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Kaj doživljamo zdaj, v katerem času 
ž iv imo? Se ga bomo spomin ja l i 
kot težkega obdobja, v katerem je 
izginilo toliko vsega, kar smo imeli za 
samoumevno in nespremenljivo? Ali pa 
se tukaj in zdaj z izjemnim pospeškom 
rojeva nov svet z novimi pravili in 
drugačnimi odnosi? Bomo nekoč, ko 
bomo zrli nazaj, rekli, da se je v tem letu 
končala preteklost ali začela prihodnost?

Za nas pri znamki ŠKODA je odgovor 
preprost. Leto 2020 smo izkoristili za 
nostalgičen pogled nazaj, vse do leta 
1895, a se hkrati jasno in z vso energijo 
osredotočili na to, kar prihaja. Ali bolje: 
na to, kar je že tu. Elektromobilnost je 
namreč ključna zgodba novih časov, 
kot je bila avtomobilnost zgodba, ki se 
je – tudi z nami – začela pred dobrim 
stoletjem. 

In vi? Ste v naš svet stopili skozi vrata 
električne prihodnosti ali ste se vanj 

pripeljali z druge strani revije Simply 
Clever, na kolesu, s katerim se je pred 
125 leti začela pisati zgodba znamke 
ŠKODA? Tokratna številka je zanimivo 
popotovanje skozi čas, med katerim vam 
poleg ključnih modelov iz naše dolge in 
bogate preteklosti predstavljamo tudi 
družino modelov iV, pri tem pa še posebno 
pozornost namenjamo novincu, modelu 
ŠKODA ENYAQ iV. 

Besedo pa smo dali izjemni Janji 
Garnbret, najboljši plezalki na svetu, ki 
jo po vsakodnevnih poteh vozi njena 
nepogrešljiva ŠKODA OCTAVIA. A nismo 
ji dali le besede, ampak tudi telefon, da 
je z njim v času, ko v boju proti virusom 
ostajamo vsak v svojem mehurčku, tako 
rekoč sama posnela tudi fotografije. Pri 
tem jo je vodila fotografinja, ki je bila tedaj 
na stotine kilometrov proč. Kjer je volja, je 
pač vedno tudi pot. 

Simply Clever.

KONEC ALI NOV ZAČETEK? 

Petr Podlipný,

direktor blagovne znamke ŠKODA

NAPOLNI ŽIVLJENJE  
     Z ENERGIJO    
   PRIHAJA ŠKODA ENYAQ iV

skoda.si/e-mobilnost

SIMPLY CLEVER

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh / 100 km, komb: 21,6 – 15,2. Emisije CO2: 0 g/km. Emisije CO2 med vožnjo in skupne emisije 

CO2 so odvisne od vira električne energije, zato ŠKODA priporoča uporabo ekološko pridobljene električne energije. 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. Točni podatki o porabi električne energije po sistemu WLTP bodo na voljo v času lansiranja modela, predvidoma v prvi polovici leta 2021.
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KAJ POMENI ESC, KAJ 
XDS+ IN KAJ DCC? V 
ŠKODAPEDIJI VAM 

BOMO V NASLEDNJIH 
ŠTEVILKAH REVIJE 

POJASNILI MARSIKAJ, 
ZAČELI PA NE BOMO PRI 

ČRKI A, TEMVEČ PRI E. 
S TO ČRKO SE NAMREČ 
ZAČENJA PRIHODNOST 

MOBILNOSTI. 

E-MOBILNOST
Ta pojem označuje vse pojavne oblike mobilnosti, ki so tesno 
povezane s prehodom od vozil z motorji z notranjim zgore-
vanjem, ki jih poganjajo fosilna goriva, na električni pogon z 
energijo, ki je shranjena v baterijah (te pa je v glavnem mogo-
če polniti iz omrežja). Pri tem ne gre le za osebna vozila, med 
katera sodijo še hibridi in vozila na gorivne celice, ampak tudi 
za lahka gospodarska vozila, avtobuse, dostavnike, skuterje, 
kolesa …, skratka za celosten prehod v električno oziroma 
e-mobilnost. Ta v najširšem pomenu zajema tudi postopno 
avtomatizacijo vožnje, povezljivost avtomobila s spletom in 
digitalizacijo vseh povezanih procesov.

ELEKTRIČNI MOTOR OZIROMA ELEKTRIČNI POGON
Električni motor je naprava, ki spreminja električno energijo v 
mehansko in tako poganja različna vozila, obenem pa zmore 
v obrnjenem načinu delovanja skrbeti za regeneracijo in pre-
tvarja kinetično energijo, ki bi se sicer izgubila ob zaviranju, v 
električno, ki jo avto shranjuje v bateriji. Poznamo več tipov 
e-motorjev (največ je sinhronskih s stalnimi magneti), ki se v 
osebnih vozilih uporabljajo kot pogonski stroji, vsem pa je sku-
pna uporaba magnetnih silnic. Njihove posebnosti so velik iz-
koristek (tudi preko 90 odstotkov), majhna teža, malo gibljivih 
delov in velik navor že pri prvih nekaj vrtljajih. Tudi zaradi tega 
elektromotorji omogočajo, da večina vozil shaja brez menjalni-
ka oziroma uporablja enostopenjski menjalnik. To spet zmanj-
šuje težo in zapletenost sistema ter znižuje stroške vzdrževanja 
in lastništva. 

ELEKTRIČNA VARNOSTNA KLJUČAVNICA
Z električno vodeno ključavnico je mogoče preprečiti neže-
leno odpiranje vrat ali oken zadaj, in to na eni ali obeh stra-
neh vozila. To je koristno predvsem takrat, ko so na zadnji 
klopi otroci, ki bi lahko prehitro odprli vrata in stekli na cesto 
ali odprli okno in se nagnili iz avta. Voznik lahko zaklene vra-
ta na eni ali drugi strani vozila s pritiskom na gumb na vratih. 
Zaradi tega sistema odpade okorno in zamudno mehansko 
blokiranje ključavnice v vsakih vratih, kar je posebej nero-
dno, ko se na zadnjih sedežih znajdejo odrasli, ki nato ne 
morejo sami izstopiti iz avtomobila. 

ELEKTRIČNO POMIČNO STREŠNO OKNO
Za več svetlobe in zraka je lahko v avtomobil oziroma njegov 
strešni panel vgrajeno veliko električno pomično strešno 
okno. Le-to je vpeto z obeh strani, tako da ga lahko voznik 
oziroma sovoznik poljubno odpreta s stikalom na stropu. Za 
nekaj več zraka se lahko le dvigne zadnji del, za več svetlobe 
in zraka pa je strešno okno mogoče pomakniti povsem na-
zaj. Ob tem se na sprednji strani iz ležišča dvigne poseben 
ščitek, ki preprečuje vrtinčenje zraka nad glavami potnikov 
in zmanjšuje raven motečega hrupa. Steklo v oknu je seveda 
zatemnjeno, kar preprečuje pregrevanje notranjosti avtomo-
bila v sončnih dneh. 

ELEKTRIČNO POMIČNA PETA VRATA
Ste se že kdaj znašli s polnimi rokami pred zaprtim prtlja-
žnikom? No, potem dobro veste, kako koristno bi bilo, če bi 
imeli ob sebi nekoga, ki bi vam ga odprl. Takšen pomočnik 
so lahko (z elektromotorjem) motorizirana prtljažna vrata, 
ki jih je od zunaj mogoče odpreti s pritiskom na gumb na 
ključu ali na kljuki. Ta sistem sicer zamenjuje klasične plinske 
opornike, ki pri zapiranju zahtevajo delo človeških rok. Toda 
to seveda še ni vse: da bi povsem olajšali dostop do prtlja-
žnika, so inženirji pod zadnji odbijač vgradili poseben senzor, 
zaradi katerega je peta vrata mogoče odpreti in zapreti zgolj 
z namišljeno brco pod to tipalo, ne da bi vam bilo treba odlo-
žiti vrečke ali prtljago (in si zraven umazati roke).  

ELEKTROMEHANSKA PARKIRNA ZAVORA
Gre pravzaprav za elektromehansko zavoro, ki je zamenjala kla-
sično, povsem mehansko ročno zavoro, ki jo je voznik sprožil s 
potegom ročice med sedežema. Deluje na zadnja kolesa, voz-
nik pa jo lahko ročno aktivira ali dezaktivira tako, da potegne 
gumb na osrednji konzoli med sprednjima sedežema oziroma 
pritisne nanj. Elektromehanska parkirna zavora pa ima še doda-
tno funkcijo, saj omogoča samodejno zadrževanje avtomobila, 
s čimer preprečuje njegovo premikanje, ko vozilo miruje, hkrati 
pa olajša speljevanje navkreber. Sistem namreč sam zazna, kdaj 
je na kolesih dovolj sile, da lahko sprosti zavoro.

ESC
Dobesedni prevod imena tega sistema je elektronski nadzor 
stabilnosti (ESC, Electronic Stability Control). Ta sistem pomaga 
vozniku obvladovati vozilo, ko to začne nenadzorovano drseti. 
Krmilna enota tako rekoč nenehno, vsakih nekaj milisekund, 
primerja trenutne podatke o voznem stanju avtomobila, ki jih 
pridobiva od različnih tipal po avtomobilu (predvsem prečno hi-
trost), z izračunanimi ustreznimi hitrostmi in kotom volana. Če se 
gibanje avtomobila začne razlikovati od izračunanih vrednosti, se 
aktivira sistem ESC. Ta nato takoj prilagodi navor motorja in/ali 
natančno nadzoruje oziroma sproža zavorni sistem enega ali več 
koles in tako pomaga avtomobil spet stabilizirati oziroma spra-
viti v zamišljeno smer. Ta sistem je del sistema proti blokiranju 
koles (ABS), običajno pa sta vanj vključena (vsaj) še podsistem 
proti zdrsu gnanih koles ASR in računalniška simulacija zapore 
diferenciala EDS.

ERGONOMSKI SEDEŽI
V nekaterih modelih ŠKODA so na voljo tudi vaši hrbteni-
ci posebej prijazni ergonomski sedeži, ki nosijo certifikat 
nemškega združenja za zdrav hrbet (AGR). Ti sedeži imajo 
brezstopenjsko in električno nastavljiv ledveni del, mogoče 
je podaljšati sedalni del, hkrati pa prilagoditi višino in naklon. 
Poleg tega je pri teh sedežih na voljo še masažna funkcija, 
opcijsko pa je mogoče dodati še ogrevanje ter celo zračenje 
sedalnega in naslonskega dela. V tem primeru je usnje na 
sedežu perforirano. 

NAŠ VČERAJ I NAŠ DANES I NAŠ JUTRI
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ENYAQ iV
Po zunanjih merah (4648 mm dolžine) ni dosti manjši od modela 
KODIAQ, notranje mere pa zaradi kompaktnega pogonskega sklopa in v 
dno vgrajene baterije presegajo pričakovanja. Pogonu so namenjene tri 
velikosti baterije (55, 62 in 82 kilovatnih ur). Na izbiro bo pet motorjev 
(od 109 do 225 kilovatov), pa tudi možnost zadnjega ali štirikolesnega 
pogona (z dodatnim motorjem na prednji osi). Doseg je od 340 do 510 
kilometrov po kriterijih WLTP, končna hitrost pa je 160 kilometrov na uro 
– razen v primeru najbolj športnega modela z oznako RS, ki doseže 180 
kilometrov na uro in do sto kilometrov na uro pospeši v 6,2 sekunde. 

OCTAVIA iV
Zgolj z energijo iz baterije (13 kilovatnih ur), nameščene pod zadnjimi 
sedeži, priključnohibridna OCTAVIA iV prevozi do 60 kilometrov. Pri 
tem pogonski sklop kombinira moč tradicionalnega motorja z 
notranjim zgorevanjem (1,4-litrski TSI s 110 kilovati) in elektromotor-
ja, ki je vgrajen v ohišje menjalnika DSG (85 kilovatov). Sistemska 
moč pogonskega sklopa, ki je tako na voljo vozniku, je resnih 150 
kilovatov (204 konjske moči), oba motorja pa skupaj zagotavljata 
350 njutonmetrov navora. 

Med vožnjo sistem sam preklaplja med pogonoma glede na potrebe 
in razmere na cesti, obenem pa se oba tudi inteligentno dopolnjujeta, 
ko je to potrebno, na primer pri odločnih pospeševanjih. To pa lahko 
stori tudi voznik sam, ko spreminja nastavitve z izbiro voznih 
programov (Driving Mode Select). Tudi ko je baterija prazna, 
avtomobil še deluje po principu polnega hibrida z elektriko, ki jo 
zagotavljata regeneracija zavorne energije in motor TSI, ki med 
delovanjem tudi polni baterijo. 

OCTAVIA RS iV
Enako srce – dve duši. Tako 
nekako gre pri modelih OCTAVIA 
iV in OCTAVIA RS iV. Imata sicer 
podoben pogonski sklop, ki ga 
sestavljata elektromotor s 85 
kilovati in 1,4-litrski štirivaljnik TSI 
s 110 kilovati, toda inženirji so 
sistemsko moč izvedenke RS 
dvignili na raven, ki pritiče najbolj 
športni oznaki pri znamki ŠKODA. 
Tako njen pogonski sklop zmore 
kar 180 kilovatov (245 konjskih 
moči) in 400 njutonmetrov 
navora. Da do hitrosti sto 
kilometrov na uro pospeši v 7,3 
sekunde, tako ni nobeno presene-
čenje.

Voznik lahko s sistemom Driving 
Mode Select izbira vozne progra-
me Eco, Normal, Sport in 
Comfort, če avto premore tudi 
uravnavane blažilnike (DCC). Sicer 
pa ima OCTAVIA RS iV podvozje, 
ki je prirejeno za bolj dinamično 
vožnjo. Tudi oprema je značilna za 
oznako RS: tu so športni sedeži, v 
usnje oblečen trikraki športni 
volan, obvolanske prestavne 
ročice, alkantara na armaturni 
plošči, 18-palčna platišča in rdeče 
zavorne čeljusti, spojler zadaj ipd.

SUPERB iV
Največji model znamke ŠKODA je na voljo tudi kot zmogljiv priključni 
hibrid, ki samo z električnim delom hibridnega pogonskega sklopa lahko 
prevozi do 62 kilometrov. Pogonski sklop sicer sestavljata 1,4-litrski 
štirivaljni motor TSI in e-motor, ki ju povezuje posebna sklopka, njuno 
delovanje pa nadzoruje zahtevna elektronika. Pogon je vedno speljan na 
prednji kolesi prek šeststopenjskega menjalnika DSG. Največja sistem-
ska moč 160 kilovatov (218 konjskih moči) je dovolj za največjo hitrost 
224 kilometrov na uro, pa tudi za zelo spodoben pospešek – hitrost sto 
kilometrov na uro SUPERB iV doseže v 7,7 sekunde. In za vse to porabi 
1,5 litra goriva in od 14 do 14,5 kilovatne ure elektrike na sto kilometrov.  
Z enim polnjenjem 50-litrskega rezervoarja in s polno litij-ionsko 
baterijo z zmogljivostjo 13 kilovatnih ur prevozi približno 930 kilometrov. 

POPOLNA 
DRUŽINA

Voznik lahko baterijo 
priključnih hibridov do 80 
odstotkov iz omrežja pri 
običajni varnostni (šuko) 
vtičnici (AC, 2,3 kilovata) 
napolni v 3,45 ure, na stenski 
polnilnici (3,6 kilovata) pa se 
do 80 odstotkov napolni v le 
dveh urah in 33 minutah.

Na 11-kilovatni polnilnici z izmenič-
nim tokom (AC) je baterijo do 100 
odstotkov mogoče napolniti v šestih 
do osmih urah, odvisno od njene 
zmogljivosti. Na 125-kilovatni hitri 
polnilnici z enosmernim tokom (DC) 
pa je najzmogljivejšo baterijo (82 
kilovatnih ur) od 5 do 80 odstotkov 
zmogljivosti mogoče napolniti v 38 
minutah.

MED ELEKTRIČNIMI IN ELEKTRIFICIRANIMI MODELI Z OZNAKO iV 
BOSTE NAŠLI DINAMIČNO ŠPORTNICO, UGLAJENO LIMUZINO, POPOLN 

DRUŽINSKI AVTO IN SUV, KI GA POGANJA ČISTA ENERGIJA. 
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POVSOD
KOT
DOMA
KOT PRVO SERIJSKO ELEKTRIČNO VOZILO ZNAMKE ŠKODA, 
IZDELANO NA MODULARNI PLATFORMI ZA ELEKTRIČNI POGON, VAS 
BO ENYAQ iV RAZVAJAL Z IZJEMNO PROSTORNOSTJO, UREJENO 
PO VAŠIH ŽELJAH. OBIČAJNE OPREMSKE PAKETE JE NAMREČ 
ZAMENJAL PRINCIP DESIGN SELECTION. NA IZBIRO JE ŠEST 
RAZLIČNIH KONCEPTOV NOTRANJOSTI KABINE, KI SE Z MATERIALI, 
BARVAMI, OKRASNIMI ELEMENTI IN OSVETLITVIJO SPOGLEDUJEJO Z 
UDOBJEM IN SPROŠČENIM VZDUŠJEM VAŠEGA DOMA TER DAJEJO 
UŽITKU V VOŽNJI TRAJNOSTNI PEČAT. IZBRANI VIDEZ NOTRANJOSTI 
LAHKO DOPOLNITE S ŠTEVILNIMI TEHNIČNIMI ELEMENTI, KI SLOG 
ZAOKROŽIJO ŠE Z VAŠIM RAZUMEVANJEM VOZNEGA UDOBJA. KAKO 
BO TOREJ VIDETI VAŠ DOM NA KOLESIH? 

BESEDILO: Matjaž Korošak

ZA POLNJENJE MODELA ENYAQ iV SO VAM NA 

VOLJO PRENOSNA POLNILNA POSTAJA iV (AC, DO 

11 KILOVATOV), POLNILNA POSTAJA ŠKODA V TREH 

RAZLIČICAH (AC, OSNOVNA PONUJA POLNJENJE 

S KABLOM TIPA 2, iV CONNECT OMOGOČA 

TUDI PAMETNO POLNJENJE, iV CONNECT+ PA 

IMA ŠE ŠTEVEC PORABLJENE ELEKTRIKE), PA 

TUDI POLNILNE POSTAJE MOON BASIC (DO 22 

KILOVATOV) IN MOON COMMUNITY (22 KILOVATOV, 

INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA POLNJENJA). ZA 

HITREJŠE (DC) POLNJENJE JE V SLOVENIJI NA 

RAZPOLAGO TUDI OMREŽJE PETDESETIH POLNILNIC 

NAJVEČJE MOČI OD 30 DO 175 KILOVATOV, KI 

DELUJEJO NA PARKIRIŠČIH PRODAJNIH SALONOV 

ZNAMK ŠKODA, VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, CUPRA 

IN VOLKSWAGEN GOSPODARSKA VOZILA.
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To puristično notranjost najdete v 
osnovni različici ENYAQ 50 iV. 

1. Pred volanskim obročem je 
5,3-palčni aktivni informacijski zaslon. 
Z njega lahko voznik takoj odčita 
najpomembnejše podatke o vožnji, 
navigaciji, delovanju varnostnih 
sistemov … Hkrati lahko prikaz 
podatkov spreminja glede na svoje 
potrebe. Bistveno večji je seveda 
zaslon infotainment sistema, ki je na 
desni. 

 
 
 
 

Moderna in hkrati udobna notranjost Loft 
je zahtevnejša različica notranjega dizaj-
na pri vstopnem modelu ENYAQ 50 iV 
ter obenem standardna za model ENYAQ 
60 iV. Navdih za harmonično elegantno 
brezčasno kombinacijo sive in črne so 
moderna funkcionalna stanovanja mladih 
družin. In prav tisti z otroki bodo posebej 
hvaležni za izbiro materialov, ki omogo-
čajo preprosto vzdrževanje in čiščenje. 

2. Naslon za roke med sedežema je oblazi-
njen in višinsko nastavljiv, da bo kar najbolj 
ustrezal zahtevnim kupcem različnih višin. 
Pod naslonom se skriva tako imenovani 
Jumbo Box, ki meri kar 6,2 litra, še več pro-
stora pa je pod navideznim osrednjim gre-
benom pred njim – tam lahko shranite celo 
za 11,4 litra drobne prtljage. O prostornosti 
novega modela govori tudi podatek, da ima 
prtljažnik kar 585 litrov prostornine. 

STUDIO
DESIGN SELECTION
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LODGE
DESIGN SELECTION

Ekologija, inovativnost, trajnostnost: 
mehki materiali in svetle bar-
ve ustvarjajo očarljiv in udoben 
ambient ter zagotavljajo prijetno 
potovalno vzdušje. Prevleke sede-
žev so izdelane iz mešanice volne 
(40 odstotkov) in poliestra, ki ga 
pridobivajo iz reciklirane plastike. 
Rezultat je na otip prijeten hipoa-
lergeni material, ki diha in ni nikoli 
prevroč ali prehladen. 

1. Odlagalnih mest je v modelu ENYAQ iV 
ogromno: poleg predala pred sovozni-
kom je v obeh sprednjih vratih prostor za 
1,5-litrsko steklenico, zložljiv dežnik je v 
posebnem vratnem utoru, odsevni brez-
rokavnik ravno tako, pod naslonjalom 
za roke je Jumbo Box z dobrimi šestimi 
litri prostora, pod osrednim grebenom 
se lahko shrani za dobrih enajst litrov 
drobnarij, za telefone potnikov zadaj pa 
so v sedežih posebni žepki. 

Inovativnost električnega avtomobila se 
tukaj odkrito spogleduje z dinamičnejši-
mi lastnostmi in videzom. 

2. Že tako dobro opremljeno in urejeno 
kabino lahko voznik še nadgradi, na primer 
s paketom za udobje Basic. Ta osnovna 
različica ponuja udobnejšo in preprostejšo 
uporabo vozila. Vključuje sistem KESSY – 
brezkontaktni ključ, ki omogoča vstop in 
zagon brez fizične uporabe ključa, predal 
za telefon (Phone Box), zatemnjena stekla 
(SunSet) in akustična bočna stekla, ki še 
dodatno zvočno zatesnijo kabino. 

3. ENYAQ iV je prvi model znamke ŠKODA, 
pri katerem se voznik lahko odloči tudi za 
najnovejšo generacijo projicirnega zaslona 
s tako imenovano obogateno resnično-
stjo (AR). Tako se del podatkov še vedno 
prikazuje na vetrobranskem steklu tik nad 
instrumentno ploščo v vidnem polju voz-
nika, drugi del, predvsem smerne puščice 
navigacijskega sistema, pa sistem projicira 
višje, navidezno na cesto nekaj metrov 
pred avtomobilom, ter s tem usmerja (in 
opozarja) voznika. 
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To je izbor najzahtevnejših, a oza-
veščenih kupcev. Usnjene sedežne 
prevleke v barvi konjaka so namesto 
s kemikalijami pobarvane z ekstrakti 
iz oljčnih listov (oljčno usnje). ENYAQ 
iV kljub kompaktnim dimenzijam 
zaradi baterije v dnu vozila ponuja več 
prostora za potnike in prtljago, kot 
smo ga vajeni iz klasičnih avtomobi-
lov. V dolžino meri 4648 milimetrov, v 
širino 1877 in v višino 1618 milimetrov. 
Njegova medosna razdalja je 2765 
milimetrov, prostornina prtljažnika pa 
je 585 litrov.

ECOSUITE
DESIGN SELECTION

1 2

3

4 5

1. Sprednji sedeži modela ENYAQ iV so 
poudarjeno ergonomsko oblikovani 
in vsestransko električno pomični ter 
imajo spominsko funkcijo. Voznik pa 
se lahko odloči tudi za masažno funk-
cijo, ogrevanje in električno nastavlji-
vo ledveno oporo. Na zadnjih sedežih 
je zaradi darežljivih 2765 milimetrov 
medosne razdalje obilo prostora. Dru-
žinski paket udobje razširi z zložljivo 
mizico na naslonih sprednjih sedežev, 
dodatnimi USB-vtičnicami zadaj in s 
spalnim paketom, v katerega sodijo 
udobna naslonjala za glavo in odeja.

2. Za tiste, ki od svojega električnega 
SUV-a želijo še več, so na voljo trije 
vozni paketi. Že v osnovnega sta 
vključena nov dvokraki in večfunkcij-

ski volanski obroč ter izbira voznega 
profila, medtem ko paket Sport Basic 
dodaja še dinamično krmiljenje. V 
paketu Sport Plus boste našli tudi 
sistem DCC (uravnavani blažilniki), ki 
odziv podvozja prilagodi trenutnim 
zahtevam.

3. Zaslon pred voznikom (5,3-palčni) 
je namenjen osnovnim in najnujnejšim 
podatkom o vožnji in pogonu, desno 
od voznika pa je velik osrednji zaslon 
infotainment sistema, ki meri kar 13 
palcev. Na njem se bodo prikazovali 
vsi pomembni in manj pomembni po-
datki, hkrati pa je nanj mogoče zrcaliti 
zaslon pametnega telefona in na njem 
uporabljati številne povezljivostne 
storitve. 

