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Brez elektrike bi se 
svet ustavil

Električni avtomobili 
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Telefon bomo kmalu 
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Apple
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PROFESIONALNA REŠITEV 
ZA VAŠ RANJENI TELEFON!

Popravila stekel in ekranov ter odprava vseh težav:
ORIGINALNI DELI   |   OHRANJENA GARANCIJA   |   HITRO   |   UGODNO

Emonagram d.o.o., Riharjeva 26, Trnovo, Ljubljana   |   www.emonagram.si

Nubia alpha 

Pametna ura in pametni 
telefon v enem

Pametne ročne ure so v zadnjem letu postale 
pravi hit. Z njimi si lažje organiziramo dan, lažje 
sledimo dogodkom, beležijo pa tudi naše aktiv-
nosti. Ker pa te še ne morejo nadomestiti pame-
tnih mobilnih telefonov, so inženirji podjetja 
Nubia pripravili nadvse zanimivo novost. Njihov 
izdelek z oznako Alpha namreč združuje tako 
prednosti pametnih ročnih ur kot pametnih 
mobilnih telefonov, poleg tega pa gre za nadvse 
kompaktno napravo. 

kar pomeni, da je novost odporna tako na vodo 
kot na prah. V prosti prodaji bo na voljo prav 
kmalu, pri čemer bodo kupci lahko izbirali med 
dvema različicama. Osnovna različica novosti s 
črno obarvanim ohišjem bo razpolagala le z 
brezžično povezavo Wi-Fi in bo na voljo za oko-
li 450 evrov, medtem ko bo zmogljivejša različi-
ca na voljo v zlato obarvanem ohišju in bo za 
650 evrov poleg brezžične povezave Wi-Fi po-
nujala še podporo za navidezno telefonsko kar-
tico eSIM.

GamiNG 

Z nenavadno zbirko 
iger v knjigo rekordov

Igranje računalniških iger je vedno bolj razširjen 
način preživljanja prostega časa, saj jih po svetu 
igra že več kot 2,5 milijarde posameznikov. Igre 
igramo na osebnih računalnikih in igralnih kon-
zolah ter celo na pametnih mobilnih telefonih in 
tabličnih računalnikih. Antonio Romero Montei-
ro iz Richmonda (ameriška zvezna država Teksas) 
pa ima prav posebno strast do iger, ki ga je pri-
peljala do Guinnessove knjige rekordov, saj gre 
za posameznika z največjo zbirko iger na svetu. 

Xbox in Xbox 360. Za igralno konzolo Xbox One 
ima v lasti več kot 500 iger, za konzolo PlayStati-
on 1 celo okoli 1000. V njegovi zbirki najdemo 
tudi igre za igralne konzole Nintendo GameCu-
be, Wii, Switch in še mnogo več, vključno z zelo 
redkimi primerki. 
Za predstavitveni videoposnetek v Guinnesso-
vem uradnem videu, v katerem je predstavil vse 
sklope svoje impresivne zbirke iger, je možakar 
potreboval kar 10 minut, štetje iger pa je trajalo 
kar osem dni. Njemu najljubša v zbirki več kot 
20.000 iger pa je Castlevania IV, ki je bila leta 
1991 pripravljena za igralno konzolo SNES (Su-
per Nintendo Entertainment System).

Gerard Williams iii 

Apple ostal brez 
ključnega inženirja za 
procesorje
Podjetje Apple je v zelo kratkem času doživelo 
dva zelo huda udarca, ki bosta zagotovo pustila 
posledice, in sicer tako na področju poslovanja 
kot na področju razvoja novih izdelkov. Prvi se 
nanaša na brezžično polnilno postajo AirPower, 
saj je računalniški gigant nedavno v izjavi za jav-
nost sporočil, da ta izdelek ni dosegel notranjih 
standardov podjetja, kar pomeni, da je bil eno-
stavno ukinjen. Drugi udarec pa je podjetje 
Apple doživelo z nedavnim odhodom prvega 
inženirja njihovih mobilnih procesorjev družine 
A, ki jih najdemo praktično v vseh mobilnih na-
pravah računalniškega giganta. 
Apple je namreč nedavno zapustil inženir Ge-
rard Williams III, ki je bil odgovoren za razvoj 
vseh dosedanjih 64-bitnih procesorjev podjetja 
Apple, in sicer od modela A7 pa vse do najno-
vejšega A12 Bionic. Omenjeni inženir je bil od-
govoren za celoten razvojni cikel procesorjev 
računalniškega giganta, ki mu je bila dodeljena 
prednost pred celotno konkurenco. Trenutno še 
ni podatka o tem, zakaj se je inženir Gerard Wil-

Nubia Alpha razpolaga s prav vsemi funkcijami, 
ki so na voljo v navezi s pametnimi športnimi za-
pestnicami in pametnimi ročnimi urami, hkrati 
pa omogoča še opravljanje telefonskih klicev ter 
celo zajem fotografij in videoposnetkov. Za na-
meček novost razpolaga s kakovostnim zaslo-
nom OLED, ki slike prikazuje na površini z 
10,2-centimetrsko oziroma 4,0-palčno diagona-
lo. Tudi preostala strojna oprema ni od muh, saj 
obsega še mobilni procesor Snapdragon Wear 
2100, 1 gigabajt sistemskega pomnilnika in 8 gi-
gabajtov prostora za podatke. Za dovolj dolgo 
avtonomijo delovanja skrbi baterija zmogljivosti 
500 miliamper ur. 
Spletna kamera ločljivosti 5 milijonov slikovnih 
točk je postavljena na zgornji del zaslona, ko-
vinsko ohišje pa razpolaga s certifikatom IP67, 

Antonio Romero Monteiro igre zbira že od otro-
štva, doslej pa mu je uspelo zbrati kar 20.139 ra-
znovrstnih iger za številne igralne platforme. 
Možakar ima v lasti igre, izdelane v Združenih 
državah Amerike, in sicer za igralne konzole 
PlayStation 2 in PlayStation 3, PSP, PS Vitu ter 



Računalniške novice www.racunalniske-novice.com 5

 NOVICE

»

 «

liams III odločil zapustiti podjetje in kje bo nada-
ljeval z razvojem mobilnih procesorjev. 
Gerard Williams III po vsej verjetnosti odhaja k 
podjetju Intel, čeprav se na spletu omenjajo tu-
di druga podjetja, kot so Samsung, Qualcomm 
in Huawei, ki bi od njegovega znanja lahko ime-
la precejšnje koristi. Več o prihodnosti enega 
največjih inženirjev našega časa naj bi bilo zna-
nega kmalu, podjetje Apple pa o tem vsaj za 
zdaj še vedno molči.

hp spectre x360 

HP stavi na prenosnike z 
vrhunskimi zasloni OLED

Tehnologija OLED postaja vse bolj priljubljena 
med proizvajalci pametnih mobilnih telefonov 
in televizorjev, saj ima v primerjavi s tehnologijo 
LCD številne prednosti. Tehnologija OLED za pri-
kazovanje slike ne potrebuje dodatne osvetlitve, 
črna barva je intenzivnejša, nudi izjemen vidni 
kot, zasloni so lažji in tanjši, nudijo natančen in 
naraven prikaz barv in še bi lahko naštevali. To so 
verjetno tudi razlogi, zakaj so se pri podjetju HP 
odločili, da njihova najnovejša prenosna raču-
nalnika opremijo s kakovostnimi zasloni OLED. 

Zahtevnejše uporabnike bo zagotovo prepričal 
prenosni računalnik HP Spectre x360 15, saj bo 
opremljen s kar 39,6-centimetrskim oziroma 
15,6-palčnim zaslonom OLED. Za preračunava-
nje podatkov bodo na voljo Intelovi procesorji 
Core s procesorskimi sredicami “Whisky Lake”, ki 
bodo brez težav kos tudi najzahtevnejšim nalo-
gam. S kakovostnim zaslonom OLED bo opre-
mljen še en nov prenosni računalnik podjetja 
HP, in sicer model Envy x360 15, ki bo prav tako 
namenjen najzahtevnejšim uporabnikom. 
Pri tem velja omeniti, da bodo vsi novi prenosni 
računalniki podjetja HP z zasloni OLED polno 

združljivi tudi s tehnologijo HDR. Ker ta nudi 
boljše vidne kote in boljšo vidljivost pri zahtev-
nejših svetlobnih pogojih, to pomeni, da bodo 
kot nalašč za predvajanje videoposnetkov in 
drugih večpredstavnostnih vsebin.

OppO reNO 

Oppo s telefonom, ki bo 
navdušil tudi petičneže

Kitajski proizvajalci pametnih mobilnih telefo-
nov z vse bolj pospešenim tempom lovijo razvi-

ta podjetja z inovativnimi izdelki, ki so pogosto 
boljši od izvirnikov, hkrati pa tudi precej cenejši. 
Med njimi v zadnjem času še posebej izstopa 
podjetje Oppo, saj je predstavilo že marsikateri 
pametni mobilni telefon Android, ki prekaša 
konkurenco na celi črti. V mislih imamo tudi pri-
hajajoči pametni mobilni telefon Reno, ki za raz-
liko od konkurence razpolaga z nadvse zanimi-
vim mehanizmom za dvig kamere. 
Spletna kamera je pri pametnem mobilnem te-
lefonu Oppo Reno pritrjena na poseben izsko-
čen mehanizem, ki ni vgrajen navpično v ohišje 
telefona, ampak na vodoravni vzvod. Mehani-
zem se bo samodejno aktiviral vsakič, ko bo 
uporabnik vključil spletno kamero, po uporabi 
pa se bo kamera samodejno pospravila nazaj v 
ohišje. Ker bo kamera pritrjena na vodoravno 
postavljen vzvod, bo celoten sistem bolj odpo-
ren na morebitne nenamerne poškodbe. 
Zaradi edinstvenega mehanizma spletne kame-
re so poznavalci prepričani, da se bo novi pame-
tni mobilni telefon Oppo Reno brez težav priku-
pil tudi najzahtevnejšim uporabnikom.
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micrOsOft WiNdOWs 

Oktobrska posodobitev 
končno na voljo vsem 
uporabnikom
Če uporabljate operacijski sistem Windows 10, 
ste zagotovo seznanjeni s tem, da je podjetje Mi-
crosoft oktobra lani ponudilo v prenos posodo-
bitev October 2018 Update. Čeprav naj bi ta upo-
rabnikom prinesla številne nove možnosti in iz-
boljšave, so se pri podjetju Microsoft z njo pošte-
no ušteli, saj je njihova posodobitev številne upo-
rabnike spravila ob pamet. Zaradi napake v pro-
gramski kodi so namreč mnogi ostali brez svojih 
dragocenih podatkov. Poleg tega je problematič-
na posodobitev uporabnikom povzročala mod-
re zaslone smrti (BSOD), kar pomeni, da osebni 
računalnik po nadgradnji ni bil več uporaben. 

vilne nove možnosti, vključno s povsem novim 
grafičnim vmesnikom z novimi temami. Micro-
soft bo poskrbel še za ločitev digitalne asistentke 
Cortana z iskalnim poljem in za možnost odstra-
nitve določenih aplikacij, ki jih doslej ni bilo mo-
goče odstraniti. Zagotovljena bo tudi privzeta 
podpora za formate RAW, kar bo zagotovo raz-
veselilo napredne uporabnike. Posodobitev 
April 2019 Update za operacijski sistem Windows 
10 bo prinesla še novost, ki naj bi poenostavila 
tako nadgradnjo kot uporabo samega sistema. 
Operacijski sistem Windows 10 bo rezerviral 
okoli 7 gigabajtov prostora na pomnilniški eno-
ti, kjer bo nameščen. Omenjeni prostor bo upo-
rabljen za prenos namestitvenih datotek, shra-
njevanje začasnih datotek ter samega operacij-
skega sistema in različnih drugih podatkov, ki 
niso namenjeni takojšnji uporabi. Potezo “prisil-
ne” rezervacije prostora na pomnilniškem me-
diju pri podjetju Microsoft opravičujejo s tem, 
da lahko v primeru pomanjkanja prostora na 
trdem disku pride do nestabilnega delovanja 
tako operacijskega sistema Windows 10 kot na-
meščenih aplikacij. Ta diskovni prostor bo upo-
rabniku skrit, z njim pa bo v celoti upravljal ope-
racijski sistem Windows 10, vključno z brisa-
njem nepotrebnih datotek. Sistem bo lahko re-
zervirani prostor na disku še dodatno povečal, 
kar bo bolj kot ne odvisno od načina uporabe s 
strani uporabnika.

asus live update utility 

Asus širil zlonamerno 
kodo

Uporabniki osebnih računalnikov Asus so ne-
davno doživeli neprijetno presenečenje, saj se 
je na njih znašla zlonamerna programska koda. 
Ta se je na računalnike prenašala preko pro-
gramske opreme Asus Live Update Utility, ki je 
prednameščena na večini Asusovih osebnih ra-

Kot kaže, so pri podjetju Microsoft šele sedaj 
odpravili vse napake, povezane s posodobitvijo 
Windows 10 October 2018 Update. Novost je na 
voljo za prenos vsem uporabnikom novega ope-
racijskega sistema, vključno s podjetji. To je ned-
vomno odlična novica za vse uporabnike opera-
cijskega sistema Windows 10, saj bo z namestitvi-
jo omenjene posodobitve njihov sistem nared 
za nov paket posodobitev, ki je predviden za 
april, in sicer posodobitev April 2019 Update. 
Posodobitev April 2019 Update bo uporabnikom 
operacijskega sistema Windows 10 prinesla šte-

čunalnikov z nameščenim operacijskim siste-
mom Windows. Omenjena programska opre-
ma v praksi skrbi za prenos posodobitev za go-
nilnike, strojno kodo BIOS in ostale programe. 
Zlonamerno kodo so v programski opremi Asus 
Live Update Utility odkrili strokovnjaki za infor-
macijsko varnost Kaspersky Lab. Na srečo ško-
dljive programske kode pri podjetju Asus niso ši-
rili namerno, ampak je bila v njihovo program-
sko opremo dodana s strani neznanih spletnih 
napadalcev. To pa je predstavljalo veliko težavo 
za številne protivirusne rešitve, saj je bila zlona-
merna koda “podpisana” z Asusovimi digitalnimi 
certifikati, ki so v svetu računalništva sicer vredni 
zaupanja in zato niso podvrženi preverjanju. 
Ker je programska oprema Asus Live Update 
Utility privzeto nameščena na osebnih računal-
niki podjetja Asus, ne preseneča, da se je z njo 
okužilo več milijonov računalnikov. Na 600 iz-
branih računalnikih pa se je namestila še doda-
tna zlonamerna koda, zato so poznavalci prepri-
čani, da je bil napad izveden s točno določenim 
ciljem. Podjetje Asus je “napako” že odpravilo. 

samsuNG 

Novi Galaxy A70 z 
gromozanskim 
zaslonom
Pri podjetju Samsung so nas tokrat prijetno pre-
senetili z uradno predstavitvijo pametnega 
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mobilnega telefona Galaxy A70, ki ponuja opti-
malno razmerje med ceno in zmogljivostjo. 
Glavni adut novosti je nedvomno nadvse kako-
vostni zaslon Super AMOLED družine Infinity-U, 
saj se ponaša s kar 17-centimetrsko oziroma 
6,7-palčno diagonalo in ločljivostjo 1.080 x 
2.400 slikovnih točk. Piko na i daje še zmogljiv 
mobilni procesor, ki podatke preračunava s kar 
osmimi procesorskimi sredicami. 
Eden od adutov novega pametnega mobilnega 
telefona Samsung Galaxy A70 je tudi možnost 
zajemanja kakovostnih fotografij in sebkov. No-
vost je opremljena s tremi fotoaparati ločljivosti 
32 milijonov slikovnih točk (osrednji fotoaparat), 
8 milijonov slikovnih točk (širokokotni) in 5 mili-
jonov slikovnih točk (globinski) ter s spletno ka-
mero ločljivosti 32 milijonov slikovnih točk. Pre-
ostala strojna oprema obsega še 6 gigabajtov 

oziroma 8 gigabajtov sistemskega pomnilnika 
(odvisno od različice) in 128 gigabajtov pomnil-
nika za shranjevanje podatkov, ki ga lahko razši-
rimo s pomočjo pomnilniške kartice microSD, in 
sicer do največje kapacitete 512 gigabajtov. 
Pametni mobilni telefon Samsung Galaxy A70 se 
ponaša še z zmogljivo baterijo kapacitete 4.500 
miliamper ur, ki je združljiva s tehnologijo hitrega 
polnjenja in možnostjo sočasne uporabe dveh 
telefonskih kartic SIM. Telefon velikosti 164,3 x 
76,7 x 7,9 milimetrov ponuja še bralnik prstnih od-
tisov, ki je vgrajen pod zaslonom in prepoznavo 
uporabnikovega obraza. Na vgrajenem pomnil-
niku je nameščen mobilni operacijski sistem An-
droid 9.0 Pie s prirejenim grafičnim vmesnikom. 
Koliko bomo morali zanj odšteti, še ni znano.

xiaOmi super charGe turbO 

Telefon bomo kmalu 
napolnili v pičlih 17 
minutah
Uporabniki sodobnih pametnih mobilnih tele-
fonov dobro vemo, da avtonomija delovanja 
postaja vse večja težava, saj zaradi neprestane 
uporabe le redkokdaj preseže en dan. Telefone 
polnimo že na vsakem koraku, kar seveda mno-

ge spravlja ob živce. Težava je pogosto v času, ki 
ga baterija telefona potrebuje, da se povsem na-
polni. Ta “postopek” - predvsem pri pametnih 
mobilnih telefonih z nekoliko zmogljivejšo bate-
rijo - lahko traja tudi več ur. 

Težavo z dolgotrajnim polnjenjem baterije so s 
pripravo povsem nove tehnologije polnjenja 
poskušali rešiti inženirji podjetja Xiaomi, in kot 
kaže, jim je to tudi uspelo. Njihova najnovejša 
tehnologija polnjenja Super Charge Turbo lahko 
povsem izpraznjeno baterijo zmogljivosti 4.000 
miliamper ur napolni zgolj v 17 minutah, kar ver-
jamemo, da bo razveselilo marsikaterega upo-
rabnika storitev mobilne telefonije. Hitro polnje-
nje je predvsem posledica zmogljivega polnil-
ca, ki pri polni obremenitvi lahko doseže do 100 
vatov električne moči, kljub temu pa pri podje-
tju Xiaomi zagotavljajo, da to nima vpliva na ži-
vljenjsko dobo baterije. 
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S polnilnim sistemom Super Charge Turbo je 
podjetje Xiaomi postalo vodilno na področju hi-
trosti polnjenja baterij pametnih mobilnih tele-
fonov, saj je njihova tehnologija celo boljša od 
polnilnega sistema Super VOOC konkurenčne-
ga podjetja Oppo. Slednji lahko v 17 minutah 
napolni povsem izpraznjeno baterijo kapacitete 
3.700 miliamper ur do “zgolj” 65 odstotkov pol-
ne zmogljivosti. Hitri polnilni sistem Super Char-
ge Turbo bi lahko ugledali že v navezi s prihaja-
jočim pametnim mobilnim telefonom Xiaomi 
Mi MIX 4, čeprav na uradno potrditev s strani vo-
dilnega kitajskega proizvajalca pametnih mobil-
nih telefonov še čakamo.

evrOpska uNija 

Je to začetek cenzure 
interneta v Sloveniji?

Svetovni splet je po naravi svoboden in odprt 
medij. Zaradi “odprtosti” in “obsega” ter razma-
ha tehnologije se ga praktično ne da nadzirati. 
Zato so pričele države po vsem svetu množično 
uvajati cenzuro svetovnega spleta. Sedaj obsta-
ja bojazen, da se bo cenzura svetovnega spleta 
pričela tudi v Evropski uniji, saj so evropski po-
slanci na nedavnem glasovanju plenarnega za-
sedanja v Strasbourgu s 348 glasovi za in 274 
proti podprli novo direktivo o avtorskih pravi-
cah na enotnem digitalnem trgu. 
Pri pravkar sprejeti direktivi o avtorskih pravicah 
na enotnem digitalnem trgu je zdaleč najbolj 
sporen 13. člen, saj ponudnikom spletnih vsebin 
neposredno nalaga odgovornost, da vzpostavi-
jo filter za preverjanje, ali različne vsebine in de-
la, ki so jih naložili njihovi uporabniki, morebiti 
kršijo avtorske pravice. To bi v praksi lahko po-

menilo celo cenzuriranje spletnih vsebin, ki ne 
kršijo avtorskih pravic, saj bo delovanje algorit-
ma pod nadzorom ponudnikov spletnih vsebin. 
Poleg tega bi bilo to tudi veliko finančno breme 
za ponudnike, še zlasti pa za manjše spletne 
platforme, saj lasten razvoj tovrstnih filtrov ne bo 
ravno poceni, kar bo veljalo tudi za tuje rešitve. 
Avtorji bodo na podlagi nove direktive lahko 
končno zahtevali ustrezno poplačilo za upora-
bo svojih del, vse pa bo bolj kot ne odvisno od 
tega, kako bo direktiva vgrajena v nacionalno 
zakonodajo. Države članice imajo za implemen-
tacijo novih pravil v lokalno zakonodajo dve leti 
časa, postopek implementacije pa bo v Sloveni-
ji vodilo ministrstvo za gospodarstvo. Ker časa 
na razpolago ni ravno veliko, verjamemo, da se 
bo javna razprava glede implementacije novih 
pravil kmalu pričela.

