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UVODNIK I SIMPLY CLEVER

KODIAQ
SPORTLINE
Petr Podlipný,
direktor blagovne znamke Škoda

NAŠ SVET V MALEM
Je prostor velikih in pomembnih besed, nežnih šepetanj, razglašenih otroških pesmic in
kričanja na ves glas. Je kraj, kjer se pogovarjamo sami s seboj, in zavetje, v katerem brez
zadržkov bentimo nad drugimi. Je svoboda
in zatočišče. Poganjajo ga zgodbe, iz katerih
se rojevajo spomini – na vsakdanjih poteh in
sladkih potovanjih za dušo.
Da, vse to je naš avto. In vaš ni prav nič drugačen.
Kaj vse pa v avtu počnejo Ula Furlan, Sašo
Avsenik, Simona Vrečar, Anže Tomić, Maja
Zupan in Bogdan Pelcl? Preberite na straneh
naše oblikovno prenovljene in vsebinsko še
bogatejše revije, v kateri smo pripravili tudi
nekaj nasvetov za brezskrbne vožnje ter
preverili, kaj Superb pomeni družini Bitenc in

zakaj mladenič, kot je Peter Vojaković, s tako
ljubeznijo vozi Škodo iz časov svojega dedka.
Pogovorili smo se tudi z Markom Jevtičem,
Slovencem, ki riše sodobne linije vozil Škodine sedanjosti – in prihodnosti. Predstavljamo
novo Fabio, raziskujemo fenomen SUV-vozil
in spoznavamo Trekko, »babico« Škodinih
SUV-modelov. Objavljamo tudi prav poseben intervju z najboljšim slovenskim kolesarjem Primožem Rogličem in reportažo z
zahtevnega kolesarjenja po maratonski trasi
Bled Bike Festivala, kolesarske prireditve z
najlepšimi razgledi v Sloveniji, ki jo poganja
Škoda. Trudili smo se, predvsem pa izjemno
uživali samo za vas!
Zdaj ste na vrsti vi. Zapeljite se na lepše – na
dveh ali štirih kolesih.

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,0−7,4 l/100 km in 131−170 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx):
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VOZITE SUV ALI GA
ŠE BOSTE?

Raziskujemo fenomen, ki poganja
avtomobilski trg.

UMETNOST
NA KOŽI

Imate tudi vi občutek,
da tetovaže videvate
že povsod?
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Na kratko: RS! To kratico je Škoda v motošportu prvič uporabila že leta
1974, kar pomeni, da modela 180 RS in 200 RS veljata za »originalni ereski«. Prava legenda je 130 RS, ki je bil v sedemdesetih in osemdesetih
letih minulega stoletja eden najuspešnejših dirkalnikov v svojem razredu. Tako je kratica RS danes po eni strani sinonim za vse uspehe znamke
Škoda v motošportu, leta 2000 pa je prvič postala tudi oznaka za športnost in dinamičnost kakega Škodinega serijskega modela, konkretneje
Octavie RS. Danes to oznako prav tako nosi najhitrejša serijska Octavia
vseh časov, Octavia RS 245 (tudi v različici Combi), pa tudi povsem novi
Kodiaq RS, ki bo svetovno premiero doživel oktobra v Parizu.
Kaj pa črka V? Ta je sestavni del logotipa RS, v katerega je umeščena kot
simbol zmage (victory). Tisti, ki ugibajo, da gre za strešico, ki se je iznad
prve črke v besedi Škoda preselila v logotip, se torej motijo. Če povzamemo: VRS se v prvi vrsti pojavlja kot grafični simbol, črki RS pa sta tisti,
ki označujeta športno naravnanost vozil – in to ne le pri znamki Škoda!

Octavio RS 245 poganja dvolitrski štirivaljnik
TSI s 180 kilovati (245 KM), ki skupaj z inovativno tehnologijo podvozja, vključno z računalniško nadzorovano zaporo diferenciala VAQ,
ponujajo izjemno vozniško izkušnjo. Ta športni
model je sicer na voljo kot limuzina in Combi.
Do 100 km/h pospeši v 6,6 sekunde (Combi v

6,7 s), končna hitrost pa je elektronsko omejena na 250 km/h. V peti prestavi Octavia RS
245, ki ima ročni menjalnik, s 60 do 100 km/h
odsprinta v samo 6,4 sekunde (combi v 6,5 s)
in z 80 do 120 km/h v ravno tako impresivnih
6,6 sekunde (combi v 6,8 s), kar vozniku ponuja pomirjevalno varnostno rezervo.

Več o modelu Octavia RS 245 si preberite na simplyclever.si/octavia-rs-245.
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V
RITMU
CESTE
TIŠINA V AVTU JE PRECEJ REDKA. VEČINA VOZNIKOV
– KAR 90 ODSTOTKOV – NAS NAMREČ MED VOŽNJO NEKAJ POSLUŠA:
BODISI RADIO, GLASBO, PODCASTE, JEZIKOVNE TEČAJE, AVDIOKNJIGE ... KAJ
POSLUŠATE VI, S ČIM SE MED VOŽNJO KRATKOČASIJO NAŠI SOGOVORNIKI TER
KAJ TO POMENI ZA ZBRANOST IN VARNOST NA CESTI?
BESEDILO: Anja Leskovar

ULA
FURLAN

raziskovalka in uživalka (kreativnega) življenja
NAJPOGOSTEJE POSLUŠA:
izbrano glasbo

V AVTU SE VRTIJO:

Santigold, Tame Impala in J. Cole
Kaj manj kot glasno poslušanje glasbe je od te energične multipraktičarke težko pričakovati. »Ja, zelo rada dam na glas,« prizna igralka, producentka, voditeljica, novinarka ...
»Glasba mi popestri čas, ki ga preživim v avtu, obarva čas za razmislek, ki ga velikokrat
najdem le za volanom, skrajša kakšno dolgo poznovečerno pot. Kot v filmu je glasba
dobrodošla podlaga za trenutek in scenografijo, skozi katero vozim.« Poleti Ula obožuje
panoramsko strešno okno, pozimi pa ogrete sedeže. Trenutno se iz njenih zvočnikov po
zaslugi popolne povezljivosti telefona z avtom najpogosteje odvrtita melodiji pesmi Disparate Youth in My Life. Le ko Ula sledi navigaciji in parkira, ji pomagajo tudi ušesa, zato
takrat raje izbere tišino in mir, saj jo vsi drugi zvoki motijo.

Foto: Nejc Miljak

V SREDIŠČU I SIMPLY CLEVER

Z napredkom tehnologije in vse več mlajšimi vozniki, vajenimi
vseprisotne povezljivosti in novih kanalov komuniciranja, se z
bliskovito hitrostjo spreminja tudi način odjemanja zvočnih vsebin
v vozilih, opremljenih s sodobnimi »infotainment« sistemi. Vprašanje torej ni, ali v avtu kaj poslušamo, ampak kaj točno in na kakšen
način, predvsem pa, kako vsebine, kot so personalizirani glasbeni
seznami, najljubše pogovorne oddaje ali avdioknjige, vplivajo na
počutje in vozne sposobnosti.

Zagotovo pa je za varno vožnjo treba glasnost glasbe prilagoditi
tako, da ta ne preprečuje zaznavanja zvokov iz okolja – siren,
hupanja ipd. Če bodo policisti, ki vozijo za vami, ugotovili, da
se ne odzivate na zvočne signale, bodo sklepali, da je to zaradi
preglasne glasbe, in vam napisali kazen v višini 120 evrov. Kazen
pa je pravzaprav še najmanj, če pomislimo, da lahko zaradi vaše
neodzivnosti, ki ovira reševalno vozilo, minevajo dragocene
sekunde, ki bi lahko nekomu rešile življenje.

Spodbuda ali motnja?
Pod bolj ali manj nezavednim vplivom kulture učinkovitosti, ki
nas žene v opravljanje več stvari hkrati in izkoriščenje prav vsake
minute, tudi med vožnjo počnemo še marsikaj drugega, kot
»le« vozimo. Vozimo, a se hkrati sproščamo ob glasbi v ozadju in
razmišljamo o sestanku, ki nas čaka. Vozimo in se zraven učimo
osnov japonskega jezika. Vozimo in poslušamo podcast o odkritju
novih črnih lukenj v vesolju ali »prebiramo« Leva Tolstoja, ki se ga
sicer verjetno zlepa ne bi lotili.

Več vsebine, kaj pa pozornost?
Če je klasično poslušanje radia precej pasivno početje, pa vse pogostejše poslušanje zahtevnejših vsebin od nas zahteva nekaj več
aktivne pozornosti. Toda prav te vsebine lahko zapolnijo »prazni«
čas, ko imamo priložnost, da se učimo novega jezika, poslušamo
knjige, se profesionalno izobražujemo in osebnostno rastemo.
Vsekakor pomembne reči, ki lahko v seštevku pomenijo veliko.
Če namreč letno z avtom prevozite 20 tisoč kilometrov in vozite
s povprečno hitrostjo okoli 60 kilometrov na uro, potem v avtu
vsako leto presedite 330 ur ali skoraj 14 dni. To pa je zagotovo
čas, ki se ga splača izkoristiti, kar je s sodobnimi možnostmi v
avtomobilu precej preprosto.

Strokovnjaki si še vedno niso edini, kako glasba vpliva na posameznikovo zbranost pri vožnji. Jasno je, da lahko s svojim učinkom na telo – s spremembami srčnega utripa, ravni hormonov v
krvi in globine dihanja – deluje tako pozitivno kot tudi negativno.
»Glasba, ki spodbuja aktivacijo organizma, po eni strani vpliva
na našo budnost, kar pomeni, da nam lahko pomaga premagati
utrujenost med daljšo vožnjo, po drugi strani pa nas lahko celo
pretirano aktivira, da se sploh ne zavemo, ko začnemo voziti hitreje, kot bi smeli,« pravi dr. Katarina Habe, doktorica psihologije,
članica skupine Katrinas in docentka na Akademiji za glasbo.
Vendarle pa opozarja, da naše reakcije niso toliko odvisne od
različnih glasbenih zvrsti, ampak bolj od tempa skladbe, ki vpliva
na stopnjo vzburjenja organizma, in tonskega načina, ki vpliva
na razpoloženje. »Zmotno je posplošiti in reči, da je heavy metal
škodljiv in da ima klasika le pozitivne učinke. Obstajajo heavymetalske balade, ki lahko nekoga zelo pomirijo, in Mahlerjeve ali
Wagnerjeve simfonije, ki drugega spravijo ob živce.«
Britanski psiholog dr. Simon Moore pravi, da je za varno vožnjo
najprimernejši srčni utrip med 60 in 80 udarci na minuto. Da to
dosežemo, mora biti glasbena spremljava ritmično bolj umirjena.

A poslušanje zahtevnejše vsebine s seboj prinaša vprašanja, ki
so za varnost na cesti bistvena. Raziskave nakazujejo, da lahko
pogovor s sopotnikom ali sogovornikom po telefonu (tudi če
telefoniramo prostoročno) vpliva na voznikovo odzivnost v
avtomobilu, saj odvrne pozornost od ceste. Možganski predel,
odgovoren za procesiranje prostorskih informacij, je v takšnem
primeru za tretjino manj aktiven, vozniki pa se na cestne razmere
zato odzivajo slabše in počasneje. Tudi druge raziskave kažejo, da
dialog od voznika zahteva precej več pozornosti kot enosmerno
poslušanje radia ali avdioknjig. Podatki organizacije Brake o vzrokih prometnih nesreč v Veliki Britaniji prav tako že nakazujejo, da
bi se morali med vožnjo prej kot poslušanju podcastov in drugih
podobnih vsebin odpovedati pošiljanju tekstovnih sporočil, spremljanju navigacije, kajenju ter uživanju pijače in hrane.
In kaj pravijo naši sogovorniki?
Ceste ob poslušanju ne izklopijo, so pa takrat, ko cesta od njih
zahteva več pozornosti, navajeni izklopiti avdiovsebino. Preprosto
je ne slišijo. Pa vi?

BOGDAN
PELCL - PELE
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eden največkrat nagrajenih slovenskih tetovatorjev

NAJPOGOSTEJE POSLUŠA:
izbrano glasbo

V AVTU SE VRTITA:

heavy metal in hard rock (npr. Korn)

Foto: Domen Grögl

OBVEZNA
SMER GLASBA
V SREDIŠČU I SIMPLY CLEVER

Raziskava organizacij Music Biz Consumer
Insights in LOOP je pokazala, da kar 75
odstotkov voznikov še vedno najpogosteje
posluša radio na klasičen način, z vsemi
motnjami signala vred, medtem ko jih 15
odstotkov prisega na internetni radio.
38 odstotkov voznikov še vedno posluša
zgoščenke, a se ta delež lahko kmalu
bistveno zmanjša. CD-predvajalnik imajo
praviloma le še starejši modeli avtomobilov, veliki večini mladih pa se zgoščenke
zdijo približno tako zastarele kot starejšim
gramofonske plošče. Glasbo na USB-ključkih ali spominskih karticah tako posluša
18 odstotkov voznikov, le 6 odstotkov pa
jih posluša podcaste, internetne oddaje z
najrazličnejšimi tematikami.

Ko se eden najboljših slovenskih umetnikov tetoviranja v svojem Kodiaqu vozi sam, v njem običajno
odmeva »kakšna divja muzika, žagarija«. Tako njegov
izbor opiše žena Maja Pelcl, otroka Timon in Jaro
Gašper pa potrdita, da ima »ati res rad metal in hard
rock, recimo skupino Korn«. Ko sta v avtu najmlajša
člana družine, odmeva v njem mavrični izbor: Limp
Bizkit, Dubioza Kolektiv, Nika Zorjan in Nina Pušlar.
Maja pa ima vendarle raje kakšen kakovosten rock,
čeprav jo Pele rad zbode, da je skupina Smashing
Pumpkins pač bolj za mehkužce. »Kar koli poslušamo, sem res navdušen nad zvočnim sistemom
Canton, ker lahko glasbo poslušamo tako, kot jo
želimo – glasno in brez hreščanja,« pravi Pele. »In
končno mi ni treba več kričati na zadnje sedeže, ker
me otroka slišita po mikrofonu s komunikacijo z
zadnjimi sedeži.«

KAJ POSLUŠAMO VOZNIKI?

75 %

KLASIČNI
RADIO

38 %

18 %

GLASBA
Z ZGOŠČENK DIGITALNA
GLASBA
(USB,
spominska
kartica,
telefon)

15 %

INTERNETNI
RADIO

6%

PODCASTI

Vir: organizaciji Music Biz Consumer Insights in LOOP
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SIMONA
VREČAR
MRS_KODIAQ
zaljubljenka v model Škoda

Kodiaq in lastnica trgovine Babadu

SAŠO
AVSENIK

NAJPOGOSTEJE POSLUŠA:

radio, izbrano glasbo in podcaste

V AVTU SE VRTIJO:

glasbenik in ambasador dedkove zapuščine
NAJPOGOSTEJE POSLUŠA:
izbrano glasbo in avdioknjige

V AVTU SE VRTIJO:

Prince, The Beatles, Ansambel bratov Avsenik, klasična filmska glasba (npr. Henry Mancini) in slovenske popevke

Ko na sovozniškem sedežu sedi njegovo dekle, o izboru glasbe
ni dvoma. »Takrat mora biti narodno-zabavna,« se zasmeji
simpatični mladenič. » Ko sem sam, pa je moj nabor zelo širok.
Na poti na nastop pogosto zavrtim energično glasbo, recimo
rock ali pop, da se napolnim z energijo in si ogrejem glasilke.
Ko se vračam, se umirjam z orkestralno glasbo ali jazzom. Se
pa tudi zgodi, da imam glavo prepolno misli in me glasba še
bolj odmakne od ceste; takrat preprosto potujem v tišini.«
Sašo po nastopih komaj čaka, da hladen oder čim prej zamenja
za tople sedeže in umirjen ambient potniške kabine svoje
Octavie. »Uživam v ležerni vožnji. Ni skrivnost, da tudi na avtocesti tempomat nastavim na hitrost 110 kilometrov na uro.
S prejšnjim avtom se mi je vedno mudilo, zdaj pa mi je vožnja v
užitek in me ne utruja več.« Na daljših poteh tako posluša celo

avdioknjige v nemškem ali angleškem jeziku. »Ugotovil sem,
da mi že samo poslušanje avdioknjig izboljša izgovarjavo, spomnim se kakšne besede, na katero sem že pozabil. Pred nastopi v tujini je zato kakšna daljša vožnja čisto dobrodošla,« pravi
Sašo, ki ga še vedno moti, da najnovejši avtomobili nimajo več
predvajalnika zgoščenk, a se je v svoji Škodi povsem navadil na
predvajanje glasbe s SD-kartice ali telefona. »Včasih se mi res
zdi, da nas tehnologija celo prehiteva.« A napredek je običajno
v pravo, boljšo smer. Če je še Sašev dedek, legendarni Slavko
Avsenik, v avtu vedno tovoril mali kasetofon, na katerega je
kar med vožnjo snemal sveže ideje za pesmi, Sašo danes to
opravi z enim samim klikom na telefon. Da lahko potem v avtu
na drugem koncu sveta nekdo posluša ansambel iz majhne
vasice na Gorenjskem.

Kodiaq je občasno njen drugi dom, zagotovo pa je njena druga
pisarna, zato ni čudno, da ima Simona, ki na Instagramu obljavlja
kot Mrs_Kodiaq, podrobno razčlenjene tudi glasbeno-vsebinske
preference za čas, ki ga preživi v avtu. »Glede na to, da v avtu
preživim ogromno časa, se mi zdi super, da lahko s telefona
kar brezžično predvajam glasbo in podcaste. Zadala sem si cilj,
da na poti najmanj 20 minut dnevno namenim podcastom za
profesionalno ali osebnostno izobraževanje. V avtu se lahko
zberem in imam hkrati dovolj miru, obenem pa me podcasti z
zdravorazumsko miselnostjo in pozitivnostjo spravijo v dobro
razpoloženje. In nimam občutka, da bi spremljava mojo pozornost odvrnila s ceste. Sicer pa poslušam radio ali glasbo. To
izbiram glede na razpoloženje. Kadar se počutim dobro in polno
energije, izberem tudi takšno glasbo. Ko sem napeta, izberem
glasbo, ki me pomirja. Le trdega rocka in metala ne prenesem.«
Vsak dan se mami na poti na hokejski trening pridruži tudi sin
Beno; takrat glasbo s svojega telefona izbira tudi on, Simona pa
tako spoznava njegov glasbeni okus. »Ko smo v avtu vsi trije, pa
največkrat potujemo brez glasbene podlage. Tako ne odplavamo vsak po svoje in se med nami razvije prijeten pogovor.
Izmenjujemo si informacije, si postavljamo neznana vprašanja,
na katera takoj poiščemo odgovore na spletu, in se s tem
bogatimo.«

Foto: Domen Grögl

strokovni podcasti (Bob Phibbs – The
Retail Doctor, Marc Wayshak, Grant
Cardone, Joe Vitale)
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MAJA
ZUPAN
direktorica Bled Bike Festivala
NAJPOGOSTEJE POSLUŠA:
radio in izbrano glasbo

V AVTU SE VRTIJO:

Radio 1 in Rock Radio, na USB-ključku pa so Abba, Roxette,
Whitney Houston, George Michael in Madonna
Čeprav sva se o glasbi v avtu pogovarjali, ko je imela za zvočno
podlago ptičje petje s travnika pred pisarno, Maja pove, da v
avtu skoraj ne gre brez glasbene spremljave: »Na krajših poteh
radio, na daljših izbor moje najljubše glasbe, tiste, ki mi trenutno
najbolj sede v ušesa in ima pomenljivo besedilo.« Glasba, pravi,
jo poživi, ji da dodatno energijo in moč. V avtu jo ugasne zelo
redko, le takrat, ko se pripravlja na kak nastop in potrebuje
miren razmislek, medtem ko je na kolesu nikoli ne posluša.
»Ko sedem na cestno kolo, moram poslušati promet, saj sicer
kolesarjenje ni varno. Na gorskem kolesu pa najraje prisluhnem
vsemu, kar je moč slišati v naravi. To je tisto, kar me navdihuje.«

ANŽE
TOMIĆ

(mladi) oče slovenske podcast scene
NAJPOGOSTEJE POSLUŠA:
podcaste

V AVTU SE VRTIJO:

Accidental Tech, Do By Friday in Radiolab (angleški)
Ko večina Slovencev še ni vedela, kaj sploh je podcast, je
vztrajal tako dolgo, da so ga mnogi že okronali za prvega
pravega popularizatorja spletnih oddaj pri nas. In seveda, v
avtu najpogosteje posluša prav te, čeprav svoj Apparatus
s šestimi aktivnimi podcasti in podcaste Vala 202, ki jih
pripravlja, posluša le službeno. »Ko sem kupoval avto, mi je
bilo najpomembnejše, da ima povezavo Bluetooth. Tako se
zdaj poveže s telefonom, na katerem imam naložen seznam
najljubših oddaj. Nikoli ne zamudim novih oddaj Accidental
Tech, Do By Friday in Radiolab,« pravi. »Vožnja mine neprimerno hitreje, poleg tega pa lahko izberem natanko tisto, kar me
zanima. Ponudba je že v Sloveniji izjemno pestra, v tujini pa
so možnosti pravzaprav neomejene. Všeč mi je občutek, da
se med vožnjo kaj naučim, se nasmejim, razmišljam; to v meni
vzbujajo podcasti. So super sekundarna dejavnost ob vožnji in
zaradi njih nisem nič manj zbran. Kakšno minuto preslišim, če
je na cesti pestro, ampak podcast lahko vedno prevrtiš nazaj.«
Hkrati pa absolutni zaljubljenec v podcaste vendarle prizna:
»Zjutraj pa še vedno poslušam Val 202. Živi radio ima, če je
dober, res svoj čar.«

ZADOVOLJITE SE Z NAJBOLJŠIM
KO SE ODLOČATE O AVDIO- IN POVEZLJIVOSTNI OPREMI AVTOMOBILA, VELJA DOBRO RAZMISLITI,
SAJ TEHNOLOGIJA, KI OMOGOČA POVEZLJIVOST Z ZUNANJIM SVETOM IN SVETOVNIM SPLETOM,
PONUJA TUDI OPAZEN NAPREDEK NA PRIMER PRI SPREJEMU RADIJSKIH PROGRAMOV. O KVALITETI
ZVOKA, KI V SODOBNIH MODELIH ŠKODA LAHKO ZADOVOLJI TUDI NAJZAHTEVNEJŠE AVDIOFILE
(ZVOČNI SISTEM CANTON), PA VERJETNO NI TREBA IZGUBLJATI BESED, NE NAZADNJE TUDI ZATO,
KER JE MOGOČE MNOGO STVARI KRMILITI PRAV Z – BESEDAMI!

BESEDILO: Matjaž Korošak
Kaj je DAB?
Prav gotovo je za tiste, ki so jim blizu
predvsem tematski radijski programi,
nepogrešljiv sprejemnik DAB+. Gre
seveda za digitalni radio, prilagojen
mobilnemu sprejemu, ki omogoča večjo
pestrost programov, boljšo kvaliteto
zvoka, sprejem skoraj brez motenj (do
skrajnih meja sprejema), poimensko
izbiranje programov (brez spreminjanja
frekvenc na različnih oddajnikih na poti),
več funkcij prometnega servisa … V
Sloveniji digitalno omrežje sicer deluje od
leta 2016, do konca letošnjega leta pa naj
bi imelo že 18 programov.

