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Kar 35 tisoč odločitev sprejmemo vsak 
dan, pravijo raziskovalci. Ogromno, mar 
ne? Niso vse usodne, a prav vse so na 
svoj način pomembne, nekatere same 
zase, druge kot del celote. Odločitve so 
pač tisto, kar nas oblikuje. Tlakujejo nam 
pot ali nas zadržijo na mestu, nas zapirajo 
pred svetom ali nam širijo obzorja. Včasih 
je zanje potrebnega veliko poguma, drugič 
močna želja ali le hipen instinkt. 

Da smo pri Škodi stopili na pot elektrifika-
cije, ki bo že letos na ceste pripeljala naše 
prvo povsem električno vozilo Citigo e iV 
in priključnega hibrida Superba iV, ter da 
smo ustvarili tako izjemen avtomobil, kot 
je nova Scala, smo poleg znanja in vizije 
potrebovali tudi precej drznosti. Vas od 
tega, da Scalo pobližje spoznate, loči le 
nekaj strani. Moj nasvet: vzemite si čas in 
brez telefonov in računalnikov preprosto 
uživajte v vonju potiskanih strani, dotika-

nju papirja ter v branju o zanimivih ljudeh 
in stvareh. 

Spoznali boste fantiča Maxima, Slovenca, ki 
je na Češkem naredil pravo kariero v oglaše-
valskih in televizijskih vodah, ter se po svetu 
odpravili s tistimi, ki v digitalni dobi še ve-
dno potujejo z dvignjenim palcem, na štop. 
Dobili boste odgovore na svoja vprašanja o 
električnih vozilih, se čudili bolj ali manj ne-
navadnim imenom, ki jih dajemo svojim otro-
kom, in izvedeli, zakaj se naš prihajajoči novi 
SUV imenuje Kamiq. Tu pa je še akademski 
glasbenik in skladatelj Vladimir Hrovat. Glas-
ba je njegovo življenje, Škoda njegov avto. 
Že desetič zapored. Preverite, kateri model 
znamke s krilato puščico vozi danes, nekaj 
strani prej pa uživajte v družbi Primoža in Ka-
tje iz Pasje hiše ter njunih kosmatincev ali se 
zapodite v klanec s slovenskimi kolesarkami, 
ki so za nas spregovorile o moških, šminki in 
slovenski vozniški kulturi. 

ODLOČITEV JE VAŠA

Petr Podlipný,

direktor blagovne znamke Škoda

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,0−4,1 l/100 km in 113−108 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 

0,0585−0,0278 g/km, trdi delci: 0,00156−0,00012 g/km, število delcev: 1,23−0,01 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. 

NOVA ŠKODA
SCALA

ŠKODA Scala postavlja z novo tehnologijo, vznemirljivim oblikovanjem, izjemno prostornostjo, funkcionalnostjo 
in najsodobnejšo povezljivostjo nova merila v razredu kompaktnih avtomobilov. Scala je na voljo z bencinskim ali 
dizelskim motorjem z razponom moči od 70 kW (95 KM) do 110 kW (150 KM), z visoko ravnijo aktivne in pasivne 
varnosti ter z žarometi in zadnjimi lučmi v LED-tehnologiji. Veliko prostora za prtljago in potnike ter številne 
rešitve ‘Simply Clever’ pa kažejo, da je Scala prava ŠKODA.              WWW.SKODA.SI
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Citigo e iV je prvi Škodin povsem električen model. Zakaj prav Citigo? Od-
govor je pravzaprav preprost: ker je zaradi svoje namembnosti in dimenzij 
idealno mestno vozilo, pri katerem prednosti električnega pogona, ničelni 
izpust, tiho delovanje, okretnost … pridejo najbolj do izraza. Dosega (265 ki-
lometrov) ima več kot dovolj za brezskrbno mestno in primestno vožnjo. Več 
na strani 67.

Prenovljeni Superb  je prvi v Škodini zgodovini s priključ-
nohibridnim pogonskim sklopom in tako namenjen tistim, 
ki želijo vse najboljše, kar omogoča električni pogon, hkrati 
pa potrebujejo tudi doseg, ki ga električni modeli (ta tre-
nutek še) ne omogočajo. 850 kilometrov ponuja pogon z 
notranjim zgorevanjem, temu pa gre dodati še 55 kilome-
trov z elektromotorjem. Več na strani 68.

iV je oznaka nove Škodine podznamke za 
e-mobilnost. In zakaj ravno iV? Črka i pred-
stavlja tako inteligenco kot tudi inspiracijo, 
navdih, medtem ko črka V pomeni vozilo. 

Ustanovitev podznamke iV, pod katero bodo 
pri Škodi ponujali zgolj električne in elektri-
ficirane modele, je pomemben del Škodine 
zelene strategije, ki pa se ne omejuje le na 
vozila. Podznamka iV bo skrbela tudi za ra-
zvoj sodobnih mobilnostnih storitev.

CITIGOe iV

SUPERB iV

Prva dva modela, ki oznanjata vstop v 
novo dobo, sta prenovljeni Superb iV 
kot priključni hibrid in električno gnani 
Citigo e iV. Toda to še zdaleč ni vse, kar 
znamka pripravlja v bližnji prihodnosti. 
Že prihodnje leto bosta na voljo prva dva 
modela, ki bosta uporabljala novo kon-
cernsko platformo za električne avto-
mobile (MEB), ta pa ponuja povsem nove 
oblikovne možnosti. Eden od njiju bo se-
rijska različica konceptne študije Vision E 
(več na strani 74).

KAJ
JE TO?

http://www.skoda.si/novi-superb?wt_mc=sc25.revija_sc25
https://www.skoda.si/citigo-e-iv?wt_mc=sc25.revija_sc25


KOLIKO OTROK SE PREIMENUJE, KER SO NEZADOVOLJNI S SVOJIM IMENOM? KATERA IMENA 
IZUMIRAJO IN KATERA SO NAJBOLJ PRILJUBLJENA? KAKO DOBIVAJO IMENA IZDELKI IN ZAKAJ 
SLOVENCI POIMENUJEMO SVOJE BARKE, AVTOMOBILOV PA NE? 

BESEDILO: Matjaž Bizjak / FOTO: Shutterstock



»Oprosti, lahko poveš še enkrat, prosim?« 
Nova prijateljica moje hčerke je morala 
trikrat ponoviti svoje ime, preden sem 
končno razumela. No, ja, nisem edina, celo 
vzgojiteljica ima težave z imeni nekaterih 
novincev. Domišljija sodobnih staršev na-
mreč ne pozna meja. Pa se kdaj vprašajo, 
kako bi se počutili na mestu otroka, ki so 
ga sentimentalno poimenovali po kavarni, 
v kateri sta se »oči« in »mami« spoznala? 

Starševski izziv
Kako malemu princu oziroma princeski 
nadeti ime, ki bo odražalo vso enkra-
tnost, izjemnost in posebnost malega 
bitja? Kako z eno besedo (ali dvema) za-
objeti vso ljubezen, ki jo čutimo, in če je 
le mogoče, zraven povedati še kaj o nas 
samih? Izziv je zahteven. Ime bo, tako 
pač verjamejo številni starši, vplivalo na 
otrokov značaj in celo uspeh v življenju. 

Prepričanje ni novo. Staro je toliko kot 
ime samo, pa čeprav ne vemo natanko, 
na kateri stopnji človekovega razvoja se 
je pojavilo. A od nekdaj je bilo povezano 
z željami, pozitivnimi lastnostmi in usodo 
človeka. Navdih so nekoč črpali pri živalih, 
rastlinah, dragih kamnih in kovinah, bogo-
vih in svetnikih, danes pa domišljija kot 
da ne pozna več meja. Malčki dobivajo 
imena po športnikih, svetovnih prestol-
nicah, uspešnih podjetjih, filmskih igralcih 
in starodavnih božanstvih od vsepovsod. 
Starši imena krajšajo, ustvarjajo pretanje-
ne skovanke in jih prilagajajo značilnostim 
slovenskega jezika. Kratka imena so zelo 
priljubljena že nekaj časa, svoje je naredila 
tudi numerologija, mnogo staršev pa se 
pri poimenovanju izogiba šumnikov – za 
vsak primer, če jo bo njihov potomec za-
radi izobraževanja ali službe mahnil čez 
mejo. 

Ta revolucija kreativnosti pri poimenova-
njih se je začela nekje sredi šestdesetih 
let prejšnjega stoletja, ko so si Američani 
v želji po upiranju kolektivnim trendom 
imena začeli dobesedno izmišljevati. 
Temu smo v nekoliko skromnejšem ob-
segu vse od konca druge svetovne vojne 
dalje priča tudi v naših krajih. Kot piše v 
svojem vselej razprodanem Leksikonu 
imen jezikoslovec in imenoslovec dr. Ja-
nez Keber, je namreč do tedaj odločilno 
vlogo pri podeljevanju imen imela cerkev, 
nato pa so primat počasi prevzeli starši in 
postajali vse bolj drzni. Če jim je bilo nek-
daj, kot je razvidno iz matičnih knjig, na 
voljo nekaj sto imen, jih je bilo konec leta 
2017 pri nas že več kot 55 tisoč!

Po podatkih Statističnega urada Repu-
blike Slovenije (SURS) je z imenom, ki ga 
nosi le en človek, pri nas poimenovanih 

38.725 oseb, kar je osupljivih 70 odstot-
kov vseh imen. Register SURS-a sicer 
med desetimi najpogostejšimi imeni, ki se 
prvič pojavijo po letu 1991, navaja dekli-
ška imena Kiara, Tanaja, Ronja, Erin, Tiara, 
Rubi, Adelisa, Inaja, Merjem in Alea, med 
deškimi pa Tian, Tai, Mai, Žan Luka, Daris, 
Eman, Nej, Nai, Tobias in Tinej. Obstajajo 
pa seveda tudi takšni starši, ki se trendu 
upirajo z izbiro starejših, konservativnejših 
imen. Danes v vrtcih najdemo tako Luje in 
Enye kot Neže in Frane. 