ZveZa pOtrOšNikOv slOveNije

Zelo uporabna 
aplikacija: Veš, kaj ješ?

Na tržišču se je pojavila zanimiva aplikacija slo-
venskega “porekla”, saj jo je razvila kar Zveza po-
trošnikov Slovenije, ima pa zelo zanimivo funkci-
onalnost. Vse to, kar je ponavadi navedeno na 

sami embalaži izdelka, lahko namreč hitro, pri-
ročno in pregledno ugotovimo samo s skenira-
njem kode izdelka. 
Aplikacija deluje zelo preprosto, za njeno delo-
vanje pa potrebujemo osnovni pametni telefon 
in nekaj znanja upravljanja, kar pomeni, da je 
primerna tudi za starejše. 

Kako deluje? 
Aplikacijo kot vsako drugo najprej namestimo 
na svoj pametni mobilni telefon in jo zaženemo. 
Ob prvem zagonu moramo najprej dovoliti 
dostop do kamere, nato pa se takoj vključi ske-
ner, katerega usmerimo na poljubno živilo, ki ga 
imamo doma ali ga nameravamo kupiti. 
Aplikacija nam bo v naslednjem koraku prikaza-
la več podatkov o živilu (energijsko vrednost, 
maščobe, nasičene maščobe, vsebnost sladkorja 
in soli) ter tudi vsako vrednost obarvala glede na 
primerno količino za priporočen dnevni vnos. 

UVOZNIK IN DISTRIBUTER: 
MIKRO ING trade d.o.o. 

Rojčeva ulica 24, LJUBLJANA 
Tel.: 01 544-33-82 

E-mail: mikroing@mikroing.si 

www.oki.si  
Za dodatne informacije oz. ponudbo se obrnite na: 
www.oki.si ali tel. št.: +386 (0)1 544 33 82

Vzdrževalni paketi visokozmogljive
 A4 črnobele večnamenske naprave OKI ES4192dn 

- Cena naprave v vzdrževalnem paketu: 366,00€.
  Redna cena naprave brez vzdrževalne pogodbe: 671,00€.
- Cena mesečnega pavšala za paket 2000 izpisov: 19,80€. 
V ceno je všteto vzdrževanje opreme, rezervni deli in potrošni material razen papirja. Prav tako je vštet 
priklop in izobraževanje uporabe aparata. Nedosežene kopije/izpisi iz vključene mesečne količine se 
ne prenašajo v naslednji mesec, presežek kopij/izpisov pa se zaračuna po ceniku 0,0096€/stran.
Skeniranje brezplačno.                              

- Pogodba vzdrževalnega paketa traja 36 mesecev.
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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.

V meniju si lahko ogledamo zadnjih 10 skenira-
nih izdelkov in uporabimo kalkulator za izračun 
priporočene količine. V sami aplikaciji je tudi ve-
liko zanimivih nasvetov o raznih živilih: za kaj se 
uporabljajo in kakšna je njihova vloga v pakira-
nem izdelku. 
Aplikacija ima sicer več kot 30.000 izdelkov že v 
svoji bazi, kljub temu pa - če najdete kakšen izde-
lek, ki še ni v bazi podatkov, vas bo aplikacija o tem 
obvestila in vas prosila za nekaj fotografij tega iz-
delka, da bodo lahko vnesli podatke o vrednostih. 
Namestite si jo lahko kar preko naslednje pove-
zave (brezplačno) 
https://play.google.com/store/apps/deta-
ils?id=zps.food

hmd GlObal 

Nokia 7 Plus prikrito 
pošiljala podatke na 
Kitajsko
Podjetje HMD Global si je pred kratkim privošči-
lo spodrsljaj, ki mu bo, vsaj po ocenah poznaval-
cev, v prihodnje močno otežil poslovanje. Var-
nostni strokovnjaki so namreč prišli do spozna-
nja, da je njihov pametni mobilni telefon Nokia 
7 Plus brez vednosti uporabnikov ob vklopu po-

šiljal podatke na spletni strežnik, lociran na Kitaj-
skem. Naprava je prikrito pošiljala podatke vsa-
kič, ko jo je uporabnik vključil, med poslanimi 
podatki pa so bili edinstveni identifikatorji (IMEI, 
MAC ID in SIM ICCID), na podlagi katerih bi bilo 
mogoče celo izslediti posameznika. 

Uporabniki pametnih mobilnih telefonov Nokia 
7 Plus nad novico seveda niso bili navdušeni, la-
stniki podjetja HMD Global pa so priznali, da je 
šlo zgolj za neljubo napako. Vohunske naprave 
Nokia so bile namreč izdelane za kitajskih trg, 
zaradi napake v logistiki pa so bile poslane v 
prodajo na evropski trg. Proizvajalec zagotavlja, 
da nihče ni imel dostopa do teh podatkov in ni-
koli niso bili uporabljeni z namenom sledenja 
posameznikom. Ker pa je tako sledenje uporab-
nikom v evropskem prostoru prepovedano, je 
podjetje HMD Global poskrbelo, da je bila “na-

paka” odpravljena s posodobitvijo mobilnega 
operacijskega sistema Android. 
Čeprav je podjetje HMD Global v izjavi za jav-
nost zatrdilo, da niso imeli nobenega namena 
slediti evropskim uporabnikom storitev mobil-
ne telefonije, je zoper njih tožbo že sprožil finski 
urad za varstvo osebnih podatkov. Če bo podje-
tje spoznano za krivo, mu zagotovo grozi zelo 
visoka denarna kazen, saj je zasebnost uporab-
nikov v evropskem prostoru dobro varovana, 
kazni za prekrške pa so zelo visoke.

micrOsOft 

Novi File Explorer vas 
bo navdušil

Raziskovalec datotek oziroma program File 
Explorer je med uporabniki operacijskega siste-
ma Windows 10 zelo priljubljen, saj omogoča 
hitro in enostavno navigacijo med mapami in 
datotekami. Kot kaže, bo priljubljeno orodje že v 
teku naslednjega leta deležno celovite grafične 
prenove, in sicer v sklopu paketa popravkov 
Windows 10 20H1. Novi raziskovalec datotek bo 
namreč odet v prenovljen grafični vmesnik “Flu-
ent Design”, ki je bil javnosti prvič predstavljen v 
okviru lanskoletne konference Build 2018. Gre za 
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POSTANITE 
NADZORNIK!

www.postaninadzornik.si

29. maj, 5. in 12. junij 2019,  
Planet GV, Ljubljana

inovativen grafični vmesnik, ki bo programer-
jem omogočil prilagoditev univerzalnih aplika-
cij napravam z na dotik občutljivimi zasloni, niz-
ko ločljivostjo in podobno. 

Posodobitev Windows 10 20H1 bo na voljo šele 
tekom naslednjega leta, pri čemer poznavalci 
ocenjujejo, da bi se to lahko zgodilo meseca 
aprila. Čeprav podjetje Microsoft še ni uradno 
predstavilo novosti, naj bi bila ta programerjem 
že na voljo za preizkušanje, in sicer kot zgodnja 
poskusna različica. Kmalu pa se nam obeta po-
sodobitev Windows 10 19H1, ki bo opremljena z 
oznako April 2019 Update in bo na voljo še ta 
mesec. Posodobitev bo uporabnikom prinesla 
številne nove možnosti, vključno s povsem no-
vim grafičnim vmesnikom z novimi temami.

xbOx ONe s all diGital 

Novi Xbox One brez 
optičnega pogona že 
maja?
Na svetovnem spletu se že dlje časa govori o 
povsem prenovljeni igralni konzoli s prodajno 
oznako Xbox One S All-Digital Edition, ki ne bo 
razpolagala z bralnikom optičnih diskov. To je 
tudi razlog, zakaj naj bi bila ta konzola do 100 
evrov cenejša v primerjavi z enakim modelom, 
ki bo še vedno ponujal bralnik za optične zgoš-
čenke. Poleg tega bo kupcem omogočeno, da 
jim bodo v prodajalnah fizičnih izvodov iger ob 

predložitvi medija izročili kodo za prenos digi-
talne različice. To pomeni, da bodo lahko brez 
težav igrali tudi igre, ki so jih pred časom kupil v 
obliki fizičnih zgoščenk. 
Novi Xbox One S brez optične enote bo podje-
tje Microsoft ponudilo v prodajo predvidoma 7. 
maja letos, pri čemer bo sprva na voljo le na iz-
branih trgih. Novost naj bi razpolagala s trdim 
diskom kapacitete enega terabajta, na njem pa 
bodo že prednameščene igre, kot so Forza Hori-
zon 3, Sea of Thieves in Minecraft. Nekateri sple-
tni mediji celo trdijo, da naj bi imel kupec ob na-
kupu novosti celo možnost izbire iger, ki jih želi 
prejeti skupaj z novo igralno konzolo Xbox One 
S All-Digital Edition. Na ta način bi se ljubitelji 
iger lahko izognili začetnemu in zamudnemu 
čakanju na prenos konzolnih iger s spleta. 
Odločitev podjetja Microsoft, da pripravi poseb-
no različico igralne konzole Xbox brez optične-
ga pogona, je po mnenju poznavalcev smisel-
na, saj je to nedvomno prihodnost igranja iger. 
Uporabniki imajo že sedaj v zameno za relativ-
no nizko mesečno naročnino na voljo več kot 
200 konzolnih iger, vključno z najnovejšimi, kar 
bo nedvomno še dodatno znižalo prodajo obi-
čajnih iger.

kov pri uporabi temnega načina oziroma Dark 
Mode daljša kot v primeru uporabe klasičnega 
belega namizja. Poraba energije v temnem na-
činu je namreč lahko do kar 43 odstotkov nižja 
kot v običajnem načinu. Zato ne preseneča, da 
je podjetje Google to možnost vgradilo v novo 
poskusno različico svojega spletnega brskalnika 
Chrome za operacijske sisteme Windows. Upo-
rabnik ima sedaj možnost, da sam izbere, ali bo 
pri brskanju po spletu z brskalnikom Chrome 
uporabljal temen (Dark Mode) ali svetel način 
delovanja. 

GOOGle chrOme 74 

Chrome za Windows 
dobil “temen način” 

Pri podjetju Google so že pred časom razkrili, da 
je avtonomija delovanja prenosnih računalni-

Poskusna različica spletnega brskalnika Chrome 
74 prinaša še dve uporabni funkcionalnosti, in 
sicer “Remove animations” in “Reduce motion”. 
Funkcija “Remove animations” oziroma “Odstra-
ni animacije” bo poskrbela za to, da se na sple-
tnih straneh video posnetki ne bodo več samo-
dejno zagnali, funkcija “Reduce motion” pa bo 
omejila prikazovanje vizualnih učinkov na sple-
tnih straneh. Nove možnosti bodo žal delovale 
le, če jih bodo podprli oblikovalci spletnih strani, 
v nasprotnem primeru bodo brez učinka. 
Funkcionalnosti “Remove animations” in “Redu-
ce motion” so v sklopu poskusnega spletnega 
brskalnika Google Chrome 74 že na voljo upo-
rabnikom operacijskih sistemov Windows, Ma-
cOS, Android in iOS, medtem ko je temen način 
oziroma “Dark mode” poskusno na voljo le upo-
rabnikom operacijskih sistemov Windows. Po-
skusna različica spletnega brskalnika Google 
Chrome 74 je na voljo za prenos na spletni po-
vezavi https://www.google.com/chrome/beta/.
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cOmpal duOflip 

Koncept prenosnika, ki 
se povsem razlikuje od 
ostalih
Prenosni računalniki, namenjeni delu in zabavi, 
gredo vse bolje v prodajo, saj so namizni raču-
nalniki med uporabniki vse manj priljubljeni. Ker 
pa se ti v zadnjih nekaj letih niso bistveno spre-
menili, so inženirji kitajskega podjetja Compal 
sprejeli odločitev, da zavihajo rokave in pripravi-
jo koncept prenosnika, ki je povsem drugačen 
od ostalih. Tu gre pravzaprav za poseben pre-
nosni računalnik, ki ga lahko uporabljamo v 
dveh različnih vlogah. 

nega računalnika, s premikom zaslona na desno 
stran pa se novost prelevi v nekakšno elektron-
sko knjigo oziroma priročen delovni pripomo-
ček za zahtevnejše uporabnike, kot so na primer 
oblikovalci. Na eni strani se namreč nahaja tip-
kovnica, na drugi pa je na dotik občutljiv zaslon 
s podporo digitalnim peresom za lažje delo. 
Medtem ko se uporabnik “zabava” z risanjem po 
zaslonu, lahko z levo roko s pomočjo tipkovnice 
prikliče različna orodja in funkcije, kar bi ned-
vomno pospešilo in poenostavilo marsikatero 
delo s programi. 
O nadvse zanimivem in inovativnem prenosnem 
računalniku Compal DuoFlip je trenutno bolj kot 
ne znano le še to, da razpolaga z zaslonom s 
33,8-centimetrsko oziroma 13,3-palčno diagona-
lo. Več o novincu bo znanega v prihodnjih nekaj 
mesecih, vključno s tem, ali ga bo v bližnji priho-
dnosti mogoče kupiti v prosti prodaji.

kOGNiZ 

Tehnologija, ki vam 
lahko prepreči vstop v 
trgovino
Pred časom smo poročali o kitajskih policistih, ki 
so začeli z uporabo zanimivih pametnih očal z 

možnostjo prepoznave obrazov kriminalcev, ki 
so na begu. Uporabljajo očala, ki so opremljena 
s kamero in drugo elektroniko, ta pa je poveza-
na s pametnim mobilnim telefonom. Sistem s 
pomočjo spletne kamere skenira obraze ljudi in 
jih primerja z bazo podatkov, ki se nahaja na od-
daljenih strežnikih. Umetna inteligenca pa skrbi, 
da razlike v svetlobi ne vplivajo na kakovost pre-
poznavnosti osebe, kar zmanjšuje možnost na-
pak pri prepoznavi. 

Prenosni računalnik DuoFlip podjetja Compal 
lahko uporabljamo v vlogi klasičnega ali tablič-

Tovrstno tehnologijo prepoznavanja oseb so z 
obema rokama sprejeli tudi ameriški trgovci. 
“Zasluge” za to gredo ameriškemu start-up pod-
jetju Kogniz, ki je za trgovske verige pripravilo 
sistem prepoznave neželenih strank s poseb-
nim sistemom prepoznavanja obrazov, pri če-
mer je sistem povezan v skupno mrežo. To v 
praksi pomeni, da če bo nekdo nekaj ukradel v 

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
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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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POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO

Company Name
Your Awesome Slogan

Frizerstvo "Z" 

Žiga Vinder s.p.
Štihova ulica 11,

Ljubljana

051 886 111 5EUR

STRIŽENJE 
         

ŽENSKO ali MOŠKO

velja do 
30.04.2019

KUPONA NE MORETE KOMBINIRATI Z DRUGIMI POPUSTI

2+1 GRATIS!

Ob nakupu katerihkoli 2 izdelkov MUL’C 

žitni obrok prejmete tretji izdelek 

MUL’C žitni obrok BREZPLACNO.v

Gratis izdelek MUL’C žitni obrok okusa, ki je na zalogi prejmete 

na informacijah megamarketa Interspar s predložitvijo računa. 

Akcija poteka v megamarketih Interspar od 15.03.2019 do RAZDELITVE 

DARIL (oz. najkasneje do 30.04.2019).
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Foto: Alojša Rebolj 

Gratis izdelek 
prejmete na 
INFO PULT-u!

PREVENTIVNI 

pregled TELESA do 40 min

 za 7 organskih sistemov
 

 
Redna cena je 125 EUR/osebo.

  -30% POPUST  
Cena s kuponom za 1 osebo 87,50 EUR.
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Ordinacije v Ljubljani, Mariboru in Izoli.
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eni trgovini, bo njegov obraz vnešen v sistem - 
ta oseba pa bo nato v vsaki trgovini označena za 
potencialno nevarno osebo. Trgovine bodo 
osebi prepovedale vstop v prostore in s tem 
preprečile morebitno krajo. 
Že zdaj je jasno, da se bo število pametnih nad-
zornih kamer s to tehnologijo v prihodnih letih 
povečalo, kar je sicer velika grožnja za zasebnost 
ljudi. Tehnologija sama po sebi je sicer koristna 
za zagotavljanje dodatne varnosti, še vedno pa 
je prisotna možnost zlorabe, saj to področje za-
konsko še ni urejeno. Zaradi odsotnosti zakono-
daje in pravil lahko danes podjetja dejansko 
počnejo, kar želijo. To področje bo potrebno 
čimprej urediti, saj bo v nasprotnem primeru 
naša zasebnost ogrožena na vsakem koraku.

apple 

Novi iMac Pro dražji od 
18.000 evrov

Ker osebni računalniki iMac že dlje časa niso bili 
deležni omembe vrednih posodobitev, so se pri 
podjetju Apple nedavno odločili za njihovo pre-
novo. Nova generacija osebnih računalnikov 
Apple iMac je namreč opremljena z Intelovimi 

različice, opremljene z 21,5-palčnim zaslonom, v 
Evropi začne pri okoli 1.300 evrih. Če hočemo 
kupiti najzmogljivejši model, pa bomo zanj mo-
rali odšteti skoraj 18.600 evrov. Za ta denar bomo 
dobili 27-palčni osebni računalnik Apple iMac, 
opremljen s procesorjem Intel Xeon W z 18 pro-
cesorskimi sredicami frekvence 2,3 gigahercev 
oziroma 4,3 gigahercev v pospešenem načinu 
delovanja, sistemskim pomnilnikom DDR4 kapa-
citete 256 gigabajtov, grafično kartico AMD Ra-
deon Pro Vega 64X s 16 gigabajti sistemskega 
pomnilnika in pogonom Solid State kapacitete 
štirih gigabajtov. Čeprav gre za izjemno zmo-
gljivo strojno opremo, bi lahko osebni računal-
nik oziroma delovno postajo z operacijskim sis-
temom Windows 10 dobili za precej nižjo ceno.

prevOZ prihOdNOsti 

Airbus v Nemčiji 
preizkusil leteči taksi

Vsi se verjetno strinjate, da bi bilo lepo, če bi se 
lahko izognili dolgim kolonam na cesti, še lepše 
pa bi bilo, če bi lahko z osebnim avtomobilom 
na cilj kar prileteli. To morda ni več tako oddalje-
na prihodnost, vsaj če se bodo uresničili načrti 
podjetja Airbus. Njihovi inženirji so namreč v 
okviru projekta Vahana že pred časom pripravili 
samovozeči leteči taksi, ki je bil pred kratkim 
preizkušen tudi v praksi, in sicer v nemškem 
mestu Ingolstadt, ki je sicer domovanje nem-
škega avtomobilskega giganta Audija. 

leta 2020. To za potrošnike pomeni, da bomo le-
teči taksi preprosto priklicali z aplikacijo in se 
odpeljali na želeni cilj kar po zraku, tja pa bomo 
prišli precej hitreje kot z avtomobilom.

amd ryZeN tretje GeNeracije 

Procesorji AMD Ryzen 
3000 kmalu med nami

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. Ker bodo no-
vinci opremljeni s podnožjem AM4, to pomeni, 
da jih bomo lahko uporabljali tudi v navezi z ob-
stoječimi osnovnimi ploščami. Ker bodo novi 
procesorji Ryzen 3000 na voljo že pred pole-
tjem, ne preseneča, da so vodilni proizvajalci 
osnovnih plošč že ponudili v prenos posodobi-
tev strojnih kod BIOS z namenom, da bodo za-
gotovili združljivost z novinci. 

procesorji osme oziroma devete generacije in 
grafično kartico VEGA, kar pomeni, da je njihova 
zmogljivost precej višja v primerjavi s predho-
dniki. Osebni računalnik iMac z 21,5-palčnim 
(54,6-centimetrskim) zaslonom in štirijedrnim 
oziroma šestjedrnim procesorjem Intel je za 
okoli 60 odstotkov hitrejši v primerjavi s prejšnjo 
generacijo, 27-palčni (68,6-centimetrski) model, 
opremljen z osemjedrnim Intelovim procesor-
jem devete generacije pa je za kar 2,4-krat hi-
trejši od predhodnika. Grafična kartica AMD Ve-
ga je poskrbela za večjo grafično zmogljivost 
obeh modelov osebnih računalnikov iMac. Ti so 
pri preračunavanju grafičnih vsebin postali za 
od 50 do 80 odstotkov zmogljivejši, kar pomeni, 
da so kot nalašč za urejanje videoposnetkov, de-
lo s tridimenzionalnimi vsebinami in celo za 
igranje zahtevnejših iger. 
Novi osebni računalnik Apple iMac seveda ni 
poceni, saj se maloprodajna cena najšibkejše 