4. in 5. Visoka osrednja konzola z gre-
benom, na katerem je voznikov izbirnik 
načina vožnje, je – tako kot prostor pod 
njo – odlično izkoriščena za številna 
praktična odlagalna mesta. Menjalnika 
v pravem pomenu besede namreč ni, 
ravno tako ne prestavne ročice. Voznik 
s preklopnim stikalom le izbira smer 
vožnje, pod njim pa je samo še stikalo 
električne ročne zavore. 
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1. ENYAQ iV omogoča polnjenje z 
različnimi močmi. Razen pri običajni go-
spodinjski 230-voltni električni vtičnici 
z izmeničnim tokom moči 2,3 kilovata 
ga lahko doma preprosteje polnimo 
čez noč na stenski polnilni postaji z 
močjo do 11 kilovatov. Glede na velikost 
baterije posamezno polnjenje traja od 
šest do osem ur. Tretja možnost pa 
je polnjenje na hitri polnilni postaji z 
enosmernim tokom in polnilno močjo 
do 125 kilovatov. V tem primeru se 
baterija v idealnih razmerah z 10 na 80 
odstotkov napolni v slabih štiridesetih 
minutah.

2. Osrednji del novega infotainment 
sistema je prostostoječi 13-palčni 
zaslon, največji od vseh v modelih ŠKO-
DA. Sistem omogoča nadzor z gestami, 
dotikom, potegom, z drsniki (na dotik) 
pod zaslonom in tudi z glasovnimi ukazi 
digitalni pomočnici Lauri, ki razume že 

petnajst jezikov (še vedno pa ne tudi 
slovenščine). S sistemom SmartLink 
je poskrbljeno za popolno povezljivost 
tako s spletom (vgrajena kartica eSIM) 
kot s pametnimi napravami, tu pa so 
tudi vse povezljivostne storitve ŠKODA 
Connect, vključno z nadzorom avtomo-
bila na daljavo z aplikacijo. Ta omogoča 
tudi nekaj priročnih funkcij, lastnih le 
električnim modelom, kot je na primer 
vklop ogrevanja na daljavo, da tudi v 
mrzli zimi sedete v ogret avtomobil.

3. V tako imenovanem predalčku 
Phone Box na vrhu osrednje konzole je 
mogoče istočasno indukcijsko oziroma 
brezžično polniti kar dva telefona, 
nad predalčkom pa je mogoče najti 
tudi nekaj zelo praktičnih bližnjičnih 
stikal. Hkrati je pametni telefon med 
polnjenjem lahko brezžično povezan 
v infotainment sistem avtomobila s 
tehnologijo SmartLink.

Klasični luksuz s številnimi dodelanimi po-
drobnostmi: notranjost plemenitijo eksklu-
zivni materiali, med katerimi prevladujejo 
mehko usnje in mikrovlakna.

SUITE
DESIGN SELECTION

1

2
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3
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ENYAQ iV 50
Vstopni model ENYAQ iV 50 ima litij-ion-
sko baterijo s kapaciteto 55 kilovatnih ur, 
od tega je neto uporabnih 52 kilovatnih 
ur. Elektromotor v zadku razvije moč 109 
kilovatov. Maksimalni doseg te konfigura-
cije je do 340 kilometrov (WLTP).

ENYAQ iV 60
Pri modelu ENYAQ iV 60, ki ga poganja 
motor s 132 kilovati in ima baterijo s 
kapaciteto 62 kilovatnih ur (neto 58 
kilovatnih ur), zaloga elektrike zadošča za 
doseg do 390 kilometrov (WLTP).

ENYAQ iV 80
•  Največji doseg do 500 kilometrov (po 

kriterijih WLTP) ima ENYAQ iV 80 s 
pogonom zadaj in močjo 150 kilovatov.

•  Njegova baterija z zmogljivostjo 82 
kilovatnih ur (neto 77 kilovatnih ur) se 
vgrajuje tudi v obe različici z dodatnim 
elektromotorjem in štirikolesnim po-
gonom, ki nosita oznako 80X oziroma 
RS in razvijeta moč 195 oziroma 225 
kilovatov.

•  Najzmogljivejši model hitrost sto 
kilometrov na uro doseže v samo 6,2 
sekunde, njegova največja hitrost pa je 
180 kilometrov na uro. Obe različici s 
štirikolesnim pogonom imata največji 
doseg do 460 kilometrov.

VARNOST:
• najnovejši varnostni in asistenčni 
 sistemi,
• do devet zračnih blazin,
• sistem za aktivno zaščito potnikov 

Crew Protect Assist,
• sistem za izogibanje trkom Collision 

Avoidance Assist,
• opozorilo ob izhodu Exit Warning.

SIMPLY CLEVER REŠITVE:
• električno pomična peta vrata s funkci-

jo Tip-To-Close in virtualnim pedalom,
• spalni paket,
• strgalo za led z merilnikom globine 

profila pnevmatik v petih vratih,
• mrežice v prtljažniku s priročnim siste-

mom odpiranja SigmaQuick.

SIMPLY CLEVER

NOVA 
OCTAVIA

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,8 – 3,5 l/100 km in 111 – 91 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov 

(NOx): 0,0461 – 0,0291 g/km, trdi delci: 0,00038 – 0,00012  g/km, število delcev: 2,14 – 0,04 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.

UŽIVAJ PO SVOJE skoda.si

Spoznajte novi model ENYAQ iV in si v sodobnem 
vizualizatorju sestavite svojega. Več na skoda.si. 

NAŠ VČERAJ I NAŠ DANES I NAŠ JUTRI

http://skoda.si
http://www.skoda.si/nova-octavia
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VEDNO 
NA SONČNI 
STRANI 
ZIMSKI MESECI SO IDEALEN ČAS ZA RAZMISLEK IN 
IZPELJAVO VSEH POSTOPKOV, POTREBNIH ZA TO, DA 
VAS BO ŽE SPOMLADI LAHKO POGANJALO SONCE. 

BESEDILO: Dušan Lukič / FOTO: Urša Premik, Miran Juršič

Z lastno sončno elektrarno si lahko 
vaše gospodinjstvo samo priskr-
bi energijo iz obnovljivih virov, in to 
brezplačno. Poleg tega tak sistem ne 
onesnažuje okolja, deluje tiho in po-
trebuje le minimalno vzdrževanje. 

Kam s sončno elektrarno?
Solarne module lahko postavimo na 
tako rekoč vsako stavbno površino, 
ki jo večji del dneva obseva sončna 
svetloba. Najučinkovitejša je posta-
vitev na streho, ki je obrnjena proti 
soncu. Sončne module pa lahko vgra-
dimo tudi na fasade stavb, rastlinjake, 
garaže, strehe teras ali na tla, skrat-
ka kamor koli, kjer jih lahko doseže 
sončna svetloba. Paziti je treba le pri 
ekonomskem izračunu: za sončne 
elektrarne, postavljene na stavbne 
objekte, velja znižana davčna stopnja.

Če imate lastno sončno elektrarno, 
ne le zmanjšujete račun za elektriko, 
ampak tudi ustvarjate presežek, ki ga 
lahko shranite v hranilnik električne 
energije in porabite v času, ko sončna 
elektrarna ne proizvaja elektrike (na 

primer ponoči) ali je poraba večja od 
proizvodnje vaše sončne elektrarne. 
Če hranilnika energije ne načrtujete, 
naj zmogljivost vaše sočne elektrarne 
čim bolj ustreza predvideni porabi.

Kako lahko poskrbimo za samooskrbo?
Fizične osebe lahko sončno elektrar-
no uporabljajo le v shemi neto meri-
tev (net metering). To pomeni, da pro-
izvedeno energijo (vso ali presežke) 
oddajajo v omrežje, ob primanjkljaju 
proizvodnje pa energijo pridobivajo 
iz omrežja. Na koncu obračunskega 
obdobja (trenutno eno leto) se naredi 
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Vas zanima, kakšno sončno 
elektrarno potrebujete?  
Izračunajte si električni  
potencial svoje nepremičnine  
na e-mobilnost.poslo.si.

http://e-mobilnost.poslo.si


Sara Fink je v podjetju Porsche Slovenija, ki je 
uvoznik vozil ŠKODA, koordinatorica projekta 
e-mobilnosti. Skrbi tudi za blagovno znamko 
MOON. 

Komu se izplača postaviti sončno elektrarno?
Pri fizičnih osebah bi lahko rekli, da je investicija v sončno elektrarno smiselna za 
tiste, ki imajo letno porabo večjo od 3000 kilovatnih ur oziroma vsak mesec za 
električno energijo plačujejo okoli 40 evrov ali več. Mesečni račun za elektriko 
bo po izgradnji elektrarne sestavljen le še iz stroška obračunske moči ter pri-
spevka za SPTE in OVE, ki pa je vezan na priključno moč vašega elektropriključ-
ka in ga plačujete že sedaj, tudi če ne porabite nič električne energije. V povpre-
čju se investicija v domačo sončno elektrarno povrne v desetih do dvanajstih 
letih. Pri tem ne pozabite, da bo sončna elektrarna delovala vsaj trideset let.

Pa je pri nas sploh dovolj sončnih dni?
Sončna elektrarna proizvaja elektriko vedno, kadar je na voljo svetloba. Koliko 
električne energije bo sončna elektrarna proizvedla, je odvisno od intenzivno-
sti sončnega sevanja, ki mu je sistem izpostavljen. Sončne celice, iz katerih je 
sestavljena sončna elektrarna, bodo na zelo sončen dan proizvedle več energije 
kot takrat, ko bodo nebo prekrivali oblaki. Ampak to ne pomeni, da na oblačen 
dan električne energije ne bomo proizvajali, le njena količina bo ustrezno manj-
ša. Osnovno pravilo se glasi: en kilovat inštalirane moči na leto proizvede 1000 
kilovatnih ur pri sončnem sevanju 1000 vatov na kvadratni meter. Za Slovenijo 
so zbrani podatki o povprečnem sončnem sevanju med 900 in 1200 vati na 
kvadratni meter.

Kako ugotovite, kako močno sončno elektrarno potrebujemo?
Ključno je takšno dimenzioniranje sončne elektrarne, da bo na letni ravni 
proizvedla toliko električne energije, kot je vaša letna poraba energije. Pri tem 
je v pomoč letni račun za porabljeno elektriko na vašem odjemnem mestu. Če 
v bližnji prihodnosti načrtujete povečanje porabe električne energije (toplotna 
črpalka, polnilna postaja za električno vozilo ...), je priporočljivo, da se tudi to 
upošteva pri izračunu. Seveda imamo pri znamki MOON strokovnjake, ki vam 
pri tem lahko svetujejo in pomagajo.

Ali so na voljo finančne spodbude oziroma subvencije? 
Za sončne elektrarne so na voljo različne oblike pomoči Eko sklada, tudi 
subvencija oziroma nepovratna finančna spodbuda, ki znaša 180 evrov za en ki-
lovoltamper inštalirane nazivne električne moči, in sicer za največ 80 odstotkov 
vsote priključnih moči odjemnih mest. To v praksi pomeni: če je priključna moč 
odjemnega mesta 43 kilovatov ali manjša, je investitor upravičen do finančne 
spodbude za 80 odstotkov priključne moči (torej je v primeru priključne moči 
43 kilovatov upravičen do subvencije za 34,4 kilovata, se pravi do zneska 6192 
evrov).

Konkretna vprašanja, 
konkretni odgovori

KAKO DO SONČNE ELEKTRARNE?

1. Najprej je treba sprejeti odločitev o finančni kon-
strukciji projekta, izbrati možnost postavitve glede 
na lokacijo in pridobiti dovoljenja. Pri tem vam 
pomagajo strokovnjaki MOON, ki vam svetujejo, 
da izberete primerno moč elektrarne, in pomagajo 
preračunati njeno proizvodnjo, si ogledajo lokacijo 
in izdelajo idejno zasnovo ter pripravijo ponudbo.

2. Sledi podpis pogodbe in pooblastila za urejanje 
dokumentacije. Če se odločite za sončno elektrar-
no MOON, njegovi strokovnjaki za vas pripravijo 
vse potrebne listine tako za pridobitev subvencije 
Eko sklada kot tudi za pristojnega distribucijske-
ga operaterja (soglasje za priključitev). Vložijo 
dokumentacijo v vašem imenu in izpeljejo druge 
potrebne postopke. Pripravijo tudi načrt sončne 
elektrarne. 
Dokumentacija in storitve, ki jih potrebujete in jih 
pripravi MOON:
• izdelava projektne dokumentacije,
• pridobivanje soglasja za priključitev,
• pridobivanje nepovratnih sredstev,
• dobava materiala,
• postavitev sončne elektrarne,
• pogodba o priključitvi,
• priključitev sončne elektrarne na omrežje.

3. Roki za izdajo soglasij in dovoljenj (na primer 
soglasja upravljavca električnega omrežja) so kljub 
drugačnim predpisom lahko dolgi tudi nekaj mese-
cev, zato se na postavitev sončne elektrarne velja 
začeti pripravljati dovolj zgodaj. 

4. Zima je kot nalašč, da lahko pripravite vse po-
trebno in pomlad pričakate z izdelanim projektom, 
soglasji in pogodbami, v toplejšem delu leta, ko je 
gradnja lažja, pa elektrarno le še fizično postavite, 
kar po navadi traja dan ali dva.

5. Sledijo preizkus, zagon in meritve. Pred tem 
MOON uredi soglasje za poskusno priključitev.

6. Nato je treba skleniti pogodbo o priključitvi z di-
stributerjem, sledita tehnični pregled in pridobitev 
dovoljenja za priključitev na distribucijsko omrežje.
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obračun in doplačajo morebitni pre-
sežki iz omrežja dobavljene energije. 
Če bo naprava za samooskrbo pravilno 
dimenzionirana, njen lastnik praktično 
ne bo imel stroškov z električno ener-
gijo, saj je bo naprava na letni ravni 
proizvedla toliko, kot je bo lastnik tudi 
porabil. Če bodo nastali presežki ener-
gije (in ti ne bodo šli v hranilnik ener-
gije), jih bo brezplačno prevzel dobavi-
telj električne energije, s katerim ima 
lastnik naprave sklenjeno pogodbo o 
neto dobavi. 

Moči lahko združi tudi več gospo-
dinjstev v večstanovanjski zgradbi (v 
tem primeru govorimo o samooskrbi 
večstanovanjske stavbe) ali prebival-
ci naselij oziroma lokalne skupnosti 
(skupnost OVE), ki so priključeni na 
isto transformatorsko postajo, na ka-
tero mora biti priključena tudi sončna 
elektrarna, pri tem pa je lahko lastnik 
sončne elektrarne tudi tretja oseba, 
saj se o vseh podrobnostih delitve 
proizvodnje in stroškov sodelujoči do-
govorijo s pogodbo.

SISTEM MOON 
BOOKING

Oddajte povpraševanje 
za storitve MOON ter se 
naročite na svetovanje in 
pregled na vaši lokaciji, 
ki je potreben za pripra-
vo natančne ponudbe za 
vaš konkreten primer. 

Brezplačna telefonska številka: 
080 88 46

http://povprasevanje.moon-power.si


KER JE PREPROSTO NEVERJETNA, NADZEMELJSKO MOTIVIRANA, NEČLOVEŠKO LAHKOTNA PLEZAL-
KA. KER IMA VELIKE CILJE, KI JIH DOSEGA Z NAVIDEZNO PREPROSTOSTJO, A IZJEMNO OSREDOTOČE-
NOSTJO. PA TUDI ZATO, KER JE JANJA GARNBRET ŠE VEDNO PREPROSTA, SIMPATIČNA MLADENKA IZ 
SLOVENJ GRADCA. PRAV TAM SE JE ZAČEL NJEN BLISKOVITI POHOD DO SKORAJ NEŠTETIH KOLAJN, 

ŠESTIH NASLOVOV SVETOVNE PRVAKINJE, SEDEMINDVAJSETIH ZMAG V SVETOVNEM POKALU IN 
ZGODOVINSKEGA DOSEŽKA – ZMAGE NA VSEH ŠESTIH BALVANSKIH TEKMAH V ENI SEZONI. A TA 

NEVERJETNA POT SE NI ZAČELA V STENI. 

BESEDILO: Anja Leskovar  / FOTO: Ivana Krešić z Janjo Garnbret prek FaceTima in aplikacije Clos
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Kako lahko otrok pri sedmih letih ve, da 
želi plezati in samo plezati?
No, starši pravijo, da sem od nekdaj, da-
leč preden sem prvič zagledala plezalno 
steno, plezala po omarah, drevesih in 
vratih. Potem pa so pred štirinajstimi leti 
v Slovenj Gradcu postavili promocijsko 
plezalno steno. Preplezala sem jo v prvem 
poskusu. To so opazili v plezalnem klubu 
in starše spodbudili, da me vpišejo vanj. 
Od takrat nisem niti enkrat podvomila o 
tem, ali plezanje je zame. Zame je bilo ve-
dno samo plezanje in od tega nisem od-
stopala. Nekaj časa sem sicer tudi plesala, 
trenirala atletiko in igrala tenis, ampak 
fokusirana sem bila na plezanje. Dobro 
se spomnim, da sem s treninga vedno 
odšla zadnja, če je bilo mogoče. Ko so vsi 
končali, ko je bil trening končan, sem jaz 
hotela še. Imela sem nenasitno željo po 
plezanju. In še vedno jo imam. 

Verjetno si bila tudi na pravem mestu 
ob pravem času. Koroška je znana po 
izjemnih plezalcih, plezalska kultura je 
tam zelo razvita. 
Res je, imamo zelo dobre plezalce. Am-
pak kot otrok jih nisem poznala. Je pa 
zagotovo pomagalo, da smo imeli na šoli 
možnost treningov in da je bil na Koro-
škem močan klub, v katerem sem zares 
spoznala vse lepote plezanja. Moj prvi 
trener Rok Šisernik je bil vrhunski pleza-
lec in fizioterapevt. Ko je odšel v Ljublja-
no, eno leto nisem imela trenerja. Jasno 
pa je bilo, da hočem nadaljevati. Ker so 
starši delali v Gorenju, sem začela trenira-
ti v Velenju, najprej z Matijo Rovšnikom in 
Damjanom Maherjem, nato pa z Goraz-
dom Hrenom. Zdaj sem že eno leto z Ro-
manom Krajnikom in odlično se ujameva. 

Pa si takoj na začetku videla, da si 
boljša od povprečja?
Ne. Nikoli se nisem pretirano primerjala 
z drugimi, sploh na začetku. Samo uživa-
la sem v družbi in plezanju. Moja motiva-
cija nikoli ni bila konkurenca, ampak želja 
po napredku. Vedno sem verjela, da sem 
lahko neomejeno močna in vzdržljiva ter 
da je premikanje lastnih meja vedno mo-

goče. Zato me tudi nikoli ni motiviral en 
sam rezultat. Plezanje je res noro razbur-
ljiv šport. Nikoli ne delaš povsem enakih 
gibov kot na primer pri atletiki. Smeri so 
vedno drugačne, vselej lahko poiščeš 
novo pot, nov način, kako bi lahko neko 
stvar preplezal do vrha. 

Pa tudi sicer v življenju vedno iščeš 
nove možnosti? 
Sem velika perfekcionistka. Ko sem 
bila mlajša, sem bila še bolj. Želela 
sem imeti vse urejeno. Vedela sem, 
da moram imeti za šolo vse narejeno, 
da lahko grem plezat. Da ne bi šla na 
trening ali tekmo, zame ni bilo spre-
jemljivo. Že od tretjega razreda sem 
ekstremno disciplinirana. In kot v 
življenju sem takšna tudi pri plezanju. 
Zato včasih nisem povsem zadovoljna, 
četudi zmagam, kadar ne odplezam naj-
bolje ali naredim napako. 

Si potem kot otrok sploh imela čas za 
igro z barbikami?
Ja, seveda. Zelo rada sem se igrala s pri-
jatelji. Strašno rada imam družbo, sem 
komunikativna, vedno sem pomagala 

drugim, če sem le lahko. Ampak potem 
je plezanje postalo najvišja prioriteta, ki 
se ji je vse drugo podredilo. Plezanje mi 
preprosto pomeni preveč. 

Nisi nikoli imela občutka, da kaj zamu-
jaš?
Ne, nikoli! Še vedno sem imela prijatelje 
in ne bi mogla reči, da sem za plezanje kar 
koli žrtvovala, ker sem se z vsem zave-
danjem in veseljem odločila zanj. Seveda 
sem se družila s prijatelji, hodila na zaba-
ve, a le če to ni vplivalo na moje plezanje. 
Hotela sem biti dobra, vedno boljša. 

Si se za to morala tudi odrekati hrani, 
ki ti je ustrezala, šteti kalorije, spre-
mljati svojo težo? 
Ne, na srečo nikoli nisem imela težav z 
vzdrževanjem teže, vedno sem jedla vse. 
Kalorije me še zdaj ne zanimajo, to se mi 
je vedno zdela še ena nepotrebna stvar. 
Zakaj bi gledala, kaj jem, če se dobro po-
čutim? Ne branim se nobene hrane in pri 
tem vedno sledim svojemu počutju. Res 
pa je, da je plezanje zelo povezano s težo. 
Ko v preteklih mesecih ni bilo tekem, 
sem pridobila nekaj kilogramov, kar je 
bilo predvsem posledica počasnejšega 
ritma in pomanjkanja adrenalina. Začel 
me je boleti prst, nisem mogla normalno 
trenirati in sem morala paziti. Ko nisi op-
timalen, pa se lahko poškoduješ. Se pa 
tudi hitreje poškoduješ, če si prelahek. 
Bistvo je v normalnosti, ravnovesju. 

Ampak kako je moč najti motivacijo, 
ko osvojiš vse, kar je mogoče osvojiti? 
Ker motivacijo iščem v sebi in ne v zma-
gah. Ne bi rada, da si me ljudje zapomni-
jo samo po medaljah. Te so seveda su-
per, vesela sem vsake. Ampak rada bi, da 
si me zapomnijo po tem, kako uživam, 
kako sem z glavo in srcem v plezanju. 
Vem, da nikoli ne bom dosegla pravega 
rezultata, če se nimam fino. Nič ne gre 
na silo. Moram čutiti, da si res želim. Se-
veda pridejo dnevi, ko sem malo manj 
motivirana, me peče koža, sem utrujena. 
Ampak vedno znova to premagam. Vem 
namreč, da se mi bo obrestovalo, da se 

»MEDALJE SO SEVEDA 
SUPER, VESELA SEM 
VSAKE. AMPAK RADA BI, 
DA SI ME ZAPOMNIJO 
PO TEM, KAKO UŽIVAM, 
KAKO SEM Z GLAVO IN 
SRCEM V PLEZANJU. 
VEM, DA NIKOLI NE BOM 
DOSEGLA PRAVEGA 
REZULTATA, ČE SE 
NIMAM FAJN. «
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bom na koncu dneva dobro počutila, ker 
nisem popustila. Zadovoljstvo, ko greš čez 
sebe takrat, ko misliš, da ne boš zmogel, 
je posebno zmagoslavno. Če hočeš nekaj 
imeti, pač moraš vlagati v to in tudi tve-
gati. Hočem poskusiti in preizkusiti več, 
vedno novo. In motivacije mi res nikoli ne 
manjka, tudi zato, ker imam vedno zelo ja-
sne cilje.

Letošnji cilj, olimpijske igre, zate še edi-
na neosvojena trdnjava, pa se je zama-
knil.
Sezono sem začela z vsemi močmi, formo 
sem stopnjevala do karantene, potem pa 
je prišla negotovost. Vse tekme so bile 
odpovedane, izvedba olimpijskih iger pa 
je dolgo ostajala vprašljiva. Ta meglenost 
ciljev me je zelo zmotila, zato je tudi moja 
motivacija pravzaprav prvič v karieri zani-
hala. To se mi še ni zgodilo, take se nisem 
poznala. A na srečo so igre le prestavljene 
in res upam, da jih naslednje leto dočakam. 

Kaj pravzaprav tak tekmovalni premor 
pomeni za vrhunskega športnika? 
Čeprav sem normalno trenirala ves čas 
izolacije, mi je bilo zelo težko, ker je ritem 
ušel izpod nadzora. Ni bilo hitrega tempa, 
imela sem ogromno časa in nisem prav 
vedela, kaj naj z njim. Vedno sem tudi na 
slab dan znala biti optimistična, med izola-
cijo pa sem doživljala nihanje razpoloženja. 
Čudno je bilo. Neznansko pogrešam tek-
me, potovanja, plezalne prijatelje. 