Ste dobro premislili?
Načeloma sicer res velja, da ni dobre ali 
slabe izbire otrokovega imena. Vsako ime 
nosi s seboj zgodbo o tem, kako je bilo 
izbrano, in čustva, ki so se ob tem pora-
jala. A vendar bi morali starši vedno imeti 
v mislih, da bo s tem imenom otrok živel 
vsaj do svoje polnoletnosti, ko si ga lahko 

brez njihovega dovoljenja tudi spremeni. 
In koliko otrok se po osemnajstem letu 
preimenuje, ker nikakor ne uživajo v tem, 
da imajo enako ime kot materina najljubša 
literarna junakinja ali očetov nogometni 
idol? Od leta 2005 do 2018 si je v Slove-
niji ime spremenilo 7028 polnoletnih po-
sameznikov, z dovoljenjem staršev, ki so 
očitno obupali nad svojo prvotno izbiro, 
pa tudi 979 nezadovoljnih mladoletnikov.

Laura Wattenberg v svoji knjigi The Baby 
Name Wizard opozarja, da poimenovanje 
otroka ne izraža njegove osebnosti, tem-
več vašo. Vi sicer odločate, ker otrok še ne 
more, a ko odrašča, njegovo ime vse bolj 
vpliva nanj. »Ljudje sklepajo že samo na 
podlagi imena. Ime pošilja močan signal o 
osebi, še preden ta stopi v prostor,« svari. 
Zato dodaja, da se pri izbiri imena vselej 
odločajte po res tehtnem premisleku, ne 

AVMED, ARIJON, ANIN, ANIK, ALJOŠ, BRON, BRAJAN, 
BORČO, BERZIZ, COLIN, ČAMIL, ČEDOMIL, DŽAVID, DUJE, 
DONE, DENY, DEMUŠ, EVELINO, ERMIR, ELZIN, FUAT, FRITZ, 
FLIN, FAUSTIN, GOTARD, GERALD, GAZI, GAFAF, HISREF, 
HIJERONIM, HAL, HAJRI, IZETIN, ITSE, INKO, IHOR, IGO, 
JULKO, JIE, JASKO, JANNIK, JUR, KOJO, KLODIAN, KEBIR, 
KAMEL, KANCIJAN, LUPČKO, LUMNI, LUK, LJUAN, LEM, 
MUSTE, MIRNEL, MAURICIJ, MAHER, MACROS, NUR, NIO, 
NIKOS, NEŠO, OTIS, OKTAVIJAN, OBRENKO, PIJ, PAOŠ, 
PECO, ROAN, RIJAN, RENI, SWEN, SUNAJ, SIDIK, SANID, 
ŠUKRI, ŠTEF, ŠERO, TYAN, TRIN, TOMAJ, UL, VIN, VIDAN, 
VEPRIM, ZIRHAD, ZIAD, ZEJD, QEMAL, XHEVXHET, YUSUF, 
YONG, VALL, VANES, YONG, ZINET, ZEN, ZAFIR …

Prijatelji Škode 
glasujete: Ste svojemu 
avtu dali ime?

Med navedenimi imeni so 
Fifi, Škodilak, Citko, Julka, 
Rdečko, Modri blisk, Biba …  

Vir: Facebook stran Škoda Slovenija

DA

NE

42 %

58 %

NAJBOLJ NENAVADNA MOŠKA IMENA V SLOVENIJI*

ŠKODA SCALA
je ime dobila po latinski besedi za stopnice oziroma 
lestev, saj za znamko predstavlja pogumen obliko-
valski in tehnološki korak naprej.

* Le pet oseb s tem imenom.

https://www.facebook.com/SkodaSlovenijaOfficial?ref=aymt_homepage_panel?utm_source=sc25&utm_campaign=revija_sc25


AVEMA, ANIFA, ARSA, ANŽELIKA, NOUK, AZIME, BRIA, 
BOŽANKA, BLINA, BIJANKA, BEJA, CVJETA, CVITA, CENKA, 
DŽEMILE, DORI, DINORE, DEZIRE, DHURATA, EZANA, ESILA, 
ELIFA, EDONE, EDES, FLORI, FIDANKA, FABIANA, GRAZIA, 
GOPA, GJYLA, GEJA, HINKA, HELMA, HANISA, HAIDI, 
ITANA, IRNESA, ISNIJE, ILA, JONI, JING, JOŠKA, JANIJA, 
KYARA, KUJTIME, KRIS, KATAJA, LUA, LONI, LIV, LILE, 
MAISA, MARLI, MAXI, METJA, MITA, NIDIJA, NANJA, NADI, 
OLTA, OJA, OLSA, PAJTIME, PAŠIME, PATRIŠA, RUJKA, 
ROZITA, RIFA, RENI, SUNA, SREBRA, SINDIS, SIARA, ŠERKA, 
ŠAHO, TRIVUNA, THEA, TAIBA, UMIJA, VUKANA, VIVI, 
VESA, VELA, ZUMA, ZYMRIJE, QERIME, YLBERINA ... 

NAJBOLJ NENAVADNA ŽENSKA IMENA V SLOVENIJI*

ZDI SE, DA POSTAJA IME 
NAJPOMEMBNEJŠI NAČIN, DA SI 
POSAMEZNIKA LAHKO ČIM PREJ 
ZAPOMNIMO IN GA LOČIMO OD 
DRUGIH. SAJ VESTE, DA JIH V 
OTROKOVEM RAZREDU SLUČAJNO 
NE BI BILO ŠE PET Z ENAKIM 
IMENOM. TO SE DENIMO LAHKO 
ZGODI LUKOM IN JAKOBOM TER 
ZALAM IN EVAM, SAJ SO BILA TO V 
LETU 2017 NAJPOGOSTEJŠA IMENA 
NOVOROJENČKOV. MIMOGREDE, 
LUKA NA VRHU PRILJUBLJENOSTI 
KRALJUJE ŽE VSE OD LETA 1991.

OSEBNO I  SIMPLY CLEVER

* Le pet oseb s tem imenom.

po trenutnem vzgibu ali modnih muhah. 
Starši si nemalokrat razbijajo glavo z ime-
nom, ki bi čim bolj izstopalo, otroci pa so 
povsem zadovoljni s stapljanjem in vklju-
čevanjem v skupino, še ugotavlja.

»Ko sva iskala ime, sva s Tinetom za 
predloge prosila tudi sodelavce in prija-
telje,« je povedala Mateja. Med idejami 
so se znašle tudi nenavadne, na primer 
Van Damm, Lulani, Manolo, Juan, Alipač 
in Dirk. »Na koncu sva izbirala med Niko, 
Vito, Ivo, Milo, Elo in Jano. Želela sva krat-
ko slovensko ime, da ga bo otrok znal hi-
tro izgovoriti in ob katerem se bo takoj 
vedelo, da ne gre za domačo žival.« Ko se 
je deklica naposled rodila, sta ji dala ime 
Iva, saj se krajše ime sklada tudi z dolžino 
očetovega priimka.

Od Marije do Maše
Živimo v časih, ko se Marije in Franci tako 
rekoč ne rojevajo več. Rekordno število 
ljudi s tema imenoma so statistiki ugo-
tovili okoli leta 1940, nato pa je njihovo 
število začelo občutno padati. Skoraj pri 
ničli je od približno osemdesetih let prej-
šnjega stoletja. Podobno je z Janezi, ka-
terih ime je višek priljubljenosti doživelo 
v tridesetih in štiridesetih letih prejšnjega 
stoletja, nato pa jih je bilo vse manj. Pov-
sem drugačna slika se izriše, ugotavljajo 
na SURS-u, če bi k Janezu šteli tudi so-
dobne različice in okrajšave tega imena, 
kot so Jan, Žan ali Anže. Po tem štetju bi 
bilo ime Janez krepko na prvem mestu, 
saj so ta imena v zadnjih petih letih dobila 
precej novih lastnikov. Podobno bi veljalo 
za Marijo. Od sedemdesetih let 20. stole-
tja dalje se namreč v vse večjem številu 
pojavljajo različice, kot so Maja, Mojca in 
Maša. Ime Maja je bilo na prvem mestu 
v osemdesetih letih, ime Mojca je bilo 
tretje najpogostejše v šestdesetih in se-
demdesetih letih, Maša pa je med prilju-
bljenimi zadnjih petnajst let. 

Poleg Maje je vrhunec v osemdesetih 
letih doseglo še eno ime: Marko. Toda 
leta 2017 niti en novorojenček ni dobil 
tega imena. Nekoliko drugačen je trend 
pri Ani. Največ žensk s tem imenom je 
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bilo sredi štiridesetih let, v sedemdesetih 
že skoraj ni bilo dojenčice Ane, nakar se je 
trend obrnil in nov višek doživel leta 2000, 
tudi zdaj pa se Ana še vedno drži na viso-
kem osmem mestu letvice najpogostejših 
imen deklic, rojenih leta 2017. 

Kako pa se tega lotevajo podjetja?
Na kratko: z ogromno časa in sredstev ter 
s temeljitimi raziskavami in dragimi anali-
zami. Ime je pač ekonomska kategorija, ki 
prinaša denar. Ali pa tudi ne. Ena od po-
gostih napak pri poimenovanju podjetij ali 
izdelkov je tako na primer iskanje izraza, 
ki bi bil prijeten in všečen za uho. »Všeč-
nost je popolnoma nesmiseln koncept, 
ki ga je nemogoče opredeliti objektivno. 
Všečnost je različna od ušesa do ušesa,« 
je jasna Lisa Merriam, svetovalka največjih 
svetovnih korporacij. »Všečna imena se 
bodo porazgubila v množici drugih. Biti 
jasno razpoznaven je najpomembnejša 
lastnost, ki jo lahko ima ime.« 

Prenekateri izdelek svoj kultni status dol-
guje tudi svojemu imenu, marsikatero pa 
je postalo tako domače, da ga sploh ne 
dojemamo več kot konkretno blagovno 
znamko, denimo aspirin, kalodont, adida-
ske ali viagra, da ne omenjamo kokakole, 
ki velja za prototip odličnega imena, ker 
se v večini svetovnih jezikov izgovori na 
enak način. V času globalizacije za dobro 
pač velja tisto poimenovanje, ki v kakem 
drugem jeziku nima dvoumnega ali slab-
šalnega pomena. Sicer pa se proizvajalci 
po navdih zatekajo k mitologiji, vetrovom, 
imenom krajev, žensk ali pravljičnih bitij. 
Odločajo se tudi za kombinacije črk in 
številk, kar numerološko menda dobro 
deluje. Skratka, vse se lahko uporabi za 
navdih, vključno s tradicijo. 