Ključna beseda: povezljivost
Multimedijski sistemi v avtomobilu
seveda zmorejo še kaj več kot sprejemati
digitalno radijsko frekvenco in predvajati
vrhunski zvok, ki ga avdiostrokovnjaki
umerijo na vsak model oziroma za
vsako potniško kabino posebej. Lahko
se povežejo s spletom, po katerem je
poleg radijskih programov mogoče
poslušati podcaste in zvočne knjige, si
pretakati glasbene vsebine neposredno
s spleta ali s pametnih naprav (v tem
primeru je dovolj tehnologija Bluetooth),
si sestaviti glasbeni seznam ... Seveda je
še vedno mogoče uporabiti USB-ključek
z naloženo vsebino ali poslušati izbrano
glasbo z zunanje naprave (AUX-vtič).
Lahko pa seveda vzpostavite tudi
spletno dostopno točko (hotspot) za
prenosne naprave drugih potnikov v
avtomobilu.

Ne le zabava, tudi informacije
Multimedijske naprave poleg zvočnih
vsebin zdaj ponujajo tudi najsodobnejše
podatke o prometu in vremenu na poti,
omogočajo dostopanje do (nekaterih
funkcij) avtomobila z aplikacijo, avtomobil pa lahko celo sam komunicira z
izbranim servisom in mu pošilja potrebne
diagnostične podatke (sistem ŠKODA
Connect). Ne nazadnje zmore avto sam
obvestiti reševalce o morebitni nesreči in
jim bliskovito hitro poslati vse potrebne
informacije (eCall). Pametne naprave
je mogoče integrirati v multimedijski
sistem (s povezavo SmartLink) in uporabljati njihove aplikacije na osrednjem
zaslonu. S pametnim telefonom ali
tablico je multimedijski sistem mogoče
nadzirati tudi z zadnje klopi (aplikacija
Media Command), tisti bolj analitični pa
lahko s povezavo SmartGate na telefonu
spremljajo tudi celo vrsto telemetričnih
podatkov o vozilu, njegovih potrebah,
zmogljivostih in delovanju.

RAZSTA VLJENA
DRUGA PERSPEKTIVA I SIMPLY CLEVER

TAKO JE VIDETI AVTOMOBIL,
RAZSTAVLJEN NA – NO, POVEJMO PO
DOMAČE IN PLASTIČNO – PRAFAKTORJE.
BESEDILO: Matjaž Korošak

Zelena Fabia Combi 1,2 TSI DSG je prestala zahteven
preizkus in z novinarji priznane nemške avtomobilske
revije Auto Bild prevozila 106 tisoč kilometrov. Med
dveletnim križarjenjem po Evropi so se za njenim volanom menjavali uredniki, novinarji, fotografi in drugi
člani uredništva, skupaj kar 40 različnih voznikov. S
Fabio so prevozili na tisoče avtocestnih kilometrov,
a se z njo podili tudi po ulicah Hamburga, kjer ima
sedež uredništvo te revije.
Slednjič se je Fabia vrnila domov, v rodno češko Mlado Boleslav. Tam je avtomobil prevzela skupina mehanikov in se nemudoma lotila razstavljanja. Takšna je
namreč običajna usoda vsakega avtomobila, ki mu pri
Auto Bildu namenijo podaljšan preizkus. Mehaniki so
najprej odstranili pokrov motorja, nato vrata in zatem
po hitrem postopku še druge dele in delčke.
Vsak odstranjeni del so skrbno pregledali in premerili strokovnjaki podjetja DEKRA, radoveden novinar
Auto Bilda pa je budno opazoval dogajanje. Razstavljeno karoserijo in druge dele so potem postavili še
pred belo ozadje za končno fotografiranje. To je razkrilo tudi najmanjše podrobnosti, ki so se jim posvetili
strokovnjaki.
In kaj se je zgodilo z razstavljenim avtomobilom? Vrnil
se je v Nemčijo. Vse sestavne dele so namreč namenili poklicni šoli, v kateri bodo dijaki Fabio ponovno
sestavili in sestavljeno še naprej uporabljali v učne
namene.
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Marku Jevtiču ni bilo na poti do uspeha podarjeno prav nič,
zato se njegov življenjepis bere kot zgodba o izjemni odločenosti in neomajni prepričanosti o lastnih sposobnostih. Na likovno akademijo je moral v Benetke, potem ko so ga v Ljubljani
odslovili. In opravil – pa čeprav v drugo – je tudi sprejemne
izpite na podiplomskem študiju transportnega oblikovanja v
Pforzheimu in se nato leta 2002 zaposlil v koncernu Volkswagen. Njegove poteze so izrisale Touarega druge generacije ter
šesto in sedmo generacijo Golfa, ko je presedlal k Škodi, pa je
kot »senior exterior designer« vtisnil svoj pečat prenovljenemu
Yetiju, novi Fabii, Fabii R5, konceptu Vision C, Superbu in Octavii – tisti, ki šele prihaja.
Kljub temu – ali pa ravno zaradi tega – je Marko Jevtič prijeten
in sproščen sogovornik. Brez zadržkov prizna, da je eden tistih,
ki imajo avtomobile preprosto – radi.
Rad se z njimi vozi, rad jih opazuje, rad
jih preizkuša. Skratka, avtomobilski
navdušenec, ki svojega dela ne jemlje
preveč resno in se na ta račun prav rad
pošali. Sproščenost in zmerna doza samozavesti sta tisto, s čimer sogovornika takoj prepriča. In potem še nalezljiv
smeh …

Ste si vedno želeli delati to, kar počnete zdaj, torej oblikovati
avtomobile?
Od nekdaj. Nekako tako je, kot bi od nekdaj želel biti pilot nadzvočnega letala – ali še več, astronavt, pa bi bil na koncu pilot
airbusa in bi bil s tem čisto zadovoljen. Tako bi bil tudi povsem
zadovoljen s službo v industrijskem dizajnu, saj se mi je že uresničitev te želje zdela skoraj nedosegljiva. No, pa še sprejeli me niso
na fakulteto v Ljubljani! Ja, res, očitno imajo v Ljubljani drugačne, višje standarde za sprejem. Zaradi tega pa danes nisem prav
hudo žalosten. Iskal sem pač prvo primerno fakulteto za študij
in jo našel v Benetkah, kjer sem študiral dekoracijo. Ne, nisem
delal prtičkov in izložbenih oken, kot bi kdo mislil – to je pač
neka srednja pot med industrijskim dizajnom in umetnostjo. Z
avtomobilskim dizajnom sem se srečal proti koncu študija, ko je
bil v Ljubljani Fordov oblikovalski natečaj, pri katerem sem prek
Georga Gedla prišel v stik z Robertom Lešnikom. In ko sem videl skice,
me je kar vrglo. Vedel sem – to je to.
Edina možnost nadaljevanja je bil zame
Pforzheim, kjer mi je uspelo v drugem
poskusu. In drugo je zgodovina!

RES SO BILA

NAJLEPŠA MOJA

NAJSTNIŠKA LETA V

LJUBLJANI. NOBENIH

V Ljubljani ste preživeli mladost, najstniška leta … Se sem pogosto vračate?
Oh, seveda, pridem dvakrat, trikrat na
leto. Tu so starši pa sestra, prijatelji,
znanci … Sicer to ni moje rodno mesto (rojen je na Reki, op. a.), ampak vsa
najlepša leta sem preživel tukaj, vse do
odhoda na študij v Benetke. Res so bila
najlepša leta mojega življenja najstniška leta v Ljubljani. Nobenih skrbi, starši so plačevali račune, moral sem samo
hoditi v šolo – kar mi ni šlo najbolje, razen seveda risanja (smeh).

SKRBI, STARŠI SO

PLAČEVALI RAČUNE,
MORAL SEM SAMO

Zakaj avtomobili?
Zame je avto lahko vse, od načina transporta od točke A do točke B pa do
skulpture s karakterjem. Zame mora
biti majhen avtomobil tak kot Fabia,
prijazen, malce nesramen, dinamičen.
Večji avtomobil, kot je na primer Superb, pa mora biti bolj resen, bolj linearen, bolj pojaven, celo malce aroganten. Tako pač je, če si v višjem razredu.
In Superb je.

HODITI V ŠOLO.

MARKO
JEVTIČ
TISTI SLOVENSKI OBLIKOVALEC, KI JE POSKRBEL ZA REVOLUCIJO
V VIDEZU VOZIL BLAGOVNE ZNAMKE ŠKODA.
BESEDILO: Matjaž Korošak / FOTO: Bor Dobrin

Dolgo ste živeli v Pragi in se na delo v Mlado Boleslav, kjer je
sedež Škode, raje vsak dan vozili. Zakaj?
Praga je zame ena najlepših srednjeevropskih metropol. Dunaj
je morda bolj mogočen, Budimpešta večja. Nobeno izmed teh
mest pa nima tako krasne srednjeveške arhitekture kot ravno
Praga. Praga je res nekaj posebnega, tudi zelo internacionalna,
veliko je novih informacij. In če me vprašate, če je bilo življenje
v Pragi bolj zabavno, kot je bilo v Braunschweigu – ja, seveda
(smeh). Ampak vedno je bil tudi v službi krasen izbor različnih
narodnosti, čudovitih ljudi, s katerimi se lahko družiš in takoj najdeš prijatelje, saj je oddelek za dizajn vedno najbolj mednaroden
v podjetju. Tu je ogromno zanimivih, tebi podobnih ljudi in potem
gre samo še za to, s kom se lažje pogovarjaš in raje družiš.

Iz Volkswagna, kjer ste začeli, ste odšli k Škodi.
Po spletu okoliščin sem pristal pri
Volkswagnu, da, in tam sem ostal kar osem let. Potem pa sem
potreboval izzive, nekaj novega. A to je bilo sredi prve krize, tako
da prav dosti ponudb takrat niti ni bilo. Potem je prišel prvi kontakt iz Škode, začeli smo se pogovarjati in stvar je postajala vse
bolj konkretna. Tedanjega šefa oblikovanja Jozefa Kabana sem
poznal že od prej, vedel sem, da je kreativen, da je dober dizajner,
da se zna boriti za svoje delo. In odločitev potem sploh ni bila
tako težka. No, seveda dobro poznam tudi trenutnega vodjo dizajna, Oliverja Stefanija, ki je bil moj šef že pri Volkswagnu, tako
da neznank ni.
Kaj vas navdihuje pri delu?
Tukaj bom ostal nekoliko skrivnosten. Lahko sem povsem utrujen, v stresu, pa sedem za mizo, začnem risati in ideje kar letijo.
Po drugi strani pa sem lahko miren in umirjen, pa imam nekaj dni
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ali kar ves teden blokado. To se mi je vedno zdelo zanimivo – od
kod pridejo vse te ideje. Temu delu procesa bi lahko rekel kreativa, ne maram pa pri tem uporabljati besede umetnost. Kaj pa
je neposredno inspiracija, navdih …? Pravzaprav vse, od industrijskega dizajna, mode, arhitekture do avtomobilov samih. Od kod
pa potem pridejo ideje – no, tega pa tudi sam ne vem (smeh).
Rojeni ste na Reki. Še hodite na dopust kam v bližino rodnega
kraja? Kje se pripravlja na nove izzive tak kreativec?
Starša sta iz Lovrana, ampak že pred mojim prvim letom smo
se odselili v Idrijo in potem v Ljubljano. Kot otrok sem imel obe
babici v Lovranu, tako da sem bil vsako leto vsaj kak mesec dni
tam. Zelo rad tudi smučam in kolesarim, ampak Mediteran mi
ogromno pomeni. Mimogrede – Čehi imajo izjemno radi Hrvaško pa tudi Slovenijo. Skoraj nobenega Čeha ne poznam, ki še ne
bi bil v Sloveniji. Ja, imajo poseben odnos do nas. Bi kar rekel, da
nas imajo radi.
Oblikovalska študija Vision C predstavlja začetek Škodinega
novega oblikovalskega jezika. Zdi se, da jo Vision X nadgrajuje
v smeri športnih terencev.
Seveda. Če je bil na primer Vision D pred štirimi leti znanilec nečesa novega, prvega koraka naprej pri formalnem oblikovalskem
jeziku Škode, znanilec Octavie, je Vision C drugi korak. Je ambasador novega oblikovalskega jezika. Vision D je bil torej evolucija,
medtem ko so Vision C ter potem nova Fabia, Superb in Kodiaq
skoraj revolucija. Škodini avtomobili bodo vse bolj emocionalni, skulpturalni. In Vision C je bil znanilec tega v zelo ekstremni
obliki. Seveda pa se danes vse vrti okoli SUV-ov in Vision X je
znanilec novega jezika pri športnih terencih. Zdaj tudi ni več nobena skrivnost, da ta koncept zares napoveduje serijski avtomobil. In ja, ni zadnji svoje vrste! Še več, naši prihodnji modeli bodo
mnogokrat tudi prilagojeni specifičnim svetovnim trgom. Tukaj
mislim predvsem kitajski in indijski trg, ki še rasteta. Seveda ne
bo šlo brez povsem električno gnanih modelov, ki jih predstavlja
koncept Vision E, ki prav tako napoveduje serijski model. Jasno
je, da bo po letu 2020 začela veljati nova, še strožja okoljska
zakonodaja. In zato bomo seveda tudi mi potrebovali električno gnane modele. Pri tem bo Vision E odigral ključno vlogo – in
ostal prava Škoda. Naj pri tem dodam še eno pomembno dejstvo. Poleg vseh ključnih elementov, ki veljajo za vse naše avtomobile, bo obdržal tudi zelo konkurenčno ceno!
Več emocionalnosti torej ne bo šlo v škodo tradicionalnih vrednot Škode – praktičnosti in funkcionalnosti ...
Morda je bil v preteklosti nakup Škode res predvsem racionalen, čeprav so bile tudi izjeme, kot je bil na primer Yeti. Dejstvo
pa je, da se je v Kabanovem času zgodil največji preskok ravno
v emocionalnosti dizajna, ki ga zdaj, pod novim šefom, z nekaj
novimi elementi razvijamo naprej. Navsezadnje oblikovanje
pravzaprav prodaja avtomobil. To je ljubezen na prvi pogled, ki
izvira iz zunanjosti. A treba je poudariti, da nismo pozabili naših

osnovnih kvalitet – funkcionalnosti in praktičnosti. Pri uporabnosti in praktičnosti avtomobila smo najmanj ostali na istem ali
pa vse te elemente celo še izboljšali. Tako smo pri Fabii, Octavii
in Superbu, predvsem pa pri najnovejših SUV-modelih, Kodiaqu
in Karoqu, postali absolutno merilo stvari v konkurenci. Vedno si
prizadevamo, da ostajamo povsem v vrhu razreda po notranjih
merah in prtljažniku.
Kako pomembni postajajo SUV-modeli, je mogoče videti tudi
pri RS-izvedbi Kodiaqa.
Družina RS je za nas seveda še kako zanimiva in dejstvo, da prihaja tudi najhitrejši Kodiaq, je pravzaprav znanilec športnosti v
drugih razredih. Tudi v tem primeru gre še vedno za enako filozofijo, kot jo poznamo – tak model mora biti predvsem dostopen in uporaben, hkrati pa ponujati vozniku dovolj zabave za
volanom. In Kodiaq RS je ravno tak model.
Kateri model iz bogate zakladnice Škode je na vas naredil
največji vtis?
Obstaja cel spekter oblikovalcev, od tistega, ki pozna vsak vijak
v zgodovini, in to na vsakem modelu, pa do človeka, ki odpre
motorni pokrov, pa ne ve natančno, kaj je blok motorja. Sam bi
se dal nekam v sredino. Tudi sam nisem sedel pred knjigo in
preštudiral zgodovine vsake znamke, za katero sem delal. Poznavanje je prišlo s časom. Dlje ko sem bil pri znamki, bolje sem jo
poznal. Če me vprašate, ali je zgodovina pomembna, vam bom
odgovoril, da zagotovo je. Če me vprašate, ali bomo pri Škodi
neposredno citirali zgodovino, pa mislim, da ne. Ampak še vedno
je tu cel spekter možnosti, ki so nekje vmes – od povsem retro
oblikovanja pa do tega, da bi kak zgodovinski model sodobno
interpretirali. No, name je največji vtis zagotovo naredila Fabia I.
Še danes deluje sveže, razen nekaj podrobnosti. Potem je tu še
odprta Škoda 1100 OHC, dvosed, roadster, krasen avto iz petdesetih let. Ko sem ga videl, mi je čeljust padla na tla. Prav nerodno
mi je bilo, da ga nisem poznal. In seveda še predvojni Superb,
vsekakor.
Kaj vozi Marko Jevtič?
Škodo, seveda, Superba sem zamenjal za novo Octavio L&K. Sicer pa se zdaj tudi precej manj vozim, saj sva se z dekletom odločila za bolj praktično rešitev in se iz Prage preselila v Mlado Boleslav. Tako se mi ni treba toliko voziti in imam več prostega časa.
Za konec: s čim se ukvarjate zdaj?
Zadnje čase me je najbolj okupiral projekt nove Octavie, ki je zdaj
skoraj končana in bo predstavljena že prihodnje leto. Hkrati se
ukvarjam še z dvema projektoma, pri katerih pa še ni povsem
jasno, če ju bo uprava potrdila. Gre za modela, ki bi lahko prišla
na trg v treh, morda štirih letih. No, tako je: pri enem bi rekel, da
je možnosti kakšnih 80, pri drugem pa že 90 odstotkov. In ne, ne
sprašujte me, saj veste, da ne smem povedati (smeh). Če bosta
SUV-a? Hm, čisto mogoče, da bosta res … (smeh).

VEČJI AVTOMOBIL
MORA BITI BOLJ
RESEN, BOLJ

Večji avtomobil mora biti
bolj resen, bolj
linearen, bolj
pojaven, celo
malce aroganten. Tako pač
je, če si v višjem razredu. In
Superb je.

LINEAREN, BOLJ
POJAVEN, CELO

MALCE AROGANTEN.
TAKO PAČ JE, ČE SI

V VIŠJEM RAZREDU.
IN SUPERB JE.

GREMO
NA POT!
POČITNIŠKO I SIMPLY CLEVER

OTROŠKA SOBA, JEDILNICA,
SPALNICA IN DNEVNA SOBA V
ENEM. PRIZORIŠČE DOŽIVETIJ,
KI OSTANEJO V SPOMINU ZA
VEDNO. NA MALIH IN VELIKIH
POTEH, V VROČEM SONCU IN
V OBJEMU ZIME: NAŠ (MALI)
AVTO! DA SE BOSTE SPOMINJALI LE PRIJETNIH DOŽIVETIJ,
PREBERITE NEKAJ NASLEDNJIH
VRSTIC IN SI JIH POLOŽITE NA
SRCE. POTUJTE ZA DUŠO, A
VOZITE SE Z GLAVO.

liti. Še pred odhodom se je priporočljivo
seznaniti s stanjem na cestah, in če je le
mogoče, pot načrtovati v obdobju manjše gostote prometa in poleti tudi manjše
vročine,« svetuje inštruktor varne vožnje v
AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
Manuel Pungertnik.

»Ves teden sva z ženo garala v službi, potem je bilo treba še doma vse oprati in
spakirati. Ko smo bili končno na poti, pa
se je začela zabava. Starejša otroka sta
se prepirala, dojenček je jokal, padli smo
še v zastoj, vmes nam je zmanjkalo vode.
In nato smo se še skoraj zaleteli,« obujata spomine na »peklensko pot na morje«
Barbara in Iztok.

»Že pri planiranju upoštevajmo postanke,
ki jih bomo naredili. Ti naj bodo večkratni
in kratki. Ob gneči in zastojih je primerno,
da smo nanje pripravljeni tudi z zadostno
količino tekočine in hrane. Raziskava znanstvenikov londonske univerze Loughborough je pokazala, da lahko vožnjo pod
vplivom blage dehidracije primerjamo s
tisto pod vplivom alkohola. Raziskava nakazuje, da bi morala biti skrb za zadostno
pitje vode naloga vsakega odgovornega
voznika. Nekateri vozniki se pitju med potjo nalašč izognejo, da jim ne bi bilo treba
delati nepotrebnih postankov in iskati toaletnih prostorov, a to ni najboljša zamisel,
saj potrebujemo tako vodo kot postanke
in počitek.«

Kaj svetuje strokovnjak?
»Daljše vožnje so največkrat povezane
z dopusti ali drugimi prijetnejšimi obveznostmi. Torej se moramo na takšno pot
tudi ustrezno pripraviti. Vsekakor so gneče
in zastoji problematični, zato moramo pot
primerno načrtovati in časovno oprede-

Pungertnik dodaja: »Na pot se odpravimo spočiti. Zaspanost za volanom je
vzrok približno 20 odstotkov prometnih
nesreč na cestah v Evropi in od 10 do
30 odstotkov prometnih nesreč v ZDA.
Če smo med vožnjo zaspani ali če so oči
razdražene in utrujene, pogled pa posta-

BESEDILO: Anja Bizjak

ja zamegljen, so to pomembni razlogi za
postanek. Bolje je prispeti na cilj nekaj
minut pozneje, a varno. Ne pozabimo na
zalogo goriva ter na brezhibnost zračenja
in hlajenja avtomobila. V primeru zastoja
ne pozabimo na pravilno razvrščanje, ki
bo omogočilo morebitno posredovanje
intervencijskih vozil.«
Alkohol seveda odpade. »Alkohol in pre-

Simply Clever nasvet: multimedijska zabava je seveda točno to,
zabavna in kratkočasna, vendar jo
med vožnjo v večji meri odsvetujemo. Gre za čas, ko je vsa družina skupaj, zato ga izkoristite za
ustvarjanje lepih spominov. Zakaj
bi vso pot vsak buljil v svoj ekran
(in prav izzival potovalno slabost),
ko pa lahko ves avto poskakuje
od petja, smeha in veselja? Spodbujajmo svoje otroke in otroka v
sebi! Če pa kdaj vendarle obupate
zaradi zahtev mladine ali lastne
želje po nekaj trenutkih miru
in tišine, poskrbite za to, da se
bodo otroci zabavali z ustreznimi
aplikacijami. Med Škodinimi jih
najdete kar nekaj. Poiščite jih na
Google Playu ali v App Storu.
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DRUŽINSKE POTI ZAHTEVAJO PREMIŠLJENO IZBRAN DRUŽINSKI AVTO.
OCTAVIA FAMILY IN OCTAVIA COMBI FAMILY STA ODLIČNA IZBIRA: POLEG
IZJEMNE PROSTORNOSTI IN DRUGIH ŽE LEGENDARNIH ADUTOV TEGA
MODELA OCTAVIA FAMILY ŠČITI OTROKE PRED SONCEM IN RADOVEDNIMI
POGLEDI Z DODATNO ZATEMNJENIMI ZADNJIMI STEKLI, VOZNIKU LAJŠA
DELO S TEMPOMATOM, ZA VRHUNSKO ZABAVO IN INFORMACIJE PA
POSKRBI S SMARTLINKOM TER RADIEM BOLERO Z 8-PALČNIM BARVNIM
ZASLONOM, OBČUTLJIVIM NA DOTIK.

povedane droge že v manjših količinah
pomembno zmanjšujejo posameznikove
sposobnosti varne udeležbe v prometu.
Zato naj bodo vozniki dovolj odgovorni,
da vozijo le v ustreznem psihofizičnem
stanju.« Hitrost vožnje naj bo prilagojena omejitvam, vozniškemu znanju in izkušnjam, gostoti prometa, vremenskim
razmeram, stanju vozila ter stanju in
preglednosti cest. »Uporaba varnostnih pasov na vseh sedežih velja za
voznika in vse potnike v vozilu. Otroci
naj bodo v ustreznih otroških sedežih
pripeti pravilno.«
Znate pakirati?
»Ko se odpravljamo na pot, vzamemo
s seboj pol hiše, ker nikoli ne vem, kdaj
bom potrebovala ravno tiste sandale s
peto, pa čeprav gremo v kamp (smeh),
otroka pa tudi ne moreta doma pustiti
svojih najljubših igrač, ki potem v glavnem samevajo. Tako pač je,« pripoveduje Andreja Bizjak. Zveni znano? Pa
znate pravilno – torej varno – pakirati?
Pravo vprašanje namreč ni, kako pred
dopustom vso nujno prtljago spraviti
v vedno premajhen prtljažnik. Življenjsko pomembno vprašanje je, kako to
narediti pravilno in prtljago zavarovati
za primer trka. Pri številnih nesrečah je
namreč za poškodbe potnikov kriv ravno nezavarovan tovor oziroma prtljaga.
Tudi če so vsi potniki pravilno pripeti z
varnostnimi pasovi, lahko namreč nezavarovana prtljaga, ki ob trku prileti
v potniško kabino, povzroči hude poškodbe. Kako torej pravilno naložimo
in zavarujemo prtljago v avtu?
1. Zadnjo klop prevračajte oziroma
podirajte le takrat, ko je to nujno
potrebno, saj klop predstavlja varovalno pregrado med prtljažnikom in
potniško kabino.
2. Tovora nikoli ne polagajte prosto v
prtljažnik – vedno ga naslonite na
naslonjalo zadnje klopi, če je mogoče, za pritrditev uporabite varnostne
pasove v avtu.
3. Varnostne pasove na zadnji klopi

Več informacij najdete na skoda.si.
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NAZAJ DOMA,
NAZAJ V RUTINI?
Vsakodnevni prevozi v vrtec, šolo, službo, razvažanje otrok na dejavnosti … so
lahko zelo stresno početje – in zato tudi
zelo nevarno. Voznik skuša prehiteti čas,
hkrati je z mislimi še pri delu in med vožnjo piše sporočila ali telefonira. »Med
šolskim letom iz službe po navadi dirjam do avta, da še pravočasno poberem
hčerko v vrtcu in sina v šoli ter nato sina
peljem na plavanje. Med vožnjo moram
dokončati, kar sem v službi pustil odprtega, to pa pomeni, da sem veliko na
telefonu. Priznam, takrat nisem ne najboljši voznik in ne dober oče,« iskreno
pripoveduje Branko Jelčič. Nikar ne bodite kot on! Raje v čim večji meri sledite
našim dobronamernim nasvetom.
1. Misli osredotočite na vožnjo, ki jo
morate opraviti. Pri tem pozabite na
obveznosti, ki vas čakajo, saj se jim
v dani situaciji ne morete posvetiti.
Na prvo mesto postavite vožnjo, ki je
kratka, vendar enako pomembna kot
vsaka druga. Varno do cilja!

pripnite ob klop, tudi če zadaj ni potnikov.
4. Uporabljajte pritrdilne prstane v prtljažniku.
5. V avtu imejte vedno pritrdilne trakove.
6. Drobne kose prtljage pospravite v
škatle, ostre in daljše kose zavijte v
odejo.
7. Pazite na pravilno razporeditev teže;
težje predmete vedno položite na
dno prtljažnika, predmetov, ki tehtajo več kot 25 kilogramov, pa po
možnosti ne odlagajte na mesta za
potniki.
8. Pazite na preobremenitev avta; največja dovoljena obremenitev oziroma masa je navedena v knjižici s
tehničnimi podatki.
9. Posebno težke predmete položite
v prostor za noge sovoznika, če je
seveda sedež nezaseden.