Kaj pa ti gre pri plezanju na živce? 
Pri plezanju prav nič, ker vem, da najbolj 
napredujem prav na težkem treningu. 
Grem pa včasih na živce sama sebi. Od 
sebe pogosto pričakujem preveč in si tako 
ustvarim popolnoma nepotreben dodatni 
pritisk. Saj je dobro, da znaš objektivno 
pogledati nase, ampak pretirana samokri-
tičnost te lahko včasih ovira. Pri tem mi je 
Roman (trener, op. a.) v res veliko pomoč. 
Odlično me pozna in natančno ve, kdaj je 
čas, da me umiri, in kdaj me mora malo 
bolj spodbuditi, da dam vse od sebe. 

Kako pa sprejemaš neuspehe?
Sploh na začetku, ko sem začela tekmo-
vati na mladinskih tekmah in potem v 
svetovnem pokalu, je bilo vse, kar ni bilo 
popolno, zame neuspeh. Takrat nisem po-
znala porazov, zato sem se s časom, ko se 
mi je kakšen zgodil, morala naučiti to pre-
našati in se iz tega učiti. Zdaj ne gledam 
več samo rezultata, ampak cel paket. Ko 
zmagam, pogledam, kaj bi lahko bilo bolj-
še. Ko mi ne gre, denimo ko sem bila de-
veta v Chamonixu, razmišljam o tem, kaj 
se je dogajalo, da se lahko drugič rešim, 
ko bo situacija podobna. Nikakor pa me 
neuspeh ne pobije. 

Za tako vrhunsko športnico je pravza-
prav zelo nenavadno, da nimaš nikogar, 
ki bi ti pomagal izključno pri psihični 
pripravi. 
Zaenkrat se mi zdi, da ga ne potrebujem. 
Morebitne težave sem v ključnih trenut-
kih vedno znala odmisliti, da sem lahko 
dala od sebe vse, kadar je bilo treba. Mi 
pa Roman res ogromno pomaga tudi pri 
psihološki pripravi. Da mi iztočnico za 
razmišljanje o sebi in s samoanalizo lahko 
napredujem tehnično in psihološko. Po-
membno je, da tako dobro sodelujeva, da 
mu zaupam, on pa meni. Ni mi treba izre-
či niti besede, pa bo že vedel, v kakšnem 
stanju sem. Zato zna tudi vedno pravilno 

»TUDI ČE SI PRI SEBI 
PREPRIČAN, DA SI V 
NEČEM NAJBOLJŠI, 
KONKURENCA 
VEDNO OBSTAJA. 
ZATO SE NA VSEH 
TEKMAH POTRUDIM 
STOODSTOTNO. 
TEKMOVATI NE MOREŠ 
NAPOL.«

NJENA OCTAVIA

Janja pravi, da v svojem avtomobilu 
ŠKODA OCTAVIA preživi skoraj pol 
življenja. Na dan treninga je na relaciji 
Slovenj Gradec (dom) – Vrhnika (tre-
ning) – Divača (fizioterapija) v avtu 
zagotovo pet ur. Zato je udobje zanjo 
pravzaprav najpomembnejše. »Na tre-
ning pač ni fino priti utrujen. Vožnja je 
noro udobna in tako lahkotna, meh-
ka ... Res je zakon!« Ne škodi pa tudi, 
pravi Janja, da je prtljažnik tako velik, 
da vanj spravi »pol hiše«, varnostne 
blazine za plezanje, plezalne komplete 
in vrvi. 

MODEL: 
ŠKODA OCTAVIA COMBI 

PROSTORNINA IN TIP MOTORJA: 
2.0 TDI  DSG

MOČ MOTORJA:  
110 kW (150 KM)

GORIVO:  
DIZEL

BARVA: 
MODRA KOVINSKA
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odreagirati. Poleg tega si takoj poveva, če 
naju kaj moti, in to takoj rešiva. Za neka-
tere zadeve potrebujeva tudi veliko časa. 
Zunanji opazovalci vidijo samo končni re-
zultat, ampak tudi jaz imam pri plezanju 
težave. Včasih so te prav neverjetne. Čez 
težke balvane sem recimo edina splezala 
do konca in zelo hitro. Za lažje pa sem po-
trebovala več časa ali pa jih sploh nisem 
preplezala. 

Pa imaš ob sebi dovolj dobrih plezalcev, 
da ti predstavljajo nenehen izziv? 
Mislim, da. Odvisno je od tekme, ampak 
vsak plezalec lahko preseneti, tekma ni 
nikoli odločena, četudi sem recimo favo-
ritka. Tudi če si pri sebi prepričan, da si v 
nečem najboljši, konkurenca vedno ob-
staja. Zato se na vseh tekmah potrudim 
stoodstotno. Tekmovati ne moreš napol. 

Ja, vselej je treba računati na tekmice. 
Kakšen odnos imate?
Imam izredno spoštovanje do vseh kon-
kurentk, ampak motivacije ne iščem več 
zunaj, ampak predvsem v sebi. Ko sem kot 
deklica začela plezati, sta bili Mina Marko-
vič in Maja Vidmar moji vzornici in sta mi 
bili tako zgled kot tudi motivacija. Zdaj so 
moji vzorniki vsi športniki, ki delajo s stra-
stjo, ki se v celoti razdajajo za en sam cilj. 
To so tisti, ki se jim zaiskrijo oči, ko razlaga-
jo o tekmi ali treningu. Zato tudi nikoli ne 
rečem, da si katera tekmica dosežkov ne 
zasluži, ker vse garamo zanje. Zunaj tek-
movališča smo dobre prijateljice, odlično 
se razumemo. Na tekmi pa seveda vsaka 
hoče dobro zase. 

Vsaka to počne na svoj način, kajne? Ti 
si na tekmah vselej naličena, z nalakira-
nimi nohti. In videti si prav izvrstno!
Hvala (se nasmeji). Malo ličil mi da kanček 
samozavesti, ki jo še potrebujem, da do-
bro odplezam. Tudi sicer se rada uredim 
za kakšno prireditev, se pa vseeno najbolje 
počutim v kavbojkah in kapucarju. 

Se pa nohti pri plezanju verjetno kar hi-
tro uničijo, koža na rokah tudi. Magnezij 
ni prav blagodejen ... 

Joj, ampak res! Nohti zdržijo največ tri dni, 
kožo na rokah pa imam res izjemno suho. 

Kakšen koktajl čustev pa te pravza-
prav prevzema pred tekmo? 
Običajno se poskušam umiriti v tišini. V 
preteklosti sem poskusila tudi poslušati 
glasbo, ki je pri meni zelo pomembna re-
cimo na treningih in močno vpliva na moje 
razpoloženje. Ampak ugotovila sem, da 
pred tekmo potrebujem tišino. Tako lažje 
zberem svoje misli. Se imam pa tudi pred 
tekmo v izolacijski coni rada fino in se dru-
žimo s sotekmovalkami. 

Kaj pa adrenalin? Kako pomemben je 
pri plezanju? V številnih športih je do-
brodošel, v drugih pa prej ovira. 
Kanček adrenalina name vedno deluje zelo 
dobro, sploh na tekmah v hitrosti, kjer so 
potrebni navali energije. Pri balvanih in te-
žavnostnem plezanju pa je treba adrenalin 
znati nadzirati ali pravilno dozirati. Če je na 
vrsti skok, ti adrenalin pomaga. Ko je treba 
preplezati bolj tehničen balvan, pa adre-
nalin ni preveč dobrodošel, saj morajo biti 

gibi bolj nadzorovani. Ampak prav to je pri 
plezanju zabavno. 

Narava je, kar se nepredvidljivosti tiče, 
še bolj zabavna. Drži? Je plezanje v ska-
li zate poseben užitek?
Skala je vedno malo drugačna. Skalno ple-
zanje se bistveno razlikuje od tekmovalne-
ga, in to vse bolj. Tisti, ki plezajo v skali, 
ne morejo kar priti na tekmo in zmagati. 
Nam pa je precej čudno, ko pridemo v 
skalo. Je plezanje, ampak povsem dru-
gačno. Podobno je, kot če bi poslal ma-
ratonca, da teče sprint, in sprinterja na 
maraton. Med tekmovalno sezono zato v 
skali ne plezam veliko. Koža na prstih na 
skali reagira drugače kot na plastiki. Na 
skali hitro otrdi, zato ti potem taka koža 
na plastiki drsi in nimaš pravih občutkov. 
Poleg tega je gibanje v skali zelo drugač-
no od recimo treninga, ko se pripravljaš 
na tekme. Sem pa vedno uživala v skal-
nem plezanju, rada grem plezat v naravo, 
ampak odmerjeno, predvsem pa izven 
sezone. Bila sem pač vzgojena za tekme, 
vedno so me pripravljali predvsem na 
tekme.

Ampak v steni vseeno nisi vse življe-
nje. 
Ne, seveda ne. Imam pa čez leto zelo 
strog urnik: tri dni treninga, dan počit-
ka in spet tri dni treninga. V enem dne-
vu se spočijem, enkrat na leto pa imam 
običajno dvotedenski premor. Takrat 
tečem, hodim na sprehode, izvajam jogo, 
strečing. Pogledam tudi kakšno serijo na 
Netflixu, televizije pa sicer ne gledam. V 
tem času tudi uredim stvari, ki jih sicer ne 
morem oziroma jih težje, ko sem preza-
poslena s treningi. Ko sem bila še v šoli, 
sem vedela, da moram v teh dveh, treh 
tednih urediti vse za nazaj in za naprej. 
Zdaj sem si sicer vzela premor od šole. 
Končala sem gimnazijo in zdaj pavziram. 
Fokusirana sem na olimpijske igre, po njih 
pa bom videla. Zanima me menedžment, 
vsekakor pa nekaj, kar je povezano s 
športom. Želim biti trenerka, strašno me 
veseli delo z otroki. Rada bi jim pomagala, 
da uresničijo svoje sanje. 

»ZDAJ SO MOJI 
VZORNIKI VSI 
ŠPORTNIKI, KI DELAJO 
S STRASTJO, KI SE V 
CELOTI RAZDAJAJO 
ZA EN SAM CILJ. TO 
SO TISTI, KI SE JIM 
ZAISKRIJO OČI, KO 
RAZLAGAJO O TEKMI 
ALI TRENINGU. ZATO 
TUDI NIKOLI NE REČEM, 
DA SI KATERA TEKMICA 
DOSEŽKOV NE ZASLUŽI, 
KER VSE GARAMO 
ZANJE.«
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IN KAJ
POGANJA
VAS?
ŠE NIKOLI V 125-LETNI ZGODOVINI ZNAMKE ŠKODA NI BILO MODELA, KI BI BIL NA VOLJO S 
TOLIKO POGONSKIMI MOŽNOSTMI KOT NOVA OCTAVIA. 

BESEDILO: Matjaž Korošak

Nekoč so bili motorji stvar prestiža in 
denarnice – za prostorninsko večje in 
močnejše so se logično odločali pre-
možnejši. Izbira ekonomsko bolj ozave-
ščenih se je zožila na šibkejše bencin-
ske ter v osemdesetih in devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja na vseprisotne 
tubordizelske motorje, ki so prinesli 

manjšo porabo in s tem tudi manjše iz-
puste ogljikovega dioksida, a so se zato 
povečale druge škodljive emisije. Šele 
vse bolj očitne klimatske spremembe 
in s tem vse močnejša okoljska zavest 
ter posledično strožja zakonodaja so v 
ospredje pripeljale tudi druge pogonske 
možnosti. Tem so skupni ugodna poraba 

goriva, majhni izpusti ogljikovega dio-
ksida in zelo nizke vsebnosti škodljivih 
izpušnih plinov. Pravi pogon zase boste 
tako dandanes lahko izbrali ne le glede 
na moč in navor, ampak predvsem glede 
na svoje potrebe in zmožnosti, življenjski 
slog, okoljsko zavest in seveda debelino 
denarnice. 
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Spoznajte novo generacijo modela
OCTAVIA in vse njene različice! 

http://povprasevanje.moon-power.si
https://www.skoda.si/nova-octavia
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Blagi hibrid: OCTAVIA e-TEC
Oba vstopna bencinska motorja, ki sta v 
ponudbi (1.0 TSI z 81 kilovati in 1.5 TSI s 
110 kilovati), sta pravzaprav blaga hibri-
da. Gre za tehnologijo, ki ne omogoča 
samostojne vožnje s pomočjo električne 
komponente, vendar pa močan zagonski 
alternator, ki je z glavno gredjo povezan 
z jermenico, pri pospeševanju pomaga z 
dodatnimi kar 50 njutonmetri navora in 12 
kilovati moči. Energije je dovolj za  kakšne 
tri sekunde obremenitve, torej zadostuje, 
da turbopolnilnik razvije poln tlak. Ta sis-
tem pomaga tudi pri dolgih fazah jadra-
nja (vožnja z izključenim motorjem), pri 
izredno hitrem in mehkem ponovnem 
zagonu motorja ter seveda pri učinkoviti 
regeneraciji zavorne energije (ki jo hrani v 
litij-ionski bateriji pod sedežem). 

OCTAVIA e-TEC je idealna izbira za tiste, 
ki vozijo zmerno in niso zahtevni vozniki, 
hkrati pa želijo majhno porabo za zelo ra-
zumno ceno, predvsem pa udobje in le-
žernost, ki jo ponuja prožnost motorja TSI 
in še podkrepi sistem e-TEC. 

Priključni hibrid: OCTAVIA iV
Kot priključni hibrid je OCTAVIA na voljo v 
dveh različicah z imenom iV. Delita si po-
dobno mehaniko, nastavitve (in opremo) 
pa imata drugačne. 

OCTAVIA 1.4 TSI iV je priključni hibrid, ki 
ponuja omembe vredno sistemsko moč 
150 kilovatov (204 konjske moči). Sesta-
vljata ga bencinski motor 1.4 TSI in e-mo-
tor, ki je vgrajen v ohišje menjalnika DSG 
in poganja prednji kolesi. Oba motorja lah-

ko delujeta skupaj, se medsebojno dopol-
njujeta in nadgrajujeta ali pa poganjata 
kolesi vsak posebej. Na to lahko vpliva 
tudi voznik z izbiro voznih programov. 
Do 60 kilometrov je mogoče prevozi-
ti z energijo iz baterije z zmogljivostjo 
13 kilovatnih ur, ki jo lahko polnite iz 
omrežja (v dveh urah in pol jo s stensko 
polnilnico z močjo 3,6 kilovata napolni-
te do 80 odstotkov). 

Nadgradnja tega hibrida je športna raz-
ličica RS iV, ki ob mehansko podobnem 
pogonskem sklopu ponuja 180 kilova-
tov moči (245 konjskih moči) in 400 
njutonmetrov navora, kar je dovolj za 
pospešitev do hitrosti sto kilometrov 
na uro v spodobnem času 7,3 sekunde. 
OCTAVIA RS iV pa prinaša tudi povsem 

4drugačne nastavitve, opremo in ne na-
zadnje videz. 

Priključni hibrid je odlična izbira za tiste, 
ki imajo možnost domačega priključka 
ali uporabe službene polnilnice. Naj večji 
učinek na denarnico in okolje bodo 
tako dosegli predvsem dnevni migran-
ti, torej tisti, ki vsakodnevno prevozijo 
vsaj toliko, kot zmore polna baterija. In 
potem ko jo izpraznijo, jo lahko takoj 
spet polnijo. Priključni hibrid je najučin-
kovitejši v urbanih okoljih, kjer je sicer 
motor z notranjim zgorevanjem najbolj 
obremenjen. In ko električna energija 
poide, je vedno na voljo zmogljiv mo-
tor TSI. Tako je ta različica modela OC-
TAVIA odlična izbira za vse, ki občasno 
prevozijo tudi precej več, kot zmore ba-

terija, saj takrat avtomobil deluje kot polni 
hibrid. Izpostaviti velja tudi hipen navor 
e-motorja in tiho delovanje. Različica RS 
iV pa združuje na prvi pogled nemogoče: 
ekološko zavest ter vozno dinamiko in 
zmogljivosti. 

Plinski pogon (CNG): OCTAVIA G-TEC
OCTAVIA je na voljo celo s pogonom na 
stisnjeni zemeljski plin (CNG). Poganja jo 
1,5-litrski štirivaljnik TSI, ki so ga v tovarni 
posebej priredili za pogon na to najčistej-
še fosilno gorivo z izjemnimi energijskimi 
lastnostmi. Motor se napaja s stisnjenim 
zemeljskim plinom iz treh rezervoarjev 
(17,3 kilograma), ki so nameščeni pod 
dnom vozila, zmore 96 kilovatov (131 
konjskih moči), odlikujeta pa ga tiho de-
lovanje in čisto zgorevanje, pri katerem 

nastaja do 25 odstotkov manj ogljikovega 
dioksida ter bistveno manj dušikovih oksi-
dov, ogljikovodikov in ogljikovega mono-
ksida, predvsem pa skoraj nič sajastih del-
cev, zaradi katerih morajo imeti filtre tudi 
bencinski motorji. 

OCTAVIA G-TEC je z mamljivo kombi-
nacijo majhne porabe in ugodne cene 
energenta privlačna izbira, ki jo ta tre-
nutek omejujejo le (za zdaj še) pomanj-
kljiva infrastruktura polnilnic v Sloveniji, 
relativno skromen doseg in večja teža. 
Kljub temu je to dobra izbira za vse, ki 
živijo v bližini polnilnic.

Klasični pogon
Na voljo so tri različice dvolitrskega mo-
torja TDI, štirivaljnik pa se imenuje EVO, in 
to po pravici. V vseh treh različicah (s 85 
in 110 kilovati oziroma s 115 in 150 konj-
skimi močmi ter v RS še s 147 kilovati 
oziroma 200 konjskimi močmi) gre za 
izjemno čist in varčen motor z dvojnim 
vbrizgom (twin dosing) tekočine AdBlue 
v izpuh pred dva katalizatorja SCR, kjer 
se osovraženi dušikovi oksidi skoraj pov-
sem razgradijo (v 80 odstotkih). Šibkejša 
od vseh treh motorjev porabita kar 0,4 
litra manj goriva od predhodnika. To je 
idealna izbira za tiste, ki so vsakodnev-
no na poti in pri tem prevozijo veliko 
kilometrov, še največ po avtocesti in z 
velikimi hitrostmi. V takih delovnih raz-
merah je dizelska tehnologija v najno-
vejši izvedbi še vedno prva izbira, sploh 
ob izjemno majhni porabi, skromnem 
izpustu ogljikovega dioksida in nizkih 
vsebnostih škodljivih plinov v izpuhu. 

Če je pri klasiki na eni strani varčni dizel, 
sta povsem na drugi strani pogonskega 
horizonta dva visokozmogljiva dvolitr-
ska štirivaljnika TSI s 140 in 180 kilo-
vati (190 in 245 konjskimi močmi), pri 
čemer je najmočnejši bencinski motor 
rezerviran za športno ikono z oznako 
RS. Kdo se bo odločil za enega izmed 
njiju? Tisti, ki zahteva vrhunske zmoglji-
vosti in vozno dinamiko ter želi uživati v 
pospeških in za volanom. 

ŠKODA OCTAVIA JE 
PRAVZAPRAV 
RAZREDNI PRVAK 
V RAZNOLIKOSTI 
PONUDBE POGONSKIH 
KONCEPTOV IN 
MOŽNOSTI. POLEG 
PRENOVLJENIH, VARČNIH 
IN ČISTIH MOTORJEV 
Z NOTRANJIM 
ZGOREVANJEM JE 
ČETRTA GENERACIJA 
TEGA MODELA 
NASTAJALA Z JASNIM 
POUDARKOM NA 
ELEKTRIFIKACIJI. 

NAŠ VČERAJ I NAŠ DANES I NAŠ JUTRI



Tereza Maxova se je zaljubila v južno Fran-
cijo, kjer zdaj z možem in tremi otroki 
živi vsaj nekaj mesecev na leto. »Tu nas 
obdaja narava,« pove češka manekenka 
sredi razkošnega vrta ob hiši na poloto-
ku Saint-Jean-Cap-Ferrat, »in to nam res 
veliko pomeni. Trudimo se biti prijazni do 
okolja, veste.« Njena družina dosledno lo-
čuje odpadke, svetlobo jim dajejo varčne 
LED-luči, kolikor je le mogoče, upora-
bljajo kolesa. Ta življenjski slog je vplival 
tudi na Terezin pogled na modo. »Moda 
je eden največjih grešnikov, ki onesnažu-
jejo okolje. Zavržena oblačila, kemikalije v 
proizvodnji tkanin, mikroplastika, belje-
nje, barvanje ... – vse to po nepotrebnem 
obremenjuje naš planet. Sama že dolga 
leta ne nosim pravega krzna in sem velika 
navdušenka nad oblačili iz druge roke in 
recikliranjem oblačil. Moji otroci pogosto 
podedujejo oblačila drug od drugega, jaz 
pa skušam kupovati stvari iz organskega 
bombaža in trajnostnih materialov.«

Zdaj ima Tereza na francoski Rivieri odlič-
no priložnost, da dopolni svojo gardero-
bo. Tukaj je namreč svoj pop-up butik 
odprl njen prijatelj Jiři Kalfař, nova zvez-
da na svetovni modni sceni in prvi Čeh, 
ki je vtisnil pečat glavnemu programu 
 ne  wyorškega tedna mode. Uspelo mu je 
tako v Londonu kot v Parizu. Ukvarja se 
s trajnostno modo, za kar je pod pokro-
viteljstvom monaške princese Charlene 

prejel tudi prestižno nagrado za inova-
cijo, Innovation Award 2019. »Navdušil 
sem se nad konceptom brez odpadkov 
(zero waste) – pri mojem delu ni nobenih 
ostankov, porabim vse. Uporabljam eko-
loške, pa tudi že uporabljene in vintage 
materiale,« pove šarmantni 31-letnik, ki 
nima mreže stalnih trgovin. Raje s pop-
-up konceptom na različnih krajih srečuje 
svoje stranke. Povabil nas je v svoj zača-
sni showroom na Azurni obali, v Nici. »To 
je le nekaj kilometrov od naše hiše!« se 
razveseli Tereza. 

V Nico se odpeljemo v njenem novem av-
tomobilu ŠKODA SUPERB iV s priključ-
nohibridnim pogonom, ki združuje motor 
z notranjim zgorevanjem z elektromo-
torjem. V električnem načinu ima z enim 
polnjenjem doseg do 62 kilometrov. »To 
je za nas več kot dovolj. Vozili se bomo 
lahko povsem brez emisij,« se nasmehne 
Tereza in potegne polnilni kabel iz doma-
če stenske polnilnice.

Tereza priznava, da se po mestu vozi, 
samo če je to nujno. Veliko bolj uživa na 
daljših družinskih izletih. Za volanom je 
pazljiva in skozi ostre ovinke na strmem 
spustu proti obali vozi varno. »Tako bomo 
vsaj ustvarili nekaj energije za kasneje,« 
se nasmehne in nas spomni, da Superb 
iV zavorno energijo uporablja za polnjenje 
svoje baterije. 

VSE POGOSTEJE IMAMO 
PRILOŽNOST KUPITI OBLA-
ČILA IZ ŽE UPORABLJENE-
GA BLAGA, NAD OBLEKO 
IZ DRUGE ROKE LE ŠE RED-
KOKDO VIHA NOS, TAKO 
OBLIKOVALCE KOT KUPCE 
PA VEDNO BOLJ ZANIMA, 
IZ ČESA IN NA KAKŠEN 
NAČIN SO IZDELANE TKA-
NINE, KI JIH SAMI OBLIKU-
JEJO OZIROMA NOSIJO.

TO JE MODA
ZA TE ČASE

V NICI SMO S TOP MODELOM 
TEREZO MAXOVO OBISKALI 
SVETOVNEGA ZVEZDNIKA 
T. I. TRAJNOSTNE MODE, 
JIŘÍJA KALFAŘJA, POZABILI PA 
NISMO NITI NA SLOVENSKE 
MODNE OBLIKOVALKE.

BESEDILO: Barbara Petrović 

Leta 1997 je Tereza Maxova ustanovila fundacijo, s katero pomaga otrokom v sirotišnicah, podpira
posvojitve in rejništvo ter se bori proti nasilju v družini. 
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lahko počutite odlično, saj veste, da 
stvari, ki jih imate v omari, nimajo ne-
gativnega vpliva na naš planet.«

Tereza sede v avto v svojem novem jo-
piču. Kljub popoldanskemu soncu je v  
avtu prijetno hladno, saj ga je ohladila, 
že ko je bila v salonu, prek aplikacije 
na telefonu. »Uživam v iskanju novih 
povezav vsega, kar imam rada, s skrbjo 
za okolje,« še doda z zadovoljnim na-
smehom in v tišini, ki je ne zmoti hrup 
motorja, odpelje proti domu. 