Tako so denimo v Škodi poimenovali Su-
perba in Octavio, katerih imeni izvirata iz 
starejših modelov v zgodovini znamke. 
Octavia je sicer prvotno ime dobila po 
grški besedi za številko osem, octa, saj 
je šlo za Škodin osmi model, izdelan po 
drugi svetovni vojni. Ime Fabia se je rodilo 
po logiki imen Octavia in Felicia. Bistvo, 
ki ga povzema beseda »fabulous« (angl. 
fantastična), so združili s končajem -ia in 

nastala je Fabia. V latinščino pa je Škoda 
posegla pri iskanju imena za svoj najno-
vejši kompaktni model: Scala je ime dobila 
po latinski besedi za stopnice oziroma le-
stev, saj za znamko predstavlja pogumen 
oblikovalski in tehnološki korak naprej. Pri 
poimenovanju SUV-modelov se Škoda 
drži preprostega pravila: prva črka mora 
biti K in zadnja Q. Toda imena Kodiaq, Ka-
roq in Kamiq (najnovejši Škodin križanec) 
nimajo le pravilnega zaporedja črk, ampak 
imajo tudi svojo zgodbo. Kodiaq je ime 
zaradi svojih lastnosti dobil po največjem 
rjavem medvedu kodiaku z aljaškega oto-
čja Kodiak, ime Karoq pa so za njegovega 
manjšega brata predlagali kar kodiaški 
domačini, in sicer kot kombinacijo besed 
»ruq« in »kaa’raq«. V jeziku tamkajšnjega 
avtohtonega inuitskega plemena namreč 
ruq pomeni puščica, kaa’raq pa avtomobil. 
In zakaj puščica? Ker so Škode pač avto-
mobili s krilato puščico (indijanska pušči-
ca s perjanico in očesom je del Škodinega 
logotipa). Tudi ime Kamiq izvira iz jezika 
Inuitov in opisuje nekaj, kar se v vsaki situ-
aciji idealno prilega kot druga koža. Avto 
za vse priložnosti torej.

Proces iskanja ustreznega imena avtomo-
bila se sicer odvija ves čas, od ideje na pa-
pirju pa skoraj do trenutka, ko novi model 
zapelje na cesto. Najpogosteje ime do-
ločijo po tem, ko je izdelan prototip. »Pri 
izbiri imena sodelujemo s profesionalnimi 
agencijami, ki predvsem preverjajo po-
men posameznih imen v različnih jezikih. 
Ime mora biti sprejemljivo za različne kul-
ture in ne sme imeti ponesrečenih dvo-
umnih pomenov. Ime testiramo in ga, če 
vzbuja negativne asociacije, zamenjamo. 
Če ga ciljna skupina ne sprejema, lahko 
namreč to vodi do vrste težav pri prodaji,« 
pojasnjujejo v Škodi. 

A ne glede na inovativnost in previdnost 
proizvajalcev nekateri lastniki sami po-
skrbijo za to, da imajo njihovi štirikolesni-
ki čim prijetnejša imena. Kljub temu da 
to pri Slovencih ni ravno pogosto, tako 
moja petletnica najin avto kliče kar srček 
– predvsem zaradi rdeče barve, ki jo je 
smela izbrati sama. In kako je ime vašemu 
avtu?

IMA VAŠ AVTO IME? 
ČE JE POIMENOVANJE 
PLOVIL NEKAJ POVSEM 
OBIČAJNEGA, PA Z 
AVTOMOBILI NI RAVNO 
TAKO. V SLOVENIJI 
NIMAMO TE NAVADE. 
V AMERIKI JE SEVEDA 
DRUGAČE. TAM 2. OKTOBRA 
PRAZNUJEJO CELO »DAN ZA 
POIMENOVANJE SVOJEGA 
AVTA«. RAZISKAVA 
ZAVAROVALNICE 
NATIONWIDE INSURANCE JE 
RAZKRILA, DA JE ČETRTINA 
VPRAŠANIH AMERIČANOV 
SVOJEMU JEKLENEMU 
KONJIČKU DALA IME, 
PRIBLIŽNO TRETJINI MED 
NJIMI PA JE BIL NAVDIH 
ZA IZBIRO IMENA VIDEZ 
ALI BARVA AVTOMOBILA. 
NAJPOGOSTEJE DAJEJO 
IMENA SVOJIM VOZILOM 
STARI OD 18 DO 34 
LET. ŽENSKE SE ZA TO 
ODLOČAJO VELIKO 
POGOSTEJE OD MOŠKIH. VEČ 
KOT ČETRTINA VPRAŠANIH 
JE SVOJEMU AVTOMOBILU 
PRIPISALA ŽENSKI SPOL. 
MOŠKI PA SVOJ AVTO 
POGOSTEJE POIMENUJEJO 
PO KAKI SLAVNI 
ZGODOVINSKI OSEBNOSTI 
ALI LIKU IZ FILMOV. PA 
NE LE AMERIČANI, TUDI 
PREGOVORNO ZADRŽANI 
BRITANCI RADI POIMENUJEJO 
SVOJ AVTO. AUTOMOBILE 
ASSOCIATION IZ VELIKE 
BRITANIJE NAVAJA, DA 
TO NAREDI OKOLI 40 
ODSTOTKOV LASTNIKOV. 
POGOSTEJE (KAR V 
POLOVICI PRIMEROV) TO 
POČNEJO ŽENSKE, MOŠKI 
LE V 33 ODSTOTKIH. TREND 
PA JE NEDVOMNO BOLJ 
PRILJUBLJEN MED MLADIMI 
VOZNIKI (70 ODSTOTKOV). 

OSEBNO I  SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAMIQ, KAROQ, KODIAQ
Pri poimenovanju SUV-modelov se Škoda drži pre-
prostega pravila: prva črka mora biti K in zadnja Q.
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JE STRASTEN RIBIČ, EVROPSKI PRVAK V KARATEJU, POPOTNIK, IGRALEC IN MANEKEN. 
MOŠKI ZRELIH LET? NE, KOMAJ NAJSTNIK!

KDO JE TA 
FANT?

BESEDILO: Anja Leskovar



Maxim Brezovar ima pri svojih dvanaj-
stih letih poleg vsega drugega za seboj 
snemanje filmov, nanizank in oglasnih 
sporočil tako za Ikeo kot tudi za Škodo. 
In se ne ustavlja. Če ne drugega, v svo-
jem delovnem ritmu vztraja tudi zato, 
da bo lahko babici kmalu kupil torbico, 
ki si jo že dolgo želi. 

Mali zvezdnik
Zaradi Maximove prisrčnosti me ni prav 
nič presenetilo, da o njem vsi njegovi 
govorijo z največjim ponosom. »Mislim, 
da se z vsemi rečmi, ki jih počne, uči 
pomembnih življenjskih vrlin. Karate ga 

je naučil osredotočenosti, delo mane-
kena in igralca pa potrpežljivosti,« pravi 
njegova mama Veronika. Izbori igralcev 
pač trajajo tudi več ur, snemanja pa 
potekajo v dežju, snegu in pod žgočim 
soncem. »Včasih mi to delo ni všeč, 
včasih pa mi je zelo. Če je mrzlo ali vro-
če in če se veliko čaka, je zelo naporno, 
če pa lahko stokrat skočim v bazen ali 
se vozim s haskiji, potem je super. Am-
pak mamica me vedno spodbuja,« pravi 
Maxim in z igralskim nasmeškom – zdaj 
mi je jasno, zakaj je njegov obraz tako 
zaželen – doda: »Jaz pa stisnem zobe in 
ne mislim na tremo.«

Kot maneken in igralec je začel delati že 
pri šestih letih, danes pa je na Češkem, 
kjer živi z družino, že prava, zdaj niti ne več 
tako mala zvezda. Dečka, ki je osebno-
stno in vizualno popolnoma neustavljiva 
mešanica angelčka in hudička, so v zelo 
razvitem svetu češkega oglaševanja in te-
levizije vzeli za svojega. Ponudbe zdaj že 
prihajajo same od sebe in vse več jih je. Po 
nastopu v filmu Křižáček, ki je v Karlovih 
Varih prejel najvišjo nagrado, je Maxim so-
deloval pri češki nanizanki Specialisté.

Kljub očitnim uspehom, ki jih niza, ga je 
takrat, ko je v čakalnici izbora manekenov 
za fotografiranje s Kodiaqom videl 150 
drugih otrok, za trenutek prevzel dvom. 
»Nisem imel dobrega občutka, moj očka 
pa je vedel, da bom izbran.« In prav je imel! 
Pred Maximom je bilo pestro snemanje v 
treh državah v precej zahtevnih vremen-
skih razmerah. »V Avstriji, predvsem pa v 
Sloveniji, kjer je strašno pihalo, nas je tako 
zeblo, da smo se morali greti v avtomobi-
lu. Medtem ko smo čakali na postavitev 
scene, je po Soči navzdol odneslo šotor. 
Fantje, ki so pomagali pri snemanju, so 
morali v mrzlo Sočo, ampak šotor so na-

»RAD BI 
POTOVAL, 
IZDELOVAL 
VIDEOIGRICE 
IN TRENIRAL 
PARKUR.« 

šli šele nekaj kilometrov nižje.« V napol 
prikritem nasmešku zaslutim Maximov 
otroško nagajivi del.