Postanki so nujni – in nevarni
Sodobna vozila vas že sama opozorijo, ko glede na vaše reakcije presodijo,
da je čas za počitek. Poslušajte pa tudi
sebe in si privoščite postanek. A ko se
ustavite, avto za seboj vselej zaklenite
in preverite, ali so okna dobro zaprta – tudi če ga zapustite le za kratek
čas ali se od njega oddaljite le za nekaj
metrov. Zmeraj dobro pazite na ključe,
saj utegnejo na primer z mize izginiti
v hipu, prav tako pa lahko predrznež
z vašim daljinskim upravljalnikom hipoma odklene avto, ko ne gledate na
mizo.
Koristno je tudi vsako tehnično varovalo proti kraji avtomobila, pa naj bo
elektronsko ali mehansko. Več časa
ko rabi tat za vlom, več možnosti je,
da ga nekdo pri tem zaloti ali prepodi.
Izurjeni tatovi znajo zaobiti elektron-

sko zaporo motorja, a če je hkrati na
volanskem obroču nameščena palica z
mehansko ključavnico, bo imel nepridiprav s krajo bistveno več dela, verjetno
pa se zanjo sploh ne bo odločil.
Vsekakor v vozilu ne puščajte vrednejših stvari. Tatovi sicer kradejo tudi avtomobile, a še pogosteje si postrežejo s
stvarmi, ki jih pustimo v njih. Jasno, vse
dopustniške prtljage ne morete jemati
s seboj na stranišče ali v restavracijo
avtocestnega počivališča, a puščanje
prenosnih računalnikov, dražjih mobilnikov, torbic ali celo denarnic v avtu ni
nič drugega kot vabilo tatovom, naj si
postrežejo z njimi, še zlasti, če jih pustite na vidnem mestu.
Nikoli in nikjer pa osebnih dokumentov, denarja, kreditnih kartic in avtomobilskih dokumentov ne puščajte v

avtu, ampak jih imejte vedno pri sebi.
Če vam ukradejo avto in z njim tudi
vse omenjene stvari, boste imeli še bistveno več težav kot sicer. Že prijava
kraje bo brez dokumentov bolj zapletena, precej težje pa bo tudi urejanje
poti domov. Zelo pomembno je, da
dobro veste, kaj morate storiti, če že
pride do kraje avtomobila ali vrednejših stvari iz njega. Takoj ko ugotovite
krajo, je treba poklicati policijo in krajo
prijaviti. Pred potovanjem velja narediti seznam vrednejših stvari v avtu,
kar bo koristno ob prijavi. Še pred potovanjem tudi s pametnim telefonom
poslikajte vse pomembne dokumente
(osebne dokumente, dokumente avtomobila in zavarovalno polico) in slike
shranite. Tako bo imela policija vse
potrebne podatke tudi v primeru, da
so vam iz avta (ali pa skupaj z njim)
ukradli vse dokumente.

2. Opazujte. Ker gre za rutinske vožnje,
le-te velikokrat opravimo podzavestno, z mislimi drugje. A promet je
živa materija, ki se vsako sekundo
spreminja. Te spremembe morate
kot voznik opaziti ter se nanje pravočasno in pravilno odzvati!
3. Čas je denar, pravi star pregovor. Vendar je na cilj treba priti varno. Zato
časa ne poskušajte pridobiti v vozilu.
Če ste pozni, ste ga že izgubili in je
lovljenje sekund med vožnjo nevarno.
4. Vsekakor morate poskrbeti, da so
vaši otroci pred vsakdanjimi vožnjami
pravilno nameščeni v otroških sedežih in ustrezno pripeti. Seveda morate biti varno pripeti tudi sami. Prav
vsaka vožnja je predolga, da se zanjo
ne bi bilo treba pripeti.
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PRIPRAVILI SMO PRIROČEN SEZNAM, S POMOČJO KATEREGA BOSTE
PRED ODHODOM LAHKO
PREVERILI, ALI STE RES
PRIPRAVLJENI NA POT. IN DA
BO VOŽNJA PRIJETNEJŠA IN
ZABAVNEJŠA, SMO DODALI
ŠE 10 IGER ZA VSO DRUŽINO. ODTRGAJTE SOSEDNJO
STRAN PO PRIPRAVLJENI
PERFORACIJI IN JO IMEJTE
VEDNO V AVTU.

o se je
Se se spomnite, kak
potovalo nekoc?
Pred tridesetimi, štiridesetimi leti je
bilo tako rekoč vse drugače. Avtomobili
so bili majhni, okorni. Klimatska naprava
je bila iluzija in prostoru v kabini ali v
prtljažniku skoraj nismo mogli reči prostor. »Zato so se kovčki, povezani z elastičnimi trakovi, dostikrat tovorili tudi
na strehi, v naročju pa smo nosili domače hlebce kruha in podobne nujnosti,«
se spominja 41-letna Mateja, 44-letna
Ana pa doda: »S seboj smo pač tovorili
osebno prtljago za vso družino, hrano
za deset dni (od vreče krompirja, petih
škatel riža in testenin, vloženih kumaric
pa vse do sveže zelenjave, ki jo je mama
tik pred odhodom trgala z vrta) in takrat obvezne pripomočke za počitniško
življenje – z nami so potovali majhen
šotor, napihljiv bazenček, viseča mreža,
zložljiv ležalnik, napihljiva blazina, očetov
surf, vreča igrač in kup knjig …« Da varnost ni bila na posebej visoki ravni, se
strinjata obe sogovornici. »Če smo šli

od doma ponoči, sva se s sestro leže stisnili na zadnji klopi, kjer sva imeli blazinico
in odejico, ter še malo spali. Ne spomnim
se, da bi bila katera od naju kdaj privezana
ali v otroškem sedežu. Hm, je avto zadaj
sploh imel varnostne pasove?« se sprašuje Mateja.
Običajno je takšno pot na morje spremljala nervoza staršev. »Mamo je ves čas
skrbelo, da nismo česa pozabili, očetu so
potne srage tekle po licu in je, če si ga kaj
vprašal, bolj zagodrnjal kot jasno odgovoril. Mene pa ni skrbelo nič, razen tega, da
bom prespala dva zame še danes izjemna
trenutka: prvega, ko smo končno le uzrli
morje, in drugega, ko je bil čas za malico.
Mama je pripravila 'pohano' piško, zraven
pa smo hrustali belo žemljico in pili pingo sok,« prevzame nostalgija Ano, ki se
spominja tudi številnih iger, ki so se jih
z družino igrali v avtu. »Oh, kaj vse smo
počeli, medtem ko smo stali v koloni na

Črnem Kalu! Igric v avtu je bilo, kolikor
nam je dopuščala domišljija. Največkrat
sva se z bratom igrala, kdo bo koga … po
nosu. Ko sem se naveličala neprestanih
zmag, smo vsi skupaj začeli miselne igre,
ki jih je narekoval oče, matematik po duši:
Koliko avtov pred nami lahko prešteješ?
(Saj se sploh ne vidi daleč.) Koliko avtov
nas je prehitelo? ('Oči, daj še ti prehiti
enega!' No, saj oče bi, a avto ni.) Koliko
avtov s tujo registracijo vidiš? (Eh, bom
raje poslušala na novo posneto kaseto po
rdečem walkmanu.) Potem je učiteljsko
palico prevzela mama slovenistka: Katera
beseda se začne na črko A? (In tako vse
do Ž!) Začnemo z eno besedo in nadaljujemo z novo besedo na zadnjo črko prve.
(No, za to igrico sva bila z bratom že malo
starejša.)« Mateja pa se spominja predvsem mahanja drugim voznikom, ko sta s
sestro, prilepljeni na zadnjo šipo, neumorno pozdravljali vse naokrog.
Danes je pot, če pozabimo večne dolge
kolone in zastoje na cestah proti obali in
ob njej, seveda povsem drugačna. Prostora v prijetno ohlajenem avtomobilu
zlepa ne zmanjka. Sedeži so udobni, funkcionalni, sodobne multimedijske rešitve,
ki omogočajo večurno zabavo, pa so povsem spremenile način preživljanja časa
tudi med vožnjo.

DOBRE
STARE

IGRE

MED VOŽNJO KREPITE RADOVEDNOST, SPOMIN IN KONCENTRACIJO SVOJIH OTROK
TER SE ZABAVAJTE SKUPAJ Z NJIMI! IZBOR IGRE PRILAGODITE STAROSTI OTROK,
POIGRAJTE PA SE TUDI S PRAVILI IN SI NAREDITE IGRO ČISTO SVOJO. VČASIH POMAGA,
ČE SI STANJE TOČK ZAPISUJETE (NA LIST PAPIRJA ALI V TELEFON), PA TUDI URA
(SEVEDA LAHKO TUDI NA TELEFONU), S KATERO SI BOSTE MERILI ČAS, NE BO ODVEČ.

BRANJE MISLI
Nekdo si nekaj zamisli, drugi pa postavljajo vprašanja, da bi ugotovili, kaj je to.
Mlajši si bodo zamislili kakšno stvar, ki
jo vidijo, npr. nebo, cesto, avtomobile,
hišo, sonce, torbo, travnike … Starejši
otroci naj si zamislijo stvari, ki jih okoli
sebe ne vidijo, npr. tobogan, psa, omaro
ali plavalni bazen.

GLASBENI VRTILJAK
Eden zamrmra pesem ali napev iz filma,
nadaljevanke ali risanke, drugi pa morajo uganiti, katera pesem je to. Za mlajše
pridejo v poštev otroške pesmice. Če
se hočete igrati dalje, pa lahko potem,
ko ste pesem že ugotovili, zapojete
skupaj.

MOJSTRI DOMIŠLJIJE
Eden izmed sodelujočih začne zgodbo z enim samim stavkom. Naslednji
doda nov stavek. Odrasli naj poskrbijo,
da zgodbo s svojim stavkom zapeljejo
širše, dlje, pestreje, da bo mlajšim lažje.
Igra se nadaljuje, dokler se udeležencem ljubi plesti zgodbo.

RIMARIJE
Sestavite svojo popotno himno! Prvi
igralec pove besedo ali besedno zvezo,
drugi pa mora najti takšno, ki se bo rimala. Mlajše otroke spodbudite z izborom

preprostih začetnih besed, za katere je
lažje poiskati rimo. Igra se nadaljuje, dokler nekdo ne ostane brez rime.
1

2
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EDEN, DVA, TRIJE ...
Vsi igralci naj štejejo avtomobile, ki so
podobne oblike in iste znamke, kot je
vaš. Morda opazite celo avtomobil, ki bo
enake barve! Lahko pa si razdelite delo
in vsak šteje avtomobile ene izbrane
avtomobilske znamke, oblike ali barve.
Igro lahko nadaljujete tako, da na cesti
iščete avtomobile, ki so večji, manjši,
daljši, krajši, svetlejši ali temnejši od vašega.

POZNAVALCI
Izberite temo, na primer sadje, risanke
ali živali. Prvi na primer iz kategorije
sadje izbere banano, drugi jabolko, tretji ananas. Ko zmanjka idej, oseba izgubi ali pa izberite novo temo. Za mlajše
igro prilagodite in jim omogočite, da
večkrat ostanejo brez odgovora, preden jih izločite (in tvegate jok).

SPOMIN
Prvi igralec začne s črko A in mora najti
besedo, ki se začne na to črko, na primer:
»A je za avto.« Drugi izrečeno ponovi in
doda drugo črko abecede: »A je za avto, B
je za brado.« Tako si sledijo vse črke abecede, pri čemer je treba vedno ponoviti

vse prejšnje. Da bi bila naloga težja, lahko
črke premešate in ne sledite sosledju v
abecedi. Zmaga tisti, ki pride najdlje. Lahko pa se odločite, da sploh ne boste tekmovali in se boste imeli samo lepo.

KAMNIT OBRAZ
Izberite igralca, ki bo moral skozi vso
igro ohraniti resen obraz. Drugi izberejo
zanj posebej neumen odgovor, s katerim bo moral odgovarjati na vprašanja.
Le poskusite resno odgovoriti s »sosedova krava«, ko vas vprašajo, kdo je
vaša velika ljubezen. Ko se zasmejite, je
čas, da vašo vlogo prevzame kdo drug,
in igra se nadaljuje. Smeh je zagotovljen!

VERIGA BESED
Prvi igralec izgovori besedo, drugi pa
mora najti novo besedo, ki se začne s
črko, s katero se je prejšnja končala, na
primer: žirafa – akumulator – rozina.
Lahko se celo dogovorite, da morajo biti
izbrane besede iz točno določene teme,
npr. živali, drevesa ali vrste hrane. S starejšimi otroki lahko iščete avtomobilske
znamke, države ali mesta.

TIŠINA
Že obupno potrebujete vsaj nekaj sekund tišine? Tisti, ki je lahko najdlje tiho,
zmaga! Preprosto, ne? No, ko se vozite z
otroki, niti ne tako zelo …

PREDEN SE Z DRUŽINO ODPRAVITE NA POT, SI POMAGAJTE S TEM
SEZNAMOM OBVEZNE OPREME, KI VAM BO POMAGALA, DA BOSTE CILJ
DOSEGLI PRIJETNO, UDOBNO IN BREZ STRESA. POT JE NAMREČ CILJ IN
MED POTJO SE VELJA ZABAVATI!

Smo dobre volje in komaj čakamo, da se
dogodivščina prične?

Je v avtu dovolj hrane oziroma prigrizkov za
morebitna daljša čakanja v prometnih zastojih?

Je voznik spočit in sproščen?

So v avtu pripravljeni vrečke in robčki, če bi kdo
bruhal?

Je rezervoar poln?
Smo preverili količino olja?

Imamo pri sebi vsa zdravila, ki jih je predpisal
zdravnik?

Smo preverili količino hladilne tekočine?

Imamo pri sebi malo potovalno lekarno?

Smo preverili količino zavorne tekočine?

Smo se pozanimali o razmerah na cesti?

Smo preverili tlak v pnevmatikah?

Vemo, kako je s cestninami in vinjetami? Imamo
pri roki drobiž?

Smo očistili vetrobranska stekla in preverili količino tekočine za pranje stekel?
Naša klimatska naprava deluje brezhibno?
Imamo s seboj osebne dokumente ter vozniški
izpit in druge listine, ki jih potrebujemo za vožnjo
v tujini?
Imamo s seboj zavarovalno polico in prometno
dovoljenje?
Imamo v avtu na dosegu roke še veljaven komplet prve pomoči in varnostni jopič?

Natančno vemo, kako do cilja? Imamo v vozilu
najnovejšo različico navigacije?

Imamo pri sebi rezervna oblačila za otroke?
So baterije vseh elektronskih naprav
napolnjene, polnillniki pa pri roki?
Smo otrokom na tablice in telefone naložili
igrice, primerne njihovi starosti? Zanimive
aplikacije ŠKODA najdete na portalih Google
Play ali App Store.
Imamo s seboj najljubše igrače in glasbo svojih
otrok za njihovo animacijo?
Ne pozabimo: v primeru, da gre kaj narobe, nam
lahko 24 ur na dan, vse dni v tednu, po Sloveniji in
EU pomaga asistenca Porsche Slovenija - Škoda.
Pokličemo jo lahko na številko 080 19 41, iz tujine pa na številko +386 1 58 25 102.
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IN ZLEPITE PAPIRNATO MAKETO V
RAZMERJU 1 : 32. DA VAM BO LAŽJE, STRANI
Z NAČRTOM S POMOČJO PERFORACIJE
ENOSTAVNO IZTRGAJTE IZ REVIJE, NATO
PA SLEDITE NAČRTU IN UŽIVAJTE V
USTVARJANJU S ŠKARJAMI IN LEPILOM.

SE VAM BO
POSVETILO?
Luči so med najbolj prepoznavnimi oblikovalskimi elementi Škodinih vozil. Vsak model ima drugačen svetlobni
podpis. Ga poznate? Povežite žaromete z modeli in pravilnost svojih odgovorov preverite na dnu strani.

1

2

3

4

5

6

7

A

ŠKODA
CITIGO

B

ŠKODA
KAROQ

C

ŠKODA
FABIA

D

ŠKODA
KODIAQ

E

ŠKODA
RAPID

F

ŠKODA
OCTAVIA

G

ŠKODA
SUPERB
Odgovori: 1-F, 2-C, 3-G, 4-B, 5-A, 6-D, 7-E

SVOJEGA KAROQA
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MLADA DRUŽINA UROŠA BITENCA, ZNANEGA
GLASU RADIA ANTENA, PRILOŽNOSTNEGA
ŠALJIVCA, OBČASNEGA PLESALCA IN NAVDUŠENEGA ŠPORTNIKA, JE SICER SESTAVLJENA IZ
TREH POSEBNIH LJUDI IN DVEH PSOV. VSI SKUPAJ PA TVORIJO PRIKUPNO CELOTO, KI JE NA
POMEMBNI MISIJI: ŠIRITI LJUBEZEN.
BESEDILO: Anja Leskovar / FOTO: Domen Grögl

#PRAVA LJUBEZEN
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V DRUŽINI
BITENC NI
TEKMOVANJA
ZA PREVLADO,
JE EN SAM
ZEN.

Videoposnetek iz porodne sobe, ki prikazuje smejočo se mamo, tik preden se
ji rodi prvorojenka, je vzbujal vtis, da je
Uroševa žena strašno potrpežljiva. Ob
posnetku nasmejane malčice, obkrožene z dvema psoma, je bilo slutiti, da
je Uroš obdarjen s povsem umirjenim
otrokom. Ključniki pod družinskimi slikami – #love #family #širimoljubezen –
so nakazovali, da se morda v zafrkantu,
ki ga poslušamo in gledamo na radiu
Antena, skriva nežna duša, ki med svoji
dve dekleti razdaja neskončno ljubezen,
a jo zna hkrati velikodušno širiti tudi naokrog. In potem se je izkazalo, da je vse
čisto res!
Dan D: ko pride Ula
Urošu Bitencu, znanemu glasu radia
Antena, je »fajn« – ker je »fajn« on in
ker je »fajn« njegova družinica. »Kar
nekako zgodilo se nama je. Prav veliko
nisva načrtovala, ampak naenkrat sva
imela dva psa, kupila sva stanovanje, se
poročila, dobila Ulo Sijaj in nov avto,« se
s širokim nasmehom spominja Uroševa
žena Antea, tista, ki jo je njen soprog
nekega meglenega dne pred devetimi
meseci med popadki snemal v porodnišnici. Uroš medtem iz Superba izpusti še dva štirinožna družinska člana,
Sherlocka in Polono, v naročje pa nežno
stisne malčico, ki brezskrbno začne neselektivno širiti nasmehe.

prireditvah, kot sta ljubljanski tek Hop na
Grad in tek na vrh Kristalne palače.

