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Ob popravilu Apple računalnika

BREZPLAČNO

88€!čiščenje v vrednosti

AplikAcije 

Preverite ustreznost 
prtljage za letalo kar s 
telefonom
Če veliko potujete z letalom, potem že poznate 
vse meje teže in velikosti prtljage, ki jo lahko brez-
plačno vzamete na krov. Kaj pa, če ravno kupuje-
te nov kovček in ne veste, ali je pravih mer? 
Ko govorimo o teži kovčka, ga lahko stehtate kar 
na domači tehtnici. Preprosto položite kovček 
na tehtnico in preverite, ali je v skladu s pravili le-
talske družbe. Če je kovček premajhen ali preve-
lik za na tehtnico, nasvet: Preprosto najprej sto-
pite na tehtnico sami, nato pa še s kovčkom in 
odštejte razliko. 

Kaj pa, če je kovček nenavadne oblike ali imate 
na primer torbico? 
Ryanair ima rešitev tudi za to. V sami aplikaciji je 
zdaj možno virtualno preveriti, ali vaša kabinska 
prtljaga ustreza njihovim pogojem. Pri tem je 
potrebno telefon počasi pomikati okrog in ok-
rog objekta, da se lahko ustvari virtualna 3D po-
doba, s pomočjo katere nato program izračuna 
dimenzije prtljage. 
Naj omenimo še, da programska oprema ne iz-
računa teže. Sistem je še v fazi testiranja in seve-
da ni popoln, torej se lahko pojavijo napake. 
Vsekakor je bolje, da ročno prtljago za vsak slu-
čaj še izmerimo sami. 
Dovoljena velikost ročne prtljage pri Ryanairu v 
času pisanja članka znaša 40x20x25 cm. Če pri-
nesete dodaten kos ali vaša prtljaga ne ustreza 
tem meram (je večja), bo potrebno doplačilo v 
višini 25 evrov. 
Podoben sistem uporabljata tudi družbi EasyJet 
in Kayak.

XiAomi 

Kaj prinaša pametna 
zapestnica Mi Band 4?

Nobenega dvoma ni, da je kitajsko podjetje Xia-
omi na področju pametnih športnih zapestnic 
zelo uspešno. Pred letom dni predstavljena pa-
metna zapestnica Mi Band 3 je podjetju Xiaomi 
prinesla še večjo prednost na tem področju, saj 
gre za odlično napravo, ki je poceni, hkrati pa je 

Pri preverjanju velikosti je malce več dela, saj je 
potrebno izmeriti širino, dolžino in višino, ki jo 
potem primerjate z zahtevami letalske družbe. 

na voljo celo različica s podporo brezkontaktni 
tehnologiji NFC. 
Ker pametna zapestnica Mi Band 3 ni več pov-
sem kos sodobnim izzivom, bo podjetje Xiaomi 
kmalu ponudilo v prodajo njeno dostojno na-
slednico. Govorimo o pametni zapestnici Mi 
Band 4, ki bo imela številne prednosti pred tre-
tjo generacijo. Velja izpostaviti predvsem daljšo 
avtonomijo delovanja in več funkcij, malopro-
dajna cena naj bi ostala povsem enaka zdajšnje-
mu modelu. 
Pametna zapestnica Xiaomi Mi Band 4 se nam 
bo prikupila predvsem na račun kakovostnega 
barvnega zaslona, medtem ko bo baterija nudi-
la kapaciteto 135 miliamper ur, zdajšnja Mi Band 
3 pa razpolaga z baterijo zmogljivosti 110 mili-
amper ur. Na voljo bo tudi podpora za brezžič-
no povezavo Bluetooth 5.0 in precej bolj napre-
dna možnost za merjenje oziroma analizo srč-
nega utripa. 
Nova pametna zapestnica Xiaomi Mi Band 4 bo 
na voljo v dveh različicah, pri čemer bo ena 
opremljena z brezkontaktno tehnologijo NFC. 
Slednja naj bi bila naprodaj za okoli preračuna-
nih 65 evrov, medtem ko bo osnovna različica 
naprodaj med preračunanimi 25 in 40 evri. 

SAmSung 

AMD in Samsung proti 
vsem

Ko se odločamo za nakup novega pametnega 
mobilnega telefona Android, so strojne specifika-
cije oziroma lastnosti pogosto tiste, ki nas najprej 
prepričajo.To še posebej drži v primeru, če pame-
tni mobilni telefon uporabljamo za igranje mo-
bilnih iger. Te so namreč v zadnjih nekaj letih pos-
tale že grafično zelo napredne, zato je zmogljiv 
telefon nuja za dobro igričarsko izkušnjo. 
To je verjetno tudi razlog, zakaj so pri podjetju 
Samsung nedavno sklenili posebno partner-
stvo s podjetjem AMD z namenom uporabe nji-



Računalniške novice www.racunalniske-novice.com 5

 NOVICE

»

 «

hove nove grafične arhitekture RDNA v svojih 
mobilnih procesorjih. Doslej je namreč južnoko-
rejski gigant v svojih procesorjih Exynos upora-
bljal grafične rešitve podjetja ARM, ki pa niso 
več povsem kos sodobnim zahtevam. Z ome-
njenim partnerstvom so pri podjetju Samsung 
naznanili, da se povsem odrekajo razvoju 
lastnega grafičnega procesorja. 

Pri podjetju Samsung bodo vgrajene grafične 
kartice AMD RDNA uporabili za svoje mobilne 
procesorje Exynos, ki bodo seveda namenjeni 
pametnim mobilnim telefonom. Čeprav bo mo-
ral južnokorejski gigant za to plačevati licenčnino, 
so pri Samsungu prepričani, da bodo z novimi 
grafičnimi rešitvami pridobili znatno prednost 
pred konkurenco, ki je vse boljša in močnejša.

D-link 

Serija pametnih Wi-Fi 
usmerjevalnikov Exo

Pametni usmerjevalniki AC1900, AC2600 in 
AC3000 podjetja D-Link z zaščito McAfee zdru-
žujejo vodilne varnostne funkcije s prefinjeno 
mrežno Wi-Fi tehnologijo. Za tiste, ki želijo var-
nejšo in brezhibno povezljivost. D-Link, vodilno 
podjetje na področju omrežnih rešitev, je napo-

vedal popolnoma novo serijo pametnih mesh 
usmerjevalnikov, ki bodo močno ojačali portfelj 
podjetja s področja rešitev za dom. Serija Exo 
pametnih Wi-Fi usmerjevalnikov obsega tri že 
omenjene naprave AC1900, AC2600 in AC3000. 
Ker naslednja generacija usmerjevalnikov podje-
tja D-Link ponuja visoko zmogljivo povezljivost 
Wi-Fi v kombinaciji z zaščito McAfee, ki zagota-
vlja hitrejše in varnejše domače omrežje, dobite 
v kompletu z usmerjevalnikom še petletno na-
ročnino na McAfee Secure Home Platform. Ta 
ščiti vsako napravo v domačem omrežju tako, da 
blokira sumljive povezave, prav tako onemogoči 
tudi dostop do zlonamernih vsebin. Celovit star-
ševski nadzor s prilagodljivim filtriranjem vsebi-
ne pa preprečuje dostop do ostalih neprimernih 
vsebin. Nastavite lahko samodejno izključitev iz-
branih naprav, ko vas ni doma, napredni nadzor 
pa skrije vaše povezane naprave pred hekerji. 

Kevin Wen, predsednik D-Link Europe pravi: 
»Ljudje želijo imeti dostop do spleta, ki je zašči-
ten in varen, tako kot tudi hiter in zanesljiv. Z 
McAfee zaščito naši usmerjevalniki Exo zagota-
vljajo izboljšano kibernetsko varnost domačega 
omrežja in zaščito, ko uporabnikov ni doma.« 
Novi usmerjevalniki imajo tudi dvoletno naroč-
nino na McAfee LiveSafe, ki omogoča namesti-

tev protivirusne programske opreme na neo-
mejeno število računalnikov, tabličnih računalni-
kov in pametnih telefonov. 
Če želite širšo pokritost, preprosto dodate zdru-
žljive D-Link Wi-Fi mesh naprave za podaljšanje 
dometa in ustvarite brezžično omrežje, ki omo-
goča premikanje po prostoru brez preklapljanja 
med omrežji. 
Če omenimo še nekaj ključnih funkcij, so to pod-
pora za glasovni nadzor s storitvami Google 
Assistant in Amazon Alexa. Speedtest funkcija 
omogoča, da preverite hitrost interneta kar z us-
merjevalnika. Prav tako samodejno prenese in 
namesti posodobitve programske opreme, da 
zagotovi najboljšo zaščito in najnovejše funkcije.

Apple 

Po šestih letih prihaja 
novi Mac Pro

Podjetje Apple je v okviru letošnje razvijalske 
konference Apple Worldwide Developers Con-
ference po dolgem premoru le predstavilo pre-
novljen namizni računalnik Mac Pro. Novost je 
prijetno presenetila udeležence, saj je poudarek 
ponovno na pravokotni obliki in nadvse učinko-
vitem hladilnem sistemu.Temu primerne so se-
veda tudi maloprodajne cene novosti. 
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Planet GV, Ljubljana

Prenovljeni osebni računalnik Apple Mac Pro je 
zmogljiv in modularen, kar pomeni, da ga bo 
mogoče po potrebi brez večjih težav nadgradi-
ti. Ohišje računalnika je narejeno iz enega kosa 
aluminija, zaradi teže kar 18 kilogramov sta na 
voljo dva ročaja za prenos. Ohišje je povsem 
dvignjeno od delovne površine in lahko stoji na 
kromiranih fiksnih nogah ali na kolesih. 
Novi osebni računalnik Apple Mac Pro pričako-
vano poka od zmogljivosti. Najzmogljivejši mo-
del je namreč opremljen z 28-jedrnim procesor-
jem Intel Xeon, do 1,5 terabajta sistemskega po-
mnilnika in pogon Solid State do kapacitete 4 
terabajtov. Na voljo je kar osem vmesnikov PCIe, 
pri čemer so štirje namenjeni “navadnim” karti-
cam, spodnja dva pa zmogljivim grafičnim kar-
ticam. Najzmogljivejša različica novosti je opre-
mljena z dvema grafičnima karticama AMD Ra-
deon Pro Vega II, vsaka od njiju pa razpolaga z 
32 gigabajti grafičnega pomnilnika. 
Novi osebni računalnik Mac Pro podjetja Apple 
ponuja še vrsto drugih tehnologij, ki bodo kot 
nalašč za delo z grafičnimi in video vsebinami. 
Temu primerna pa je tudi maloprodajna cena. 
Za vstopno različico novosti bo namreč v Zdru-
ženih državah Amerike treba odšteti preračuna-
nih 5.330 evrov, za najzmogljivejšo pa kar vrto-
glavih 31.100 evrov ali celo več.

HuAmi AmAzfit Verge 2 

Prva pametna ročna ura 
Android s podporo za 
eSIM
Pametne ročne ure so med uporabniki vse bolj 
priljubljene, predvsem zaradi svoje vsestranske 
uporabnosti. Prihajajoča pametna ročna ura 
Amazfit Verge 2 podjetja Huami pa bo še bolj 
uporabna, saj bo zagotovila polno podporo za 
elektronsko sim kartico (eSIM). Ta je sicer v osno-
vi enaka klasični, le da je z njo mogoče upravlja-
ti oziroma jo spreminjati kar s pomočjo pro-

gramske opreme. Ključni prednosti uporabe te-
lefonskih kartic eSIM sta predvsem enostavna 
menjava mobilnega operaterja z možnostjo 
uporabe iste telefonske številke in možnost 
uporabe telefonske kartice tudi na manjših ele-
ktronskih napravah. 

Pametna ročna ura Amazfit Verge 2 bo za na-
meček temeljila na osnovi mobilnega procesor-
ja Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Ta podpi-
ra kar dve različni možnosti delovanja, in sicer 
aktivno (active mode) in varčno (ambient mo-
de). Pri varčnem načinu bo uporabljen zgolj po-
možni procesor, kar pomeni, da bo za delovanje 
potreboval precej manj dragocene električne 
energije. V tem načinu delovanja bi povsem na-
polnjeno pametno ročno uro brez dodatnega 
polnjenja lahko uporabljali kar mesec dni. 
Novost bo po vsej verjetnosti na prodajne police 
trgovin zašla še pred pričetkom letošnje jeseni.

AStrA linuX 

Tudi ruska vojska z 
lastnim operacijskim 
sistemom
Nedavno smo poročali o tem, da je kitajska vla-
da sprejela odločitev, da bo v vojski povsem 
opustila uporabo operacijskega sistema Win-
dows. Kitajska vojska bo namreč kmalu začela 
razvijati lasten operacijski sistem, ki bo name-

ščen na vseh osebnih računalnikih vojske, 
vključno s tistimi, ki se uporabljajo v vojaških 
operacijah. Kitajska bo seveda tudi vsa podpor-
na programska oprema. 
Kot kaže, se bo za enako potezo odločila tudi ru-
ska vojska, saj tudi ta ne verjame več v varnost 
operacijskega sistema Windows. Microsoftov 
operacijski sistem bo odstranila iz vseh vojaških 
računalnikov in nanje namestila Linux distribu-
cijo Astra Linux. To je že leta 2008 pripravilo ru-
sko podjetje RusBITech, temelji pa na povsem 
uveljavljeni različici odprtokodnega operacij-
skega sistema Debian. 
Sprva se je rusko podjetje RusBITech posvetilo 
zasebnemu sektorju, sedaj pa se poskuša uve-
ljaviti tudi v ruski javni upravi, kjer uradniki up-
ravljajo s strogo zaupnimi dokumenti. Ker je 
podjetje nedavno pridobilo certifikat, da je nji-
hov sistem varen, bo to nedvomno še dodatno 
pospešilo uvedbo operacijskega sistema Astra 
Linux na namiznih in prenosnih računalnikov ru-
ske vojske.

google 

Chrome bo kmalu 
onemogočil blokiranje 
oglasov
Ker številna podjetja, ki razvijajo dodatke za blo-
kiranje oglasov, zlorabljajo osebne podatke 
uporabnikov in jih celo prodajajo naprej, so se 
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pri podjetju Google že pred časom odločili za 
ukrepanje. Najavili so nekoliko spremenjen pro-
gramski vmesnik (API), na katerega se zanašajo 
dodatki za blokiranje spletnih oglasov in drugi 
dodatki za varovanje uporabnikove zasebnosti. 
Najava je številnim programerjem seveda 
povzročila kar nekaj sivih las, saj so prepričani, 
da bo spremenjen programski vmesnik lahko za 
vedno zapečatil usodo njihovih dodatkov za 
blokiranje oglasov in varovanje zasebnosti. 

ro spletni velikani spremljajo naše “obnašanje” 
na svetovnem spletu. S tem pa bo seveda ogro-
žena naša zasebnost. 
Da pri novem programskem vmesniku za pri-
ljubljeni spletni brskalnik Chrome ne gre za “ne-
dolžno” spremembo, so potrdili tudi progra-
merji, ki skrbijo za priljubljeno razširitev za 
odstranjevanje nadležnih oglasov “uBlock Ori-
gin”. Ti so namreč v izjavi za javnost potrdili, da 
bo zaradi novega programskega vmesnika nji-
hova razširitev za spletni brskalnik Google Chro-
me enostavno prenehala obstajati. Google naj 
bi programski vmesnik za svoj brskalnik spreme-
nil kmalu, zato bo zanimivo spremljati, kaj se bo 
zgodilo s programskimi razširitvami, ki skrbijo za 
varnost in zasebnost uporabnikov spleta.

HonDA SiDe mirror SyStem 

Klasične kamere 
namesto vzvratnih 
ogledal
Vozniki se vse bolj zavedajo, da avtomobili niso 
več zgolj kup železja na štirih kolesih, ampak 
vsebujejo tudi vedno več naprednih tehnologij. 
To še posebej drži za električne avtomobile, saj 
z večino funkcij v avtomobilu upravlja namen-

Google bo programski vmesnik (API) za priljub-
ljeni spletni brskalnik Chrome spremenil tako, 
da bodo raznovrstne razširitve lahko vhodni 
promet le spremljale, ne pa tudi spreminjale. 
Čeprav naj bi to uporabnikom zagotovilo večjo 
varnost, so poznavalci prepričani, da želi podje-
tje Google s tem le onemogočiti razširitve, ki iz 
vhodnega prometa odstranjujejo oglase in raz-
širitve, ki odstranjujejo programsko kodo, s kate-

ska programska oprema. Zato ne preseneča, da 
so se inženirji podjetja Honda pri zasnovi elek-
tričnega avtomobila “Honda e” povsem odrekli 
klasičnim vzvratnim ogledalom. Gre za sistem 
imenovan Side Mirror System, ki uporablja 
stransko nameščene kamere, prek katerih se sli-
ka prikaže na 15,2-centimetrskih oziroma 
6-palčnih zaslonih v potniški kabini. 

Zasloni v potniški kabini nudijo samodejno pri-
lagajanje svetlosti in se nahajajo na skrajnem le-
vem in desnem delu armaturne plošče. Visoko-
ločljive kamere so nameščene pod stekla na 
sprednji strani avtomobila, proizvajalec pa zatr-
juje, da bo njihova uporaba povečala varnost in 
varčnost vozila. Kamere so namreč bolj aerodi-
namične kot klasična stranska ogledala, kar bo 
pozitivno vplivalo na ekonomičnost in avtono-
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20 €
P R I H R A N I

PoceniPC.com

KUPON 
PC

0819

Kupon se lahko unovči pri vseh naročilih prenosnikov, 
računalnikov in monitorjev v spletni trgovini 

PoceniPC.com ali v poslovalnici na Erjavčevi 18 v 
Novi Gorici. Kupon je veljaven do 31. 08. 2019.

mijo, hrup pa bo prav tako manjši. 
Uporaba kamer bo povečala voznikov vidni kot, 
njihovo ohišje pa je zasnovano na način, da voda 
in umazanija ne prideta na lečo. Ta je za nameček 
prevlečena s posebnim premazom, ki prepreču-
je zadrževanje vode. Vozniki bodo lahko izbirali 
med običajnim in širokokotnim pogledom. Obi-
čajni prikaz zmanjša tako imenovani mrtvi kot za 
približno 10 odstotkov, širokokotni prikaz pa za 
več kot polovico. Sistem bo sodeloval z zadnjo 
kamero, kar bo voznikom nedvomno omogočilo 
lažje in bolj natančno upravljanje vozila. 
Podjetje Honda bo s proizvodnjo tovrstnega 
avtomobila pričelo še pred koncem letošnjega 
leta. Prvi kupci bodo novost prejeli v prvi polo-
vici prihodnjega leta. Na nekaterih evropskih tr-
gih so prednaročila zanj že na voljo, zanimanje 
voznikov pa je zelo visoko.

google 

Novi Google Maps s 
prikazom radarjev na 
naših cestah
Če Google obvlada katerokoli stvar, je ta zago-
tovo, kako ljudi prepričati, naj uporabljajo njiho-
vo tehnologijo. “Veliki G” ima v svoji ponudbi kar 
sedem produktov z več kot milijardo uporabni-
kov. Med njimi najdemo navigacijski sistem Go-
ogle Maps, ki postaja iz dneva v dan boljši. Naj-
novejša posodobitev predstavlja korak naprej 
na področju mobilne navigacije, saj prinaša pri-
kaz cestnih radarjev in možnost prijave različnih 
dogodkov v prometu, kot so nesreče in zastoji. 

Možnost prikaza cestnih radarjev in prijave raz-
ličnih dogodkov v prometu je odslej mogoča v 
kar 40 novih državah, vključno s Slovenijo. V dr-
žavah BiH, Bolgariji, na Češkem, Madžarskem, v 
Italiji, na Poljskem, v Romuniji, Srbiji, na Slova-
škem in v Španiji so na voljo tudi informacije o 
omejitvah hitrosti, na to možnost pa bomo mo-
rali pri nas še nekoliko počakati. Pri tem velja še 
omeniti, da je prikaz radarjev na cesti omejen na 
podatke, ki jih prispevajo uporabniki, zato 
obstaja možnost, da prikazani radar ne obstaja 
več ali da kakšen še ni vnesen v sistem. 
Nove možnosti v okviru navigacijskega sistema 
Google Maps oziroma Google Zemljevidi so že 
na voljo vsem uporabnikom mobilne različice, 
ki je na voljo za Android in iOS. Dodane so sa-
modejno, kar pomeni, da uporabniku ni potreb-
no storiti ničesar.