Zakulisne dogodivščine zgovorni Maxim 
kar stresa iz rokava, na primer kako ga 
je med sankanjem na ledeniku odneslo 
daleč v dolino in so ga potem morali vsi 
čakati: »Še najbolj jezen je bil fotograf, ki 
je imel že čisto omrzle prste.« Pri sne-
manju videa za Ikeo je moral nositi 20 ki-
logramov težak »oklep« s pritrjeno 3D-

-kamero: »Prizore sem tako snemal kar 
sam, ko sem po sceni hodil s to težko 
prtljago. Še dobro, da sem močan.« Pove 
pa tudi, kako se mu je med snemanjem 
filma na Sardiniji globoko v nogo zabo-
del dolg trn: »Ampak ni bilo nič hujšega. 
Odstranil sem ga in nadaljeval.«

Maxim je pač neumoren borec v duhu 
in telesu, kar mi postane jasno, ko s po-
nosom pokaže serijo medalj in pokalov 
s tekmovanj v kumite karateju ob svoji 
postelji. Veronika je prepričana, da sta 
sinova vztrajnost in prilagodljivost dobra 
popotnica za življenje.

Kul družina, kul otrok
Maximov poln urnik glede na družino, iz 
katere izhaja, ni nič nenavadnega. Ima 
dve aktivni sestri, 29-letno Natalijo in 
11-letno Karin, mama vodi trgovino z na-
ravno kozmetiko, njegov oče Igor pa je 
poslovnež in svetovni popotnik, ki je na 
motorju prepotoval 123 držav sveta. 

Maxim se je rodil v Sloveniji, a se je vsa 
družina že po enem mesecu preselila na 
Češko. Tam je pred tem sedem let že 

živela Maximova babica Jožica in oba 
njena sinova sta tam hodila v šolo. Go-
spa Jožica Brezovar se spominja: »Praga 
nas je vse očarala. Jaz sem se sicer vrnila 
v Slovenijo, sinova pa sta ostala, se tam 
zaposlila in si ustvarila družini.« Tako ima 
gospa Jožica v Pragi kar štiri vnuke in se 
tja redno vrača.

Medtem ko se Maxim z menoj pogovar-
ja v slovenščini s prijetnim naglasom, s 
ponosom prizna, da zna češko bolje kot 
mama in oče skupaj, da pa bi se rad naučil 
še rusko, saj ima veliko sošolcev Rusov. 
Čeprav Veronika poudari, da jim je na 
Češkem lepo, v ozadju vseeno začutim 
neizrečeno hrepenenje. Veronika pritrdi: 
»Hrepenim po lepšem vremenu, sloven-
ski naravi in raznoliki hrani. Čehi se pre-
hranjujejo precej nezdravo, pojedo ogro-
mno moke in skoraj nič zelenjave. Motijo 
pa me tudi njihovi medsebojni odnosi, saj 
delujejo zelo hladno, čeprav so potem, ko 
jih spoznaš, zvesti do groba.«

Maxim pa pogreša predvsem bratranca 
in sestrične. »Najraje sem pri njih v Žu-
žemberku. V Sloveniji se počutim bolj 
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MAXIM SE JE RODIL V 
SLOVENIJI, A SE JE VSA 
DRUŽINA ŽE PO ENEM 
MESECU PRESELILA NA 
ČEŠKO. 

sproščeno, ker ni skrbi. Ni šole, ni krož-
kov in obveznosti.« Te namreč na Če-
škem vzamejo dobršen del dneva; otroci 
vsak dan dobijo več ocen, včasih tudi 
štiri ali več, saj je češka slovnica izjemno 
težka in jo je treba neprestano vaditi. Za 
domačo mizo se družina tako praviloma 
zbere šele okoli 18. ure. Zato ob koncih 
tedna pohitijo na zrak, na igrišče, v nara-
vo. »Škoda je le, da v Pragi ni veliko sne-
ga in da Češka nima morja. Ima pa veliko 
ribnikov, polnih rib,« se Maximu v očeh 
zasveti navdušenje. Povsod, kamor pride, 
namreč najraje lovi ribe.

Načrtov poln jutri
In ko sem že mislila, da je polnosti nje-
gove živahnosti težko dodati še kakšno 
zanimanje, me Maxim preseneti s svojimi 
velikopoteznimi načrti. Našteje jih z neo-
majno vero vase: »S svetovnega prven-
stva v karateju bi rad prinesel medaljo, 
rad bi potoval, izdeloval videoigrice in 
treniral parkur.« Parkur? Saj veste, to je 
tista reč, pri kateri resnični spidermani 
skačejo s stavbe na stavbo in so pri tem 
videti hudo dobro.

A kljub očitni samozavesti je Maxima še 
vedno malenkost sram, ko vidi sebe v re-
viji, videu ali na televiziji. »Sošolce potem 
zanima vse o snemanjih, tudi sami si že-
lijo to poskusiti. Predvsem pa jih zanima, 
ali zaslužim kaj denarja.«

No, to seveda zanima tudi mene. Priča-
kujem, da bo z denarjem imel podobno 
neskončne načrte, kot jih ima s seboj. Pa 
me spet preseneti. »Za del denarja od 
fotografiranja s Kodiaqom sem si kupil 
igralno konzolo, ampak večino denarja 
poskušam prihraniti. Kmalu bi si rad le še 
priskrbel novo ribiško opremo, bratrancu 
Vidu bi rad kupil nove kopačke, babici Jo-
žici pa posebno torbico.« Ko z iskrenim 
veseljem opisuje, kako bo poskrbel za že-
lje drugih, mi je dokončno jasno, da lahko 
vsestranski uspeh in serijska samozavest 
hodita z roko v roki tudi s skromnostjo. 
Maxim je pač tak – simpatičen v vseh 
pogledih.
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KAKŠEN JE VAŠ AVTO? KAJ PRIČAKUJETE OD NJEGA?
TO JE ODVISNO TUDI OD TEGA, KOLIKO STE STARI. 

BESEDILO: Aleš Kovačič

PREMEMBE   
SO EDINA 
STALNICA

Je že tako, da je edina stalnica v življe-
nju sprememba, pravijo modre glave. In 
prav nič drugače ni z našim odnosom 
do jeklenih konjičkov. A če se je doslej 
bolj ali manj govorilo o spremembah že-
lja kupcev skozi optiko karoserijskih in 
motornih izvedenk, torej ali se rajši od-
ločajo za limuzino ali enoprostorca, dizla 
ali bencinca, je digitalna doba preobli-
kovala sam pojem avtomobila in mobil-
nosti. Preverili smo, kako torej na (avto)
mobilnost gledajo predstavniki različnih 
generacij.

Novost, ki navdušuje in bega
Po uradnih statističnih podatkih v 
EU milenijci (rojeni med letoma 1980 
in 2000) in postmilenijci (rojeni po 
letu 2000) predstavljajo 21 odstotkov 
evropske populacije. Sodeč po anketi, 
ki so jo izvedli v okviru koncerna Volks-
wagen, katerega del je tudi Škoda, tre-
tjina predstavnikov omenjenih skupin 
meni, da je zmogljiv infozabavni sistem 
z različnimi funkcijami povezljivosti 
zelo pomembna lastnost avtomobila. 
»Kot računalničarja me pri avtomobilih 

zanimajo različni pripomočki, povezlji-
vost, zaslon na dotik in druge tehnične 
rešitve,« pravi mladi podjetnik Jan (27 
let), ki se ukvarja z izdelavo spletnih 
strani. Bi si želel, da bi lahko v avtomo-
bilih igrali tudi igrice? »Ja, brez dvoma. 
Nekaj se v zvezi s tem da narediti že 
zdaj, a da bi bil to del serijske ali do-
datne opreme avtomobila, še nisem 
slišal. Je pa dobra ideja.« 

Je poplava infozabavne tehnologije v vo-
zilih posledica želja kupcev ali pa so naše 

želje posledica namer proizvajalcev? Ja-
nez Kovačič, dolgoletni urednik Delo-
ve priloge Na kolesih, ki že desetletja 
spremlja avtomobilske teme, ocenjuje: 
»Gre za tipično dilemo, kaj je bilo prej 
– ali jajce ali kura. 
Tehnologije, ki nas 
danes spremlja na 
vsakem koraku, 
smo se že vsi na-
vadili, zato je lo-
gično, da podobno 
pričakujemo tudi 
od avtomobilov. 
Tega se zavedajo 
tudi proizvajalci, ki 
lahko takšne do-
datke tudi zaraču-
najo kot dodatno 
opremo, in krog je 
sklenjen. Za mlajše 
generacije je pro-
ces digitalizacije 
mobilnosti verje-
tno samoumeven, 
zagotovo pa se s 
tem težje spopri-
jemajo starejši, ki 
so odraščali v dru-
gačnih časih.« 

Za starejše sta na-
mreč preobrazba 
avtomobilov v ne-
kakšne pametne 
telefone na štirih 
kolesih in stopnje-
vanje njihove kom-
pleksnosti velik 
izziv. »Marsikatera 
novost nas sta-
rejše moti ali vsaj 
zbega,« svojo zadržanost do tehnike 
izrazi Franc (67 let), ko ga povprašamo 
o prevladi zaslonov na dotik, senzorjev 
za geste in vsesplošne digitalizacije 
vozniške kabine v sodobnih avtomo-
bilih. 