Zlahka razumem, zakaj z Anteo pravita,
da jima je Ula razsvetlila življenje na nešteto načinov. »Ne le da je smisel življenja dvignila na povsem drugo, višjo raven,
ampak naju je tudi izboljšala kot človeka.
Zdaj na primer neprimerno bolj razumeva
in ceniva to, kar so starši storili za naju,«
hvaležno opisuje Antea.
Obema je povsem jasna ena in najpomembnejša vrednota, ki jo želita omogočiti svoji hčerki: življenje v ljubeči družini.
Ko Uroš mehko pogleda proti svojima
puncama, ki se crkljata na travi, in pojasni, da je Ula svoje ime dobila, ker Uroš
ljubi Anteo, nimam druge možnosti, kot

da sklenem, da jima ta na videz preprost
življenjski cilj že uspeva.
Skupaj za skupno dobro
Ampak zavrtimo zgodbo malo nazaj. Uroš
je bil menda v mladosti »precej neumen«,
kot sam opiše svoje mladostniške vragolije, recimo tisto, ko je samo v spodnjicah
tekel okoli Blejskega jezera zgolj zato, ker
mu je prijatelj rekel, da si ne upa. O »neumnosti« ni več sledu, tudi tveganih avantur se Uroš po Ulinem rojstvu ne loteva
več, je pa brez dvoma ostalo še precej
razigranosti in ustvarjalnosti za nenavadne podvige, tudi v službi. »Imam najboljšo službo na svetu! Vsako domislico, ki

zraste v moji glavi, na Anteni podprejo,«
se z nasmehom spominja trenutka, ko je
obdan z varnostniki in preoblečen v slavnega igralca Buraka pozdravljal oboževalce. »A morda še pomembnejše se mi
zdi, da je prepoznavnost, ki je del takšne
službe, odličen vzvod za to, da s svojim
vplivom po družbenih omrežjih dosežem
še kaj večjega, širšega.«
Tako kot se pot začne z enim korakom,
se pač tudi sprememba začne z enim človekom. En sam Uroš lahko z enakomislečimi vplivneži na Oviratlonu dvigne glas
za otroke, en sam Uroš je dovolj, da še
koga spodbudi k udeležbi na dobrodelnih

Ko pomislim na vse projekte, ki si jih je že
izmislil in z brezpogojno Anteino podporo pri njih tudi vztrajal, ga vprašam, ali mu
ta vihrajoči um ponoči sploh dovoli spati.
»Seveda, posebno zato, ker Ula spi vso
noč,« ponosno pritrdi. Hkrati pa z velikim
zanosom razloži, kako veliko mu pomeni,
ko mu gospodinja s Štajerske sporoči,
da je začela migati, ker jo je navdihnila
njegova odločitev, da vsak dan vsaj 15
minut nameni športu, pa četudi je to tek
po stopnicah. In navdušen je nad tem,
kako se je še nekdo z njegovo spodbudo odločil, da ne bo več pil alkohola. Ja,
Uroš celo na svoji fantovščini, na kateri je
moral gigantskega plišastega konja med
tekom nositi do Trojan in ga na poniju voziti do Celja, ni spil niti kapljice alkohola.
»Po bolezni sem preprosto ugotovil, da
mi alkohol ne prija. In to je vse,« Uroš poenostavi svoj izziv.
»Njegov izziv je recimo tudi, da avto vozi
s kar se da majhno porabo,« mi na skrivaj pove njegova sovoznica in sopotnica
na mnogih izletih, ki so jih in jih še bodo
naredili s svojim Superbom. Pa Uroš
vendarle sliši ženin komentar in v smehu doda, da je pač Gorenjec in da ga kar
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malo vrže iz tira, ko vozi Antea in podre
vse njegove upe za novo rekordno majhno porabo. Antea, ki jo Uroš nadvse rad
kliče žena, pa v svoje opravičilo doda, da
je poraba že tako ali tako majhna: »Zakaj
bi potem varčeval?«
Najpomembnejši projekt: živeti
Površnemu očesu bi se utegnilo zdeti, da
Uroševo življenje poganjajo izzivi, da njegove nemirne noge stalno potrebujejo
nov cilj, višje nadstropje, nov vrh. Morda včasih. Ampak v družini ni izzivov, v
družini ni poseganja po več, bolje, hitreje, izvirneje, bolj noro. V družini Bitenc ni
tekmovanja za prevlado, je en sam zen.
»Uroš je res vrhunski ati. Sva povsem
enakopravna partnerja, oba delava vse,
nikomur ni nič težko. Previjanje, vsta-

janje, hranjenje, igranje, vse nama je v
užitek,« Antea iskreno opiše njihovo
skupno življenje. In če je otrok res ogledalo staršev, potem njenim besedam
moram verjeti. Ula med njima ne izbira,
obema se smeji, oba enako močno udari
s palico, enako se odziva na ljubkovanje
in pomirjanje obeh. In s popolnim občutkom varnosti se igra tudi v mojem
naročju, medtem ko njena starša z vso
vnemo plešeta pred objektivom.
Dobro jima gre, če vemo, da je Uroš
pravzaprav plesni začetnik. Za svojo
poroko pred dobrim letom se je prvič v
življenju naučil plesno koreografijo. Anteo pa tudi producente oddaje Zvezde
plešejo je tako navdušil, da so ga povabili k sodelovanju. »Nisem mogel reči
ne, ampak hkrati sem bil kar vesel, da

NJIHOV SUPERB
Nad svojim Superbom Combi so navdušeni. Celo Ula se rada
vozi v njem in med vožnjo skoraj vedno zaspi (blagodejnost tega
fenomena bodo še posebno cenili starši, ki jim ni bil dan). Antei se
zdi najpomembnejše, da je avto dovolj močan in zato tudi varen ter
da je v prtljažniku dovolj prostora za Sherlocka in Polono, voziček
in nahrbtnik za izlete. (Na dan, ko smo se srečali, je Uroš vanj stlačil
celo svoje kolo.) Urošu pa je seveda všeč poraba pod petimi litri, ki
je rezultat njegove – kot pravi – eko vožnje. Antea se samo zahahlja.
Ona pač rada sliši zvok motorja in čuti njegovo moč, pa zato poraba
naraste za nekaj decilitrov. A najbolj je čutiti njuno navdušenje nad
izbiro avtomobila, ko se ozreta proti drevoredu, kjer je parkiran, in
Uroš reče: »Madona, je lep tamle med drevesi.« Antea pa samo
pokima.

sem šel hitro domov. Bilo je izjemno
naporno: po službi vsak dan na trening, punci sem videl bolj malo. Bilo je
zabavno, ampak raje sem z njima,« se
spominja Uroš.
Kot da naju s fotografom ne bi bilo,
Uroš in Antea brez glasbene spremljave zaplešeta valček, se poljubita, objameta. Ob tretjem Uroševem
»Poglej, kako lepo ženo imam!« neham šteti ljubeznivosti, ki jih mož

izkazuje soprogi. In čeprav moram z
vso dolžno iskrenostjo njeno lepoto
priznati tudi jaz, me še bolj kot to navduši njena milina. Ne čudim se, da so
Anteo izbrali za igro v ansamblu tankočutne ljubezenske drame Cvetje v
jeseni. Razumem, zakaj je pri svojem
delu z ljudmi tako uspešna. Predvsem
pa vem, zakaj je Uroš v tej ženski našel svojo brezpogojno podpornico.
Tisto, ki razume, ko jo iz radijskega

etra naheca za prvi april. Tisto, ki razume, zakaj je pomembno, da skupaj
#širimoljubezen. Tisto, ki po treh debelih urah fotografiranja, poziranja,
animiranja Ule in potrpežljivega odgovarjanja na nešteta vprašanja mirno
sede za volan in pelje domov, da lahko
Uroš zajaha kolo in udejanji svoj izziv
#sportvsakdan. In pri tem ne pozabi
dodati, kako ji je Uroš všeč v oprijetih
kolesarskih oblačilih.

Kar navdihujoči so tile člani družine
Bitenc. Če bi zaključek pisali oni, bi
verjetno napisali takole: Družina je vse.
Ljudje s(m)o bistvo. Objemite in poljubite svoje ljube. Povejte jim, da so za
vas lepi. Pokažite jim, da so pomembni
in ljubljeni. Potem se z njimi usedite v
avto in jih peljite na avanturo, ki je ne
bodo pozabili, pa četudi na lov za zakladom v bližnji gozd. Kajti to je #pravoživljenje. To je #pravaljubezen.

ŠKODA SUPERB COMBI 2.0 TDI
Moč motorja: 150 KM (110 kW)
Barva: bela
Najboljše lastnosti: varnost, majhna
poraba, velikost prtljažnega prostora in
obline
Dodatki, ki navdušujejo Anteo:
skriti dežniki v vratih (ker so rešili že
marsikatero oblačilo), držala za skodelice
(ker rešujejo preprogo v avtu in odlično
delujejo), dva hladilnika (ker ohranjata
neoporečnost hrane na poti)
Dodatki, ki navdušujejo Uroša: prostoročna telefonija (da lahko s poti pokliče
ženo), Apple CarPlay (da lahko posluša
najljubše podcaste kar s telefona), strgalo
za led v pokrovčku rezervoarja za gorivo
(ker je preprosto genialno pri roki)
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ZA GOSPODIČNE IN GOSPODIČE S STILOM, ZA MLADE PO LETIH IN
SRCU, ZA VSE, KI RADI VOZIJO MAJHNO, A UŽIVAJO V VELIKEM: FABIA
JE DINAMIČEN AVTO RAZKOŠNIH DIMENZIJ, IN TO V VSEH POGLEDIH.
BESEDILO: Matjaž Korošak

S prenovo je tretja generacija tega
univerzalnega modela dobila še precej več kot le sodoben, svež prednji
del, ki najbolj pritegne pogled. Največ
pozornosti je bilo namreč namenjene
varnosti, varčnosti ter dvigu kvalitete in udobja. Elegantnejša podoba si
podaja roko z izpopolnjeno notranjostjo, zavidljivo ravnjo povezljivosti in
z možnostjo personalizacije. Zdaj bo
lahko vsak voznik svoji Fabii dodal
še več svojega, droben osebni pečat.

Tako bo na primer poleg dvobarvne
karoserije in dvobarvnih sedežev izbral še nova platišča z do kar 18 palci
premera. S tem bo nova podoba ne le
elegantnejša, ampak bolj dinamična.
Navsezadnje je Fabia tudi Škodin serijski zmagovalec v reliju, kjer tekmece
premaguje na vseh podlagah. Vozno
dinamiko ima zapisano v genih.
Tokrat je kombinacija zunanje kompaktnosti, notranje prostornosti in

milijone vozil vseh
treh generacij modela
Fabia je izdelala in
prodala Škoda.

predvsem varnosti še toliko izrazitejša, predvsem z novimi asistenčnimi
sistemi. Za to bodo še posebej hvaležni starši mladih voznikov pa tudi
družine z naraščajem. Nekoga pa želi
Fabia svežega obraza poslej nagovoriti še izraziteje: s svojo posodobljeno
eleganco in notranjo dodelanostjo,
svežimi potezami in boljšimi materiali
se dobrika predvsem kupcem, ki želijo
več in se odkrito spogledujejo s premijskimi izdelki, a na racionalni način.

Merilniki so dobili novo,
prepričljivejšo in izrazitejšo
notranjo gravuro, več
je kromiranih obrob.
Armaturna plošča ima
vgrajeno okrasno letvico.

Poslej je mogoče notranjost
naročiti v dveh barvah s kontrastnimi šivi. Novi so tudi športni
sedeži v kombinaciji usnja in
blaga s kontrastnimi šivi.

Fabia zdaj ponuja cel kup najsodobnejših asistenčnih in
varnostnih sistemov, ki so bolj običajni v višjih avtomobilskih
razredih. Poleg šestih zračnih blazin in sistemov ESC
(stabilnostni sistem), XDS (simulacija zapore diferenciala) in
ASR vključuje ta seznam še funkcijo samodejnega mestnega
zaviranja v sili, aktivni tempomat (ACC), opozarjanje na prečni
promet zadaj, večnaletno zavoro, opozarjanje na utrujenost
voznika, opozarjanje na vozilo v mrtvem kotu, vzvratno kamero
in pomoč pri speljevanju v klanec.

Osrednji zaslon vseh multimedijskih sistemov odslej meri najmanj 6,5 palca. Poleg
osnovnega multimedijskega sistema Swing sta na voljo še Swing Plus in Amund
sen. Že Swing Plus ponuja tudi tehnologijo Bluetooth in SmartLink+, torej vmesnik za integracijo pametnega telefona v multimedijski sistem, ter Media Command, s katerim je mogoče multimedijski sistem nadzorovati z zadnjih sedežev.
Fabia pa se lahko poslej pohvali tudi s sistemom ŠKODA Connect, s katerim so
vozilo in potniki v njem vedno »online«. Sistem ponuja aktualne informacije o
prometu na izbrani poti v realnem času in po potrebi predlaga obvozno pot. V paket teh storitev sodijo še informacije o bencinskih črpalkah, vremenska napoved,
novice … Fabia s tem sistemom tudi pomaga vozniku v različnih voznih situacijah,
na primer v primeru okvare vozila, ko lahko ob pritisku na gumb pokliče pomoč
in pošlje potrebne informacije svetovalcu, ali pri urejanju servisnih storitev, saj
pošilja vse potrebne podatke o stanju avtomobila na ustrezen pooblaščeni servis.
Lastnik lahko tudi oddaljeno dostopa do avtomobila ter na daljavo odklepa in zaklepa vrata, preverja podatke (prevoženi kilometri, gorivo v rezervoarju, doseg …),
išče, kje je parkiral svoje vozilo, in še marsikaj, kar lahko počne kar po mobilnem
telefonu s pomočjo aplikacije ŠKODA Connect. Lahko pa si v avtomobilsko navigacijo kar od doma pošlje tudi izbrano pot.
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Fabia po prenovi ni spremenila zunanjih mer – kljub
nekaj manj kot štirim metrom dolžine (4,26 metra
pri različici Combi) je prostornost njena prva vrlina.
Kabina v širino meri več kot 1,4 metra! In prtljažnik?
Njegova prostornina v petvratni Fabii meri od 330 do
960 litrov, v Combiju pa od 530 do 1395.

Zajeten kup elementov udobja skrbi za zadovoljstvo voznika in
potnikov. Tu je na primer sistem KESSY, ki omogoča odklepanje, zaklepanje in zagon avtomobila brez ključa, le s pritiskom
na gumb oziroma s potegom kljuke vrat. Omenimo še senzor za
dež, ki pomaga uravnavati delovanje brisalcev glede na intenzivnost padavin, sistem za samodejni vklop dolgih luči, ki pripomore k optimalni vidljivosti, in sistem prilagodljivih žarometov
AFS, ki skrbi za optimalno osvetlitev na izbrani poti.

Na zadku so mesto dobile
nekoliko preoblikovane
zadnje luči, ki imajo izrazitejšo
C-podobo, ki je tako značilna
za vozila Škoda. Tam so tudi
serijska LED-svetila.

Sprednji del ima odslej sodobnejši videz, in to
predvsem zaradi ožjih žarometov s serijskimi
LED dnevnimi svetili in izrazitejšimi notranjimi
kristalastimi potezami. Nova je tudi maska z
večkotno obrobo, ki je prav tako ožja z izrazitejšimi
vertikalnimi režami. Odbijač je nekoliko širši.

Slikajte se raje kje
drugje kot pred
radarjem na avtocesti.
Obupanega voznika iz
stranske ulice spustite v
kolono in mu polepšajte
dan. Pešcem pa brez
pomisleka varno
ustavite – hej, tako bodo
lahko še občudovali vaš
avto! Ne le upoštevanje
zakonskih predpisov,
tudi bonton in empatija
sta ključna za udobno in
varno vožnjo. Preprosto
Simply Clever!
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BONTON
Kako lahko postanete del rešitve in prekinete negativno
verižno reakcijo v prometu? Pripravili smo nekaj namigov.

1.

OČESNI STIK
Potrudite se za očesni
stik in vzpostavitev bolj
osebnega odnosa z
drugimi vozniki.

4.

2.

NASMEHNITE SE
Nasmeh dela čudeže –
za ceno enega dobite
dva nazaj!

5.

POMAGAJTE
Postavite se v kožo
tistih, ki se težje
znajdejo za volanom.
Empatija je ključna.

PREDVIDEVAJTE
Potrebni so
predvidevanje
nevarnih vozniških
situacij, zbranost in
umirjenost.

7.

8.

SIGNALIZIRAJTE
Svoje namene jasno
nakažite drugim
udeležencem v
prometu; smernik
govori mednarodno
priznan in vsem
preprosto razumljiv
jezik, ki pravi »grem
tja«.

EKIPNI DUH
Ključna sta aktivno
sodelovanje za
preprečitev nastanka
nevarnih situacij in
ekipno prizadevanje
vseh udeležencev v
prometu.

3.

POMAHAJTE
Spravljiva in razumljiva
gesta z roko premosti
jezikovne in druge
komunikacijske šume.

6.

NE STRESAJTE JEZE
Pustite jo tam, kjer
vas je ujela; naj vas
neprimerno in nasilno
vedenje drugih ne
spremlja ves dan.

9.

SPOŠTUJTE
Bodite spoštljivi
in prizanesljivi do
drugih udeležencev v
prometu, še posebej
tistih, ki so šibkejši
od vas: pešcev in
kolesarjev.

DILEMA I SIMPLY CLEVER

KUPITI
OTROKU
AVTO

TUDI VI ODLOČNO VZTRAJATE PRI STALIŠČU, DA SI BO OTROK
SVOJ PRVI AVTO KUPIL SAM, KO BO ZANJ ZASLUŽIL DOVOLJ
DENARJA? ALI STE MED TISTIMI, KI BI MU GA VSAJ POMAGALI
KUPITI, ČE BI SI SEVEDA TO FINANČNO LAHKO PRIVOŠČILI?
BESEDILO: B. B.
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»Sem proti temu, da starši svojemu
že odraslemu otroku kupijo vse, kar
si zaželi, ne da bi za to obstajala prava
potreba. Ljubljančan bo verjetno lažje
prihajal na fakulteto z javnim prevozom kot nekdo, ki študira ob delu in se
mora voziti tako v službo kot na fakulteto,« razmišlja Ana Markovič. Sama
pozna primer, ko sta starša hčerki ravno zato, ker je bilo to potrebno zaradi
usklajevanja študija z delom, pomagala
pri nakupu. »Hči je prispevala za mesečni obrok, starša pa sta plačala polog, saj hči za to ob nizkih prihodkih ni
imela dovolj prihrankov.«

Varnost na prvem mestu
Marsikdo bo ob tem le zamahnil z roko,
češ, kaj pa mladi rabijo nove avtomobile. Naj si za nekaj sto evrov kupijo
rabljeno vozilo, če ga že potrebujejo!
Toda takšno razmišljanje skriva veliko nevarnih pasti. Starši, ki se odločijo
za nakup rabljenega vozila za svojega
otroka oziroma tak nakup podpirajo, bi
morali prej temeljito razmisliti. Presenečeni bi namreč lahko ugotovili, da bi
bil nakup novega, a (seveda!) racionalno
izbranega modela (primerne velikosti
in z ustreznim motorjem ter opremo)
s pomočjo primernega načina financi-

ranja podoben finančni zalogaj. Pri tem
pa več kot denar šteje varnost življenja
naših otrok, kar je za vse starše neprecenljivo.
Da so novi avtomobili varnejši od starih,
je jasno vsem. Le malokdo pa ve, da to
ni samo zaradi boljše in novejše varnostne opreme, boljšega podvozja, zavor,
ampak tudi zaradi čvrstejših karoserij (z
natančno določenimi zmečkljivimi conami, ki vpijajo energijo trka) in boljših
vgrajenih materialov. Poleg tega materiali v rabljenih avtomobilih nimajo več
enakih lastnosti kot pri novih. Omeni-

ti velja tudi pnevmatike, ki na starem in
rabljenem avtomobilu zagotovo niso v
odličnem stanju.
Posebno poglavje so varnostni asistenčni sistemi, ki so v zadnjih letih doživeli
skokovit razvoj. Danes mora biti vsak
nov avto med drugim opremljen s stabilnostnim sistemom ESC in sistemom za
nadzor tlaka v pnevmatikah, vse bogatejša pa je tudi druga varnostna oprema – to
pa je pri rabljenem avtu prej izjema kot
pravilo. Na videz ugoden nakup se tako

lahko kaj hitro spremeni v zelo drago
šolo, zato imajo besede Anite in Gregorja
Škafarja še dodatno težo: »Sin je polnoleten, zaenkrat živi še doma kot dandanes
ogromno njegovih vrstnikov, a avto potrebuje, da je lahko čim bolj samostojen.
Kot ogromno staršev sva bila tudi midva
v dilemi. Če mu ne bi prav nič pomagala,
bi sam s svojimi prihodki zbral kvečjemu
za kak zelo star – in tudi nevaren – avto,
ki bi ga bilo treba ves čas kaj popravljati.
In ker nihče v družini ni ravno mehanik, bi
vsak poseg stal precej. Zato sva se od-

ločila, da sinu avto kupiva midva, in to
novega, da bomo točno vedeli, kaj smo
kupili. Da bo garancija, da bo dodatno
jamstvo, asistenca … K sreči si to lahko privoščimo. Dogovorili pa smo se,
da nama bo sin polovico zneska vrnil,
ko bo mogel, saj se nam je tako vsem
zdelo prav. Če mu iz nekega principa
ne bi želela pomagati in bi pustila, da
se naokoli vozi v vozilu vprašljive kvalitete in porekla, ne bi mogla mirno spati. In nikoli si ne bi odpustila, če bi se
mu kaj zgodilo.«
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»OČI, MAMI, KUPITA MI AVTO!«

Kdaj torej velja prisluhniti svojemu otroku in dobro razmisliti, ali bi mu – če to seveda zmorete –
pomagali pri nakupu avtomobila? Zbrali smo 10 argumentov, ki imajo težo.

»Res ga potrebujem!«

Pozor: otrok avto potrebuje. Ne hoče, potrebuje. Razlika

»Nov avto ni nujno dražji
od rabljenega!«

Če je to zato, ker so povezave s krajem študija slabe ali

toda ob nakupu je neznank toliko, da je prava cena, ki jo

je pomembna. Zakaj ga res potrebuje, ve najbolje sam.
ker ob študiju tudi dela, boste starši tej ideji naklonjeni
prej, kot če je otrokov edini pravi razlog ta, da bi bil rad
med prvimi v krogu prijateljev z avtom, ki si ga ne bi bilo

treba sposojati od mame. Morda vam bo jasno predstavil
tudi vizijo prihodnosti z avtom: ker bo imel svoj avto, se
bo lahko prijavil na razpis za službo v oddaljenem kraju.
Ob šoli oziroma študiju bo lahko tudi delal. Pridobil bo
neodvisnost in samostojnost. Vaja namreč dela mojstra

in vožnja voznika, čas pa je denar. In konec koncev bosta
tudi starša svoj avto lahko (spet) imela čisto zase.

Na prvi pogled so rabljeni avtomobili res cenejši od novih,
boste plačali za tako vozilo, zaradi stroškov vzdrževanja

lahko precej višja. Zakaj? Ker ima kupec v Sloveniji danes

Le redkokomu lahko starši dandanes kar mimogrede
kupijo avto in prevzamejo nase še vse stroške, poveza-

ne z njegovim vzdrževanjem. To tudi ne bi bilo posebej

vzgojno, kajne? V vsakem primeru je prav, da pri nakupu

hči oziroma sin sodeluje z lastnim sredstvi, kolikor jih pač
ima. Morda lahko s svojimi prihodki odplačuje mesečni
obrok in skrbi za gorivo, starša pa pomagata s pologom.

prostoren, udoben in všečnega mladostnega videza.

gotovino, v celoti. Mogoče pa od nekdaj vse kupujeta na

karavana ali SUV-a, ne bo pa odveč, če je avto kljub temu

70 % možnosti, da kupi avto s prirejenimi (nazaj prevr-

»Varčeval(a) bom!«

vo vedeti, ali so bili res opravljeni vsi servisi in s kakšnimi

otrok prevzame plačilo mesečnega obroka. Seveda pa

tenimi) prevoženimi kilometri. Ker ne moremo zagotonadomestnimi deli. Ker je vprašanje, v kakšnem stanju je

v resnici motor. In seveda, kaj vse nam je še zamolčal prodajalec? Pri novem avtomobilu neznank
ni. Tu so garancija, jamstvo, asistenca
– in brezskrbnost v vožnji. Vaju je
hči oziroma sin opozoril(a) tudi
na to, da imajo novi avtomo-

»Pri nakupu bom pomagal(a)
po svojih najboljših močeh.«

najprimernejši model? Za prvi avto gotovo ne potrebuje

»S pravim financiranjem je lahko
dosegljiv tudi na prvi pogled
predrag avto.«

»Izberimo pravi model skupaj!«

Vama je hči oziroma sin predlagal(a), da skupaj izberete

bili čistejše in gospodarnejše

V primeru, da starši prevzamete plačilo pologa, lahko

bo moral za to tudi varčevati – dovolj visok znesek se

da pogosto pravzaprav neopazno privarčevati tako, da s
prijatelji spije eno pijačo na dan manj, kak večer konec

tedna preživi doma, se odreče kakšni novi majici ali čevljem ...