HuAwei Ark oS 

Huaweijev nadomestni 
sistem za Android je 
Ark OS
Verjetno ste že seznanjeni s tem, da je Google 
nedavno s kitajskim velikanom Huawei prekinil 
sodelovanje, in sicer v delu, ki se nanaša na pre-
nos programske opreme in tehničnih storitev. 
Ta poteza naj bi močno otežila poslovanje pod-
jetja Huawei zunaj Kitajske, saj prenehanje ome-
njenega sodelovanja neposredno pomeni pre-
nehanje posodabljanja operacijskega sistema 
Android na mobilnih napravah Huawei. Poleg 
tega uporabniki ne bodo imeli dostopa do sto-
ritev, kot so Google Play, Gmail, YouTube in dru-
ge, kar bo močno zmanjšalo njihovo uporabno 
vrednost. 
Kot kaže, pri podjetju Huawei nimajo veliko upa-
nja na obnovitev poslovnih odnosov s podje-
tjem Google, saj so na uradu Evropske unije za 
intelektualno lastnino registrirali blagovno 
znamko, ki bo najverjetneje uradno ime njiho-

vega novega mobilnega operacijskega sistema. 
Operacijski sistem Huawei za mobilne naprave 
so poimenovali “Ark OS”, ta pa bo bolj kot ne na-
menjen izključno evropskemu trgu. S to potezo 
bi se lahko pri podjetju Huawei povsem izognili 
omejitvam, ki jim jih je nedavno postavilo pod-
jetje Google po neposrednih navodilih ameri-
ške vlade. 

Na to, ali bo podjetje Huawei dejansko začelo 
svoje novo obdobje z lastnim operacijskim sis-
temom, bo treba počakati do 19. avgusta letos. 
Takrat se bo namreč izteklo trimesečno pre-
hodno obdobje, v katerem lahko podjetje Hu-
awei še vedno sodeluje z ameriškimi podjetji.

Deep inStinct perSiStence of cHAoS 

Najnevarnejši 
računalnik prodan za 
1,2 milijona evrov
Pred kratkim smo poročali o nenavadni potezi 
podjetja Deep Instinct. V prodajo je namreč po-
nudilo okužen osebni računalnik Persistence of 
Chaos, za katerega je zahtevalo vsaj preračuna-
nih 1,1 milijona evrov oziroma 1,2 milijona ame-
riških dolarjev. Visoko ceno okuženega prenos-



Računalniške novice www.racunalniske-novice.com 9

 NOVICE

»

 «

Čas je za uživanje 
v naravi…

Električno treking kolo T50E
28” • Alu okvir • baterija 10,2 Am/h • teža: 21 kg  
• menjalnik zadaj in spredaj • doseg najmanj 70 km

1.399,90  249,90 + 23x 50€

Električno treking kolo F18E
20” • Alu okvir • baterija 7,8 Am/h • teža: 17 kg  
• menjalnik zadaj RD-FT55 • menjalnik spredaj 
Prowheel Alloy • doseg najmanj 65 km

999,90  119,90 + 11x 80€

Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. www.mtehnika.si

Do 24
obrokov
brez obresti

nega računalnika Samsung so varnostni stro-
kovnjaki upravičili s tem, da so nanj namestili kar 
šest najbolj zlonamernih škodljivih programskih 
kod v zgodovini računalništva. Poleg tega je no-
vost nastala v sodelovanju s kitajskim umetni-
kom Guom O Dongom, glavni cilj pa je bilo obli-
kovanje nekakšnega kataloga zgodovinskih 
groženj za uporabnike osebnih računalnikov. 

Na omenjenem prenosniku je skupno name-
ščenih šest različnih vrst škodljivih programskih 
kod, in sicer ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, Wanna-
Cry, DarkTequila in BlackEnergy. Omenjenih šest 
vrst škodljivih programskih kod je skupno 
povzročilo več kot preračunanih 85 milijard 
evrov škode. Z njimi se je namreč okužilo na mi-
lijone posameznikov, bank, vladnih organizacij 
in drugih uporabnikov svetovnega spleta, na 
udaru pa so bili predvsem uporabniki računalni-
kov Windows. 

Kot kaže, je najnevarnejši računalnik uspel neko-
ga prepričati v nakup, saj je zanj ponudil kar pre-
računanih 1,2 milijonov evrov oziroma več kot je 
bila njegova izklicna cena. Na našo srečo najne-
varnejših škodljivih programskih kod na svetu 
kupec ne bo mogel razširjati po svetu, saj so 
varnostni strokovnjaki onesposobili tako mož-
nost povezave s svetovnim spletom kot tudi z 
drugimi napravami v omrežju ali preko vmesni-
kov USB. Poleg tega bo kupec moral podpisati 
tudi izjavo, da ne bo širil zlonamernih program-
skih kod, ki se nahajajo na računalniku.

ASuS zenBook pro Duo 

Edinstven prenosnik z 
dvema zaslonoma

Vedno več proizvajalcev prenosnih računalni-
kov poskuša tipkovnico nadomestiti z zaslonom 
na dotik, a uporabniki nad tem niso preveč nav-
dušeni. Zato so inženirji podjetja Asus pripravili 
prenosnik, ki je opremljen s kar dvema zaslono-
ma in klasično tipkovnico. To pomeni, da novost 
ponuja edinstven in precej zanimiv način upo-
rabe prenosnega računalnika. 
Inovativni prenosni računalnik Asus ZenBook 
Pro Duo je opremljen z dvema kakovostnima 

zaslonoma OLED z 38,1-centimetrsko oziroma 
15-palčno diagonalo. Primarni zaslon nudi izris 
slik z ločljivostjo 4K in ima razmerje stranic 16 
proti 9, sekundarni zaslon, ki se nahaja tik nad 
tipkovnico, pa ima razmerje stranic 32 proti 9. 
Slednjega lahko uporabimo kot klasičen zaslon, 
lahko pa v njem poganjamo drugo aplikacijo 
kot na primarnem zaslonu. To pomeni, da lahko 
novi prenosnik podjetja Asus uporabljamo kot 
en računalnik z dvema zaslonoma. 

Prenosni računalnik Asus ZenBook Pro Duo z dve-
ma zaslonoma bo seveda primeren tudi za najzah-
tevnejše uporabnike, saj je opremljen z Intelovimi 
procesorji, pri čemer bo najzmogljivejši model na 
voljo s procesorjem Core i9 in grafično kartico Nvi-
dia GeForce RTX 2060. Tu bomo našli še štiri mikro-
fone ter priključek Thunderbolt 3. Maloprodajna 
cena novosti še ni bila razkrita, znano pa je, da bo 
na prodaj v tretjem četrtletju letošnjega leta.
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google 

Street View ponovno v 
Sloveniji

Google Zemljevidi za območje Slovenije se bo-
do posodobili s posnetki, ki jih bosta zajela Go-
ogle Street View avtomobil in pohodnik s Street 
View Trekker nahrbtnikom, ki bo prehodil obmo-
čja za pešce v dveh največjih slovenskih mestih, 
v Ljubljani in Mariboru. Street View, ki je v Slove-
niji na voljo od leta 2014, se redno posodablja, 
da se prikazana slika čim bolj približa resničnosti. 
Street View Trekker nahrbtnik je nosljiv nahrb-
tnik s kamero na vrhu. Nosi ga pohodnik, ki se 
sprehaja po pešpoteh, nahrbtnik pa samodejno 
zajema posnetke. Ti posnetki se nato združijo v 
360-stopinjske panoramske posnetke, ki si jih 
lahko ogledate v Google Zemljevidih. Google je 
v Sloveniji s Street View Trekker nahrbtnikom že 
posnel območja za pešce v večjih mestih kot tu-
di druge zanimive kraje, vključno s Triglavskim 
narodnim parkom in Goriškimi brdi. 

Street View je priljubljena funkcija Google Ze-
mljevidov, ki je trenutno na voljo v več kot 85 dr-
žavah po vsem svetu, pa tudi v delih Arktike in 
Antarktike. Uporabniki si lahko s pomočjo stori-

tve Street View ogledajo 360-stopinjske posnet-
ke ulic ter kulturne in nacionalne dediščine. Na 
voljo je tudi v Google Earth in v Google Zemlje-
vidih za mobilne naprave. 
Google svoje posnetke redno posodablja zaradi 
nenehnega razvoja infrastrukture - tako uporab-
nikom olajša načrtovanje poti, saj se lažje orienti-
rajo - hkrati pa se trudi ohraniti zasebnost. Google 
pred vsako objavo zbranih Street View posnetkov 
izvede obdelavo s posebno tehnologijo. Tehno-
logija zamegli obraze oseb in registrske tablice, 
zato jih ni mogoče identificirati. Street View omo-
goča tudi odstranitev posnetkov, ki jih lahko upo-
rabniki prijavijo s klikom na gumb “Prijavi težavo” 
v spodnjem desnem kotu katerega koli posnetka. 
Google lahko na zahtevo izbriše posnetek posa-
meznika, njegovega otroka, avtomobila ali hiše. 
Zajemanje posnetkov v Sloveniji se je začelo 28. 
maja. Za več informacij o Street View storitvi in 
trenutni lokaciji Google Street View avtomobi-
lov obiščite https://www.google.si/intl/sl/stre-
etview/explore/.

nASA 

Pošljite svoje ime na 
Mars

Mednarodna vesoljska agencija NASA bo leta 
2020 spet obiskala rdeči planet - Mars. Tokrat va-
bi vse, da na planet pošljejo tudi svoje ime. Ve-
soljska agencija NASA je za obdobje med 17. ju-
lijem in 5. avgustom 2020 napovedala izstrelitev 
novega roverja na rdeči planet. Izstrelitev bo 
potekala iz ploščadi na Floridi, Mars pa naj bi ro-
ver dosegel predvidoma 21. februarja 2021. Misi-
ja naj bi trajala vsaj 687 dni (enako enemu letu 
na Marsu). Novi rover bo prvič opremljen z vrtal-

nikom za zbiranje vzorcev prsti in kamenja. 
Zanimivo je dejstvo, da tokrat NASA ponuja mož-
nost sodelovanja vsakomur. Do 30. septembra 
2019 namreč zbirajo prijave za vse, ki bi želeli, da 
na rdeči planet “poleti” tudi njihovo ime. 
Kako zadeva deluje? Imena in priimki vseh, ki bodo 
svoje ime oddali do konca septembra letos, bodo 
zapisani na mikročip, katerega bo rover ponesel 
na rdeči planet. V času pisanja tega članka je bilo 
oddanih več kot 5 in pol milijona različnih imen. 
Kot zanimivost so pri NASI dodali tudi možnost, 
da spremljate, koliko kilometrov ste zbrali do se-
daj kot to počnejo letalske družbe, s katerimi si 
lahko pridobite razne popuste. Vendar za razliko 
od letalskih družb z letom ne boste prejeli na 
primer “zgolj” 1000 kilometrov, ampak več kot 
500 milijonov “frequent flyer” kilometrov. 
Oddaja imena je popolnoma brezplačna. Pri 
oddaji pridobite tudi certifikat, da bo vaše ime 
dodano plovilu in bo dejansko končalo na rde-
čem planetu - zapisano v spominskem čipu. 
Svoje ime lahko oddate na povezavi -> 
https://go.nasa.gov/Mars2020Pass

ulefone Armor 7 

Prvi telefon na svetu s 
procesorjem Helio P90

Podjetje MediaTek je konec lanskega leta 
predstavilo nadvse zanimiv mobilni procesor 
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družine Helio, s pomočjo katerega bo umetna 
inteligenca postala precej dostopnejša. Mobilni 
procesor Helio P90 namreč ponuja nadvse zani-
mive napredne možnosti, namenjen pa bo pa-
metnim mobilnim telefonom srednjega cenov-
nega razreda. Umetna inteligenca, vgrajena v 
procesor MediaTek Helio P90, je štirikrat zmo-
gljivejša od tiste, ki jo najdemo v njegovem 
predhodniku (Helio P70), pri tem pa je bila zago-
tovljena podpora za tehnologije, kot so Tensor-
Flow, TensorFlow Lite, Caffe, Caffe2 in API.AI za 
mobilni operacijski sistem Android, in sicer prek 
platforme NeuroPilot. 

Prednosti procesorja Helio P90 bomo lahko 
kmalu preizkusili tudi v praksi, saj ga je podjetje 
Ulefone uporabilo pri izdelavi pametnega mo-
bilnega telefona Armor 7. To pomeni, da je pod-
jetje združilo enega najbolj robustnih pametnih 
mobilnih telefonov z enim najzmogljivejših mo-

bilnih procesorjev. Poleg tega najdemo tukaj še 
digitalni fotoaparat s slikovnim tipalom Sony 
IMX586, kar pomeni, da bomo lahko z njim zaje-
mali nadvse kakovostne videoposnetke. 
Pametni mobilni telefon Ulefone Armor 7 bo 
naprodaj kmalu. Čeprav maloprodajna cena no-
vosti še ni bila razkrita, verjamemo, da ne bo vi-
soka. Njegovega predhodnika s prodajno ozna-
ko Armor 6E in procesorjem Helio P70 je namreč 
v akcijski prodaji mogoče kupiti že za preraču-
nanih 179 evrov, kar je izredno malo glede na to, 
kar ponuja v praksi.

proceSorji 

AMD predstavil Ryzen 
3000

Podjetje AMD je že pred meseci javnosti razkrilo 
nekaj podrobnosti o prihajajočih procesorjih 
Ryzen tretje generacije (družina 3000), ki bodo 
temeljili na osnovi zgradbe Zen 2. Sedaj so ti 
postali tudi uradni, saj jih je računalniški gigant 
razkril v okviru nedavne konference Computex 
2019. Ker bodo novinci na voljo z do 12 fizičnimi 
procesorskimi jedri, so poznavalci prepričani, da 
bo konkurenčnemu podjetju Intel trda predla, 
saj bodo ponujali odlično razmerje med zmo-

gljivostjo in maloprodajno ceno. 
Od procesorjev AMD Ryzen 3000 si lahko obeta-
mo veliko, saj so izdelani s pomočjo napredne 
7-nanometrske tehnologije. Poleg tega je nova 
družina procesorjev AMD opremljena z lastnim 
grafičnim krmilnikom PCI Express Gen 4.0, ki je 
združljiv tako z obstoječimi grafičnimi karticami 
kot s tistimi, ki bodo na trg šele prišle. Ker so no-
vinci opremljeni s podnožjem AM4, to pomeni, 
da jih bomo lahko uporabljali tudi v navezi z ob-
stoječimi osnovnimi ploščami. Ker bodo novi pro-
cesorji Ryzen 3000 na voljo prav kmalu, ne prese-
neča, da so vodilni proizvajalci osnovnih plošč že 
ponudili v prenos posodobitev strojnih kod BIOS 
z namenom zagotovitve združljivosti z novinci. 

Najzmogljivejši model novih procesorjev podje-
tja AMD je Ryzen 9 3900X, saj ima za preračuna-
vanje podatkov na voljo kar 12 fizičnih sredic 
oziroma 24 procesorskih niti frekvence 3,8 giga-
hercev oziroma 4,6 gigahercev v pohitrenem 



  Računalniške novice junij 201912

NOVICE

»

»

načinu delovanja. Novost pri polni obremenitvi 
porabi do največ 105 vatov električne moči, v 
Združenih državah Amerike pa bo naprodaj že 
za preračunanih 446 evrov, kar je seveda precej 
manj od primerljivih procesorjev podjetja Intel. 
Poleg omenjenega procesorja je podjetje AMD 
predstavilo še modele Ryzen 7 3800X (8/16 je-
der, frekvenca 3,9/4,5 GHz), Ryzen 7 3700X (8/16 
jeder, frekvenca 3,6/4,4 GHz), Ryzen 5 3600X 
(6/12 jeder, frekvenca 3,8/4,4 GHz) in Ryzen 5 
3600 (6/12 jeder, frekvenca 3,6/4,2 GHz). 
Skupaj z novimi procesorji AMD bo na boljo še 
več kot 50 novih osnovnih plošč, zato bomo 
zlahka našli tisto, ki nam bo pisana na kožo. No-
vinci bodo v izbranih državah na voljo v prosti 
prodaji od 7. julija dalje, k nam pa bodo po vsej 
verjetnosti prišli nekoliko kasneje.

AplikAcije 

Turistična zveza 
Slovenije z uporabno 
aplikacijo
Turistična zveza Slovenije je zasnovala mobilno 
aplikacijo Slovenia travel guide za domače in tu-
je obiskovalce z namenom približanja znameni-
tosti in lepot Slovenije čim večjemu krogu ljudi.  
Aplikacija bo uporabljala geolokacijo uporabni-
ka in na mobilnih napravah prikazovala interes-
ne točke, ki so v njegovi bližini. Vsebovala bo 
številne interesne točke, od naravnih in kultur-
nih znamenitosti, hotelov, gastronomije, špor-
tnih aktivnosti in dogodkov, ki se odvijajo v oko-
lici do prometnih informacij. Uporabnik bo tako 
lahko med samim sprehodom pregledal, kaj je 
zanimivega v bližini in uporabil navigacijsko vo-
denje do izbrane točke kar znotraj aplikacije. 
Uporabnik si bo izbrane točke lahko dodal tudi 
na seznam priljubljenih, jih obiskal kdaj drugič 
ali celo večkrat.  

nosti bodo plačljive, a le za ponudnike storitev.  
Poleg mobilne aplikacije TZS načrtuje še druge 
aktivnosti na področju spleta, z namenom za-
gotavljanja dodatnih storitev in ugodnosti za 
domače in tuje obiskovalce. Sledi prenova sple-
tnih strani Turistične zveze Slovenije, kjer boveč-
ji poudarek na informacijah, ki so relevantne za 
obiskovalce strani.  
Kasneje bodo na stran dodali še konfigurator izle-
tov. To bo vodič po izletih, kjer si bo uporabnik v 
nekaj preprostih korakih lahko sestavil izlet po želji

microSoft winDowS 10

Onemogočili bodo 
povezovanje v nevarna 
brezžična omrežja
Brezžično omrežje Wi-Fi je življenje močno po-
enostavilo, poleg tega pa nas je nekoliko pove-
zalo. Po drugi strani pa je Wi-Fi poskrbel tudi za 
nekaj dodatnih skrbi glede varnosti in zasebno-
sti podatkov, ki jih uporabniki hranimo na tele-
fonih, računalnikih in ostalih napravah. Kadarko-
li se povežemo na javni Wi-Fi, to potencialno 
lahko pomeni določeno mero tveganja. 

Na ta način bo TZS še bolj intenzivno promovi-
rala znane in manj znane znamenitosti, kraje in 
dogodke. TZS želi, da bi bila mobilna aplikacija 
dostopna čim širšemu krogu ljudi, zato bo za 
uporabnike brezplačna. Posamezne funkcional-

Ker se mnogi uporabniki operacijskega sistema 
Windows 10 še vedno povezujejo v nevarna 
omrežja Wi-Fi, bo Microsoft to v prihodnje one-
mogočil. Njegovi programerji bodo namreč iz 
programske kode priljubljenega operacijskega 
sistema odstranili podporo za zastareli varno-
stni algoritem WEP. Ta namreč uporabniku daje 
le lažen občutek varnosti, saj ga nepridipravi 
lahko brez težav prelisičijo in uporabniku izmak-
nejo osebne in zaupne podatke. 
Podjetje Microsoft bo v prihodnje uporabnikom 
operacijskih sistemom Windows 10 omogočilo 
povezovanje zgolj v brezžična omrežja, ki pod-
pirajo varnostna protokola WPA2 in WPA3. Upo-
rabniki osebnih računalnikov z Windows 10 bo-
do obvestilo o prenehanju podpore za zastareli 
protokol WEP prejeli maja letos, uradna prekini-
tev podpore pa bo izvedena z nadgradnjo, ki je 
predvidena do letošnjega oktobra ali najkasneje 
v mesecu novembru.

SAmSung gAlAXy A70S 

Prvi telefon s 
fotoaparatom ločljivosti 
64 milijonov točk
Dober pametni mobilni telefon je vse, kar danes 
potrebujemo za zajem kakovostnih fotografij in 
videoposnetkov. Najnovejša generacija digital-
nih fotoaparatov, vgrajenih v mobilne telefone, 
je namreč opremljena z več objektivi, zmogljivi-
mi senzorji in pametnimi algoritmi, ki nadome-
ščajo nastavitve optike, kar je zahtevalo leta 
učenja. Pri podjetju Samsung bodo kakovost za-
jetih fotografij in videoposnetkov kmalu dvigni-
li na še višji nivo, in sicer s pametnim mobilnim 
telefonom Galaxy A70S, saj bo opremljen s sli-
kovnim tipalom vrste ISOCELL, ki bo ponujalo 
ločljivost kar 64 milijonov slikovnih točk. 