»Digitalizacijo sprejemam z mešanimi 
občutki, saj stikal skoraj ni več in je 

treba tudi klimatsko napravo nastaviti 
s tipkanjem po zaslonu.« Frančev so-
vrstnik Dušan (69 let) pritrjuje skepsi. 
»Zame so ti dodatki povsem odveč.  
Večina tehnoloških novosti v moder-

nih avtomobilih se mi ne zdi potreb-
nih. Moj avtomobil, ki je star šest let, 
ima samo za potovalni računalnik in 
radijski sprejemnik debelejša navodila, 
kot so bila včasih za cel avtomobil,« 
nejevoljno pove predstavnik gene-
racije babyboomerjev, rojenih v letih 
po drugi svetovni vojni (1946–1964), 
za katere so bili avtomobili nekoč po-

memben mejnik in del albuma družin-
skih dogodkov in prelomnic. »Seveda, 
ko se mi je rodil prvi sin, sem ravnokar 
kupil novega spačka, pri drugem sem 
imel že za žabo.« 

Osebna stvar 
Za hiter povzetek bli-
skovitosti sprememb 
na področju (avto)
mobilnosti je zagoto-
vo najbolj reprezen-
tativna generacija X 
(rojeni v obdobju od 
srede šestdesetih in 
do začetka osemde-
setih let minulega sto-
letja), saj gre za ljudi, 
ki poznajo svet pred 
digitalno revolucijo 
in po njej. »Nekoč o 
avtomobilu nisem ve-
liko premišljevala, šlo 
je pač preprosto za 
prevozno sredstvo, ki 
te pripelje od točke A 
do točke B,« nam je o 
časih, ko so podatki o 
velikosti kabine, moči 
in pospešku povedali 
vse, kar je o avtomo-
bilu moral vedeti ku-
pec, zaupala 37-letna 
Manja. »Spomnim se, 
kako sta starša vsako 
poletje do roba nalo-
žila princa, na zadnjih 
sedežih sva se v pri-
peki stiskali s sestro 
in še psa smo imeli, pa 
se ni nihče pritoževal. 
Danes sta otroka si-

tna, če pot traja dlje kot eno uro. Vča-
sih ni bilo klime, ceste so bile slabe in z 
avtom je bilo pogosto kaj narobe, tako 
da smo za pot, ki jo danes prevoziš v 
dveh urah, porabili ves dan. Vendar je 
bilo potovanje z avtomobilom avantu-
ra, obenem pa tudi privilegij. Zdaj se 
nam vedno nekam mudi, avto je vsak-
danja nuja.« 

POSEBNOST PRIPADNIKOV BABYBOOM GENERACI-
JE JE TUDI TA, DA NIMAJO NIKAKRŠNEGA NAMENA, 
DA BI DEPONIRALI SVOJA VOZNIŠKA DOVOLJENJA, 
KOT SO TO PRI TEH LETIH POČELE GENERACIJE 
PRED NJIMI. »DOKLER MI BODO SLUŽILE OČI IN DO-
KLER LAHKO MIGAM, BOM TUDI VOZIL,« ZATRJUJE 
DUŠAN (69). PODOBNO ODLOČENOST STAREJŠIH, 
DA SE NE BODO ODPOVEDALI PRAVICI DO VOŽNJE, 
POTRJUJEJO TUDI RAZISKAVE. AMERIŠKI POSLOVNI 
PORTAL BLOOMBERG JE TAKO LETA 2013 OBJAVIL 
PODATEK, DA JE MED AMERIČANI, STARIMI OD 60 
DO 64 LET, KAR 93 ODSTOTKOV AKTIVNIH VOZNI-
KOV, KAR JE ZA DEBELIH 84 ODSTOTKOV VEČ KOT 
LETA 1983. V SLOVENIJI IMA PO PODATKIH MINISTR-
STVA ZA INFRASTRUKTURO VELJAVNO VOZNIŠKO 
DOVOLJENJE 361.677 SLOVENCEV, STAREJŠIH OD 
60 LET, OD TEGA JIH JE STAREJŠIH OD 80 LET KAR 
24.843. PO ZADNJIH RAZPOLOŽLJIVIH PODATKIH, KI 
PA SEGAJO V LETO 2016, JE BIL NAJSTAREJŠI SLO-
VENSKI VOZNIK STAR 101 LETO. 
JANEZ KOVAČIČ OZADJE TE POMENLJIVE STATISTI-
KE RAZLAGA KOT POSLEDICO DEJSTVA, DA JE ZA 
STAREJŠE AVTOMOBIL V MLADOSTI POMENIL OSA-
MOSVOJITEV IN SVOBODO, KI STA ZANJE OSTALI 
VREDNOTA TUDI KASNEJE V ŽIVLJENJU. »POMEN 
SVOBODE NA STARA LETA DOPOLNJUJETA ŽELJA 
PO OHRANJANJU SAMOZADOSTNOSTI IN ŽELJA PO 
OPRAVILNOSTI, KAR V STAROSTI NI VEČ SAMOU-
MEVNO, JE PA TO VELIKA TEŽNJA. VOZITI NAMREČ 
POMENI BITI POLNOPRAVEN, RELATIVNO ZDRAV IN 
OPRAVILNO SPOSOBEN ČLAN DRUŽBE.« 
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Delitvena ekonomija, ki jo v avtomobili-
zem vnašajo sheme souporabe, Manje s 
stališča osebnega prevoza ne pritegne. 
»Avtomobil je zame osebna stvar, pro-
stor zasebnosti, ki se ne deli. Da bi si 
z neznanci delila avtomobil, mi ni blizu. 
Ko človek vidi, kaj vse ljudje prevažajo 
in počnejo v svojih avtomobilih, me je 
kar groza,« v smehu, a zares razloži so-
govornica. Zato, pravi, tudi nikoli ni kupila 
rabljenega avtomobila. Vseeno se z idejo 
souporabe strinja z vidika gospodar-
nosti in ekologije. »Avtomobil je velik 
strošek in večino dneva ga dejansko 
ne potrebuješ.« A po drugi strani Ma-
nja ugotavlja: »Večina avtomobil potre-
buje ob istem času, kar pomeni, da je 
vprašanje uskladitve urnika ključno. To 
je tudi razlog, da imamo v naši druži-
ni dva avtomobila, saj se z možem ne 
moreva uskladiti.« 

Trendi tudi sicer kažejo na porast to-
vrstnega razumevanja mobilnosti. Po 
podatkih omenjene ankete koncerna 
Volkswagen 26 odstotkov vprašanih 
v starostni skupini od 25 do 37 let na 
vprašanje o smiselnosti souporabe vo-
zil odgovarja pritrdilno, kljub temu pa 
jih tretjina meni, da je avtomobil po-
daljšek njih samih in mora zato odraža-
ti individualni slog kupca. »Pri t. i. car-
sharingu oziroma souporabi resnično 
prihaja do neke dihotomije med raci-
onalnim razmišljanjem in željo po izra-
žanju individualnosti,« povzame Kova-
čič in nadaljuje: »Potrošniška družba 
nas sili v izražanje naše unikatnosti, 
obenem pa se stopnjuje pritisk skrbi 
za okolje, kajti promet je eden glavnih 
onesnaževalcev. V prihodnje bo razre-
ševanje tega konflikta zagotovo eden 
glavnih izzivov, ki bo od avtomobilske 
industrije terjal veliko iznajdljivosti, saj 
je od tega odvisno njeno preživetje.«

Napovedi o porastu souporabe vozil 
so pompozne, kajti do leta 2025 naj 
bi bilo uporabnikov tovrstnih storitev 
kar 36 milijonov. Mlajše generacije 
imajo v primerjavi s t. i. generacijo ba-

byboomerjev pač manjšo kupno moč 
in drugačne prioritete, zato so do te 
opcije bolj odprte. »Da si mlajši ne že-
limo lastnega avtomobila, da je ta za 
nas nekaj nepotrebnega, po mojem 
mnenju ni res,« o odnosu generacije, ki 
ji pavšalno pravimo milenijci, razmišlja 
22-letna Meta. Študentka biokemije, ki 

dnevno uporablja mestni potniški pro-
met ali kolo, medtem ko si avtomobil 
sposoja pri starših, je prepričana, da 
je lastni avtomobil vsekakor visoko na 
seznamu želja njenih vrstnikov. »Ni res, 
da je najnovejši mobilni telefon prva 
želja moje generacije. No, morda za 
nekatere, ampak sama bi si veliko raje 
kupila lastni avtomobil. Dejstvo pa je, 
da si ga ne morem privoščiti, kaj šele 
vzdrževati,« omejitve študentskega ži-
vljenja razloži mladenka. Zato je delitev 
avtomobilov privlačna možnost.  Pa ne 
le za mlade. 

Na generacijskem stičišču
»Pokojnine pri nas niso bog ve kaj, zato 
je souporaba avtomobila za nas upo-
kojence zanimiva, ker uporabljaš avto-
mobil samo takrat, ko ga potrebuješ, in 
si tako znižaš stroške,« meni 68-letna 
Petra, Dušan pa ideji ni tako naklonjen. 

»Ne prepriča me. Saj veste, avtomobila 
in žensk se ne posoja,« navrže bolj za 
šalo kot zares in doda, da je avtomobil 
bil in bo nekaj, »na kar se navežeš«. 

Med generacijami, zlasti najmlajšimi 
in najstarejšimi, torej obstajajo sku-
pne točke. Tudi razlog za rast prodaje 
SUV-modelov, ki se je v Evropi od leta 
2005 početverila, tiči tako v povpra-
ševanju milenijcev kot tudi babyboo-
merjev. Enako velja za električna in 
druga alternativna vozila. 

»Če bi kupovala nov avtomobil, bi vse-
kakor vzela manjšega terenca, ker je 

ŠKODINO PODJETJE ZA RA-
ZVOJNE PROJEKTE, DIGILAB, 
JE TRENUTNO AKTIVNO VPLE-
TENO V USTVARJANJE EKOSI-
STEMA NOVIH MOBILNOSTNIH 
STORITEV. POPOLN PRIMER 
JE HOPPYGO, PLATFORMA 
ZA DELJENJE VOZIL, KI POVE-
ZUJE LASTNIKE Z VOZNIKI, KI 
POTREBUJEJO VOZILO IN BI 
GA RADI NAJELI. GRE ZA NAJ-
VEČJI MOBILNOSTNI PROJEKT 
NA ČEŠKEM, SAJ V NJEM SO-
DELUJE VEČ KOT 40 TISOČ 
LJUDI. TU STA ŠE PLATFORMA 
ZA SOUPORABO VOZIL UNIQ-
WAY, V OKVIRU KATERE SI VO-
ZILA IZMENJUJEJO ŠTUDENTI 
IN PROFESORJI TREH ČEŠKIH 
UNIVERZ, TER MOBILNOSTNA 
REŠITEV CAREDRIVER. PRI TEM 
PROJEKTU SE POLEG TEGA, 
DA STAREJŠIM OMOGOČAJO 
ENOSTAVNEJŠE PREMIKANJE 
PO SVETU, OSREDOTOČAJO 
TUDI NA PREVOZ OTROK IN IN-
VALIDOV.