Morda sta kot starša navajena za vse stvari plačevati z
obroke. Prav verjetno je, da dobro poznata vse opcije, ki
so vama na voljo pri nakupu različnih dobrin, a prav je, da

jih spozna tudi vajina hči oziroma sin in se z vama odraslo
pogovori tudi o finančnih zadevah. Kupci imajo pri nakupu novega avtomobila običajno na voljo več možnosti

financiranja, in to bodisi pri prodajalcu bodisi pri bankah.
Izbira financiranja pri prodajalcu pogosto prinese še kak

dodatni prihranek ali ugodnost. Znamka Škoda denimo
ponuja financiranje 1%, pri katerem kupec plačuje 1 %

cene vozila na mesec, ali 1%+, pri katerem je ta cena še
znižana za Škoda BON v vrednosti tisoč evrov.

motorje kot avtomobili, ki

»Kazni bom plačeval(a) sam(a).«

sko generacijo starejši, kar

s tem, da bo svoj avto vozil po predpisih. Vama je povedal,

so od njih le eno avtomobilse lahko kaj hitro pozna tudi
v denarnici?

Da je odgovoren mlad človek, bo vajin otrok dokazal tudi
da avta res ne potrebuje, da bi divjal, in vama zagotovil, da
bo morebitne kazni poravnal sam? Pa ne le to, vsak pravi
voznik mora upoštevati tudi nepisani avtomobilski bon-

ton, zaradi katerega so lahko slovenske ceste prijaznejše
do vseh udeležencev v prometu.

Če vam otrok predlaga to možnost, s tem dokazuje svojo
zrelost in odgovornost, do avtomobila pa bo potem imel
tudi drugačen odnos.

»Varnost je najpomembnejša.«

Kateremu staršu ni varnost njegovega otroka najpomembnejša? In novi avtomobili so dejansko mnogo var-

nejši od rabljenih. Imajo sodobnejšo varnostno opremo,

karoserija je čvrstejša, vgrajeni so boljši materiali, denimo posebna jekla. Poleg tega materiali v rabljenih avtih

nimajo več enakih lastnosti kot pri novih. Hitreje počijo,

guma postane trda, vprašanje je tudi, v kakšnem stanju
so pnevmatike. Poglavje zase so asistenčni sistemi. Ko
vama bo otrok povedal še, da mora biti danes vsak nov

»Avto bom negoval(a) in z njim
lepo ravnal(a).«

Rabljen ali nov – avtomobil je dobrina, s katero so v vsa-

kem primeru povezani stroški in odrekanje. Je vajin otrok
obljubil, da vama bo izkazal ustrezno spoštovanje in hvaležnost za pomoč, svoj avtomobil pa čistil, negoval, vzdrževal in dobro pazil nanj, tudi zato, da ga bo lahko nekoč

bolje prodal? Drobtine vsepovsod, prazne pločevinke za

sedeži, umazana stekla ... res ne sodijo v noben, kaj šele
v otrokov prvi avto! In ja, tudi v avtu je treba občasno
pobrisati prah.

avto med drugim opremljen s sistemom ESC in siste-

»Posodim vama ga za kak krog.«

je tudi druga varnostna oprema, kar je pri rabljenem avtu

nila« avto, zato vaju bo morda prehitel in vama obljubil, da

mom za nadzor tlaka v pnevmatikah, vse bogatejša pa

bolj izjema kot pravilo, resno razmislita o naslednjem njegovem drznem predlogu: nakupu novega avtomobila. Če

je naredil svojo domačo nalogo, vama bo na vajin »Ja, a ti
sploh veš, koliko stanejo novi avti?!« odgovoril, kot sledi.

Ne bo prvi otrok, ki bi mu starša na vsake toliko časa »su-

bo njegov avto vsaj malo tudi vajin in si ga lahko tudi kdaj
sposodita. Če bosta le lepo ravnala z njim, seveda.

NA MOČ I SIMPLY CLEVER

1.6 TDI

• Moč 85 kW razvije pri nižjih vrtljajih kot TSI, in sicer pri 3.250
do 4.000 vrt./min.
• Zmore 250 Nm navora (pri nizkih 1.500 do 3.200 vrt./min).
• Povprečna poraba motorja TDI je 4 l (povprečje NEDC).
• Octavia tudi z motorjem TDI tehta skromnih 1.305 kg (z
voznikom).

ZA KOGA JE?
• Če sodite med tiste voznike, ki prevozijo precej več kilometrov od povprečja (tudi z obremenjenim avtomobilom), in to
po večini na avtocesti, potem bo TDI pravi motor za vas.

KJE GA NAJDETE?
TDI je s 85 kW na voljo v Octavii, v nekaj močnejši različici (88
kW/120 KM) pa še v Superbu.

85
kW
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ENAKA MOČ, RAZLIČNA
MOTORJA, OBA PA VEČ KOT
RACIONALNA IZBIRA. KAKŠNE
SO PODOBNOSTI IN RAZLIKE?
BESEDILO: Matjaž Korošak

115
KM

KAJ IMATA SKUPNEGA?

KAJ VAS BO PRESENETILO?

• Tako bencinski motor 1.0 TSI kot dizelski
motor 1.6 TDI razvijeta identično moč
85 kW (115 KM), vendar pri različnih
vrtljajih.
• Gre za dva najsodobnejša, varčna in
predvsem čista motorja, ki oba ustrezata
najzahtevnejši okoljski normi EU6.
• Pri obeh gre za neposredni vbrizg goriva
v zgorevalno komoro pod visokimi pritiski
(skupni vod) in za prisilno polnjenje (turbopolnilnik na izpušne pline).

• Povsem spodobno hitro pospešita od 0
do 100 km/h (9,9 oziroma 10,1 s do 100
km/h).
• Prikolica? Brez skrbi, do 650 kg težak
priklopnik (nezaviran) lahko vlečeta brez
težav!
• Za oba pogonska stroja je mogoče dobiti
tudi samodejni menjalnik, in sicer sedemstopenjski DSG.

NJUNI PLUSI

NJUNI MINUSI

• Zaradi konstrukcije in uporabe aluminija
gre za lahka pogonska stroja, kar pomeni
več okretnosti, enostavnejšo vodljivost,
vzdržljivejše in učinkovitejše zavore,
manjšo obrabo mehanskih delov, manjšo
obrabo pnevmatik …
• Manjša poraba goriva.
• Majhna prostornina in zmerna moč
pomenita tudi druge prihranke, ki jih velja
upoštevati: nižjo letno dajatev za uporabo
cest (62 oziroma 96 evrov) in ugodno obvezno zavarovanje že za nekaj sto evrov.

• Oba motorja zahtevata od voznika malce
več zbranosti pri vožnji in predvsem pri
striktnem pretikanju v višjo prestavo –
zlasti takrat, ko gre za varčno, ekonomično vožnjo.
• Tudi polno obremenjena Octavia bo še
vedno spodobno hiter avto, ampak na
gorskem prelazu potem seveda ne boste
med najhitrejšimi.

1.0 TSI
• Moč 85 kW razvije pri višjih vrtljajih kot TDI, in sicer pri
5.000 do 5.500 vrt./min.
• Zmore 200 Nm navora pri (za bencinski motor) še vedno
ugodno nizkih 2.000 vrt./min, zato krivulja ostane uporabno ravna do 3.500 vrtljajev.
• Povprečna poraba motorja TSI je 4,8 l.
• Octavia z motorjem TSI tehta skromnih 1.225 kg (z
voznikom).
• 1.0 TSI je spet pobral nagrado za mednarodni motor leta
2018 v svojem razredu.

ZA KOGA JE?
• Če je izjemno tiho in mirno delovanje pogonskega stroja
visoko na vaši prioritetni lestvici, ob tem pa se po številu
prevoženih kilometrov uvrščate med povprečne voznike,
potem pač ne morete mimo motorja TSI.

KJE GA NAJDETE?
Zagotovo je 1.0 TSI eden najbolj razširjenih motorjev v koncernu Volkswagen, in to v več verzijah. V najmočnejši različici
s 85 kW pa ga je moč najti v Octavii in Karoqu.

55

V SREDIŠČU I SIMPLY CLEVER

NEVERJETNO, A RESNIČNO: PRVI
ŠKODIN SUV JE STAR ŽE VEČ
KOT POL STOLETJA. DAME IN
GOSPODJE, SPOZNAJTE TREKKO.
DOMA JE – POZOR, POZOR – NA
DALJNI NOVI ZELANDIJI.
BESEDILO: Luka Dolenc

Vstopni model Trekke je bil povsem odprt dvosedežni poltovornjak. Za doplačilo je bilo mogoče
dobiti trdo plastično ali platneno streho, in to samo
za prednja potnika ali pa tudi za potnike zadaj. Teža
tega modela je znašala od 920 do 980 kilogramov,
odvisno od naročene različice, medtem ko je bila
njegova nosilnost zaradi klasične lestvaste šasije
povsem spodobnih 450 do 500 kilogramov.

RETRO I SIMPLY CLEVER

Kar težko je verjeti, da je imel legendarni Yeti kot prvi v vrsti
Škodinih sodobnih športnih terencev svojega daljnega (pra)
prednika, in to na drugem koncu sveta. Pred dobrimi petdesetimi leti je namreč mehanika modela Octavia Combi nepričakovano zaživela na čisto poseben način. Če je torej Škodin
Vision X s svojimi elegantnimi potezami, hibridnim štirikolesnim
pogonom in dvema vrstama goriva (CNG in bencin) prihodnost
tega razreda, je Trekka njegov plahi znanilec iz obdobja, ko so
se v škatlastih terencih v glavnem vozili le vojaki. Zgodba je
zanimiva tudi zato, ker je v časih železne zavese pokazala, da je
sodelovanje med Vzhodom in Zahodom pravzaprav mogoče.
Svoje pri tej zgodbi doda še precej eksotična Nova Zelandija,
kjer je povojno pomanjkanje vozil ob visokih uvoznih dajatvah
pripravilo sceno za zares nenavadno igro. Ta je Novozeland
cem, dobesedno lačnim cenovno dostopnih in praktičnih
vozil, dala prvi in do danes edini masovno izdelovan ter
vsaj napol lastni avtomobil.

Trekka je v Evropi
prava redkost.
Strokovnjaki v
Škodinem muzeju
namreč vedo le za
šest primerkov na
stari celini.

Lokalni Škodin uvoznik je potreboval nekaj
iznajdljivosti in podjetniške drznosti, da se je
opogumil in začel razmišljati o avtomobilu,
ki bi ga konstruirali in oblikovali kar na
Novi Zelandiji, medtem ko bi preizkušeno mehansko osnovo, vključno
s kovinsko šasijo, poiskali pri
Škodi. In ker je Škoda že
uvažala tako imenovane
popolnoma razstavljene
modele 1000 MB
(CKD – completely
knocked down
modules),
ki so
jih

cestami, po drugi strani pa bi podražil razvoj in izdelavo, zato so
se mu odrekli. Ravno tako so se odrekli nepotrebnemu luksuzu
in okrasju – Trekka je bila avtomobil, ki je poosebljal uporabnost
in praktičnost, narejena je bila na vzdržljivi osnovi, imela je nizke
stroške vzdrževanja in dostopno ceno. Zveni znano? Štirikolesnega pogona torej ni bilo, saj so se snovalci bolj zanašali na 19
centimetrov oddaljenosti od tal, je pa bilo mogoče (za
doplačilo) naročiti zaporo diferenciala na zadnji osi, s
čimer je bil oprijem zadnjih koles precej boljši.

z nekaj lokalne vsebine (seveda zato, da bi se izognili carinam
in visokim dajatvam) potem sestavljali na Novi Zelandiji, je bilo
tehnološko vse skupaj enostavno izvedljivo.
Takratni uvoznik čeških avtomobilov Philip Andrews je torej stal
za idejo, za obliko je poskrbela britansko-češka dvojica George
Taylor in Josef Velebný, proizvodnja pa je bila v rokah družine
Turner. Najprej so ročno sestavili prva dva prototipa, ki sta povzemala nekatere oblikovne poteze Range Roverja, Mini Moka
in celo Jeepa, potem pa so leta 1965 predstavili serijski model,
ki je bil s svojimi oglatimi potezami, velikimi kolesi in visoko
nasajeno karoserijo pravi prednik razreda, ki mu danes pravimo
SUV. Serijska proizvodnja je nazadnje stekla leta 1966.
Trekka, ki je bila v svojih časih skoraj najcenejši avtomobil na
Novi Zelandiji in več kot polovico cenejša od Land Roverja,
je bila na voljo v več različicah: kot poltovornjaček, kot SUV s
platneno streho ali s plastično nadgradnjo in s šestimi ali osmimi sedeži oziroma dvema vzdolžno nameščenima klopema.
Celotna mehanika je prihajala iz tovarne Škoda – (skrajšana)
nosilna šasija, motor, menjalnik in podvozje –, na kar so potem
preprosto prikovičili lokalno nadgradnjo. Vzdolžno nameščen
štirivaljnik iz Octavie je iz 1221 kubičnih centimetrov iztisnil
34 kilovatov (47 konjskih moči), moč pa je štiristopenjski
ročni menjalnik prenašal na zadnji kolesni par. Slabe štiri
metre dolg in le dobrih 900 kilogramov težak avtomobil je dosegel hitrost 110 kilometrov na uro. Prednja
kolesa so bila vpeta posamično, ravno tako zadnja
z nihajnimi polgredmi, kar je menda zagotavljalo
več kot spodobno udobje.
Štirikolesni pogon bi kupcem verjetno
res prišel prav, saj je bil avtomobil
namenjen obrtnikom, kmetom in
manjšim podjetjem za uporabo
na ruralnih področjih s slabimi

blizu vrat. Skorajda navpično
postavljena stekla in bogato
odmerjena zasteklitev pomenijo,
da voznikov razgled navzven ne
bi mogel biti boljši. Res enostavno
je mogoče Trekko pognati v rahel

V zadnjem delu
avtomobila sta nameščeni
dve klopci, s čimer je tam
dovolj prostora za šest
lovcev, veliko družino
na poti v mesto ali za
osem otrok, ki morajo na
trening ragbija.

Na domačih tleh je bila Trekka vsaj prva leta komercialno uspešen model in sčasoma so nekaj njenih
primerkov tudi izvozili, in to v Avstralijo in tudi v
Indonezijo. Vozila je tudi po Fidžiju, Tongi, Samoi, Coo
kovih otokih in Vietnamu. Do sedemdesetih let se je
vzdržljiva, 3,6 metra dolga Trekka dobro upirala postopnemu navalu japonske pločevine, toda naposled so
proizvodnjo leta 1973 ustavili. V osmih letih so izdelali
kakšnih tri tisoč vozil, nekaj jih je sčasoma našlo pot
tudi v Evropo, na splošno pa velja, da se je ohranilo
izjemno majhno število teh uporabnih in preprostih
vozil s preverjeno osnovo modela Octavia.
In kako se pelje?
Imeti volanski obroč na desni, ročko menjalnika na levi
in prvo prestavo usmerjeno proti voznikovemu levemu kolenu je, kot da bi sedel v pradedkovi stari Octavii. Izjema
je pogled v ogledalo, ki je narejeno po zakonih Nove Zelandije.
Vse v tem avtomobilu že na prvi pogled vzbuja spoštovanje.
Na srečo ima Trekka zelo klasične, oglate poteze karoserije,
zato sta križarjenje po podeželskih cestah in prehitevanje
tovornjakov lahkotni in enostavni opravili. Sedeža v sprednjem
delu avtomobila je mogoče pomikati le naprej in nazaj,
zato voznik nima druge možnost, kot da
se prilagodi okoliščinam. In tako se
znajdeš v sedežu z nizkim naslonjalom, nasajenim visoko, in precej

drnec po ravnini, toda resne vzpetine ji predstavljajo napor,
zato je treba paziti, da je menjalnik pravočasno v ustrezno nižji
prestavi – še najraje s čim več dela z medplinom in sklopko. To
je namreč avtomobil, v katerem lahko voznik še vedno uživa v
pristnem stiku s čisto mehaniko!
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Ga vozite ali ga še bost
e?
VESTE, ZAKAJ JE TRG ŠPORTNIH
TERENCEV V RAZCVETU?
BESEDILO: Matjaž Korošak
Ko začnejo leteti šale na račun vašega
avtomobila, to ni nujno slab znak. Še
več, ko avtomobilski trend postane del
standardnega repertoarja stand up komikov, je to znak, da je ta trend končno
postal neločljivi sestavni del splošne
kulture. In šal na račun športnih terencev je vedno več ...
SUV-ofenziva
Ta vozila z visoko karoserijo in velikimi
kolesi zavzemajo naše ceste in mesta
vse od leta 2000. Priljubljenost športnih terencev med urbano populacijo
pa v ZDA narašča že od devetdesetih
let minulega stoletja – in to predstavlja
tudi najpomembnejši sodobni avtomobilski trend na svetu. Tako je približno
devet let po premieri Octavie Combi
Scout, sedem let po Yetiju in dobrih
šest mesecev po predstavitvi konceptnega vozila Vision S tudi Škoda predstavila svoj veliki SUV: Kodiaq je ime
dobil po vrsti medveda, ki živi na otoku
ob obali Aljaske. Leto dni kasneje mu je
sledil Karoq, nato je Škoda letos spomladi za kitajski trg izdelala Kamiqa,
predstavila je tudi koncepta Vision E
in Vision X, študenti Škodine poklicne šole pa so nedavno presenetili še
s konceptom Sunroq, ki je atraktiven
križanec med SUV-om in kabrioletom.
Zakaj? Številke so zgovorne!

Po raziskavi podjetja JATO Dynamics, ki
zbira, raziskuje in obdeluje podatke za
avtomobilsko industrijo in o njej, je število novoregistriranih športnih terencev
v Evropi v letu 2015 preseglo 3,2 milijona, lani pa jih je bilo že okoli 4 milijone
ali 28 odstotkov vseh vozil. To je dovolj,
da so športni terenci prepričljivo na
vrhu najbolje prodajanih avtomobilov v
Evropi – tudi pred majhnimi avtomobili
in daleč pred avtomobili spodnjega srednjega razreda, ki tradicionalno veljajo
za najbolj priljubljen razred.
Še več, strokovnjaki verjamejo, da se bo
trend nadaljeval v podobnem tempu, in
tako bi lahko športni terenci leta 2020
predstavljali že več kot tretjino prodaje
vozil, kar bi pomenilo okoli 5,7 milijona
vozil! Tudi pogled na deleže, ki jih imajo posamezni razredi, govori o tem, da

rast evropskega avtomobilskega trga
poganjajo prav športni terenci, zaradi
česar so največ izgubili velikoprostorci
in avtomobilski srednji razred.
Švicarski, pardon, češki nož med avtomobili
Zdaj je torej jasno, da je športni terenec
trdno zasidran v naši družbi: kot družinski avto, kot elegantno vozilo za urbano
okolje, kot simbol neomejenega osebnega voznega užitka. Pogosto je vse to
hkrati, ali kot pravi Lutz Fügener, profesor transportnega dizajna na univerzi v
Pforzheimu: »Na neki način je športni
terenec švicarski nož med avtomobili.
Ljudje, ki vozijo športne terence, imajo občutek, da zmorejo vse oziroma da
so v avtu pripravljeni na vse.« Profesor
Fügener je tudi prepričan, da navdušenje evropskih voznikov nad športnimi

terenci v precejšnji meri izvira iz časov
razpada Sovjetske zveze v zgodnjih
devetdesetih letih prejšnjega stoletja,
ki mu je sledilo odprtje držav bivšega
vzhodnega bloka zahodnim vplivom. »V
tistem času in v tistih krajih so bili še
posebno zaželeni in iskani veliki športni
terenci. Razlogov je bilo več: ljudje so
želeli velike in varne avtomobile, ceste
so bile v tistih krajih v poraznem stanju,
velik športni terenec pa je pomenil tudi
svojevrsten statusni simbol.«
Avtomobilski izdelovalci so nekatere
športne terence, ki so jih prvotno razvili
za trge bivšega vzhodnega bloka, posodobili, predelali in uspešno prodajali tudi
na trgih zahodne Evrope. S tega vidika
lahko razcvet športnih terencev pripišemo tudi prebrisanim tržnikom avtomobilskih izdelovalcev. Kmalu po prebujenju

na Zahodu so se športni terenci uveljavili
tudi na razvijajočih se avtomobilskih trgih, kakršna sta kitajski in indijski. V zadnjem času sicer na Kitajskem opažamo
rahel padec prodaje uvoženih, prestižnih
avtomobilov, a to ni prav nič vplivalo na
prodajo športnih terencev.
Kako pa bo videti avtomobilska prihodnost? Guido Haak, vodja produktnega
menedžmenta pri Škodi, je trdno prepričan, da zlata doba športnih terencev še
dolgo ne bo minila. Še več, razred športnih terencev se bo povečal in postal
še bolj raznolik, še bolj priljubljeni bodo
križanci (t. i. crossover modeli), ki bodo
vse manj podobni starim, škatlastim terencem ter predstavljajo nekakšen most
med limuzinami oziroma kombiji in športnimi terenci, pogosto tudi brez štirikolesnega pogona. »Meje med športnimi

terenci in kupeji, limuzinami in kombilimuzinami bodo vse bolj zabrisane. Avtomobili prihodnosti bodo vse bolj dinamični in vse manj oglati ter škatlasti, delež
športnih terencev in križancev v kompaktnem razredu pa se bo še povečeval.«
In katere lastnosti bodo športni terenci
obdržali? Profesor Lutz Fügener postreže s spominom iz preteklosti: »Volks
wagen Bulli na primer je bil prodajna
uspešnica več desetletij, ker je bil tako
prilagodljiv in uporaben. Če bo avtomobilskim izdelovalcem uporabnost in
prilagodljivost uspelo ohraniti tudi pri
športnih terencih prihodnosti, lahko tudi
ti postanejo avtomobilska klasika.« Hm,
si predstavljate razstavo starodobnikov
v letu 2045, na kateri bodo zbiralci ljubeče božali masko hladilnika brezhibno
restavriranega Karoqa?
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1. VISION X
Smelo razmišljanje Škodinih inženirjev o ekološko
vzdržnem pogonu sodobnega urbanega SUV-a: koncept Vision X je namreč hibridno gnan model, in sicer žene njegovo prednjo os 1,5-litrski motor TSI na
stisnjeni zemeljski plin (CNG) ali bencin, zadnjo os
pa po potrebi poganja električni motor, ki lahko tudi
sam prevzame celoten pogon avtomobila na krajši
razdalji.
2. KAROQ
Kodiaqov manjši brat je pisan na kožo tistim, ki cenijo
okretnost, vendar ne v škodo prostornosti. Karoq namreč v dolžno meri 4,38 metra in je tako primeren tudi
za urbane pustolovce. Kljub temu pa njegova prilagodljiva in vsestranska notranjost s pomičnimi in odstranljivimi sedeži VarioFlex prekaša konkurenco, v prostornini prtljažnika pa je ravno tako rekorder (od 521 litrov
oziroma od 479 s sistemom VarioFlex). Seveda je tudi
Karoq kot duhovni naslednik Yetija zmogljiv terenec,
kar mu omogočajo pogon 4x4, oddaljenost od tal (18
centimetrov) in terenski vozni program Offroad.
3. SUNROQ
Kar se je začelo kot študentski projekt, bi morda
lahko postalo tudi resničnost v podsegmentu SUV,
v katerem je trenutno na prodaj le en predstavnik.
Sunroq je sicer koncept, ki ga je v osmih mesecih
izdelalo 23 nadobudnih študentov Škodine strokovne
poklicne šole in kaže, kako bi bil lahko videti Karoq v kabrioletski izvedbi. Študenti so morali prilagoditi kup elementov in karoserijskih delov, kabriolet pa poganja 1,5-litrski motor TSI, s katerim Sunroq do 100 km/h pospeši
v 8,3 sekunde.
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4. KODIAQ
Kodiaq je s 4,7 metra dolžine, 1,88 metra širine, 1,68 metra
višine in prostorom za sedem potnikov občutno večji in
prostornejši od značilnih kompaktnih športnih terencev,
hkrati pa z mišičastimi in dinamičnimi karoserijskimi obrisi poudarja robustno eleganco, ki ga loči od škatlasto in
grobo oblikovanih večjih športnih terencev, v katerih še
vedno lahko opazimo značilnosti terenskih avtomobilov
preteklosti. Ob tem pa se lahko Kodiaq z verzijo SportLine
še bolj približa tistim, ki želijo več cestne dinamike, ali pa
se v verziji Scout prikupi tistim, ki se jim kolca po bolj
robatih terencih. Oktobra pa bo svojo svetovno premiero
doživel tudi Kodiaq RS.
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5. KAMIQ
Zvezda pomladnega salona Auto China je bil najnovejši SUV,
ki pa bo kot vstopni SUV namenjen le kitajskemu trgu. Novi
model je podobnih mer kot evropski Karoq (dolžina 4,39 metra, medosna razdalja 2,61 metra), hkrati pa je 5 centimetrov
krajši od kitajske verzije Karoqa in tako v tej državi meri predvsem na mlajšo in mestno publiko, tudi zaradi sodobnega
(domačemu trgu prirejenega) multimedijskega sistema.
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Kdo vozi SUV?
1

Športni terenci so praviloma prostorni in nadvse uporabni
avtomobili. Ljudje, ki so v preteklosti kupovali velikoprostorce ter v njih prevažali svoje družine in prtljago, zdaj
izbirajo športne terence. Ti jim namreč zagotavljajo enako
mero uporabnosti in prilagodljivosti, obenem pa ponujajo
še veliko več, predvsem pa prehodnost na terenu oziroma
zunaj utrjenih poti. Kot smo že zapisali: športni terenci so
švicarski nož med avtomobili, primerni za vsak izziv. »S
športnim terencem grem lahko na pomemben poslovni
sestanek, se – če se tako izrazim – podam v bitko za preživetje, hkrati pa varno odpeljem otroke v šolo,« je prednosti
športnih terencev slikovito povzel prometni sociolog
Christian Lasse Mevert.