Novo slikovno tipalo podjetja Samsung za mo-
bilne naprave bo opremljeno s tehnologijo 
Tetracell, kar pomeni, da bodo štiri slikovne toč-
ke združene v eno. Tako bo omogočen zajem 
boljših oziroma kakovostnejših fotografij tudi pri 
slabših svetlobnih pogojih. To v pomeni, da bo-
do fotografije zajete s tipalom ločljivosti 64 mili-
jonov točk, v praksi velikosti 16 milijonov slikov-
nih točk. Bodo pa te fotografije in s tem posle-
dično tudi videoposnetki precej boljše kakovo-
sti od tistih, ki so zajete s slikovnim tipalom de-
janske ločljivosti 16 milijonov točk. 
Pametni mobilni telefon Samsung Galaxy A70S 
z glavnim fotoaparatom ločljivosti 64 milijonov 
slikovnih točk bo naprodaj v drugi polovici le-
tošnjega leta. Tudi preostala strojna opremo 
novosti ne bo od muh, saj bo obsegala še za-
slon Infinity AMOLED s 17-centimetrsko oziro-
ma 6,7-palčno diagonalo in visoko ločljivostjo, 
spletno kamero ločljivosti 32 milijonov slikov-
nih točk in mobilni procesor Qualcomm 
Snapdragon 675. Našli bomo tudi šest ali osem 
gigabajtov sistemskega pomnilnika, vgrajen 
pomnilnik s 128 gigabajti prostora, baterijo 
zmogljivosti 4.500 miliamper ur in mobilni 
operacijski sistem Android 9.0 Pie s prirejenim 
grafičnim vmesnikom.
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fAceBook gloBAlcoin 

Prvo plačilno sredstvo 
podjetja Facebook

Že pred časom so se na spletu pojavile govori-
ce, da naj bi pri podjetju Facebook razmišljali o 
uvedbi lastne navidezne denarne valute oziro-
ma plačilnega sistema. Največje družbeno 
omrežje ima namreč, vsaj glede na neuradne 
podatke, načrte o predstavitvi lastne kriptova-
lute, kar pa naj bi se zgodilo že letos. Po neura-
dnih podatkih se podjetje Facebook za uved-
bo lastnega plačilnega sistema že dlje časa po-
govarja s plačilnima gigantoma Mastercard in 
Visa, saj želi razviti kriptovaluto, ki jo bo mogo-
če uporabljati tako za nakupe na priljubljenem 
družabnem omrežju kot tudi drugod na sve-
tovnem spletu. Novi plačilni sistem podjetja 
Facebook naj bi bil za nameček povezan z 
oglasnimi sporočili, kar pomeni, da bodo imeli 
uporabniki njegovih storitev možnost nepo-
srednega nakupa izdelka ob kliku na oglas na 
družbenem omrežju. 
Najnovejše govorice pa kažejo na to, da naj bi se 
lastna navidezna denarna valuta podjetja Face-
book imenovala GlobalCoin. Prva preizkušanja 
novosti naj bi se pričela v prvem četrtletju pri-

hodnjega leta. To pomeni, da bi lahko novo na-
videzno denarno valuto uporabljali že v drugi 
polovici naslednjega leta. Novost naj bi lahko 
uporabljali celo tisti, ki nimajo bančnih računov, 
prenos denarja pa bo potekal v okviru nove 
platforme podjetja Facebook. 

Naj kot zanimivost še navedemo, da na zanimi-
vem projektu podjetja Facebook trenutno dela 
več kot 50 visoko usposobljenih programerjev, 
in sicer pod taktirko nekdanjega prvega moža 
podjetja PayPal. Poleg tega naj bi vodstvo pod-
jetja Facebook že pred časom vzpostavilo stik s 
številnimi menjalnicami navideznih denarnih 
valut, ki bi seveda igrale ključno vlogo pri uvaja-

nju Facebookove lastne kritptovalute. Več o na-
črtih največjega družbenega omrežja na tem 
področju naj bi bilo znanega v prihodnjih nekaj 
mesecih.

VAlVe corporAtion SteAm 

Slovenska igra na 
seznamu najbolj 
priljubljenih
Spletna platforma Steam je med ljubitelji raču-
nalniških iger zelo priljubljena, saj gre za ve-
čigralsko in socialno spletno omrežje podjetja 
Valve Corporation. Namenjena je predvsem 
spletni distribuciji računalniških iger in sorodnih 
del založnikov, ki imajo pogodbo z Valve Corpo-
ration in izdajajo igre s podporo za tehnologijo 
Steam. Zaradi vse večje priljubljenosti te platfor-
me, so se pri podjetju Valve nedavno odločili, da 
bodo prvič objavili seznam 20 najbolje prodaja-
nih iger, ki so se na portalu Steam pojavile v me-
secu Aprilu. 
Čeprav pri podjetju Valve Corporation niso ob-
javili podrobnejših podatkov, kot je na primer 
število prodanih kopij, je zanimiva predvsem ra-
znolikost iger, po katerih posegajo uporabniki. 
Na tem seznamu najdemo celo slovensko pod-

ASTRONOMIJA
ILUSTRIRANA ZGODOVINA VESOLJA

IZID
24. julija 2019

www.tzs.si
narocila@tzs.si
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konferenca

ZAPOSLOVANJE TUJCEV
in

NAPOTITEV DELAVCEV

29. AVGUST 2019
Radisson Blu Plaza, Ljubljana
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 7 od sedaj tudi na

Instagramu

jetje Triternio, in sicer z igro Mordhau. Gre za si-
mulacijo srednjeveškega bojevanja, pri kateri 
se igralci prek interneta spopadejo s hladnim 
orožjem v množici do 64 nasprotnikov. Poseb-
nost igre je povezovanje zamahov in sunkov z 
orožjem v sekvence napadalnih gibov ter pari-
ranja, s katerimi poskušate zadeti nasprotnika 
in ubraniti napade, kar je tudi razlog, da je 
nadvse priljubljena. 

tabličnih računalnikov in drugih mobilnih 
naprav nedvomno zelo veliko privržencev. Tre-
nutno jo namreč uporablja več kot dve milijardi 
posameznikov po vsem svetu, število uporabni-
kov, predvsem mlajših, pa se povečuje s sve-
tlobno hitrostjo. To je verjetno tudi razlog, zakaj 
so pri podjetju Facebook sprejeli odločitev, da 
priljubljeno aplikacijo opremijo z novo 
možnostjo, od katere bo imel korist zgolj lastnik 
največjega družbenega omrežja, uporabniki pa 
z njo ne bomo preveč zadovoljni. 

fAceBook wHAtSApp 

WhatsApp kmalu z 
možnostjo, ki vam ne 
bo všeč
Mobilna spletna klepetalnica WhatsApp ima 
med uporabniki pametnih mobilnih telefonov, 

Storitev WhatsApp bo namreč že pred koncem 
letošnjega leta uporabnikom pričela prikazovati 
oglase, in sicer v vrstici za obvestila. Oglasi bodo 
izdelani s pomočjo storitve Instagram Stories, 
kar pomeni, da bodo zavzeli celoten zaslon pa-
metnega mobilnega telefona ali tabličnega ra-

čunalnika. V vrstici za obvestila bo prikazano 
ime oglaševalca, ki bo zamenjalo uporabniško 
ime, s premikom prsta po obvestilu pa se bodo 
prikazale dodatne informacije o izdelku ali stori-
tvi, ki se bo oglaševala. Oglaševalcem bodo na 
voljo tudi druge možnosti, ki jih uporabniki za-
gotovo ne bodo preveč veseli. 
Prikazovanje spletnih oglasov znotraj storitve 
WhatsApp bo postalo stalnica v teku naslednje-
ga leta. Trenutno še ni znano, koliko bodo ti 
oglasi moteči za končnega uporabnika, saj pod-
jetje Facebook ni razkrilo, kako pogosto se nam 
bodo prikazovali in ali jih bo mogoče v določe-
ni meri omejiti.

mozillA firefoX 67 

Novi Firefox se splača 
vsaj preizkusiti

Nekdaj zelo priljubljen spletni brskalnik Mozilla 
Firefox danes uporablja le še okoli 9,6 odstotka 
uporabnikov, kar je le za odtenek več od deleža 
uporabnikov, ki prisegajo na Microsoftov zasta-
reli brskalnik Internet Explorer. Ta namreč trenu-
tno obvladuje okoli 9,5 odstotka tržnega deleža 
brskalnikov, kar organizaciji Mozilla ne more biti 
v ponos. Na srečo so programerji pošteno zavi-
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hali rokave in pripravili novo različico spletnega 
brskalnika Firefox, ki prinaša kar nekaj uporab-
nih novosti. 
Nova različica spletnega brskalnika Mozilla Fire-
fox (različica 67) prinaša izboljšave na področju 
hitrosti nalaganja spletnih strani in boljšo opti-
mizacijo zavihkov. Novi Firefox pri delovanju po-
speši nalaganje določenih skript, ki so nujne za 
delovanje spletnih strani, zato je od 40 pa vse 
do 80 odstotkov hitrejši. To bodo znali ceniti 
predvsem tisti, ki razpolagajo s hitrim internet-
nim dostopom. 

Nova različica spletnega brskalnika Mozilla Fire-
fox prinaša še izboljšan sistem za upravljanje za-
vihkov (tabs). Ta iz pomnilnika sprosti prednalo-
ženo spletno stran, ki je uporabnik ni odprl že 
dlje časa, a le, če ima osebni računalnik na voljo 
400 megabajtov prostega sistemskega pomnil-

nika ali celo manj. Novi Firefox seveda prinaša še 
druge izboljšave, kot so na primer izboljšana 
varnost in zaščita zasebnosti uporabnikov na 
svetovnem spletu. 
Novi Firefox je že na voljo za prenos na sple-
tnem naslovu http://bit.ly/Mozilla-Firefox-RN in 
je bil tudi že preveden v slovenščino. Priporoča-
mo, da novost vsaj preizkusite, saj verjamemo, 
da boste nad njo več kot navdušeni.

AnDroiD 

Google že pričel z 
razvojem Androida R

Podjetje Google je s pripravo mobilnega opera-
cijskega Android Q opravilo odlično nalogo, za-
to bo ta nedvomno igral ključno vlogo na po-
dročju pametnih mobilnih telefonov in tablič-
nih računalnikov prihodnosti. Ključna prednost 
novosti je namreč privzeta podpora za mobilne 
naprave, ki so opremljene s prepogljivimi zaslo-
ni. Z njegovo pomočjo bo mogoče sočasno iz-
vajati več opravil hkrati, mobilne aplikacije pa se 
bodo samodejno prilagajale trenutni velikosti 
zaslona. Novi Android Q je seveda povsem pri-
lagojen pametnim mobilnim telefonom s pod-
poro hitremu mobilnemu omrežju 5G, hkrati pa 

prinaša precejšnje izboljšave tudi na področju 
varnosti in zaščite osebnih podatkov uporabni-
kov mobilnih naprav. 

Čeprav je mobilni operacijski sistem Android Q 
še vedno v poskusni fazi, je skupina programer-
jev podjetja Google že pričela z razvojem nje-
govega naslednika. Govorimo o mobilnem 
operacijskem sistemu Android R, o njem pa je 
trenutno znanega zelo malo, saj bo novost na-
red za preizkušanje šele čez slabo leto dni. Ena 
izmed novosti novega operacijskega sistema 
bo možnost zajemanja neprekinjenih zaslonskih 
posnetkov, kar bo nedvomno poenostavilo de-
ljenje vsebin z drugimi uporabniki. Več o mobil-
nem operacijskem sistem Android R naj bi bilo 
znanega v prihodnjih nekaj mesecih.

KUPONKO d.o.o., Ulica Franja Žagarja 6, 3230 Šentjur
tel.: 03/749 32 81, e-mail: martina@kuponko.com, www.kuponko.com

SAMO V MEGAMARKETIH

OB VSAKEM NAKUPU
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NA HRBTNI STRANI VAŠEGA RAČUNA 
SO ŠTEVILNI POPUSTI IN UGODNOSTI. 
OBRNITE RAČUN IN JIH IZKORISTITE!

NA HRBTNI STRANI VAŠEGA RAČUNA 
SO ŠTEVILNI POPUSTI IN UGODNOSTI. 
OBRNITE RAČUN IN JIH IZKORISTITE!
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Darilo je ob predložitvi originalnega računa možno prejeti 

na info pultu megamarketa Interspar. Nagrajevanje traja od 

01.06.2019 do 30.06.2019 oz. do razdelitve daril. Število daril

 je omejeno. Storck Adria d.o.o., Brdnikova ul. 44, Ljubljana. 

Več informacij na www.storck.si. 

Kupi 4 katerekoli 

Werther'S Original 

izdelke in na info pultu 

megamarketa Interspar 

prevzami darilo 2v1: 

Kupi 4 katerekoli 

Werther'S Original 

izdelke in na info pultu 

megamarketa Interspar 

prevzami darilo 2v1: 

odejo z igro Candy Twist.

odejo z igro Candy Twist.

INTERSPAR CITYPARK

S tem kuponom je do 

31.07.2019 ob naročilu 

treh pizz najcenejša  GRATIS.
3 ZA 2

Ne velja za dostavo in v škatlo.

2+1 GRATIS!2+1 GRATIS!
Ob nakupu katerihkoli

prejmete okus 

Akcija poteka v megamarketih Interspar od 

01.06.2019 do 30.06.2019 oz. do razdelitve daril. 

Darilo prejmete na informacijah megamarketa Interspar. 

Franck Ljubljana d.o.o., Letališka cesta 29c, Ljubljana

1+1 GRATIS!

Ob nakupu flipsa 
Clipsy Cheese 

182 g prejmete 

Clipsy Hot Dog 180 g 
BREZPLAČNO.

Akcija poteka v megamarketih Interspar od 01.06.2019 do 

30.06.2019 oz. do razdelitve daril.

Darilo prejmete na informacijah megamarketa Interspar.

Merit HP d.o.o., Letališka cesta 3 C, Ljubljana

Gratis izdelek 

prejmete na 

INFO PULT-u!

S tem kuponom do 30.06.2019:



  Računalniške novice junij 201916

AKTUALNO

»

»

.. ČeprAV je trenutnA generAcijA konzol nekoliko SlABše zAloženA z DirkAlnimi ArkADAmi tipA mArio kArt, Se SeDAj V rAzmAku SlABegA 
meSecA VrAČAtA kAr DVA njegoVA nekDAnjA konkurentA ..

Team Sonic Racing - uspešen 
povratek Mariovega tekmeca

AKTUALNO

»

V juniju namreč pričakujemo predelavo kultne 
dirkačine Crash Team Racing, pred kratkim pa se 
je na prodajne police in v digitalne trgovine vrnil 
legendarni Segin ježek z druščino prepoznavnih 
obrazov. 
 

pršeni po vratolomnih dirkališčih. Tovrstna deja-
nja povrhu vsega vplivajo na skupinski števec, ki 
ob zapolnitvi nudi izvedbo ultimativnega pospe-
ška za vse tri člane ekipe. In četudi se nabor no-
vosti morda sprva zdi nekoliko zastrašujoč, ga 
bodo po nekaj odvoženih dirkah bržkone osvoji-
li tudi mlajši ali manj izkušeni igralci. 

zABAVA zA enegA Ali VeČ igrAlceV 
Seveda pa so še vedno prisotne tudi klasične 
dirke ter bitke s časom, ki so na voljo v enoigral-
skih in večigralskih načinih. Slednji so še pose-
bej zabavni in ponovno omogočajo lokalno ali 
spletno igranje, žal pa je pri večigralstvu na is-
tem sistemu treba v zakup vzeti občasne padce 
sličic na sekundo. Te je ob tako privlačni grafiki 
in številnih podrobnostih na nekaterih progah 
sicer igri težko pretirano očitati, a vseeno se op-
timiziranost ne zdi optimalna, še posebej na šib-
kejših različicah konzol. 

pluSi in minuSi: 

+ Pisana grafika

+  Zabavno ekipno tekmovanje

+ Kustomizacija dirkalnikov

+ Nekaj prijetnih novih igralnih 

 mehanik

+ Poživljajoča glasbena podlaga

-  Občasni padci sličic na 

 sekundo

-  Nekoliko skromen nabor 

 tekmovalcev in dirkališč 

ocenA: 7/10

SloVo StAriH prijAteljeV 
Team Sonic Racing je tretje dirkaško poglavje 
angleškega podjetja Sumo Digital, ki je pred 
tem naredilo precej dober vtis z igrama Sonic & 
Sega All-Stars Racing in Sonic & All-Stars Racing 
Transformed. Za razliko od njiju pa je najnovejši 
posnemovalec Mario Karta osredotočen na 
franšizo Sonic the Hedgehog in sodelavalno dir-
kanje po kopnem. 
 
tour De green Hill 
Glavni adut so torej kot namiguje že naslov, tim-
ske dirke, v katerih hkrati tekmujejo do štiri 
tričlanske ekipe. Igra na tem mestu predstavi kar 
nekaj svežih mehanik, ki pričarajo zabavno in raz-
burljivo sodelovalno dirkalno izkušnjo. Poleg treh 
kategorij dirkalnikov, ki narahlo določajo vlogo 
posameznega člana ekipe, so tu različne tehnike, 
s katerimi najšibkejši člen z malo spretnosti hitro 
lahko skoči v ospredje. Vodilni v ekipi namreč za 
seboj v slogu lanskoletne igre Trailblazers pušča 
sled, ta pa partnerjema omogoča hitro izstrelitev 
naprej. Prav tako si člani iste trojice med seboj 
lahko predajajo nepogrešljive dodatke, ki so raz-

StilSkA preoBrAzBA

Na svoj račun bodo tokrat prišli tudi ljubitelji 
modificiranja dirkalnikov, saj igra vsebuje dokaj 
zajeten sistem za kozmetično kustomizacijo. Tu 
je namreč široka paleta barv in materialov za ka-
roserije avtomobilov, kakor tudi možnost izbire 
posebnih izboljšav, ki lahko igrajo precej po-
membno vlogo pri tekmovanju na 21 različnih 
dirkališčih. Slednja se razprostirajo po pre-

poznavnih lokacijah skoraj 30 let stare franšize 
in vsebujejo tako nove kot že znane steze. 
 
etApni zmAgoVAlec Ali SVetoVni prVAk?
Team Sonic Racing kljub zanimivim idejam osta-
ja v senci Nintendovega tekmeca, a za dosto-
pno ceno ponuja všečno dirkalno izkušnjo, tako 
na osebnih računalnikih kot vseh treh vodilnih 
konzolah. Ni ravno žanrski presežek, bo pa le 
stežka razočaral ljubitelje legendarnega Segine-
ga ježka, ki prihodnje leto s filmsko različico pri-
haja celo na velika platna. 
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»

 «

.. eVropSkA unijA Bo kmAlu “BogAtejšA” zA kAr oSem SuperrAČunAlnikoV, ki BoDo poDpirAli eVropSke rAziSkoVAlce, inDuStrijo in poDjetjA 
pri rAzVoju noViH AplikAcij nA rAzliČniH poDroČjiH, in Sicer oD rAzVojA zDrAVil pA VSe Do nApoVeDoVAnjA poDneBniH SprememB .. 

Eden od osmih superračunalnikov bo v 
Sloveniji

 AKTUALNO

»

Evropska unija bo kmalu »bogatejša« za kar osem 
superračunalnikov, ki bodo podpirali evropske raz-
iskovalce, industrijo in podjetja pri razvoju novih 
aplikacij na različnih področjih, in sicer od razvoja 
zdravil pa vse do napovedovanja podnebnih spre-
memb. S tem korakom bo Evropa postala vodilna 
sila na področju svetovnega računalništva, največ 
koristi od tega pa bodo seveda imeli končni upo-
rabniki. Projekt postavitve osmih novih superraču-
nalnikov je bilo zaupano podjetju EuroHPC, ta pa 
bo v celoti financiran s strani Evropskih skladov. 
Vrhunski superračunalniki, ki bodo strateško po-
membni za prihodnost evropske industrije, bodo 

postavljeni v osmih evropskih mestih, in sicer v 
Barceloni (Španija), Bologni (Italija), Kajaani (Finska), 
Minhou (Portugalska), Ostravi (Češka), Bissenu (Lu-
ksemburg), Sofiji (Bolgarija) in Mariboru (Slovenija). 
Ti centri bodo torej tudi našim raziskovalcem 
omogočili dostop do vrhunskih superračunalni-
kov, ki so strateško pomembni za prihodnost 
evropske industrije. Tako bodo evropski strokov-
njaki lahko postali še boljši v tehnologijah priho-
dnosti, kot so internet stvari, umetna inteligenca, 
robotika in analiza najzahtevnejših podatkov. 
Omenjeni računalniški centri bodo služili tudi kot 
podpora za razvoj pomembnih aplikacij na pod-

ročjih, kot so osebna medicina, razvoj zdravil in ma-
terialov, bioinženiring, meteorologija in podnebne 
spremembe. Za namene tega projekta bo evrop-
ska unije primaknila skupno 840 milijonov evrov, pri 
čemer bo 19 evropskih držav del tega konzorcija. 
Pri tem velja še omeniti, da bodo superračunalniki 
imeli do 5-krat več računalniške moči kot trenutno 
najzmogljivejši superračunalniški sistemi za napre-
dno računalništvo v Evropi (PRACE). Pričakuje se, da 
bodo omenjeni superračunalniki začeli delovati v 
drugi polovici naslednjega leta, dostop do njih pa 
bo zagotovljen evropskim uporabnikom iz aka-
demske skupnosti, industrije in javnega sektorja.
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»

»

.. poletje je preD VrAti, z njim pA tuDi zAkljuČek šolSkegA letA in poletni DopuSti nA morju, V gorAH ... DAneS VeČinA tuDi nA oDDiH ne more 
Brez rAČunAlnikoV Ali VSAj pAmetniH telefonoV, zAto Bomo pogleDAli, kAteriH teHnološkiH pripomoČkoV oB oDHoDu nA DopuSt ne Smemo 
puStiti DomA in kAj lAHko pogrešAmo .. 