praktičen, varen in ima višje sedeže,« o 
kriterijih za izbiro pove Petra, medtem ko 
si bo 29-letni Boštjan kmalu kupil elek-
trično vozilo, morda priključnega hibri-
da. »Hibrid vsekakor,« si želi tudi Petra. 
»Samo težava je s polnjenjem, ker živim 
v bloku, v okolici pa ni polnilnih postaj,« 
opozori na čisto praktičen problem. »Če-
prav država zadnja leta precej investira 
v gradnjo polnilnih postaj za električna 
vozila, pa je tega v primerjavi s tujino še 
vedno premalo za resen razmah alterna-
tive,« ocenjuje Kovačič. »Slovenija je spe-
cifična v tem pogledu, da populacija tu ni 
tako zelo skoncentrirana v urbanih cen-
trih kot drugje v razvitem svetu. Razme-

roma veliko ljudi živi v hišah, to pa pred-
stavlja enkratno priložnost za program 
subvencij za postavitev zasebnih hitrih 
polnilnic, kar bi dodatno spodbudilo ljudi 
k nakupu električnih vozil.«

Da je sicer ekološki vidik za vse kup-
ce, tudi za milenijce, izjemno pomem-
ben, ugotavljajo tudi avtorji raziskave 
Eurobarometer. Ta je pokazala, da je 
čim manjši ekološki odtis avtomobila 
pomemben kriterij za kar 76 odstot-
kov vprašanih. Temu primerne so tudi 
njihove potrošniške odločitve – in vse 
bolj elektrificirana ponudba proizvajal-
cev avtomobilov. 
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Na prejšnjih straneh ste lahko prebrali, kakšen odnos ima-
jo do avtomobilov in mobilnosti različne generacije. Kaj 
pa naši najmlajši, ki odraščajo v digitalnem svetu in jih 
naokoli vozimo v sodobnih avtomobilih, o kakršnih smo v 
lastni mladosti lahko le sanjali? Kakšne avtomobile bodo 
vozili oni? Ali pa bodo avtomobili vozili njih? Se jim bo 
sploh še reklo »avtomobili«? Bodo vozili ali leteli? Pred-
stavljamo vam vizije naših malčkov.

NADALJUJEMO NATEČAJ!
1. Z OTROKOM SE POGOVORITE O AVTOMOBILIH PRI-

HODNOSTI. KAKO JE VIDETI SANJSKI AVTO VAŠEGA 
MALČKA? SE PELJE NA KOLESIH ALI LETI? KAJ VSE 
LAHKO POČNEMO V NJEM? 

2. NATO PO PERFORACIJI IZTRGAJTE IZ REVIJE NASLE-
DNJE STRANI, NAMENJENE RISBI. 

3. USTVARJANJE NAJ SE ZAČNE! NA IZTRGAN LIST NAJ 
VAŠ OTROK NARIŠE SVOJ AVTO PRIHODNOSTI.

4. LOČENO NAPIŠITE, KAJ O SVOJI RISBI PRAVI OTROK – 
KAJ PREDSTAVLJA, KAKŠNE SO NJENE POSEBNOSTI 
IN PODOBNO. NE POZABITE DODATI OTROKOVEGA 
IMENA IN PRIIMKA TER VSEH SVOJIH PODATKOV.

5. OTROKOV KONČNI IZDELEK POŠLJITE NA SPO-
DAJ NAVEDENI NASLOV ALI SKENIRANEGA NA NA-
SLOV SKODA@SIMPLYCLEVER.SI. VSE RISBE BODO 
SPROTI OBJAVLJENE NA PORTALU SIMPLY CLEVER 
(WWW.SIMPLYCLEVER.SI).

NAGRADNI NATEČAJ TRAJA VSE DO 30. NOVEMBRA 2019. 
MED RISBAMI, PRISPELIMI DO PRVEGA DELOVNEGA DNE V 
VSAKEM MESECU OD IZIDA REVIJE, JIH BOMO IZŽREBALI 
PET, KI JIH BOMO NAGRADILI S PRAKTIČNIMI NAGRADA-
MI. IMENA NAGRAJENCEV IN NJIHOVE RISBE BODO VSAK 
MESEC OBJAVLJENI TUDI NA NAŠI FACEBOOK STRANI.

MAJHNI OTROCI
VELIKE SANJE

Vzpodbujamo in nagrajujemo otroško domišljijo.
Sofija (11) pravi: »Moj sanjski avto 
je videti kot korenček, vozi pa 
na krompir. Pelje se lahko čisto 
sam, zato lahko gledaš filme, ko 
sediš v njem. Lahko pa tudi za-
spiš na eni od posteljic.«

KORENCEK, KI SE PEL
JE SAM

Naslov:

Kaj pravi Škoda: »Deklica ima avtonomno vožnjo očitno za nekaj pozitivnega. 

Njena risba odraža zavest, da je treba z našim okoljem ravnati spoštljivo. Blagovne 

znamke, ki želijo biti uspešne, se morajo ravno tako zavezati odgovornemu ravna-

nju z naravnim okoljem.«

Valentina (6) pravi: »Avto lahko vozi po ce-
sti in tudi po zraku, če je prevelika gneča na 
cesti.«

Kaj pravi Škoda: »Valentinine sanje imajo 
krila, iz katerih se bodo morda nekoč rodile 
resnične in praktično uporabne rešitve, saj 
o vsem tem Škodini strokovnjaki že danes 
ne le razmišljajo, ampak si za to tudi že resno 
prizadevajo. Kdo ve, kaj nam bo zares prinesla 
prihodnost!«

VIRTUALNI KOKPIT

Elias (10) pravi: »Moj sanjski avto je ves čas priključen na internet. Vse je avtomatsko. Ljudje lahko vse, kar se dogaja, vidijo iz kokpita. Če hočeš, se lahko uležeš pred televizor v avtomobilu.«

Kaj pravi Škoda: »Notranjost je videti kot voznikov visokotehnološki komandni center. Digitalna omrežja že igrajo veliko vlogo v našem ži-vljenju. Nenehno smo v stiku z informacijami in viri znanja. Vse to bo v prihodnosti še bolj intenzivno, na kar se pri Škodi temeljito pripra-vljamo.«

AVTO, KI VOZI PO ZRAKU

Ob koncu nagradnega natečaja bomo izžrebali dobitnika glavne nagrade:
TEDEN DNI DOGODIVŠČIN Z VOZILOM ŠKODA.

Škoda Slovenija, za natečaj Moj avto prihodnosti, Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

RISARIJE I  SIMPLY CLEVER NAGRADNI NATEČAJ



1. Znebite se nepotrebne teže (v avtomobilu)
Vsak odvečen kilogram lahko poveča porabo. Zato pred potovanjem 
vedno odstranite nepotrebno prtljago, pa tudi otroške sedeže, ki ne 
bodo v uporabi. Še pomembnejše je, da odstranite tudi nosilce za 
kolesa ali smuči, predvsem pa strešni kovček, ko jih ne potrebujete. 
Pomenijo namreč dodatno težo in povečujejo zračni upor, ki še bolj 
prispeva k porabi.

2. Ne izklapljajte sistema start-stop
Sistem start-stop ima pozitiven vpliv na porabo goriva. Njegov iz-
klop je sicer mogoč, a ni prav smiseln, saj so motorji znamke Škoda 
konstruirani tako, da zmorejo brez težav prenesti številne izklope in 
zagone. 

Preberite, kako lahko privarčujete
kar nekaj goriva. 

3. Ne čakajte, da se motor ogreje
Ne ogrevajte motorja na mestu v prostem teku. Motor v tej fazi zah-
teva le toliko energije, kolikor je potrebuje za svoje delovanje. S tem 
seveda ne proizvaja odvečne energije v obliki toplote, zato se ogreva 
zelo počasi. Precej bolj učinkovito je, da speljete takoj in prvih nekaj 
kilometrov vozite z manj vrtljaji. Samo optimalno ogret motor lahko 
dosega idealno porabo. 

4. Vozite s stabilno hitrostjo
Ko vam promet dopušča, vozite s stabilno hitrostjo, ne pospešujte 
oziroma ne zavirajte prepogosto in predvidevajte dogodke. Z zavira-
njem izgubljate energijo, ki jo je motor porabil, da je dosegel neko 
hitrost. S stabilno hitrostjo omogočate motorju, da deluje v svojem 
optimalnem načinu. 

5. Preverjajte tlak v pnevmatikah
Čeprav sistem TPM v vozilih Škoda to opravlja namesto vas, je kljub 
temu smiselno občasno preverjati tlak, tudi zato, ker ta sistem vča-
sih morda spregleda drobna odstopanja od nastavljenih vrednosti. 
Pri pnevmatikah pa ima lahko že minimalna sprememba tlaka pre-
cejšnje učinke na porabo in na obnašanje avtomobila. To je poseb-
no pomembno, če se odpravljate na daljšo pot in boste vozilo polno 
obremenili. V tem primeru morate tlak v pnevmatikah dvigniti na t. 
i. največjo obremenitev (Max Load). Podatek o tem boste običajno 
našli na posebni nalepki na notranjem delu pokrova rezervoarja za 
gorivo. Če tega ne boste storili, vam sistem sicer ne bo javil napake, 
toda zaradi obremenitev bo tlak vsaj v zadnjih dveh pnevmatikah 
dejansko prenizek. S tem se seveda poveča kotalni upor, zato na-
raste poraba, poveča se obraba pnevmatik (na zunanjih robovih), 
vse skupaj pa ima negativen učinek tudi na stabilnost in obnašanje 
avtomobila, kar pomeni, da slabo vpliva tudi na varnost.

6. Izberite pravo potovalno hitrost
Upoštevajte, da lahko pri hitrostih nad 100 kilometrov na uro vsak 
dvig hitrosti za samo 5 kilometrov na uro pomeni tudi povečanje tre-
nutne porabe za liter ali dva. 

7. Ne ustavljajte (če to ni potrebno)
Vsako speljevanje z mesta pomeni izgubo energije. Če je le mogoče, 
obdržite primerno, morda celo nekoliko večjo razdaljo do avtomobila 
pred seboj, tudi v gneči, pred semaforjem in med počasnim premi-
kanjem. Vzdržujte torej gibanje avtomobila, četudi z minimalno hitro-
stjo. To ne pomeni le varčnejše vožnje, ampak tudi bolj tekoč promet.