2

Visok položaj za volanom, dobra vidljivost iz avtomobila, enostavno sedanje
ter vstopanje in izstopanje pa tudi občutek zaščite pred zunanjimi nevarnostmi
tvorijo emocionalno jedro navdušenja
nad športnimi terenci. Ta ugotovitev
lahko istočasno pojasni dejstvo, da so
športni terenci še zlasti priljubljeni pri
ženskah: v raziskavi niederrheinske univerze so ugotovili, da se je število žensk,
ki so kupile športnega terenca, med
letoma 2008 in 2013 podvojilo!

3

Le malo voznikov športnih terencev se zares namerava zapeljati na
gozdno cesto ali gorsko brezpotje,
kar so jasno dokazale raziskave, ki
so jih opravili na univerzi v Pforzheimu. Odkrili so tudi, da je grob
terenski videz športnih terencev
kupcem privlačen in všečen.

VSE O POSEBNIH PONUDBAH
IN FINANCIRANJU VOZIL ŠKODA
NAJDETE NA STRANI HUDOBRO.SI.

ŠKODA nagrajuje vašo zvestobo!
Za lastnike in uporabnike naših vozil
smo pripravili številne ugodnosti,
ki jih lahko pridobite s kartico
zvestobe Škoda Card. Če je
še nimate, lahko svojo kartico
naročite na naslovu skodacard.si,
kjer predstavljamo tudi
vse ugodnosti.

ŠKODA, ČE NE BI VEDELI ...
KAJ JE FINANCIRANJE 1 %?
Vozila Škoda so vam na voljo s financiranjem
1 %, kar pomeni, da zanje plačujete 1 % njihove
maloprodajne cene na mesec. Višina pologa
lahko znaša 10, 18 ali 28 odstotkov maloprodajne cene izbranega vozila, obdobje financiranja pa je lahko 72 ali 84 mesecev. Od teh
dveh spremenljivk je odvisen tudi morebiten
ostanek vrednosti, ki ga je treba plačati ob
koncu financiranja.

KAKO JE Z JAMSTVOM?
Vozila Škoda imajo poleg 2-letne tovarniške
garancije tudi podaljšano jamstvo, s pomočjo
katerega boste v brezskrbni vožnji uživali do 4.
leta starosti vozila oziroma do 160 tisoč prevoženih kilometrov. Z doplačilom sta na voljo tudi
5. in 6. leto podaljšanega jamstva. Tako lahko
izberete zase optimalno kombinacijo glede na
svoje potrebe, način uporabe vozila, predvideno
trajanje financiranja in /ali lastništva ter ceno
vozila.

KAJ JE ŠKODA BON?
Škoda bon lahko uveljavljate pri nakupu vozil
Škoda s financiranjem 1 %+. Velja za vsa vozila
iz zaloge, akcijske modele in vozila, naročena v
tovarno. Z njim si maloprodajno ceno izbranega vozila znižate za tisoč evrov.

KAJ JE HUDOBRA ZALOGA?
Hudobra zaloga vozil je sestavljena iz takoj
dobavljivih vozil iz zaloge po posebnih cenah.
Zaloga se dnevno spreminja, zato jo velja
spremljati in pohiteti z nakupom vozila, ki vam
je všeč, preden vam ga kdo odpelje.

ŠKODA JE ZAKON. A NE VERJEMITE NAM NA BESEDO.

PREIZKUSITE NAŠA VOZILA SAMI.
Na spletnem mestu testiraj.skoda.si rezervirajte
model, ki vas zanima, v terminu, ki vam najbolj
ustreza. Želimo vam prijetno testno vožnjo!

V DOBREM IN SLABEM
MANJŠA NEZGODA, NEPRIJETNA OKVARA, HUJŠA NESREČA: KO
SE VAŠA POT NEPRIČAKOVANO PREKINE, VAS PRAVI PARTNER NE
PUSTI NA CEDILU. PRIHITELI VAM BOMO NA POMOČ, IN TO SEVEDA
POPOLNOMA BREZPLAČNO!
1. Jamstvo mobilnosti, ki vam ga zagotavlja Asistenca Porsche Slovenija –
Škoda, velja za celotno življenjsko dobo vašega vozila.
2. Jamstvo mobilnosti se podaljša z vsakim servisnim pregledom v pooblaščenem servisu Škoda v Sloveniji ter skladno z navodili za uporabo vozila in
servisno knjižico.
3. Pomoč vam je na voljo 365 dni v letu, 24 ur na dan, v Sloveniji in po Evropi.
4. Asistenca vam je na razpolago takoj – od nje vas loči le en klic na številko
080 19 41 (iz tujine kličite na +386 1 58 25 102).

KLICI IZ TUJINE

+386 1 58 25 102

POSKRBELI BOMO ZA VAS
• Priskrbeli vam bomo nadomestni prevoz in
podporo na poti do vašega cilja, če bo vaše
vozilo treba odvleči v popravilo.
• Če v servisu vozila ne bodo mogli usposobiti v treh urah, vam bomo priskrbeli nadomestno vozilo, da boste lahko nadaljevali
pot. Z asistenco bomo krili do tri dni stroškov nadomestnega vozila.
• Če bo treba, vam bomo uredili prevoz z
avtobusom, vlakom ali letalom (in krili stroške do višine 250 evrov) oziroma s taksijem (do 40 evrov). Če se bo pot zavlekla
in do cilja ne boste mogli priti isti dan, vam
bomo uredili prenočevanje v hotelu in povrnili stroške do treh prenočitev.
• Če boste zaradi težav imeli dodatne stroške (klici, parkirnina), vam jih bomo povrnili
do višine 30 evrov.

NE POZABITE
V primeru okvare, nezgode ali nesreče:
• takoj pokličite kontaktni center Porsche Slovenija – Škoda;
• počakajte na profesionalno usposobljeno ekipo in se popravil ne lotevajte sami;
• upoštevajte priporočila iz navodil za uporabo vašega vozila;
• za servisna popravila vselej izberite pooblaščeni servis Škoda;
• dokumentirajte vse stroške, ki so nastali v postopku, in shranite morebitne račune.

STE OBTIČALI NA CESTI?
PRIHAJAMO!!

POSKRBELI BOMO ZA VAŠE VOZILO
• Poskrbeli bomo za popravilo vozila na
cesti, če bo to le mogoče.
• Če bosta potrebna vleka in popravilo v
pooblaščenem servisu, bomo brezplačno in hitro uredili tudi to.
• Če se bo okvara oziroma nesreča zgodila v Sloveniji, vam bomo vozilo, odpeljano z vleko, dostavili po popravilu v
servisu (pri oddaljenosti nad 100 kilometrov).
• Če se bo okvara ali nesreča zgodila v tujini in tam v servisu vozila v treh dneh ne
bo mogoče popraviti, bomo poskrbeli
za njegov prevoz v Slovenijo. V primeru
okvare vam bomo povrnili stroške do
višine 500 evrov.
• V primeru, da potrebujete nadomestne
dele, vam jih bomo (proti plačilu) hitro
dostavili in krili stroške pošiljanja, carine,
prevoza in pošte (do 100 evrov).
• Pomagali vam bomo tudi pri manjših
težavah, kot so izpraznjen akumulator,
menjava poškodovanega kolesa, pomanjkanje motornega olja ali hladilne
tekočine oziroma goriva.
• Povrnili vam bomo stroške do 100
evrov za pomoč na cesti oziroma vleko
vozila zaradi točenja napačnega goriva.
• Povrnili vam bomo stroške (do 100
evrov) okvare kolesa na vozilu, ki ima
komplet za popravilo pnevmatik, če vozila sami ne boste mogli usposobiti za
vožnjo.

NA
KOLO
Z RAZGLEDOM
PRIDRUŽITE SE NAŠI KOLESARSKI EKIPI, KI JE POSEBEJ ZA VAS KOT PRVA PREVOZILA
LETOŠNJO MARATONSKO TRASO BLED BIKE FESTIVALA. POTILI SMO SE, DA LAHKO
VI V SENCI BERETE – ALI PA SE PRIPRAVITE NA TEKMOVANJE, KI BO 26. AVGUSTA.
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menika, pomisli na tistega, ki ga prej ali slej
dobi nad glavo. No, v Pokljuško sotesko se
ne da s kolesom, zato je Boštjan traso zavil
mimo nje in potem …
Ne, ne bom več tarnal, kolesarji pač radi trpimo. Zato bom nehal stresati slabo voljo
in se posvetil pedalom, balanci, Ireninemu
hrbtu, Majinemu govorjenju in Boštjanovemu znojenju, predvsem pa svojemu
bidonu, natančneje hrepenenju po njem.
Naša ekipica je namreč »štanfala« v strmino proti Stari Pokljuki, na taki strmini pa
človek še po bidonu ne more seči. Seveda
tudi ni šlo stalno na sedežu, zato smo skoraj skupinsko razjahali kolesa in si privoščili
krajši pohod. Ko sem napisal »skoraj«, ste
verjetno uganili, da je naša veverica Irena
ostala poslednja na sedežu. Ženska ima
pač plezalne predispozicije, ki jih prav rada
demonstrira kolesarskim kolegom. To je
sicer najtežji del trase Bled Maratona in

nič ni narobe, če tu kak meter prepešačite
s kolesom ob strani. Temu se reče, da ga
vlečete za ušesa do primerne naklonine,
kjer spet lahko skočite na sedež in pedalirate naprej.
Ker sem vam obljubil, zdaj ne bom tarnal,
bom pa napisal, da sem dokončno izgubil
vidni stik z Ireninim hrbtom, da nisem več
slišal Majinega pripovedovanja o podobah
raja, da pa je Boštjan rad tiho in je z njim dihati v tak klanec prav melodično. In potem
je prišla točka, ko je bilo treba na sedež, a
meni to ni uspelo. Sicer sem opazil pravo
korenino, ki bi mi lahko služila za odriv z
levo nogo, a se je ta korenina pod mojimi kilogrami vdala, jaz pa sem tako nerodno zgrešil kolo, da imam za spomin zdaj
močno popraskan hrbet, podplutbo pod
pazduho in strgano kolesarsko majico. Ja,
prišlo je do neljubega dogodka, kot bi se
temu lepo reklo, in to peš!

ČE BI TAKRAT VEDEL, KAJ
ME ČAKA, BI ...
BESEDILO: Miroslav Braco Cvjetičanin / FOTO: Tit Košir
Nič hudega sluteč sva se s fotografom
tistega jesensko sivega julijskega jutra
znašla v veslaškem centru Zaka na Bledu skupaj z Majo, glavno organizatorko
blejskega kolesarskega festivala, njeno
prijateljico Ireno, profesorico angleščine,
in z Boštjanom, ki je tehnični direktor festivala. Prevozili naj bi krajšo maratonsko,
63,2 kilometra dolgo traso s 1.885 metri
višinske razlike. Mimogrede, »višinci« so v
kolesarskem svetu pomembnejši od kilometrov.
Gremo po obljubljene razglede!
Če bi takrat vedel, kaj me čaka, bi ... ostal v
veslaškem centru in naročil še eno kremšnito. No, morda vsaj nikoli ne bi kolesaril
v tako strm hrib, na primer. Boštjan je ko-

lesar bolj mojega kalibra, in če se ne motim, bi tudi raje videl, da bi naročili še eno
»blejsko kremno rezino« skupaj s hmeljevim sokom in potem morda malo skočili
v jezero, kot da se znojimo po pokljuški
gmajni. A Maja je »bajkerica« že vrsto let,
Irena pa že na prvi pogled prava veverica
na kolesu, in ko je rekla, da vidi edini smisel kolesarjenja v tem, da poganja v hrib,
sem vedel, koliko je ura.
Maraton gre iz Zake ob jezeru v Podhom,
proti Vintgarju in potem, ko zmanjka asfalta, se pustolovščina začne stopnjevati
v prvi klanec proti Mežakli. Široka gozdna
makadamska pot kolesarju dobro pospeši
srčni utrip. Tiho sem trpel in čakal na prvi
pobeg veveričke na kolesu, a se ta k sreči

ni zgodil, in to zaradi Majine grožnje, ki mi
je nekako ni uspelo najbolje razumeti. Ja,
tako kmalu so mi ušesa odpovedala poslušnost, moj vid pa se je tudi že meglil.
In ravno ko sem se sprijaznil, da se vzpetina še zlepa ne bo končala, smo z gozdne
ceste zavili levo, kam drugam kot spet
v gozd. Nekje na višini 900 metrov nad
morjem nas je Boštjan opozoril, da smo
bukov gozd zamenjali s smrekovim. A nismo se ustavljali, nasprotno, začeli smo
padati – in to dobesedno – v dolino Radovne. Gozdna pot se je namreč prevesila
v dolg vratolomen spust vse do lani asfaltirane doline.
Spust sem preživel, kar je pomenilo, da
sem lahko za nagrado prvič naredil nekaj

požirkov iz bidona. Kratek asfaltni odsek
je deloval sila blagodejno, in ravno ko sem
prišel do sape in začel hvaliti Majine spustaške sposobnosti, smo v Krnici zavili
med hiše, nadaljevali mimo zadnje hiše v
vasi in čez njeno dvorišče, cesta pa se je
v trenutku postavila pokonci. Ne pretiravam.
Podobe raja
S tema dvema besedama je Maja opisala
traso. »Na poti se pred nami razprostirajo podobe raja,« je rekla. Podobe raja? Že
že, res je lepo, res pa je tudi, da bi mi srce
skoraj raztrgalo majico in skočilo iz prsi. In
potem napis: naravni spomenik Pokljuška
soteska. Ko človek s tako močno povišanim utripom prebere, da je v bližini spo-
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Ne le da me je bilo prav pošteno sram
pred prekaljeno ekipo, tudi kar precej
me je stisnilo pod rebri in za trenutek sem že pomislil na rešilca, glede
na koordinate sicer bolj tistega helikopterskega. Kolegi so me previdno
vprašali, če lahko diham, in ko sem
prikimal, sem zraven kar precej stisnil
zobe. Nisem pokazal predaje. »Tastar',
poberi se, saj si stara MTB-feltna; ne
jamraj, ker je pot še dolga, in ne meči
se kot golman čez vsako korenino!«
Irena se je iz veverice prelevila v pokljuško lisico.
Stara Pokljuka ima eno hišo, več jih
nisem videl, verjetno zaradi bolečin.
Nekje med smrekami smo zavili desno,
po krasni gozdni poti nadaljevali po
ravnem in celo skozi drevored! Smešno
je pisati o drevoredu, če kolesariš po
pokljuški gmajni, a ta drevored prav res
obstaja in je na koncu druge najlepše
planote na vsej trasi, ki pa nima bolj slikovitega imena kot – pašnik. Ta drevored brez imena pozna vsak pošten gorski kolesar, jaz pa sem bil tam prvič. In
vrnil se bom zadnjo nedeljo v avgustu.
Mimo pastirice ne gre
Pred nami se je razprla planina Javorniki in z njo zame najlepši del trase.
Uradna trasa gre sicer mimo pastirice,

ki tam prodaja slastne ajdove žgance
s kislim mlekom, a ko sem slišal, da
so tam žganci, me noben smerokaz ni
mogel več prepričati, da ne bi po hitrem postopku zavil s poti in povabil
ekipe na okrepčilo.
Pričakovali smo mirno malico, a smo
se zmotili. Že čez nekaj trenutkov so
nam avstrijski gorski kolesarji iz Linza
skoraj zasedli edino prosto klop! Vmes
je prijazen mlad kolesar hotel Irenino
telefonsko številko, ker se je »zaljubil v
njeno kolo«. Stare avstrijske osvajalske
zvijače pač. »Da jim hodijo ženske po
glavi tu, med tako čudovitimi smrekami,« sem dejal Boštjanu. Odgovor je
imel pripravljen: »So pač še premladi.
Takim adrenalin še ne preplavi testosterona.«
Po malici smo odkolesarili do Mrzlega
Studenca in naprej do Gorjuš po asfaltu pa zopet med smreke. Tam so nas
v zasedi čakale krave, Maja pa nam je
hitela razlagati, da je kravji zvonec simbol Bled Bike Festivala. Verjetno so vse
tiste krave tam pozirale po Majinem
naročilu, sem si mislil, medtem ko je
Boštjan z vsemi delil, kako mu po vseh
tistih skalah dobro dene nekaj kilometrov asfalta. Čisto prav je imel. A ni trajalo dolgo, ko je šlo spet po makadamu

Blejski kolesarski festival (od 24. do 26. avgusta 2018) je največji slovenski
kolesarski festival z najtežjo in najdaljšo gorskokolesarsko tekmo na domačih tleh. »Maraton z razgledom« ponuja dve trasi: krajšo, 63,2-kilometrsko, in
epsko, 104,4 kilometra dolgo traso. Udeleženci bodo uživali v lepotah planot
Triglavskega narodnega parka, saj maratona potekata čez Mežaklo, Pokljuko in Jelovico. Obe preizkušnji se začneta ob Blejskem jezeru in nadaljujeta
skozi ledeniške doline ter po mogočnih gozdovih visokih planot s krasnimi
razgledi na Julijske Alpe in Karavanke.
Bled Bike Festival pa nista samo dva maratona. Mogoče bo testirati najnovejša kolesa priznanih znamk, si ogledati Cirkus Biciklon, udeležili se boste
lahko gorskokolesarske ture po tržiških kolesarskih poteh, za otroke je rezervirana otroška Kolojada, otroški kolesarski park in kolesarsko tekmovanje za
najmlajše, tu pa je tudi kolesarjenje okoli Blejskega jezera s kolesi Pony.

Preverite na www.bledbikefestival.com/sl.
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najprej navzgor in potem dolgo navzdol
do Slamnikov. Za moj okus tretji najlepši delček trase.

»NA POTI SE
PRED NAMI
RAZPROSTIRAJO
PODOBE RAJA,«
JE REKLA.

Vmes smo se nekajkrat ustavili, da
nam je Maja pokazala, od kod vse se
vidi Blejsko jezero z otočkom in cerkvico. Moral sem prikimati tem podobam
raja. Kot spodobni turisti smo poslikali
vse razglede in poglede. Ja, zato je ta
trasa tako opevana. Maja, Boštjan in
njuna ekipa so izbrali zares čudovite
poti. Bled Maraton, krajša tekmovalna
različica s »samo« dobrimi 1.800 metri višinske razlike, se konča točno nad
kampom v Zaki. Ob jezeru smo odkolesarili nazaj v regatni center.
Namočimo noge!
Ko si enkrat nazaj v cilju, si izmučen do
konca, vendar poln zadovoljstva in prijetnih občutkov, ki ti s pomočjo adrenalina kar brizgajo izpod čelade. Kakšni
morajo biti šele občutki, ko prideš na
cilj po prevoženem 104,4 kilometra
dolgem maratonu Epic?! A za kaj ta-

kega moraš biti že res odličen gorski
kolesar.
Mi štirje smo namočili utrujene noge
v jezero. Najprej smo tiho zbirali vsak
svoje vtise (in moči), potem pa je kar
iznenada beseda stekla in v obnovi
dneva do potankosti nismo izpustili
tako rekoč nič. Na Bledu bi lahko ostali do jutra, vendar smo si obljubili, da
bomo ta del pustili za zadnji konec tedna v avgustu.

KAM PA Z DRUŽINO?

Kolesa na streho, družino v avto – in gremo na družinsko kolesarjenje po Bledu in okolici, kjer so zgradili
nekaj kolesarskih stez, kar omogoča tudi to, da se vsaj
deloma izognemo prometu.