Projekt samovozečega letečega taksija Airbus 
Cityairbus ima med drugim tudi podporo nem-
ške vlade, ki bo poskrbela za ustrezno zakono-
dajo na tem področju. Ohišje letečega avtomo-
bila je bilo izdelano s pomočjo ogljikovih vla-
ken, zato je vožnja relativno varčna in varna. Pri 
tem ni potrebno preveč poudarjati, da gre za 
samovozeče vozilo, kar pomeni, da ga vozniku 
ni potrebno upravljati. Poleg tega bo tovrstna 
vozila mogoče priklicati kar z uporabo namen-
ske aplikacije, nameščene na pametnem mo-
bilnem telefonu. 
Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko leteči taksiji 
Airbus Cityairbus stopili v komercialno rabo do 

Od procesorjev AMD Ryzen 3000 si lahko obe-
tamo veliko, saj bodo izdelani s pomočjo 7-na-
nometrske tehnologije. Da gre tu za zelo zmo-
gljive izdelke, je računalniški gigant predstavil že 
pred časom, in sicer na različici, ki je bila opre-
mljena z osmimi procesorskimi jedri. Novost so 
pri podjetju AMD preizkusili v primerjevi s tre-
nutno najzmogljivejšim Intelovemim procesor-
jem za osebne računalnike Core i9-9900K, pri 
čemer se je v merilnem programu Cinebench 
R15 nekoliko bolje odrezal procesor Ryzen 3000. 
Poleg tega je novinec pri delovanju porabil 
manj električne moči (135 vatov v primerjavi s 
180 vati), kar gre pripisati 7-nanometrskemu 
proizvodnemu procesu, ki zagotavlja večjo 
zmogljivost ob manjši porabi. 
Pri tem velja še omeniti, da bo nova družina pro-
cesorjev AMD Ryzen 3000 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. Prodajne 
različice oziroma modele novih procesorjev 
podjetja AMD bomo lahko videli že konec maja 
v okviru računalniške konference Computex (Ta-
ipei), saj je računalniški gigant v njenem okvirju 
predstavil že marsikatero novost.
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apple iphONe 

Kitajska študenta Apple 
ogoljufala za skoraj 
milijon dolarjev
Kitajski inženirji so že večkrat dokazali, da so pra-
vi mojstri ponarejanja Applovih izdelkov, saj gre-
do njihovi ponaredki predvsem zaradi nizkih 
cen v prodajo kot vroče žemljice. Kot kaže, so 
postale njihove kopije pametnih mobilnih tele-
fonov iPhone že tako dobre, da jih ne prepozna-
jo niti Applovi uradni serviserji. Dvema kitajski-
ma študentoma je namreč v Združenih državah 
Amerike kar dve leti uspevalo menjavati lažne 
kopije pametnih mobilnih telefonov iPhone za 
originalne in s tem protipravno zaslužiti kar pre-
cej denarja. 
Goljufijo sta kitajska študenta pričela izvajati leta 
2017, ko sta z novoustanovljenim podjetjem pri-
čela uvažati lažne pametne mobilne telefone 
iPhone s Kitajske. Tu je šlo za nedelujoče napra-
ve, ki sta jih študenta nato izročila uradnim ser-
viserjem podjetja Apple v popravilo, in sicer ta-
ko preko svetovnega spleta kot osebno v Applo-
vih trgovinah. V večini primerov so jim Applovi 
uradni serviserji lažni telefon iPhone zamenjali z 

novim, s tem pa je bil računalniški gigant oško-
dovan za kar preračunanih 800 tisoč evrov, saj je 
bilo skupaj zamenjanih kar 1.493 pametnih mo-
bilnih telefonov iPhone. 

iNNOlith 

Električni avtomobili s 
štirikrat daljšo 
avtonomijo?
Elektrifikacija prevoznih sredstev je zadnja leta v 
polnem razmahu. Najbolj seveda izstopajo ele-
ktrični avtomobili, ki jih razvijajo nekatere naj-
večje svetovne znamke. Trenutna težava pa je v 
njihovem dosegu, saj obstoječe baterije ne nu-
dijo dovolj avtonomije, kar še posebno velja za 
vstopne modele električnih avtomobilov. Do 
sprememb bi lahko prišlo že v kratkem, saj je švi-
carsko podjetje Innolith izdelalo posebno bate-
rijo za električne avtomobile, ki shrani do štiri-
krat več električne energije kot obstoječe, kar 
posledično pomeni, da bi električnim avtomo-
bilom zagotovile do štirikrat daljšo avtonomijo 
delovanja oziroma doseg. 
Švicarsko podjetje Innolith zatrjuje, da lahko nji-
hove baterije shranijo do 1.000 vatnih ur na kilo-
gram teže, medtem ko gostota običajnih baterij 
znaša le okoli 250 vatnih ur na kilogram teže. 
Večjo kapaciteto je podjetju uspelo doseči z 
uporabo anorganskega elektrolita, ki je bolj sta-
bilen in manj gorljiv v primerjavi z elektrolitom, 

Pristen pametni mobilni telefon iPhone sta nato 
kitajska študenta ponovno poslala na Kitajsko, 
denar pa jim je naročnik nakazal na bančni ra-
čun njihovih mater. Pri tem je zanimivo pred-
vsem to, da omenjene goljufije niti po dveh le-
tih niso odkrili pri podjetju Apple, ampak so jo 
razkrile ameriške oblasti, in sicer v okviru prei-
skave sumljivih pošiljk pametnih mobilnih tele-
fonov, ki so bili s Kitajske poslani študentoma, ki 
v Združenih državah Amerike prebivata s štu-
dentsko vizo. To je namreč pri ameriških varno-
stnih organih sprožilo sum, da nekaj ni v redu, 
kar se je na koncu izkazalo za pravilno odločitev.
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ki se uporablja v navezi s klasičnimi baterijami. 
To v praksi pomeni, da bodo morale biti tovr-
stne baterije precej bolj varne za uporabo, kar bi 
posledično pospešilo njihovo uporabo v avto-
mobilski industriji. 

Na žalost bo na nove baterije švicarskega pod-
jetja Innolith kapacitete 1.000 vatnih ur na kilo-
gram teže treba čakati kar nekaj časa, saj naj 
vsaj komercialno ne bi bile na voljo pred letom 
2022. Kljub temu se bo nanje nedvomno spla-
čalo počakati, saj bomo z električnimi avtomo-
bili tako lahko opravili do štirikrat daljšo pot z 
enim polnjenjem.

NOkia 

Nokia X71, prvi telefon 
HMD z luknjo v zaslonu

Podjetje HMD Global je na letošnji mednarodni 
konferenci mobilne telefonije MWC19 v Barcelo-
ni blestelo s fotografskim pametnim mobilnim 

telefonom Nokia 9 PureView. Poleg tega je 
predstavilo še bogato paleto cenejših, a vseeno 
zelo solidnih pametnih telefonov Android. Tu je 
šlo za pametne mobilne telefone družin Nokia 
4.2, Nokia 3.2, Nokia 1 Plus in Nokia 210, ki so bi-
li seveda pisani na kožo nekoliko manj zahtev-
nim uporabnikom. Sedaj pa so na svoj račun 
prišli še tisti, ki prisegajo na inovativnost. Njihov 
najnovejši pametni mobilni telefon Nokia X71 je 
namreč opremljen z zaslonom Infinity-U, kar 
pomeni, da je v zaslonu luknja oziroma odprti-
na, ki je namenjena kakovostni spletni kameri. 
Pametni mobilni telefon Nokia X71 je opremljen 
z zaslonom s 16,2-centimetrsko oziroma 
6,39-palčno diagonalo, ki pokriva 93 odstotkov 
sprednje stranice telefona. Robovi okoli zaslona 
so skorajda neopazni, spodnji rob pa je nekoliko 

debelejši. Pod luknjo v zaslonu se nahaja kako-
vostna spletna kamera ločljivosti 16 milijonov 
slikovnih točk. Na hrbtni strani naprave so kar 
trije digitalni fotoaparati, in sicer ločljivosti 48 
milijonov slikovnih točk, 8 milijonov slikovnih 
točk in 5 milijonov slikovnih točk, pod njimi pa 
najdemo hiter in natančen bralnik prstnih odti-
sov. Na srečo je tu še vedno klasičen priključek 
za slušalke, dolgo avtonomijo delovanja pa za-
gotavlja baterija zmogljivosti 3.500 miliamper ur 
v navezi z optimiziranim mobilnim operacijskim 
sistemom Android 9.0 Pie. 
Novi pametni mobilni telefon Nokia X71 je 

sprva naprodaj na Kitajskem, zanj pa je v prosti 
prodaji treba odšteti okoli preračunanih 345 
evrov. Novost bo kmalu naprodaj tudi na drugih 
trgih, in sicer pod komercialno oznako Nokia 8.1 
Plus. Cena bo pričakovano nekoliko višja, a še 
vedno nižja od večine paradnih konjev vodilnih 
proizvajalcev pametnih mobilnih telefonov z 
operacijskim sistemom Android.

samsuNG 

Novi procesor Exynos 
9710 bo znatno 
zmogljivejši
Prodaja pametnih mobilnih telefonov Android 
se v zadnjem času nekoliko upočasnjuje, kljub 
temu pa razvoj še vedno poteka tako hitro, da 
smo skoraj vsak teden deležni novega pamet-
nega telefona, ki temelji na osnovi mobilnega 
operacijskega sistema Android. Največ novih 
modelov ponudijo v prodajo kitajska podjetja, 
na vse pretege pa se trudijo tudi drugi proizva-
jalci. Ker zahtevnejše kupce pogosto “pritegne” 
predvsem zmogljivost mobilne naprave, ne 
preseneča, da pri podjetju Samsung pripravljajo 
povsem novi mobilni procesor, ki bo na trg pris-
pel s prodajno oznako Exynos 9710. 

https://iktem.si

AX elektronika d.o.o. • Špruha 33 • 1236 Trzin • 01 528 56 88 • stik@svet-el.si • https://iktem.si

Rogla, hotel Planja
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• Strokovna predavanja
• Praktične delavnice
• Prijetno druženje s strokovnjaki

Ker bo novi procesor Exynos 9710 podjetja 
Samsung izdelan s pomočjo 8-nanometrske 
tehnologije, pomeni, da bo znatno zmogljivejši 
v primerjavi z obstoječimi rešitvami, hkrati pa bo 
pri delovanju porabil precej manj električne 
energije. Posledično bodo mobilne naprave, 
opremljene z njim, ponujale nekoliko daljšo av-
tonomijo delovanja. Mobilni procesor Samsung 
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Exynos 9710 bo podatke preračunaval s kar 
osmimi procesorskimi jedri, pri čemer bodo na 
voljo štiri zmogljiva jedra Cortex-A76 frekvence 
2,1 gigaherca in štiri energijsko varčna proce-
sorska jedra Cortex-A55 frekvence 1,7 gigaherca. 
Za preračunavanje grafičnih oblik bo novi mo-
bilni procesor Exynos 9710 podjetja Samsung 
uporabljal grafično kartico Mali-G76MP8 fre-
kvence 650 megahercev. Ta naj bi bila dovolj 
zmogljiva, da bo brez težav kos tudi nekoliko 
zahtevnejšim mobilnim igram. Podjetje Samsu-
ng bo novi procesor uradno predstavilo še pred 
pričetkom poletja, prve pametne mobilne tele-
fone Android, opremljene z njim, pa bi lahko 
ugledali še pred pričetkom letošnje jeseni.

hyuNdai i30 

Zaslon na dotik tudi na 
volanu osebnega 
avtomobila?
Računalniška tehnologija v zadnjih nekaj letih 
hitro prodira tudi na področje avtomobilske in-
dustrije. Avtomobili že dolgo niso več zgolj kup 
železja na štirih kolesih, ampak so tako v njihovi 
notranjosti kot zunanjosti številne napredne 
tehnologije, ki vožnjo delajo vse bolj udobno in 
varno. To so s pripravo novega koncepta avto-
mobila s pridom izkoristili inženirji podjetja 
Hyundai, saj so model i30 opremili z večnamen-
skim volanom, ki se bo brez težav prikupil vsem, 
ki prisegajo na sodobno tehnologijo in napre-
dne možnosti. 

Inženirji podjetja Hyundai so volan avtomobila 
i30 dejansko opremili z dvema zaslonoma na 
dotik, ki nadomeščata klasična stikala in ju lahko 
uporabljamo za upravljanje s številnimi napra-
vami v avtomobilu. Ker je prikaz na teh zaslonih 
prilagodljiv oziroma spremenljiv, lahko voznik 
seveda sam izbere, kaj se mu bo na njih prikazo-
valo in katere sisteme bo z njima upravljal. Poleg 
tega je vozniku na voljo tudi digitalna armatur-
na plošča z dvojnim zaslonom, ki omogoča pri-
kaz zelo realističnega okolja v tridimenzional-
nem načinu. 
Pri tem velja omeniti, da so pri podjetju Hyundai 
opravili tudi študijo, ali zaslona na dotik na vola-
nu avtomobila negativno vplivata na vožnjo. 
Rezultati raziskave so pokazali, da imata zaslona 
dejansko zelo majhen vpliv na zbranost voznika 
med vožnjo, zato je po vsej verjetnosti le še 
vprašanje časa, kdaj bodo tovrstni volani posta-
li stalnica v avtomobilih podjetja Hyundai.

Glasba 

Apple Music prvič bolje 
od storitve Spotify

Na spletnem portalu Spotify je ljubiteljem glas-
be na voljo na desetine milijonov glasbenih da-
totek, zato ne preseneča, da je portal nadvse pri-
ljubljen predvsem med mladimi. Ker pa konku-
renca na tem področju ne počiva, ga vse bolj 
dohiteva in le še vprašanje časa je bilo, kdaj bo 
Spotify v podrejenem položaju. Ta podvig je 
pred kratkim uspela doseči Applova glasbena 
storitev Music, saj je število uporabnikov te stori-
tve v Združenih državah Amerike prvič preseglo 
število uporabnikov glasbene storitve Spotify. 
Glede na podatke, razkrite s strani časopisne hi-
še Wall Street Journal, trenutno Applovo glasbe-
no storitev Music v Združenih državah Amerike 
trenutno uporablja okoli 28 milijonov naročni-
kov, konkurenčno storitev Spotify pa “le” 26 mili-
jonov uporabnikov. Na globalni ravni s 96 milijo-

ni naročnikov v tem trenutku še vedno vodi 
Spotify, na drugem mestu pa najdemo Apple s 
56 milijoni naročnikov. Kljub temu prednost 
podjetja Spotify kopni, saj se je število uporabni-
kov njegovih storitev v prejšnjem mesecu pove-
čalo za 2 in 2,3 odstotka, medtem ko je uspelo 
konkurenčni glasbeni storitvi Apple Music števi-
lo naročnikov povečati za 2,4 in 2,8 odstotka. 

Zaradi tega so poznavalci prepričani, da bo 
podjetju Apple prej ali slej uspelo dokončno 
poraziti Spotify tudi na globalni ravni. Računal-
niški gigant namreč lahko pri tem računa na “ar-
mado” uporabnikov, ki prisegajo na njegove pa-
metne mobilne telefone iPhone, kjer je glasbe-
na storitev Apple Music seveda prva izbira.

WiNdOWs 

Tudi Facebook obupal 
nad Windows 10 Mobile

Uporabniki mobilnih naprav Windows 10 Mo-
bile so se na začetku letošnjega leta morali 
sprijazniti z informacijo, da bo podjetje Micro-
soft kmalu povsem ukinilo podporo za nepri-
ljubljen mobilni operacijski sistem. To se bo 
zgodilo 10. decembra letos, saj računalniški gi-
gant po tem datumu ne bo več izdajal novih 
varnostnih popravkov, ne bo odpravljal pro-
gramskih napak in ne bo nudil nikakršne teh-
nične pomoči končnim uporabnikom. Podjetje 
Microsoft bo uporabnikom naprav Windows 
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10 Mobile ponudilo le možnost izdelave varno-
stnih kopij podatkov, in sicer do marca 2020, 
nato bo tudi ta možnost umaknjena. 

Ker so mobilnemu operacijskemu sistemu Win-
dows 10 Mobile dobesedno šteti dnevi, ne pre-
seneča nedavna odločitev podjetja Facebook, 
da umakne vse aplikacije, ki so bile pripravljene 
zanj. Med njimi je aplikacija Facebook in mobil-
na sporočilna aplikacija Facebook Messenger. 
Uporabniki mobilnih naprav Windows 10 Mo-
bile bodo brez aplikacij podjetja Facebook os-
tali konec aprila, umaknjena pa bo tudi aplika-
cija za Instagram. 
Odločitev podjetja Facebook je nedvomno po-
vezana s tem, da se bodo njihovi programerji 
odslej osredotočali le še na dve mobilni platfor-
mi, in sicer Android in iOS, saj nanje prisegajo 
praktično vsi uporabniki mobilnih naprav. Zara-
di tega uporabnikom mobilnih naprav Win-
dows 10 Mobile ne preostane nič drugega, kot 
da svojo napravo čimprej zamenjajo za Android 
ali iOS. To jim je sicer že pred časom uradno pri-
poročilo celo podjetje Microsoft.

apple 

Se nam obeta iPhone s 
precej manjšim 
zaslonom?
Pametne mobilne telefone danes uporabljamo 
na vsakem koraku. Po rokah jih vrtimo praktič-
no ves čas, saj ni opravila, ki ga ne bi zmogli. 
Klepetamo s prijatelji, urejamo službene doku-
mente, dostopamo do oddaljenih računalnikov, 
igramo igre, uživamo v videoposnetkih, bere-
mo novice, z njimi fotografiramo in snemamo 
ter opravljamo še mnogo drugih stvari. Postali 
so torej pravi mini računalniki, ki nam priskočijo 
na pomoč v različnih trenutkih, zato so tudi 
opremljeni z vedno večjimi zasloni, kar pa vsem 
ni ravno po godu. 
Ker se nad vedno večjimi zasloni najbolj pritožu-
jejo uporabniki pametnih mobilnih telefonov 
iPhone, ne preseneča, da naj bi že v naslednjem 
letu Apple zanje pripravil novo napravo s precej 
manjšim zaslonom. Glede na spletne govorice 

naj bi bil najmanjši pametni mobilni telefon 
iPhone namreč opremljen z zaslonom OLED s13,-
8-centimetrsko oziroma 5,42-palčno diagonalo. 
Za izdelavo tovrstnega zaslona za podjetje Apple 
bosta poskrbeli kar dve vodilni podjetji na tem 
področju, in sicer podjetji Samsung in LG Display. 
Podjetje Apple bo v naslednjem letu poleg manj-
šega pametnega telefona iPhone ponudilo v pro-
dajo še dva modela z večjima zaslonoma, ki bosta 
namenjena zahtevnejšim uporabnikom. Novinca 
bosta namreč opremljena z zaslonoma OLED vi-
soke ločljivosti, ki se bosta ponašala s 15,4-centi-
metrsko oziroma 6,06-palčno in 16,9-centimetr-
sko oziroma 6,67-palčno diagonalo.

lG electrONics 

Antena za 5G vgrajena 
kar v zaslon telefona?

Mobilno omrežje 5G prihaja vse bolj v ospredje, 
saj uporabnikom mobilnih naprav prinaša šte-
vilne prednosti, predvsem v obliki hitrejšega 
prenosa podatkov. Od tega bodo imeli veliko 
korist tudi ponudniki storitev, saj bodo lahko 
ponujali storitve, ki so sedaj dosegljive le upo-
rabnikom klasičnega dostopa do svetovnega 
spleta. To je tudi razlog, zakaj giganti na podro-
čju mobilne telefonije, vključno s ponudniki, hi-
tijo s pripravami rešitev, ki bodo zagotovile pod-
poro za mobilno omrežje 5G, ki naj bi v vseh 
večjih mestih po svetu zaživelo v polnem teku 
še pred koncem letošnjega leta. 
Med inovatorji na področju mobilnih rešitev za 
omrežje 5G najdemo tudi inženirje podjetja LG 
Electronics, saj so anteno za to mobilno omrež-
je “pritrdili” kar na zadnjo stran zaslona in s tem 
prihranili na dragocenem prostoru znotraj pa-
metnega mobilnega telefona. Trenutno je na-
mreč za sprejem signala mobilnega omrežja 5G 
potrebnih kar 30 različnih anten, kar je seveda za 
proizvajalce pametnih mobilnih telefonov svo-
jevrsten izziv. Ker pa se antene za sprejem 
omrežja 5G pri rešitvi podjetja LG nahajajo na 
zadnjem delu zaslona, to poleg varčevanja s 
prostorom prinaša še boljši sprejem signala. 
Pri podjetju LG se zavedajo, da njihova rešitev 
znatno podraži ceno zaslona, kar posledično se-

veda vpliva na končno prodajno ceno pametne-
ga mobilnega telefona. Še posebej, če upošte-
vamo dejstvo, da se v zaslone vse pogosteje 
vgrajuje tudi druge elektronske komponente, 
kot sta na primer bralnik prstnih odtisov in zvoč-
nik. Pri podjetju LG v bližnji prihodnosti načrtuje-
jo zmanjšanje stroškov vgradnje anten za omrež-
je 5G na zadnjo stranico zaslona, kar bo pripo-
moglo k izdelavi cenejših pametnih mobilnih te-
lefonov s podporo mobilnemu omrežju 5G.