Tehnologija na dopustu

AKTUALNO

»
Priznati si moramo, da danes tehnologijo težko 
pogrešamo, pa čeprav gre le za nekajdnevni od-
dih. Že dan brez pametnega telefona se zdi “kot 
bi nam nekaj manjkalo”. Zato tudi na dopust, pa 
naj bo to na plaži ali v gorah, ne gremo več brez 
pametnega mobilnega telefona. Roko na srce 
pa nam utegne priti še kako prav pri iskanju in-
formacij, navigaciji in podobno. 
 
potreBujem fotoApArAt Ali zADoStuje 
telefon? 
Že res, da mobilni telefoni zmorejo skoraj vse in 
čedalje bolj nadomeščajo fotoaparate. Morda 
so marsikomu tudi čisto dovolj, vseeno pa bos-
te morali za vrhunske fotografije poseči po foto-
aparatu. Je pa na mestu vprašanje, kakšne foto-
grafije želite imeti in kako zahtevni ste, saj je za 
mnoge tudi fotografija, posneta s pametnim 
mobilnikom, dovolj kakovostna. Posebej, če fo-

tografiramo zato, da lahko kasneje obudimo kak 
spomin in lahko fotografije takoj pošljemo prija-
teljem ali jih objavimo na družbenih omrežjih. 
Če pa želimo fotografijo kasneje razviti - morda 
celo na kak večji format - ali, če želimo res kvali-
tetne fotografije v zahtevnih svetlobnih pogo-
jih, je prva izbira še vedno kakovosten fotoapa-
rat. Zavedati pa se moramo, da nekateri telefoni 
že prekašajo fotoaparate nižjega cenovnega ra-
zreda in so v zadnjih nekaj letih naredili neverje-
ten preskok. Hkrati imamo telefon vedno pri ro-
ki, kar za fotoaparat težko rečemo. Na koncu gre 
za odločitev vsakega posameznika. Kakorkoli se 
odločite, na dopustu predvsem uživajte. 

VČASiH potreBujemo tABlico Ali rAČunAlnik 
Kot smo že ugotovili in kot se verjetno vsi stri-
njamo, je pametni mobilni telefon tisto, kar 
preprosto moramo vzeti s seboj na dopust. 

Kako pa je s prenosniki in tabličnimi računalni-
ki? Prenosnik potrebujemo predvsem, če se 
tudi na dopustu radi lotimo česa komple-
ksnejšega ali moramo tudi med dopustom 
postoriti kaj za službo. V tem primeru utegne 
biti računalnik nepogrešljiv. Zaradi večjega za-
slona je tudi filme večji užitek gledati na pre-
nosniku kot na telefonu. 
Je pa tu še vmesna možnost – tablični raču-
nalnik. V primerjavi s pametnim mobilnim te-
lefonom ima sicer večji zaslon, ki je bolj priro-
čen za brskanje po spletu, gledanje filmov in 
podobno, je pa hkrati zaradi svoje velikosti, ki 
je “nekaj vmes” med telefonom in računalni-
kom, v primerjavi s telefonom nekoliko bolj 
nerodna. Še največja slabost tablic pa se nam 
zdi ta, da navadno nimajo vgrajenih tako kako-
vostnih fotoaparatov kot telefoni, to pa je na 
dopustu mnogim zelo pomembno. Po drugi 
strani je njena prednost že omenjeni večji za-
slon, ki se ga boste, če zvečer radi pogledate 
kak film, zelo razveselili. 
Za tiste, ki na dopustu radi posežete po kakšni 
knjigi, so odlična rešitev e-bralniki. Njihova 
prednost pred ostalimi digitalnimi pripomočki 
je ta, da so tudi v najmočnejšem soncu zlahka 
berljivi. Nanje lahko naložite vrsto knjig, tako 
da vam jih na še tako dolgem dopustu zago-
tovo ne bo zmanjkalo. 

nAVigAcijSke nAprAVe: DA Ali ne? 
Navigacijskim napravam so v zadnjih nekaj letih 
dobršen del pogače odrezali mobilni telefoni in 
Googlova aplikacija Zemljevidi (Google Maps). 
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Predvsem, ko govorimo o napravah, ki jih upo-
rabljamo v avtomobilih. Drugače je v navtiki, 
kjer so tovrstne namenske naprave še vedno 
nepogrešljive. 
Tudi v avtomobilu je navigacijska naprava še 
vedno lahko prava rešitev - predvsem za obmo-
čja, kjer ni zagotovljenega prenosa podatkov. 
Čeprav lahko Zemljevide uporabljamo tudi brez 
povezave. Prednost navigacijskih naprav je tudi 
ta, da pri uporabi ne “trošimo” baterije telefona. 
Vemo pa, da je prav avtonomija baterije lahko 
velika težava, predvsem, če se na dopust odp-
ravljamo kam, kjer nimamo priložnosti, da bi na-
polnili baterije svojih naprav. 
Avtonomija baterije ena bolj pomembnih stvari 
Ko dobro razmislimo, kaj moramo iz svojega na-
bora tehnoloških naprav vzeti s seboj na dopust 
in kaj lahko pogrešamo, je glavna skrb, kako na-
prave napajati oziroma, kako zagotoviti, da ne 
bo baterija prazna ravno takrat, ko jo bomo naj-
bolj potrebovali. Zato je v prvi vrsti zelo po-
membno, da imajo naprave dovolj zmogljive 
baterije. Po našem mnenju bi morala pri mobil-
nem telefonu baterija s 3500 mAh zadostovati 
za dan brezskrbnega delovanja. Na to, koliko je 
za koga “dovolj”, pa vpliva preveč dejavnikov, da 
bi lahko posploševali. Mobilne telefone namreč 
uporabljamo na 1001 način, a za povprečnega 
uporabnika bi to moralo biti več kot dovolj. 
Je pa pametno imeti na dopustu s seboj avto-
mobilski polnilec (če smo z avtomobilom) in 
prenosno polnilno baterijo (Powerbank). Prav 
na dopustu se utegne najverjetneje zgoditi, da 
boste ugotovili, kako zelo uporabna je. Če nap-
ravi, na primer mobitelu, zmanjka baterije, ga 
priklopite nanjo in preprosto znova napolnite. 
Ko jo kupujete, pa se le posvetujte s prodajal-
cem in mu povejte, za kaj jo boste uporabljali, 
da bo dovolj zmogljiva in bo pred ponovnim 

polnjenjem lahko vsaj enkrat napolnila vaš mo-
bilni telefon. Prav tako obstajajo solarne polnil-
ne baterije, ki se napolnijo s pomočjo sončnih 
celic, in celo takšne na dinamo, ki jim lahko 
energijo zagotovimo sami. 
Ne pozabite tudi, da imajo ponekod v tujini 
drugačne vtičnice, kot jih imamo doma, zato 
se pred potovanjem pozanimajte in si priskr-
bite ustrezen adapter, da ga ne boste iskali, ko 
bo prepozno. 
 
poSkrBite zA zABAVo  
Dejstvo je, da se na dopustu radi zabavamo. Za 
zabavo lahko poskrbimo tudi s predvajalniki 
glasbe, prenosnimi Bluetooth zvočniki, ki glasbo 
predvajajo neposredno z mobilnega telefona, s 
slušalkami in podobno. Prav tako nam utegne 
biti kasneje žal, če na dopustu nimamo kakšne 
akcijske kamere, da lahko posnamemo atraktiv-
ne posnetke s plaže, čolna ali celo podvodne 
posnetke, saj je večina akcijskih kamer vodotes-
nih ali ima vsaj dodatno ohišje, ki omogoča 
podvodno snemanje in fotografiranje. 

Potem so tu še nosljive naprave, ki merijo vse 
mogoče dejavnosti, ki si jih omislimo na dopu-
stu. Gre predvsem za pametne ure, ki ne zamu-
dijo nobenega našega jutranjega teka ali kole-
sarjenja, hkrati pa nas tudi v času dopusta opo-
zarjajo na dogodke, ki smo jih vnesli v urnik op-
ravil, morebitne klice, sporočila … 
Mnogi se radi pozabavajo tudi z droni. Morda le 
zato, ker so navdušeni nad pilotiranjem ali pa na-
redijo kak zanimiv videoposnetek iz zraka. Vse-
kakor je lahko dron prava “igrača” za na morje. 
V zadnjih letih so zelo popularni tako imenovani 
supi (SUP – Stand up paddling), brez katerih ne-
kateri ne gredo več na morje. Gre za, kot že ime 
pove, stoječe veslanje na deski, ki je zelo podob-
na deski za surfanje. Če še ne veste - dobite tudi 
takšne na električen pogon. 
Ko smo že pri izredno priljubljenih zadevah, 
omenimo še skiroje in kolesa, po možnosti elek-
trična, ki so zelo priljubljena za dopustniško ko-
lesarjenje kot tudi za prevoz po avtokampih. 
 
cene moBilniH StoriteV V tujini 
Pred odhodom se vsekakor pri vašem ponudni-
ku storitev pozanimajte o cenah klicev, sms spo-
ročil in predvsem prenosa podatkov v tujini. Za 
potovanje po EU vas na bi smelo skrbeti, a vsee-
no preverite, kaj omogoča vaš paket v tujini, ko-
liko prenosa podatkov imate vključenih in po-
dobno. To naredite predvsem v izogib neprijet-
nim presenečenjem ob prihodu domov. Modro 
je tudi nastaviti opozorilo ob prekoračitvi dolo-
čenega zneska na mobilnem računu. Veliko 
manj stresno je, če dobite opozorilo pri 50 evrih, 
kot to, da pridete domov in šele na računu mo-

www.mlcljubljana.com
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bilnega operaterja opazite, da je številka trime-
stna. 
Zgodba se utegne zaplesti, če greste na dopust 
v bolj oddaljene kraje, na druge kontinente. Tak-
rat lahko postanejo klici in prenosi podatkov ne-
sprejemljivo dragi, zato se vedno pred do-
pustom pozanimajte, kakšne so možnosti, da 
vas kasneje ne bo bolela glava. 
 
ponuDBe DoSegljiVe prek rAČunAlnikA in 
telefonA 
Včasih smo morali fizično v turistično agencijo, 
da so nam tam predstavili svojo ponudbo in 
smo rezervirali dopust. Danes se nam ni treba 
niti premakniti s kavča, pa že lahko prelistamo 
pestro ponudbo številnih agencij, jih med seboj 
primerjamo in rezerviramo željeno destinacijo 
in nastanitev. 
Mnoge agencije imajo tudi priročne, mobilnim 
napravam prilagojene aplikacije, s katerimi vse 
skupaj postane še lažje in še bolj uporabniku 
prijazno. Seveda pa ponudbe najdemo tudi na 
spletu. Lahko trdimo, da še nikoli ni bilo lažje 
prečesati ponudbe in rezervirati dopusta, kot je 
to danes. Če smo kolikor toliko vešči dela z raču-
nalnikom in pametnim mobilnim telefonom, je 
to zagotovo najlažja pot do rezervacije nasled-
njega dopusta. V kolikor modernih tehnologij 
ne obvladamo dovolj, lahko agencije še vedno 
pokličemo po telefonu ali jih osebno obiščemo 
v poslovalnicah. 
Mnoga mesta po svetu imajo tudi posebne 
aplikacije, ki jih predstavljajo in so lahko zelo 
uporabne za iskanje znamenitosti, restavracij, 
kolesarskih poti in vsega mogočega. Naš nasvet 
je, da v trgovini z aplikacijami vpišete nekaj 
ključnih besed, kot je na primer ime kraja/pok-
rajine/države in “tourist”. Zadetki utegnejo biti 
zelo uporabni. 
Tujim turistom, pa tudi tistim, ki se odločijo med 
dopustom raziskovati domovino, je lahko v po-

moč mobilna aplikacija Slovenia’s Top 100, ki pri-
kazuje izbor najzanimivejših turističnih zname-
nitosti Slovenije. Gostu ali domačinu v Sloveniji 
omogoča, da v vsakem trenutku lahko pogleda, 
katera turistična znamenitost je v njegovi bližini. 
Vsaka od predstavljenih znamenitosti vsebuje 
fotografije, kontaktne podatke, prikaz na zemlje-
vidu z možnostjo izrisa poti od trenutne lokacije 
uporabnika do same znamenitosti ter možnost 
vpogleda v lokalno turistično ponudbo. 
Sicer pa so na potovanju nepogrešljivi že ome-
njeni Google Zemljevidi, ki so veliko več kot na-
vigacija, saj najdejo vse mogoče, le v iskalnik 
vpišite, da iščete restavracijo, hotel ali bencinsko 
črpalko – pravi odgovor vam bo vedno na voljo. 
Za načrtovanje potovanj po neznanih krajih je 
zelo uporabna aplikacija tudi Lonely Planet Gui-
des, ki je poznana tudi kot orodje za predlaga-
nje najboljših lokacij na poti. Mobilna aplikacija 

Sidekix omogoča prenos mestnih vodičev z na-
menom, da na enostaven in hiter način najdete 
kavarne, lokale, trgovine in muzeje. Mobilna 
aplikacija App in the Air nudi zbirko pomemb-
nih informacij o našem potovanju, da so vedno 
pri roki, ko jih potrebujemo. In še bi lahko našte-
vali. Aplikacij je malo morje, med njimi najdemo 
tudi ogromno takšnih, ki so nadvse uporabne 
za popotnike. 
 
kAj pA nekoliko DrugAČen DopuSt? 
Če ste za nekoliko drugačno preživljanje pole-
tnega prostega časa, si lahko omislite kakšno iz-
obraževanje, za katerega med letom nimate do-
volj časa. Tako združite prijetno s koristnim in 
odlično izkoristite poletni tempo, ko je vse ne-
kako bolj “na izi”. Takšna izobraževanja so lahko 
prijetna nadgradnja prostega časa in dopolni-
tev vaših aktivnosti. 
Prav tako je predvsem za otroke na voljo vrsta 
poletnih kampov, kamor jih lahko vključite. S 
tem pridobijo določena znanja, se družijo z vr-
stniki in koristno porabijo čas, ko se lahko neko-
liko bolj sproščeno lotijo aktivnosti. In kar je 
predvsem pomembno – lahko obiščejo tiste 
poletne kampe, ki jih veselijo, saj bodo tako od 
njih odnesli največ. 
Še pred poletnim oddihom ne pozabite na čas, 
ko se končajo vse šolske obveznosti. Čas, ko so 
otroci za svoj uspeh pogosto nagrajeni tudi z 
materialnimi stvarmi, med katerimi so zelo pri-
ljubljene prav moderne tehnologije – mobilni 
telefoni, nosljive naprave, igralne konzole … 
In navsezadnje ne razmišljajte samo o tem, kako 
boste napolnili baterije svojih digitalnih pomoč-
nikov - predvsem napolnite svoje baterije, da se 
boste z dopusta vrnili spočiti in zadovoljni.

Iris Kaiser

Zaradi telefonov na dopustu bolj 
svobodni in avtonomni

Pametni telefoni zadnja leta služijo kot glavni vir informacij, na podlagi katerih se odločamo za 
dopustniške destinacije in aktivnosti. Zaradi dostopnih informacij se pri spontanem raziskovanju 
počutimo bolj samozavestno, saj so odgovori na vprašanja »kam, kako, s čim, koliko stane, kako 
pridem tja in kaj ponujajo«, dobesedno na dlani. Zaradi pametnih telefonov naših dopustov ne 
rabimo več vnaprej načrtovati, kar nam omogoča več svobode in občutka avanture. 
 
Čeprav imajo telefoni po tej strani dodano vrednost, pa po drugi strani velikokrat predstavljajo izziv 
pri »odklopu« in sprostitvi. Pomembno je, da tehnologije na 
dopustu ne uporabljamo za spremljanje dogajanja v službenem 
okolju ter vzpostavimo ravnovesje med pametnimi napravami in 
kvalitetnimi odnosi s prijatelji, partnerjem ali z družino. V razmislek 
navajam še ugotovitev raziskave Yu idr. (2018), kjer so rezultati 
pokazali, da težje prikličemo spomine iz 
družinskih oddihov in potovanj brez 
pomoči pametnih telefonov. 
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.. DAneS imAte lAHko Domofon, ki ne SAmo oDpirA VrAt, AmpAk oBiSkoVAlcA ViDite že nA SVojem moBilniku in mu VrAtA oDprete z DrugegA 
koncA SVetA. Če morDA oDDAjAte StAnoVAnje, So nA Voljo tuDi nApreDne rešitVe kontrole DoStopA – rAzVite V SloVeniji ..

Mars Commerce 

Kontrole dostopa in domofoni, ki vam 
marsikaj poenostavijo

www.mars-commerce.si 
www.mars-commerce.eu 

www.mars-commerce.com 

t: 04 280 74 00 
mail: info@mars-commerce.si

Ali ne bi bilo super, da pri vgrajevanju domofo-
na ne bi potrebovali kupa kablov, hkrati pa bi ta 
omogočal napredne funkcije in deloval tudi 
brez Wi-Fi ali LAN omrežja? Tisti, ki na primer 
oddajate stanovanje, pozabite na ključe in na to, 
da morate biti ob prihodu gostov stalno na vo-
ljo. Lahko jim podelite enkratno dostopno kodo, 
vi pa se sončite na Havajih. 

Domofoni priHoDnoSti 
V podjetju Mars Commerce razvijajo domofone, 
ki bazirajo na mobilnem omrežju. Sprva je bilo 
to 2G omrežje, nato 3G, danes je z razvojem teh-
nologije in storitev v tovrstnih napravah že nuja 
po 4G omrežju. Ena izmed prednosti takšnih 
domofonov je, da jih lahko uporabljate ne glede 
na to, ali je brezžični Wi-Fi ali lokalno omrežje 
LAN v dosegu. Ob tem je zahtevana zgolj mini-

malna priprava inštalacij. Sistem je izredno upo-
raben tudi tam, kjer ste do zdaj imeli težave s ka-
bli. Zunaj, torej pred stavbo, stoji enota domofo-
na, notranja enota pa je lahko telefon – mobilni 
ali stacionarni, če tako želite. 

dobno, kot smo vajeni pri pametnih telefonih) 
pregleda in poišče ime ter ga klikne in tako la-
stnika pokliče na pametni mobilni telefon. La-
stnik na telefonu preveri, kdo je pred vrati in vra-
ta odpre ali ne. Poleg tega lahko seveda 
vzpostavi avdio komunikacijo. Če ni odziva, pa 
ima obiskovalec možnost pošiljanja sporočil, ki 
jih lastnik prejme na pametni mobilni telefon. 

oDliČnA rešiteV pri oDDAjAnju nepremiČnin 
V Mars Commercu razvijajo tudi kontrole pristo-
pa, predvsem uporabne za lastnike nepremič-
nin, ki oddajajo na primer prek Airbnb. V tem pri-
meru na stavbo oziroma pred njo namestijo kon-
troler, na katerega priključijo tipkovnico. Tudi sis-
tem za kontrolo pristopa je lahko kombiniran z 
domofonom, ki omogoča komunikacijo z lastni-
kom. Prek strežnika lahko uporabnik oziroma la-
stnik gostu določi kodo in njeno trajanje. Gost 
kodo prejme na mobilni telefon in že ima dostop 
do stanovanja. Sistem omogoča tudi brezžično 
povezavo s ključavnico. Poleg skrbi za varnost je 
vse prilagojeno enostavnemu upravljanju, tako 
za uporabnika oziroma lastnika kot za gosta. 
Tako kot rešujejo dostope pri na primer Airbnb 
oddajanju, je na voljo tudi večji, razširjeni kon-
troler za vstopno kontrolo v manjših hotelih ali 
apartmajih z do 16 sobami, pri čemer vsaka do-
bi svojo enkratno kodo. Poleg tega se lahko sis-
tem vgradi na dva različna vhoda, skozi katera je 
možno vstopati z isto kodo. 

nA pArkirišČe tuDi Brez kArtice 
Omeniti velja še nadvse uporabne rešitve za 
parkirišča. Tako na domofone kot na kontrole 
pristopa lahko namreč vežejo različne tipe iden-
tifikatorjev, kot so morda vsem najbolj znani či-
talniki kartic, potem pa so tu še Bluetooth čital-
niki, tako da na parkirišče dostopate s vkloplje-
nim Bluetoothom na mobilnem telefonu. Ne 
pozabimo na NFC čitalnik, pri katerem mora se-
veda tudi vaš mobilni telefon podpirati NFC 
tehnologijo. In še najbolj napredna možnost – 
kamera, ki prepozna registrsko tablico vašega 
avtomobila. Pri tem za odpiranje zapornice na 
parkirišču ne potrebujete prav ničesar drugega. 
Več o ponudbi najdete na spletnem naslovu 
http://mars-commerce.com/.   (P.R.)