1. SOTESKA VINTGAR

Od jezera do soteske je sicer nekaj kilometrov navzgor, a
je potem obisk Vintgarja nekaj nepozabnega. S kolesi se
tam ne smemo voziti, zato jih pustimo pri vhodu in si peš
ogledamo ta gorenjski biser.
Težavnostna stopnja za družinski izlet:

2. POKLJUŠKA SOTESKA

Leži nad dolino reke Radovne in je od vasi Krnica oddaljena komaj en kilometer, od Bleda pa sedem kilometrov.
S kolesom se lahko pripeljete do njenega vhoda nad Krnico. Soteska je dolga dva kilometra in v najslikovitejšem
delu globoka štirideset metrov. V apnenčasto kamnino jo
je vrezala iz pokljuških ledenikov odtekajoča voda, katere
ostanek je današnji potok Ribščica, pritok Radovne.
Težavnostna stopnja za družinski izlet:

3. BLEJSKI KROG

Bled ni samo Bled, pravimo kolesarji. Če prekolesarite obrobne vasi, ki so vse povezane z asfaltnimi cestami, kot so
Zgornje in Spodnje Gorje, Podhom, Zasip, Koritno, Bodešče, Ribno in Selo pri Bledu, prekolesarite čudovit krog, ki
je primeren tudi za družine. Vse, kar potrebujete, je zemljevid kolesarskih poti, ki ga dobite v Zavodu za pospeševanje turizma Bled.
Težavnostna stopnja za družinski izlet:

4. PO POKLJUKI

Če avto pustite pri Šport hotelu na Pokljuki, lahko tam
začnete kolesarsko turo čez Goreljek mimo Zajamnikov,
kjer se morate obvezno ustaviti, kajti najbrž gre za najlepšo planšarsko vasico v Sloveniji. Pot nadaljujete čez
Uskovnico in naprej na Rudno polje ter nazaj do izhodišča.
Prekolesarili boste okoli 25 najlepših gorskokolesarskih
kilometrov, ki so primerni tudi za družine.
Težavnostna stopnja za družinski izlet:

5. DO VRBE

Zakaj ne bi kdaj obiskali Prešernove hiše, tudi ko ni kulturni praznik? Čaka vas čudovito kolesarjenje z Bleda proti
Šobcu in naprej do Lesc, kjer zavijete v smer Žirovnice oziroma Vrbe. Del poti pelje celo po kolesarski stezi, od Lesc
proti Vrbi pa tudi ni več zgoščenega prometa.
Težavnostna stopnja za družinski izlet:

NEKOLIKO
DRUGAČEN
INTERVJU
PRIMOŽ ROGLIČ, IZJEMEN ČETRTI NA LETOŠNJI KOLESARSKI DIRKI
TOUR DE FRANCE, PRED MIKROFONOM SVOJEGA DEKLETA, LORE
KLINC.
FOTO: Domen Grögl

ČE BI NAJU ISKALI PRED DESETIMI LETI, BI OBA NAŠLI NA SNEGU,
A NA RAZLIČNIH SMUČEH IN NA RAZLIČNIH KONCIH SLOVENIJE. V
ŠTUDIJSKIH DNEH SVA SE VČASIH SREČEVALA V LJUBLJANI. TAKRAT
JE BIL NA SMUČEH SAMO ŠE ON, PA TUDI NE VEČ DOLGO. PRIMOŽA JE
VLEKLO DRUGAM, NA KOLO. S KOLESOM SO SE NAJINE POTI VEČKRAT
KRIŽALE – VSE DO TAKRAT, KO JE BILA PRED NAMA SAMO ŠE ENA POT
ALI BOLJE CESTA, PO KATERI GRE, SEVEDA, TUDI KOLO. PRIMOŽ JE
DANES ČLAN NIZOZEMSKE KOLESARSKE EKIPE NAJVIŠJEGA RANGA,
KAR VZAME CELOTNEGA ČLOVEKA OZIROMA KAR DVA! TUDI MOJE
ŽIVLJENJE JE NEIZOGIBNO VPETO V TA PROCES, KI GA VČASIH, KO
VSEH KOLESARSKIH ZGODB NE RAZUMEM NAJBOLJE, IZPLJUNEM S
KLETVICO. TU MORAŠ BITI PAČ NAVAJEN NA VSE.
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Me kdaj pogrešaš?
Itak. Predvsem pogrešam, da me umiriš,
ko sem v tem kaosu na dirkah.
No, nekoč sem prebrala, da si, ko so
vas pred dirko po Sloveniji spraševali,
o čem razmišljate med dirko, rekel, da
gledaš dekleta ob progi, če je kakšna
luštna ...
To so bila mlada leta (smeh). Zdaj pa deklet ne gledamo več in gledamo pokrajino, hiše, kmetije, konje …
Vidiš svoje navijače ob progi?
Vidim in ne vidim. Po navadi ne vidim tistih, ki bi jih moral videti, vključno s tabo.
Včasih je težko. Vsi mislite, da vas bom
videl, v tistem trenutku pa sem skoncentriran samo na množico pred seboj in ne
opazim nič drugega.
Zdi se mi neverjetno, da ostanete na
kolesu ne glede na to, da se vozite tako
blizu drug drugega pri grozno velikih
hitrostih. Spustov s klancev ne morem
niti gledati, ker me je tako strah.
No, saj ne ostanemo na kolesu ves čas.
Vidi se, da se kdaj tudi valjam po tleh
(smeh). Navadiš se, iz leta v leto je lažje.
Učim se, ker mi manjka nekaj te kolesarske šole.
Če bi moral izpostaviti eno, najhujšo
poškodbo, katera bi to bila?
Moram potrkati, saj prav hude poškodbe
še nisem imel. In upam, da tako tudi ostane. Najhujši je bil zlom očesnega dna, kar
je pomenilo, da sem bil tri dni brez kole-

sa. Mnogi sicer mislijo, da je bil najhujši
padec v Planici, ko sem še skakal, ampak
tam vendarle padeš na sneg, pri kolesarstvu pa vedno na asfalt, če ne še kam.

FOTO: LottoNL-Jumbo

Glede na to, da na dirki na kolesu preživiš vsaj pet ur, o čem torej takrat razmišljaš?
Po navadi med dirko razmišljam, kje in kaj
bom naredil ter kako bom sledil planu, ki
se določi pred startom vsake dirke. Seveda pa razmišljam še vse mogoče - ali
dovolj pijem, ali dovolj jem, vseskozi moraš biti zelo pozoren na nevarnosti pred
seboj. Vsekakor to ni lagodna vožnja, pri
kateri bi lahko izklopil možgane, biti moraš pri stvari.

Profesionalno kolesarstvo je prav poseben svet. Kaj je tisto, na kar si se najtežje navadil?
Predvsem na to, da se ogromno potuje,
da je ogromno odrekanja, ne živiš kot
normalen človek – čeprav to že prav dolgo nisem. Ogromno stvari je, ki jih moraš
storiti: nabirati kilometrino na dirkah v
snegu ali peklenski vročini, paziti na hrano, odrekati se vsakodnevnim stvarem
kot pri vseh športih ... Včasih se vprašaš,
kaj mi je bilo tega treba, na koncu pa smo
vsi veseli, ko se vse poklopi.
Kaj pomeni, da že dolgo nisi normalen
človek?
To, kar sem že omenil – glede hrane, odrekanja, izmikanja vsemu drugemu, samo
da bi lahko počival. Ne poznaš praznikov,
malo si obseden s tem, kar počneš. Tudi
to ni normalno, da živiš na poti. Ko sem
bil še smučarski skakalec, sem iskal sneg,
zdaj pa sonce, tako da recimo vso zimo
preživim na toplem.
Kaj te je najbolj presenetilo, ko si postal
del velike kolesarske ekipe?
No, ja, nič me ni kaj preveč presenetilo,
saj se ne zgodi kar čez noč, da pristaneš v ProTouru. Sam bi rekel, da se hitro
učim in da sem dokaj prilagodljiv, sicer
pa med mojo prvo profesionalno ekipo,
Adrio Mobil, in ekipo, v kateri sem sedaj,
ni velikih razlik – seveda je več osebja, več
tekmovalcev, namesto avtodoma imamo
avtobus in tako naprej, ampak da bi me
kaka stvar »sezula«, pa niti ne. Tudi na to,
da moram kdaj zjutraj leteti v Amsterdam
in popoldne nazaj, sem se že navadil. Ne
nazadnje je za nas povsod enako – vozimo kolo.
Zakaj si po koncu skakalne kariere izbral ravno kolesarstvo? Lahko bi izbral
tek, lahko skok v daljino ...
Zanimivo vprašanje. Tudi sam ne vem, za-

Na dopustu!
No, kdaj pa sva tudi že bila na dopustu
brez kolesa (smeh).
Če se prav spomnim, sva si tudi v Grčiji
sposojala cestno kolo ...
Ja, pa res. Ampak na tvojo srečo ni bilo
klancev.
Zakaj pa me večkrat ne pelješ na
morje?
Kaj te bom vozil, saj se znaš peljati sama
(smeh). Pa še potrebujem nekoga, da mi
kdaj pripelje kak bidon, anorak in te stvari.
Te bom peljal, ko se sezona konča.
Kdaj si videl lepše kraje, kot skakalec ali
kot kolesar? Glede na to, da zdaj zime
preživljaš v toplih krajih, je zame osebno bolje, da si kolesar (smeh).
(Smeh.) Povsod je lepo, a doma je najlepše (smeh). Definitivno se mi zdi, da zdaj
vidim več sveta. Marsikaj vidim s kolesa,
tudi dlje časa ostanem v enem kraju ali
državi, kjer imam dirke. Pri skokih so tekme le čez vikend, pri kolesarjenju pa dirke
trajajo vsaj en teden ali več. Hočeš nočeš
vidiš tudi dosti stvari okoli sebe (smeh).

TOUR JE
EDINA
KOLESARSKA
DIRKA, KI SEM
JO SPREMLJAL
ŠE KOT
SKAKALEC.
kaj ravno kolesarstvo. Zdi se mi, da je bilo
v tistem času ogromno nekih naključij, pomanjkanje motivacije pri smučarskih skokih, poškodba kolena. Preizkusil sem se
tudi v duatlonih (tek in kolesarjenje, op. ur.),
ko sploh nisem imel svojega kolesa, ampak sem tekmoval z izposojenim. Tam mi
je bilo kolesarjenje težji del in sem imel raje
tek. Na koncu pa sem pristal na kolesu.
Pa obstaja kakšna skupna točka med
skoki in kolesarstvom?
Ne, skupne točke ne obstajajo, razen
tega, da moraš biti čim lažji. Že od nekdaj sem bil športnik in sem se želel do-

kazovati ter delovati v bolj vzdržljivostnih
športih. Definitivno je kolesarstvo predvsem vzdržljivostni šport, sam bi rekel,
da se uporabljajo popolnoma druge mišice kot pri skokih, čeprav tudi na nogah.
Da sem se začel ukvarjati s smučarskimi
skoki, se mi zdi nekako logično. V Kisovcu,
kjer sem doma, imamo skakalnico in skoraj prvi sosed je bil trener. Začel sem, ko
sem bil star osem let.

gi strani pa zdaj nimam veliko časa v teh
obdobjih in sem pozimi predvsem v toplih
krajih. S klubom imamo čez zimo več skupnih trening kampov, ki trajajo približno
dva tedna, skoraj vedno v Španiji. Zadnja
tri leta sem v Španiji preživel celotno zimo.

Pa kaj pogrešaš zimo in sneg?
Ja, definitivno. Vse življenje sem gledal
svoje strešno okno in čakal trenutek,
ko dežne kaplje preidejo v sneg. Po dru-

Ja? Mislim tako, da je kolo ostalo doma
(smeh).
Saj sva ves čas brez kolesa. Ali ga trenutno imam?

Mi znaš povedati, kdaj sva bila nazadnje
na dopustu?
Ja.

Kaj daje boljši občutek: leteti po zraku
z največjih skakalnic ali spustiti se po
klancu na dveh kolesih?
Težko primerjam. Ogromno dela je treba
vložiti, da sploh lahko letiš po zraku. Po
drugi strani pa je treba vložiti tudi veliko
dela, da lahko letiš po klancu. Ko si to
sposoben doseči, je občutek enako dober tako pri skokih kot pri kolesarjenju.
Kolesarstvo je tvoja služba. V čem se
razlikuje od navadne službe?
Verjetno v vsem. Navadne službe trajajo
po osem ur, opraviš delo in to je to. Pri
nas pa delamo vsak dan 24 ur na dan,
in to povsod – na cesti, doma, pri hrani,
vedno razmišljaš o svojem »delu«, zato
je s tem povezan in premišljen tudi vsak
korak, ki ga narediš.
Nedelja?
Nedelja pri nas ne obstaja, je ni. Je nava-
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morajo izprazniti cesto in najprej spustijo
uradna vozila ter sodnike, potem smo šele
na vrsti mi. Po navadi se premikamo s hitrostjo približno 15 kilometrov na uro.
In kaj delate?
Poskušamo se regenerirati – na avtobusu,
ki je preurejen tako, da je vsem čim bolj
udobno. Kot sem že rekel, ogromno časa
porabimo za pot od cilja do prizorišča novega starta naslednji dan, torej za prevoz.
Potem gremo takoj, ko pridemo v nov hotel, na masažo in večerjo. Vse to se zavleče
do enajste ali dvanajste ure zvečer, tudi čez
polnoč. Če imaš res srečo, te naslednji dan
pred šesto zbudi še dopinška kontrola.

ČE NA TOURU
NE ZMAGAŠ,
JE VSE
DRUGO LE
ŠTEVILKA.

den dan, kar pomeni, da sem pač na kolesu – mogoče eno uro, mogoče sedem,
mogoče dvakrat.
Pa moj rojstni dan?
Mi športniki ne upoštevamo teh posebnih datumov.
Na tankem ledu si.
Takrat je dela prost dan (smeh). Mislil
sem povedati, da smo vsi malo egoistični
in gledamo le nase ter na to, kako bomo
čim bolj optimalno preživeli čas za svoje
dobro.
Lani, pred svojo prvo etapno zmago na
Touru, si mi povedal, da boš zmagal. Pa
si povedal tudi svojim športnim direktorjem? So to vedeli?
Mislim, da so malo slutili. Želel sem jim
povedati, da bom šel 17. etapo res solo.
Sam sem mislil, da je čas, da pokažem
to, kar sem prej govoril. Po 9. etapi sem
bil malce razočaran, ko sem bil v begu
celo etapo, na koncu pa četrti. Če na

Že na avtobusu se tuširate, jeste ...
Ja. Glede tega je definitivno optimalno poskrbljeno. Po prihodu v cilj gremo pod tuš
ter dobimo napitke in hrano.

Touru ne zmagaš, je vse drugo samo
številka. In tam sem rekel, da bom v eni
etapi prišel sam v cilj. Na koncu se je to
res zgodilo.

seči najboljši možen rezultat. Vsi so mi govorili, da so vse dirke enake, ampak Tour
je pa Tour. In res je tako – je poseben za
gledalca in tekmovalca.

Tour je kar velika stvar, ne?
Ja, res je. To je verjetno edina dirka, ki
sem jo spremljal še kot skakalec. Skoraj
vsak jo vidi po televiziji v času dopusta,
ker se predvaja cele dneve. To je prva
dirka, na kateri sem videl, za kaj gre pri
kolesarstvu.
In za kaj gre?
Za to, da je kolesarstvo v bistvu ekipni
šport. Brez ekipe ne moreš nič. Gre pa
tudi za to, da si najhitrejši (smeh).

Si doživel kakšno večje razočaranje?
Ah, na stvari, iz katerih se kaj naučim, nikoli ne gledam kot na razočaranja oziroma
jih ne začutim na tak način. Sploh rezultati
so samo šola. Tudi ko sem na primer padel v Planici, sem takoj prevzel odgovornost, saj je bil padec posledica moje napake. Veliko bolj me boli, razjezi, ko recimo
padem na etapni dirki, kar pomeni, da ne
morem spati na boku, hrbtu, ker me vse
boli. Potem pa je treba z zagnojenimi ranami dirkati še več kot deset etap ...

Česa te je bilo najbolj strah, ko si se lani
prvič znašel na startu Toura?
Ničesar. Na koncu se je izkazalo, da bi me
bilo prvi dan lahko malo bolj strah mokre
ceste. Na Tour sem šel s spoštovanjem in
hkrati z zavedanjem, da bom vse postoril,
poskušal odpeljati na maksimumu in do-

Zakaj pa sem morala po vsaki etapi na
Touru tako dolgo čakati, da si prišel v
hotel?
Ker se vse vedno zavleče, če je cilj na vrhu
klanca, pa sploh. Najprej je treba počakati
vse tekmovalce, da pridejo v cilj, že tu so
zaostanki lahko skoraj do ene ure. Potem

Kaj pa ješ v avtobusu?
Vse, kar ni pribito (smeh). Imamo nekaj
špagetov, riža, krompirja, sendvičev, banan,
bombonov Haribo ...
Si kdaj na takšni daljši dirki, kot je Tour
de France, zaželiš, da bi ti jaz kaj skuhala?
Ja. Imam občutek, da če bi mi ti kaj skuhala, bi naslednji dan zmagal (smeh). Imamo
sponzorja in zato imamo ves čas enako
hrano, tako da pogrešam kakšno domačo
jed.
Kaj pa bi izbral, če bi imel na voljo kar koli
iz moje kuhinje?
Med dirko, kar koli? Hm, moram razmisliti.
(Tišina.) Jabolčni štrudelj, ričet in omleto.
Koliko kalorij pa sploh porabiš med dirko?
Približno 5.000 kalorij na etapo.
Ja, saj se mi res zdi, da si s Toura prišel
bolj suh ...
Iz tvojih ust v božja ušesa (smeh).
Če dirka traja šest ali sedem ur, moraš
vmes tudi piti, jesti, lulati, ne?
Sam nimam problemov z želodcem, zato

lahko ogromno hrane zaužijem že med dirko. Tudi pijem lahko, vsaj en bidon na uro.
Ampak toliko, kot spiješ, mora iti tudi ven.
Mala potreba se lahko opravi kar s kolesa,
lahko pa narediš postanek.

TO SO BILA
MLADA LETA
(SMEH), ZDAJ
PA DEKLET
NE GLEDAMO
VEČ.
GLEDAMO
POKRAJINO,
HIŠE,
KMETIJE ...
Potrebuješ na etapni dirki veliko počitka,
spanca?
Potrebuješ ga, koliko ti to v resnici uspe, pa
je druga stvar. Najprej ne moreš zaspati, ker
imaš poln želodec in ker je telo še vedno
na visokih obratih od dirke. Po navadi pred
najpomembnejšimi etapami najslabše spiš.
Zelo slabo spiš tudi, če si preutrujen. Na začetku, ko sem začel kolesariti, sem se zbujal
pred peto zjutraj, ko nisem mogel umiriti
telesa od treninga oziroma sem se šele privajal na tak fizični napor.
Pri tebi vedno naletim na kakšno novo
brazgotino ali krasto. Zanima pa me, zakaj vedno padeš na levo stran?
Ne vem. Saj tudi na desno, ampak prevladuje leva. Sem desničar in se raje vržem na
levo stran.

Tudi na svoji lanski prvi zmagovalni etapi
na Touru si padel.
Ja, nič ne moreš pomagati. To je bilo v
pobegu, bil je klanec … Malo sem padel,
se pobral, dal verigo nazaj na kolo in šel
naprej.
Se sicer raje voziš z avtom ali s kolesom?
S kolesom.
Zakaj?
Saj to tako sama veš. Je pa cesta moja
pisarna in verjamem, da človek, ko konča
delo, ne želi več ostati v pisarni. Zato se zadnje čase tudi jaz kar veliko vozim.
Zato te jaz vedno vozim.
(Smeh.) Ja, se pustim razvajati in uživam
na sovoznikovem sedežu. No, če boš šla ti
naslednjič 170 kilometrov s kolesom, bom
z veseljem peljal avto.
Zakaj pa me vedno nahecaš, da je klanec
lahek in da bi tudi jaz z lahkoto prišla gor,
na primer na Mangart?
Ker te hočem motivirati (smeh). Samo usedeš se in zapelješ gor (smeh). Mangart ni
tako zahteven, je zelo lep klanec in na koncu vsi razgledi odtehtajo težavnost.
Imaš svoj najljubši klanec? Glede na to,
da sem doma pod Arehom, pazi, kaj rečeš (smeh).
Areh.
Zakaj?
Ker si mi odgovor že položila v usta in se ne
želim pričkati (smeh).
Kaj pa zares?
Ne bi se rad opredelil, kateri klanec mi je
ljubši. Če si dober, ti je povsod dobro, greš
v strm klanec, položen klanec, kamor koli.
Definitivno pa je Areh eden izmed lepših
(premolk).
Je to konec?
Če ti tako rečeš.
Kolesarski adijo?
Srečno! Po knapovsko.
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KODIAQ

FABIA
COMBI

13

KAROQ

13

OCTAVIA COMBI

111

2

FABIA

SUPERB

36

OCTAVIA

6

SUPERB COMBI

60

96

ZA NAMI JE ENA OD – VSAJ ZA SLOVENCE – NAJZANIMIVEJŠIH DIRK TOUR DE FRANCE, KATERE PONOSNI SPONZOR JE BILA ŠKODA ŽE 15. LETO ZAPORED. NA DIRKI JE TAKO SODELOVALO PREK 300

VOZIL ŠKODA. PREDSTAVLJAMO VAM TISTO, KI JE VSAKO LETO MOŽGANSKO SREDIŠČE CELOTNEGA
DOGAJANJA: RDEČEGA SUPERBA DIREKTORJA DIRKE CHRISTIANA PRUDHOMMA.
BESEDILO: B. B.

ŠKODA, ČE NE BI VEDELI
Na Tour de Franceu 2018 je

sladoleda, 66,6 banane in 15,7

nov ekip, za prenočevanja so

tekmovalo 176 kolesarjev iz 22

hamburgerja Big Mac.

rezervirali prek 500 hotelov,

ekip.

v prevoz pa je bilo vključenih
Profesionalci na dirki spijejo

Odpeljali so 21 etap in prevozili

tudi 10 litrov tekočine na dan.

3.351 kilometrov.

Le eno vozilo lahko vozi pred kolesarji
na startu vsake etape Tour de Francea: ta posebna čast pripada slavnemu uradnemu rdečemu avtomobilu – mobilnemu poveljniškemu
centru Toura. Vse od leta 2015 je
zaščitni znak najbolj znane in najzahtevnejše kolesarske dirke na
svetu Superb v posebni bikoborsko
rdeči barvi. Tri tedne to vozilo, polepljeno s sponzorskimi logotipi in
opremljeno s plastičnimi dodatki
ter z velikim pomičnim panoramskim strešnim oknom, gosti direktorja dirke Christiana Prudhomma.

Vsako jutro se kljub svojim 190
centimetrom udobno namesti na
zadnjem sedežu, se osveži s pijačo
iz majhnega hladilnika ob komandni
konzoli, pokliče pomočnike in nadzornike ter preveri, kakšno je stanje
na terenu. Ko je vse pripravljeno,
da zeleno luč za začetek etape in
vodi glavnino, ko oddirja proti cilju.
»Obožujem ta avto,« pravi Prudhomme, »fantastičen je. Gilles Maignan, moj voznik, ima tako kot jaz
190 centimetrov, pa zadaj še vedno
lahko sedim zelo udobno. Brez težav celo prekrižam noge!«

Prudhomme mora ves čas sporočati navodila in prejemati informacije,
komunicirati s štabi ekip, organizirati
promet ter ostati v stiku z nadzorniki in drugimi vozili Toura, zato je med
sprednjima sedežema nameščena
komunikacijska konzola. S pomočjo
šestih strešnih anten, nekaj mikrofonov in štirih radijskih kanalov direktor
nadzoruje celotno dirko. Tu je še ena
posebost: modificirana troblja. S pritiskom na majhno stikalo ob volanu
lahko rdeči Superb s posebnim prepoznavnim zvokom pozdravi tekmovalce
in gledalce dirke.

6 letal.
Sestavni del Toura je tudi La

Visoka nadmorska višina – od

Caravane Du Tour, ki jo sesta-

Na Touru je sodelovalo tudi več

1.500 metrov naprej – kolesar-

vlja okoli 170 vozil sponzorjev,

kot 300 vozil Škoda, in sicer

ju pobere 30�40 % maksimal-

na pot pa se ta 12-kilometrska

modeli Fabia, Octavia, Superb,

ne moči.

karavana odpravi dve uri pred

Karoq in Kodiaq.
Škoda je bila že četrto leto

začetkom vsake etape. Njen
Na vzponih profesionalci ustva-

cilj: gledalcem razdeliti čim več

rijo 350�500 vatov moči.

darilc (v času dirke skupaj 14

sponzor zelene majice za naj-

milijonov!), pri tem pa poskr-

boljšega sprinterja, ki jo je letos

Pri spustih lahko dosežejo hi-

spet oblekel izjemni Peter Sa-

trost tudi 130 km/h.

gan.
Kolesar v 21 dneh dirke porabi

beti za izjemno zabavo.
Ekipa LottoNL-Jumbo, za ka-

V ciljnem sprintu najboljši do-

tero vozi Primož Roglič, je

sežejo tudi več kot 1.500 vatov.

svojega

okoli 140 tisoč kalorij, na dan

Tour

Superba

prav

Combi

domiselno

za
pre-

med 5 in 8 tisoč, odvisno od

V organizacijo Toura je bilo

delala.

zahtevnosti etape. 8 tisoč ka-

vpetih 100 članov administra-

simplyclever.si/lottonl-

lorij je enako kot 4 kilogrami

tivnega osebja, prek 370 čla-

-jumbo-in-njihov-superb.