GOOGle 

Končno znane vse 
podrobnosti cenejšega 
telefona Pixel 3
Ker sta kakovostna pametna mobilna telefona 
Pixel 3 in Pixel 3 XL za marsikaterega uporabnika 
storitev mobilne telefonije še vedno predraga, 
naj bi pri podjetju Google kmalu ponudili v pro-
dajo njuni cenejši različici, opremljeni z oznaka-
ma Pixel 3a oziroma Pixel 3a XL. Eden od ključ-
nih razlogov za to poslovno odločitev se skriva v 
tem, da konkurenca s kitajske postaja vse moč-
nejša - predvsem na račun nizke cene in vedno 
boljše kakovosti. Novinca naj bi razpolagala s 64 
gigabajti vgrajenega pomnilnika, ni pa še pov-
sem jasno, ali ga bo moč razširiti s pomočjo po-
mnilniške kartice microSD, prav tako še ni podat-
kov o razpoložljivem sistemskem pomnilniku. 
Pametna mobilna telefona Google Pixel 3a in 
Pixel 3a XL bosta na voljo v treh barvnih različi-
cah, in sicer v beli, črni ter kombinaciji modre in 
vijolične barve. Za polnjenje vgrajene baterije in 
prenos podatkov naj bi bil na voljo priključek 
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manjši Pixel 3a naj bi bilo treba v prosti prodaji 
odšteti okoli 450 evrov, za nekoliko dražji model 
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FOTO  IZLETI   Fotopočitnice na Ugljanu, Meandri Uvca - Srbija, Provansa...

Z Digitalno Kamero na foto potep 
Pomlad vabi v naravo, na potepe po bližnji okolici in tudi malo dlje. Za tiste, ki jih mika slednje, smo pripravili tri posebne, prav 
za fotografe prirejene potepe. Med prvomajskimi prazniki se odpravljamo na otok Ugljan. Pet dni se bomo potepali po njem 
s fotoaparatom ter prisluhnili raznim nasvetom za zdravo življenje.  V drugi polovici maja se odpravljamo v Srbijo, na zzaščiteno 
območje reke Uvac, kjer gnezdi najštevilčnejša populacija beloglavih jastrebov, Provanso, čudovito pokrajino, ki je bila navdih mnogim 
svetovno priznanim umetnikom, pa obiščemo konec junija, tik pred žetvijo sivke, ko se v Arlesu začne tudi največji festival fotografije 
v Evropi. Potepi so res prirejeni za fotografe, saj bodo v naši ekipi vselej tudi fotografski strokovnjaki, ki bodo v pomoč pri iskanju 
najustreznejših lokacij, svetovali in zvečer tudi pokomentirali čez dan narejene posnetke.
Poti, po katerih potujemo, so skrbno izbrane, daleč od avtocest, po podeželju, med domačini, ki nas vedno prijazno sprejmejo in 
katerim se sicer na klasičnih turističnih potovanjih izognemo.

Prijave pošljite na info@digitalnakamera.si ali izpolnite prijavnico na spletni strani www.digitalna-kamera.si, kjer lahko 
preberete tudi podrobnejše opise programov, za vse dodatne informacije pa pokličite na 040 413 099. 

.

Otok Ugljan je popolna destinacija za fotografe in ljubitelje mirnega 
dopusta ob morju. Nahaja se le 20 minut vožnje s trajektom od 
Zadra. Njegovi gozdnati zalivi s kristalno čistim morjem, peščene plaže, 
razgledne točke s čudovitim pogledom na zadrski arhipelag, kamnite 
ribiške hiške in bližina krajev za izlete, kot so Ždrelac, otok Pašman 
ali mesto Zadar, antične vile in mavzoleji, z oljčnimi nasadi obdana 
sprehajališča in plaže so neusahljiv vir motivov za fotografe. Otok 
Ugljan pa ni le idealna destinacija za fotografe, primeren je tudi za vse 
tiste, ki želite najti notranji mir in se spočiti. Na tem čudovitem otoku 
pripravljamo kar nekaj aktivnosti, v katerih boste zagotovo uživali.

UGLJAN 390€ 
fotopočitnice in trenutki za 
zdravje na Ugljanu 1. – 5. 5. 2019

Provansa je ena najbolj sanjskih francoskih pokrajin. S svojo lepoto priva-
blja številne umetnike, ki se tu opajajo z bleščečo mediteransko svetlobo, 
sinjino neba in vonjem sivke. Pokrajina je pustila pečat na mnogih 
svetovno znanih fotografih, zagotovo ga bo s svojim nepozabnim čarom 
pustila tudi na vas. V osrčju te čudovite pokrajine, v Arlesu, že dolga leta 
pripravljajo enega izmed največjih fotografskih festivalov v Evropi. Arles 
se spremeni v veliko fotografsko razstavišče s številnimi prizorišči, kjer 
predavajo in vodijo delavnice svetovno priznani fotografi. 
Festivala se bomo udeležili tudi mi, seveda pa ne bomo pozabili tudi na 
polja sivke in sončnic. Nekaj posebnega so tudi soline v mestu Salines de 
gau pa plamenci in camarški konji, mala srednjeveška mesteca …

VKLJUČENO: prevoz iz Maribora, Celja ali Ljubljane z 
udobnim kombijem, cestnine, parkirnine in vstopnina v 
Pond du Gard, 4 x nočitev z zajtrkom v dvoposteljnih 
sobah ter testi fotografske opreme za delo na terenu.

PROVANSA 490€
26. - 30. 6. 2019 / 5 dni

SRBIJA – MEANDRI REKE UVAC 
450€

VKLJUČENO: prevoz od Ljubljane, Celja ali Maribora s 
turističnim avtobusom, cestnine in parkirnine, trajekt, 4x 
polpenzion, vse delavnice in testi fotografske opreme za 
delo na terenu, vse vadbe iz programa za zdravje

VKLJUČENO: prevoz z udobnim kombijem, 4x 
nastanitev v hiši ob kanjonu, 4x zajtrk in večerja, 
vsakodnevno fotografiranje beloglavih jastrebov, 
vstopnina v nacionalni park Uvac 
Doplačila:vožnja z raftom (po želji), vožnja in vstop v 
ledeno jamo

Zakaj je foto izlet v naravni rezervat Uvac nekaj 
posebnega?
Naravni rezervat reke Uvac v jugozahodni Srbiji, med planinama Zlatar 
in Javor, je najbolj poznan po značilnih meandrih, ki so lepo vidni iz kar 
nekaj razglednih točk. Med njimi je najbolj poznana seveda razgledna 
ploščad »Molitva« na začetku kanjona, s katere se resnično vidi celoten 
kanjon.
Kanjon reke Uvac pa je poseben še po nečem; tu namreč prebiva najbolj 
številčna populacija beloglavega jastreba na Balkanu. Te čudovite ptice so 
pred dvema desetletjema tudi tod – kot marsikje drugje po Evropi – 
skoraj izumrle. A so jih obvarovali z razglasitvijo doline Uvca za poseben 
naravni rezervat in z vzpostavitvijo krmišča, kamor jim letno odložijo več 
kot 250 ton hrane (poginule živali in klavniške odpadke).

Na tem območju niso zanimivi za fotografiranje samo beloglavi 
jastrebi, kanjoni 119 kilometrov dolge planinske reka Uvac so namreč 
pravi raj za naravoslovne in krajinske fotografe, ki jim zgodnje 
jutranje vstajanje ni moteče. Pravijo, da je res nepozaben jutranji 
pogled na meandre in kanjon, ko ga obsije sonce! Poleg tega je v 
okolici kanjona kar nekaj vasi, ki so fotografom prav tako zanimive, 
saj ljudje v njih še živijo kot so živeli pred skoraj stoletjem. Če bo 
interes, bomo organizirali tudi ogled ledene jame, do katere je dostop 
mogoč le s čolni.

22.–26. maj 2019 (6 oseb)
29. maj–2. junij 2019 (6 oseb)
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V roke smo dobili vse tri različice - Galaxy S10+, 
Galaxy S10 in Galaxy S10e - podrobneje pa si bo-
mo ogledali najzmogljivejšega med tremi brati, 
ki ga mnogi predstavljajo kot telefon, ki nareku-
je smernice za leto 2019. 
Sam dizajn je zelo všečen, hkrati pa bi težko rek-
li, da so oblikovalci odkrivali toplo vodo. Telefon 
nadaljuje smernice svojega predhodnika, a je 
sodobnejši in ohranja eleganco, kot se za takšen 
model tudi spodobi. 
 
velik, OdličeN ZaslON 
Če izpostavimo tri stvari, ki jih že na prvi pogled 
ne morete zgrešiti, je to ogromen zaslon, ki ro-
bov tako rekoč ne pozna, ob straneh pa je 
upognjen, kar mu daje prav poseben čar. Potem 
sta tu dve sprednji kameri v zgornjem desnem 
kotu zaslona in tri vodoravno postavljene zad-
nje kamere, ki svoje delo odlično opravljajo. 
Zaslon je s 16,2 centimetra diagonale tako velik, 
da upravljanje z eno roko ne pride vedno v 
poštev. A to vas zagotovo ne bo motilo, ko bos-
te na njem gledali filme, slike in ostale vsebine, 
saj vas bosta kakovost slike in velikost samega 
zaslona navdušili. Temelji na tehnologiji AMO-
LED in nudi podporo standardu HDR10+. 
Sprednji kameri sta pri modelu S10+ dve in so ju 
tokrat postavili v zaslon. Ker je kamera dvojna 
(ena je namenjena boljšemu prepoznavanju 
globine), sicer zasede nekaj več prostora kot 
enojna (ki jo ima S10), vendar se nam zdi rešitev 
všečna in ne preveč moteča. Zaslon je, kot smo 
že omenili, adut tega pametnega mobilnega te-

.. samsuNG Galaxy s10+ je paradNi kONj pOdjetja Z NajvečjO kapacitetO baterije, Največjim ZaslONOm iN Največ kamerami. je ZaGOtOvO 
edeN bOljših pametNih mObilNih telefONOv Z Operacijskim sistemOm aNdrOid Na trGu ..

Testirali smo: Samsung Galaxy S10+, 
telefon za najzahtevnejše
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lefona. Detajli so neverjetni, slika je ostra in žive 
barve. Pri ukrivljenem zaslonu ob straneh nas je 
zmotilo le to, da smo pri uporabi ob strani ob-
časno pritisnili na rob zaslona in sprožili dejanje, 
ki ga nismo želeli. 
 
fOtOaparat Nas je Navdušil 
Fotografirali in snemali smo že z marsikaterim 
pametnim mobilnikom, a Galaxy S10+ je test 
opravil z odliko. Tudi ponoči naredi impresivno 
fotografijo. O kakovosti fotografije v boljših sve-

tlobnih pogojih pa ni potrebno izgubljati be-
sed. Na pomoč vam priskoči tudi umetna inteli-
genca, ki na podlagi videnega najde najboljše 
nastavitve v določenem trenutku. Če radi foto-
grafirate portrete, boste najbolj pogosto upo-
rabljali teleobjektiv, nas pa je najbolj očarala 
dvakratna optična povečava, saj lahko predmet 
približamo, ne da bi ob tem izgubili kakovost fo-
tografije, vsaj toliko, če ne še bolj, pa nas je nav-
dušil ultra širokokotni objektiv, saj se z njegovo 
pomočjo nikoli več ne bo treba odmikati od 
objekta, da bi celega ujeli v zaslon. V praksi 
nadvse uporabno. 
Kamera telefona vas bo zlahka navdušila, saj 
med drugim omogoča snemanje v ločljivosti 
4K, prav tako kot fotografije pa so tudi posnetki 
izredne kvalitete, jasni in polnih barv. 
 
OdklepaNje telefONa 
Odklepanje telefona je poleg standardnih, že 
nekoliko zastarelih načinov s kodo ali vzorcem, 
možno tudi s sistemom za prepoznavo obraza 
ali s čitalcem prstnih odtisov. Že na predstavitvi 
je bilo veliko govora prav o čitalcu prstnih odti-
sov. Tega tokrat najdemo na sprednji strani tele-
fona pod zaslonom. Ultrazvočni čitalec naj bi bil 
čitalec z veliko začetnico, a na našem testu se je 
izkazalo, da moraš kar precej rokovati s telefo-
nom, da v prvem poskusu zadeneš območje, 
kjer se nahaja. No, lahko prej stisneš tudi gumb 
za vklop zaslona in ti to območje označi, a na-
men čitalca je hitro odklepanje. Če prst položi-
mo na slepo, potrebujemo kar nekaj prakse, da 
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deluje, kot bi si želeli. Poleg tega moramo nanj 
kar močno pritisniti in po enem tednu rokova-
nja se nam je še vedno dogajalo, da smo telefon 
odklenili šele v drugem poskusu. Po naših izkuš-
njah so za uporabniško izkušnjo bolj odzivni kla-
sični čitalci v ohišjih telefonov. 
 
tudi pri Najšibkejšem Ne bOste pOGrešali 
Ničesar 
Tudi najšibkejša različica telefona bo zadovoljila 
še tako zahtevnega uporabnika. 8 gigabajtov 
delovnega pomnilnika in 128 gigabajtov vgraje-
nega pomnilnika vas bo težko pustilo ravnoduš-
ne in še tako zahtevni manevri tega pametnega 
mobilnega telefona ne bodo spravili iz tira. S te-
mi specifikami se ga ne bodo branili niti ljubite-
lji najzahtevnejših mobilnih iger. Komur to ni 
dovolj in potrebuje več notranjega pomnilnika, 
je tu še različica s 512 gigabajti. Z najzmogljivej-
šo različico pa so pri Samsungu tokrat poskrbeli 
tudi za tiste, ki se ne zadovoljijo niti s še tako 
zmogljivim telefonom. Ti si lahko priskrbijo razli-
čico, ki so jo v podjetju opremili z neverjetnimi 
12 gigabajti delovnega pomnilnika in enim tera-
bajtom vgrajenega pomnilnika. 
Je pa na mestu vprašanje, kdo potrebuje najz-
mogljivejšo različico, ko je že na osnovni različici 
delovnega pomnilnika vrh glave, pa tudi notra-
njega ne bo zmanjkalo kar tako. Če vprašate nas, 
gre bolj za statusni simbol ali »željo po imeti naj-
boljše«. Težko bi namreč našli uporabnika, ki na 
telefonu potrebuje specifikacije najmočnejšega 
Samsunga doslej. Vse različice sicer poganja 
procesor Exynos 9820. 
 
baterije Ne bOste iZpraZNili kar takO 
Baterija kapacitete kar 4100 miliamper ur vas 
sredi dneva ne bo pustila na cedilu, kot ste mor-
da vajeni pri svojem starem telefonu. Sicer smo 
jo na testu uspeli sprazniti pred zaključkom 

dneva, a za to se boste morali ob normalni vsa-
kodnevni uporabi kar potruditi. Če ste zmeren 
uporabnik je bolj verjetno, da boste drugi dan 
po polnjenju po službi povsem mirno opravili 
še kakšen klic ter pregledali družbena omrežja 
in elektronsko pošto. 
Galaxy S10+ podpira hitro polnjenje in povrat-
no brezžično polnjenje. Morda se sprašujete, kaj 
to pomeni v praksi? Z njim lahko brezžično pol-
nite drugo napravo, seveda le, če tudi slednja to 
podpira. Mi smo poskusili tako polniti baterijo 
Galaxyja S10 in zadeva je kar impresivna. 
Počasi, a vztrajno pa si trg mobilnih telefonov 
podreja tudi umetna inteligenca, ki se pri telefo-
nu, ki smo ga imeli na testu med drugim uči iz 
naših navad in sčasoma poskrbi za optimizacijo 
porabe baterije, delovanja procesorja … 
 
aNdrOid 9 – težkO mu OpOrekamO 
Samsungov paradni konj je opremljen z Andro-
idom 9 in uporabniškim vmesnikom One UI, ki 
jima težko oporekamo, saj nudita super izku-
šnjo. Programska oprema omogoča tudi nekoli-
ko prilagajanja s strani posameznega uporabni-
ka, kar lahko samo pohvalimo, saj si telefon ozi-
roma njegovo uporabo do določene mere vsak-
do prilagodi po svoje. 
 
fiZičNa tipka Za bixby – kOlikO časa še? 
Digitalni asistent Bixby v teoriji nudi vrsto mož-
nosti uporabe. Sicer smo ga preizkusili, a tudi če 
bi telefon ostal pri nas, ga najverjetneje prav po-
gosto ne bi uporabljali. Morda je to stvar nava-
de in bi nam sčasoma zlezel pod kožo, a v to 
vseeno nekako dvomimo. Tudi po pogovoru z 
nekaterimi drugimi uporabniki se nam zdi, da 
Bixby Samsung sili v ospredje, čeprav ga – vsaj v 
Sloveniji – uporablja le redkokdo. In ne samo to. 
Na levem robu ima Bixby celo namenski gumb, 
ki tam bolj kot ne ovira uporabnika. Je pa res, da 
lahko njegovo funkcionalnost v nastavitvah 
spremenimo, tako da se ob pritisku odpre kate-
ra druga aplikacija. Mi smo ob enkratnem priti-
sku nastavili, da se odpre kamera. 
Ko smo že pri gumbih, nas je zmotilo še to, da je 
gumb za vklop telefona nameščen precej viso-
ko in je pri tako velikem mobilniku nekoliko tež-
je dosegljiv. 
 
pOd črtO – edeN bOljših telefONOv Na trGu 
Ko dobiš v roke pametni mobilni telefon, kot je 
Galaxy S10+, veš, da se boš moral prekleto pot-
ruditi, da boš poleg vseh super lastnosti našel 
kakšno pomanjkljivost. Je brez dvoma trenutno 
eden izmed boljših telefonov na trgu. Po našem 
mnenju je edina ovira cena, ki je nasploh pri 
najboljših primerkih pametnih mobilnikov v 
zadnjem letu poletela v nebo. Le redkokdo je 
popolnoma ravnodušen, ko mora za telefon 

tehNičNe pOdrObNOsti

• Procesor: 8-jedrni Exynos 9820, zasnovan na 
8-nanometrski tehnologiji 

• Grafični procesor: Mali-G76 MP12 
• Operacijski sistem: Android 9.0 Pie z uporab-

niškim vmesnikom One UI 
• Delovni pomnilnik: 8 GB/12 GB 
• Notranji pomnilnik: 128 GB/512 GB/1 TB 
• Razširitev pomnilnika: spominska kartica mi-

kro SD do 512 GB 
• Baterija: Li-Ion 4100 mAh 
• Zaslon: OLED, diagonala 16,2 cm, 3040 x 

1440 slikovnih pik 
• Glavna kamera: trojna; 12 MP (širokokotni 

objektiv), 12 MP (telefoto objektiv), 16 MP (ul-
tra širokokotni objektiv) 

• Sprednja kamera: dvojna; 10 MP (širokokotni 
objektiv), 8 MP 

• Video: UHD 2160p s 30 ali 60 sličicami na se-
kundo 

• Dimenzije: 157,6 mm × 74,1 mm × 7,8 mm 
• Teža: 175 g 

plusi iN miNusi: 

+ Odličen zaslon 

+  Trije fotoaparati, s katerimi 

 boste naredili izjemne 

 fotografije (in videe)

+  Procesor in programska 

 oprema 

-  Cena 
-  Gumb za Bixby je še vedno 

 fizično prisoten 

-  Sicer všečen upognjen zaslon, 

 a ob straneh je občasno zaznal 

 nenameren pritisk roke, s 

 katero smo ga držali 

odšteti od slabega evrskega tisočaka za vsto-
pno različico do skoraj 1600 evrov za najzmo-
gljivejšo različico. 
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.. NOrveška je Z Nekaj več kOt 5 milijONi prebivalcev iN 46.143 NOvimi električNimi vOZili v letu 2018 pOstala Največji evrOpski trG Za 
tOvrstNO tehNOlOGijO ..