Trajnostna moda  v Sloveniji
V Sloveniji imamo nekaj odličnih pred-
stavnikov in predstavnic trajnostne 
mode, ki po besedah izdelovalke naki-
ta Marjete Hribar dejansko spreminja-
jo trende, kar je ključno za napredek. 
Nekateri še pred desetimi leti v tem 

Jiří Kalfař Terezo pozdravi v preprosto 
opremljenem prostoru in modna nav-
dušenka se takoj začne ozirati za novi-
mi kosi: pritegnejo jo rdeče krilo, ki je 
bilo pobarvano brez uporabe kemikalij, 
pa žlahtna čipka iz šestdesetih let, ki jo 
je Jiří odkril na lokalni tržnici in ji vdah-
nil novo življenje, ter obleka iz kapoka 
in t. i. budistične svile.

»Naravni materiali so pomemben del 
trajnostne mode. Toda najpomemb-
nejše je, da ni presežkov ali odpadkov. 
Velike znamke po navadi pri vsaki ko-
lekciji izdelajo do četrtino oblačil pre-
več; ta se nikoli ne prodajo. Vsega je 
preveč, ustvarja se ogromno odpad-
kov, ki jih sežigajo, pri tem pa pora-
bljajo nepotrebno energijo in material. 
Človeško delo je podcenjeno, razmere 
v tovarnah in delavnicah zunaj Evrope 
so nedostojne. Ko pomisliš na škodo, 
ki jo ustvarja moda, razumeš, kako 
uničevalen je ta posel. Jaz ga skušam 
opravljati drugače,« pojasnjuje obliko-
valec. 

Sam reciklira lastne kose z modnih 
revij, pri tem pa kombinira stare ma-
teriale z novimi in jim vdahne novo 
življenje. Oblačila izdeluje le v majhnih 
količinah. »Navadili smo se na eksce-
se. Več bi morali razmišljati o tem, ali 
res potrebujemo nova oblačila ali pa je 
stara mogoče popraviti oziroma upo-
rabiti kako drugače. Hitra moda je kot 
hitra prehrana – gre za izbiro, ali želiš 
biti in ostati le potrošnik ali pa bi lahko 
spremenil svoje navade.«

Tereza preizkusi nekaj kombinacij 
in prisluhne zgodbi o vsakem kosu. 
Končno se odloči za jopič z odprtina-
ma, ki ga je mogoče nositi kot pončo. 
»Izdelan je iz reciklirane tkanine, ki 
sem jo kupil, ko so jo želeli zavreči 
kot ostanek. Iz nje sem izdelal le ne-
kaj kosov in nikoli več ne more nastati 
noben tak, ker tega blaga preprosto ni 
več. Denar danes ne more zagotoviti 
ekskluzivnosti, a izdelek je lahko edin-
stven po tem, kako je nastal. In vi se 

niso videli smisla, danes pa že velika 
večina ljudi razmišlja v to smer. Tudi 
Tina Princ, ustanoviteljica in kreativ-
na direktorica znamke Things I Miss, 
ene izmed najbolj trajnostnih znamk 
na svetu, je mnenja, da se v Sloveni-

ji dogajajo zanimivi premiki. Sama je 
ena od pionirk na področju trajnostne 
mode pri nas, vendar ji trajnost pome-
ni veliko več kot le modo. »Trajnost je 
zame način (so)bivanja, način delova-
nja, način razmišljanja. Uporabljamo 

zgolj certificirane materiale in tkanine. 
Kreiramo po konceptu zero waste. 
Vsi presežki, ki nastanejo v procesu 
kreiranja, se kasneje osmislijo v novih 
zgodbah, svežih formah in dobijo nove 
uporabne vrednosti. Krožno in trajno-

TRAJNOSTNE MATERIALE PRO-
IZVAJAJO IN PROCESIRAJO Z 
MINIMALNIM VPLIVOM NA OKO-
LJE. PRI TRAJNOSTNI PRIDELAVI 
BOMBAŽA NE UPORABLJAJO 
GENSKO SPREMENJENIH SEMEN 
IN PESTICIDOV. OB TEM PRIHRA-
NIJO PREDVSEM VODO, KI JE PRI 
OBIČAJNI PRIDELAVI BOMBAŽA 
ZA VSAK KILOGRAM TKANINE 
PORABIJO VEČ TISOČ LITROV. 

V SLOVENIJI POVPREČNO ZAVR-
ŽEMO OD 15 DO 20 KILOGRAMOV 
OBLAČIL NA PREBIVALCA LETNO, 
V CELOTNI EU PA SKUPNO KAR 14 
MILIJONOV TON.

ŠKODA SUPERB iV MED ZAVIRANJEM REGENERIRA ENERGIJO. VOZNIK 
S PREPROSTIM PREMIKOM IZBIRNIKA PRESTAV AKTIVIRA NAČIN B IN 
ZAVIRANJE PREVZAME ELEKTROMOTOR, KI TUDI REGENERIRA ZA-
VORNO ENERGIJO IN JO PRETVARJA V ELEKTRIČNO. VOZILO LAHKO 
NEKAJ ZAVORNE ENERGIJE REGENERIRA TUDI PRI OBIČAJNI VOŽNJI V 
NAČINU D, KO VOZNIK POPUSTI PEDAL ZA PLIN IN AVTOMOBIL ZAJA-
DRA PO HRIBU NAVZDOL. REGENERIRANA ENERGIJA SE SHRANJUJE 
V LITIJ-IONSKI BATERIJI IN SE LAHKO PORABI ZA KASNEJŠO VOŽNJO 
V ELEKTRIČNEM NAČINU.

Jiři Kalfař se je v mladosti posvečal baletu, nato pa je začel služiti denar kot 
model. Vse od leta 2012 gradi svojo modno znamko.
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Naj vam pobliže predstavimo SUPERB iV. Oglejte si video!

https://www.youtube.com/watch?v=0_hIO3Euo28


stno sta esenci našega delovanja.« Traj-
nost je Tinin način življenja tudi zasebno: 
»Večji del tedna preživimo s skiroji, kole-
si in peš. V avtu smo večinoma le takrat, 
ko se odpeljemo na počitnice ali izlet.«

Ajda Adamič Metlikovič, soustanovitelji-
ca znamke Tivoli Clothing, pri kateri je 
trajnost vodilo, ki so ga vpeljali v vse vi-
dike nastajanja otroških oblačil, poudar-
ja, da si za trajnostni način prizadevajo 
tudi na vseh drugih področjih življenja, 
od prehranjevanja, potrošnje, proizvo-
dnje do lokalne in ekološke pridelave. 
Živijo po principih manj je več in brez 
odpadkov. Njeno najljubše prevozno 
sredstvo je kolo: »Z njim lahko po mestu 
najhitreje križarim po različnih opravkih. 
Ob slabšem vremenu uporabljam me-
stni potniški promet, kar se včasih prav 
prileže, saj lahko med vožnjo preberem 
nekaj strani kakšne res dobre knjige ali 
pa se za trenutek umirim in prepustim 
toku misli.« 

Problem sodobne hitre mode so tudi 
modni dodatki iz spornih materialov. 
Marjeta Hribar oblikuje inovativen nakit 
iz premoga po principu: iz narave si in 
v naravo se povrneš. »Moj nakit deluje 
tako, da premog v kombinaciji z nerja-
večim jeklom in biorazgradljivo gumo 
spremenim v uporabne nosljive kose 
nakita.« Zagovarja tudi trajnostno mo-
bilnost: »Skušam uravnotežiti potrebe in 
nujnost uporabe avtomobilov, če ne dru-
gače, pa tako, da si vozilo delimo. Vendar 
pa z veseljem skočim na skiro, kolo ali 
rolerje, ki imajo pozitiven vpliv tako na 
okolje kot na zdravje.« 
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NADZOR NAD KLIMATIZIRANJEM 
AVTOMOBILA NA DALJAVO JE DEL 
APLIKACIJE ŠKODA CONNECT. 
TAKO LAHKO SVOJEGA SUPER-
BA iV OHLADITE ALI OGREJETE, 
ŠE PREDEN SEDETE VANJ IN SE 
ODPELJETE. IZBERETE LAHKO 
TUDI, DA SE GRETJE/OHLAJA-
NJE AKTIVIRA LE, KO JE VOZILO 
PRIKLJUČENO NA POLNILNO PO-
STAJO – ČE DOMA UPORABLJATE 
ENERGIJO IZ OBNOVLJIVIH VIROV, 
LAHKO TOREJ ZA OHLAJANJE IN 
GRETJE SVOJEGA VOZILA UPO-
RABLJATE ČISTO ENERGIJO. 

Oglejte si video! 

https://www.youtube.com/watch?v=m6dwcRp0Ku0&t=15s


47

ODLOČILNI 
METRI

V DNEH, KO SKRBIMO ZA VARNO ODDALJENOST OD DRUGIH, NIKAR NE POZABIMO NA ŠE ENO 
POMEMBNO VARNOSTNO RAZDALJO, KI REŠUJE ŽIVLJENJA: TISTO V VSAKODNEVNEM PROMETU. 

BESEDILO: Artur Švarc  

Premajhna varnostna razdalja je med 
najpogostejšimi vzroki prometnih ne-
sreč. Toda kaj pravzaprav sploh je var-
nostna razdalja? To ni absolutni pojem, 
točno izmerljiv v milimetrih, ampak 
razmik med dvema voziloma, ki obema 
omogoča varno vožnjo in zaustavljanje v 
primeru, da mora eno od vozil – običajno 
spredaj vozeče – zaradi nepredvidenega 
dogodka spremeniti svoj režim vožnje. 
Povedano bolj plastično: če mora vozi-
lo pred nami močneje zavirati, ne bomo 
končali v njegovem zadku, če bomo 
vzdrževali ustrezno varnostno razdaljo. 

Enaindvajset, dvaindvajset ... 
Varnostna razdalja je odvisna od šte-
vilnih parametrov, pri čemer so najpo-

membnejši vrsta podlage, vremenske 
razmere, hitrost vožnje, stanje avto-
mobila in pnevmatik ter ne nazadnje 
tudi voznikova zbranost. Pri gledanju v 
zaslon mobilnika namesto spremljanja 
dogajanja na cesti pač ne pomaga no-
bena varnostna razdalja.

In kako oceniti, kolikšna varnostna 
razdalja je primerna? Ocena je brez 
asistenčne elektronike lahko le subjek-
tivna, v praksi pa uporabljamo pravilo 
dveh sekund. Toliko časa mora namreč 
preteči med tem, ko pred nami vozeči 
avtomobil prevozi neko točko, in tre-
nutkom, ko jo mi sami. Določite torej 
točko na cesti ali ob njej (prometni 
znak, hiša, nadvoz ...), in ko vozilo pred 

vami zapelje mimo nje, jasno in razločno 
izgovorite: »Enaindvajset, dvaindvaj-
set.« Čas, ki ga porabite za to, je 95-od-
stotno natančen približek dveh sekund. 
Na nekaterih avtocestnih odsekih so 
zarisane oznake, ki štetje spremenijo 
v absolutno razdaljo glede na veljavno 
omejitev hitrosti. Če vozilo zadaj zape-
lje v merilno območje, preden ga tisto 
spredaj zapusti, je varnostna razdalja 
med njima premajhna.

Velik delež prometnih nesreč zaradi ne-
primerne varnostne razdalje se zgodi v 
mestih, kjer je promet strnjen ter je di-
namika vožnje odvisna tudi od križišč in 
semaforjev. Tu so hitrosti manjše, in če 
se zgodi nesreča, običajno razen zvite 

Kot obveznost voznikov je varnostna 
razdalja predpisana v Zakonu o varnosti 
cestnega prometa: »Voznik, ki vozi za dru-
gim vozilom po istem prometnem pasu, 
mora voziti za njim na razdalji, ki ni manjša 
od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno 
vozi, prevozi v dveh sekundah (varnostna 
razdalja), oziroma na razdalji, določeni s 
prometnim znakom.« 
Zakon tudi predpisuje, da mora varnostna 

razdalja ne glede na vozne razmere omo-
gočati, da lahko voznik zmanjša hitrost ali 
ustavi in s tem prepreči trčenje, če voznik, 
ki vozi pred njim, zmanjša hitrost ali ustavi. 
Prav tako mora biti varnostna razdalja 
tolikšna, da se lahko voznik, ki prehiteva, 
varno vrne na izhodiščni prometni pas. Pri 
hitrosti sto kilometrov na uro je varnostna 
razdalja vsaj 54 metrov, pri hitrosti 130 
kilometrov na uro pa najmanj 72 metrov.
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VARNOSTNA RAZDALJA JE EDEN NAJPOMEMBNEJŠIH 
DEJAVNIKOV  VARNE VOŽNJE. ZARADI ŠTEVILNIH PARAMETROV, 
KI VPLIVAJO NANJO, JE TO NAJKOMPLEKSNEJŠI DEL VOŽNJE. 

22 22

21 21
Test varnostne
razdalje

PRAVILO
DVEH 
SEKUND

pločevine ni resnejših posledic. Večji pro-
blem so trčenja na avtocestah, kjer so 
hitrosti neprimerno večje in je zato tudi 
energija pred trkom kljub zaviranju pre-
cej večja. Sploh ob prometnih konicah 
in v slabi vidljivosti prihaja do naletov in 
verižnih trčenj, pri tem pa so posledice 
vedno hude.

Kako ravnati
Za vse, ki jim štetje sekund povzroča 
preglavice, je tu še ena preprosta rešitev. 
Razdalja do vozila pred nami naj bo v me-
trih večja od polovice vrednosti hitrosti, s 
katero vozimo. Če vozimo s hitrostjo sto 
kilometrov na uro, naj bo torej varnostna 
razdalja vsaj 50 metrov. Fizika pa pravi: 
ko podvojite hitrost, je varnostna razdalja 
štirikrat daljša. 

Sposobnost ocenjevanja razdalje se iz-
boljša z leti in desetletji izkušenj. Danes 
imajo vsi avtomobili ABS in ESP, kar je iz-
datno pripomoglo k zmanjšanju števila tr-
čenj zaradi premajhne varnostne razdalje. 

Zanimivo je, da je eden glavnih razlogov 
za nalet vozil prešibko zaviranje. Ko pri-
de do kritične situacije, zato strokov-
njaki priporočajo, da vedno do konca 
pohodite zavoro. Drugo bo, če bo lahko, 
naredila elektronika. Sistem za opozar-
janje na trk in pomoč pri zaviranju v sili, 
ki ga ima vse več vozil, pa je tako ali 
tako tista asistenca, ki bo v prihodnjih 
letih rešila številna življenja. Avtomobil 
bo namreč zaviral veliko pred tem, ko 
bo človek sploh zaznal nevarnost, kaj 
šele se nanjo odzval. 

Nevarnost preti tudi od zadaj 
Ne le varnostno razdaljo do spredaj 
vozečega vozila, ohranjati velja tudi 
nekaj prednosti pred tistim, ki vozi za 
vami, sploh če opazite, da se voznica 
ali voznik ukvarja še s čim drugim kot 
gledanjem na cesto. Telefon v rokah, 
pitje kave, šminkanje … Dovolj je že 
klepet s sopotniki, pa se lahko voz-
nik za vami odzove prepozno, se za-
leti v vas in vas potisne naprej, celo v 

avto pred vami. Zato je vedno, kadar 
je promet gost, v ogledalih smisel-
no spremljati tudi vozila, ki vozijo za 
vami, z nekoliko večjo varnostno raz-
daljo do vozila spredaj pa boste imeli 
nekaj rezerve, tudi če vas doleti smola 
od zadaj. 

Posebna zgodba pa so objestni vozni-
ki, ki se počutijo superiorne in vozijo 
dirkalno, medtem ko so skoraj nale-
pljeni na odbijač spredaj vozečega av-
tomobila. To se nikoli ne konča dobro. 
Preden možgani sprocesirajo zaznano 
nevarnost in signal po živcih pripotuje 
do noge, ta pa pritisne na pedal zavo-
re, preteče skoraj sekunda, če je voz-
nik utrujen, pa še več. K temu je treba 
dodati še zavorno pot. Vešči vozniki 
se takih kamikaz za seboj znajo zne-
biti z »božanjem« zavore, ko zavorne-
ga učinka skorajda ni, se pa prižgejo 
zavorne luči. A pozor, to početje je 
lahko izjemno tvegano in zahteva kar 
nekaj predznanja. 

Raziskave so pokazale še nekaj zanimi-
vega: neprimerna oziroma premajhna 
varnostna razdalja močno prispeva k iz-
črpavanju in utrujenosti voznika, enako 
tudi slabše vozne razmere. Vožnja v nali-
vu pač zahteva več pozornosti in hitreje 
povzroči psihično, pa tudi fizično utruje-
nost. Enako prekratka varnostna razdalja 

zahteva boljšo koncentracijo voznika in 
večjo pripravljenost za reakcijo kot bolj 
sproščena vožnja na primerni varnostni 
razdalji, kar spet privede do enakega 
učinka.

Bližje ko boste vozili, počasneje boste 
na cilju
Premajhna varnostna razdalja vpliva tudi 
na pretočnost prometa. Tedaj je namreč 
učinek harmonike veliko bolj očiten kot 
takrat, ko je med vozili ustrezna razda-
lja. Sploh na avtocestah lahko večkrat 
opazimo zastoje, do katerih pride brez 
pravega razloga, samo zato, ker je pač 
celotna kolona vozil začela zmanjševa-
ti hitrost in nato pospeševati. To se ne 
zgodi simultano, ampak kot pri dominah: 
avtomobili zavirajo in potem pospešuje-
jo drug za drugim od prvega do zadnje-
ga in obratno. Če bi vsi vozili s primerno 
varnostno razdaljo, do tega učinka – in 
zastoja – ne bi prišlo. 

Kaj pa prevelika varnostna razdalja? V 
praksi ta ne obstaja, vsaj stroka o njej ne 
govori. Je pa seveda jasno, da tudi ne-
potrebno povečanje razdalje med vozili 
lahko privede do manjše pretočnosti pro-
meta. A za to imamo elegantno rešitev, ki 
se ji reče (varno) prehitevanje.

Slabo vreme, daljša zavorna pot
Eden od že omenjenih parametrov var-
nostne razdalje so vremenske razmere. 
Če je priporočljiva časovna varnostna 
razdalja dve sekundi, se je pri tem treba 
zavedati, da to priporočilo velja ob ideal-
nem vremenu. V dežju se poveča za do-
datno sekundo, na zasneženi cesti pa še 
bolj, da o megli in poledici niti ne govori-
mo. Pri tem je treba upoštevati še zuna-
njo temperaturo in temperaturo podlage 
ter vrsto in trdoto pnevmatik. Zlizane 
pnevmatike v enakih razmerah pač za-
virajo slabše kot nove, hladnejše zimsko 
cestišče pa v primerjavi z dobro ogretim 
poletnim nekoliko podaljša zavorno pot.

Na varnostno razdaljo vpliva tudi teža vo-
zila. Gre za preprosto fiziko in kinetično 
energijo. Zavore bi morale opraviti svoje 

delo vsaj v območju varnostne razdalje 
in reakcije, če seveda niso izrabljene ozi-
roma okvarjene. Mestni malček in večji 
tovornjak se bosta tako na ustrezni var-
nostni razdalji zaustavila povsem brez 
težav, že zdrava pamet pa pove, da za 
tovornjake zaradi njihove teže, čeprav je 
tako zapisano v 44. členu Zakona o var-
nosti v cestnem prometu, ne more veljati 
pravilo dveh sekund. Le v predorih je za 
težkokategornike predpisana varnostna 
razdalja sto metrov, dodatno pa je urejena 
tudi z največjo dovoljeno hitrostjo, ki je za 
priklopnike 80 kilometrov na uro.

Od malih do velikih
ADAC-ov primerjalni test je pokazal, da 
osebno vozilo v idealnih razmerah za za-
viranje od hitrosti 80 kilometrov na uro 
do ustavitve potrebuje 22,3 metra, špor-
tni SUV meter več, še meter in pol doda 
prikolica, tovornjak pa potrebuje 36,2 
metra. To je pravzaprav zelo dobro, če 
upoštevamo, da ima tovornjak desetkrat 
večjo težo od avtomobila. Raziskave ka-
žejo, da imajo največ težav z zavorno po-
tjo kombiji in avtodomi, medtem ko so 
težki tovornjaki pri zaviranju zelo učinko-
viti, celo bolj kot osebni avtomobili. Pri 
slednjih razlike pri zaviranju od hitro-
sti sto kilometrov na uro do popolne 
zaustavitve (po podatkih nemškega 
ADAC-a) niso velike in se gibljejo v 
okviru metra ali dveh. 

Celotna pot ustavljanja vozila pa ni se-
stavljena le iz zavorne poti, ampak tudi 
iz reakcijskega časa, ki preteče od tre-
nutka, ko je voznik sprevidel nevarnost 
in se odzval. V povprečju je to približno 
0,1 sekunde, k temu pa je treba dodati 
še okoli 0,8 sekunde, kolikor preteče 
do trenutka, ko je noga prav zares na 
pedalu zavore. Gre za skoraj sekundo 
reakcijskega časa, kar pri hitrosti 80 
kilometrov na uro pomeni dobrih 22 
prevoženih metrov. Tej razdalji dodaj-
te še zavorno pot, torej razdaljo, ki jo 
vozilo prevozi do ustreznega zmanj-
šanja hitrosti oziroma zaustavitve, in 
jasno vam bo, zakaj velja pravilo dveh 
sekund.

PREMAJHNA 
VARNOSTNA 
RAZDALJA 
VPLIVA TUDI NA 
PRETOČNOST 
PROMETA.  



Iza pač govori z modrostjo bistveno sta-
rejšega človeka, ki je v življenju izkusil 
in videl že marsikaj, človeka, ki povsem 
natančno ve, kaj je v življenju v resnici 
pomembno: sonce, gibanje, kvalitetna 
hrana, potovanja ... S svojo odločnostjo 
in znanjem že leta številnim pomaga najti 
ravnovesje. 

Body by Iza
V najstniških letih, ko smo praviloma spo-
sobni razmišljati le o zaljubljenosti, bedi 
srednje šole in neskončnem nerazume-
vanju dolgočasnih staršev, je Iza že precej 
dobro vedela, kaj si želi. S poškodbo, ki jo je 
ustavila v njenih plesnih ambicijah, so se ji 
odprla nova vrata. »Ko sem se začela ude-
leževati vodenih vadb v fitnesu, sem sanja-
la, da na trenerskem odru stojim jaz in tre-
niram druge. Niti slutila nisem, da se sanje 
lahko uresničijo.« Pa je stopila v akcijo in se 
začela izobraževati. Sprva je mislila, da bo 
dovolj poznati pravilno izvajanje treningov. 
»Ne bi se mogla bolj motiti,« pravi. 

Počasi se ji je začel odpirati celovit pogled 
na človeka, ki je vse prej kot le telo. Sama 
se sicer opiše kot certificirana trenerka in 
prehranska svetovalka, ampak jaz jo raje 
označim za celovito in neumorno borko 

ČE KREPKEGA GLASU IZE LOGAR IN NJENIH PRODORNIH MODRIH OČI NE BI POZNALA IZ KU-
HARSKEGA ŠOVA MASTERCHEF, JE TISTEGA MEGLENEGA JUTRA, KO SVA SE SREČALI, ZARADI 
ZAŠČITNE MASKE BRŽKONE NE BI PREPOZNALA. VSEKAKOR PA NE BI NIKOLI UGOTOVILA, DA 
JE STARA LE PETINDVAJSET LET. 

BESEDILO: Anja Leskovar /  FOTO: Magda Juršič

TRDNA 
KOT SKALA

za dobro počutje in zadovoljstvo. Natre-
niranost telesa pač ne pomeni veliko brez 
miselnosti, osredotočene na dobro, in brez 
odločitve, da smo v življenju pomembni tudi 
sami sebi. Natančno tako Iza pod lastno 
blagovno znamko Body by Iza pomaga v 
boju proti raznovrstnim slabim vplivom vi-
rusov, negativnosti in bombardiranja člove-
ške psihe z vseh strani. In to dela z osvežu-
jočo avtentičnostjo. 