Izbirate lahko tako med osnovnimi domofoni z 
eno tipko kot tudi med sistemi za večstanovanj-
ske ali poslovne stavbe, kjer je lahko na domo-
fon povezanih do 1000 notranjih enot. 
V podjetju Mars Commerce pa, kot smo že ome-
nili, razvijajo tudi 4G LTE Wi-Fi videodomofone, 
ki so izredno priročni in omogočajo vrsto napre-
dnih funkcij. Če govorimo o uporabniški izku-
šnji, delujejo tako, da obiskovalec v meniju (po-
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BONAJO d.o.o.

Industrijska cesta 9, 
1290 GROSUPLJE

Telefon: 040 514 750
Email: bonajo@bonajo.si

www.bonajo.si

.. elektriČni Skiroji So po eni StrAni iDeAlno preVozno SreDStVo zA meStnA SreDišČA, SAj So Hitri, mAjHni in okretni, po Drugi StrAni pA So iz 
iStiH rAzlogoV kot nAlAšČ zA DopuStniško Vožnjo oB oBAli Ali V AVtokAmpiH ..

Bonajo 

Električni skiroji Manta za vsakogar

V zadnjih nekaj letih so električni skiroji postali 
izredno priljubljeni. Marsikdo je namreč spoznal, 
da nudijo točno to, kar potrebuje. So hitri, 
majhni in zato okretni, poleg tega pa še zložljivi, 
kar je izredno priročno, saj jih lahko vzamemo s 
seboj v pisarno ali stanovanje, zaradi njihove 
priročne velikosti pa jih na dopust vzamemo 
lažje kot na primer kolesa. 
 
meS806 kAtAnA 
Električni skiro Manta MES806 Katana je udoben 
električni skiro za najbolj zahtevne kupce. Opre-
mljen je z 8-palčnimi (20,32-centimetrskimi) pnev-
matikami in prednjimi amortizerji, ki zagotavljajo 
udobnost brez tresljajev. Navdušil vas bo z všeč-
nim dizajnom, kakovostnim aluminijastim okvir-
jem, zložljivim ročajem in krmilom, nastavljivim 
po višini. Nosilnost do 110 kilogramov omogoča 
uporabo za vse generacije. Hitro in enostavno ga 
lahko zložite in vzamete s seboj na počitnice. 
Njegova posebnost sta dodatna koleščka na 
sprednjem delu. Ko skiro zložite, omogočata, da 
ga vlečete za seboj kot transportni kovček v sti-
lu zloži-pelji, kar utegne priti pri njegovih 12 ki-
logramih še kako prav. 
Skiro Manta MES806 Katana lahko preko Blueto-
oth povezave povežete s pametnim mobilnim 
telefonom (z operacijskim sistemom Android ali 
iOS) in s pomočjo aplikacije regulirate spremi-
njanje barve luči, nastavite maksimalno hitrost, 
beležite prevoženo pot … 
Vgrajeno ima polnilno baterijo kapacitete 7,5 Ah, 
ki omogoča, da boste z enim polnjenjem prevo-
zili do 20 kilometrov. Polnjenje prazne baterije 
traja 3-4 ure. Skiro je opremljen je z LED prikazo-

valnikom, na katerem najdete podatke o napol-
njenosti baterije skiroja in trenutno hitrost. 
Zahvaljujoč motorju z 250 W moči doseže ma-
ksimalno hitrost 25 kilometrov na uro ter pre-
more neverjeten pospešek in vožnjo v 15-sto-
pinjski klanec. Vgrajen ima elektronski sistem 
ON-OFF in turbo sistem, za začetek vožnje pa je 
potreben samo en zaganjalni korak. ZA varno 
ustavljanje poskrbijo E-ABS zavore. 
Za varnost med nočno vožnjo je poskrbljeno z 
varčno LED osvetlitvijo spredaj in z dodatno 
LED osvetlitvijo zadaj, ki se aktivira pri zaviranju. 
Prav tako ima prostor za varnostno ključavnico, 
ki zmanjša možnost kraje. 
 
meS605 SABre 
Manta ima v svoji ponudbi tudi nižjekategorni, a 
še vedno vrhunski skiro MES605 Sabre. Opre-
mljen je s 6-palčno (15,24-centimetrsko) pnev-
matiko spredaj in 5,8-palčno (14,73-centimetr-
sko) zadaj. Spredaj ima tudi amortizer za udob-
nejšo vožnjo. Aluminijast okvir je zagotovilo, da 
vam bo skiro še dolgo služil, njegova nosilnost 
pa je do 100 kilogramov. Ima nekoliko šibkejšo 
5,2 Ah baterijo, ki omogoča maksimalni doseg 
do 12 kilometrov z enim polnjenjem. Opremljen 
je še z LED prikazovalnikom, popolnoma prazno 
baterijo pa boste napolnili v 3-4 urah. 250W mo-
tor omogoča najvišjo hitrost 25 kilometrov na 
uro. V primeru, da se med vožnjo baterija spraz-
ni, ga lahko uporabljate kot navadni skiro. Pona-
ša se še s prednjo in zadnjo varčno LED osvetlit-
vijo ter z dodatno osvetlitvijo ob zaviranju. Ima 
tudi prostor za varnostno ključavnico. 

izVenSerijSki meS127 flinStone 
Električni skiro Manta MES127 Flinstone z 
12-palčnimi (30,5-centimetrskimi) pnevmatika-
mi spominja na električni skuter. Inovativen di-
zajn dokazuje, da gre za posebneža med elek-
tričnimi skiroji. Tako kot ostala dva ima alumini-
jast okvir in zložljiv ročaj. Sedež je snemljiv in 
nastavljiv po višini. Odlikuje ga maksimalna no-
silnost do 120 kilogramov, košara za sedežem 
pa nudi priročno odlagalno površino. 
Polnilna baterija s 40 celicami in kapaciteto 8 Ah 
omogoča maksimalno prevoženo razdaljo 30 ki-
lometrov z enim polnjenjem. Se pa baterija zato 
polni nekoliko dlje – približno 6 ur. Kot smo opi-
sali že pri ostalih, je tudi ta opremljen z LCD za-
slonom, 250 W motorjem in doseže hitrost 25 ki-
lometrov na uro. Za varno ustavljanje skrbi ročna 
disk zavora. Spredaj je vozilo opremljen z varčno 
LED lučjo, zadaj z odsevnikom. Zagnati ga je 
možno le s priloženim ključem, ki zagotavlja več-
jo varnost in zmanjša možnost kraje.  (P.R.) 
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Preizkusili smo najkakovostnejše 
Bluetooth zvočnike Bose
.. DAneS Smo VAjeni, DA VeČino StVAri HrAnimo nA SVojem pAmetnem telefonu. tAko je tuDi z glASBo, A zVoČniki nA telefoniH preproSto niSo 
nArejeni zA reSno poSlušAnje glASBe, zAto potreBujemo kAj Bolj kAkoVoStnegA ..

Prenosni Bluetooth zvočniki so pravi korak v 
smeri kakovostnega zvoka, ki ga lahko predvaja-
mo iz mobilnega telefona ali katere druge na-
prave, opremljene z Bluetooth tehnologijo. Da-
nes je trg dobesedno preplavljen s tovrstnimi 
zvočniki, mi pa smo dobili v roke - vsaj po tem, 
kar smo predhodno prebrali – dva izmed bolj-
ših, kar se je izkazalo tudi v praksi. 
 
BoSe SounDlink reVolVe  
SoundLink Revolve je eden najzmogljivejših 
prenosnih Bluetooth zvočnikov z oddajanjem 
vseprisotnega zvoka. To pomeni, da boste ena-
ko kakovosten zvok slišali, če sedite sredi sobe 
ali ob steni na drugem koncu. Brezžični doseg je 
9 metrov, če med napravama ni sten ali drugih 
ovir, kar pa se je v praksi izkazalo za več kot do-
volj. 360-stopinjski zvok se odlično odreže tako 
v zaprtem prostoru kot zunaj na vrtu. Temu je 
tudi namenjen – da bo z vami povsod. Konec 
koncev tudi na dopustu. S težo dobrega pol ki-
lograma (natančneje 0,66 kg) to ne bo predsta-
vljalo resnega bremena. 
Njegova oblika nas spominja na lanterno ali 
vrček. Visok je 15,2 centimetra, širok oziroma 
globok pa 8,2 centimetra, kar je pravzaprav 
premer zvočnika, če ga merimo na spodnjem, 
najširšem delu. Glede na to, da smo od njega 
pričakovali res vrhunski zvok, se je sprva zdel 

nekoliko majhen, a kakovost zvoka nas je prep-
ričala in vsi dvomi so se v hipu razblinili. Visoko-
kakovosten zvok in močni basi nas niso pustili 
ravnodušnih, saj dajejo občutek, da nekje v 
prostoru skrivate še kakšen dodaten, večji in 
zmogljivejši zvočnik. 
Na dež ga sicer nismo imeli priložnosti postavi-
ti, a se malce vode ne ustraši (stopnja zaščite 
IPX4). Sami smo to preizkusili ob umivalniku, 
glasba je še vedno igrala, to pa je bilo dovolj, 
da nas je prepričal, da se ne vda kar tako. Vede-
ti pa morate, da ga kljub temu ne smemo 
postaviti v vodo. V tem smislu torej ni za preti-
ravati. Všeč so nam bili tudi zaščiteni robovi 
ohišja, kar utegne priti še kako prav, če zvočnik 
po pomoti prevrnete. 
Litij-ionska baterija poskrbi za do 12 ur nemo-
tenega poslušanja glasbe, kar je zadostovalo, 
da smo imeli lahko vklopljenega praktično ves 
dan. Še ena prednost zvočnika SoundLink Re-
volve Plus je večopravilna tipka za dostop do 
aplikacije Siri ali Google Now. 
SoundLink Revolve Plus je tako rekoč enake 
oblike, le da je nekoliko večji in omogoča večjo 
glasnost. Zgoraj ima priročen in na otip prije-
ten ročaj, tako da ga lahko enostavno odnese-
te, kamor želite. Baterija omogoča 16-urno 
predvajanje glasbe, ostale lastnosti pa si deli z 
zvočnikom SoundLink Revolve. 

BoSe SounDlink color ii 
Gre za še en visokokakovosten Bluetooth zvočnik, 
prav tako je vodoodporen, vgrajen ima mikrofon 
za sprejem telefonskih klicev, poveže se lahko z do 
osmimi napravami, prav tako pa ga odlikuje odli-
čen zvok. Prva večja razlika z zgoraj omenjenima 
je oblika. Če ga pogledamo od zgoraj, ni okrogel, 
ampak spominja na elipso. Tako se tudi ne more 
pohvaliti s 360-stopinjskim zvokom, a je ta še ved-
no vrhunski. Na otip je zvočnik nekoliko mehkejši, 
saj ima silikonizirano ohišje. S svojimi 540 grami je 
tudi lažji od prej omenjenih. Prav tako kot pri osta-
lih dveh, ima Bluetooth doseg 9 metrov. 

 
SOUNDLINK®REVOLVE
BLUETOOTH®SPEAKERS

Glasen in prostran. Izraziti nizki toni. 
SoundLink® Revolve Bluetooth® 
zvocnik prinaša 360° zvok za usklajeno, 
enotno pokritost. Brezžicni zvocniki 
so trpežni, vodoodporni in enostavni 
za “na pot”, s polnilno baterijo, ki zdrži 
ves dan. SoundLink® Revolve+ ima cas 
predvajanja do 16 ur, medtem ko ima 
SoundLink® Revolve do 12 ur.

NOVO

Majhen zvocnik.
Velik korak naprej.

bose@lorex.si  |  www.lorex.si

Še ena bistvena razlika je vzdržljivost baterije, saj 
omogoča do 8 ur poslušanja glasbe, popolno-
ma izpraznjeno pa boste polnili približno 3 ure. 
 Za prenosne Bluetooth zvočnike so v podjetju 
Bose razvili priročno aplikacijo Bose Connect z 
všečnim vmesnikom, ki poenostavi povezova-
nje, osebne nastavitve in poskrbi za osveževa-
nje programske opreme.   (P.R.) 
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WEBSI dan
festival slovenskega digitalnega komuniciranja
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Se vidimo v petek, 

13. septembra 2019, 

v Lutkovnem gledališču 

Ljubljana 

(oder pod zvezdami).

NOVI TRENDI
NOVA POZNANSTVA
NOVA LOKACIJA
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Junij je mesec, ko načrtujemo dopust ali se nanj 
že odpravljamo, otroci se za nekaj časa poslav-
ljajo od šolskih klopi, bliža se poletna vročina in 
vse poteka počasneje. Je pa to tudi čas, ko ugo-
tovimo, da moramo kupiti še kakšno stvar, pre-
den odrinemo na morje. Poleg tega želimo ot-
roka, ki je pravkar zaključil šolsko leto, nagraditi 
za ves vloženi trud. 
 
nAroČAjte V uDoBju SVojegA DomA 
Zakaj bi se drenjali v trgovinah in tavali od ene 
do druge ter iskali primerne izdelke, če jih lah-
ko v udobju domačega fotelja in klime naroči-
mo na spletu. Na spletni strani megapanda.si 
nudijo vrsto izdelkov različnih kategorij. Tako 
si lahko omislite pametni mobilni telefon, slu-
šalke za na morje, pametno uro, če je morda 
še nimate, pa vse do pripomočkov za vrt, kuhi-
njo in še marsikaj. 

.. ČAS DopuStoV, ko je VSe nekAko Bolj lAHkotno, je preD VrAti. morDA pA Ste preD oDHoDom nA oDDiH ugotoVili, DA morAte oprAViti še kAk 
nAkup. niČ lAžjegA ..

MEGA PANDA  

Za vse, ki bi pred dopustom radi 
opravili še kakšen ugoden nakup

VSAkDo Bo nAšel kAj zAnimiVegA 
Če že veste, kaj potrebujete, kar pohitite. Če pa 
morda še ne veste, kaj bi kupili svojemu najstni-
ku za zaključek šolskega leta, pobrskajte po 
spletni strani. Prepričani smo, da boste našli 
marsikaj zanimivega. 

iDeje zA DArilo in Hiti poletjA 
Bi radi presenetili svojo najdražjo in ji podarili 
nakit? Verižice, zapestnice, uhani - vse je na svo-
jem mestu. Če vprašate nas, bi ji privoščili dizaj-
nersko pametno uro, ki je videti kot lična za-
pestnica. Tako ubijete dve muhi na en mah. 
Že na začetku smo omenili darila. Če nimate prave 
ideje, so na spletni strani megapanda.si pripravili 
poseben zavihek “Ideje za darilo”. Tu najdete kar 
nekaj zanimivih in cenovno ugodnih. Podobno 
uporabna je kategorija “HIT poletja 2019”, kjer so 
zbrali izdelke, ki vam bodo prišli prav pri poletnih 
aktivnostih na plaži, na poti oziroma kjerkoli boste. 
 
“prAznimo SklADišČe” in “VeČ je mAnj” 
Na dnu spletne strani je še nekaj kategorij za hi-
trejše iskanje, med njimi pa sta posebej zanimivi 
“Praznimo skladišče” in “Več je manj”. Pri katego-
riji “Praznimo skladišče” gre za izdelke, ki jih želi-
jo čimprej prodati in so jim zato dodatno znižali 
ceno. “Več je manj” pa pomeni, da po močno 
znižani ceni kupite več istih izdelkov. Enega lah-
ko podarite ali jih morda celo več potrebujete 
sami. Vsekakor vredno ogleda. 
Spletna trgovina 
Mega panda s 
promocijsko kodo 
m e g a p o p us t 20 
nudi dodatni 20 % 
POPUST NA VSE 
IZDELKE, in sicer 
do 31.7.2019.   (P.R.)

Poglejmo podrobneje. Na vrhu pregledne 
spletne strani je izpostavljena kategorija mo-
bilna telefonija. Tam lahko izbirate med telefo-
ni različnih proizvajalcev (Samsung, Huawei, 
Apple, LG …), na voljo pa je tudi dodatna 
oprema zanje. 
V kategoriji pametne ure je na voljo veliko vrst 
ur – elegantne, športne, zanjo, zanj, pa tudi 
otroške s sledenjem lokacije, dvosmerno komu-
nikacijo in še in še. 

POPUST NA 
VSE IZDELKE 
s promocijsko kodo: 

Popust velja do 31.7.2019

20 % 
dodatni 

megapopust20 



Računalniške novice www.racunalniske-novice.com 27

 PREDSTAVITEV

»

 «

Predstavljajte si: ste za računalnikom, tablico ali 
mobilnim telefonom. Verjamemo, da želite vse-
bino, ki jo gledate, ohraniti zase. Predvsem, če 
gre za občutljive podatke, gesla, spletno banko 
in podobno. Povemo vam, da obstaja rešitev, ki 
vam zagotavlja, da boste tisto, kar je na zaslonu, 
videli samo vi. Če bo kdo od strani pogledoval k 
vam, bo videl črn zaslon (sicer obstaja možnost 
tudi nekaterih drugih odtenkov). 
 
zAšČitA preD rADoVeDnimi pogleDi 
V podjetju 3M so razvili napredno optično tehno-
logijo, ki zagotavlja zasebnost in zaščito zaslona ter 
ji zaupajo po vsem svetu - filtre za zasebnost (priva-
cy filters). Lahko bi rekli, da je to vaša prva obramb-
na linija pred tako imenovanimi vizualnimi hekerji. 
Kaj vizualni heker počne? Pogleduje v zaslon va-
še naprave in zbira informacije. Lahko so to zau-
pne informacije podjetja, za katerega delate, va-

.. zAgotoVo VAS je že kDAj zmotilo, ko je kDo pogleDoVAl proti VAšem zASlonu, pA nAj je Bilo to nA DeloVnem meStu zA rAČunAlnikom Ali nA 
AVtoBuSu, ko Ste imeli V rokAH moBilni telefon. poVemo VAm, DA oBStAjA rešiteV ..