Oslo bo prvo z brezžičnim sistemom 
za polnjenje električnih vozil
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www.mlcljubljana.com

MANAGEMENT POSLOVNO
PRAVO

DIGITALNO
POSLOVANJE

·   Visokošolski program
·   Magistrski program

Vpisujemo v študij 
managementa in 
poslovnega prava:

Norveško glavno mesto Oslo bo kmalu postalo 
prvo mesto na svetu z brezžičnim sistemom za 
polnjenje električnih vozil - natančneje električ-
nih taksijev. Glavni cilj je zagotoviti hiter in učin-
kovit proces polnjenja vozil, da bi ljudje v večji 
meri uporabljali okolju prijaznejše taksije. Pro-
jekt bo vključeval indukcijsko tehnologijo, kjer 
bodo polnilni obrati nameščeni v cestišča na za 
to posebej označenih “taksi conah”. To si lahko 
predstavljamo tudi pri nas, kjer imajo javni pro-
met in taksi službe v večjih mestih svoj pas, le da 
bo v Oslu ta pas polnil vozila. 
Od leta 2023 naprej naj bi vsa taksi vozila v Oslu 
bila brezemisijska, Norveška pa je ta isti cilj na 
ravni vseh avtomobilov zastavila za leto 2025. 
Vsekakor zelo ambiciozno, ampak kot lahko vi-
dimo v primeru Norveške, dosegljivo. Med dru-
gimi državami imata recimo Francija in Velika 
Britanija iste cilje, vendar šele za leto 2040. Fin-
sko podjetje Fortum, ki sodeluje z ameriškim 
podjetjem Momentum Dynamics in mestom 
Oslo, pravi, da je do zdaj bila največja težava na 
področju električnih taksi vozil čas polnjenja, 
saj so vozniki porabili ogromno dragocenega 
časa, preden so našli prazno polnilno postajo in 

potem dejansko napolnili vozilo. Tudi, če govo-
rimo o hitrih polnilnicah, je voznik povsem 
izpraznjen avtomobil bil primoran polniti vsaj 
10 minut, da je ta spet imel približno 100 kilo-
metrov dosega. 
Indukcijska tehnologija je energetsko zelo učin-
kovita in omogoča polnjenje taksi vozil, ko se ta 
počasi premikajo po omenjenih pasovih. “Čas je 
denar, ko govorimo o taksi službah”, pravi Ole 
Gudbrann Hempel, vodja Fortumovega javne-
ga polnilnega omrežja na Norveškem.  
Norveška ima največji delež električnih avtomo-
bilov, zahvaljujoč predvsem ugodnostim kot so 
popusti pri cestninah, parkiranju in polnjenju 
vozil. Lansko leto je bil skoraj vsak tretji prodani 
avtomobil na Norveškem električen. Takšne šte-
vilke si lahko ostale države le želijo, je pa res, da 

na to vpliva precej faktorjev, ki niso tako prepros-
ti, da bi jih lahko razložili v enem stavku. 
Norveška vlada lastnike električnih vozil med 
drugim oprosti tudi plačevanje davkov, ki jih pla-
čujejo lastniki vozil na tradicionalni bencinski ali 
dizelski pogon. Ti davki so na Norveškem precej 
visoki, in to je samo dodaten razlog, zakaj se 
ljudje masovno odločajo za nakup električnih 
vozil. V lanskem letu so prodali 46.143 električnih 
avtomobilov, s čimer so precej pred Nemčijo s 
prodanimi 36.216 vozili in Francijo z 31.095 vozili.   
Ko bo brezžična infrastruktura postavljena, bo 
samo dodatno pozitivno vplivala na ozavešče-
nost ljudi, ki je na Norveškem na zelo visoki rav-
ni. Brezžična polnilna tehnologija je naslednja 
stopnja razvoja električnih vozil, o kateri večina 
držav lahko le sanja.
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.. evrOpska uNija bO predstavila serijO varNOstNih ukrepOv, usmerjeNih v NOva vOZila v evrOpi. med druGim lahkO pričakujemO 
tehNOlOGijO, ki bO Omejevala hitrOst ..

Prehitre voznike bi lahko 
zaustavljala posebna tehnologija

Med najbolj zanimivimi varnostnimi lastnostmi 
je “intelligent speed-assistance” tehnologija 
(ISA). Po podatkih “European Transport Safety 
Council (ETSC)” ISA uporablja tehnologijo GPS, 
digitalnega mapiranja in kamere, da določi loka-
cijo vozila in omejitev hitrosti. ISA sistemi so na-
rejeni tako, da lahko omejijo moč motorja ter ta-
ko preprečijo voznikom, da bi prekoračili omeji-
tve. ETSC predlaga takšne ISA sisteme, ki jih voz-
niki začasno lahko “pustijo same”. To pomeni, da 
bi lahko vozniki v določenih scenarijih, kjer je re-
cimo nizka omejitev hitrosti, prepustili nadzor 
hitrosti vozilu. 
Obvezen ISA sistem, ki ga je predlagala Evropske 
komisija, ne bi avtomatsko zaustavil vozila, tem-
več bi opozoril voznika, da vozi prehitro. Kar ne-
kaj največjih proizvajalcev avtomobilov že upo-
rablja različice ISA sistemov v svojih vozilih.  
 
kaj pa Ostale varNOstNe NOvOsti? 
Ostali varnostni ukrepi so napredno zaviranje v 
sili, kamere, ki asistirajo pri vzratni vožnji in teh-
nologija, ki pomaga ostati na svojem pasu. Po-
leg tega naj bi vozila opozarjala nezbrane vozni-
ke, uporabljala pa naj bi tudi snemalnike za po-
moč pri proučevanju nesreč. 
“Vsako leto na cestah umre 25.000 ljudi”, pravi 
komisarka Elzbieta Bienkowska. “Velika večina 
nesreč s smrtnim izidom nastane zaradi človeš-
ke napake. Narediti moramo nekaj, da bi to spre-
menili. Z uporabo novih varnostnih mehaniz-
mov in sistemov, ki bodo obvezni, lahko doseže-
mo podoben efekt, kot v primeru vpeljave var-

nostnih pasov”, je še dodala Beinkowska.  
V sporočilu za javnost je Evropska komisija - izvr-
šna roka EU - zapisala, da so institucije EU prišle 
do sporazuma okrog novih ukrepov. Dogovor je 
zdaj predmet formalne odobritve s strani Evrop-
skega parlamenta in sveta, nove tehnologije pa 
bi lahko zaživele leta 2022. 
 
avtOmObilski velikaNi si želijO NOvih varNO-
stNih tehNOlOGij 
Nekaj največjih proizvajalcev avtomobilov že 
načrtuje uporabo sofisticiranih in povezljivih 
varnostnih lastnosti v svojih vozilih. Pred časom 
je podjetje Volvo Cars naznanilo, da bo vgradilo 

“in-car” kamere in senzorje, ki bodo spremljali 
voznike in znake opitosti ali nezbranosti. 
Volvo je zatrdil, da bo tehnologija uporabljena na 
način, da bo spremljala voznika, omogočala pa 
bo intervencijo vozila samega. Če bo voznik kazal 
jasne znake alkoholiziranosti ali nezbranosti, ne 
bo pa reagiral na opozorilne znake in bo zaznav-
no tveganje za povzročitev prometne nesreče, 
bo vozilo na za zdaj še neznani način ukrepalo. 
Eden od takšnih ukrepov bi lahko bil omejeva-
nje hitrosti in postopno upočasnjevanje ter na 
koncu parkiranje na varnem mestu. Prvi primeri 
avtomobilov z vgrajeno tovrstno tehnologijo 
bodo na trgu leta 2020. 

 AKTUALNO

»
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.. če je še pred leti bila elektrika v Naših življeNjih prisOtNa predvsem Za OsvetljavO, dOmače Naprave, kOt sO televiZija, bela tehNika iN 
pOdObNO, se daNes vse bOlj seli Na pOdrOčje mObilNOsti ..

Brez elektrike bi se svet ustavil

AKTUALNO

»
Prav tako kot se poraba elektrike seli na nova 
področja, so tudi za pridobivanje le-te v upora-
bi novejše, bolj zelene možnosti. 
V svetu vse bolj prevladujejo elektrarne na ob-
novljive vire energije. Veter, sonce in voda nudi-
jo neomejen vir energije, zato so prav vetrne in 
sončne elektrarne v velikem porastu. Pričakuje-
mo lahko, da bo njihovo število v prihodnosti 
še naraščalo. 
Večino energije sicer še vedno pridobivamo s 
pomočjo termoelektrarn, hidroelektrarn ali je-
drskih elektrarn, skratka na tradicionalne načine, 
a za najčistejši način pridobivanja električne 
energije, od katere je človeštvo vedno bolj od-
visno, pa veljajo vetrne elektrarne. 
 
ObkrOžajO Nas Naprave, ki delujejO Na 
elektrikO 
Zakaj je človeštvo od električne energije vse 
bolj odvisno? Pomislite, koliko naprav okrog vas 
ne bi delovalo brez elektrike. Začnimo z mobil-
nim telefonom, računalnikom, televizijo, radi-
em, pečico, najverjetneje uporabljate tudi elek-
trični štedilnik, sesalec, kosilnico in še vrsto dru-
gih naprav, brez katerih si težko predstavljamo 
naš vsakdan. Dokler ne ostanemo brez elektri-
ke, niti ne pomislimo, kaj vse ne bi delovalo brez 
nje. Če imate še električni avtomobil, morda ko-
lo, motor, skiro ali rolko, s katero se vozite v služ-
bo, lahko ob dolgotrajnem izpadu ostanete še 
brez prevoza. 
Pravzaprav večina najpogosteje uporabljanih 
naprav za svoje delovanje potrebuje elektriko. Z 

uporabo električne energije je onesnaževanja 
manj (posebej, če je pridobljena iz obnovljivih 
virov, pri katerih tudi na stopnji pridobivanja ne 
onesnažuje okolja), vpliva pa tudi na večjo zmo-
gljivost naprav, ki jih lahko upravljamo na dalja-
vo kar preko mobilnih telefonov in podobno. 
S tem, ko je večina naprav, ki jih dnevno uporab-
ljamo tako ali drugače povezanih z električno 
energijo in njeno hrambo, se pojavlja tudi vpra-
šanje o baterijah. Gledano z zornega kota upo-
rabnika, predvsem o njihovi avtonomiji. Baterije 
so ena najbolj vročih tem, saj nam energije, ki so 
jo sposobne shraniti, ni nikoli dovolj, pa če je go-
vora o pametnih mobilnih napravah ali o prevo-
znih sredstvih. Vedno želimo več minut in več 
prevoženih kilometrov. 
Ko smo že pri baterijah: te hranijo “čisto” energi-
jo, ki so jo proizvedle na primer vetrne elektrar-
ne. Prav hramba energije oziroma akumulatorji 
za hrambo pa so “nečisti” del zgodbe. Izdelava 
akumulatorjev je namreč daleč od ekološke. Za 
to, da bo tudi ta del zgodbe ekološki, bodo mo-
rali slej ko prej poskrbeti proizvajalci akumula-
torjev in baterij. 

NikOli breZ elektrike 
Kot smo že omenili, danes izpad električne 
energije v gospodinjstvu lahko pomeni pravo 
malo katastrofo. A to lahko preprečite in zagoto-
vite vsaj delno neprekinjeno delovanje. UPS-i na 
primer omogočajo, da ob izpadu ključne napra-
ve preklopijo na njihovo napajanje, ki zagotavlja 
tistih nekaj minut delovanja, da zaključite ali vsaj 
shranite pomemben projekt, sredi katerega ste 
ostali na svojem računalniku. 
A ker dom vse bolj postaja skupek povezljivih 
tehnologij, je tudi to lahko rešitev ob izpadu ele-
ktrike. Moderni domovi so pogosto opremljeni 
z mini sončno elektrarno in hranilnikom energi-
je. Poleg tega že danes majhne proizvodne 
enote energije iz obnovljivih virov predstavljajo 
del elektroenergetskega omrežja. Pričakovano 
je, da bo ta del v prihodnosti vse večji - vedno 
več gospodinjstev si bo večji del energije zago-
tovilo iz lastnih virov. 
Kako še lahko preprečimo izpad elektrike? Z ele-
ktričnim avtomobilom! Baterijo tovrstnega av-
tomobila polnimo z energijo iz domače vtični-
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Če gre v zgoraj opisanih primerih za popolno-
ma električna vozila, si lahko omislimo tudi “ne-
kaj vmes”. Hibridna vozila so precej priljubljena 
zaradi manjše porabe goriva in doprinosa k čis-
tejšemu okolju. Mešanica bencinskega in elek-
tričnega pogona je posebej priljubljena pri tis-
tih, ki želijo imeti - poleg skrbi za okolje - pri av-
tomobilu karseda velik doseg. 
Pogosto slišimo, da je čas polnjenja največja te-
žava na področju električnih vozil, saj vozniki 
porabijo ogromno dragocenega časa, preden 
najdejo prazno polnilno postajo in dejansko na-
polnijo vozilo. Tudi, če govorimo o hitrih polnil-
nicah, so počasnejše od bencinskih črpalk, ki 
smo jih vajeni. Morda pa je rešitev v brezžičnem 
sistemu za polnjenje avtomobilov. Znanstvena 
fantastika? Ne. Poglejmo si norveški primer. 
 
NOrvežaNi daleč spredaj 
Norveška je z nekaj več kot 5 milijoni prebival-
cev in 46.143 novimi električnimi vozili v letu 
2018 postala največji trg v Evropi za tovrstno 
tehnologijo. Njihovo glavno mesto Oslo pa bo 
kmalu postalo prvo mesto na svetu z brezžič-
nim sistemom za polnjenje električnih vozil ozi-
roma natančneje električnih taksijev. 
Projekt bo vključeval indukcijsko tehnologijo, 

kjer bodo polnilni obrati nameščeni v cestišča 
na za to posebej označenih “taksi conah”. Induk-
cijska tehnologija je energetsko zelo učinkovita 
in omogoča polnjenje taksi vozil med počasnim 
premikanjem po omenjenih območjih oziroma 
pasovih. To lahko vidimo tudi pri nas, kjer imajo 
taksi službe in javni promet v večjih mestih svoj 
pas, le da bo v Oslu ta pas polnil vozila. Od leta 
2023 naprej naj bi vsa taksi vozila v Oslu bila bre-
zogljična, Norveška pa je ta isti cilj na ravni vseh 
avtomobilov zastavila za leto 2025. 
 
Za kOGa je električNO vOZilO idealNa iZbira? 
Električno vozilo je idealna izbira, če živite na ur-
banem območju in dnevno ne naredite pretira-
nega števila kilometrov. Prihranili boste pri gori-
vu in prispevali k čistejšemu okolju. V mestih se 
električno vozilo gotovo splača. Če se vsak dan 
vozite na dolge relacije, pa je morda še vedno 
boljša izbira vozilo na dizelski pogon. 
Če živite v ali ob mestnem središču in še niste 
“električno mobilni”, je torej glede na oddalje-
nost službe od doma vaša edina sladka skrb ta, 
ali si boste omislili električni avtomobil ali kate-
ro od manjših prevoznih sredstev, kot so elek-
trični skiroji, hoverboardi in podobno, ki so v 
zadnjih letih postali zelo priljubljeni, saj nudijo 
udoben, predvsem pa hiter in okreten prevoz 
po mestnih središčih. 
Velika prednost teh vozil je prav okretnost, saj 
lahko z njimi pridemo skoraj kamor koli, posebej 
v mestnih središčih, ki se za avtomobilski pro-
met vse bolj zapirajo, ta trend pa je pričakovati 
tudi v prihodnje. Doseg omenjenih skirojev, ho-
verboardov in podobnih vozil je povprečno od 
deset do nekaj deset kilometrov z enim polnje-
njem, kar marsikomu zadostuje za vsakodnevno 
pot do službe. Te naprave so tudi dovolj majhne, 
da jih brez težav odnesemo v pisarno, da so na 
varnem pred nepridipravi. 
Če še nimate električnega prevoznega sredstva, 
je morda prav zdaj pravi čas, da si ga omislite. 

ce. Električni avtomobil predstavlja hranilnik 
energije, ki je priključen na hišo in po potrebi za-
gotavlja energijo za njeno delovanje. 
 
Nekaj dObrOdOšlih NOvOsti 
Vlada RS je pretekli mesec potrdila uredbo o sa-
mooskrbi iz obnovljivih virov energije. Omogo-
čila bo dve novi vrsti samooskrbe. 
Na voljo bo možnost samooskrbe večstanovanj-
skih stavb in medsebojno povezanih odjemal-
cev, katerih merilna mesta niso vezana na notra-
njo instalacijo. To so na primer posamezna nase-
lja. Samooskrba z električno energijo na indivi-
dualnih objektih pa je bila omogočena že sedaj. 
Samooskrba po novem ne bo več vezana na 
lastnika naprave, temveč bo dovoljena tudi 
najemnikom. 
Druga novost pa je odplačna prodaja ustvarjenih 
viškov elektrike, ki je bila do sedaj neodplačna 
oziroma proizvajalec za elektriko ni prejel plačila. 
 
vse več električNih avtOmObilOv 
Prej omenjeni avtomobil bo kot vir energije za 
delovanje hiše postal nekaj povsem vsakdanje-
ga, saj je trg električnih vozil vse večji. Razvoj je v 
zadnjih letih močno napredoval, in danes že ima-
mo električne avtomobile s povsem spodobnim 
dosegom za vsakdanjo rabo. Najbolje pri vsem 
pa je, da v okolico ne oddajajo prav nikakršnih iz-
pustov in s tem prispevajo k čistejšemu okolju. 
K nakupu električnih avtomobilov prispevajo 
tudi državne subvencije, zato so električni avto-
mobili postali veliko bolj dostopni. Zavedati se 
moramo nekoliko višje začetne investicije pri 
nakupu tovrstnega avtomobila,vendar pa so 
stroški vzdrževanja toliko nižji (cenejše gorivo, 
servis) … Kljub napredku v Sloveniji revolucije 
na tem področju še ni, saj je delež uporabnikov 
električnih vozil v primerjavi z vozili, ki jih poga-
njata bencin ali dizel, še vedno zanemarljiv. 
Ni pa nujno, da imamo električni avtomobil v las-
ti, saj tudi v Sloveniji že nekaj časa poznamo “car 
sharing” Avant2GO, pri katerem gre za enostavno 
izposojo oziroma souporabo električnega vozila. 
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Z električnimi prevoznimi sredstvi lahko po 
mestu hitreje in z manj napora premagujemo 
večje razdalje kot na primer z navadnim kole-
som. Hkrati pa so električna kolesa in hoverbo-
ardi manjši ter bolj okretni kot avtomobili ali 
motorji, z njimi tako tudi v mestnih središčih 
zlahka pridemo točno do svojega cilja, pa četu-
di je to trgovina v ozki ulici. 
Omenjene izdelke ima v svojem naboru podje-
tje Robbo, slovenska blagovna znamka, ki je na 
trgu prisotna od leta 2015. V Sloveniji so pionirji 
na področju e-mobilnosti, imajo pa tudi lasten 
servis, stalno predstavljajo nove naprave … Slo-
venska blagovna znamka Robbo je garancija za 
kvaliteto po dostopni ceni. 
 
ZlOžljivO električNO kOlO rObbO s6 
Stilsko dovršeno kolo Robbo S6 je električno ko-
lo za najzahtevnejše, s katerim ne boste ostali 
neopaženi. Je idealno prevozno sredstvo za ur-
banega uporabnika. Robbo S6 pa ni kolo, ki je le 
dizajnersko atraktivno, saj ga dopolnjuje vrhun-
ska tehnologija, zložljiv mehanizem in udobje. 

.. prevOZNih sredstev Za krajše raZdalje, ki jih pOGaNja elektrika, je čedalje več. električNa kOlesa, električNi skirOji, hOverbOardi ali 
električNe rOlke iN električNe kOtalke – tukaj je prihOdNOst ..

Robbo 

Prevažaj se na elektriko!

v praksi pomeni izjemno vzdržljivost, hkrati pa je 
kolo zato lažje. Z enim polnjenjem lahko prevozi 
razdaljo od 45 do 55 kilometrov, zadnje vzmete-
nje pa zagotavlja udobje v vožnji. Doseže hitrost 
do 25 kilometrov na uro, po kolesarskih poteh 
pa ga lahko uporabljate brez registracije. 
 
hOverbOard rObbO x6 all-terraiN 
Električne rolke so naprave, za katerimi se na 
cesti mnogi ozirajo, a jih je med nami vedno več 
in so med najbolj zaželenimi otroškimi darili. 
Hoverboard Robbo X6 vas bo zagotovo očaral. 

električNe kOtalke iNmOtiON x1 
Če si želite nekaj bolj odštekanega, kar boste 
lahko uporabljali za prevoz (do razdalje približ-
no 10 kilometrov) in ste bolj igrive narave, so za 
vas kot nalašč električne kotalke Inmotion X1. So 
najnovejša inovacija na področju e-mobilnosti. 

Robotix d.o.o.
Lepovče 23, 1310 Ribnica

040 345 881
info@robbo.si
www.robbo.si

Postane lahko vaš najboljši prijatelj na poti v 
službo, na kampiranju ali sproščeni vožnji ob 
obali. Osnovni material ogrodja je magnezij – to 

Z njim boste lahko z enim polnjenjem prevo-
zili približno 9 kilometrov. Eleganten dizajn, 
offroad pnevmatike za vse podlage, napre-
dna tehnologija in led osvetlitev so stvari, ki 
prepričajo. Oblikovalci električne rolke so po-
mislili tudi na zabavo, zato so vanj vgradili 
vrhunski Bluetooth zvočnik, da boste lahko 
med vožnjo poslušali svojo najljubšo glasbo. 
Inovativna tehnologija dveh neodvisnih giro-
skopov omogoča udobno in kontrolirano vo-
žnjo tudi mlajšim in lažjim uporabnikom. Bar-
va luči na kolesih se med vožnjo preliva iz ene 
v drugo, kar vožnji doda poseben vizualni 
efekt. Robbo X6 je prilagojen otrokom staros-
ti od 6 do 18 let, in sicer z lažjim upravljanjem, 
manjšo hitrostjo in večjo varnostjo, težak pa 
je zgolj 10 kilogramov. 