Odkar pomni, je vedno hotela delati toliko 
različnih reči (in vse seveda čim bolje), da se 
je težko odločila za eno. Ples, šola, najrazlič-
nejše športne aktivnosti s starši, kolo, rolerji, 
tek, kuhanje, potovanja ... Ko se je osredo-
točila na utrjevanje telesa s fitnes vajami, 
zdravo prehrano ter ravnovesjem vsega 
dobrega in slabega v življenju, je sčasoma 
spoznala, kar spoznava tudi pri posamezni-

kih, ki jih trenira – da je človek zaokrožena 
celota, ki jo je tako tudi treba obravnavati. 
Zato se v zadnjih letih, potem ko je opravila 
številna izobraževanja za osebno trenerko 
in prehransko svetovalko, izdatno posve-
ča psihologiji. »Zavedela sem se, da je bolj 
kot to, da človeku spišem pravilen jedilnik 
in ga ubijam na treningu, pomembno, da ga 
razumem. Da vidim, kdaj je utrujen, in pri-
lagodim trening. Da razumem, da mamica 
z otroki ne more kuhati tri ure in telovaditi, 
kadar koli bi rada.«

Brez bližnjic in ekstremov
Res, v življenju je vselej dobro poiskati traj-
nostne rešitve, ki delujejo v vseh razmerah 
in okoliščinah. »Rešitve pa se lahko začnejo 
že z eno samo odločitvijo, ki vodi v pravo 
smer. Potem se kepa sprememb začne va-
liti kar sama od sebe.« Hitre rešitve, denimo 

prehitro hujšanje ali nenadno intenzivno 
ukvarjanje s športom, so po Izinih izkušnjah 
strašen šok za telo in duha, predvsem pa za 
motivacijo. »Bolj kot posegamo v svoj znani, 
varni način življenja, hitreje kopni naša mo-
tivacija. Pri pomembnih odločitvah, kot so 
sklepi, da bomo več spali, se redno gibali in 
imeli urejeno prehrano, pač ni dobro ubirati 
bližnjic ali posegati po ekstremih,« pravi. 
Iza namreč verjame v ravnovesje, ki ga lah-
ko živiš brez večje muke ali stresa. In tako 
dejansko tudi sama živi. Seveda je aktivna 
večino dneva, a se zna tudi brez slabe vesti 
zlekniti na kavč in si ogledati nekaj nadalje-
vanj najljubše serije. Razdaja se, a hkrati tudi 
ve, kdaj je tega dovolj. In prav v takšnem 
ravnovesju se lahko počutimo »mi«, zado-
voljni »mi«. Vse to je čudovita zmešnjava 
raznolikosti, ki ji pravimo življenje. In Izi gre 
pri tem zelo dobro. 
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KAKO
NAD ZIMO
2020/21? 
ZIMSKI MESECI SO VSELEJ – TUDI BREZ EPIDEMIJE, IZOLACIJE, 
MASK IN OMEJEVANJA SOCIALNIH STIKOV – POLNI IZZIVOV. 
TO ZIMO PA BOMO ŠE BOLJ ZAPRTI MED ŠTIRIMI STENAMI IN 
Z LJUDMI, KI JIH IMAMO SICER RADI, A NAM HKRATI ZNAJO 
TUDI PRITISKATI NA VSE MOGOČE GUMBE (MI PA NJIM). 
KAKO TOREJ ODBIJEMO NAPADE VIRUSOV IN SE IZOGNEMO 
PASTEM DEPRESIJE TER POMLAD DOČAKAMO ZDRAVI IN ZA-
DOVOLJNI, PREDVSEM SAMI S SEBOJ? TO SO IZINI PREDLOGI.

1. POSKRBITE ZASE
Bodite realistični. 
Res vam ni treba vsak dan pripraviti kulinarič-
nega presežka za vso družino, preteči mara-
tona za izklesano telo in kvalitetno zapolniti 
vsake otrokove minute. Kot pravi Iza: »Ne 
postavljajte si preambicioznih ciljev, ne pri 
vadbi ne na drugih področjih. Če boste svoje 
aktivnosti zastavili realno, ob koncu dneva ne 
boste v stiski, ker niste opravili niti polovice 
zastavljenega.«

Dan naj bo podoben dnevu. 
Ne pa enak. 
Iza: »Koristno je, da imate začrtane okvire 
dneva, saj boste tako mirnejši. Vendar pa ne 
zapolnite ur v dnevu do zadnje minute. Pusti-
te si nekaj prostega časa.«

Postavite meje - sebi in drugim. 
Ne dovolite, da bi vam kdo srkal energijo. 
»Vse, kar se dogaja v glavi, se namreč kaže na 
telesu. Najprej je zato treba poskrbeti za psi-
hično zdravje. Če tega ni, na telesu ne morete 
spremeniti veliko,« je prepričana Iza.

Brez slabe vesti si vzemite čas zase. 
Ne bodite samo v vlogi starša, sorodnika, 
prijatelja, delavca. Bodite tudi vi sami, spro-
ščeni vi. »Takšno ravnovesje je potrebno na 
vseh področjih. Odtekanje energije samo za 
en namen se praviloma konča z izčrpanostjo. 
Ko ste vi v redu, bo v redu tudi vaša okolica.« 

Prizanesite si.
Iza: »Ko storite kaj, kar po vaših predstavah 
odstopa od miselnosti zdravega življenja, se 
je dobro zavedati, da to ni spodrsljaj ali neu-
speh, ampak življenje.«

2. PRIVOŠČITE SI ZIMSKO SPANJE
Ne premalo in ne preveč. 
Iza: »Spanje je osnova dobrega počutja. Po-
tem je energije za vse drugo vedno dovolj.«

Jutri je nov dan. 
Ko vas zamika gledanje televizije do jutra, se 
spomnite, da je jutri spet nov večer. »V poste-
ljo se vsak dan ulezite ob približno istem času 
med deseto in enajsto zvečer,« svetuje Iza.

Dihajte, in to globoko.
Če težje zaspite, si pomagajte z avdio-
posnetki zvokov, ki možgane zazibajo v 
spanec. Tak je denimo binarni zvok s ste-
reofonskimi takti. Iza: »Pojdite spat mirni. 
Zelo učinkovite so dihalne vaje. Nekajkrat 
ponovite ta cikel: štiri sekunde vdiha, šti-
ri sekunde premora, štiri sekunde izdiha, 
štiri sekunde premora.« 

Odpišite skrbi.
»Obveznosti, ki jih imate naslednji dan, si 
zapišite, da vas ne bodo misli nanje pre-
ganjale pred spanjem.« 

Brez slabe vesti.
Popoldanski dremež ni le za dojenčke in 
starejše (posebno če vam otroci ponoči 
ne dajo spati). »Naj pa bo kratek in pred 
sedemnajsto uro. Tudi jaz si ga privoščim, 
če ponoči ne spim dovolj,« pravi Iza.

3. NE POZABITE NA PRAVO GORIVO
Jejte pisano. 
Če je na krožniku ena sama barva, nekaj 
manjka. Iza: »Pest ali dve ogljikovih hidra-
tov, pest beljakovin, za prst maščobe in 
neomejeno zelenjave – to je pravo raz-
merje.« 

Jejte redno. 
Zjutraj veliko sadja, čez dan večji obroki, 
proti večeru pa vse manj hrane. Iza: »Ve-
čino kalorij je dobro zaužiti v prvi polovici 
dneva.«

Uživajte v belem raje na snegu, ne na 
krožniku.
»Čim manj naj bo belega sladkorja in bele 
moke. Jogurt si posladkajte s suhim sad-
jem, čaj pa z medom. Izdelki iz polnozrna-
te moke vas bodo bistveno bolj nasitili.«    

Malo grizljajte, več žvečite. 
»Za vmesne prigrizke si raje privoščite 
oreščke in sadje. Vse, tudi glavne obroke, 
pa v miru in dobro prežvečite.«

Pocrkljajte se z drobnimi priboljški. 
Sreča je vendarle ključ do zdravja. Iza: 
»Boste do konca življenja brez vina, čo-

kolade in palačink? Seveda ne. Če imate 
na voljo nikoli več ali enkrat na dan malce 
manj, kdaj vam bo manj hudo? Izogibajte 
se ekstremov!«

Ne tehtajte, ne seštevajte, samo
uživajte. 
Iza: »Hrana, če je le mogoče, čim bolj 
zdrava, je samo eden od sestavnih delov 
življenja. Naj ne bo njegovo središče.«

Dodajte, kar manjka. 
»Če pozimi uživate probiotike, se do po-
mladi imunski sistem zelo okrepi. Zelo 
koristno pa je dodajati tudi vitamin D, ki 
ga pozimi ne dobite dovolj,« opozarja Iza.

Otroke naučite rezati, lupiti, kuhati. 
Zmaga 1: več časa za vas. Zmaga 2: otro-
ci so zaposleni. Iza: »Če so v dejavnosti 
vključeni vsi člani ter si tudi mama in očka 
lahko vzameta čas zase, je v ravnovesju 
celotna družina.«

4. PIJTE
 Ne pozabite na tekočino! 
Iza: »Vsakič, ko imate priložnost, spij-
te nekaj tekočine. Možgani, mišice in 
organi so tako neprestano zbujeni.« 
Steklenica s tekočino naj gre vedno z 
vami – v službo, za računalnik, na spre-
hod. »Piti pa je treba tudi po vadbi. Ko 
jo končate, telo še precej časa dela na 
višjih obratih.«

Pijte, ne jejte. 
Iza: »Sladkane pijače, sokovi, mleko, pivo 
in druge kalorične pijače so pravzaprav 
majhen, a ne prav koristen obrok.«
 
5. MIGAJTE
Vse šteje. 
Miganje ni samo neskončno in načrto-
vano prelivanje potu. Raje za gibanje 
izkoristite vsako priložnost: valjanje po 
snegu z mulčki, lovljenje podivjanega 
psa, peš v službo. Iza: »Starši ne mo-
rejo telovaditi, kadar koli bi radi. Poleg 
tega vsi nismo vsak dan enako psihično 
stabilni. Takrat je pač čas za aktivnost 
mimogrede.«

Ni slabega vremena.
S pravimi oblačili res ne, zato se primer-
no oblecite in obujte ter se odpravite na 
zrak. Iza: »Izkoristite pa tudi vsako prilo-
žnost za nastavljanje soncu.«

Ko vas od sedenja že boli zadnjica, je 
čas za sprehod. 
Iza: »Vsak potrebuje odmor in zelo po-
membno je, da si ga vzamete. Le odmer-
jajte ga primerno.«
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Iza je vedela, da bo prvi avto, ki si ga bo kupila, ŠKODA. Model SCALA 
je naročila, še preden ga je lahko videla. Vedela pa je, da mora biti bel ali 
črn, ker na avtomobilih ne prenese drugih barv. Rada ima lep in čist avto. 

MODEL: ŠKODA SCALA
PROSTORNINA in TIP MOTORJA: 1.0 TSI 
MOČ MOTORJA: 85 kW
GORIVO: bencin
BARVA: črna
NAJBOLJ VŠEČ SO JI: velikost vrat, na katera se lepo poda napis Body by 
Iza; varnost, ker razmišlja tudi o družini; velik prtljažnik, v katerem so vedno 
pohodni čevlji ter uteži in drugi telovadni pripomočki; vzdržljiva streha, ki 
prenese, da so nanjo naložena kolesa. 

Prepotite se. 
Nekajkrat na teden zbudite srce. Iza: 
»Če se že dolgo niste intenzivno giba-
li, začnite postopoma, počasi. Tako ne 
boste izgubili motivacije, ampak jo bo-
ste gradili iz dneva v dan.«

Ne ozirajte se na druge. 
»Želja po aktivnosti je najpogosteje 
povezana z zunanjim videzom. Ampak 
bolj kot ekstremne treninge, tehtanje 
obrokov in majhno konfekcijsko šte-
vilko potrebujemo dobro počutje. Najti 
morate rešitve zase in ne rešitev, ki de-
lujejo za druge.«

Pustite si svetovati.
Če ne veste, kako začeti, naj vam po-
magajo drugi. Če ne znate, vprašajte. 
Iza: »Osebni trenerji povsem uspešno 
treniramo in svetujemo na daljavo. Pri 
tem pa je zelo pomembno, da najdete 
trenerja in svetovalca, ki se bo prilago-
dil vašemu ritmu in potrebam. Bistve-
no je, da trener razume človeka, njego-
vo siceršnjo in tudi konkretno dnevno 
situacijo. Mamica z veliko družino bo 
težko trenirala štirikrat tedensko. Očka 
pa morda kdaj iz službe pride uničen in 
takrat ga res ne smem mučiti z ubijal-
skim treningom.« 

Naj vam pomaga tehnologija. 
Naložite si aplikacijo za spremljanje gi-
balne aktivnosti. Ne le da boste tako 
sledili svojemu napredku, ampak vas 
bo aplikacija tudi spomnila, ko bo čas, 
da se razgibate. »Nič ni narobe, če vča-
sih potrebujete malce zunanje moti-
vacije. Rešitev je lahko tudi aktivnost 
v duetu, tako da dva spodbujata drug 
drugega.«

Znajdite se.
Za vadbo doma niso potrebne drage 
naprave niti posebej odmerjen čas. 
Namesto uteži dvigujte lonce, med-
tem ko kuhate špagete, med risanko 
delajte sklece z otrokom na hrbtu, 
med zlaganjem posode v pomivalni 
stroj naredite dvajset počepov. Iza: 
»Vsako gibanje je boljše od zasede-
nosti.« 
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V PRESEČIŠČU IKON NEKEGA 
DAVNEGA ČASA IN EKSPLOZI-
JE KREATIVNOSTI UMETNIKOV 
DANAŠNJEGA DNE NASTAJAJO 
OBRISI NAŠE PRIHODNOSTI. 

»POPULAR MONTE CARLO je eden najlepših avtomo-
bilov, kar jih je bilo kdaj narejenih,« pripoveduje Ljudmil 
Slavov, ki kot oblikovalec notranjosti vozil dela pri znamki 
ŠKODA. »Ko ga pogledam, zaslišim džez. Toda glasba, ki 
jo danes povezujemo z znamko ŠKODA, ni džez, ampak 
funk. Zato je moj koncept svež in igriv ter futuristične 
linije združuje z retro videzom.« In zakaj se je odločil za 
različico dvosedežnega kupeja? »Originalna notranjost je 
bila elegantna in praktična. Vidi se smer, ki jo vozila ŠKO-
DA ohranjajo do danes. Zato sem hotel, da se pri tem 
konceptu vidi moja sodobna interpretacija notranjosti.« 
POPULAR je imel merilnik hitrosti na sredini armaturne 
plošče, v sodobni različici pa je dobil podobo holograma. 
Na obeh straneh sta bila predalčka, ki ju je Slavov na-
domestil s sodobnimi zasloni, s katerih voznik in njegov 
sopotnik pridobivata vse pomembne podatke. 

VOITURETTE A je prvi avtomobil, ki sta ga sestavila Vaclav 
Laurin in Vaclav Klement. »Izjemen je, tako preprost, a poln ču-
dovitih, skoraj umetniških detajlov. In ta sedež – tako udoben 
je kot kavč!« je povedala Yuhan Zhang, oblikovalka pri znamki 
ŠKODA, ki je v svoji reinterpretaciji ikone želela ohraniti orgi-
nalnega duha avtomobila. »Ima zelo značilno obliko z izrazitim 
pokrovom motorja, visok položaj sedenja na nekakšnem 
kavču in minimalistično notranjost.« Barvo je oblikovalka 
spremenila iz rdeče v modro, ker »je modra barva prihodnosti 
in simbol trajnostnega razvoja«. Ostali pa so zlati detajli, ki jih 
občuduje na originalu. Njena vizija ima poseben namen: avto-
nomno bo vozila turiste po Pragi. »Zato je v avtu velik zaslon, ki 
opisuje znamenitosti, mimo katerih se peljete.« 

ŠKODA POPULAR MONTE CARLO  (1935) je po mnenju mnogih najlepši 
češki avtomobil vseh časov. Ko je skozi cilj relija Monte Carlo prav za to 
tekmovanje izdelani dvosedežni kupe ŠKODA POPULAR pripeljal kot 
drugi v svoji kategoriji, je ŠKODA izkoristila ta uspeh in naredila njegovo 
serijsko različico, imenovano ŠKODA POPULAR SPORT MONTE CARLO. 

VOITURETTE A (1905)  je bil prvi avtomobil, ki so ga 
naredili v Mladi Boleslav, skupaj pa so izdelali kar 44 pri-
merkov. Imel je dvovaljni motor V s 5 kilovati (7 konjskimi 
močmi), ki je poganjal zadnji kolesi, največja hitrost tega 
modela pa je bila 40 kilometrov na uro. 
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Koliko let so imeli vaši starši, ko je nastal avto 
z zgornje fotografije? Ali bolje – koliko stari so 
bili tedaj vaši dedki in babice? Pisalo se je leto 
1941, ko je ŠKODA izdelala ta otroški avtomo-
bil, imenovan PUCK. Obstajal je v dveh veliko-
stih, za večje in manjše kratkohlačnike, dosegel 
je lahko hitrost dvanajst kilometrov na uro, imel 
je delujoče žaromete in vzmetena vsa štiri ko-
lesa. Vgrajen je imel celo brzinomer. Poganjala 
pa ga je – elektrika, ali točneje, električni motor 
Scintilla.

Otroški avtomobil na elektriko pa ni bil edino, 
kaj šele prvo elektrificirano vozilo znamke 
ŠKODA. Prvi poskusi z električnim pogonom 
segajo kar 112 let naz aj, ko je nastal hibrid 
LAURIN & KLEMENT. V tridesetih letih 
minulega stoletja je nato ŠKODA izdelovala 

električne tovornjake, s katerimi so dostavljali 
pivo po gostilnah v Plznu. Med letoma 1991 
in 1993 pa je na osnovi modelov FAVORIT in 
PICKUP nastajal električno gnani dostavnik 
ŠKODA ELTRA 151L z dosegom 80 kilometrov. 
Že takrat je imel polnilni kabel spretno skrit 
za masko, kar je bila ena od prvih Simply 
Clever rešitev.Naš električni ENYAQ iV ima 
torej zanimive prednike, še zdaleč pa to niso 
edini vznemirljivi avtomobili, ki so prišli iz 
Mlade Boleslav. Omenimo samo avtomobil na 
smučeh ali tistega, ki je vozil tako po kopnem 
kot po vodi, pri češki znamki pa so izdelali celo 
avtomobil, ki ga je poganjala človeška ... No, 
vsega vam ne bomo izdali že zdaj.

Obrnite stran in naj vam rečemo samo še to: 
dobrodošli v preteklosti! 
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Spoznajte našo zgodovino tukaj. 

https://heritage.skoda-auto.com/sl/razvoj-logotipa/zgodovina-podjetja/
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KRILATA
KAJ IMAJO INDIJANCI 
IN NJIHOVE PUŠČICE 
SKUPNEGA Z ENO 
NAJSTAREJŠIH 
AVTOMOBILSKIH ZNAMK 
NA SVETU?

Nekoliko skrivnosten logotip znamke 
ŠKODA sodi med najbolj prepoznavne in 
hkrati najbolj nenavadne v avtomobilski 
panogi. Je pa tudi precej mlajši od podje-
tja, ki je svojo pot začelo že davnega leta 
1895. Zato pojdimo na začetek, in to na 
dveh kolesih.

LAURIN & KLEMENT
Leta 1894 se je namreč knjigarnar Va-
clav Klement v češčini pritožil podružnici 
dresdenskega podjetja Seidel & Naumann 
nad strašno slabo kvaliteto koles Germa-
nia tega proizvajalca. »Pišite nam v jeziku, 

ki ga bomo razumeli,« so ga ošabno zavr-
nili. Pa se je podjetni predsednik lokalnega 
kolesarskega kluba raje kar sam lotil dela 
in 18. decembra 1895 skupaj z Vaclavom 
Laurinom ustanovil podjetje LAURIN & 
KLEMENT, iz katerega je nastala današnja 
ŠKODA. S kolesi Slavia sta stavila na pra-
ve karte: kakovost, vzdržljivost, tehnolo-
ško dovršenost in skrb za stranke. To so 
tudi danes, 125 let kasneje, ključne lastno-
sti vozil, ki jih krasi logotip s krilato pu-
ščico. Prva leta so se torej kolesa in mo-
tocikli v podjetju LAURIN & KLEMENT 
izdelovali pod znamko SLAVIA. Logotip je 

PUŠČICA
bil zasnovan na kolesu, okoli katerega so 
se vili lipovi listi, ki so simbolizirali slovan-
ske narode. Priimka ustanoviteljev sta bila 
zgoraj in spodaj ter sta sčasoma postala 
osnova glavnega motiva naslednjega lo-
gotipa L&K (1905–1925), na katerega je 
vplival predvsem umetniški slog art no-
uveau iz začetka dvajsetih let minulega 
stoletja. Začetnici obeh ustanoviteljev je 
obkrožala lenta iz lovorovih listov, simbol 
zmagovalcev. 

Kljub temu da se je ime podjetja po zdru-
žitvi s koncernom ŠKODA spremenilo, je 
novi logotip oblikovno kazal jasno konti-
nuiteto s prejšnjim. Bil je sicer ovalen, a 
dominanten element osrednjega dela je 
bilo ime, obkroženo z lento iz lovorovih li-
stov. Kmalu pa je uprava podjetja ŠKODA 
želela nov, sodoben logotip, ki bi ga tudi 
registrirala in zaščitila. A nastanek tega 
logotipa, njegov avtor in celo prvotni po-
men so zaviti v tančico skrivnosti. Kar je 
popolnoma jasno, je le to, da je nekdo pre-
dlagal motiv glave ameriškega Indijanca.

Ameriški Indijanec v Plznu?
Zgodba gre takole. Emil Škoda, ustanovi-
telj podjetja ŠKODA, naj bi med svojimi 
potovanji po Ameriki imel spremljevalca, 
zvestega indijanskega služabnika, kate-
rega slika je dolgo visela v njegovi pisar-
ni. Med letoma 1915 in 1920 je na osnovi 
tega portreta nastal relief, ki je krasil 
pisarne vseh vodilnih mož podjetja. Ori-
ginal pa je v svojo pisarno po prvi sve-
tovni vojni obesil eden od komercialnih 
direktorjev industrijskega konglomerata 
ŠKODA iz Plzna, Tomaš Maglič. Mnogi 
so prepričani, da je bil ravno on tisti, ki je 
ta motiv tudi predlagal za logotip.

Kdo je idejo spremenil v dejanski logo-
tip, ni jasno. Vemo pa, da je krog simbo-
liziral raznolikost izdelkov in ves svet, 
kamor je podjetje izvažalo svoje izdelke. 
Krila so ponazarjala tehnološki razvoj in 
širino proizvodnega programa, puščica 
pa hitrost proizvodnje in usmerjenost 
k sodobnim proizvodnim metodam. S 
krogom oziroma očesom v puščici je lo-

gotip izražal vizijo in natančnost. Krilata 
puščica je kmalu postala simbol učinko-
vitosti in hitrosti, predvsem zaradi parnih 
lokomotiv ŠKODA, na katerih so števil-
ni prvič videli novi znak. Modri logotip 
s krilato puščico je bil v uporabi vse od 
leta 1925 pa do združitve s koncernom 
Volkswagen. Tedaj je morala modra od-
stopiti svoje mesto zeleni barvi, na razšir-
jeni obrobi pa se je pojavil napis ŠKODA 
Auto. Prvi avtomobil, ki je nosil preobliko-
vani logotip (1993–1999), je bila ŠKODA 
FELICIA, ki je bila tudi prvi model nove 
dobe. Leta 1999 je logotip dobil še črno, 
elegantnejšo barvno podlago za napis 
ŠKODA Auto. 

Leta 2011 je puščica postala še bolj izrazi-
ta, njena barva pa se je spremenila v tako 
imenovano ŠKODA zeleno barvo. Ime 
ŠKODA je izginilo iz osrednjega dela in se 
premaknilo nad puščico. V osveženem lo-
gotipu, ki je bil predstavljen v drugi polo-
vici leta 2016, se je ime znamke prestavi-
lo pod krilato puščico v kromirani obrobi.
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Spoznajte zgodovino in 
pomen krilate puščice tukaj!

https://heritage.skoda-auto.com/sl/razvoj-logotipa/zgodovina-logotipa/
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3. L&K VOITURETTE A

[1905]
Motor: dvovaljni V
Prostornina: 1005 cm3

Moč: 5 kW (7 KM)
Največja hitrost: 40 km/h

 
Uspešnica avstro-ogrskega cesarstva: 
Laurin in Klement sta leta 1905 sestavila 
prvi avto. Vsi dvosedežni avtomobili tistega 
časa so nosili francosko oznako voiturette 
in zanjo sta se odločila tudi ustanovitelja 
znamke L&K. 'PraŠKODA' je zmogla hitrost 
do 40 kilometrov na uro, tolikšna pa je bila 
tudi omejitev v Avstro-Ogrski. Vozilo je 
tehtalo 600 kilogramov in je postalo velika 
uspešnica tako v cesarstvu kot tudi onkraj 
njegovih meja.

3

4. L&K F

[1907–1909]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 2438 cm3

Moč: 15,5 kW (21 KM)
Največja hitrost: 60 km/h

 
Grof, ki je rad jedel in dirkal: L&K F bi bil čisto 
običajen avto, če ne bi bil povezan z razvpitim 
grofom Kolowratom, ki so mu rekli tudi Kilowatt. 
Mladega plemiča je pri osemnajstih letih oče iz 
ZDA poslal v rodno Švico, da bi nadzoroval dru-
žinski posel. Namesto tega je mladenič tekmoval 
z avtomobili. Ko na dirko v Gaillonu leta 1909 dir-
kaški FCS z vlakom ni prispel pravočasno, je Kilo-
watt nastopil s civilnim modelom F, s katerega je 
snel celotno karoserijo. Sedel je kar na pletenem 
stolčku in prepričljivo zmagal. Pozneje je postal 
solastnik podjetja ŠKODA.