Zelinka  

S filtrom za zasebnost boste zaslon 
videli samo vi

ša gesla za dostop do aplikacij … Pravzaprav je 
pridobiti informacije na ta način zelo preprosto. 
Predvsem zato, ker na to skoraj nihče ni posebej 
pozoren. Da, seveda nas moti, ko kdo “bulji” v za-
slon naše naprave, a pogosto temu ne posveča-
mo posebne pozornosti oziroma se ne popol-
noma zavedamo škode, ki lahko s tem nastane. 

rešiteV zA SkorAj VSAko nAprAVo 
Predstavljajte si, da se na letalu prijavljate na ne-
ko spletno stran ali berete zaupne podatke. Ali 
pa gledate karkoli drugega in na želite, da pog-
ledi drugih zaidejo na vaš zaslon. Pri 3M vedo, 
da vam je mar za zasebnost, in da je ta vedno 
bolj pomembna, zato so se odločili, da bodo z 
inovativno tehnologijo vizualnim hekerjem pre-
prečili pogledovanje na vaš zaslon, hkrati pa 
uporabniku zagotovili jasen pogled brez 
kakršnihkoli motenj. Tako bo tisti, ki bo zaslon 
gledal od strani, videl črnino, uporabnik pa jas-
no sliko. Zaslon je zaščiten pred pogledi že od 
kota 30 stopinj naprej. 
Na voljo so izdelki za večino naprav vseh bla-
govnih znamk in vseh velikosti zaslonov. Filtre 
za zasebnost lahko namestite tako za monitorje 
namiznih računalnikov, kot za prenosne raču-
nalnike, tablice in pametne mobilne telefone. 
Imajo torej tudi takšne, ki se lahko uporabljajo 
na zaslonih na dotik. Filtre lahko namestite na 
monitorje in prenosnike velikosti od 10,1 palca 
(25,65 centimetra) do 43 palcev (109,22 centi-

metra). Seveda zaslon ščitijo tudi pred fizičnimi 
dejavniki in hkrati izboljšajo kakovost slike. 
Pravzaprav je število naprav, za katere so ti izdel-
ki primerni, kar impresivno - več kot 40.000, zato 
obstaja velika verjetnost, da imajo pravega tudi 
za zaščito vašega zaslona pred radovednimi 
pogledi nepridipravov. Tako bodo zasebni po-
datki tudi ostali zasebni. 
 
zlAHkA Do informAcij 
3M je med drugim sponzoriral raziskavo, v kateri 
so v pisarne sodelujočih podjetij poslali sovražnika 
pod krinko, ki je informacije zbiral samo z vizualni-
mi sredstvi, torej je samo opazoval. V kar 88% pri-
merov je prišel do želenih občutljivih informacij. 
Danes je vizualna zasebnost na tehnoloških na-
pravah pomembnejša kot kadarkoli. Zaupne in-
formacije, prikazane na zaslonih, so šibka točka 
v marsikaterem podjetju.  
Koliko obiskovalcev je vsak dan v vaši pisarni? Oseb-
nih podatkov na vašem zaslonu ne vidijo zgolj za-
posleni, ampak potencialno vsak, ki stopi v pisarno. 
Nevarnosti vizualnega hekinga so prisotne tako 
v pravkar omenjenih pisarnah, kot na javnih mes-
tih, kot so letališča ali kavarne. Prav tako so podat-
ki na zaslonih računalnikov navadno občutljive-
ga značaja v zdravstvenih ustanovah, v ustano-
vah, ki se ukvarjajo s financami, pa tistih na po-
dročju izobraževanja. Z uporabo filtrov se tudi 
upošteva GDPR oziroma Splošno uredbo EU o 
varstvu podatkov in dosega ISO27001 standarde. 
Tudi, kadar pred seboj nimamo informacij, ki jih 
drugi ne bi smeli videti, nam je neprijetno, ko 
kdo pogleduje proti našemu zaslonu, zato so fil-
tri za zasebnost idealna rešitev tudi za takšne 
neprijetne situacije. 
Za nakup tega nadvse uporabnega izdelka se 
obrnite na podjetje Zelinka d.o.o.: 
https://www.zelinka.si/.   (P.R.)

T: 01 565 36 40
E: prodaja@zelinka.si

www.zelinka.si
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Zapeljali smo se s SUV-om med skiroji 
..elektriČni Skiroji So Se V zADnjiH letiH lepo “prijeli”. Veliko jiH ViDimo po meStniH SreDišČiH in V turiStiČniH krAjiH. preDVSem zAto, ker So 
priroČni, relAtiVno Hitri in prijAzni Do okoljA .. 

V roke ali bolje rečeno pod noge smo dobili ele-
ktrični skiro UrbanRide 100. Ne pričakujte 
malčka med električnimi skiroji, ker boste ob 
odpiranju škatle, v kateri ga dobite, ugotovili, da 
gre za robustneža (zložen meri 116 cm x 48,5 cm 
x 18,5 cm). Kljub temu, da gre - kot smo se poza-
nimali že pred bližnjim srečanjem z njim - za 
SUV med skiroji, njegova teža ni pretirana, saj 
tehta le 13 kilogramov. 

nArejen zAto, DA Služi SVojemu nAmenu 
V nekaj minutah smo ga zlahka sestavili brez na-
vodil za uporabo ali YouTuba. Odlikuje ga eno-
stavno zlaganje in prva velika prednost - 
odstranljiva baterija, ki se skriva v cevi krmila, za-
to baterijo zlahka polnimo v stanovanju ali na 
delovnem mestu. 
Prikazovalnik hitrosti in stanja baterije je jasen in 
pregleden. Digitalna pismenost pri tem vozilu 
ni pogoj. Skiro je bil narejen zato, da služi svoje-

mu namenu in ne za igranje z aplikacijo na telefo-
nu, ki bi risala našo pot, upravljala z barvo nešte-
tih LED svetil in podobno. Prikazovalnik poleg te-
ga omogoča še tri nastavitve najvišje hitrosti (10, 
18 ali 25 kilometrov na uro), nastavili pa jo boste z 
gumbom, ki so ga postavili ob on/off gumb na 
“stopalki za plin”, če se izrazimo v avtomobilskem 
žargonu. “Stopalka” je pravzaprav rdeč obroč ob 
desni ročki, s katerim skiroju enostavno dodaja-
mo moč. Vsi gumbi za upravljanje so pri roki, ni jih 
veliko, zato je vožnja z njim res enostavna.  
Da je narejen za udobno in varno vožnjo, doka-
zujejo tudi 10-palčna oziroma 25,4-centimetr-
ska napihljiva kolesa. Velika kolesa so po našem 
mnenju vsekakor druga velika prednost, saj se v 
praksi obnesejo odlično. Ker so mehkejša, je vo-
žnja preizkušeno udobnejša kot sicer, saj boste 
ob neravninah občutili manj vibracij. Na našem 
testu je zlahka preživel tudi vožnjo po pesku, 
travniku in podobno. Tudi glede oprijema na as-
faltu daje občutek varnosti. 

lAHko Bi Se gA nAVADili

Poganja ga 350W motor, ki lepo pospeši do najvišje 
hitrosti 25 kilometrov na uro. Z njim lahko na papir-
ju prevozimo do 15 kilometrov. Kakšen bo realni do-
seg, je odvisno predvsem od vaše teže in od terena. 
Nosilnost omenjenega skiroja je do 100 kilogramov. 
Na testu nam ni uspelo prevoziti 15 kilometrov, je 
pa res, da sem sam težak dobrih 90 kilogramov, 
ob tem pa nisem vozil le po ravnini, pa tudi “špa-
ral” ga nisem. Da ne izgubljam besed … saj veste, 
kako hitro je baterija mobilnega telefona na nič 
odstotkih prve dni, ko ga dobite v roke. Pri meni 
je še z vsakim električnim skirojem bilo enako. 
A glede na to, da sem lahko baterijo vzel ven in 
jo polnil samostojno, mi to ni povzročalo sivih 
las, saj sem jo, ko sem le imel čas, priklopil na 
elektriko. Popolnoma izpraznjeno sem polnil 
približno tri ure. UrbanRide 100 je za varnost v 
slabših svetlobnih pogojih opremljen z LED luč-
jo spredaj tik pod ročaji in zadaj na blatniku. 
Namesto zaključka še besede, ki najlepše pov-
zamejo bistvo: “Tega bi se lahko navadil.”  (P.R.)

Avtera d. o. o.
tel.: 01/ 58 53 610

 e-pošta: info@avtera.si
spletni naslov: www.avtera.si
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.. V zADnjiH DneH Smo že kAr DoBro oBČutili, DA Se BližA poletje. zAkljuČek šole pA je ČAS zA nAgrADe zA VeS truD, ki je Bil Vložen V šolSkem 
letu. tuDi tiSti mAlo StArejši otroci pA Si rADi preD poletjem priVošČijo kAkšno noVo teHnološko igrAČo ..

Comtron

Ugodna računalniška oprema za 
pisarno in dom

Računalniška oprema in dodatki za računalnike 
so ena izmed stvari, ki se jih, ko jih kupimo ali 
dobimo, najbolj razveselimo. Danes je tako re-
koč vse povezano s tehnologijo. Računalniki z 
vsem kar spada zraven, so povsod nepogrešljivi, 
pa če govorimo o domu ali o pisarni. Na njih de-
lamo, igramo igre, pišemo, plačujemo račune 
… Naštevali bi lahko v nedogled. 
 
rAČunAlniškA opremA po ugoDniH cenAH 
Če iščete pravo računalniško opremo zase ali za 
svoje bližnje, je podjetje Comtron pravi naslov. 
Pohvalijo se lahko s široko ponudbo računalniške 
opreme in dodatkov. Prenosni računalniki, tablič-
ni računalniki, dodatki in deli za prenosnike, pa 

osebni računalniki in monitorji. Pri njih je vse na 
svojem mestu. Iščete vstopni PC? Morda visokoz-
mogljivi ali gaming računalnik? Ni problema. Prav 
tako imajo vrhunske komponente za računalnike, 
miške, tipkovnice, zunanje pomnilniške enote, 
programsko opremo, igralne konzole, igre. Na nji-
hovi spletni strani akcija.si se zlepa ne boste nave-
ličali brskanja med zavihki in bogato ponudbo iz-
delkov. Sodelujejo s partnerji, kot so Dell, HP, Mi-
crosoft in IBM. So tudi zastopniki znamke Silicon 
Power. Tudi, če iščete potrošni material, kable, raz-
delilce, celo čistila za elektroniko, jih najdete pri 
njih. Na spletni strani akcija.si vso našteto računal-
niško opremo za pisarno, dom in še mnogo več 
ponujajo po izjemno ugodnih cenah. 

Prenosnik Lenovo 
320S-15IKB i5-8250U

8GB RAM, 128GB M.2 SSD + 
1TB HDD, FHD W10

Redna cena:
759,99 €

Vaša cena:

645,99 €

Akcija velja do 30. 6. 2019 oziroma do razprodaje zalog.

Omeniti velja, da so tokrat za bralce Računalni-
ških novic dodatno znižali ceno prenosnika Le-
novo 320S-15IKB. Zagotovili so 15 % popust na 
redno ceno. Pogoj pa je, da se ponj oglasite v 
njihovi trgovini, na Tržaški cesti 21 v Mariboru. 
 
letoS prAznujejo 30 let 
Sicer pa je družba Comtron d.o.o. specializirano 
računalniško podjetje, ki letos praznuje že častit-
ljivih 30 let delovanja. Uspešno poslovno pot na 
področju računalništva in poslovne IKT so zače-
li daljnega leta 1989. Tako se lahko pohvalijo z 
znanjem in izkušnjami, ki so si jih pridobili v tem 
času, ko so nenehno stremeli k odličnosti in pre-
mikanju mejnikov pri zadovoljevanju potreb 
poslovnih partnerjev oziroma strank. Prodaja ra-
čunalnikov, računalniških komponent in pro-
gramske opreme je zgolj ena izmed številnih 
dejavnosti, s katerimi se lahko pohvalijo. 
Comtron se namreč ukvarja še z inženiringom, 
vzdrževanjem in svetovanjem s področja infro-
macijskih, računalniških, omrežnih in komunika-
cijskih sistemov ter z razvojem lastnih poslovnih 
programskih in spletnih rešitev. 
Če želite najti pravi izdelek oziroma rešitev zase 
ali za svoje podjetje, se obrnite na Podjetje 
Comtron oziroma odklikajte na njihovo spletno 
stran comtron.si.    (P.R.)
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Ko se odpravite na poletni oddih, najbrž sanjari-
te o morju, razgledu nanj, po možnosti še o ka-
kšnem bazenu in različnih možnostih za sprosti-
tev, kot so wellness, savne ali masaže. Mnogi si 
oddiha ne predstavljajo brez prostočasnih ak-
tivnosti v naravi. 
 
oDliČnA lokAcijA in šteVilne DejAVnoSti 
Zakaj bi morala biti pot na morje pravo popoto-
vanje, če se lahko zjutraj odpravite od doma in 
še isti dopoldan skočite v morje. To omogoča 
Belvedere resort, ki stoji v Krajinskem parku 
Strunjan, na vzpetini neposredno nad morjem 
in ponuja čudovit razgled na Tržaški zaliv. Z oko-
li 80 metri nadmorske višine, ki se strmo dviga 
nad morjem, je Belvedere Resort tudi najvišje 
ležeči hotelski kompleks na slovenski obali, in 

Belvedere resort 

Na dopust greste zato, da tam uživate
.. BližA Se ČAS poletniH DopuStoV in zAkAj ne Bi letoS poČitnikoVAli nA SloVenSki oBAli. priČAkAlA VAS Bo prijetnA meDiterAnSkA klimA in VrStA 
možnoSti, DA DopuSt prežiVite nekoliko DrugAČe ..

prav to mu zagotavlja dih jemajoč razgled, ki 
vas bo vsako jutro napolnil z energijo. 
Morska plaža je od hotela oddaljena slabih 800 
metrov, a pot ne bo predolga, saj do nje vodi sli-
kovita pešpot. Za goste hotela je organiziran 
brezplačen prevoz z minibusom. 
Odlična lokacija in vpetost v naravo omogočata 
gostom številne dejavnosti v naravi. Resort se po-
naša z velikim zunanjim bazenom s sladko vodo, 
minigolfom in namiznim tenisom. Za goste, ki 

Tel.:+386 5 66 05 100
belvedere@belvedere.si

www.belvedere.si

obožujejo tenis, so na voljo tudi tenis igrišča, re-
sort pa ima tudi manjšo trgovino in trgovino s 
spominki, tako da ne boste pogrešali prav ničesar. 
V hotelu s štirimi zvezdicami (4*) sta tudi manjši 
notranji bazen ter wellness s savnami in masaža-
mi. V edinstveni SPA ponudbi z razgledom se 
boste tako lahko razvajali v turški, finski in zelišč-
ni savni, ob masažah ter v lepotnem in kozmetič-
nem programu. Če ste eden tistih, ki na dopustu 
radi utrdijo svoje telo, pa je na voljo tudi fitnes. 
 
pojDite nA “piknik meD oljkAmi” 
Letošnja novost je možnost izposoje električnih 
koles, tako da boste lahko na ta način brezskrbno 
prekolesarili celotno slovensko obalo. Še ena 
posebnost in letošnja novost je “Piknik med olj-
kami”, kjer se z omenjenimi električnimi kolesi in 
s košarico dobrot odpeljete do krajinskega par-
ka Strunjan ali pa vse do izolskega podeželja, 
kjer lahko na prostem in ob dobri hrani preživite 
prelepe trenutke v družbi najbližjih. 
Na voljo je brezplačni internetni kotiček, 
brezplačni brezžični internet in dovolj brezplač-
nih parkirnih mest. Tako se na dopustu ne boste 
ukvarjali s tem, kje parkirati, ampak si boste lah-
ko zares odpočili. 
V današnjem, pogosto prehitrem tempu si kar 
pozabimo vzeti čas zase, Belvedere resort je za-
to odlična priložnost za oddih.   (P.R.) 
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Muzeji so nekaterim vrhunec dopusta, mnogi 
pa se v njih hitro začnejo dolgočasiti. A tudi mu-
zeji se spreminjajo, dodana vrednost pa so v 
zadnjih letih IKT tehnologije, ki jih naredijo inte-
raktivne in zanimive za vse generacije, tudi za 
najmlajše. Nadvse primerni so tako za šolarje kot 
tudi za druge turiste. Igre, 3D filmi in podobno 
so tisto, kar pritegne vsakega izmed nas. 

.. ko Se poleti oDprAVimo nA DopuSt, Si V VeČini meSt ogleDAmo nAjVeČje znAmenitoSti, pogoSto pA SpregleDAmo oStAlo, morDA mAlo Bolj 
Skrito ponuDBo, ki utegne Biti nADVSe zAnimiVA ..

Mediadom Pyrhani 

Spoznaj zgodovino Pirana s pomočjo 
IKT tehnologije

ta. Je pa prostor tudi kulturno središče z več-
namensko dvorano. Kombinacija moderne in 
stare arhitekture ter moderna tehnologija in 
arheološke najdbe so elementi, ki vas ne bodo 
pustili ravnodušnih. 
 
3D film, igrA “SeStAVi pirAn” … 
S pomočjo IKT tehnologije in medijev postane 
še tako oddaljena preteklost nadvse zanimiva, v 
jedrnatih tekstih in odlično zasnovanih filmih – 
animacijah pa obiskovalci na slikovit in sproščen 
način spoznavajo in odkrivajo bogato zgodovi-
no očarljivega mesta Piran. Stoletja, v katerih so 
nastajale soline in se je razvijalo strnjeno ribiško 
mesto, obdano z mogočnim obzidjem, so pred-
stavljena v atraktivnem filmu v 3D tehniki in v 
dveh odličnih animiranih filmih s kratkimi doku-
mentarnimi posnetki. Tako boste mesto kot v 
časovnem stroju spoznali skozi vseh 20 stoletij, 
od antike pa vse do danes.  
Preizkusili se boste lahko tudi v posebni igri “Se-
stavi Piran”. Dogajanje je popestreno tudi z dim-
nimi projekcijami in hologramom v kletnih pro-
storih. Spoznali boste najimenitnejše osebnosti 
mesta, arheološka odkritja, sramotilni steber, 
vsebino kulturnih ustanov, tradicionalne priredi-
tve in kulturne dogodke. Multimedijske vsebine 
so v 5 jezikih (v slovenskem, italijanskem, angle-
škem, nemškem in ruskem jeziku), v prihodnje pa 
nameravajo nabor jezikov 3D filma še dopolniti. 

Skrit, A zlAHkA DoStopen 
Čeprav je skrit v Kumarjevi ulici, je prva točka, ki 
bi jo moral obiskati vsak obiskovalec Pirana. Če 
je skrit, pa to še ne pomeni, da je nedostopen, 
saj je od Tartinijevega trga oddaljen le kakšno 
minuto ali dve hoda. Tako se lahko vsakdo na za-
nimiv način takoj ob prihodu seznani z zgodovi-
no mesta. Muzej je v dveh nadstropjih, poleg te-
ga pa obsega še kletni del z najdbami. Omeniti 
velja, da gre za enega najbolj uspešnih projek-
tov EU v Sloveniji. 
Sodobno tehnološko dovršen in opremljen Me-
diadom Pyrhani omogoča izvedbo raznovr-
stnih kulturnih prireditev in aktivnosti; od tiskov-
nih konferenc, predavanj, do koncertnih in glas-
benih produkcij, gledaliških dejavnosti ter film-
skih projekcij. 

Mediadom Pyrhani 
Kumarjeva ulica 3, SI-6330 Piran 

T: +386 30 703 110 
E-mail: info@mediadom-piran.si 

www.mediadom-piran.si 
Facebook: facebook.com/Mediadom.Piran 

Twitter: twitter.com/MediadomPiran 
Instagram: instagram.com/mediadom.piran/

eDini toVrStni center nA oBAli 
Mediadom Pyrhani je kulturni center in multi-
medijski muzej v Piranu, ki ga upravlja Zveza kul-
turnih društev Piran. Od leta 2015 je edini tovr-
stni center na slovenski obali, ki ponuja široko 
paleto dejavnosti na kulturnem področju. 
Pri načrtovanju obiska Pirana zato ne zamudite 
doživetij, ki jih ponuja Mediadom Pyrhani, kul-
turno središče in multimedijski muzej, v kate-
rem s pomočjo najsodobnejše tehnologije 
spoznavate zgodovino in kulturni razvoj mes-

Vsebino in trajanje obiska tudi dopolnijo in pri-
lagodijo samo za vas.   (P.R.)
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V slikoviti pokrajini ob reki Sotli se nahajajo Oli-
mje. Gozdovi, vinogradi in potoki gostu pričara-
jo neokrnjeno naravo. Pokrajina je kot nalašč za 
odklop od vsakdanjega vrveža, nudi pa tudi 
vrsto prostočasnih aktivnosti in zagotavlja, da se 
ne boste dolgočasili. Na dopustu pri Amonovih 
boste to spoznali in našli boste veliko razlogov 
za vrnitev. 
 
nAjprej poSeBnoSt - foot golf! 
Ste že slišali za foot golf? Če boste besedi logič-
no povezali, se boste že precej približali pravil-
nemu odgovoru. Gre torej za hibrid oziroma 
združitev med nogometom in golfom in je rela-
tivno nov šport, ki po svetu pridobiva vedno 
več ljubiteljev. Namesto golf žogice boste torej 

AMON 

Prvovrsten oddih nekoliko drugače!
.. poletje je ČAS, ko Se nAS nAjVeČ oDprAVi nA DAljše DopuSte. možnoSti je ogromno, A pogoSto SploH ne pomiSlimo, kAko SlABo poznAmo 
SVojo Deželo in koliko možnoSti zA kAkoVoSten oDDiH ponujA ..

potrebovali nogometno žogo, ki je ne boste 
udarjali s palico, ampak brcali z nogo. Lahko bi 
rekli, da je cilj enak kot pri golfu, oprema pa no-
gometna. Z brcanjem morate namreč žogo s 
čim manj udarci spraviti v luknjo. Na posestvu 
Amon se je igra izkazala kot izvrstna družinska 
zabava, saj je primerna za vse generacije. Njiho-
vo igrišče ima 9 lukenj, dolgih med 90 in 180 
metri. Nahajajo se na različnih površinah in z ra-
znimi ovirami, tako da je zabava popolna. 
 
izreDno peStrA ponuDBA 
Ob omembi posestva Amon se pogovarjamo 
o celoviti in izredno pestri turistični ponudbi 
na nivoju. Hrana, ki vam jo bodo pripravili, je 
naravna in skrbno pripravljena, začinjena s tra-

Amon Olimje
Olimje 24, 3254 Podčetrtek

Tel.:  00386 3 818 24 80
 info@amon.si

www.amon.si

dicijo in znanjem. Gostom želijo ponuditi širo-
ko paleto izvirnih kulinaričnih dobrot in vina 
lastne proizvodnje. 
Večkrat nagrajena restavracija Amon ima tudi 
certifikat ekološke restavracije in je prva ekolo-
ško certificirana restavracija v Sloveniji. V vinski 
kleti, urejeni v slogu slovenske vinogradniške de-
diščine, lahko degustirate prvovrstna vina. Ob-
ljubljajo, da bo izkušnja za vedno ostala v vašem 
spominu. Kako ne bi, saj njihova vina izvirajo iz 
vinogradov Šmarsko-Virštanjskega vinorodnega 
območja, kjer so vinograde imeli že Celjski grofi.  
 