Delujejo tako, da nanje preprosto stopite in se po-
ženete novim dogodivščinam naproti. Dajejo ob-
čutek popolne svobode, ki vas bo navdušil. Ker 
sta kotalki v nasprotju z električno rolko ločeni, 
nudita izjemno fleksibilnost ter možnost gibanja 
in zabave, za napredne uporabnike celo plesa. Ko 
se z njima ne prevažate, ju lahko nosite v rokah, saj 
imata prav v ta namen priročne ročaje ob straneh. 
Hoverboardi in električne kotalke so odlično darilo 
za najmlajše, da se naučijo novih spretnosti in spoz-
najo svet električne mobilnosti na zabaven način. 

električNi skirOji

V podjetju Robbo na svoji spletni strani 
www.robbo.si poleg naštetega nudijo še 
vrsto drugih izdelkov, povezanih z e-mobil-
nostjo, med drugim imajo veliko ponudbo 
električnih skirojev za vso družino, naj gre za 
pot v službo, vsakdanje obveznosti ali za pre-
življanje prostega časa. Na spletni strani si lahko 
ogledate celotno ponudbo in stopite v priho-
dnost. V podjetju Robbo vam bodo z veseljem 
pomagali tudi z nasveti, katero prevozno 
sredstvo bi bilo za vas idealno, na voljo pa so se-
veda tudi za vsa ostala vprašanja.  (P.R.)

rObbO s6 
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Sončna energija ima kup dobrih lastnosti, ki 
smo jih do danes premalo koristili. Gre za čis-
to energijo, je praktično neizčrpna, in prav za-
to so mnogi že spoznali, da se vanjo splača in-
vestirati, saj poleg tega, da z njo ne onesnažu-
jemo okolja, na dolgi rok tudi prihranimo. 
 
pOZabite Na vZdrževaNje sistema 
Tudi vodo za svoj dom ali vikend lahko zdaj 
enostavno ogrevate s pomočjo fotovoltaike, 
ki obravnava pretvorbo svetlobe iz sončne 
energije v elektriko. Ko smo že omenili pri-
hranke, je ogrevanje s sončnimi celicami ce-
nejše v primerjavi z gretjem s klasičnimi ter-
malnimi moduli, in sicer zaradi nizkih cen 
sončnih celic in razvoja ustrezne krmilne ele-
ktronike. Pri segrevanju sanitarne vode s 
sončnimi celicami lahko kar pozabite na cevi 
in vzdrževanje sistema. 
Sistem, ki je na voljo pri podjetju Velog (več o 
sistemu lahko preberete na spletni strani 
www.akumulator.si), je zelo preprost. Na stre-
ho namestijo solarne module, ki jih povežejo 
z grelcem v zalogovniku, krmilna enota pa 
poskrbi za to, da je izkoristek optimalen. Tovr-
stno ogrevanje je mogoče namestiti povsod, 
kjer je na voljo zalogovnik. 
To je posebno zanimiva rešitev tudi za sončne 
elektrarne, kjer segrevanje vode zagotavlja de-
jansko samooskrbo s solarno energijo. Običajno 
se v sončnih elektrarnah uporablja za samooskr-
bo le tretjina proizvedene energije, segrevanje 
vode pa ta delež poveča na 80 odstotkov ali več. 

Gretje vOde Za štiričlaNskO družiNO 
Na spletnem naslovu www.akumulator.si za 
segrevanje vode na omenjeni način najdemo 

.. sONčNa eNerGija pOstaja edeN pOmembNejših virOv električNe eNerGije, hkrati pa je OkOlju prijaZNa. Zakaj tOrej Ne bi vOde dOma OGrevali 
kar s pOmOčjO elektrike, ki jO prOiZvedejO sONčNe celice? ..

Velog 

Segrejte vodo s pomočjo sončnih celic!

nadvse zanimiv solarni komplet moči 1200 W. 
Namesto klasičnih termičnih solarnih modu-
lov v tem primeru na streho namestimo štiri 
solarne module in jih z električnimi kabli po-
vežemo z modulom, ki se vgradi v kotel (do 
300 litrov prostornine). Namestitev je izredno 
hitra in enostavna. Omenjeni solarni komplet 
zadošča za segrevanje vode za štiričlansko 
družino. Natančneje: komplet naj bi po neka-
terih ocenah zagotovil 50 odstotkov potreb 
po topli vodi štiričlanske družine v celem letu. 
Takšna rešitev je pogojena z nizkimi cenami 
fotovoltaičnih modulov v zadnjih letih in s pa-
tentiranim grelcem vode, ki ne potrebuje 
razsmernika. 
Modul ima tudi priključek za omrežno elektri-
ko, tako da v nobenem primeru ne boste os-

tali brez tople vode. V kolikor solarne energije 
ne bo zadosti, jo bo za segrevanje vode črpal 
iz električnega omrežja. 

številNe predNOsti

Prednosti segrevanja vode s pomočjo solarne 
elektrike so številne: zelo enostavna namesti-
tev, brez cevi, pip in podobno. Izgube med 
solarnimi moduli in vodnim tankom so zane-
marljive. Sistem deluje vedno, tudi pozimi in v 
primeru slabega vremena. Pri nizkih tempera-
turah je njegova učinkovitost večja kakor pri 
termičnih modulih. 
Ponujeni model je sicer zelo zanimiv tudi za 
vgraditev v počitniško hišo brez omrežne ele-
ktrike. Tako si na enostaven način zagotovimo 
stalno toplo vodo.    (P.R.)

Velog d.o.o.
Brnčičeva 31

1000 Ljubljana

T: 01 530 26 50
www.akumulator.si
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.. blaGOvNa ZNamka xplOre v lasti pOdjetja pab d.O.O. iZ NakleGa ZadNje tri leta aktivNO vpeljuje električNa urbaNa vOZila Za prOsti čas 
v svOj prOdajNi prOGram ..

PAB d.o.o. 

Varuj naravo, bodi “in”, vozi Xplore 
Rolly ali Skaty

Izdelke lahko kupite v trgovinah Big Bang ali na 
spletu www.bigbang.si.

Začeli so z revolucionarnimi samouravnoteženi-
mi dvokolesi, ki so preplavila ulice po svetu. Pod 
blagovno znamko Xplore najdete različne mo-
dele, oblike in cenovne razrede dvokoles z ime-
nom Rolly, ki se je med mladinci prijelo kot na-
domestek imena hoverboard. 
 
xplOre rOlly

Trenutno v ponudbi Xplore Rolly dvokoles naj-
dete kar 5 atraktivnih modelov. Od najbolj pro-
dajanega modela XP9695 s široko barvno paleto, 

Ker je blagovno znamko Xplore zanimalo več in so 
želeli uporabniku tudi ponuditi več - z izdelki elek-
tričnega pogona, enostavnega in ekonomičnega 
prevažanja iz točke a do točke b - so na trgu ponu-
dili električne skiroje z imenom Skaty, ki jih mno-
žično uporabljajo že vse generacije. V Sloveniji jih 
najdemo tudi v sodobnem urbanem najemu. 
 
xplOre skaty 
Ponudba Xplore Skaty modelov se širi in izpo-
polnjuje glede na ugotovitve uporabnikov, ka-
tere so pomembne lastnosti za funkcionalno, 
varno in predvsem kvalitetno uporabo. Med 
najbolje prodajanimi je model Skaty XP9751, ki 
je na voljo v beli in črni barvi, ponaša se s čitlji-
vim zaslonom in močno LED lučjo spredaj s kva-
litetno izdelanim pregibom za zlaganje. Je tudi 
izredno lahek, saj tehta zgolj 9 kilogramov. 

XP9757 z opcijo B  pa ima klasično ročno disk zavo-
ro na krmilu, kot smo je vajeni na kolesih. Skiro je 

Intelligent Solution

do atraktivnih modelov z OFF Road XP9715 ali 
Drift kolesi XP9718 

in najnovejšega na trgu - XP9701 - z najnovejšo 
mobilno aplikacijo, preko katere upravljate 
predvajanje glasbe ter nadzorujete stanje Rol-
lyja. Za atraktivnost poskrbijo LED svetlobna te-
lesa, ki jim po želji nastavljate barvo po RGB 
barvni lestvici.

PAB d.o.o. 
Kranjska cesta 14, 4202 Naklo 
04 2575 150 | info@pab.si

www.xplore.si

Kot novost pa prihaja med serijo Xplore Skaty 
skirojev model XP9757 z opcijo A ali B izvedbe. 
Prednost Modela XP9757 je v še močnejšem 
300W motorju ter v velikih 21,6-centimetrskih 
napihljivih kolesih, ki lepo in mehko pobirajo 
neravnine podlage, kar je bistvenega pomena. 
Vgrajeno ima zadnjo disk zavoro, ki pri hitrostih 
do 25 kilometrov na uro zagotavlja dodatno 
varnost in lažje zaustavljanje skiroja. 
XP9757 z opcijo A ima nožno disk zavoro, tako 
da je ta vgrajena na stojni površini in nanjo priti-
snete z nogo. 

zaradi vseh prej omenjenih karakteristik namenjen 
tudi starejšim in težjim uporabnikom oziroma tis-
tim, ki si želijo udobnega urbanega “kruzanja”. 
Naj omenimo tudi, da so se predvsem skiroji 
Xplore Skaty močno razširili in so nepogrešljivi 
med navtiki, še bolj pa med avtodomarji, ki pot-
rebujejo vozilo za lahko in enostavno premikanje 
od svojih avtodomov do mest in znamenitosti. 
 
iN še NOvOst 
Kot zadnja novost iz serije električne mobilnosti 
prihajajo v prodajo “Električni pametni čevlji pri-
hodnosti”, ki delujejo na enak način kot Xplore Ro-
lly - po principu samouravnoteževanja - le da sta 
nogi ločeni. Za lažje učenje oziroma za začetnike 
pa so v vsebino paketa priložili povezovalni drog, 
ki električne čevlje spremeni v klasičen Rolly. 

Za konec pa: varujmo naravo, vozimo eko, bodi-
mo “in”, vozimo Xplore Rolly, Skaty …  (P.R.)

www.avp-rs.si

Untitled-1   1 25. 06. 18   21:27
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Planet jim bomo nekoč prepustili in nihče ni 
premajhen, da bi naredil prvi korak v boju 
proti podnebnim spremembam. Švedska ak-
tivistka Greta Thunberg pravi, da ne potrebu-
jemo upanja, ampak dejanja. Pri GEN-I se 
zavzemamo za dejanja. 
 
kaj lahkO Za OkOlje NaredimO Zdaj? 
Pralni, pomivalni in sušilni stroji imajo varčne 
programe, ki zahtevajo krajši čas obratovanja 
in nižje temperature. Če vam elektriko obra-
čunavajo dvotarifno, zaženite požrešni stroj v 
nočnem času. 
Če stanovanje ogrevate (in ohlajate) z elektriko, 
boste porabo znižali z dobro izolacijo zidov in 
podstrešja ter z dobrimi okni in vrati. 
Ogrevanje vode je energetsko zelo potratno, za-
to čas prhanja skrajšajte na toliko, kot je nujno. 
Klasične žarnice zamenjajte z varčnimi, luči pa 
prižigajte samo tam, kjer jih potrebujete. 
V hladilnik in zamrzovalno skrinjo shranjujte že 
ohlajene jedi, temperaturo pa nastavite na 4-5 °C 
v hladilniku in -18 v skrinji. Led odstranjujte sproti. 

je tO vse? 
To so enostavni ukrepi, dobri za okolje in vaš 

.. mladi pO svetu se ZavedajO, da je Naš OdNOs dO OkOlja prestOpil črtO vZdržNOsti, ZatO smO dOlžNi pOdati kONkretNe OdGOvOre, kakO se 
bOmO sOOčili s pOdNebNimi spremembami ..

GEN-I 

Kako do čistejšega okolja in cenejše 
elektrike

proračun. A načinov pridobivanja elektrike je 
več. Če se odločite za sončno elektrarno, lah-
ko z gotovostjo trdimo, da je to edini način 
trajnostnega prihranka energije. 
Pri GEN-I glede na želje in okoliščine vaše ne-
premičnine pripravimo načrt, uredimo doku-
mentacijo in pripravimo projekt v skladu s 
predpisi. 
Pomagamo vam tudi urediti financiranje in sve-
tujemo pri pridobivanju nepovratnih sredstev 

Eko sklada (do 20 % vrednosti naložbe). 

že več kOt 700 pravilNih OdlOčitev 
V Sloveniji je zrastlo več kot 700 GEN-I Sonce 
sončnih elektrarn: lastniki so pridelali 5 GWh 
čiste elektrike in prispevali k znižanju emisij 
CO2 za 2,5 milijona kg. 
Pošljite povpraševanje na sonce@gen-i.si, iz-
polnite obrazec na www.gen-isonce.si ali 
pokličite 080 1558.    (P.R.)
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Za električnimi skiroji se po cesti več ne ozira-
mo, kot smo se morda še pred leti, saj so posta-
li del našega vsakdana. Čeprav gre za skiroje, hit-
ro pozabimo na to, da smo jih včasih morali po-
ganjati sami, zato je bil naš doseg precej bolj 
omejen. Prav zaradi elektrike pa so skiroji posta-
li tako priljubljeni. 
Električni skiroji so v mestih postali odlična alter-
nativa kolesom. So relativno hitri, izjemno okret-
ni in z njimi zlahka prevozimo nekaj kilometrov 
do delovnega mesta. Imajo pa še eno veliko 
prednost: ko pridemo na cilj, skiro enostavno zlo-
žimo in ga odnesemo na varno. Tako nepridipra-
vi nimajo nikakršne možnosti, da bi nas okradli. 
Če električni skiro primerjamo z avtomobilom na 
katerega od tradicionalnih pogonov, je teh pred-
nosti še več, ključna pa je, da je električna energi-
ja veliko čistejša od motorjev na bencinski ali di-
zelski pogon. Da ne govorimo o iskanju primer-
nega parkirnega mesta in ceni, ki jo zanj plačamo. 
 
ZlOžljiv, eleGaNteN, prirOčeN … 
Zelo zanimiv primerek je električni skiro Fitrider 
T2, s svojimi 16 kilogrami lahek za prenašanje, 
zložljiv in eleganten. Njegova maksimalna višina 
je 121 centimetrov, v dolžino pa meri dober me-
ter, natančneje 108 centimetrov. Zložite ga lah-
ko v pičlih dveh sekundah, poleg tega je izred-
no enostaven za upravljanje, vožnjo in nošenje, 
kadar je to potrebno. 
Ima odstranljivo baterijo, tako da jo zlahka napol-

.. daNes vedNO več prevOZNih sredstev pOGaNja elektrika. med NajbOlj priljubljeNimi sO ZaGOtOvO električNi skirOji ..

e-skiroji 

Električni skiro je za krajše razdalje 
idealen

nite kjerkoli in kadarkoli. Baterija moči 36V 10.4Ah 
z mehanizmom hitre sprostitve je opremljena s 
ključavnico, da vas ne bi presenetili nepridipravi 
in je varno spravljena v skiroju. Proizvajalec zago-
tavlja 1000 ciklov polnjenj baterije, tako da vam 
bo vaš najljubši sopotnik lahko dolgo služil. 
Fitrider T2 doseže maksimalno hitrost okoli 25 
kilometrov na uro, z enim polnjenjem obstoječe 
baterije pa boste lahko prevozili od 25 do 30 ki-
lometrov, odvisno od načina vožnje, razgiba-
nosti terena, zunanje temperature in podobno. 

Elektro Priselac 
Jože Priselac s.p.

M: +386 31 651 760
T: +386 73 380 320
info@e-skiroji.si

http://e-skiroji.si/

je proizvajalec zamislil tudi ob straneh, in sicer 
na ročaju. Ob zaviranju se te obarvajo rdeče. 
 
imate več kOt stO kilOGramOv? Ni prOblema! 
Sam okvir omenjenega skiroja je iz aluminijeve zli-
tine, primerne za uporabo v letalski industriji. Ce-
lotno ogrodje je CNC rezkano brez varjenja, kar je 
le še ena prednost tega priročnega električnega 
skiroja. Poleg že omenjene baterije, ki jo lahko za-
klenemo, ima Fitrider T2 tudi zaklep za zlaganje. 
Odlikuje ga 350 W brezkrtačni pestni motor, skrit 
prednji amortizer za udobnejšo vožnjo, najvišja 
dovoljena obremenitev pa je 120 kilogramov. 
Elektrika omenjeni skiro poganja preko zadnje-
ga kolesa, na katerem je kolutna zavora, ki bo 
poskrbela, da se boste vedno pravočasno usta-
vili. Kolesa so velikosti 8,5 palca, kar je za lažjo 
predstavo preračunanih 21,6 centimetra.  

OdličNO sO pOskrbeli Za varNOst 
Ko se boste vozili na skiroju Fitrider T2, boste 
občutili, da so njegovi snovalci veliko storili tudi 
za vašo varnost. Opremljen je z vizualno elegan-
tnim prednjim LED žarometom z visoko svetil-
nostjo. Vgrajen LED svetlobni vir odlikuje visok 
doseg svetlobnega žarka. Za vašo varnost so 
poskrbeli tudi z lučjo na zadnjem blatniku skiro-
ja. LED osvetlitev na ostale udeležence v prome-
tu ne bo opozarjala samo spredaj in zadaj, luči si 

pameteN led ZaslON 
Za še boljšo uporabniško izkušnjo bo poskrbel 
pameten zaslon. LED zaslon prikazuje vrsto 
uporabnih informacij, med drugim trenutno 
hitrost, stanje baterije in prikaz stanja skupnih 
prevoženih kilometrov. 
Ob nakupu na spletni strani e-skiroji.si je vklju-
čena dveletna garancija na skiro in šestmesečna 
garancija na baterijo. Poleg tega vam zagota-
vljajo tudi servis.    (P.R.)
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.. lahka električNa vOZila, kOt sO električNa kOlesa, električNi skirOji iN električNi skuterji, sO v ZadNjih letih med upOrabNiki vse bOlj 
priljubljeNa ..

E-MePoganja 

Vrhunska električna kolesa osvajajo 
svet

S ciljem ponuditi najboljšo kvaliteto za čim bolj 
sprejemljivo ceno, so se v podjetju Center E-vozil 
odločili za dve evropski blagovni znamki električ-
nih koles DEVRON in CRUSSIS. Obe imata lastni pro-
izvodnji v Evropski uniji. To pomeni zanesljivo kako-
vost, rezervne dele in takojšnjo tehnično podporo. 
 
vrhuNska kvaliteta 
Razlika med znamkama je predvsem v opremi in 
oblikovanju. In tukaj je potrebno posebej ome-
niti električna kolesa CRUSSIS. Sestavni deli so 
vrhunski. Centralni električni pogon Bafang, ba-
terije Samsung in Panasonic, vilice Suntour, Shi-
mano oprema, barvni LCD zaslon in še in še. Pre-
senečenja pa še ni konec. Oblikovanje teh koles 
je trenutni presežek med električnimi kolesi. Ba-
terije so delno ali popolnoma vgrajene v okvir in 
pri nekaterih modelih sploh ne opaziš razlike 
med običajnim kolesom. Kaj pa zmogljivosti? 
Električni pogon ima 5 stopenj pomoči in deluje 
na principu Pedalec sistema. Skupaj z odličnim 
250W motorjem in baterijo kapacitete 630Wh 
(17,5 Ah) mu omogoča do 150 kilometrov dose-
ga. Seveda v standardnih pogojih. Pri dosegu je 

namreč vedno potrebno upoštevati težo vozni-
ka, stopnjo pomoči in ekstremne zunanje pogo-
je (npr. temp. pod 5 stopinjami Celzija ali nad 40). 
Poleg električnih koles imajo v svojem prodajnem 
programu tudi električne skiroje, ki so razdeljeni 
glede na njihove zmogljivosti in doseg ter električ-
ni skuter, katerega cena je s pridobitvijo subvencije 
na nivoju običajnih mopedov ob dosegu 70 kilo-
metrov in največji hitrosti do 45 kilometrov na uro. 
 
predelava kOlesa v električNO 
Pomemben del ponudbe podjetja je predelava 
običajnega kolesa v električnega. Na trgu je kar 
nekaj ponudnikov omenjenih predelav. Izbirate 
lahko različne pogone (prednji, zadnji in central-
ni), na celotno vgrajeno opremo pa imate zago-
tovljeno garancijo in servis. Zamenjava posa-
meznega dela je zato poceni in enostavna. Vsa-
kemu potencialnemu kupcu v salonu omogoči-
jo testiranje vseh treh možnosti električnega 
pogona, saj tako dobi jasno sliko, kako bo izgle-
dalo njegovo predelano kolo in kakšne bodo 
njegove vozne lastnosti. Sami so jih preverili že 
večkrat in se odlično obnesejo v praksi. 
»Moja strokovna izobrazba je inženir, zato so 
inovacije in razvoj vedno v moji glavi. Kljub te-
mu sem bil do električnih vozil vedno skeptičen. 
Verjamem v evolucije, revolucije pa so vedno 
problematične. Preveč je neznank, da bi jih lah-
ko predvidel. Toda svet je želel spremembo in 
tako je sledila inovacija za inovacijo. Veliko stva-
ri so testirali predvsem na Kitajskem in jih kasne-
je tudi pričeli proizvajati zaradi surovinske osno-
ve, poceni delovne sile in ogromno kapitala. In 
zgodilo se je. Električna lahka vozila so danes tu-
di v Evropi na tistem nivoju, ki jim že zagotavlja 

uporabnost, kvaliteto in sprejemljivo ceno. Prav 
to so bili razlogi, ki so nas vodili k odprtju podje-
tja Center E-Vozil d.o.o. z enostavnim logotipom 
E-MePoganja,« pravi dr. Bogdan Znoj, eden iz-
med pobudnikov in ustanoviteljev podjetja. 
 
kOlesa lahkO pred NakupOm preiZkusite 
Zavedajo se, da je nakup nove tehnologije za 
marsikoga tvegana odločitev. Zato so se odloči-
li, da odprejo razstavni salon v bližini steze, kjer 
lahko potencialni kupci izdelke tudi testirajo ali 
pa jih najamejo za daljši čas. Na ta način se spoz-
najo z električnim pogonom, delovanjem in ka-
kovostjo izdelka. Neprecenljiva izkušnja bo raz-
jasnila vse dvome glede vaše odločitve. 
 Druga pomembna odločitev podjetja je trajno-
stno delovanje. To pomeni, da bodo z izdelki 
manj obremenjevali naravo. V ta namen kupcem 
ponujajo možnost, da stara kolesa in baterije v 
podjetju prevzamejo ter jih pošljejo na reciklira-
nje. Iz njih potem nastanejo novi izdelki. Kot pri-
mer lahko navedemo podjetje Duesenfeld 
GmbH v Nemčiji, ki praktično do 75 odstotkov 
delov izrabljenih baterij reciklira in sestavine po-
novno uporabi za izdelavo novih. Tako je trajno-
stni krog sklenjen. Si predstavljate, da lahko s ko-
lesom prevozite griče v Goriških Brdih, se odpe-
ljete na Vršič ali pa prekolesarite dolenjske griče 
kljub temu, da niste športnik. Doživite naravo v 
polnem pomenu z električnim lahkim vozilom 
skoraj brez stroškov in z možnostjo recikliranja 
vašega izdelka po končani življenjski dobi. V 
Nemčiji to vizijo že uresničujejo, kar dokazuje 
podatek, da so lani prodali več električnih koles 
kot običajnih. Pomemben del uresničitve vizije 
ste lahko tudi vi – z električnimi vozili E-MePoga-
nja, ki jih najdete na spletni strani https://www.e-
-mepoganja.si/. Ne zamudite priložnosti in obiš-
čite salon na Letališki cesti 33c v Ljubljani.  (P.R.)