Kako,

preverite

na:

ONA IMA 50 LET, ON JIH JE
RAVNO DOPOLNIL 22. SKUPAJ
STA ODLIČEN PAR!
Ljubkovalno ji pravi Julija, vanjo pa se je
dobesedno zaljubil na prvi pogled. Peter
Vojaković pravi, da se mu med vožnjo »kar
sam od sebe nariše nasmeh na obraz«. Kdo
ve, ali se ravno zdaj ne smeje kje na cestah
hrvaške Istre, kamor se je letos s svojo Julijo odpravljal na dopust. Morda tudi zato,
ker ugotavlja: »Dekleta se na ta avto vedno
odzovejo pozitivno, si ga ogledajo, sedejo
vanj, se slikajo z njim in se z veseljem odpeljejo krog ali dva. Mislim, da
pritegne kar več zanimanja
kot kak nov avto.«
Na prvi pogled
Ko Petra povprašamo, kaj
mu je pri njegovi Škodi 1000
MB najbolj všeč, odgovori, da »praktično vse«, nato
pa se vendarle odloči, kaj
bo izpostavil: »Enostaven in
zanesljiv motor, ki me nikoli
ne pusti na cedilu, in veliko
skrivnih stvari, s katerimi
vedno navdušiš občudovalce, na primer kje je rezervno
kolo in kje se odpre rezervoar. Avto je tudi na pogled
nekaj posebnega in po svojih
linijah zelo izstopa, v notranjosti pa navdušujejo udobni
usnjeni sedeži, velik volan in
enostavna armaturna plošča. Ne morem tudi mimo njegove prostornosti in naprednosti za tisti čas. Ima
sinhronizirano prvo prestavo, vodno hlajenje, možnost nastavitve ventilacije in
možnost uporabe ventilacije za hlajenje
motorja, sedeži se lahko podrejo in spremenijo v ležišče, zadnji se privzdignejo
za vzglavje …«

BESEDILO: Matjaž Bizjak / FOTO: Domen Grögl

Torej ne pogreša prav nič? »Mogoče edina
stvar, ki bi jo dodal, je strešno okno za še
večji užitek v poletnih dneh. Bo pa v kratkem moja Škoda dobila vlečno kljuko.« In

z njo bosta na počitnice lahko odpeljala
tudi šotorsko prikolico Brako Camp iz leta
1978. Retro pač.
Na začetek
Zgodba o Petru in Juliji se je začela pred
kar nekaj leti, ko je Peter kot otrok spoznaval različne Škode v delavnici svojega očeta Vernerja, ki je bil velik ljubitelj
češke znamke. Med prvimi na seznamu
kakšnih 15 modelov, ki jih je kupil skozi
leta, je bil prav 1000 MB, model, s katerim je Škodi v šestdesetih letih prejšnjega stoletja uspelo držati korak z zahodnoevropskimi proizvajalci. Koncept

Škoda 1000 MB iz očetove garaže mu
je ostala v spominu, iskal jo je, našel dobro ohranjen primerek iz leta 1968 – in
ga kupil.
»Očetu nisem nič povedal o avtu, kaj šele,
da ga bom kupil. Preprosto sem ga pripeljal domov in mu ga pokazal. Najprej me
je nekaj časa grdo gledal, potem pa se je
seveda unesel,« se razgovori Peter Vojaković, ki priznava, da bi brez očeta težko
sam vzdrževal tako star avtomobil v tako
dobri formi.
Škoda 1000 MB, ki jo je Peter kupil
lani spomladi, ima sicer pestro zgodovino,
toda pomembno je,
da avtomobil nikoli ni
res zapustil Slovenije
in da je bil od prvega
leta dalje registriran
tu. Je pa med menjavo številnih lastnikov
za dolgih dvajset let
celo pristal v skednju.
Toda vedno je ostajal v
tehnično zadovoljivem
stanju, tako da sedanji
lastnik nima prevelikih
težav z vzdrževanjem
njegove odlične mehanske kondicije. To
je v očitnem nasprotju z udomačenim (in
pomenljivim) »ljubkovalnim imenom« za ta
model – 1000 malih
briga (tisoč malih skrbi).

LJUBKOVALNO
JI PRAVI JULIJA,
VANJO PA SE
JE DOBESEDNO
ZALJUBIL NA PRVI
POGLED.
motorja v zadku in zadnjega pogona je
bil namreč takrat po Evropi še vedno
precej priljubljen.
Peter, sam sicer zdravstveni tehnik, ki s
strojništvom nima prav dosti opravka,
je torej prek očeta in vseh modelov, ki
so se zvrstili v njegovi garaži, od nekdaj
povezan s tehniko, saj je oče vse svoje
avtomobile vedno vzdrževal sam. Vendar pa avtomobilov nikoli ni zbiral niti ni
bil posebno zagnan ljubitelj starodobnikov. Pri Petru je drugače: tista prva

»Mehanika deluje brezhibno. Avto se
je vedno odlično obnesel in vse prevozil brez težav, ampak nikoli se ne ve.
Včasih je treba kakšno malenkost tudi
'pošravfati' na poti, zato imam vedno s
seboj pribor orodja za prvo pomoč. Ampak gre za stvari, ki skoraj niso omembe
vredne ter so za tak letnik in tiste čase
normalne,« pripoveduje Peter in poudari,
da sta »zunanjost in notranjost povsem
originalni, tako barva kot prevleke«. Za-
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Ime: Škoda 1000 MB
Moč motorja: 29 kW
Država porekla: ČSSR
(Češkoslovaška socialistična
republika)
Prva registracija: 10. 4. 1968,
Ljubljana
Število sedežev: 5
Masa vozila: 840 kg
Hlajenje: vodno
Število valjev: 4
Prostornina motorja: 988 ccm
Menjalnik: 4-stopenjski +
vzvratna prestava
Mere: 4,2 m x 1,6 m x 1,4 m

nimivo je, da je tudi poraba kljub letom
še vedno med sedmimi in osmimi litri na
sto kilometrov, kar je spodobno tudi za
današnje standarde.
Tehnični pregled Peter opravlja enkrat
letno, sicer pa ima za svojo Škodo urejen
status starodobnika pri SVAMZ, katerega
član je. »V vsem tem času sem v Sloveniji
videl nekaj lepo vzdrževanih Škod, in ko
sem iskal dele in material, sem spoznal lastnike, s katerimi se zdaj pogovarjamo, da
bi ustanovili društvo (trenutno na Facebooku delujejo kot skupina s 1.800 člani
pod imenom Oldy Club SLO, op. a.), ki bi
povezovalo ljubitelje veteranov, tudi vozil

Škoda,« o načrtih razlaga Peter, ki ima sicer v domači garaži tudi še model Škoda
Favorit BlueLine letnik 1994.
Tudi vas zanima, kako se pelje?
»Nič kaj drugače od sodobnih avtomobilov, le eleganca z razno elektroniko in dodatno opremo ni enaka. In seveda moraš
poznati posebnosti vozila, recimo to, da ni
servovolana, električnih oken, servozavor,
ABS-a, ESP-ja … Gre za staro dobro pristno mehaniko. Včasih je bilo treba vožnjo
zares obvladati in zraven več razmišljati, saj
je zavorna pot starejših modelov daljša, ni
airbagov, varnostni pasovi so bolj za okras,
pospeški pa so v primerjavi z današnjimi

vozili porazni,« je iskren Peter, ki se v avtu
vedno počuti varnega, čeprav ima le varnostna pasova na sprednjih sedežih, pa še
ta sta bila v avto montirana naknadno.
Ko takole klepetava, malce za volanom,
malce ob avtu, predlagam, da bi se za velik bakelitni volan končno spravil tudi sam.
Kako se vozi taka stara dama? Pozabite
torej na nastavitev sedeža in volana po
višini in globini, na varnostne pasove ter
hidravlično podporo volana in kar je še
sodobnih tehnikalij. Tu gre za prvinskost
vožnje! Danes bi temu rekli minimalizem,
davnega leta 1968 je bil to bolj – (soc)realizem.

Ampak sedež je kljub temu udoben, velik
volan pa posrečeno postavljen. Štirivaljnik v zadku s slabim litrom prostornine
ne zganja ravno hrupa, ob priganjanju
pa vseeno zazveni odločno, rezko. »To je
športni filter, ki doda nekaj zvoka ob sesanju motorja,« z nasmeškom pravi Peter in
doda, da gre za originalno dodatno opremo – ravno tako, kot so originalne prednje
meglenke.
Slabih 40 konjev iztisne štirivaljnik iz natanko 988 kubičnih centimetrov, kar ni
številka, ki bi prestrašila. Toda za tiste čase
je bil to spodoben dosežek, motor pa so
z leti izpopolnjevali. Verzija X je zmogla

celo 52 kW (70 KM). Ob tem je seveda
treba vedeti še to, da je 4,2 metra dolga
limuzina tehtala borih 840 kilogramov. Za
primerjavo: najlažji limuzinski Rapid z litrskim trivaljnikom, torej podobne prostornine (resda nekoliko večji, vendar nekako
pravnuk modela 1000 MB), prazen tehta
skoraj 1.100 kilogramov.
Prav spodobno potegne tale MB (mimogrede, MB je oznaka za tovarno Mlada
Boleslav, saj je bil to prvi avto iz takrat
nove tamkajšnje proizvodnje) in tudi
ročni (jasno, štiristopenjski) menjalnik je
enostaven. Ročka mehkobno potuje v
roki, gibi niso predolgi. Z vsem dolžnim

spoštovanjem in obzirnostjo pritiskam na
pedal za plin in prestavljam po občutku,
saj merilnik vrtljajev ne deluje. In pred prvim resnim zavojem mi MB le dokaže, da
je iz nekih drugih, pozabljenih časov, saj je
treba zavorno pot (po današnjih standardih) množiti takole s tri, bi rekel. Ampak
med zavoji je avto dobro uravnotežen.
Neobremenjen prednji konec ubogljivo
sledi ukazom z vedno lahkotnega volana,
zadek pa je presenetljivo miren, kar pri tej
moči in navoru niti ni čudno. Ko s širokim
nasmeškom pogledam Petra na desnem
sedežu, vidim, da se tudi on smehlja.
Kako je že rekel? Ja, Julija kar sama izvabi
nasmešek!
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UMETNOST
NA KOŽI
NA PLAŽI, NA ULICI, NA FOTOGRAFIJAH, KI PREPLAVLJAJO
DRUŽBENA OMREŽJA: IMATE TUDI VI OBČUTEK, DA VSE
POGOSTEJE VIDEVATE BOLJ ALI MANJ RAZGALJENE
TETOVAŽE? IMATE PRAV! POLEG TEGA SE JE PRED NEKAJ
LETI ZGODIL DRAMATIČEN PREOBRAT, SAJ JE BILO PRVIČ
V ZGODOVINI V ZAHODNEM SVETU TETOVIRANIH VEČ
ŽENSK KOT MOŠKIH.
BESEDILO: Anja Leskovar / FOTO: Getty Images

Delež populacije s tetovažami v
različnih starostnih obdobjih*
Do 35 let: 47 %

Od 36 do 50 let: 36 %
Od 51 do 69 let: 13 %

Starejši od 70 let: 10 %
* Vir: The Harris Poll, 2016, podatki veljajo za ZDA.
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V Sloveniji se je podobno kot v svetu
tetoviranje kot feniks dvignilo iz ognjenega pepela tabuiziranja, stigmatizacije
in etiketiranja. Preporod kulture tetoviranja mnogi pripisujejo dvema zelo
različnima vzrokoma. Med generacijo
milenijcev, rojenih v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, vlada prava navdušenost nad tetovažami.
Potetovirana naj bi jih bila že polovica!
Nič čudnega: generacija, ki je zrasla ob
resničnostnih šovih, kot je Miami Ink,
visoko ceni izkazovanje drugačnosti in
nadzora nad lastnim telesom. Na drugi strani pa se je tetoviranje v zadnjih
desetletjih razvilo v izrazito svojstveno
umetnost, in to na bistveno višji ravni
kot kadar koli prej.

KAKŠNI SE
TETOVIRANCI
ZDIJO SAMI SEBI?*

• Seksi: 33 %

• Privlačni: 32 %

• Uporniški: 27 %

• Poduhovljeni: 20 %
• Inteligentni: 13 %
• Spoštovani: 13 %

• Lažje zaposljivi: 10 %
• Zdravi: 9 %

»Če umetniško sliko obesim na zid, ne
vem, zakaj je ne bi imela tudi na koži?«
pravi Maša Zavolovšek, ki jo krasi
več tetovaž. V tetovatorstvu je veliko
svobodnega ustvarjanja, tetovatorji (in
tetoviranci) so predrznejši, vse več je
personaliziranih motivov z edinstveno
zgodbo.
Slika kot ogledalo življenja
Eden prvih, ki je novo umetniško smer v
Sloveniji začel s papirja prenašati na kožo,
je bil John The Tattooator, ki je odprl tudi
prvi tetovatorski studio v Sloveniji. Danes
so slovenski tetovatorji cenjeni tudi po
svetu; omenjajo jih tuje revije, pobirajo
mednarodne nagrade. Njihova unikatna
umetniška dela so – verjetno zaradi
svojih motivno neomejenih možnosti –
nagovorila tudi ženske, v prvi vrsti mlajše,
a vse bolj tudi starejše.
»Tetovatorske konvencije obiskuje vedno
več žensk vseh starosti in profilov. Čez
palec bi lahko celo rekel, da jih je v zadnjih
letih bistveno več kot moških,« opaža Aleš
Škapin, ki s kolegi organizira Slovensko
tetovatorsko konvencijo. Tudi Simona
Borštnar, ki s Sašem Dudičem ustvarja v
studiu Tavči Tattoo, njene tetovaže pa so
po mnenju mnogih ene najboljših izpod
ženskih rok v Sloveniji, pritrjuje: »Večina
mojih strank je žensk, verjetno tudi zato,

dvajsetimi leti še lahko izbiral motive iz
kataloga, danes skoraj nihče, ki tetovatorstvo dojema kot umetnost, ne izdeluje
več kalupnih podob.
* Vir: The Harris Poll, 2016, podatki veljajo za ZDA.

ker se posvečam predvsem barvnim
tetovažam, ki jih ženske pogosteje
izberejo.«
V Združenih državah Amerike je po
podatkih iz leta 2015 potetoviranih 31
odstotkov žensk in »le« 27 odstotkov
moških. Ženske se očitno v svoji koži
počutijo vse bolje, vse samozavestnejše
so, to počutje pa tudi družba vse bolj
tolerira, če že ne navdušeno pozdravlja.
Vloga skrbne gospodinje, zgledne žene
in mamice ter marljive delavke pač ne
izključuje vloge samozavestne, zanimive,
predvsem pa samosvoje ženske. Vedno
pa ni bilo tako: ženske zelo dolgo, celo
globoko v 20. stoletje, niso imele niti
pravice voliti, kaj šele, da bi njihova mnenja,
želje in potrebe široko sprejemali.
Če te tetovator zavrne, se mu zahvali
Moške tetovaže so bile (razen v nekaterih obdobjih in med nekaterimi sloji) vsaj

sprejemljive, če ne že kar statusni simbol,
medtem ko je bilo z dojemanjem ženskih
tetovaž drugače. Na enem koncu sveta
so bile simbol lepote, poguma in visokega socialnega statusa, na drugem izkaz
lastnosti, ki ženskam po togih družbenih
merilih niso pritikale. Na Japonskem so
bile tetovaže tako na primer povezane
s prostitutkami brezskrbne, uživaške
subkulture »plavajočega sveta« (ukiyo).
Negativne konotacije tetoviranosti so se
z drobnimi koraki nalagale v neprebojne
sloje stigmatizacije.
Morda tudi zato zahodni svet – razen tipičnih vojnih, vojaških in mornarskih tetovaž – v preteklosti ni izoblikoval svojega
unikatnega tetovatorskega izraza, ampak
si je motive vseskozi po delcih izposojal
od kultur, ki so tradicijo tetovatorstva poznale že od nekdaj. Tako ni čudno, da je
bila prav motivika zahodnjaške tetovaže
najbolj na prepihu sprememb. Če si pred

Nekateri motivi, kot so vrtnice, so večni,
mnogi pa so bolj kratkega diha. Aleš Škapin s Slovenske tetovatorske konvencije
pravi, da »je bila nekaj časa modna maorska simbolika, potem plemenski znaki,
kitajske pismenke, lovilci sanj, peresa in
znaki za neskončnost, v zadnjem času pa
so modne potonike«. A ker gre za trende,
ki predvsem po kanalih družbenih omrežij
pridejo nenadoma in podobno hitro tudi
izginejo, jih nekateri tetovatorski studii,
tudi Tavči Tattoo, praviloma odsvetujejo
ali pa tetoviranje celo odklonijo.
Tetovatorjeva zavrnitev morda sprva
boli, a dovolj zgovorno je že dejstvo, da je
prekrivanje zastarelih tetovaž, ki se jih tetovirani sramujejo, vse pogostejše. Skoraj četrtini tetoviranih je namreč žal, da
so se odločili za trajno poslikavo telesa.
»Razen izjemoma zato s Sašem zavrneva tetovaže na zelo vidnih, izpostavljenih
mestih, denimo na dlani, ušesu ali vratu.
Mnogi namreč ne pomislijo, kako jih bo

vidna tetovaža ovirala v socialnem in
profesionalnem življenju,« pravi Simona.
Maša Zavolovšek, ki dela kot medicinska
sestra, kljub temu nekoliko presenečena
ugotavlja, da še ni doživela s predsodki zaznamovanih komentarjev. »Mnogi pacienti pod kratkim rokavom zaslutijo tetovažo
in jo želijo videti, občudujejo jo, ampak
verjetno zato, ker je čista umetnina,« se
ponosno zasmeji.
Rojstvo in smrt tabuja
Tabu predvsem ženske tetovaže se je
krepil vse od začetkov, pred 150 leti
pa se je začelo verjetno »najtemnejše« stoletje. Ko so tetoviranke začele
nastopati kot cirkuška atrakcija, je stigmatiziranost dosegla vrelišče. Viktorijanski modni trend, ki je ženskam narekoval, da si vtetovirajo imena svojih
mož z okrasnimi elementi, je zato skoraj čez noč zamrl. Tetovirane ženske so
bolj kot kadar koli prej začeli povezovati z zabavljaško plehkostjo. Tabu je bil
dokončno rojen.
Celo stoletje je tako vztrajalo mnenje, da
je tetoviranje rezervirano za najrazličnejše
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odpadniške, anarhistične, tolpaške in druge subkulture, medtem ko je danes lahko
že povsem sprejemljivo, če si tetovažo
omislijo babice, študentke, mame in žene.
»Opažam pa, da me zaradi mojih tetovaž
veliko ljudi dojema kot 'badass' žensko, kar
samo po sebi niti ni tako slabo,« ugotavlja
študentka likovne pedagogike Ines Žarki
in meni, da tetovirane ženske, predvsem
tiste z velikimi tetovažami, družba vedno
bolj sprejema. Ne pa še povsem. Kepa
predsodkov se je valila dovolj dolgo, da se
še ni povsem stajala. Tabuji v pregovorno
tolerantni zahodni družbi še vedno opletajo s svojim repom. Leta 1999 so pri Mattelu izdelali tetovirano punčko Barbie, a so
jo morali zaradi protestov staršev kmalu
umakniti iz prodaje.
Čas očitno še ni bil pravi, vse bolj pa se
zdi, da bi morda čez kakšno desetletje
lahko ponovno preizkusili toleranco mladih staršev. Raziskava The Harris Poll je
namreč pred kratkim pokazala široko
sprejemanje tetovirancev: 86 odstotkov
vprašanih sprejema tetovirane atlete, kar
62 odstotkov pa tudi tetovirane zdravnike. Ta toleranca se sicer bistveno zmanjšuje z višanjem starosti vprašanega, a so
– morda presenetljivo – ženske celo za
odtenek tolerantnejše kot moški.
Skrben premislek za trajno zadovoljstvo
Tudi zaradi še ne povsem razkajenega
pridiha stigme, predvsem pa zaradi tetoviranca samega vsi tetovatorji poudarjajo,
da je pred končno odločitvijo za tetovažo
potreben skrben in poglobljen razmislek.
»Naloga tetovatorja je, da pomene, ki jih
želi tetoviranec združiti v tetovažo, poveže
z rdečo nitjo. Vsak človek je poseben in zasluži nekaj povsem svojega. Zato pozdravljam izvirne ideje, ko si na primer starš ne
da vtetovirati imena otroka, ampak recimo
njegovo prvo risbico,« pravi Simona Borštnar, ki izdeluje le unikatne tetovaže in ne
replik znanih motivov.
Ker je koža živ organ, ki se preobraža, je
največ pomislekov razumljivo povezanih z
njo. Na dan koža s svoje površine »odvrže«
milijon mrtvih celic, ki se sicer sproti
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obnavljajo, a s starostjo vse počasneje.
Toda pomislek o staranju kože, ki je
pogost, po mnenju sogovornic ni smiseln.
Seveda se koža z leti povesi in izgubi
prožnost, a za nekoga, ki si poslikavo želi,
to ne bi smela biti ovira.
Tudi bledenje tetovaže je povsem naraven proces. Če tetovator uporablja kakovostne barve in že pri izdelavi pazi na
poudarjene linije in senčenja, začne barva
bledeti šele po 15 letih, pa še to predvsem
v svetlih barvnih delih. Ženske se nekoliko pogosteje ustavijo pri misli na kasnejšo
nosečnost, pri kateri lahko strije poškodujejo tetovažo, a tudi to se da popraviti
z manjšimi korekcijami. Za večino ni ovira
niti bolečina. Tetovatorska igla vbode v
kožo tudi do 300.000-krat na minuto, kar
je najbolj boleče na predelih, kjer je kost tik
pod površjem, na primer na nartu in rebrih.
Odločitev za tetovažo je trajna. Življenje
je lahko po velikem dnevu neprimerno
bolj izpolnjeno, lahko pa je tudi polno
obžalovanj in nezadovoljstva. Za lastni mir
je tako najbolj smiselno, da je dokončni
»da« utemeljen, predvsem pa navdušen in
samozavesten.

100 %

kože ima potetovirane
Novozelandec Lucky
Diamond Rich, najbolj
tetovirani človek na svetu.

69 %

tetovirancev ima najmanj
dve tetovaži.

71 %

staršev ne bi motilo, če bi
učitelj njihovih otrok imel
tetovažo.

23 %

tetovirancev je žal, da
imajo tetovažo.

66 %
mam in

58 %

očetov bi otrokom dovolilo
tetovažo.*

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,2−7,2 l/100 km in 110−164 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx):
0,0125-0,0686 g/km, trdi delci: 0,0−0,00120 g/km, število delcev: 0,0−9,63 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin,
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,9−6,6 l/100 km in 102−150 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx):
0,0218-0,0733 g/km, trdi delci: 0,0−0,00063 g/km, število delcev: 0,0−9,79 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin,
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