4

1. L&K SLAVIA

[1895–1905]
Motor: človeške noge
Prostornina: odvisno od prehranjenosti
Moč: odvisno od hrane
Največja hitrost: tistega, ki jo je dosegel, niso nikoli našli

 
Začelo se je s pedali: Dva navdušena kolesarja, Vaclav Laurin in Vaclav 
Klement, sta se leta 1895 odločila svoj hobi spremeniti v posel in začela 
izdelovati kolesa pod znamko SLAVIA. L&K je kmalu postal drugi največji 
proizvajalec koles. ŠKODA še danes proizvaja kolesa in je tudi glavni pokro-
vitelj velikih etapnih kolesarskih dirk Tour de France in La Vuelta a España.

IZ MLADE BOLESLAV NA ČEŠKEM SO SE OD LETA 1895 PRIPELJALA 
ŠTEVILNA PRELOMNA, REVOLUCIONARNA IN NENAVADNA VOZILA. 
ZAPELJITE SE Z NAMI SKOZI ČAS!

1
2. L&K CCCC

[1904–1909]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 570 cm3

Moč: 4 kW (5 KM)
Največja hitrost: 75 km/h

 
Ogrlica iz enovaljnih motorjev: 
CCCC, peti motocikel, ki je nastal v 
delavnici L&K, ni imel štirivaljnega 
motorja, ampak štiri enovaljne, po-
stavljene v vrsto. Kljub temu je bil 
to eden prvih štirivaljnih pogonskih 
sklopov. Vožnja je bila silno zaple-
tena, ni bilo sklopke, motor pa se 
je zagnal s pogonom na pedale kot 
običajno kolo.

2
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5. L&K FCR

[1909]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 5425 cm3

Moč: 74 kW (100 KM)
Največja hitrost: 150 km/h

Zgodnji dirkaški program: Mladi inženir Otto Hieronimus 
je L&K popeljal v svet tekmovalnega avtomobilizma. 
Z modelom FC je leta 1908 zmagal na reliju od Sankt 
Peterburga do Moskve. FCR je bil prvi namensko za dirke 
narejen avto. Zaradi ostro koničastega nosu je dobil vzde-
vek krsta. Hieronimus, Kolowrat in Draskovich so postali 
prva dirkaška ekipa tovarne ŠKODA. Trije primerki FCR so 
smešili tekmece in pometali z njimi, organizatorji dirk pa so 
prirejali pravila, tako da FCR ni smel več nastopati.

8. L&K ŠKODA 110

[1925–1929]
Motor: štirivaljni

Prostornina: 1791 cm3

Moč: 18 kW (25 KM)
Največja hitrost: 90 km/h

Vsestranska kopalna kad: Po zdru-
žitvi L&K s podjetjem ŠKODA je bil 

110 prvi avtomobil nove dobe. Vaclav 
Laurin je sicer do svoje smrti leta 

1930 ostal tehnični direktor. Izdelanih 
in prodanih je bilo skoraj tri tisoč pri-
merkov 110, veliko več kot katerega 

koli modela pred tem. To je bil tudi 
začetek filozofije Simply Clever. 110 je 
bil na voljo z različnimi konfiguracijami 

sedežev in medosne razdalje. Zaradi 
okroglega zaključka zadaj se ga je 

prijel vzdevek kopalna kad.

7. L&K MS / 540 Martin

[1914–1925]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 4713–5912  cm3

Moč: 29 kW (40 KM)
Največja hitrost: 20 km/h

Prevoz tovora: Na razpisu avstro-ogrske vojske za to-
vorno vozilo je zmagala tovarna Praga, pri L&K pa so pri-
pravili svojo rešitev z oznako MS. Deklarirana nosilnost 
tega modela je bila dve toni, a se jo je zaradi prostornosti 
dalo preseči za skoraj dvakrat. V povojnih letih so tovor-
njak v številnih izvedbah razvijali naprej. Od leta 1923 je 
nosil oznako 540, leta 1925, po združitvi L&K s tovarno 
ŠKODA, pa je bilo izdelanih zadnjih sto primerkov. Večina 
jih je imela jeklena kolesa z nalito gumo, brez zraka.

10. ŠKODA 420

[1933–1934]
Motor: štirivaljni

Prostornina: 995  cm3

Moč: 15 kW (20 KM)
Največja hitrost: 85 km/h

Majhen in varčen: V času po veliki gospodarski 
krizi je ŠKODA sestavila majhno kompaktno 

vozilo s 15 kilovati (20 konjskih moči). 420 je bil 
na voljo kot trivratni kombi, dvosedežni športni 

kabriolet in limuzina. Zelo lahek (med 450 in 750 
kilogrami) ter okreten avtomobilček je prinesel 

tudi veliko užitka v vožnji. Poraba se je gibala pri 
zelo ugodnih sedmih litrih na sto kilometrov.

6. L&K LW

[1905–1911]
Motor: enovaljni
Prostornina: 780 cm3

Moč: 4 kW (5 KM)
Največja hitrost: 40 km/h

Poštarska revolucija: Nenavaden motocikel z dvema kolesoma spredaj 
je bil genialna rešitev za vse namene. Pred voznikom je bil lahko sedež 
za dva potnika ali pa nakladalno mesto za prevoz različnih vrst tovora. 
LW so uporabljale pošte v Pragi, Budimpešti in na Dunaju. V Pragi je 
poštar oddal pošiljke na 37 naslovov v 58 minutah, peš pa je za to 
porabil dve uri in pol. LW se je uporabljal tudi zunaj cesarstva, prišel je 
celo do Mehike.

9. ŠKODA HISPANO-SUIZA

[1926–1929]
Motor: šestvaljni

Prostornina: 6597 cm3

Moč: 74 kW (100 KM)
Največja hitrost: 140 km/h

Prestiž za najbogatejše: Leta 1926 je novonastalo podjetje 
ŠKODA s špansko-švicarsko družbo sklenilo sporazum o 
licenčni izdelavi modela H6. Luksuzni avto je bil večinoma 
narejen na Češkem, in sicer šasija v Plznu, karoserija pa v 

Mladi Boleslav. Narejenih je bilo sto avtomobilov z mogoč-
nim šestvaljnikom, enega od njih pa je imel v lasti tudi prvi 

češki predsednik Tomaš Masaryk.

5
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11. ŠKODA 935 DYNAMIC

[1935]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1995 cm3

Moč: 41 kW (50 KM)
Največja hitrost: 140 km/h

Aerodinamika in učinkovitost: V tridesetih 
letih prejšnjega stoletja se je avtomobilska 
industrija zavedela pomena aerodinamike in 
vsi proizvajalci so iskali rešitve, ki bi zmanjšale 
zračni upor. ŠKODA je leta 1935 predstavila 
koncept DYNAMIC, ki je bil oblikovan kot 
vodna kapljica. Za njegov razvoj so uporabljali 
celo primitiven vetrovnik. Kar so se naučili pri 
modelu 935 DYNAMIC, so potem s pridom 
uporabili za celo serijo novih predvojnih 
modelov.

11

14. ŠKODA RAPID 

[1935–1941]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1386 cm3

Moč: 23 kW (31 KM)
Največja hitrost: 100 km/h

Zlata sredina: Oznaka RAPID se 
je pojavila na različici modela PO-
PULAR leta 1934, že leto pozneje 
pa je ŠKODA to ime uporabila sa-
mostojno za nov srednje velik mo-
del. Kot tip 901 s štirivaljnikom s 
stranskimi ventili so ga izdelovali tri 
leta, od leta 1938 pa z novim, moč-
nejšim motorjem z ventili nad valji. 
V različnih izvedbah je bil avto na 
voljo kot dvo- in štirivratna limuzi-
na ali kabriolet. RAPID je leta 1940 
dobil novo, bolj aerodinamično ka-
roserijo in 1,5-litrski motor, do kon-
ca leta 1941 pa so izdelali še kakih 
dva tisoč primerkov tega modela.

15. ŠKODA 903

[1939–1942]
Motor: šestvaljni
Prostornina: 3137 cm3

Moč: 55 kW (75 KM)
Največja hitrost: 100 km/h

V službi okupatorja: Po okupaciji 
leta 1938 je češka industrija pre-
šla v roke tretjega rajha. 903 je bil 
eden od le nekaj medvojnih mo-
delov. Šlo je za serijsko različico 
leta 1936 za češko vojsko razvite-
ga prototipa. Terenski avto je imel 
tri osi, zadnji dve sta imeli pogon 
4x4. Vozilo je zmoglo premagati 
izjemen 45-odstotni naklon in 
doseči hitrost do sto kilometrov 
na uro.

13. ŠKODA SUPERB 

[1934–1949]
Motor: šest- in osemvaljni
Prostornina: 2492–3991 cm3

Moč: 40–70,7 kW (55–96 KM) 
Največja hitrost: 125 km/h

Rojstvo supermodela: Leta 1934 
je ŠKODA izdelala svoj največji 
model z oznako 640 SUPERB. 
Njegovi nasledniki so opustili 
številko in obdržali samo še ime, 
ki ga tudi danes nosi največji mo-
del v paleti vozil ŠKODA. Leta 
1935 je SUPERB dobil nagrado za 
najelegantnejši avto. Med vojno so 
izdelovali model SUPERB 3000, ki 
so ga v nemški vojski uporabljali 
za prevoz visokih častnikov. Po 
vojni so sestavili še 162 primerkov. 
Skupaj je bilo narejenih okoli 2500 
vozil SUPERB.

12. ŠKODA POPULAR MONTE 
CARLO

[1935–1938]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1386 cm3

Moč: 22 kW (30 KM)
Največja hitrost: 110 km/h

Za zbiratelje in kronane glave: 
ŠKODA je bila s kupejem MON-
TE CARLO glavna zanimivost 
avtomobilskega salona v Parizu 
leta 1936. Z izjemno aerodina-
mično obliko in športnimi vozni-
mi lastnostmi je ta model izražal 
ekskluzivnost in prestiž. Enega od 
72 izdelanih primerkov v različi-
ci kabriolet je dobil tudi Peter II. 
Karađorđević, zadnji jugoslovanski 
kralj.

15
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18. ŠKODA SPORT in SUPERSPORT

[1949–1950]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1089 cm3

Moč: 88 kW (120 KM)
Največja hitrost: 170 km/h

Dirke niso pozabljene: ŠKODA je kmalu po 
vojni obnovila tudi svoj dirkaški program. Na 
osnovi modela 1101 TUDOR je najprej nastal 
SPORT, s katerim je ekipa iz Mlade Bolesav šo-
kirala Zahod in se pojavila na sloviti dirki 24 ur Le 
Mansa leta 1950. Istega leta je nastal tudi dir-
kalnik z odprtimi kolesi, SUPERSPORT. SPORT 
in SUPERSPORT sta večinoma nastopala na 
dirkah v vzhodnem bloku, kjer so jima bila edina 
prava konkurenca avtomobili znamke Tatra. 

19. ŠKODA 440 SPARTAK

[1955–1959]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1089  cm3

Moč: 30 kW (41 KM)
Največja hitrost: 110 km/h

Zasilna rešitev, ki je postala uspešnica: 
Zelo priljubljen povojni model je bil ŠKO-
DA 440 SPARTAK. Ta avto je bil narejen 
kot začasni model, preden se je pojavil 
1000 MB, a je presenetil in v zgolj štirih 
letih je bilo izdelanih 75 tisoč primerkov. 
Model 450 je bil kabriolet. Skupaj je v to-
varni nastalo 75.417 vozil. 

21. ŠKODA 1100 OHC

[1957]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1089 cm3

Moč: 68 kW (92 KM)
Največja hitrost: 190 km/h

Cestna raketa z letalskim gorivom: Tudi po 
koncu programa SPORT in SUPERSPORT je 
športni oddelek ŠKODA še naprej sestavljal ču-
dovite dirkalnike. Podobno kot SPORT sedem 
let prej je tudi 1100 nastal za vzdržljivostne dir-
ke. Motor z dvojno odmično gredjo in 16 ventili 
je zmogel za tiste čase izjemnih 68 kilovatov (92 
konjskih moči), poganjal pa ga je visokooktanski 
letalski bencin. Politična situacija je dirkalniku 
preprečila, da bi tekmoval zunaj vzhodnega 
bloka. Leta 1958 so izdelali tudi dva kupeja z 
zaprto streho, ki pa sta bila uničena v prome-
tnih nesrečah.

16. ŠKODA 1101 TUDOR

[1946–1952]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1089  cm3

Moč: 24 kW (32 KM)
Največja hitrost: 100 km/h

Povojna motorizacija množic: Prva po-
vojna ŠKODA je imela štiri sedeže in par 
vrat, kasneje so ji dodali še kabriolet, dvo-
sedežni športni kabriolet in kombi, ki se je 
uporabljal kot dostavnik ali reševalno vozi-
lo. V petih letih so na ceste spravili 67 tisoč 
primerkov in motorizirali češko ljudstvo.

17. ŠKODA 972

[1951–1952]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1221  cm3

Moč: 33 kW (45 KM)
Največja hitrost: 80 km/h

Plavutke in kopalke: V povojnem programu 
znamke ŠKODA so bila tudi vojaška vozila, od 
oklepnika 971 in vzhodnega džipa 973 do te 
amfibije, modela 972. Narejenih je bilo pet pro-
totipov, na vodi pa je vozilo dosegalo hitrost 10 
kilometrov na uro. 972 je bil oborožen s strojni-
co in tremi puškami. Vse tri so bile v posebnih 
vložiščih med sedeži in v šoferjevi stranici.

16

18

19

20. ŠKODA OCTAVIA

[1959–1964]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1089 cm3

Moč: 30 kW (41 KM)
Največja hitrost: 110 km/h

Začetek legendarnega imena: Leta 1959 je 
ŠKODA opustila številčno poimenovanje in 
440 se je kot osmi povojni model odtlej ime-
noval OCTAVIA. Kabriolet 450 je postal FELI-
CIA. Vozila so se prodajala po vsem svetu. Po 
letu 1964, ko je tovarna pogorela in so končali 
proizvodnjo, je bila to do modela FAVORIT tudi 
zadnja ŠKODA z motorjem spredaj.

20
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24. TREKKA

[1966–1972]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1221 cm3

Moč: 34 kW (47 KM)
Največja hitrost: 110 km/h

Kivi: Si morete misliti, da so predniki današnjih SUV-ov znamke ŠKODA prišli z Nove 
Zelandije? Otočje tam spodaj je bilo že za časa Laurina in Klementa priljubljen trg. Par-
tnerstvo med podjetjem ŠKODA in novozelandskim uvoznikom je pripeljalo do prvega 
novozelandskega avtomobila. TREKKA je bila terensko oblikovano vozilo z dvignjenim 
podvozjem, postavljeno pa je bilo na šasijo modela OCTAVIA. Narejenih je bilo tri tisoč 
primerkov, ki so jih izvažali še v Avstralijo, na Fidži, Samoo in v Vietnam.

2423. ŠKODA 1000 MB

[1964–1969]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 988 cm3

Moč: 35 kW (48 KM)
Največja hitrost: 125 km/h

Nova doba z motorjem zadaj: Končala se je doba 
nosilne šasije in 1000 MB je bil prva ŠKODA s samo-
nosno karoserijo, kar je poenostavilo izdelavo. Prvič je 
bil motor nameščen v zadek, poganjal je zadnji kolesi. 
1000 MB so razvijali kar sedem let in postal je češki 
Volkswagen. Kot eden najboljših modelov z litrskim 
motorjem tistega časa je zasenčil tudi slovitega hro-
šča. Za praktično enako ceno je ponujal neprimerno 
več opreme in udobja. Narejenih je bilo 440 tisoč pri-
merkov, vsakega sedmega so prodali v Nemški demo-
kratični republiki, veliko pa tudi na zahodu.

23

26. ŠKODA 100 in 110

[1969–1977]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1000 in 1100 cm3

Moč: 35–46 kW (48–63 KM)
Največja hitrost: 125–140 km/h

25. ŠKODA SUPER SPORT FERAT

[1972]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1107 cm3

Moč: 54 kW (73 KM)
Največja hitrost: 180 km/h

Ob bok zahodnim superšportnikom: Leta 1972 je ŠKODA na avtosalon 
v Bruselj pripeljala koncept, ki je bil z aerodinamično karoserijo iz steklo-
plastike videti povsem dorasel zahodnim športnikom. Za nameček se je 
namesto vrat navzgor in naprej odpiral kar celoten sprednji del s stekli in 
streho. FERAT serijske proizvodnje sicer ni doživel, je pa pozneje igral v 
nekaj čeških filmih in serijah. Najbolj znan je iz grozljivke Vampir Ferat (1981), 
v kateri ga namesto bencina poganja kri. V glavni vlogi je nastopila Dagmar 
Veškrnova, pozneje žena češkega predsednika Vaclava Havla.

25

22. ŠKODA F3

[1964]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1200 cm3

Moč: 66 kW (90 KM)
Največja hitrost: 210 km/h

Formula: Po končanem programu SPORT in SUPER-
SPORT so fantje pri znamki ŠKODA sestavili pravo 
formulo za Formulo Junior ali F3. 1,2-litrski motor s 66 
kilovati (90 konjskimi močmi) je 410 kilogramov težak 
bolid pospešil do hitrosti 210 kilometrov na uro. Narejeni 
so bili trije primerki tega modela, ŠKODA pa je z njim 
osvojila naslov prvaka vzhodnoevropske F3.

22

Nasledstvo za milijon: Oblasti so odločile, da tudi naslednika 1000 MB zaradi vi-
sokih stroškov prestrukturiranja ohranita motor zadaj. Pravzaprav sta 100 in 110 
močno prenovljena 1000 in 1100 MB. Spredaj so na primer dodali kolutne zavore. 
Leta 1975 je bilo kar 10,6 odstotka vozil v NDR znamke ŠKODA, med njimi pa je 
prevladoval model 100. Skupaj so ga izdelali v več kot milijon primerkih.
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28. ŠKODA SPIDER in SPIDER II

[1974]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1800 cm3

Moč: 113 kW (154 KM)
Največja hitrost: 220 km/h

Še ena ŠKODA za dirkalne steze: Sredi 
klenega socializma inženirji iz športnega od-
delka ŠKODA niso pozabili slediti zahodnim 
trendom. V vetrovniku nastali dirkaški SPI-
DER je z malim motorjem dosegal velike hi-
trosti. Naredili so tri prototipe. Tri leta pozne-
je je nastal še SPIDER II, ki je imel dvolitrski 
motor s 155 konjskimi močmi, malo zver pa 
je pognal do hitrosti 250 kilometrov na uro. 
SPIDER II je bil tudi zadnji namensko dirkaški 
koncept znamke ŠKODA. Vsi naslednji so bili 
izpeljani iz serijskih avtomobilov.

29. ŠKODA BUGGY 

[1971–1972]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1150 cm3

Moč: 74 kW (100 KM)
Največja hitrost: 150 km/h

Razgaljen do golega: Konec šestdesetih let je bil prilju-
bljen dirkalni šport avtokros. Inženirji so vzeli primerek 
110 in z njega odstranili vse, kar se je dalo. Ostala je gola 
školjka, streho je zamenjal varnostni lok in nastal je dirkal-
nik za umazane in blatne podlage. To pa je bil šele začetek. 
Navdušeni nad Volkswagnovim Dune Buggyjem so številni 
prodajalci po svetu sami jemali za osnovo modele ŠKODA 
100/110 in jih predelovali v buggyje, na primer v Italiji in 
Belgiji. Pri znamki ŠKODA so uvideli potencial in leta 1975 
sami sestavili tip 736, ki pa ni dočakal serijske proizvodnje. 
Pet prototipov so potem na praškem letališču uporabljali 
kot spremljevalne avtomobile. 

28
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30. ŠKODA 105, 120 in 130

[1976–1990]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1046–1289 cm3

Moč: 33–46 kW (45–63 KM)
Največja hitrost: 130–150 km/h

Še ena velika uspešnica: Sredi sedemdesetih je na trg prišla 
ŠKODA 120 (tip 742), zadnja tri leta prenovljena kot ŠKODA 
105 (tip 746). Imela je zadnji pogon in naprednejšo tehniko. Ku-
pejevska različica je nosila oznako RAPID. Zanimivo je, da je bila 
to najbolj prodajana ŠKODA vseh časov. Izdelanih je bilo več 
kot dva milijona vozil. Še leta 2002, dvanajst let po koncu pro-
izvodnje, so primerki obeh tipov predstavljali kar 10 odstotkov 
češkega voznega parka. Ni pa bila to zadnja ŠKODA z zadnjim 
pogonom: od leta 1991 do 1994 so iz rezervnih delov ročno se-
stavljali vse, kar je bilo na voljo, celo 1100 MB.

31. ŠKODA 130 RS

[1975–1980]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1298 cm3

Moč: 101 kW (135 KM)
Največja hitrost: 220 km/h

Češka reli uspešnica: Eden najbolj posrečenih 
cestnih dirkalnikov iz vzhodnega bloka je bil 
ŠKODA 130 RS, narejen na osnovi kupeja 110 
R. Avto je redno zmagoval na relijih in krožnih 
dirkah v svojih kategorijah, izdelanih pa je bilo 
dvesto primerkov in nekatere od njih še danes 
srečujemo na dirkah v zgodovinskih pokalih.

30
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27. ŠKODA 200 RS

[1974]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1997 cm3

Moč: 120 kW (163 KM)
Največja hitrost: 250 km/h

ŠKODA za dirkalne steze:  Dir-
kaški oddelek ni opustil sanj o 
zmagah in ob reli dirkalnikih je 
sredi sedemdesetih let na osnovi 
kupeja 110 R nastal GT. Z dvolitr-
skim motorjem in Porschejevim 
menjalnikom, širokimi dirkaškimi 
pnevmatikami in brez odbijačev 
je bil namenjen predvsem dirka-
liščem. A pravih rezultatov ni bilo 
in izdelali so le tri primerke.

27
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32. ŠKODA FAVORIT

[1987–1994]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1289 cm3

Moč: 43 kW (58 KM)
Največja hitrost: 150 km/h

Vrnitev v prihodnost in naprej: Sredi osemdesetih let se je ŠKODA 
poslovila od zadaj nameščenega motorja. Kompaktna kombilimuzina 
je imela motor in pogon spredaj, za velikimi dvižnimi prtljažnimi vrati 
pa je bilo veliko praktičnega prostora. Obliko je prispeval italijanski 
Bertone. Skupaj so v sedmih letih izdelali 783 tisoč primerkov. FA-
VORIT je bil zadnja ŠKODA iz vzhodnega bloka. Leta 1991 je namreč 
češka znamka postala del koncerna Volkswagen.

33. ŠKODA FELICIA FUN  

[1996–2000]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1598 cm3

Moč: 55 kW (74 KM)
Največja hitrost: 163 km/h

Nekaj za prosti čas: Med koncepti s konca zgodbe vzhodnega bloka 
je tudi pickup za prosti čas. Najprej sta bila izdelana dva prototipa na 
osnovi modela FAVORIT, odeta v pisane barve, s kontrastno shemo 
in z zaščitnimi loki. V naslednji generaciji je FELICIA FUN v štiri tisoč 
primerkih uresničila sanje Beach Boysov iz Mlade Bolesav.

32
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34. ŠKODA FELICIA

[1994–2001]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1283 cm3

Moč: 50 kW (67 KM)
Največja hitrost: 150 km/h

Prvi otrok nove ljubezni: Leta 1994 je prišel naslednik mode-
la FAVORIT, ŠKODA FELICIA, pri kateri se je poznal velik vpliv 
matičnega koncerna Volkswagen. Napredek je bil očiten zaradi 
kakovosti izdelave in materialov, sodobnejšega dizajna ter var-
nosti in udobja, ki so znamko ŠKODA poslali na novo uspešno 
pot. FELICIA je bila prva ŠKODA, ki je imela varnostne blazine in 
klimatsko napravo.

34

35. ŠKODA OCTAVIA WRC

[1999–2003]
Motor: štirivaljni
Prostornina: 1999 cm3

Moč: 221 kW (300 KM)
Največja hitrost: 210 km/h

Poklon novi dobi: V letih od 1996 do 2010 je prva generacija novega 
modela OCTAVIA dokončno potrdila znamko ŠKODA kot enakovredne-
ga svetovnega proizvajalca avtomobilov. V tem času je na ceste zapeljalo 
1,8 milijona limuzinske in kombi različice. ŠKODA je z modelom OCTAVIA 
WRC svojo prepoznavnost vrnila tudi v svet motošporta, in to na sam vrh 
relija, v svetovno prvenstvo. 

35
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ŠKODA  
V SRCU
S SRCEM OBNOVLJENA IN Z 
LJUBEZNIJO VZDRŽEVANA VOZILA 
IZ NEKEGA DRUGEGA ČASA SE ŠE 
DANDANES PONOSNO VOZIJO TUDI PO 
SLOVENSKIH CESTAH. PREDSTAVLJAMO 
VAM DVE ČUDOVITI LEPOTICI IN NJUNA 
PONOSNA LASTNIKA. 