 Center E-vozil d.o.o.
Prodajno razstavni salon: 

Letališka cesta 33 c, 1000 Ljubljana
info@e-mepoganja.si
www.e-mepoganja.si

051 356 461 
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.. številO električNih avtOmObilOv v evrOpi iN slOveNiji vZtrajNO Narašča. tO pa pOsledičNO terja raZvOj iN iZGradNjO celOtNe NapajalNe 
iNfrastrukture, Od distribucijskeGa Omrežja dO pOstavitve elektrO pOlNilNih pOstaj ..

Agencija POTI – Z znanjem do cilja

Zakaj se število polnilnih postaj za 
električna vozila veča?

Število polnilnih postaj za električna vozila na-
rašča zaradi širitve trga električnih vozil, prav ta-
ko pa so cene vozil nižje kot pred nekaj leti. Šte-
vilo električnih avtomobilov v svetu, Evropski 
uniji in v Sloveniji se povečuje, kar pomeni pozi-
tiven trend in vzpodbuja gradnjo tako javnih kot 
zasebnih polnilnih postaj za električna vozila. 
 
iN kje smO daNes? 
Po podatkih iz začetka leta 2018 je bilo v Slove-
niji na voljo več kot 600 polnilnih postaj, ki jih 
enostavno najdete na portalih upravljavcev lo-
kacij polnilih postaj za električna vozila. 
 
praktičNe rešitve pOlNilNih pOstaj Za 
električNa vOZila – NabOr 
V nadaljevanju je opisanih nekaj primerov polnil-
nih postaj, ki so najpogosteje uporabljene pri 
gradnji polnilne infrastrukture, tako za privatne kot 
javne namene. Seveda pa je vsaka lokacija ”indivi-
dum” in jo je treba tako tudi obravnavati, kadar se 
polnilne postaje načrtujejo in umeščajo v prostor. 
 
- Domače ali zasebne polnilne postaje, t.i. 

polnilno mesto (ang. WallBox) 
 Zasebne polnilne postaje so priključene na 

obstoječe notranje (hišno) omrežje odjemal-

PAMETNE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA - 
načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje

Strokovna prestavitev bo potekala 
10. maja 2019

 

                        www.agencija-poti.si                                           info@agencija-poti.si                                                       01/511-39-20

ca. Kadar se električno vozilo priključi preko 
posebne vtičnice (izmenični - AC tok priklop 
tip 1 in tip 2), je treba vgraditi polnilno omari-
co (t.i. domača ali hišna polnilna postaja). Pri-
ključna moč je običajno 22 kW (3 x 32 A). 

 
- Javne polnilne postaje t. i. običajno polnilno 

mesto 
 Javne polnilne postaje so tiste, ki so postavljene 

na javno dostopnih površinah in jih lahko upo-
rabljajo vsi uporabniki električnih vozil. Priključi-
jo se neposredno na javno omrežje. Imajo eno-
jne ali dvojne priključke Tip 1/Tip2 maksimalne 
moči 2 x 22 kW (na dovodu 3 x 63 A). 

- Javne polnilne postaje z visoko močjo (t.i. 
polnilno mesto visokih moči) 
Imajo enojne, dvojne in trojne priključke CHA-
deMO, Combo in Tip 2 maksimalne moči 22 - 
50 kW enosmernega (DC) in 22 - 43 kW izme-
ničnega (AC) toka. 

Glede na kratko predstavitev elektro polnilnih 
postaj, ki kaže, kam pluje Slovenija na področju 
električne mobilnosti lahko povzamemo, da se 
nam obeta razburljiva prihodnost v tako imeno-
vani četrti industrijski revoluciji. 

V prihodnosti se bomo namreč vozili z električ-
nimi vozili, ki si jih bomo delili z drugimi uporab-
niki, povezovali električna vozila s pametnimi 
polnilnimi postajami in pametnimi domovi - vsi 
bomo t.i. ”energetski državljani”.  (P.R.) 

Strokovni priročnik, več informacij na: 
www.agencija-poti.si/knjigarna. 



  Računalniške novice april 201932

PREDSTAVITEV

»

»

Pametna električna omrežja bodo prinesla ko-
risti tako z vidika elektroenergetskega sistema 
kot tudi za končnega porabnika električne ener-
gije. S tem lahko že danes stopimo v prihodnost 
in koristimo prednosti, ki jih ta prinaša. V končni 
fazi dobimo bolj zanesljivo oskrbo z nižjimi stro-
ški električne energije. 
 
priča smO ediNstveNemu prOjektu 
Že poznate projekt NEDO? To je petletni projekt 
pametnih omrežij, v katerem sodelujejo istoi-
menska japonska agencija NEDO, njen poobla-
ščeni izvajalec Hitachi in slovenska družba ELES. 
Namen projekta je vzpostavitev pametnega 
električnega omrežja v Sloveniji. Z vrednostjo 
35 milijonov evrov je to tudi ena izmed največ-
jih japonskih investicij v Sloveniji. 
Poleg družbe ELES je v Sloveniji v projekt vklju-
čenih še veliko deležnikov, zato je to tudi edin-
stven tovrstni projekt v Evropi. Sorodni projekti 
so namreč osredotočeni na ožje področje ali 
skupnosti, pri nas pa lahko z integriranimi in 
centralno vodenimi rešitvami v oblaku dejansko 

.. električNa Omrežja, kOt smO jih pOZNali, NisO prilaGOjeNa mOderNi družbi iN NjeNim pOtrebam. ZatO pOtrebujemO pametNa Omrežja ..

govorimo o uvajanju pametnega omrežja na 
državni ravni - zato ga lahko upravičeno imenu-
jemo nacionalni projekt. 
Cilj projekta je na obstoječo elektroenergetsko 
infrastrukturo namestiti sodobno opremo in sis-
teme ter razviti napredne funkcionalnosti, kar 
bo skupaj tvorilo pametna omrežja. Poleg Elesa 
projekt financira japonska agencija NEDO, ki bo 
po zaključku vse rešitve predalo v last Elesu. V 
končni fazi bo uporabnikom zagotovljena bolj 
zanesljiva in cenejša oskrba z električno energi-
jo kot sicer. 
 
mOžNOst aktivNeGa delOvaNja pOrabNikOv 
Koristi z vidika elektroenergetskega sistema so v 
uporabi naprednih rešitev, ki izzive sodobnega 
elektroenergetskega sistema v smeri trajno-
stnega razvoja rešujejo z rešitvami, prijaznimi 
okolju. Ključni doprinos projekta je torej okoljski. 
Namesto vlaganj v širitev omrežja bomo z upo-
rabo sodobne sekundarne opreme, informacij-
sko-komunikacijskih tehnologij in rešitev v obla-
ku bolje izkoristili obstoječe omrežje. Del sis-
temskih storitev družbe ELES, ki jih sicer zagota-
vljajo predvsem premogovne in plinske elek-
trarne, se bo zagotovil iz sistemskih hranilnikov 

FEMS
Bems

AEMS

CloudAEMSBems
FEMS

Hems

CloudDMS

Vzdržnostne sheme

ELES, d.o.o.
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

+386 (0)1 474 30 00
info@eles.si
www.eles.si

električne energije. Odjemalci bodo s tem dobi-
li višjo kakovost dobave električne energije ter 
možnost aktivnega delovanja na trgih z električ-
no energijo in sistemskimi storitvami. 
Pametna infrastruktura bo torej izboljšala kako-
vost storitev, hkrati pa jih bo tudi pocenila. 
Čeprav je bila obstoječa infrastruktura zgrajena 
za enosmerno dobavo električne energije, da-
nes uporaba teče dvosmerno, presežki energije 
se namreč vračajo v omrežje. Govorimo pred-
vsem o presežkih, ki jih pridelajo majhne sonč-
ne elektrarne. Prav s projektom NEDO se bo na 
najboljši možni način zagotavljalo vključevanje 
razpršenih virov v sistem. 
Projekt je razdeljen v dve fazi. Prva se je začela 
leta 2016 in bo končana konec letošnjega leta, 
druga pa bo potekala do leta 2021. V prvi fazi se 
projekt izvaja v okviru lokacij elektroenerget-
skih podjetij Elektro Celje, Elektro Maribor in 
ELES s poudarkom na razvoju naprednih funkci-
onalnosti vodenja omrežja in spodbujanja ak-
tivnega odjema. V slednjem je bilo v projekt 
vključenih več kot 800 gospodinjstev, ki so prila-
gajala svojo porabo na prejete signale s strani 
operaterjev omrežja. »Rezultati so pokazali, da 
so odjemalci na signal operaterja omrežja 
zmanjšali porabo tudi do 30 odstotkov. Druga 
faza projekta se izvaja v Idriji in Ljubljani na infra-
strukturi družb BTC in Aquafil. Poudarek bo na 
pametnih skupnostih in multifunkcionalni izrabi 
baterijskih hranilnikov«, pojasnjuje Gregor Oma-
hen, vodja projekta NEDO. 
Rezultat celotnega projekta bo napredna infra-
struktura, ki bo družbi ELES pomagala izpolnje-
vati zakonsko zahtevane obveznosti ter izboljša-
ti kakovost storitev za odjemalce električne 
energije z uporabo trajnostnih in okolju prija-
znih rešitev. Brez tovrstnih rešitev Slovenija do 
leta 2025 ne bi dosegla cilja četrtinskega deleža 
obnovljivih virov energije.   (P.R.)

ELES 

Projekt NEDO je na evropski ravni 
edinstven
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Poleg tega, da vozila na električni pogon za 
uporabnike pomenijo veliko mero udobja, hkra-
ti dodajajo tudi velik delež k eko mobilnosti, saj 
v okolje ne oddajajo emisij, niti hrupa, s katerim 
so mestna središča že tako zasičena. 
Z električno mobilnostjo in s tem, ko smo ljudje 
ugotovili, kakšne prednosti nam prinaša pogon 
na elektriko, predvsem pri manjših vozilih, kot so 
električna kolesa in električni skiroji, so prav te 
naprave preplavile mestna središča. Pa ne samo 
mestna središča. Uporablja jih namreč vse več 
ljudi za prevoz v službo iz obrobij mest, saj je 
doseg za hitro, varno in okretno vožnjo ravno 
pravšnji za tistih nekaj kilometrov. 
Seveda pa ni to njihov izključni namen. Mnogi se 
z njimi zapeljejo na kavo ali jih s seboj odpeljejo na 
morje. Kot smo omenili, so ta prevozna sredstva 
zelo okretna in tiha, so pa tudi priročno majhna in 
nekatera celo zložljiva, tako da na koncu niti ne 
predstavljajo večje težave pri transportu, če se na 
primer na morje odpravljamo z avtodomom. 
 
kaWasaki kbaf 20 
Takšen primerek je na primer električno kolo 
Kawasaki KBAF 20. To je namreč oznaka zložljivega 
električnega kolesa, ki je kot nalašč za vse opisane 

.. pO mestih se daNes vse več ljudi prevaža Z električNimi kOlesi iN skirOji. urbaNa mObilNOst je takO pOstala tudi ekO mObilNOst, saj ima 
vOZila Na električNi pOGON raje tudi OkOlje ..

Intersport 

Električna kolesa in skiroji vse bolj 
priljubljeni

priložnosti. Primarno je namenjeno mestni upora-
bi, zaradi svoje zložljivosti pa je kot ustvarjeno tudi 
za potovanja, taborjenje, lahko ga vzamete celo 
na jadrnico. Kolo je opremljeno z 250-vatnim ele-
ktromotorjem in zmogljivo litij-ionsko baterijo. 
Opremljeno je s kakovostnimi vzmetnimi vilica-
mi Suntour XCR JR, za prestavljanje pa skrbi 

dvokolesnih bratrancev. Ko prispemo na svoj 
cilj, električni skiro preprosto zložimo in ga od-
nesemo kamorkoli. E-Goni ES Goni S12 je elek-
trični skiro, pri katerem lahko izbirate med razli-
čicama z dvema hitrostima: do 18 ali do 25 kilo-
metrov na uro. Z dometom do 20 kilometrov je 
odlična izbira kot nadomestilo za mestni prevoz, 
obenem pa je - kot smo že izpostavili - zložljiv, 
tako da ga lahko pospravimo kamorkoli - v pisar-
no, na avtobus ali vlak. Popolnoma izpraznjena 
baterija se polni približno štiri ure, ima pa tudi 
LCD prikazovalnik hitrosti. Prav tako omogoča 
vožnjo po slabšem terenu, saj ima velika napih-
ljiva kolesa, kar je v primerjavi z nekaterimi dru-
gimi skiroji vsekakor njegova velika prednost. 
Če še niste preklopili na elektriko, je zdaj pravi 
čas, da izkusite vse prednosti električne mobil-
nosti. Oba opisana izdelka in še veliko več jih 
najdete na spletni strani www.intersport.si.  (P.R.)

7-stopenjski menjalnik Shimano. Poleg tega ima 
še učinkovite diskaste zavore Wuxing. To je kolo, 
ki bo poenostavilo vaše urbane poti in je hkrati 
prijazno do okolja. Je pa tudi serijsko opremlje-
no s številnimi uporabnimi mestnimi dodatki, 
kot so luči, strešice in stojalo. 

e-GONi es GONi s12 
Vsaj tako priljubljeni kot električna kolesa, so v 
zadnjih letih električni skiroji. Odlikuje jih še več-
ja okretnost, so tudi manjši in cenejši od svojih 
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Danes imate ogromno možnosti, da s svojo mo-
bilnostjo prispevate k čistejšemu okolju, hkrati 
pa k temu dodate tudi element udobja – s tem, 
da preklopite na elektriko. 
Podjetje PRO MAGNET elektrificira - torej prede-
la na električni pogon skoraj vse, kar se premika. 
Skoraj pri vsem imate tudi možnost izbire med 
nakupom novega proizvoda, predelavo obsto-
ječega ali priljubljenim najemom. 
Podjetje je bilo ustanovljeno z idejo, da elektrifi-
cira oziroma predela čim več vozil in strojev na 
električni pogon.

.. svet se vse bOlj elektrificira. če sklepamO pO treNutNih treNdih, bOmO prav kmalu tudi večiNO traNspOrta Opravili Z električNim pOGONOm ..

Električno kolo – nakup novega, predelava ali najem? 

Olajšajte si užitek ali delo …

PR    MAGNET

zvoja. Pri štirikolesnikih je potrebno poudariti, 
da je pri nakupu mogoče pridobiti subvencijo 
EKO sklada. 

• E-centralni pogon po sistemu SILE PRITISKA: pri-
meren za pomoč pri kolesarjenju za vse tipe te-
rena in vse tipe koles, razen za kolesa iz karbona. 

Promagnet d.o.o.
Kratka pot 1, 3212 Vojnik, Slovenija

T +386 (0)51 305 455
info@promagnet.eu
www.promagnet.eu

OPIS ZA E-GORC
Način delovanja: po sistemu PEDALEC (POMOČ 
NARAŠČA Z OBRATI NA GONILKI) 
Moč elektro motorja: 250w do 1000w 
Kapaciteta baterije:500wh do 1000w
LCD prikazovalnik: 9 stopenj pomoči, stanje ba-
terije, prikazovalnik hitrosti, Dnevni in skupni šte-
vec kilometrov
Primeren za podeželsko in gorsko vožnjo

TRI V ENEM ALI 3 IN 1
(off road, trial in fetbike)
Vsako kolo je izdelano po naročilu kupca, moči od 
1500W do 7000W. Vse komponente razen okvirja 
se konfigurirjo na željo kupca.
Pogon: Centralni, motor nameščen v okvirju kole-
sa in maksimalno zaščiten pred udarci.
Primeren predvsem za off-road gorsko vožnjo.

E-CITY
Moč elektro motorja: do 250w
Pogon: ZADAJ
Način delovanja: po sistemu PEDALEC (POMOČ 
NARAŠČA Z OBRATI NA GONILKI)
Doseg: 60KM na prvi stopnji, s pomočjo. (Mož-
nost nadgradnje dosega do 150km, s pomočjo)
Hitrost: 25km/h
LCD prikazovalnik: 5 stopenj pomoči, stanje ba-
terije, hitrost.
Primeren za mestno vožnjo in premagovanje 
manjših strmin.

Zakaj?
Razlog je predvsem v ekologiji in udobnosti. Te 
ideje sicer niso nove, vendar je tak način uporabe 
možen šele danes, ko nam tehnologija omogoča 
kar do 93-odstoten izkoristek na elektromotorjih 
in skladiščenje energije do 300WH na kilogram.
Na E-pogon v glavnem predelujejo pisano paleto 
vozil, od štirikolesnikov, motorjev, skuterjev, koles 
do invalidskih pripomočkov in najrazličnejših stro-
jev (npr. stroj za obiranje jagod, stroj za potisk 
hlevskega gnoja, mini bager ...). Pri tem je po-
membno, da so vse predelave plod lastnega ra-

treNutNi hit v pONudbi - električNa kOlesa 
Če razmišljate o električnem kolesu, se lahko 
se odločite za: 
• nakup novega električna kolesa, 
• predelavo vašega starega, 
• najem kolesa za krajši čas ali daljše obdobje. 
Če še niste povsem prepričani, ali je to za vas 
ali pa bi kolesarili le občasno (dopust, organi-
zacija team buildinga v podjetju …), je idealna 
priložnost, da kolesa/štirikolesnike najamete. 
Za najem so na voljo vsi osnovni tipi koles (city, 
trek, gorsko). 
Če pa ste že odločeni, da bi imeli kolo na elek-
trični pogon, je ključna prednost pri nakupu ozi-
roma predelavi ta, da sta kolo in elektrifikacija v 
celoti narejena individualno po vaših željah (ta-
ko moč in domet kot vrsta pogona …). 

OsNOvNe iZvedbe predelav: 
• E-pogon v sprednjem kolesu (moč do 250w): pri-

meren za pomoč pri kolesarjenju po ravninah in 
manjših vzponih, za kolesa tipa City bike in Trek; 

• E-pogon v zadnjem kolesu: primeren za po-
moč pri kolesarjenju za vse tipe terena in vse 
tipe koles; 

• E-centralni pogon po sistemu PEDALEC: prime-
ren za pomoč pri kolesarjenju za vse tipe tere-
na in vse tipe koles, razen za kolesa iz karbona; 

OPIS ZA E-TREK
Moč elektro motorja: 250w
Pogon: Centralni, s sinhronizacijo prestavljanja 
Način delovanja:po sistemu moči pritiska (POMOČ 
NARAŠČA S POVEČANJEM PRITISKA NA GONILKI)
Doseg: 70KM v prvi stopnji, s pomočjo. (Možnost 
nadgradnje dosega do 120km)
LCD prikazovalnik: Stopnje pomoči, stanje bate-
rij, prikazovalnik hitrosti, dnevni in skupni števec 
kilometrov
Primeren za mestno, podeželsko in gorsko vožnjo 
ter za premagovanje zahtevnejših strmin.

Pri predelavah najpogosteje uporabljajo BLDC 
motorje in litijeve baterijske celice. Vsaka prede-
lava pa se kreira na željo stranke in glede na spo-
sobnost vozila ali stroja.
Več podatkov najdete na spletni strani podjetja: 
www.promagnet.eu.
V podjetju PRO MAGNET si torej od začetka pri-
zadevajo uresničiti začetno idejo po elektrifika-
ciji čim večjega števila vozil in strojev ter s tem 
prispevati majhen delček v mozaik ohranjanja 
planeta v dobri kondiciji.   (P.R.)
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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...

