poklicala 3DVA. Tokrat sem imela srečo, to
prodajno mesto je ravno čakalo na novega skrbnika!«

Po mojem odhodu, Ana nadaljuje svojo razgibano rutino. Ves čas v odnosu do
kupcev ustvarja poživljajočo in mladostno energijo, ki jo je lepo spremljati. Na
poti skozi center vabljeni, da jo obiščete, ali pa se ustavite v kateri izmed drugih
3DVA poslovalnic v Ljubljani, ki jih najdete na skoraj vsakem koraku.
Alenka Ivančič

Foto: mediaspeed.com

NEUHAUS KOLODVORSKA: NOVA
IKONA BIVANJA

Neuhaus Kolodvorska, ki bo prve goste in stanovalce sprejel predvidoma jeseni 2021, bodo odlikovali
inovativna programska zasnova, vrhunski materiali,
izbran interier in dih jemajoč razgled na Ljubljanski
grad z okolico. Nepremičninska novost bo prva pri
nas ponujala hibrid med stanovanjskim in hotelskim objektom. 10-nadstropna zgradba bo tako
v spodnjem delu imela 27 hotelskih apartmajev, v
zgornjem pa 28 stanovanj. Posebnost objekta bo sodobna steklena fasada, najvišjo etažo pa bo krasila
zazelenjena terasa, ki bo obdajala skupen zunanji
bazen. Stanovanja se bodo ponašala z vrhunskimi
materiali in notranjo opremo priznanih italijanskih
blagovnih znamk. Za večje udobje, varnost in varčevanje z energijo bodo poskrbele pametne napeljave.
Stanovalcem in gostom bodo na voljo različne storitve, ki bodo pomagale kar najbolj izkoristiti potencial
vrhunske lokacije v središču Ljubljane. Med drugim
bodo pri roki imeli recepcijo, kavarno, prostor za
sodelo (co-working) in fitnes.__

SLOVENSKI OSKAR ZA EMBALAŽO 2020 PODELJEN
OLJARNI KOCBEK

Družinska oljarna Kocbek je dobitnica slovenskega oskarja za embalažo 2020, in sicer za
steklenico Luxury Black Bottle. Gre za ekskluzivni, edinstveni, luksuzni izdelek s prepričljivo oblikovalsko zgodbo, vsebino in embalažo. Za oblikovanje je poskrbel Gregor Žakelj,
steklenica pa je ročno pihana v Steklarni Hrastnik iz najčistejšega stekla, brez primesi
težkih kovin, in postavljena v škatlo iz starega stoletnega hrastovega lesa. Njihovo steklo
je najbolj neoporečno za živilo, v tem primeru ekološko bučno olje, katerega shranitev je
najprimernejša v stekleni temni embalaži. Na steklenici je tudi poseben znak, povzet iz
prvega žiga (štampiljke) Alojza Kocbeka in njegovih inicialk, katerih izvedba je tudi v zlati
ploščici čistine 999,9. Steklenica vsebuje lastno pipeto, s katero se olje nanaša na hrano
po kapljicah in se ne izliva iz steklenice. Oljarna Kocbek s svojimi ambasadorji Tomažem
Kavčičem, Janezom Bratovžom in Ano Roš s to steklenico že predstavlja svojo zgodbo tudi
na njihovih jedeh._

kocbek.si

neuhaus.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