Božidar Jereb je svojo današnjo lepotico kupil od 
znanca z Vrhnike. »Možak je imel avto spravljen 
pod nekim nadstreškom, pokrit pa je bil s po-
njavo, po kateri so skakale kokoši. Precej sem se 
namučil, preden sem pod nekim nosilcem odkril 
košček prvotne srebrne barve. Imel je motor s 
prostornino 1100 kubičnih centimetrov, medtem 
ko je imel originalni motor samo 1000 kubikov. 
Ko sem prodajalca vprašal po tem motorju, mi 
ga je izročil v zabojih za krompir.« Karter sta iska-
la in iskala ter ga našla na vrtu. Vanj je prodajalče-
va mati zasadila rože. »Konstrukcija avtomobila 
je železna, njegov skelet pa lesen, oblečen v 
pločevino. In ker je lesen, sem moral postati še 
mizar in kupiti orodje za obdelavo lesa.« ŠKODA 
POPULAR iz leta 1938 ima zdaj torej originalni 
1000-kubični motor z močjo 27 kilovatov. Origi-
nalno je pravzaprav vse, razen prvega odbijača, 
ki ga je Jereb izdelal sam, in zadnjih zavornih luči, 
ki ju predvojni avtomobili niso imeli in ju je dodal 
zaradi varnosti. Da je danes ta starodobnik tak, 
kot je, se lahko zahvali dvanajstim letom dela in 
dvanajst tisoč uram, ki jih je Jereb vložil vanj. »To 
vem, ker sem si ob tem vodil dnevnik,« poudari.

IME MODELA:  ŠKODA POPULAR
LETNIK: 1938
IME LASTNIKA: Božidar Jereb, Logatec
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Pri Juliji (tako ponosni lastnik pravi svojemu avtomobilu 1000 MB) je 
Petru Vojakoviću všeč »praktično vse, najbolj pa enostaven in zanesljiv 
motor, ki nikoli ne pusti na cedilu«. Potem doda: »Veliko je skrivnih stva-
ri, 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 preprosta armaturna plošča. Ne morem 
tudi mimo njegove prostornosti in naprednosti za tisti čas. Ima sinhro-
nizirano prvo prestavo, vodno hlajenje, možnost nastavitve ventilacije in 
njene uporabe za hlajenje motorja, sedeži se lahko podrejo in spreme-
nijo v ležišče, zadnji se privzdignejo za vzglavje …« Zanimivo je, da je tudi 
poraba kljub letom še vedno med sedmimi in osmimi litri na sto kilo-
metrov, kar je spodobno tudi za današnje standarde. In vožnja? »Poznati 
moraš posebnosti vozila, recimo to, da ni servovolana, električnih oken, 
servozavor, ABS-a, ESP-ja … Gre za dobro staro 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 montirana naknadno.

IME MODELA:  ŠKODA 1000 MB 
LETNIK: 1968
IME LASTNIKA: Peter Vojaković, Zgornja Kungota
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PRED SEDEMDESETIMI LETI JE ŠKODA 
SKORAJ PISALA ZGODOVINO NA SLOVITI 
DIRKI 24 UR LE MANSA. SKORAJ.  

BESEDILO: : Artur Švarc
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Obetala se je senzacija, kakršne še ni bilo. 
Nad dirkališčem de la Sarthe se je počasi 
začel delati dan, ekipa znamke ŠKODA pa 
je zasedala drugo mesto v svoji skupini in 
sedmo v skupnem seštevku. Francoski 
dirkaški velikan Gordini je na dirko pripe-
ljal kar šest avtomobilov, a ni imel nobe-
nih možnosti proti mali ekipi s Češke, ka-
tere člani v svetleče belih kombinezonih 
so delovali, kot da ne sodijo tja, njihova 
prezenca pa je sovpadala z dejstvom, da 
je bil njihov dirkalnik, ki je nizal en hiter 
krog za drugim, narejen sila preprosto. 

Pisalo se je leto 1950
Nad Evropo se je spustila železna zavesa 
hladne vojne, zato se je prihod znamke 
ŠKODA v francoski Le Mans zdel kot 
obisk iz nekega drugega sveta, tako zelo 
drugačnega od Zahoda, ki je po vojni že 
stopil na hitrejšo pot razvoja. Danes si 
pravzaprav težko predstavljamo, koliko 
dela, truda in dirkaškega navdušenja so 
potrebovali inženirji in mehaniki, da jim je 
v tistih prvih povojnih letih, ko si je svet 
še vedno lizal rane po največji moriji v 
zgodovini, uspelo sestaviti tako poseben 
in namenski avto. Ta izjemno drzni pro-
jekt pa ni odstopal od bogate dirkaške 
tradicije znamke.

ŠKODA je svoj 
športni oddelek, 
ŠKODA Spo r t , 
ustanov i l a  le ta 
1949 in že nasle-
dnje leto prišla v 
Le Mans, ki je tedaj 
slovel kot prizori-
šče najzahtevnejše 
vzdržljivostne dir-
ke na planetu, kar 
velja tudi danes. 
In na tej dirki leta 1950 ni bilo še niti 
enega nemškega proizvajalca avto-
mobilov.

Še bolj neverjetno je, kako blizu je bil 
ŠKODA SPORT serijskim vozilom te 
znamke. Prvi povojni model ŠKODA je 
nastal leta 1946. To je bil ŠKODA 1101 
TUDOR. In prav ta je postal osnova za 
dirkalnik, s katerim so Čehi nastopili 
v Le Mansu. Osrednja cevasta struk-
tura in vpetje sta ostala nespreme-
njena, za velike dirkalne hitrosti pa so 
prilagodili le menjalnik in zavore. Da 
bi zmanjšali maso avtomobila, so na-
mesto klasične limuzinske karoserije 
na podvozje postavili minimalistično 
roadstersko zasnovo iz aluminija.

Moč je zagotavljal droben 1,1-litrski šti-
rivaljnik, iz katerega jim je s predelava-
mi uspelo iztisniti skoraj še enkrat več 
moči. Osnovni motor v modelu TUDOR 
je imel 32 konjskih moči, v dirkalniku pa 
celo 50. To so dosegli s finimi nastavi-
tvami Solexovega uplinjača in z gori-
vom, v katerega so dodali metanol. Pri 
dirkalniku s 590 kilogrami osnovne teže 
je bilo to dovolj za hitrost 140 kilome-
trov na uro. Druga velika prednost, ki jo 
je omogočala kombinacija motorja in 
lahke šasije, pa je bila poraba goriva. Z 
enim polnjenjem rezervoarja sta voznika 
Vaclav Bobek in Jaroslav Netušil vozila 
cele štiri ure, kar je bilo precej dlje od 
tekmecev, ki so morali pogosteje zaviti v 
bokse, da bi dolili gorivo.

OBETALA SE 
JE SENZACIJA, 
KAKRŠNE ŠE NI BILO. 
NAD DIRKALIŠČEM 
DE LA SARTHE SE 
JE POČASI ZAČEL 
DELATI DAN …

Legendarni dirkač Hans-Joachim 
Stuck je velikokrat sodeloval na dirki 
24 ur Le Mansa. 69-letnik iz Garmi-
scha je na tem slovitem tekmovanju 
dirkal kar devetnajstkrat, nazadnje 
leta 1998. Dvakrat je vozil v zased-
bi, ki je na dirki zmagala, dvakrat je 
bil drugi in trikrat tretji, ima pa tudi 
zmago v kategoriji. Stuck se dobro 
zaveda, kako naporna je ta dirka in 
kako je za uspeh potrebna idealna 
kombinacija dirkača in drugih članov 
ekipe, da iz tehnike iztisnejo ma-
ksimum in je pri tem ne uničijo. Ta 
izkušnja je eden od razlogov, zakaj 
neizmerno občuduje podvig ekipe 
ŠKODA leta 1950.

In potem šok
Znamki ŠKODA je na dirki kazalo zelo 
dobro, vse dokler se na obzorju ni po-
kazalo jutranje sonce. Na enem od ba-
tov je tedaj počila objemka, ki je spajala 
bat z ojnico, in motor se je poškodoval. 
Za veliko smolo je bil kriv del, ki je stal 
le drobiž, zanemarljivo malo. A ker so v 
tistih časih avtomobile lahko popravljali 
le s tistim orodjem in deli, ki so jih vozili 
s seboj, je bilo poti do senzacije konec. 
»Moj globok poklon in spoštovanje. 
Dirkači tistega časa so bili pravi heroji. 
Voziti te avtomobile je bilo vse prej kot 
preprosto, saj ni bilo pomoči servovola-
na niti servozavor. Ni bilo tudi elektroni-
ke, telemetrije, kaj šele ABS ali radijske 

povezave z boksi. Če se je kaj zgodilo, 
je moral dirkač sam poskusiti popravi-
ti avto na progi, če ga je seveda imel s 
čim,« je Stuck spomnil na stvari, o kate-
rih se današnjim dirkačem niti ne sanja.
Entuziastični ekipi ŠKODA je bilo lahko 
v uteho le dejstvo, da so tudi druge eki-
pe imele veliko težav. Na cilj je popol-
dne tega dne prišla manj kot polovica 
avtomobilov, ki so dan prej začeli dirko, 
med njimi pa ni bilo niti enega od šestih 
zloglasnih Gordinijev.

Ekipa znamke ŠKODA je iz Le Mansa 
odšla z dvignjeno glavo. Ni imela na-
mena, da se preda. Njen koncept se je 
pokazal za uspešnega in obetavnega. 

DIRKAČI TISTEGA 
ČASA SO BILI PRAVI 

HEROJI. VOZITI TE 
AVTOMOBILE JE 

BILO VSE PREJ KOT 
ENOSTAVNO.
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OSEBNO I  SIMPLY CLEVER

Leto kasneje, leta 1951, se je namera-
vala vrniti z dvema dirkalnikoma. Žal 
pa je v sanje zarezala realnost. Zaradi 
političnih delitev povojnega sveta na 
zahodni in vzhodni blok fantje iz Mla-
de Boleslav Le Mansa niso več videli. 
Če bi jim tistega leta uspelo, bi bila 
dirka še kako zanimiva. V Le Mansu je 
tedaj debitiral tudi Porsche, in to prav 
v razredu 1,1 litra. Časi Porscheja 356 
so bili slabši od tistih, ki jih je postavil 
dirkalnik ŠKODA. 

Drugo življenje
Kljub temu da SPORT nikoli več ni 
dirkal v Le Mansu, pa to ni pomeni-
lo, da so ga prepustili pozabi v kakem 
zaprašenem skladišču. Nasprotno, v 
naslednjih dvanajstih letih je nastopil 
na kar osemdesetih dirkah in dosegal 
odlične rezultate. Bile pa so to dirke 
na Češkem in v drugih državah vzho-
dnega bloka.

Športni oddelek je kmalu sestavil še 
en avtomobil, oba pa sta dobila precej 
močnejši motor. Ob koncu razvoja je 
imel motor z običajnim atmosferskim 
polnjenjem z uplinjačem 120 konjskih 
moči, različica z dvema kompresorje-
ma pa kar 190. Leta 1953 je avtomobil 
iz Le Mansa z nekaj aerodinamičnimi 
modifikacijami postavil češki hitrostni 
rekord 160,1 kilometra na uro za avto-
mobile s prostornino do 1100 kubič-
nih centimetrov.

Zdaj je SPORT iz Le Mansa v zaseb-
ni lasti družine, ki je že tri generacije 
povezana z razvojem pri znamki ŠKO-
DA. Michal Velebny koordinira resta-
vriranje in vzdrževanje vozil v muzeju 
ŠKODA in model SPORT je zanj iz-
polnitev dolgoletnih sanj iz otroštva. 
Prav Michalov ded je bil namreč od-
govoren za izdelavo karoserije in je 
vnuku zapustil tudi načrte s svojim 
podpisom. »Avto je dolgo veljal za 

izgubljenega in našel sem ga šele po 
zares temeljitem detektivskem delu. 
Med iskanjem sem se pogovarjal z 
nekdanjimi dirkači, mehaniki in or-
ganizatorji dirk. In še potem ko sem 
ga našel, sem potreboval kar nekaj 
let, da sem ga spravil nazaj v pogon. 
S prijateljem sva ga obnavljala skoraj 
štiri leta. Nisva štela ur. V delavnici sva 
bila vsak konec tedna in vsako drugo 
popoldne, v roke pa sva vzela čisto 
vsak del, ga obnovila in sestavila na-
zaj. Res težko delo.«

Ocena legende
Danes je avto skoraj v originalnem 
stanju. Vozniki, ki so ga vozili, so z 
njim verjetno ravnali zelo previdno, saj 
je karoserija praktično nedotaknjena, 
čeprav je imel ta dirkalnik dolgo ka-
riero. Ohranjene so celo luknjice, na 
katerih so bile pritrjene luči, ki so po 
zahtevah pravilnika dirke v Le Mansu 
osvetljevale startno številko. 

In kako SPORT ocenjuje Hans-Joachim 
Stuck, ki ga je doletela čast, da se je s 
popolnoma restavriranim modelom 
lahko tudi zapeljal? »To je zelo zaba-
ven avto. Veste, zadnjica je bila vedno 
dirkačev najpomembnejši senzor in 
tukaj lahko vedno zaznavaš volan in 
vzmetenje ter točno čutiš, kaj počne 
avtomobil. Tudi njegove zavore so bile 
brez dvoma daleč pred svojim časom. 
Pripravljen za dirko, poln goriva, z orod-
jem in rezervnimi deli je SPORT imel le 
okoli sedemsto kilogramov. To ni nič. Le 
Mans ima hitre in dolge ovinke, ki se iz-
redno lepo odpeljejo, če je avto lahek.«

LETA 2021 NAJ BI BIL ŠKODA 
SPORT V ORIGINALNEM 
STANJU POSEBEN GOST NA 
DIRKI LE MANS CLASSIC. 
PO EINAINSEDEMDESETIH 
LETIH BO TO POSEBNA ČAST 
TAKO ZA VSE, KI SO BILI 
VPLETENI V NJEGOV RAZVOJ 
IN IZDELAVO, KOT TUDI ZA 
DANAŠNJE GENERACIJE 
LJUBITELJEV TEHNIČNE 
DEDIŠČINE.
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Oglejte si, kako legenda 

vozi legendo.

https://www.youtube.com/watch?v=0b_ZKLlnI_E&t=9s
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KAKO 
ZAŽENEM 

TA PRESNETI 
AVTO?

PRVE AVTOMOBILE 
SO ZAGANJALI Z 
NAVIJANJEM ROČICE. 
DANES JIH IMA 
VELIKA VEČINA GUMB 
ZA ZAGON. KAJ PA 
SE JE DOGAJALO 
VMES? NEKATERE 
AVTOMOBILE JE BILO 
TREBA NAVITI ŠE V 
ŠESTDESETIH LETIH 
MINULEGA STOLETJA! 

Ideja, da ima ključ nekaj z avtomobilom, je zelo stara. Z vstavitvijo ključa v 
armaturno ploščo zgodnjih avtomobilov iz češkega mesta Mlada Boleslav pa 
se ni zagnal motor, ampak vzpostavil električni kontakt. Od tu naprej je moral 
voznik ročno odpreti dovod goriva in olja, nastaviti vžig z ročico na volanu in 
potem pred avtomobilom zavrteti zaganjalnik. Potem ko je končal vožnjo, je z 
obračanjem ključa ugasnil motor ter zaprl še dovod goriva in olja.

LAURIN & KLEMENT ŠKODA 110, eden prvih modelov po združitvi podjetij L&K in ŠKODA, je 
imel električni zaganjač. Še vedno je obstajala zaganjalna ročica, a je bila snemljiva. Čok ali po 
domače zaug - ročica je bila na desni strani armaturne plošče - je skrbel za zagon hladnega 
motorja tako, da je je skozi uplinjače do motorja prišla bogatejša mešanica zraka in goriva.

Povojna OCTAVIA je imela ključ levo od volana, čok pa na sredi ar-
maturne plošče. Tudi ta model se je še dalo zagnati na roke z ročico, 
ki je bila spravljena v škatli z orodjem v prtljažniku. Odprtina za ročni 
zagon se je skrivala pod dvižnim nosilcem registrske tablice.

Mnogo desetletij je bil avtomobilski ključ enak tistemu za navadna vrata. Njegov 
format se je začel spreminjati s koncem 20. stoletja. Ključ je vključeval imobiliza-
tor, elektronsko napravo, ki je onemogočala zagon motorja brez pravega ključa. 
Prva je tovrstno blokado imela FELICIA iz leta 1994, nato pa je sledilo daljin-
sko odklepanje avtomobila, ki ni več zahtevalo fizične prisotnosti ključa v vratih. 
Dandanes imajo modeli ŠKODA brezkontaktni vstop in zagon motorja. Ključ ima 
voznik v žepu, motor pa zažene le s pritiskom na gumb ob volanu ali na armaturni 
plošči. Prva ŠKODA s takim sistemom je bil leta 2010 SUPERB.

Prva ŠKODA, ki je ostala brez mehanskega zaganjalnika, je bil model 1000 
MB. Ključ se je preselil desno pod volan ter v dveh stopnjah vrtenja vzpo-
stavil kontakt in zagnal motor. Vzvod čoka se je premaknil med sprednja 
sedeža. Ta koncept je ostal nespremenjen do konca osemdesetih let.

OKROGLO  
OD TOD DO 
VEČNOSTI

LAURIN & KLEMENT BSC (1908)

ŠKODA OCTAVIA, tip 985 (1960)

ŠKODA KODIAQ (2018)

ŠKODA 1000 MB (1966)

LAURIN & KLEMENT VOITURETTE A 1905

LAURIN & KLEMENT ŠKODA 110 (1929)

ŠKODA OCTAVIA (1960)

ŠKODA POPULAR MONTE CARLO (1937) 

ŠKODA KAROQ (2018)

Prvi avto, ki sta ga v češkem mestu Mlada Boleslav med letoma 1905 in 1910 iz-
delovala Laurin in Klement, je imel lesena kolesa z naperami v jeklenem obroču, 
ki so bila na os pritrjena z eno centralno matico. Kolesa so ostala takšna do zgo-
dnjih tridesetih let minulega stoletja. Za doplačilo so vozila LAURIN & KLEMENT 
lahko imela tudi Rudge-Whitworthova kolesa z žičnatimi naperami, uvožena iz 
Velike Britanije.

Da bi bilo življenje voznikov lažje, so v dvajsetih letih avtomobili 
dobili rezervno kolo. L&K ŠKODA 110 iz leta 1929 je imel rezervo s 
pnevmatiko, s šestimi vijaki pritrjeno na karoserijo. Pravzaprav je bil 
to le obroč, centralni del z naperami pa je ostal na osi.

Lahka platišča s podobo naper, pogosto z belim obročem na pnev-
matiki, so postala modni hit leta 1934 ter so našla mesto na modelih 
POPULAR, RAPID, FAVORIT in SUPERB. Ta uspešni dizajn je preživel 
drugo svetovno vojno in se nadaljeval v petdeseta ter celo šestdeseta 
leta .

Na prehodu v šestdeseta leta je ŠKODA lansirala novo generacijo je-
klenih platišč, kakršna so tudi ta na modelu OCTAVIA 985 iz leta 1960, 
ki so imela kromirane pokrove. Dobili so jih tudi modeli FELICIA, 1000 
MB, 100 in 120 ter jih obdržali še dolgo v sedemdeseta leta.

Začetnika znamke, Vaclav Laurin in Vaclav Klement, bi bila prese-
nečena nad vrnitvijo k naperam in hkrati ponosna nanjo. Alumi-
nijasta kolesa danes dominirajo v paleti modelov ŠKODA ter so 
na voljo v različnih velikostih in podobah. 

V 140 LETIH ZGODOVINE 
AVTOMOBILA SE JE 
SPREMENILO TAKO 

REKOČ VSE. A NEKAJ 
OSTAJA ENAKO: 

ŠTIRI AVTOMOBILSKA 
KOLESA.
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Naslednja stopnja je bil sistem električnih luči z oran-
žnim steklom. Najprej so bile ločene od žarometov. 
Upravljale so se z vzvodom na levi strani volana.

BARVITO  I  SIMPLY CLEVER

Prvi avtomobili niso imeli smernikov. Namesto tega so vozniki iz avtomo-
bila pomolili roko in mahali. Na Češkoslovaškem je smernike izumil Jan 
Hanuš iz Olomuca, ki je leta 1922 patentiral puščico z usnjenim naramni-
kom za kolesarje. Leta 1929 je imel model L&K ŠKODA 110 eno elektro-
magnetno puščico, ki jo je voznik nadziral s stikalom na armaturni plošči.

Nekaj let pozneje je liziko s puščico zamenjal sistem dveh 
elektromagnetnih krilc ali ušesc, ki sta izskočili iz stebrič-
ka vsako na svoji strani avtomobila. 

Serija 105/120 je bila prva, ki je imela smernike 
postavljene ob glavnih lučeh, še vedno pa niso 
bili integrirani. Poleg tega so ti modeli ŠKODA na 
sprednjih blatnikih imeli majhno oranžno lučko.

FAVORIT je bil leta 1989 prvi model, ki je imel smernike inte-
grirane v žaromete in pokrite z enotnim steklom.

Mali smerniki na sprednjih blatnikih se niso dolgo obdrža-
li. Danes so se preselili na vzvratna ogledala. Na levi ročici 
je pritisk za trobljenje zamenjala funkcija tempomata.EVOLUCIJA 

PRESTAVNE 
ROČICE

V prvih vozilih, kot je L&K VOITURETTE A iz leta 1905, je imel vo-
znik prestavno ročico na desni strani ob ročni zavori, daleč od vo-
lana. Poleg treh prestav za vožnjo naprej je imel avto še vzvratno 
prestavo, ročica pa je bila v ustrezen položaj fiksirana z zatičem, ki 
ga je upravljal voznik s stiskom ročice.

Divja dvajseta leta so prinesla razkošnejšo notra-
njost avtomobilov. Prestavna ročica se je lahko 
preselila v kabino, na tla sredi vozila. 

POZOR, 
POZOR, 

ZAVIJAM!

SMERNIK, SMERNI 
KAZALEC, SMEROKAZ, 
ŽMIGAVEC ... VELIKO 
JE IMEN ZA TO SILNO 
PREPROSTO REČ, 
KI JE NEKATERIM 
UDELEŽENCEM V 
PROMETU ŠE DANES NE 
USPE RAZUMETI. 

DANES SO 
MENJALNIKI 
PRAKTIČNO 

NEOPAZEN DEL 
AVTOMOBILA, OD 
PRVIH NAPORNIH 

REŠITEV PA SO 
PREŠLI DOLGO POT.

LAURIN & KLEMENT VOITURETTE A (1905)

LAURIN & KLEMENT ŠKODA 110 (1929)

Kasneje se je prestavna ročica s tal premaknila na volanski 
drog. S tem so snovalci modela OCTAVIA leta 1960 želeli po-
skrbeti za večje udobje potnikov. Zaradi novega mesta pre-
stavne ročice so lahko dva ločena sprednja sedeža zamenjali z 
veliko in udobno klopjo. 

ŠKODA OCTAVIA (1960)

Že čez nekaj let se je prestavna ročica v vozilih ŠKODA vrnila 
na tla, kjer je ostala vse do danes. S prihodom modela ŠKODA 
105/120/130 pa je doživela revolucijo. Ročico s kroglo iz trde pla-
stike na vrhu je zamenjala mehkejša ročica iz poliuretanske pene. 
Diagram menjave prestav je bil razložen na nalepki na vetrobran-
skem steklu. Nov preboj se je zgodil leta 1985, ko je ŠKODA 130 
postala prvi model češke znamke s petstopenjskim menjalnikom.

ŠKODA 125 L (1989) 

ŠKODA 125 L (1988)  

ŠKODA YETI (2009)

ŠKODA POPULAR MONTE CARLO (1937)

LAURIN & KLEMENT ŠKODA 110 (1929)

ŠKODA OCTAVIA COMBI, tip 993 C (1964)
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IN VENDAR  
SE VRTI!

ČEPRAV AVTONOMNA VOZILA PRIHODNOSTI 
NAJBRŽ NE BODO IMELA VOLANA, JE 
TA DANES ŠE VEDNO NEPOGREŠLJIV 
DEL AVTOMOBILA IN SE KOT TAK SKOZI 
DESETLETJA NITI NI DRAMATIČNO 
SPREMINJAL. LE NAJBOLJ ZGODNJE 
AVTOMOBILE SO UPRAVLJALI Z VZVODOM 
NA DROGU, KONEC 19. STOLETJA PA SE JE 
ŽE POJAVIL VOLANSKI OBROČ. 

S povečanjem prometa se je okrepila pomembnost troblje. Če bi jo 
postavili na armaturo, ne bi bilo ne posebej praktično ne udobno, 
zato so jo pri znamki ŠKODA namestili na sredino volana. Tako je bilo 
tudi v limuzini ŠKODA 1201 iz leta 1952.