8. Spoznajte največje porabnike energije
Klimatska naprava je sicer izreden izum, toda to še ne pomeni, da 
jo morate imeti vklopljeno vedno in povsod. Z njo se lahko poraba 
precej poveča, tudi za 5 do 10 odstotkov, posebno še v avtomobi-
lih, ki imajo ročno ali polsamodejno napravo. Samodejne so namreč 
energijsko učinkovitejše. Da bi klimatsko napravo nadomestili z odpi-
ranjem okna med vožnjo, pa tudi ni pametno, saj to bistveno zmanjša 
aerodinamično učinkovitost oblike vašega avtomobila, s tem pa se 
poveča poraba. Preudarno je treba ravnati tudi z grelnimi elementi 
(sedeži, volan, ogledala, stekla). 

9. Pravilno uporabljajte tempomat
Tempomat je koristen, ko je treba na dolgih poteh vzdrževati stalno 
hitrost, kar ugodno vpliva na porabo. Toda med vožnjo po razgiba-
nem terenu je upravljanje plina vendarle bolje prepustiti desni nogi. 
Tempomat bo namreč vzdrževal hitrost tudi med vožnjo navzdol, kar 
pomeni, da bo zaviral vozilo, s tem pa izgubil energijo, ki jo bo avto 
potreboval pri vzponu. Tempomat se bo trudil tudi čim prej do-
seči izbrano hitrost pri vožnji navkreber, kar spet poveča porabo.

10. Upoštevajte indikator pravilne prestave
Vsak avtomobil znamke Škoda (z ročnim menjalnikom, seveda) 
ima sistem, ki svetuje izbiro pravilne prestave (indikator). Tako 
boste dejansko optimizirali porabo goriva, saj je sistem načr-
tovan tako, da preprečuje vrtenje motorja s preveč ali premalo 
vrtljaji. Sodobni motorji z manjšo prostornino zagotavljajo dovolj 
energije pri presenetljivo malo vrtljajih. 

katarina (9) pravi: »Ko je avto umazan, 
pritisneš na gumb in se sam očisti. Če se 
ti mudi, ga ni treba peljati v avtopralnico, 
ampak se ti med vožnjo očisti sam in v 
službo prideš s čistim avtom.«

 
TJAŠ (6) pravi: »Avto lahko leti in 
je zelo hiter. V njem je prostora za 
dve osebi, eno spredaj in eno zadaj. 
Avto poganja plin in lahko leti s hi-
trostjo 100 kilometrov na uro.«

Kaj pravi Škoda: »Deček razmišlja prak-
tično in ekološko. Leteči avtomobili bodo 
morda res vozila prihodnosti, s katerimi 
bomo hitro premagovali velike razdalje, in 
to vsaj v dvoje. Dandanes je velika težava 
ravno dejstvo, da se v avtomobilih vozi po 
ena oseba, kar je neekološko, neekono-
mično in vzrok številnih zastojev.«

Kaj pravi Škoda: »Deklica očitno bere misli večini voznikov, ki 
bi si želeli vedno čist avto. Za lažje vzdrževanje čiste notranjosti 
vozila ima sicer Škoda v naboru Simply Clever rešitev in dopolnilne 
opreme številne uporabne dodatke, kot so odstranljivi košek za 
smeti, gumeni predpražniki, obojestranska podloga prtljažnika ali 
gumeno prtljažno korito, zaščita sedežev in podobno.«

AVTO, KI SE  OCISTI SAM

LETECI AVTO

RISARIJE I  SIMPLY CLEVER

Tabea (8) pravi: »Želim si avto, ki je navzven zelo majhen, znotraj pa ogromen. Po-

tem nam ne bi bilo treba toliko časa iskati parkirni prostor. In imeli bi ogromno 

prostora za prtljago in vse nas.«

VEDNO DOMA

Kaj pravi Škoda: »Tabein svet je topel. Starša sedita pod lestencem, uživata v torti, otroci 

pa ležijo na pogradih in berejo. Notranjost avta je kot velik topel dom. Ta risba nam je všeč, 

ker odraža to, za kar si prizadevamo pri Škodi: avto naj bo navzven čim bolj kompakten, 

notranjost pa mora biti, kolikor je le mogoče, darežljivo odmerjena z ogromno prostora za 

prtljago.«

NAJ TUDI VAŠ OTROK SODELUJE V NAGRADNEM NATEČAJU!
Prenesite si PDF, na katerega naj vaš otrok nariše svoj avtomobil prihodnosti, vi pa 
ne pozabite izpolniti strani z informacijami o risbi in podatki o vas in vašem otroku. 

Obe strani pošljite na naslov Škoda Slovenija, za natečaj Moj avto prihodnosti, 
Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana. Lahko pa ju (skenirani ali fotografirani) pošljete 
tudi po e-pošti na naslov skoda@simplyclever.si.

PRENESITE IN SODELUJTE

https://pravila.skoda.si/SC25_natecaj_dodatek.pdf?utm_source=sc25&utm_campaign=revija_sc25


 
SCALA!
LEPA JE IN MARSIKAJ OBLJUBLJA. TODA KAKO JE ZARES VOZITI NOVO ČLANICO DRUŽINE 
ŠKODA? SEDLI SMO ZA VOLAN MODELA ŠKODA SCALA – IN PRITISNILI NA PEDAL ZA PLIN. 

BESEDILO: Matjaž Korošak

31ZA VOLANOM I  SIMPLY CLEVER

Scala je prvi Škodin res tipičen predstav-
nik spodnjega srednjega razreda, torej 
tako imenovanih kompaktnih petvratnih 
modelov, ki tudi danes z visokimi pro-
dajnimi številkami predstavljajo resno 
konkurenco SUV-modelom. Novinka, ki 
je nastala na najsodobnejši koncernski 
platformi MQB A0, bo skozi velika vrata 
vstopila v razred, v katerem kraljuje njen 
bratranec Volkswagen Golf. Platforma 
je namreč osnova, ki omogoča vgradnjo 
vseh najsodobnejših sistemov, motorjev 
in mehanskih sklopov koncerna Volkswa-
gen, njeno prilagodljivost pa so Škodini in-
ženirji lahko izkoristili ter jo prikrojili potre-
bam in namenu novega modela. Zato je 
bilo pričakovanje pred prvo vožnjo s Scalo 
še toliko večje.

S platformo prideta tudi sodobno posa-
mično vpetje koles spredaj in prostorsko 
ugodna poltoga prema zadaj, in kar je še 
boljše, Škoda ponuja kar tri opcije pod-
vozja: serijsko, povišano za slabo podlago 
in še športno uravnavano podvozje. To 
vključuje dva načina delovanja, Normal in 
Sport. V tem primeru je podvozje znižano 
za 1,5 centimetra. Tu so še štirje motorji 
(od 70 do 110 kilovatov), od tega en dizel-
ski, trije menjalniki –  ročni pet- in šeststo-

penjski ter samodejni (DSG), kup najno-
vejših asistenčnih sistemov, pri čemer zdaj 
novi radarski senzorji v zadku omogočajo 
zaznavanje bližajočega se avtomobila kar 
do oddaljenosti 70 metrov (Side Assist, 
Blind Spot Detect, Rear Traffic Alert), 
izjemna pasivna varnost z do devetimi 
varnostnimi zračnimi blazinami in dode-
lana aerodinamika z ugodnim količnikom 
zračnega upora 0,29.

In kot je pri Škodi že pravilo, je tudi ta mo-
del po vseh merah med večjimi: v dolžino 
meri dobrih 4,36 metra, v širino skoraj 
1,8 metra, medosje pa so raztegnili na  
darežljivih 2,65 metra. Da si boste lažje 
predstavljali: Golf v dolžino meri nekaj 
manj kot 4,26 metra. Scaline mere seve-
da s seboj prinesejo nekaj zelo prijaznih 
podatkov o prostornosti notranjosti, na 
primer 73 milimetrov prostora za kolena, 
982 milimetrov za glave zadaj in izjemnih 
467 litrov v (prilagodljivem) prtljažnem 
prostoru, ki ga je mogoče enostavno po-
večati na 1410 litrov.

Split v dežju
Vedno bolj goste in temno sive oblačne 
gmote so že med potjo napovedovale, da 
nas Dalmacija ne bo pričakala v najlepši 

podobi. Pa je bilo še za kanček slabše. 
Ko smo pred letališčem ugledali vrsto 
zgledno poravnanih Scal, je že lilo kot iz 
škafa in glede na nizke sive koprene ni 
kazalo, da bo kmalu kaj bolje. Toda sam 
pri sebi sem bil kar zadovoljen: slabše 
ko so razmere, prej bo tale Škoda poka-
zala vse svoje dobre in seveda morebi-
tne slabe plati. 

Po sprejemu za novinarje mi je nasme-
jana Dalmatinka ponudila ključe edine 
dizelske Scale v ponudbi (1,6 TDI, 85 
kilovatov), ki pa ima športno podvozje 
in menjalnik DSG. Že do avta sem se 
sprehodil z zložljivim dežnikom, ki je 
sicer tudi ena od številnih Simply Cle-
ver rešitev v novi Scali. Zagotovo je 
dežnik v vratih med koristnejšimi do-
datki, sploh če prideš na morje aprila. 
Ko sem končno zaprl vrata za seboj, 
sem se lahko prvič dobro razgledal po 
notranjosti. No, tole je zagotovo korak 
(dva, tri ...) naprej, sploh če Scalo pri-
merjamo z njenim predhodnikom, Ra-
pidom Spaceback. Izstopa eleganten 
prostostoječi osrednji zaslon (velikosti 
9,2 palca), vselej prisoten pa je tudi tisti 
prijazni občutek, ki ga ob dotiku ponu-
ja kakovosten material. Nič več ni za-

NA VOLJO SO KAR TRI RAZLIČICE PODVOZJA: SERIJSKO, PODVOZJE ZA GROBO PODLAGO (12 MILIMETROV  VIŠJE)  IN ŠPORTNO URAVNAVA-

NJE PODVOZJA, KI PONUJA DVA NAČINA DELOVANJA - SPORT IN NORMAL (PODVOZJE JE V TEM PRIMERU 15 MILIMETROV NIŽJE).