SoBA, ApArtmA, AVtoDom? ni proBlemA! 
Amonovi želijo gostom ponuditi najboljša vina, 
najboljšo hrano in najboljše športne aktivnosti, 
po istih načelih pa delujejo tudi pri nastanitvah. 
V osrčju narave lahko prespite v čudovitih sobah 
ali apartmajih, če ste z avtodomom pa imajo 
urejeno parkirišče za vašo hišo na kolesih. 
Tisti bolj aktivni si lahko pri njih izposodite tudi 
kolesa, odigrate kak namizni tenis ali se pomeri-
te v klasičnem golfu. Okolje, kjer posestvo stoji, 
je prepleteno s kolesarskimi potmi, ki se razteza-
jo skozi park Kozjansko. Poti so označene tudi 
glede na težavnost. Prav tako je v okolici veliko 
pešpoti, saj pokrajina skriva nepozabno lepoto 
neokrnjene narave. 
Prav tako jih lahko pokličete, če iščete konfe-
renčno sobo za poslovne seminarje, sestanke in 
podobno. V njej je 50 sedišč, projektor, flip chart 
in seveda brezžični internetni dostop. 
V Olimju pri Amonovih je gost kralj, tako tudi pije, 
tako je, tako spi in uživa v ostalih aktivnostih. (P.R.)
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Varno in srečno na poti vam želi DARS.

1970
št. ni brezplačna

promet.si

PREDEN SE ODPRAVITE NA POT, 
SE POZANIMAJTE O RAZMERAH NA CESTAH.

PREDEN SE ODPRAVITE NA POT, 
SE POZANIMAJTE O RAZMERAH NA CESTAH.

ODGOVORNO OBNAVLJAMO IN 
VZDRŽUJEMO - ZA VARNE AVTOCESTE. 

OB CESTNIH ZAPORAH PROSIMO ZA

STRPNOST
IN RAZUMEVANJE

ODGOVORNO OBNAVLJAMO IN 
VZDRŽUJEMO - ZA VARNE AVTOCESTE. 

OB CESTNIH ZAPORAH PROSIMO ZA

STRPNOST
IN RAZUMEVANJE
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SeDem rAzliČniH trAS 
V vasi Slivna, čisto blizu geometričnega središ-
ča Slovenije, je v sedmih letih zrastel največji in 
najvišji pustolovski park v Sloveniji. Otroci od 4. 
leta dalje in odrasli se lahko v parku dvignejo 
od tal v drevesne krošnje in tam premagujejo 
ovire. Pri tem preizkušajo svoje spretnosti, po-
gum in iznajdljivost, saj premagovanje ovir ni 
nujno težko, če se jih le lotimo na pravi način. 
Obiskovalci lahko izbirajo med sedmimi plezal-
nimi potmi različnih težavnostnih stopenj, na 
katerih je razporejeno kar 97 različnih elemen-
tov, med njimi tudi 15 spustov po jeklenici (t.i. 
flying fox), najdaljši med njimi meri kar 75 me-
trov. Trase so na višini od 1 do 25 metrov od tal. 

.. V nAjVeČjem in nAjVišjem puStoloVSkem pArku V SloVeniji Se ADrenAlinA željni poVzpnejo meD krošnje DreVeS ter nA Višini oD 1 Do 25 
metroV oD tAl premAgujejo oVire ter Se zABAVAjo ..

Čisto prava pustolovščina v geometričnem središču Slovenije 

Pustolovski park Geoss

Vsak pustolovec dobi svoj plezalni pas, je dele-
žen uvajanja in šele zatem se lahko poda na tra-
se. Na sprehodu med krošnjami plezalce 
spremljajo inštruktorji, ki jim pomagajo in jih 
usmerjajo, če je to potrebno. 
 
orjAški SpuSt 
Obiskovalci lahko sprehod med krošnjami do-
polnijo še z orajškim spustom, najdaljšim v 
osrednji Sloveniji. Sputijo se po jeklenici, ki v 
skupni dolžini meri 915 m, pri čemer se dvigne-
jo do 25 metrov od tal in lahko dosežejo hitrost 

Slivna 15, 1252 Vače
+386 30 332 332

info@pustolovski-park-geoss.si
www.pustolovski-park-geoss.si

do 60 km/h. Poleg vznemirjenja, ki ga nudi 
spust v neznano, pa si lahko še iz ptičje perspek-
tive ogledajo okolico. 
 
giBAlnicA zA nAjmlAjše 
Od letos dalje so v parku svoj poligon in eno-
stavna plezala dobili tudi najmlajši. V sodelova-
nju s podjetjem Pedosana so razvili prav poseb-
ne elemente iz naravnih materialov, na katerih 
dojenčki in najmlajši (do 3. leta starosti) razvijajo 
svoje motorične spretnosti ter se spoznavajo z 
naravnimi materiali (les, kamni, storži, mah …). 
 
SkupinSko DožiVetje 
Različnim skupinam v Pustolovskem parku prip-
ravijo tudi posebna doživetja, ki lahko vključuje-
jo uporabo piknik prostora, sprehod med kroš-
njami dreves, pa tudi orjaški spust za vse v sku-
pini. Okolje, narava in adrenalinsko doživetje vas 
lahko dodatno povežejo in sprostijo. 
 
BiVAnje V krošnjAH 
Pustolovščinam podnevi lahko dodate tudi 
nočno doživetje, tako da preživite noč med 
krošnjami dreves – na platoju ali viseči postelji. 
Začnete z večerjo na bližnjem travniku, ko pade 
noč se povzpnete na izbrano drevo na svojo 
drevesno posteljo, zaspite s pogledom na zvez-
de in ob zvokih gozda, zbudijo pa vas sončni 
žarki in ptičje petje. Preden zapustite svojo dre-
vesno bivališče pa še pozajtrkujete, saj vas tam 
že čaka košarica z zajtrkom.   (P.R.)
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.. So poDjetjA, ki ne DAjo Veliko nA to, kAko Se zApoSleni poČutijo, VAžno jim je le, DA oDDelAjo tiStiH oSem ur. in So poDjetjA, ki DAjo Veliko 
prAV nA poČutje zApoSleniH, ki Si urnik lAHko izBerejo SAmi, SeVeDA pA je pomemBno, DA je Delo nArejeno ..

Dominatus 

“Največ dam na to, da se imamo 
s sodelavci dobro”

Mob.: 041 225 685
info@dominatus.si

Spletna stran: www.dominatus.si
Blog: www.optimizacija-strani.info

skrbita za uvajanje novosti, od dela v pisarni pa 
se zavestno oddaljujeta. Kot pravijo zaposleni, 
v pisarni nista veliko, a delo teče kot mora. V 
Dominatusu se sicer ukvarjajo z optimizacijo 
spletnih strani. 

ne skrivati napake. To, pravijo, je recept za učin-
kovito delo in dobre odnose med zaposlenimi. 
Preden se lotijo česa kompleksnejšega, pogosto 
to predebatirajo na balkonu. Največji plus 
takšnega dela se jim zdi sproščenost, saj je tudi 
efektivnost tako večja. Vsak ponedeljek imajo 
“speed meeting”, kjer se dogovorijo, kaj bo kdo 
med tednom naredil, mi spisek kaže programer 
Robi. Ob ponedeljkih gredo po sveže sadje, 
med katerim, kot mi je kasneje razložila Klavdija, 
ne smejo manjkati jagode. Klavdija je vodja pro-
jektov, skrbi za objave na Facebooku, komunika-
cijo med programerji in stranko ter za grafično 
oblikovanje. Vsako jutro se dobijo na obvezni 
kavici, ob petkih ob koncu delavnika je aktualno 
pivo (nima vsako podjetje lastnega piva, a Do-
minatus se tudi v tem razlikuje od ostalih in ga 
ima), na tri mesece pa imajo team buildinge. Do 
zdaj je bil največkrat na meniju bowling, bili so 
tudi na canyoningu, pa nekaj dni tudi skupaj na 
morju. Prav tako organizirajo tudi redne piknike, 
na katerih se podružijo s strankami. Tudi na ma-
lico gredo ponavadi skupaj ali v dveh skupinah. 
Najbolj priljubljena sprostitev je namizni tenis. 
Ravno dan pred mojim obiskom so imeli turnir.  
Med kosilom vsi potrdijo, da jim takšen način 
dela odgovarja. Zelo pomembno je, da se med 
sabo razumejo in da je tudi delo neke vrste 
druženje in do neke mere zabava.  (N.B.)

Ko sem prvič govoril z Urošem iz podjetja Do-
minatus, mi je rekel: “Pridi enkrat k nam, da vi-
diš, kako delamo. Da začutiš vzdušje. Meni je 
najbolj pomembno počutje zaposlenih, mora 
jim biti dobro.” Časa za obisk nisem in nisem 
našel, a mi je na koncu le uspelo. V prostorih 
podjetja na Brezovici pri Ljubljani sta me na 
vhodu pričakala Jaka, ki je ogromno v stiku s 
strankami in skrbi za prodajo, in Tina, ki z Rokom 
skrbi za celotno onsite SEO optimizacijo. Hkrati 
je v pomoč Jaku, ki storitev običajno proda, ana-
lizira spletno stran, konkurenco in podobno. 

Pogovor steče o vsem mogočem in Jaka mi raz-
loži, da je občutek do “biznisa” pri njih sproščen. 
Tako kot so kolegi med seboj, pogosto postane-
jo tudi s strankami. Razlaga mi, da zanj ni po-
membno samo to, da nekaj proda, ampak 
skuša razumeti, kaj stranka počne in kako to 
počne, jo skuša razumeti in na podlagi tega 
sestavi smiselno ponudbo. Prepričan je, da tu-
di zaradi takšnih stvari prihaja v največ primerih 
do dolgoročnega sodelovanja. 
 
Delo Brez urnikA … 
Dominatus vodita Uroš in Jure, ki sta tudi naj-
več na terenu in v stiku s strankami, hkrati pa 

Medtem spoznam tudi Jureta. Ujamem ga med 
montiranjem zabavnega videa za objavo na Fa-
cebooku. Ko mi začne razlagati, za kaj sam skrbi 
v podjetju, se ostali pošalijo, da je sicer tu, a da 
nihče ne ve, kaj sploh počne. Vedno ima nove 
ideje tudi za samo vzdušje v podjetju, kar os-
tali potrdijo, a Jure v šali pripomni, da njegove 
ideje vedno ostanejo pozabljene. Tako je na ta-
blo prilepil listke z nalogami, ki jih lahko zaposle-
ni opravijo in dobijo za to točke, pa pravi, da so 
vsi listki še vedno na tabli. Prinesel je kolebnico, 
da bi postavljali “službene rekorde” v skakanju. 
Pošali se, da se je še nihče ni dotaknil. 
Tina mi kasneje pove, da mora biti delo v podje-
tju seveda opravljeno, a ni se še zgodilo, da bi 
komu kdo od njiju (Uroš ali Jure) očital, da je bil 
predolgo na malici, da je prepozno prišel v služ-
bo ali se prezgodaj odpravil domov. “Prideš in 
greš, kot želiš, ni strogo določeno, smo pa tu ve-
činoma od okoli 9. ure do 15.,” pravi.  
 
… in Brez prAVe HierArHije 
Ni neke prave hierarhije, mi razlagajo, vse je bolj 
horizontalno, kar mi postane jasno, ko stopim v 
prvo pisarno in se skoraj zaletim v pomanjšano 
različico mize za namizni tenis, ki ga tudi sicer 
veliko igrajo, ko se želijo med delom malo razgi-
bati. Pritiska je zelo malo. Če narediš kaj naro-
be, je najbolje, da se iz tega kaj naučiš in greš 
naprej. Če se pojavi neka težava, je cilj to rešiti in 
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MEDIA TV
Kapucinski trg 8, p.p. 114
Škofja Loka
E-mail: info@media-tv.si

SPONKA TV
www.sponka.tv
E- mail: info@sponka.tv

NET TV
Ob blažovici115, Limbuš
info@xtension.si
T.: 02/252 68 07

TV ŠIŠKA
Kebetova 1, Ljubljana
tvsiska@kabelnet.si
T.: 01/505 30 53

INFOJOTA
Informacijski kanal Ajdovščina
infojota@email.si
gsm: 040 889 744

GORENJSKA TELEVIZIJA
P.P. 181, Oldhamska cesta 1A
4000 Kranj
T.: 04/ 233 11 55
info@tele-tv.si, www.tele-tv.si

NOVA GORICA
Gregorčičeva 13, Dornberk
T.: 05/335 15 90, F.: 05/335 15 94
info@vitel.si, www.vitel.si

TELEVIZIJA NOVO MESTO  d.o.o.
Podbevškova 12, Novo mesto
T.: 07/39 30 860, www.vaskanal.com

VTV - VAŠA TELEVIZIJA
Žarova 10, Velenje
tel.: 03/ 898 60 00, fax: 03/ 898 60 20
vtv.studio@siol.net, www.vtvstudio.com

Kanal 46 - Mozirje
Kanal 27

TELEVIZIJA MEDVODE
Cesta kom. Staneta 12,
1215 Medvode
T.: 01/361 95 80, F: 01/361 95 84

www.tv-m.si
info@tv-m.si

TV AS Murska Sobota
Gregorčičeva ul. 6, 9000 Murska Sobota 
p.p. 203, T.: 02/ 521 30 32
tv.as@siol.net, www.tv-as.net

Vaš najljubši kanal 
vam bo zaupal 

vsebino 

naslednje številke...

.. preDStAVljAjte Si DojenČkA, ki Se uČi, kAko z žlico preneSti juHo oD krožnikA Do SVojiH uSt Brez poliVAnjA. prVi roBot zA nABirAnje 
mAlin DelA nekAj poDoBnegA, le DA Se ukVArjA z mAlinAmi ..

Avtonomni robot bo nabral več kot 
25.000 malin na dan

AKTUALNO

»
Robot deluje tako, da najde sadež, ga nežno 
prime s svojo robotsko roko in ga počasi pre-
nese v zbiralnik. Trenutno celoten proces tra-
ja približno minuto za posamezno malino. 

šlo po načrtih, je ravno v tem prihodnost nabi-
ranja sadežev. Vsak robot bo sčasoma nabral 
več kot 25.000 malin dnevno, kar je precej več 
kot posamezni delavec, ki naj bi na dan v os-
mih urah uspel nabrati približno 15.000 malin. 
Podatke je zbral Fieldwork Robotics iz Univerze 
v Plymouthu, bo pa za nadaljnjo optimizacijo 
robota potrebnega še kar nekaj razvoja.

roBotikA intenziVno proDirA V kmetijStVo  
Robot je ta trenutek v fazi testiranja v Veliki Brita-
niji, ki se ukvarja z velikim pomanjkanjem delav-
cev v kmetijski industriji, prav tako pa prihaja do 
višanja stroškov, kar seveda dodatno zapletejo 
napovedi o Brexitu. Število sezonskih delavcev 
iz Vzhodne Evrope se je v Veliki Britaniji zmanj-

šalo, delno zaradi Brexita oz. strahu pred njim, 
delno pa zaradi tega, ker sta Romunija in Poljska 
aktivno začeli nagovarjati domače delavce, naj 
ostanejo doma. 
Razvoj robota poteka v sklopu partnerstva s Hall 
Hunterjem, enem glavnih pridelovalcev malin v 
državi, ki sadeže dobavlja verigam Tesco, Marks 
& Spencer in Waitrose. 1,8 metra visok robot na 
kolesih, ki glavni del svojega dela opravlja s prej 
omenjeno robotsko roko, je fazo testiranja začel 
v enem od pridelovalnih koncernov blizu Chi-
chesterja v West Sussexu. 
Robot poganjajo senzorji, 3D kamere, tehnolo-
gija približevanja in seveda strojno učenje. Nad 
vsem tem bdi sistem umetne inteligence, ki ob-
deluje ogromne količine podatkov, podatki pa 

Morda se komu zdi slabih 800.000 evrov za ra-
zvoj enega robota ogromno, ampak če bo vse 
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Na vašem najljubšem radiu 
prisluhnite tedenskim oddajam, 
ki jih za vas pripravljamo v 
uredništvu Računalniških novic.

ODDAJA NA RADIU, 
PRISLUHNITE NAM!

Četrtek ob 21:30

www.radio94.si

RADIO I 94

 98.2 MHz 
 97.8 MHz
 104.1 MHz 
 102.6 MHz
100.2  MHz

Torek ob 20:10 in Sobota ob 17:10

RADIO I NOVA

 106.9 MHz

Četrtek 19:30

RADIO I NTR

 91.1 MHz
 107.1 MHz

Četrtek ob 14:50 in Sobota ob 7:10

www.mojradio.com

RADIO I moj radio

 107 MHz
102,6  MHz

Sobota ob 12:15 in Ponedeljek ob 16:30

www.radio-cerkno.si

RADIO I ODMEV

 90.9 MHz
 97.2 MHz
 99.5 MHz
 103.7 MHz

Četrtek ob 18:00

www.radiorobin.si

RADIO I ROBIN

99.5 MHz
 100 MHz

Torek ob 13:20 in Torek ob 16:30

radiogeoss.siol.com

RADIO I GEOSS

 89.7 MHz

www.radio-kranj.si

RADIO I KRANJ

 97.3 MHz

Četrtek ob 19:15

radio.ognjišče.si

RADIO I OGNJIŠČE

 104.5 MHz
 105.9 MHz
 107.3 MHz

Torek ob 12:30

RADIO I ŠTAJERSKI VAL

 93.7 MHz
 87.6 MHz

www.radio-stajerski-val.si

Petek 14:00 in Ponedeljek 19:00

RADIO I Univox
 

99,5 MHz
106,8 MHz 

 107.5 MHz

www.univox.si

Sreda 17:45

www.radiovelenje.com

RADIO I Velenje
 

107,8   MHz

Četrtek ob 9:10 in Ponedeljek ob 15:30

RADIO I ALFA

 103.2 MHz
107.8  MHz

www.radio-alfa.si

www.radiokrka.com

RADIO I KRKA

 106.6 MHz

Vsak dan ob 11:00, 16:00 in 23:30

www.radiotomi.si

RADIO I TOMI

Ponedeljek 17:10

www.radio-sora.si

RADIO I SORA

 89.8 MHz
  91.1 MHz
 96.3 MHz

www.radiosraka.com

RADIO I SRAKA

 94.6 MHz 
 

potem optimizirajo delovanje.  
Razvijalci poročajo, da robot v svoji najbolj opti-
malni obliki deluje s tolikšno hitrostjo, da za eno 
malino potrebuje 10 sekund, preden jo odvrže v 
zbiralnik, kjer se sadeži sortirajo glede na zrelost 
in pripravijo za transport do trgovin. 
Zadnja različica robota, po vsej verjetnosti vsaj 
začasno tudi končna, naj bi bila pripravljena za 
proizvodnjo naslednje leto, vsak robot pa bo 
imel 4 robotske roke, ki bodo delovale simulta-
no. Za zdaj so bili testi med drugim opravljeni 
tudi na Kitajskem, kjer so rezultati pokazali, da se 
roboti dobro znajdejo tudi pri pobiranju para-
dižnikov in drugih plodov. 