Prvi volani so bili narejeni iz lesa, po drugi svetovni vojni pa je v ospredje prišla trda, gladka plastika. 
Volan pri modelu 120 L iz leta 1984 je bil denimo narejen iz mehkejšega materiala – iz poliuretanske 
pene. Položaj ročic se je znova malo spremenil: upravljanje luči, smerokazov in hupe se je premakni-
lo na levo, ročici za brisalce in šobe za pranje vetrobranskega stekla pa na desno stran.

Po mnogih letih odsotnosti so se pri modelu 1000 MB na volan vrnile ročice. 
Ročici za zasenčene in dolge luči sta šli na desno, za smerokaze pa na levo stran.

Dodali so še tretji pedal za plin, a ročico na obroču  obdržali. 
Uporabljala se je  za ročno uravnavanje hitrosti. Povedano dru-
gače: gre za predhodnika današnjih tempomatov.

Prvi avto, ki sta ga naredila mojstra Laurin in Klement, je že imel 
volanski obroč, a je bil ta popolnoma drugačen od teh, ki smo jih 
navajeni danes. Sredi volanskega obroča je bila namreč ročica, ki 
se je uporabljala za dodajanje plina, na tleh pa sta bila le dva pedala 
– za sklopko in zavoro.

Volan je nato ob že znanih funkcijah pridobil 
še pomembno varnostno rešitev – za dopla-
čilo je bil namreč lahko opremljen z zračno 
blazino kot pri modelu FELICIA iz leta 1996.

Sodobni volan je večfunkcijski, saj omogoča lah-
koten nadzor nad številnimi funkcijami, vozniku 
pa rok skorajda ni več treba umikati z njega. 

NAJ BO 
LUČ

Prvi avtomobili iz tovarne v češkem mestu Mlada Boleslav, vključ-
no z modelom L&K VOITURETTE A, so imeli acetilenska svetila. 
Bila so del dodatne opreme, kajti avtomobilske luči v tistem času 
niso bile zakonsko obvezne.

OCTAVIA je imela precej nenavaden način preklapljanja med za-
senčenim in dolgim svetlobnim snopom. Levo od pedala sklopke 
je bilo posebno stikalo, na katero je voznik pritisnil s stopalom.

Električni žarometi so se v avtomobilih kot del serijske opreme začeli 
pojavljati v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Takratni prestižni avtomo-
bili so imeli precej primitivne žaromete, ki so bili nameščeni na prečnih 
nosilcih, s posebnim vzvodom pa se je dalo spreminjati naklon nosilca 
ter s tem preklapljati med zasenčenim in dolgim svetlobnim snopom.

V zadnjem desetletju se je zgodil velik napredek. Halogenske žarnice je najprej 
zamenjala ksenonska osvetlitev, to pa nadomešča tehnologija LED-svetil. LED-
-žarometi so del sodobnih asistenčnih sistemov, na primer samodejnega prižiganja 
in prilagajanja Auto Light Assist, ki je tudi v novem modelu KAROQ. Sistem samo-
dejno prižiga in ugaša dolge luči glede na svetlobne in prometne razmere. Priho-
dnost, ki je v modelih OCTAVIA in SUPERB tukaj že zdaj, so matrični žarometi, pri 
katerih več svetlobnih elementov sestavlja mrežo, ki s pomočjo umetne inteligen-
ce osvetljuje posamezne odseke pred vozilom.

ŠKODA 125 je bil prvi avtomobil te češke znamke z ogla-
timi žarometi, vdelanimi v masko hladilnika. Zamenjali so 
prejšnje ovalne in okrogle žaromete. Ob žarometih so bili 
smerniki, ki so se tja preselili z odbijačev.

LAURIN & KLEMENT VOITURETTE A (1905) 

LAURIN & KLEMENT VOITURETTE A (1905)

 ŠKODA OCTAVIA (1960)

 ŠKODA 125 (1960)

ŠKODA KAROQ (2018)

LAURIN & KLEMENT ŠKODA 110 (1929)

LAURIN & KLEMENT ŠKODA 110 (1929)ŠKODA 1201 SEDAN (1952)

ŠKODA FELICIA (1996)
ŠKODA OCTAVIA RS (2017)

STE VEDELI, DA NA ZAČETKU 
AVTOMOBILIZMA ŽAROMETI 

NISO BILI OBVEZNI? V 
110 LETIH JE AVTO IZ 

TEME UGLEDAL LUČ IN 
DANES Z NAJNOVEJŠIMI 

TEHNOLOGIJAMI SIJE KOT 
ZVEZDA.
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BESEDILO: Jak Vrečar

Dva Vaclava, s katerima se je začela naša 
zgodba – Laurin in Klement, utripa časa 
nista imenitno čutila le takrat, ko je šlo 
za izumljanje vozil, ampak sta zelo hitro 
spoznala tudi pomen oglaševanja. Za 
prvi avtomobilski oglas na svetu sicer 
šteje ameriška predstavitev Wintonove 
»motorne kočije« iz leta 1898 z neposre-
dnim naslovom Ločite se od konja, a v 
isto leto sega tudi že prvi oglas s Češke. 

Od mladenke do predsednika
Klement je s svojo knjigarnarsko žilico 
prepričal mehanika Laurina, da mora-
ta občinstvu z oglasi predstaviti svoj 
izdelek, če ga želita prodajati. Tako je 
iz tiskarne leta 1898 že prišel plakat 
podjetja LAURIN & KLEMENT iz Mlade 
Boleslav z risbo mlade dame, ki v rokah 
drži lahko kolo. 

Leta 1904, ko sta motocikla L&K s to-
varniškima voznikoma uspešno kon-
čala dirko v Franciji, je Klement skoval 

besedilo za tiskani oglas: »Dva na star-
tu, dva čez ciljno črto: rekord na dveh 
kolesih, stoodstotna zanesljivost pri 
največji hitrosti!« Pri tem je prikladno 
izpustil podatek, da sta dirkača osvoji-
la drugo in četrto mesto ter torej njun 
prihod v cilj ni bil ne edini ne najhitrejši. 

Ko sta Laurin in Klement začela izde-
lovati avtomobile, sta vedno več vla-
gala tudi v njihove predstavitve. Njun 
vložek v oglase je tako leta 1912 zna-
šal že 90 tisoč kron, kar bi bilo danes 
kakšno tretjino milijona evrov. Leto 
1925 sta oglasno zaključila še kot L&K 
s podobo galantnega gospoda, ki za-
ganja motor vozila, medtem ko njego-
va sopotnica čaka naslonjena na avto, 
le leto pozneje pa se je že promovirala 
nova znamka ŠKODA. In to s kakšnim 
oglasom! Danes bi temu najbrž rekli 
sodelovanje z vplivneži (ali pa, če res 
želite, influencerji). Ob model ŠKODA 
HISPANO-SUIZA se je na dvorcu Lany 

ponosno postavil nihče drug kot teda-
nji češkoslovaški predsednik Tomaš 
Masaryk.

Eifflov stolp, Playboy in torta
Časi do druge svetovne vojne so bili ne-
gotovi, a ŠKODA se je redno predstavljala 
na plakatih, v brošurah in tisku, spodbu-
jala pa je tudi teste vzdržljivosti svojih 
vozil. Privlačne oglase je oblikovala tudi v 
povojnem obdobju. Leta 1961 so na pri-
mer oglaševalci model FELICIA upodobili 
kar ob letalu, leta 1964 pa so novi model 
1000 MB ob predstavitvah na salonih 
v Brnu, Londonu in Parizu podprli tudi z 
oglasi, na katerih ta legendarni avto stoji 
na Trocaderu pred Eifflovim stolpom. A 
desetletja socialistične ureditve in plan-
skega gospodarstva za oglaševanje niso 
bila zlata, kar je močno vplivalo na sloves 
znamke onkraj domačih meja. Ponovni 
vzpon tako ni bil preprost, a že leta 1991, 
po prihodu znamke pod okrilje koncerna 
Volkswagen, se je jasno pokazala smer, v 

KER 
VOZIMO
S ČUSTVI
NE LE AVTOMOBILI, TUDI NAČIN, KAKO JIH PRIBLIŽATI KUPCEM, SE RAZVIJA ŽE VSE OD PRVIH 
KILOMETROV, KI SO JIH PREVOZILI NA CESTAH. 
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»NAŠE DELO SE,
PREDEN PRIDE OGLAS 
DO PUBLIKE, PRIMERNO 
KONČA TAKRAT, 
KO VOZILA ŠKODA 
PRIBLIŽAMO VSEM 
ČUTOM.«

95

katero se je obrnila (oziroma vrnila) ŠKO-
DA. »IQ +  = ŠKODA« je bil slogan, s 
katerim se je ta znamka začela vračati na 
radar – in v srca – kupcev po svetu. Doma 
na Češkem je model FELICIA leta 1994 
kot prvi avto nastopil na naslovnici revije 
Playboy, pravi preboj na mednarodnem 
oglaševalskem odru pa je sledil dobro 
desetletje pozneje. Britance – kasneje 
pa še publiko in strokovnjake na števil-
nih festivalih, tudi v Cannesu – je očaral 
domiseln TV-oglas, v katerem so mojstri 
slaščičarji ob zvokih priredbe glasbene 
klasike My favourite things izdelali torto 
v obliki novega modela FABIA v naravni 
velikosti. Odmeven, priljubljen, na spletu 
razširjen (še danes iskanje »ŠKODA cake« 
na Googlu ponudi skoraj osem milijonov 
zadetkov) in komercialno uspešen oglas 
je znamko ŠKODA spet postavil med so-
dobne, trendovske, inovativne in zaželene. 

Doma v Sloveniji
Z rastjo priljubljenosti znamke se je pove-
čevalo tudi število televizijskih, radijskih, 
tiskanih in vse pogosteje tudi digitalnih 
kampanj. Tu stopi na svetovni oder tudi 
Slovenija. Se vam je kdaj za trenutek za-
zdelo, da ste v oglasu za vozilo znamke 
ŠKODA uzrli drobec zelo znane domače 
pokrajine? Ste kak kader tudi  prepozna-
li? Imeli ste prav – marsikatera zgodba v 
gibljivih slikah je bila za mednarodne trge 
posneta prav pri nas. Od Gregorčičeve 
ulice v Ljubljani do pokljuških gozdov, od 
mestnega modela FABIA do avtomobilov 
s štirikolesnim pogonom ali kompaktne-
ga SUV-modela KAROQ in oglasov ŠKO-
DA pred dirko Tour de France, če našteje-
mo le del projektov, so bila vozila ŠKODA 
v glavni vlogi pred kamerami na sloven-
skih lokacijah. In čeprav so naročila prišla 
iz centrale, scenaristično pero in režiser-
sko paličico pa je morda v rokah držal 
kak vrhunski mojster iz tujine, so vse te 
zgodbe na terenu (so)ustvarjali Slovenci. 

Tisti, ki so bili zraven, seveda vedo, koliko 
oglasov natančno je bilo posnetih v Slo-
veniji in kje vse so jih snemali. A ko je tre-
ba zgodbe o tem deliti, so vpleteni neko-

liko bolj zadržani, saj pravijo, da je njihov 
posel sodelovati pri snemanju oglasov, ne 
pa se z njimi preveč hvaliti. Pa ne gre za 
to, da ne bi bili ponosni na take projekte. 
Nasprotno, to, da jih ŠKODA tolikokrat 
povabi k sodelovanju, je priznanje, ki ga 
cenijo. »V Sloveniji tudi najzahtevnejši 
projekti dobijo vse potrebne specialiste 
za vrhunsko produkcijo, dobro razmerje 
med ceno in kakovostjo ter primerne lo-

kacije, ki so si med seboj blizu,« pravi Žan 
Ban iz podjetja ReadyOnSet. 

Ta ekipa je eno tistih kolesc v tako ime-
novani servisni produkciji, zaradi katerih 
vse deluje brezhibno kot motor v avtu 
ŠKODA. Ponujajo posebej prirejeno sne-
malno vozilo za snemanje kadrov v giba-
nju ter zagotovijo vrhunske voznike (med 
njimi je tudi voznica) za vožnjo snemalnih 

vozil in vozil, ki nastopajo v oglasih. Po-
stavijo vozilo, ki se na snemanju uporablja 
kot mobilna enota, pisarna ali garderoba, 
organizirajo transport vozil in premike 
med lokacijami. Prevzamejo celotno 
skrb za vozila iz oglasov, tako da so ta ves 
čas brezhibna, vedno pripravljena in ble-
ščeča, v sodelovanju z lokalnimi trgovci 
ŠKODA pa skrbijo tudi za vozni park pro-
dukcijske ekipe. 

Snemanje oglasa za model KAROQ je v 
lepem spominu ostalo Uli Furlan. »Bilo 
je zagotovo eno izmed bolj nepozabnih. 
Začeli smo že sredi noči, saj smo želeli 
ujeti jutranjo svetlobo v Bohinju. Jutro je 
bilo res mehko, čarobno. Že to, da se je 
prizor prebujanja odvijal v prtljažniku av-
tomobila, je bilo super in prav brez težav 
si predstavljam, da bi tudi v resnici pre-

nočila v njem. Poleg tega pa sem prvič 
doživela prisotnost srne na snemanju. 
Njen lastnik jo je imel zdresirano, da mu 
je sledila na vsakem koraku. Na koncu 
pa nas je ujela tako apokaliptična nevih-
ta, da je deset močnih možakov držalo 
šotore, da ni odplaknilo vse tehnologije.«

Zvok zaokroži zgodbo
Tako kot vozila ŠKODA štejejo kilome-
tre na vseh celinah, je tudi avtomobilski 
oglaševalski svet danes globalna vas. 
Ni najpomembnejše, na kateri lokaciji 
se posname zgodba oglasa, če je seve-
da tisto, kar nastane, za ciljno publiko in 
izbrani geografski trg privlačno. Včasih 
slovenski gledalec sam ugotovi, da je 
zgodba (vsaj delno) posneta tudi v Slo-
veniji. Drugič mu raziskovanje kadrov 
buri domišljijo in se zato trudi ugotoviti, 
ali je tudi ta zgodba nastala pri nas ali kje 
drugje. »Če se začne gledalec spraševati 
o takih stvareh, je to dobro, saj pomeni, 
da ga je oglas pritegnil k razmišljanju in 
opazovanju,« je prepričan Aleš Strajnar, 
kreativni direktor v agenciji Votan, v ka-
teri skrbijo za končno podobo oglasov 
ŠKODA, ki jih gledamo pri nas. 

Počakajte, gledamo? Spremenimo 
tole raje v občutimo. Če želimo, da 
se vzpostavi vez s publiko in ogla-
ševalec zaigra na prave strune, je 
poleg podob pomemben tudi zvok. 
Zato pri oblikovanju končne podo-
be televizijskih ali radijskih oglasov 
za slovenski trg – ne glede na to, kje 
nastajajo – še posebej skrbno izbirajo 
tudi glasbeno podlago. »Slovenci ima-
mo radi dobro domačo produkcijo in 
cenimo kakovostne izvajalce, kot so 
Vlado Kreslin, Andraž Hribar, Koala 
Voice, KiNG FOO, Katrinas, Lara Love 
& Sky ...,« našteva Strajnar glasbenike, 
ki smo jih lahko poslušali v oglasih za 
avtomobile znamke s krilato puščico. 
»Naše delo se, preden pride oglas do 
publike, primerno konča takrat, ko 
vozila ŠKODA približamo vsem ču-
tom. Tudi pri nas kot soustvarjalcih 
se vzbudi lep občutek, ko nam uspe 
povezati vse elemente ter se gledalec 
na prizore (oglasne) zgodbe in vozila 
spomni tudi tedaj, ko skladbo iz oglasa 
sliši na primer na radiu.«

Če se denimo tudi vi nasmehnete 
vselej, ko na radiu slišite Če bi midva 
se kdaj srečala Vlada Kreslina, in si ob 
tem rečete ŠKODA Family, potem že 
razumete, o čem govorimo. 
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V prazničnih dneh ŠKODA na naša 

čustva trka s še enim oglasom, 

v katerem zvoki avtomobila in 

njegovih Simply Clever rešitev 

soustvarjajo praznično melodijo. 

Simply Clever Jingle je kreativno in 

izvedbeno v celoti nastal v Sloveniji, 

in to v podjetju PM, poslovni mediji 

d. o. o. Oglejte si ga!

https://www.youtube.com/watch?v=Pwdy8ZtX3c8&feature=youtu.be


1. Kaj je čisto na začetku 
svoje kariere počel eden 
od ustanoviteljev današnje 
znamke ŠKODA, Vaclav 
Klement?
a)  Izdeloval je kolesa.
b)  Prodajal je knjige.
c)  Bil je zdravnik v bolnišnici
 v Pragi.
d)  Upravljal je lokomotive za 

češke železnice.

2. Kolesa, ki sta jih 
izdelovala Vaclav Laurin in 
Vaclav Klement, so nosila 
oznako SLAVIA. Po kom ali 
čem so dobila ime?
a)  Po ženi Vaclava Laurina.
b)  Po hčerki Vaclava 

Klementa.
c)  Po hotelu v Mladi Boleslav.
d)  Po češkem nacionalnem 

gibanju za neodvisnost.

#ŠKODAČENEBI

3. Podjetje L&K je leta 
1901 s svojim motociklom 
in voznikom Narcisom 
Podsedničkom sodelovalo 
na dirki Pariz–Berlin, 
dolgi 750 kilometrov. 
Podsednička so na koncu 
diskvalificirali. Zakaj?
a)  Ker je motocikel 

odpovedal in ga je 
Podsedniček moral nekaj 
kilometrov potiskati do 
cilja.

b)  Ker se je del poti peljal z 
vlakom.

c)  Ker ni imel ustrezne 
varnostne opreme in 
čelade.

d)  Ker je bil tako hiter, da je na 
cilj prišel več ur prej, preden 
so sploh postavili cilj.

4. Dirkaški FCR iz leta 1908 
je imel 5,7-litrski motor in 
vzdevek krsta. Veste, zakaj?
a)  Ker so vsi, ki so zmagali 

v njem, za nagrado 
dobili krsto, okrašeno z 
dirkaškimi motivi. 

b)  Ker je bil na njem oglas 
za pogrebno podjetje iz 
Prage.

c) Ker je imel spredaj 
nos odsekan tako, da 
je spominjal na vogale 
prevrnjene krste.

d) Ker se niso spomnili 
pametnejšega vzdevka.

5. Grof Alexander Saša 
Kolowrat Krakowsky, znan 
tudi kot grof Kilowatt, je 
poleg dirkanja z avtomobili 
ŠKODA in veselja do hrane 
znan še po nečem. Kaj je 
to?
a)  Bil je filmski producent, 

režiser in ustanovitelj 
avstrijske filmske industrije, 
odkril je tudi Marlene 
Dietrich.

b) Zgradil je prvo podzemno 
železnico v Pragi.

c) Sam je zmogel dvigniti 
avto in zamenjati kolo.

d) Z letalom je preletel 
razdaljo med Prago in 
Pekingom.

6. Na katerem avtomobilu 
se je prvič pojavil logotip s 
krilato puščico?
a) L&K 110
b) ŠKODA HISPANO-SUIZA 

H6
c) ŠKODA RAPID SIX
d) ŠKODA 504

7. Pri znamki ŠKODA 
narejeni licenčni model 
HISPANO-SUIZA H6 iz let 
1925–1929 je bil avtomobil 
kraljev in vladarjev. Kdo je 
dobil prvi primerek?
a) Avstrijski cesar Franc 

Jožef.
b) Prvi mož Sovjetske zveze 

Josip V. Stalin.
c) Prvi češki predsednik 

Tomaš G. Masaryk.
d) Češki skladatelj Bedřich 

Smetana.

8. ŠKODA 420 POPULAR 
je bil izjemno trpežen 
vsestranski avto, ki so 
ga uporabljali za različne 
namene. Kateri med spodaj 
naštetimi je eden od njih?
a) Bil je premična tarča za 

strelske vaje češkega 
letalstva. 

b) Bil je vozilo za prevoz divjih 
živali, kot so tigri in levi.

c) Bil je vozilo za vleko 
smučarjev na čeških 
smučiščih.

d) Uporabili so ga za 
vztrajnostno vožnjo v 
vzvratni prestavi med 
Prago in Parizom.

9. Podjetje ŠKODA so 
po drugi svetovni vojni 
podržavili. Kaj so med 
drugim izdelovali v novem 
podjetju AZNP?
a)  Helikopterje.
b)  Hladilnike in pralne stroje.
c)  Vojaška oklepna vozila.
d)  Samostrele in kopja.

10. Katera država je 
pradomovina SUV-ov 
KAMIQ, KAROQ in 
KODIAQ, ker je v njej 
nastala TREKKA?
a)  Argentina
b)  Španija
c)  Nova Zelandija
d)  Češkoslovaška

11. ŠKODA 440 SPARTAK 
je bil vmesni model, ki je 
zapolnil vrzel do prihoda 
1000 MB. Kako se je 
imenoval od leta 1959?
a)  ŠKODA 450 CESAR
b)  ŠKODA 550 PRAGA
c)  ŠKODA 551 BRATISLAVA
d)  ŠKODA OCTAVIA

12. Katera je bila prva 
ŠKODA z motorjem zadaj?
a)  ŠKODA 1000 MB
b)  ŠKODA RAPID
c)  ŠKODA SUPERB
d)  ŠKODA TUDOR
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13. ŠKODA 1000 MB je 
imel serijsko več prtljažnih 
mest. Kje?
a) Spredaj pred voznikom in 

za zadnjimi sedeži.
b) Spredaj pred voznikom in 

na strehi.
c) Zadaj pod motorjem in na 

strehi.
d) Za zadnjima sedežema in 

na strehi.

14. Katera je bila zadnja 
ŠKODA, zasnovana 
za železno zaveso, v 
vzhodnem bloku?
a)  ŠKODA 105
b)  ŠKODA FAVORIT
c)  ŠKODA FELICIA
d)  ŠKODA 120

15. Na kateri znameniti 
dirki je sodeloval ŠKODA 
SPIDER B5?
a) 24 ur Le Mansa, 1974.
b) 6 ur Spaja, 1974.
c) VN Italije, F1, Monza, 1974.
d) Reli Pariz–Dakar, 1974.

16. Tovornjaki ŠKODA 
so sloveli po svoji 
vsestranskosti. Serija 256 
je že pred drugo svetovno 
vojno sledila filozofiji 
Simply Clever. Katera je 
bila ena od idej, ki so jo 
inženirji dodali tovornjaku?
a) Posebna držala za kavo in 

žgane pijače v kabini.
b) Poseben mehanski 

tempomat, s katerim je 
voznik zaskočil stopalko za 
plin in lahko zadremal.

c) Škatla za pesek in lopata 
za zadnjim kolesom za 
primer poledice in zameta.

d) Vzvratna kamera za lažje 
približevanje s tovorom.

17. Koncept ŠKODA 110 
SUPER SPORT iz leta 
1972 je ostal le pri enem 
izdelanem vozilu, zaslovel 
pa je v filmu Vampir Ferat 
leta 1981. Katero gorivo ga 
je tam poganjalo namesto 
bencina?
a) Viski iz soda na zadku.
b) Kri iz steklenic za 

transfuzijo, ukradenih v 
bolnišnici.

c) Čista izvirska voda izpod 
Tater.

d) Kri, črpana iz voznikovega 
stopala.

18. S čim je L&K ŠKODA 
110 iz leta 1925 začrtal pot 
filozofije Simply Clever 
znamke ŠKODA?
a) Z različnimi karoserijskimi 

izvedbami za širok krog 
kupcev.

b) S sistemom za zaviranje v 
sili.

c) S posebnim sistemom za 
hlajenje hrane in pijače.

d) Z radiem s  
CD-predvajalnikom.

19. Zanesljivost znamke 
ŠKODA je dokazal 420 
POPULAR z vztrajnostnimi 
ekspedicijami. Kateri 
njegov dosežek je bil še 
posebej odmeven?
a) 80 tisoč kilometrov dolga 

neprekinjena vožnja 
Jana Pešaka dvakrat po 
ekvatorju okrog Zemlje. 

b) 15 dni neprekinjene vožnje 
v krogu po ljubljanski 
obvoznici.

c) 27.700 kilometrov po treh 
celinah in 15 državah v 44 
dneh vožnje.

d) Pot od Mlade Boleslav 
do Bukarešte v treh dneh 
z voznikom, ki je imel 
zavezane oči.

20. Jožin z bažin (Močvirski 
Joža) je za Čehe to, kar 
je Na golici za Slovence. 
Kateri model ŠKODA se 
pojavi na začetku besedila 
najbolj znane češke pesmi, 
ki jo je izvajal ansambel 
Ivana Mladeka?
a) ŠKODA SUPERB
b) ŠKODA 256
c) ŠKODA 100
d) ŠKODA SCALA

Rešitve: 1. b, 2.d, 3. d, 4. c, 5. a, 6. b, 7. c, 8. c, 9. c, 10. c, 11. d, 12. a, 13. a, 14. b, 15. a, 16. c, 17. d, 18. a, 19. c, 20. c
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