.. Za vas smO pripravili Nekaj NasvetOv iN aplikacij, ki bOdO spremeNile vaš pametNi telefON v “OaZO miru” iN eleGaNtNeGa diZajNa ..

Poenostavite si življenje z 
minimalističnimi aplikacijami

AKTUALNO

»

Verjetno se vsi strinjamo, da je življenje že tako 
precej zapleteno, če pa k temu dodamo še apli-
kacije, polne lastnosti, ki jih nikoli ne uporablja-
mo, vse še bolj zapletemo. Izbrali smo najboljše 
minimalistične aplikacije ta trenutek - njihova 
glavna konkurenčna prednost je, da delajo toč-
no to, za kar so bile narejene, poleg tega pa ne 
porabijo preveč procesne moči telefona. 
 
edisON mail (aNdrOid/iOs, breZplačNa) 
Težko je najti resnično čisto in lahko verzijo 
e-mail aplikacije, a Edison Mail uspeva obdržati 
svoj uporabniški vmesnik zelo minimalističen in 
“čist”, kljub temu, da so pod površjem skrite bo-
gate lastnosti - možno je avtomatično brskati 
po priponkah, uporabna pa je tudi lastnost “in-
stant odjava”. Povedano v enem stavku: Edison 

Mail nudi čist, lahek dizajn, vse skupaj pa je ure-
jeno tako, da postopki tečejo gladko - od 
sinhronizacije do brskanja. 
 
timepaGe (iOs, “freemium”) 
Urniki in koledarji ponavadi niso ravno najlažje 
zadeve za prikaz na minimalističen način. Razvi-
jalec Moleskine je uspel izdelati aplikacijo Time-
page, ki ji ravno to uspe na hvalevreden način. 
Vaša nepregledna agenda kar naenkrat posta-
ne lep, urejen skupek dnevov, opravil in datu-
mov, iz katerih je veliko lažje poiskati želeno 
stvar. Navigiranje v aplikaciji Timepage je prav 
tako priročno, na voljo pa imamo kar nekaj raz-
ličnih pogledov, kar pomeni, da lahko vsak upo-
rabnik vmesnik prilagodi svojim potrebam. Pre-
cej pametnih lastnosti je malce skritih pod po-

vršjem, edina slaba stvar dotične aplikacije pa 
je, da ni na voljo za Android. 
 
GOOGle tasks (aNdrOid/iOs, breZplačNa) 
Aplikacija Google Tasks si nedvomno zasluži 
mesto na našem seznamu, vendar nismo čisto 
prepričani, ali je to zaradi minimalističnega di-
zajna ali pa Googlu še ni uspelo dokončati 
zastavljenega. Vsi uporabniki lahko le upamo, 
da aplikacija ostane tako čista, kot je zdaj, saj 
vsebuje vse osnovne funkcije za dodajanje in 
spremljanje aktivnosti na “to-do” seznamu po 
meri. Aplikacija je med drugim tudi kompatibil-
na z oddelkom Tasks v spletni aplikaciji Gmail. 
 
hQ music (aNdrOid, “freemium”) 
Ne samo, da HQ Music ohranja izredno mini-
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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

www.radiosraka.com

RADIO I SRAKA

 94.6 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

Ponedeljek 17:10

www.radio-sora.si

RADIO I SORA

 89.8 MHz
  91.1 MHz
 96.3 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

malističen dizajn uporabniškega vmesnika, 
poleg tega ponuja še zanimivo upravljanje z 
gestami - prilagajanje glasnosti, preskakova-
nje skladb, izbiranje sekcij skladb itd. Aplikaci-
ja HQ Music ne spada med najbolj glamuroz-
ne, gre pa za preprost dostop do vseh skladb, 
ki jih imamo shranjene na naši Android napra-
vi. Spet pa ima aplikacija eno slabost - ni na 
voljo za iOS naprave. 
 
Nplayer plus (iOs, $9) 
Verjetno smo že vsi preizkusili kakšno video apli-
kacijo, ki na silo združi karseda veliko lastnosti, 
kolikor jih je mogoče spraviti v uporabniški 
vmesnik. Kljub temu, da ima tudi nPlayer Plus 
resnično bogato paleto lastnosti in trikov, ki jih 
uporabnik z veseljem preizkusi, nikoli ne dobi-
mo občutka, da je česa preveč - glavni pouda-
rek je na vsebini, in tako bi moralo biti pri vseh 
konkurenčnih aplikacijah. Aplikacija podpira 
številne formate in storitve, poleg tega pa upo-
rabniku ponuja nadzor nad hitrostjo počasnih 
posnetkov, možnost ustvarjanja seznamov 
predvajanja, upravljanje datotek, upravljanje 
aplikacije z gestami in še mnogo več. Če upo-
rabljate Android, preizkusite “freemium” verzijo 
predvajalnika MX Player. 
 
siGNal (aNdrOid/iOs, breZplačNa) 
Nekateri bi za aplikacijo Signal na prvo žogo 
rekli, da je osnovna in poenostavljena verzija 
sporočilne aplikacije tipa Telegram, Facebook 
Messenger in WhatsApp. Mi pa bi aplikacijo Si-
gnal označili za osvežujoče minimalistično - 
brez nekih posebnih dodatkov ostaja zvesta 
bazičnemu pošiljanju sporočil in opravljanju kli-
cev. Vse dodatne lastnosti, ki bi si jih morda za-
želeli nekoliko zahtevnejši uporabniki, so skrite 
v ozadju. Podobno kot večina ostalih tovrstnih 
aplikacij tudi Signal vključuje “end-to-end” šifri-
ranje, opcijo pošiljanja sporočil, ki izginejo in 
deljenje datotek.  

NOtiON (aNdrOid/iOs, “freemium”) 
Aplikacija Notion je namenjena enostavni kate-
gorizaciji, poleg tega pa predstavlja orodje za 
menedžment opravil, nekaj podobnega kot 
Evernote. Notion deluje na spletu, na voljo je 
namizna aplikacija in še mobilna verzija. Poleg 
tega, da je aplikacija inteligentna in intuitivna, 
je uporabniški vmesnik zelo jasen in čist, torej 
direkten za uporabo - vsa uporabnikova opravi-
la in zapiski so hitro dosegljivi in brez težav jih 
uredimo tako kot nam ustreza. Aplikacija Noti-
on nam tako lahko v le nekaj korakih pomaga, 
da spremljamo vse, kar si želimo spremljati. 
 
Overcast (iOs, “freemium”) 
Ko govorimo o “podcast” aplikacijah, imamo na 
voljo nešteto možnosti, vendar pa je Overcast 
zagotovo najbolj minimalistična od vseh v kon-
kurenci. Ponuja nekaj zanimivih lastnosti, kot so 
različne hitrosti predvajanja, “sleep timer” in še 
več. Ne glede na to, na katerem zaslonu se naha-
jamo, se vse zdi lepo izpeljano in elegantno po-
vezano med seboj. Na žalost je aplikacija na voljo 
zgolj za iOS uporabnike, vsi ostali pa lahko preve-
rite podobno aplikacijo Pocket Casts, ki je sicer 
plačljiva, vendar dostopna na obeh platformah.  
 
kiWi brOWser (aNdrOid, breZplačNa) 
Kaj si uporabnik želi v brskalniku na svojem pa-
metnem telefonu? Če je vaš odgovor hitrost in 
enostavnost, potlej je prava izbira minimalistič-
ni Kiwi Browser, ki ponuja točno to: opremljen 
je z vsemi osnovnimi orodji, ki uporabniku za-
gotavljajo brezskrbno brskanje po spletu, za 
razliko od vseh ostalih brskalnikov, ki jih verje-
tno poznate, pa je Kiwi sveže minimalističen. 
Med drugim lahko avtomatično odstrani neže-
lene oglase na spletnih straneh. Kiwi je name-
njen zgolj Android uporabnikom, ostali pa lah-
ko pogledate brskalnik Brave, ki je prav tako 
dobra, brezplačna izbira, namenjana tako An-
droid kot iOS uporabnikom. 
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my time at pOrtia 

Bolj miroljubnim igralcem zna v navalu precej 
izrecnega nasilja dosti ponuditi tale sladkor-
ček, ki je primeren dobesedno za vsakogar. 
Gre za življenjsko-poslovno simulacijo, ki se 
odvija na samotnem otoku dolga leta po 
apokalipsi, ki je razdejala sodobno civilizaci-
jo in zdesetkala prebivalstvo. Preživeli živijo 
preprosto in po starih načelih, je pa mogoče 
v okolici še vedno najti starodavne artefakte, s 
katerimi rokujemo prav zdaj. Kot novopečeni 
lastnik delavnice raziskujemo okolico, v kate-
ri najdemo marsikaj zanimivega, izdelujemo 
nove predmete, širimo otoško dejavnost, se 
ukvarjamoo s konkurenco in izpolnjujemo 
vedno nove naloge. Vse to v objemu barvite, 
risankaste grafike in mirnega tempa, ki nudi 
pribežališče pred našim vse bolj bliskovitim 
vsakdanom.

WOrld War Z 
Roman World War Z ali Svetovna vojna Z je 

navduševal že precej pred filmom iz leta 2013, 
v katerem je zaigral Brad Pitt. Tako roman kot 
film sta postavila zgodbo o svetu, ki ga skoraj-
da pogoltne naval zombijev, žepi človeškega 
odpora pa še vedno delujejo. Oboje je takisto 
podlaga za novo igro, v kateri četverica preži-
velih v pogledu od zadaj strelja po hordah 
oživljenih trupelc. Uspeh zavisi od rabe mno-
goterih orožij, pasti in obrambnih gnezd, ki 
prestrezajo valove nemrtvih. Predvsem pa od 
sodelovanja, kajti WWZ (World War Z)  je ko-
operativni večigralski naslov, kjer smrt enega 
bistveno zmanjša možnosti za uspeh vseh. 
Zasnova spominja na odlično sprejeta Left 4 
Dead in The Division, pa tudi na vedno popu-
larni zombijski modus v Call of Duty: Black 
Ops, zaradi česar se zna že vnaprej priljubiti 
vsem, ki v poplavi battle royalov pogrešajo 
tovrstne naslove.  

trüberbrOOk  
Staromodne pustolovščine, v katerih z miški-
nim kurzorjem vodimo lik in pobiramo ter 
uporabljamo predmete, še vedno migajo, in 
njihov eminentni sodobni predstavnik je 
Trüberbrook. V tej igri se ameriški študent fizi-
ke znajde v odmaknjeni nemški vasici, kjer se 
dogajajo čudne reči. Skuša jih razčleniti z 
znanstveniškim umom, toda vse vendarle ni v 
izmerljivem plesu atomov ... ali pač? Kdor ima 
rad X-Files in Doctorja Whoja, bo v igri 
Trüberbrook našel marsikaj zase, predvsem 
pa ta avantura, narejena po klasičnih regelcih, 
daje misliti tako v ugankarsko igralnem kot 
zgodbovnem smislu. V dialogih je mogoče 
večkrat samostojno določiti pot naprej, vse 
besedilo je govorjeno, piko na i pa doda sa-
mosvoja grafika, ki spomni na plastelin oziro-
ma je vse videti, kakor bi se dogajalo na odru 
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tOp 5 meseca aprila 
5. Dangerous Driving 
4. Anno 1800 
3. World War Z 
2. Days Gone 
1. Mortal Kombat 11

lutkovnega gledališča. 

POSLOVNI IMENIKI Z 
NAJDALJŠO TRADICIJO V SLOVENIJI

Slovenija Tel / Rumene Strani
INTER MARKETING d.o.o., Dunajska cesta 103, SI-1000 Ljubljana
T: 01 360 33 40, F: 01 360 33 50, E: oglas@rumenestrani.si

bi se vse dobro izteklo. Med igranjem z izbira-
njem opcij v dialogih pletemo vezi z različni-
mi nastopajočimi, ki se po osebnostih in spo-
sobnostih dodobra razlikujejo, skozi več kot 
štirideset ur igranja pa pridemo do več različ-
nih, po vrsti zanimivih koncev. 

Our WOrld is eNded 
Vizualni roman doživlja pravo poplavo naslo-
vov. Najnovejši je Our World is Ended, ki se 
postavlja z lepo animejsko estetiko in dodela-
no, razvejeno zgodbo. Junaki se zaradi afna-
nja s tehnologijo za virtualno resničnost znaj-
dejo v svetu, ki ni več povsem naš. Drugače 
rečeno, resničnost je “obogatena” z različnimi 
deli prejšnjih umotvorov naše skupine juna-
kov. To novo realnost pa nadzoruje druga sku-
pina tehnoloških frikov, ki skuša preprečiti, da 
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KOLEDAR

Dnevi slovenske informatike 2019 
16. 4. -17. 4. 2019 
Kongresni center Grand hotel Bernardin, 
Portorož 
Rdeča nit letošnje konference Slovenija 4.0 
predstavlja širši, bolj splošen pogled na do-
gajanje v svetu in doma. Gre za spreminjanje 
ključnih elementov poslovanja vključno s 
strategijo, poslovnimi modeli, poslovnimi 
procesi, organizacijskimi strukturami in orga-
nizacijsko kulturo z izkoriščanjem zmožnosti 
Industrije 4.0. 
dsi2019.dsi-konferenca.si
 
21. Tehnološka konferenca Smart Com 
17. 4. 2019 
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons 
V tem času je konferenca postala edinstven 
dogodek v slovenskem prostoru, namenjen 
IT strokovnjakom, ki se želijo izobraževati in 
prisluhniti novim smernicam s področja ki-
bernetske varnosti, omrežnih tehnologiji in 
elektroenergetskega IKT sistema. 
www.smart-com.si
 
Kako varno je vaše omrežje? 
18. 4. 2019 
Hotel Radisson Blu, Ljubljana 
Dogodek, na katerem bomo varnostnim in-
ženirjem, direktorjem in vodjem informatike, 
predstavili,  da je mogoče z naprednimi var-
nostnimi rešitvami proizvajalca HPE Aruba in 
IntelliTrust uvesti  napredno zaščito aplikacij 
in dostopa do omrežij. Vse skupaj bomo 
podkrepili s primeri iz prakse. 
veracompadria.com
 
Trend IT 2019 
18. 4. -19. 4. 2019 
Thermana Laško 
Na letošnjem dogodku Trend IT! 2019boste 
lahko spoznali trende in novosti s področja 
virtualizacije shranjevanja podatkov, virtuli-
zacije strežnikov, novosti na področju Hyper 
converged tehnologije ter področja varnosti 
IT sistemov.  
www.eventbrite.com
 
NT konferenca 2019 
21. 5. -23. 5. 2019 
Grand hotel Bernardin 
NT konferenca je dogodek z zelo dolgo tradi-
cijo, ki na slovenskem prostoru združuje sko-
raj vse IT strokovnjake, specialiste in mana-
gerje, hkrati pa s svojim zanimivim in razvitim 
poslovnim delom konference, privabi tudi 
ogromno število odločevalcev v podjetjih in 
vseh tistih, ki jih zanima preplet tehnologije 
in posla. 
www.ntk.si

Pridobite celovito pogajalsko znanje ter spretnosti  
na intenzivnem tečaju!

Tečaj traja 21 šolskih ur in vključuje pet poldnevnih modulov v 
maju in juniju 2018: 14., 23., 30. maja in 6. in 13. junija 2018  
od 9.00 do 12.30 ure!

Naučite se kako se pogajati tako, da boste dosegli to, kar 
želite in ohranili dober odnos z drugo stranjo!

www.planetgv.si

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 posel 25. 4. Ljubljana 4 ure 199,00 €

Kako v 4 urah do “all-Star” osebnega profila na LinkedInu 23. 5. Ljubljana 4 ure 180,00 €

Z znanjem do cilja!

Planet GV d.o.o., Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 309-44-44, e-pošta: 

PROGRAM TERMIN KRAJ TRAJANJE CENA

AKADEMIJA Kontrolinga 17. 4., 5. 11. in 12. 11. 2019 Ljubljana 4 dni 976,00 €

Izobraževanje za nadzornike 17. april 2019 Ljubljana 4 dni 671,00 €

Kadrovski selekcijski intervju 16. 4. Ljubljana 7 ur 317,00 €

Meditacija z zvokom 8. 5. Ljubljana 4 ure 232,00 €

Vodenje “problematičnih” sodelavcev 14. 5. Ljubljana 7 ur 317,00 €

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

Ekonomika projektov in najboljše metode obvladovanja 
sprememb 12. 4. Ljubljana 1 dan 265,00 €

Sestanki - izguba časa ali dodana vrednost podjetja? 17. 4. Ljubljana 1 dan 241,56 €

Vitko (lean) in agilno 4.0 podjetje oz. organizacija 18. 4. Ljubljana 1 dan 253,00 €

Projektna pisarna in zagotavljanje uspešnosti projektov 24. 4. Ljubljana 1 dan 265,00 €

(NOVO) Kako dvigniti kreativni (ustvarjalni) IQ 10. 5. Ljubljana 1 dan 241,56 €

Šola projektnega managementa 16. 5. -17. 5. Ljubljana 2 dni 509,00 €

USPEŠNO VODENJE PROJEKTNIH TIMOV po priznani 
metodologiji PMBOK 21. 6. 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

Excel mojstrski 16. 4. -18. 4. Ljubljana 15 šolskih ur 421,00 €

PowerPoint za napredne uporabnike 16. 4. -17. 4. Ljubljana 10 ur 305,00 €

Excel BI akademija 17. 4. -24. 4. Ljubljana 21 šolskih ur 596,00 €

AutoCAD osnovni 6. 5. -10. 5. Ljubljana 24 šolskih ur 494,00 €

Excel osnovni 7. 5. -8. 5. Ljubljana 10 ur 183,00 €

Excel za zahtevne uporabnike 14. 5. -15. 5. Ljubljana 15 šolskih ur 354,00 €

Excel za poslovne uporabnike 21. 5. -22. 5. Ljubljana 15 šolskih ur 324,00 €

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

Course 20740: Installation, Storage, and Compute with Windows Ser 15. 4. -19. 4. Ljubljana 5 dni 1.452,00 €

Javascript 15. 4. -19. 4. Ljubljana 5 dni 1.647,00 €

Course 10979: Introduction to Microsoft Azure 24. 4. -25. 4. Ljubljana 2 dni 878,00 €

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.7] 6. 5. -10. 5. Ljubljana 5 dni 1.903,00 €

Course 20745: Implementing a Software-Defined DataCenter Using 
Sy 13. 5. -17. 5. Ljubljana 5 dni 1.452,00 €

CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) 13. 5. -17. 5. Ljubljana 5 dni 1.623,00 €

Course 20698A: Installing and Configuring Windows 10 20. 5. -24. 5. Ljubljana 5 dni 1.452,00 €

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

Sejem ZAUH 2019 25. 4. Ljubljana 8 ur 0,00 €

Konferenca DATA CENTER 2019 30. 5. Ljubljana 8 ur 147,00 €

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

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

NAGRADE

NAGRAJENCI

Rešitev 5 XXIV: 9324

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,  

27. aprila 2019, poslali pravilno 

rešitev, bomo z žrebom razdelili 

privlačne nagrade:

• 3x USB Apacer  

AH352 64 GB 3.1

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:

Djikanović Miloš 6000 Koper - Capodistria 18337
Kurinčič Bojan 3257 Podsreda 1950
Plevčak Ernest 3000 Celje 4077

USB Apacer 
AH352 64 GB 3.1. 

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

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
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.

Manca Lah, Ljubljana:   
USB Apacer AH334 64 GB

Tomaž Zupančič, Trbovlje:   
USB Apacer AH334 64 GB

Tadej Vogrin, Dobrna:   
USB Apacer AH334 64 GB
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LINUX BEYBA TM

ZASLON, Media Bus d.o.o.
Breznikova cesta 7A, 1230 Domžale

www.zaslon.si
E: info@zaslon.si, Tel.: 01/ 724 57 65

DOOH PRODAJNA MESTA DIGITALNI MENU TRANSPORT

UČINKOVITE REŠITVE
DIGITALNEGA SPOROČANJA

ZA VSE VRSTE DIGITALNIH PRIKAZOVALNIKOV
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www.tzs.si
narocila@tzs.si

Ta knjiga je najhitrejša pot do 
razumevanja, s kako različnimi 
temami se je ukvarjala misel 
renesančnega velikana. Vodilni 
izvedenci za Leonarda so ustvarili 
hiter in poznavalski vodnik po 
širokem zajemu in briljantni izpeljavi 
njegovih najbolj imenitnih izumov. 
Vsak je predstavljen v samo  
30 sekundah – sestavljata ga ena stran 
besedila in ena sama slika. Knjiga je 
ilustrirana z domiselno grafiko in 
obogatena s študijami umetnikovih 
ključnih slik, tako da bo kar najhitreje 
potešila vašo radovednost.

50 njegovih najboljših idej, izumov 
in umetnin s polminutno razlago
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Varno in srečno na poti vam želi DARS.

1970
št. ni brezplačna

promet.si

ODGOVORNO OBNAVLJAMO IN 
VZDRŽUJEMO - ZA VARNE AVTOCESTE. 

OB CESTNIH ZAPORAH PROSIMO ZA

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

STRPNOST
IN RAZUMEVANJE
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