poBirAnje Bo cenejše 
Rui Andres, menedžer portfolia pri podjetju 
Frontier IP, pravi, da so roboti več kot primerni 
za takšna dela, saj se ne utrudijo in lahko maline 
obirajo tudi po 20 ur na dan. Izpostavil je pose-
ben izziv, s katerim so se soočili, in sicer prilaga-
janje robota na različne ravni svetlobe. Andres 
še dodaja, da delavce na terenu v Veliki Britaniji 
plačujejo med 1 funtom (preračunanih 1,13 
evra) in 2 funtoma (preračunanih 2,26 evra) za 
kilogram nabranih malin. Fieldwork načrtuje, 
da bodo roboti precej pocenili celoten proces 
nabiranja. 
Stvaritelj robota je dr. Martin Stoelen, predava-
telj robotike na Univerzi v Plymouthu, ki je pre-
sedlal iz letalskega inženiringa na področje 
robotike. Navdih za razvoj obiralskega robota je 
črpal od starih staršev, ki so imeli veliko kmetijo 
na Norveškem. S tem, ko se je ambiciozno lotil 
najbolj občutljivih sadežev, želi tehnologijo izpi-
liti do te mere, da bo primerna tudi za obiranje 
ostalega sadja in zelenjave. 
Nekateri pridelovalci so že izrazili interes, saj so v 
zadnjem času pod velikim pritiskom ukrepov, ki 
prinašajo novo regulacijo minimalne plače. V 
večini primerov stroški delavcev predstavljajo 
polovico celotnih stroškov poslovanja, še enkrat 
pa je potrebno izpostaviti problem Brexita, ki je 
zmanjšal prihod sezonskih delavcev iz Bolgarije, 
Romunije in Poljske. Pridelovalci malin in jabolk 
so doživeli velik manko delovne sile, farme pa so 
si med seboj že začele krasti obiralce.  

primAnjkljAj SezonSkiH DelAVceV VoDA nA 
mlin roBotom 
Nicholas Marston, predsednik organizacije Briti-
sh Summer Fruits (BSF) pravi, da je lansko leto 
pridelovalcem primanjkovalo med 15 in 30 od-
stotkov obiralcev. “Resnično je težko, kajti padec 
števila delavcev je velik, pridelovalci pa nimajo 
alternative”, je dodal Marston. Britanska vlada je 
že sprejela začasni ukrep, dveletni pilotni pro-
gram, kjer bo približno 2.500 obiralcev prišlo iz 
Ukrajine in Moldavije. Kljub temu pa analize ka-
žejo, da to ne bo dovolj, saj so potrebe po obi-
ralcih precej večje. 
Britanski pridelovalci jabolk, malin in poljskih 
pridelkov potrebujejo na letni ravni 70.000 se-
zonskih delavcev. Statistika kaže, da vse več ljudi 
kupuje večje količine malin, robid in podobnih 
sadežev. BSF zato napoveduje, da bodo do leta 
2020 potrebovali še dodatnih 2.000 obiralcev.   
Velika Britanija pa nikakor ni osamljen primer, saj 
se celotna Evropska Unija, ZDA in Kitajska sooča-
jo s problemom primanjkljaja delovne sile. Ljud-
je se selijo iz ruralnih območij v mesta in urbana 
naselja, delavcev, ki bi poskrbeli za sezonski pri-
delek, pa ni. Ravno zato bi naj bili roboti tisti, ki bi 
potencialno lahko na dolgi rok rešili položaj.  
Na področju agrikulture se pojavlja med drugim 
tudi vse več robotov, ki skrbijo za sajenje in mol-
žo krav. Vse to je del trenda avtomatizacije, ki bi 
lahko na dolgi rok prevzela še marsikatero opra-
vilo ljudi. Small Robot Company, stancionirana 
blizu Salisburyja, testira robote, ki izgledajo po-
dobno kot pajki na kolesih, imenujejo pa se 
Tom, Dick in Harry. Skrbijo za sejanje in oskrbo-
vanje polj, kjer pridelovalci gojijo pšenico. Ti 
roboti so manj agresivni kot težki stroji, ki smo 
jih vajeni danes, obenem pa naj bi zmanjševali 
potrebo po vodi in pesticidih.  
Roboti nasploh obljubljajo povečanje produk-
tivnosti ravno v času, ko je ta v upadu. Po dru-
gi strani se ljudje bojijo za svoje službe, a ana-
litiki mirijo, da bodo roboti nadomestili zgolj 
enostavne, ponavljajoče se službe. Nekdo bo 
vseeno moral ostati, da bo upravljal in nadzi-
ral sisteme robotov. Napovedi po drugi strani 
kažejo, da roboti še vsaj 10 let ne bodo tako 
učinkoviti kot ljudje. 
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kingDom come: DeliVerAnce – royAl 
eDition 
Kompleksna prvoosebna igranja domišljijskih 
vlog so pri predanih igralcih nadvse priljubljena, 
in najdražja češka igra vseh časov Kingdom 
Come: Deliverance je narejena točno za takšne 
»norce«. Igra se odvija v precej zvestem 13. sto-
letju na območju današnje Češke in ima zgodo-
vinsko zaslombo. Naš mladenič v napadu ma-
džarskega kralja Sigismunda izgubi družino, za-
to se mu odloči maščevati. V njegovi vlogi se 
lahko po zgledu iger, kot je The Elder Scrolls: 
Skyrim, prosto odpravimo domala kamor koli 
po izredno prostrani in razgibani okolici. Dosti 
se bojujemo z mečem in lokom, se pogovarja-
mo in izpolnjujemo naloge, vseskozi pa sledimo 
napeti in kompleksni zgodbi, bogato podprti z 
raznolikimi nastopajočimi. »Kraljevska« izdaja 
vsebuje vse dosedanje in bodoče razširitve, ta-
ko da je izkušnja zares orjaška in popolna. 

ško zabavo v slogu Nintendovega Mario Karta, 
se pravi norenje z risankastimi liki, posajenimi v 
kartinge, s sprotnim pobiranjem fantazijskih 
nadgradenj in domišljijskimi progami. Zadeva 
se še danes igra povsem spodobno, izvzemši 
grafiko. Ta je v izdaji Nitro-Fueled za PlayStation 
4 nadgrajena, poleg tega pa igra vsebuje nekaj 
ključnega za moderno dobo – spletno večigral-
stvo! Z najljubšim likom, od Crasha do njegove 
ljubezni Coco, je torej mogoče izzvati na dirkal-
ni boj ljudi in prijatelje z vsega sveta. Prav tako je 
tu možnost spreminjanja lastnosti vozilc, ki je v 
izvirniku ni bilo, dodana vsebina pa zajema vse 
like, proge, arene in načine iz nadaljevanja Crash 
Nitro Kart. 
 
cAll of Duty: moDern wArfAre 
Ena največjih igralskih napovedi tega leta je no-
vica, da 25. oktobra za Windows PC, PlayStation 
4 in Xbox One izide predelava znamenite in 
prelomne prvoosebne streljanke CoD4: Mo-
dern Warfare iz leta 2007. Ta je sicer že dobila 
prebarvano inačico Remastered, toda Infinity 
Ward so akcije komandosov v sodobnem oko-
lju zasnovali povsem na novo. S tem se serija 
Modern Warfare začenja znova. Pripoved bo 
sveža in bo stavila predvsem na izzivalne, ču-
stveno neprijetne trenutke, kot je tisti v CoD4, 
kjer si lahko sodeloval v pokolu civilistov na 
moskovskem letališču. Seveda bo velik pouda-
rek tudi na večigralstvu, ki bo prvič doslej pod-
piralo istočasno udejstvovanje igralcev z vseh 
sistemov naenkrat! 

crASH teAm rAcing nitro-fueleD 
Legendarna dirkalna arkada s prvega PlayStati-
ona se vrača v novi grafični preobleki in z mno-
gimi izboljšavami! Crash Team Racing je na 
PlayStation pred dvajsetimi leti prinesel dirka-

 
motogp 19 
Leto je naokoli in nared je nova uradna igra mo-
tociklističnega prvenstva MotoGP! Italijanski 
studio Milestone je poskrbel za eno najbolj te-
meljitih prevetritev in nadgradenj v tej seriji. Na 
novo so spisali umetno inteligenco računalni-
ških dirkačev, ki se zato obnašajo najbolj življenj-

sko doslej. Vdelali so zgodovinske motoriste, 
motorje, izzive in slovite steze, poskrbeli za 
kompletno uradno licenco z vsem, kar spada v 
sezono MotoGP 2019, vključno z razredom Mo-
toE, priskrbeli urejevalnik vsebine in namestili 
namenske večigralske strežnike, zaradi katerih 
bo spletno udejstvovanje gladkejše kot kdaj ko-
li. Komur dogaja MotoGP, enostavno mora ime-
ti to igro!
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www.zaslon.si
E: info@zaslon.si

Tel.: o1/ 724 57 65

ZASLON, Media Bus d.o.o.
Breznikova cesta 7A

1230 Domžale

35
AVTOBUSOV

90%
OPAZNOST

MEDIJA

15 min
DOLŽINA

PREDVAJALNEGA
BLOKA

LZAS OV
70

ON

DIGITALNO OGLAŠEVANJE V 

MESTNIH AVTOBUSIH V MARIBORU!

NOVO!

MESEČNI DOSEG okoli

500.000
prepeljanih potnikov

MESEČNI DOSEG okoli

50.000
unikatnih posameznikov

MINIMALNO

3.500
predvajanj dnevno

MINIMALNO

105.000
predvajanj mesečno

Statistični podatki veljajo za Maribor.
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KOLEDAR

Living bits and things 2019 
17. 6. -18. 6. 2019 
Rikli Balance Hotel, Bled 
Na interaktiven način in skozi druženje spoz-
najte tehnično in poslovno uporabo digital-
nih tehnologij vse od IoT – interneta stvari pa 
do AI – umetne inteligence in blockchaina. 
Seznanite se s praktičnimi načini izkoriščanja 
podatkov za izboljšanje poslovanja, komerci-
alizacijo in naj postane digitalno inoviranje 
vaš vsakdan.  
www.livingbitsandthings.com
 
Konferenca OTS 
18. 6. -19. 6. 2019 
UM FERI, Koroška cesta 46, Maribor 
Informatika in informacijske tehnologije ned-
vomno omogočajo prebojne inovacije na 
vseh področjih poslovanja organizacij in na-
šega vsakdanjega življenja. Vseprisotne rešit-
ve in storitve prispevajo k digitalizaciji, po-
slovni odličnosti in višji kakovosti sodelova-
nja ter bivanja, a le v primeru, ko je umetna 
inteligenca obogatena z razumom človeka. 
www.ots.si
 
DIREKT2019 
21. 6. 2019 
CIP NLB – Center inovativnega podje-
tništva, Trg republike 2, 1000 Ljubljana 
Celodnevni dogodek s predavanji in mreže-
njem strokovnjakov prodaje na daljavo. Pre-
gled stanja na področju GDPR in ePrivacy di-
rektive, davčni vidiki in pravne posledice pro-
daje na daljavo. 
direkt.zdms.org
 
Telemach EPICENTER LAN 19 
20. 7. -21. 7. 2019 
Študentski kampus, Pivovarniška ulica 6, 
Ljubljana 
Največji gaming dogodek v Sloveniji se vrača 
20. in 21. julija 2019 v samo mestno jedro Lju-
bljane, na prizorišče tik ob pivovarni Union. 
Poleg turnirjev in lanpartyja bomo organizi-
rali bogat vsebinski del z okroglimi mizami, 
intervjuji ter predstavitvami slovenskih influ-
encerjev na področju gaminga, predavanji in 
več. 
epicenter.si
 
Mladi vodja 
12. 9. 2019 
Planet GV 
Prvo napredovanje na pozicijo vodje je za 
vsakega velika sprememba, ki precej spomi-
nja na menjavo službe. Čeprav še vedno ista 
organizacija in enaki ljudje, pa tako zelo dru-
gačne odgovornosti in vloge. Nova pozicije 
ne prinaša samo novih obveznosti in nalog, 
temveč zahteva tudi sposobnost vodenja 
ljudi.  
www.planetgv.si

Z znanjem do cilja!

Plan B+ Brigita Lazar Lunder s.p., Marije Hvaličeve 19, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)41 516-693, e-pošta: brigita.lazarlunder@planbplus.biz

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

Stran podjetja na LinkedIn  = št. 1 tržno orodje za vaš poslov 18. 7. Ljubljana 4 ure 199,00 €

VERLAG
DASHÖFER

Agencija POTI, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 511-39-21, e-pošta: info@agencija-poti.si

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT 
projektov 17. 6. Ljubljana 1 dan 265,00 €

Vitko (lean) in agilno 4.0 podjetje oz. organizacija 18. 6. Ljubljana 1 dan 253,00 €

Projektna pisarna in zagotavljanje uspešnosti 
projektov 18. 6. Ljubljana 1 dan 265,00 €

STORYTELLING – ustvarite prepričljive in uporabnih 
zgodbe 19. 6. Ljubljana 1 dan 241,56 €

Top SKILLS 20. 6. Ljubljana 1 dan 241,56 €

Uspešno uvajanje projektnega pristopa v podjetje 
oz. organizacij 26. 6. Ljubljana 1 dan 265,00 €

USPEŠNO VODENJE PROJEKTNIH TIMOV po priznani 
metodologiji PMBOK 2. 7. Ljubljana 1 dan 265,00 €

B2 d.o.o., Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 244-42-02, e-pošta: info@b2.eu

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

PowerPoint za napredne uporabnike 17. 6. -18. 6. Ljubljana 10 ur 305,00 €

AutoCAD osnovni 8. 7. -12. 7. Ljubljana 24 šolskih ur 494,00 €

Excel za poslovne uporabnike 9. 7. -11. 7. Ljubljana 15 šolskih ur 324,00 €

Excel za zahtevne uporabnike 16. 7. -18. 7. Ljubljana 15 šolskih ur 354,00 €

Excel mojstrski 22. 7. -24. 7. Ljubljana 15 šolskih ur 421,00 €

PROJECT OSNOVNI 16. 9. -19. 9. Ljubljana 20 šolskih ur 542,00 €

CorelDRAW 23. 9. -26. 9. Ljubljana 20 ur 414,00 €

Palsit d.o.o., Mednarodni prehod 2 A, 5290 Šempeter pri Gorici
Tel.: +386 (0)5 338-48-50, e-pošta: info@palsit.com

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

INT 2019 - INFOSEC New Technologies 12. 6. -14. 6. Nova Gorica 3 dni 768,00 €

Sejem INFOSEK EXPO 2019 3. 10. Ljubljana 1 dan 0,00 €

Konferenca INFOSEK 2019 27. 11. -29. 11. Nova Gorica 3 dni 768,00 €

Verlag Dashofer d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 434-55-90, e-pošta: info@dashofer.si

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

Knjigovodsko spremljanje proizvodnje 17. 6. Ljubljana 1 dan 256,00 €

Najnovejša DDV pravila pri poslovanju s tujino 17. 6. Ljubljana 1 dan 256,00 €

Zahtevnejši poslovni dogodki - računovodski in 
davčni vidik 20. 6. Ljubljana 1 dan 256,00 €

Varstvo osebnih podatkov v zasebnem sektorju 27. 6. Ljubljana 1 dan 268,00 €

Housing co., d.o.o., Ljubljana, Verovškova 55a, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 568-40-40, e-pošta: trzenje@housing.si

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

UX100: SAP Fiori – Foundation 18. 6. -21. 6. Ljubljana 4 dni 3.636,00 €

CompTIA Project+ 1. 7. -16. 7. Ljubljana 8 dni 1.671,00 €

Red Hat System Administration II without exam 
- RH134 10. 7. -13. 6. Ljubljana 4 dni 1.976,00 €
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SUDOKU

NAGRADE

NAGRAJENCI

Rešitev 9 XXIV: 2331

V nagradni igri sodelujete tako, da pošljete 

rešitev (obarvan kvadrat) s svojimi podatki 

na e-mail narocnine@stromboli.si 

Prazna polja izpolnite tako, da bodo v 
vsaki vrstici in v vsakem stolpcu vse 
številke od 1 do 9. Enako velja tudi za 
vsakega od kvadratkov 3 x 3.

Med reševalce, ki bodo do petka,  

28. junija 2019, poslali pravilno 

rešitev, bomo z žrebom razdelili 

privlačne nagrade:

• 3x knjiga  

Vodja Krdela (Jesper Juul)

Nagrade podarja podjetje  

Stromboli, d.o.o.

»

NAGRADA ZVESTOBE

»

Zgoraj omenjeni nagrajenci v roku 14 dni po izidu 
revije pokličite na tel.: 01/620 88 00 ali pošljite e-mail  
na narocnine@stromboli.si in poslali vam bomo nagrado.

NAGRADO PODARJA:

Vodišek Klemen 1000 Ljubljana 5266
Šobar Peter 1332 Stara cerkev 2664
Strgar Tomaž 1218 Komenda 2700

Kinetic Reactor M24

KOLOFON

»

Izdajatelj:
Stromboli, marketing, d. o. o.
Cesta komandanta Staneta 4A
1215 Medvode

Glavni in odgovorni urednik:
Boštjan Štrukelj
tel.: 01 / 620 88 01

Vsebinski urednik:
Niko Bajec
tel.: 01 / 620 88 05
niko.bajec@stromboli.si

Sodelavci in novinarji:
Maja Lavrač, Matej Saksida, 
Jernej Horvat, Tadej Kupčič, Žiga Primc, 
Blaž Ulaga, Jana Breznik, Jan Sladič, 
Jani Drnovšek, Grega Ajdišek in Matej Komprej

Oglasno trženje:
Boštjan Štrukelj
tel.: 01 / 620 88 01, gsm: 041 / 663 301
bostjan.strukelj@stromboli.si

Matej Komprej
tel.: 01 / 620 88 06
matej.komprej@stromboli.si 

Jani Drnovšek
tel.: 01/ 620 88 07
jani.drnovsek@stromboli.si

Naročnine:
tel.: 01 / 620 88 00
narocnine@stromboli.si

Računovodstvo:
Racel d.o.o.

Fotografije:
Arhiv Računalniške novice

Tisk:
Tiskano v Sloveniji
Naklada: 9.000 izvodov

Distribucija:
DELO PRODAJA d. d.
Stromboli, marketing, d. o. o.

Oblikovanje in DTP:
Grega Ajdišek
01 / 620 88 04
dtp@stromboli.si

http://www.racunalniske-novice.com
Računalniške novice (Online)
ISSN 1581-047X

Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost 
spada revija med proizvode, za katere se obračunava 
DDV po stopnji 9,5 %.
ISSN 1408-4872

Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo. 
Pisem bralcev in oglasov ne lektoriramo. 

Vse gradivo v reviji Računalniške novice je last 
izdajatelja. Kopiranje ali razmnoževanje je možno 
le s privoljenjem izdajatelja. Poštnina za naročnike 
plačana pri pošti 1102 Ljubljana. Revija Računalniške 
novice je vpisana v razvid medijev, ki ga vodi 
Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 661.
Predstavitve, ki jih objavljamo v reviji in so označene 
z rubriko Predstavitev in na koncu članka s (P.R.) - 
Payable Release (plačani članek) - pripravljamo v 
sodelovanju s podjetji.

Sporočila za javnost sprejemamo na rn@stromboli.si

Rubriko AKTUALNO sofinancira  
Ministrstvo za kulturo RS.

Franc Forstner, Črna na Koroškem:  
knjiga Digitalni zrcalno-refleksni fotoaparat

Anja Stare, Cerklje na Gorenjskem: 
knjiga Digitalni zrcalno-refleksni fotoaparat

Gregor Trček, Brezovica pri Ljubljani: 
knjiga Digitalni zrcalno-refleksni fotoaparat
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LINUX BEYBA TM

FOTO GRAD, Miklošičeva 36, Ljubljana
www.fotograd.si  |  info@fotograd.com
Tel.: 01 439-29-00, 05 996-42-26, 041 624-533
Akcija traja od 15. 05. 2019 do 15. 8. 2019
Cene veljajo pri plačilu z gotovino ali bančnem nakazilu.

P O L E T N A
N I K O N  A K C I J A

2.829 €

ohišje

369 €

+ AF-S DX 18-105VR

1.129 €

+ AF-S DX 18-140VR

1.249 €

ohišje

779 €

+ AF-S DX 18-140VR

NIKKOR Z
50mm f/1.8 S

399 €

AF-S NIKKOR
28-300mm
f/3.5-5.6G ED VR

829 €

AF-S NIKKOR
200-500 mm
f/5,6E ED VR

1.179 €

AF-P DX NIKKOR
10-20mm
f/4.5-5.6G VR

269 €

AF-S DX NIKKOR
18-300mm
f/3.5-6.3G ED VR

499 €

3.259 €

+Z 24-70/4 S + FTZ

2.349 €

+Z 24-70/4 S + FTZ