Spoznajte jo!

http://www.skoda.si/scala?wt_mc=sc25.revija_sc25
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molkle črnine, kamor koli obrneš glavo. 
Tu so novi, prijetno mehki materiali in 
diskretna barvna pestrost, ki jo dopol-
njujejo kromirani in brušeni kovinski 
vstavki. Sploh obloge vrat so z več raz-
ličnimi izbranimi materiali prijetne tako 
na pogled kot na otip. Prikupen bivalni 
ambient, tudi za daljšo vožnjo, ki si ga 
bo lastnik lahko še nadgradil s številni-
mi dodatki. 

No, pa dajmo
Pritisnem na stikalo ob volanu in že di-
zelski motor steče mehko in priduše-
no, brez odvečnih tresljajev. Prvih nekaj 
kilometrov voziva po vedno polnih ce-
stah od letališča proti notranjosti, kar je 
ravno prav, da se s Scalo med počasno 
vožnjo malce bolje spoznava. O ergo-
nomiji ne bom izgubljal besed, naj pa 
povem le, da sedež ponuja dovolj možno-
sti prilagoditev, volanski obroč – trikraki 
in v tem konkretnem primeru usnjen – je 
izdatno nastavljiv po globini, položaj ar-
maturne plošče pa je visok, tako da je kot 
volana tudi po prilagoditvi vedno pravšnji, 
torej kar se da pravokoten na podlago. 
Novi sedeži so udobni, kombinacija usnja 
in nove tehnične tkanine suedie je prije-
tna, ne manjka pa niti ledvena opora.

Med dizelskim predenjem se hribovska 
cesta vendarle odpre, zato se temu no-
vemu modelu odločim pretegniti noge. 
Morda se 85 kilovatov ne zdi dosti, toda 
na od dežja mokrem (in spolzkem) as-
faltu je tudi to lahko hitro preveč, zato v 
vsakem ovinku tipam in sprva previdno 
dodajam plin. Podvozje ostaja v nastavitvi 
Normal, saj tako vsaj teoretično omogo-
ča več oprijema v dežju. Toda sčasoma 
zaupanje zraste, Scala se drži zamišljene 
linije skozi zavoj, zato pospešujem od-
ločneje in zaviram globlje v zavoju, saj je 
občutek na stopalki res predvidljiv. Meh-
ko podajanje (velikega) navora in dober 
oprijem prednje preme sta pač ključna 
za tekočo vožnjo v dežju. To velja tudi 
za komunikativen volanski mehanizem, 
po katerem voznik dobiva informacije o 
dogajanju pod kolesi. Ko tempo po pre-

senetljivo urejenih in zame idealno zapu-
ščenih cestah dalmatinske Zagore posta-
ne dovolj zabaven, je nagibanja le malce 
preveč. 

Zato sledi pritisk na gumb Mode za izbiro 
voznega načina in nato priklic športnega 
programa (ostanejo še trije: Eco, Nor-
mal in Individual), pri katerem blažilniki 
nekoliko otrdijo in je nadzora nad karo-
serijo več. Razlika je opazna, očitna, ne 
sicer izjemna, ampak ravno dovolj velika, 
da udobje ne trpi preveč, Scala pa se di-
namično dvigne za korak – ali stopnico, 
kakor želite.

Čas za menjavo
Ko se počasi približam Splitu in njegove-
mu predmestju Podstrani, je Scala spet 
v svoji najudobnejši izvedbi. BeatsAu-
dio napolni prostor z glasbo, medtem 
ko lahko na velikem osrednjem zaslonu 
enostavno spremljam navigacijo, ki to-
kat deluje z zrcaljenjem telefona Apple 
CarPlay. Sicer to ni nič novega, ampak 
novi infotainment MIB zdaj ne zahteva 
več kabelske povezave. 

Sistem deluje brezhibno, odzivno, sicer 
pa je zaslon tako ali tako kapacitivni, kar 
pomeni, da se odziva že na bližino prsta.

Ob hotelu je čas za menjavo. Izberem 
Scalo z motorjem, ki bo pri nas zagoto-
vo predstavljal večino prodaje. Sodobni 
litrski trivaljnik 1,0 TSI in ročni menjalnik, 
prosim. Scala je zdaj vpadljive dirkaško 
modre barve (če je za koga preveč vpa-
dljiva, naj povem, da je na voljo še enajst 
drugih), ima za palec manjša platišča 
(17-palčna, ponudba pa gre do 18 palcev 
premera) in razvaja z razkošjem oprem-
skega paketa Style, pri katerem voznik 
ničesar ne bo pogrešal. Hkrati pa bo lah-
ko marsikaj še dodal, na primer udobne 
usnjene (in električno pomične) sedeže, 
kakršne je imel testni primerek. 

Kam greva? Na tokrat osempalčnem 
zaslonu (razliko v primerjavi z največjim 
je sicer res težko opaziti, povedati pa 
je treba, da je na voljo še najmanjši, 
6,5-palčni) s pomočjo navigacije izbe-
rem najdaljšo pot, saj je časa za najino 
spoznavanje več kot dovolj in tam nekje 
daleč proti jugu, v smeri Makarske, se 
sicer nizka temno siva gmota oblakov 
zdi malce manj grozeča. Proti Omišu in 
Makarski torej, po prazni obalni cesti, 
kakršne slovenski dopustniki pravza-
prav sploh ne poznamo. Trivaljnik vese-
lo sodeluje. Lagodne potovalne hitrosti 
so mu pisane ne kožo. Izjemna prožnost 

tega motorčka pri takšni vožnji pride 
najbolj do izraza, saj je med številnimi 
naselji mogoče križariti s hitrostjo med 
60 in 70 kilometri na uro tudi v šesti 
prestavi, in to ne da bi trivaljnik prote-
stiral, kaj šele zakašljal. 

ZA VARNOST SKRBI DEVET VARNOSTNIH ZRAČNIH BLAZIN, 

VKLJUČNO S KOLENSKO ZA VOZNIKA IN BOČNIMA BLAZI-

NAMA OB STRANEH ZA POTNIKA ZADAJ.
SCALA JE PREPROSTO – LEPA. TO 

DOKAZUJE TUDI Z NAGRADO RED DOT 

ZA OBLIKOVANJE. SICER JE PRVI MODEL, 

NAREJEN PO SMERNICAH NOVEGA 

OBLIKOVALSKEGA JEZIKA ZNAMKE 

ŠKODA, IN PRVA ŠKODA NA EVROPSKEM 

TRGU, NA KATERI SE IME ZNAMKE POJA-

VLJA NA VELIKO IZPISANO NA ZADNJIH 

VRATIH, MED NOVIMI ZADNJIMI LED-

-LUČMI.

Zapeljite Scalo tudi vi! 
Rezervirajte testno vožnjo. 

http://testiraj.skoda.si?utm_source=sc25&utm_campaign=revija_sc25


V Omišu zavijem levo ob reki Cetini in 
kmalu zatem se cesta že začne vzpenja-
ti ob rečnem kanjonu. S serpentinami 
Scala opravi brez težav, trivaljnik zahteva 
malo več vrtljajev od lenobnih 1500, ne-
kaj več je dela z lahkotnim in predvsem 
zelo natančnim šeststopenjskim menjal-
nikom, ampak gorsko cestico in strmino 
obvlada suvereno. Sta me pa prožnost 
in podajanje navora pri smešno nizkih 
vrtljajih zazibala v lagodje tudi na gor-
skih serpentinah, zato sem šele po ne-
kaj zavojih desno nogo porinil odločno 
proti dnu – in trivaljnik se je prebudil iz 
polsna. S kovinsko hropečim, odločnej-
šim glasom je hitro sprostil svoj doslej 
skrit potencial, ko se je igla na merilniku 

vrtljajev premaknila proti oznaki štiri. Ja, 
tudi ta trivaljnik te res lahko preseneti in 
ti raztegne usta v nasmeh, saj je dovolj 
poskočen, če se le voznik odloči za mal-
ce vzpodbude. 

Ko se dvignem dovolj visoko in zavijem 
desno, me pričaka v živo skalo vrezana 
cestica s predori in izogibališči, zavo-
ji in prevali. Izjemna testna proga, ki z 
lahkoto razkrije vse morebitne pomanj-
kljivosti podvozja. Toda tu še enkrat 
pridejo do izraza preprosta vodljivost, 
lahkotnost in predvidljivost v zavojih. V 
športnem programu se Scala lahkotno, 
skoraj graciozno giblje med ovinki, za-
vore so prepričljive, nagibanja je malo. 

Nič čudnega, med to in različico 1,6 TDI 
DSG, ki sem jo vozil prej, je skoraj sto 
kilogramov razlike. 

Ko v Blatu zapeljem na avtocesto in se 
hitrost umiri pri dovoljenih 130 kilome-
trih na uro, preverim povprečno porabo: 
še vedno 6,7 litra, kar je odlično glede na 
mojo občasno težko desno nogo in kar 
nekaj strmega vzpona. Vključim aktivni 
radarski tempomat (ta je sicer lahko de-
javen do hitrosti 210 kilometrov na uro), 
preverim navigacijo in si prilagodim tem-
peraturo zdaj že lepo ogrete notranjosti. 
Ostane mi še, da se spustim proti morju 
skozi tunel Sveti Ilija, zavijem na desno pri 
Baški Vodi in nadaljujem po slikoviti, na 

srečo še vedno napol prazni obalni cesti 
naprej proti Splitu. Na tistih nekaj delovišč 
na cesti me opozori tudi navigacija, ki je 
vseskozi online. Ko s Scalo požirava še 
zadnje kilometre obalne ceste, se tudi 
nebo malce razpre, nizke koprene nad 
morjem se dvignejo in morje se namesto 
grozeče sivine končno obarva v temno 
modrino, v daljavi pa se razkrije obala 
Brača. 

Pod črto
TSI komaj slišno deluje nekje daleč spre-
daj, neravnine in občasne luknje v dalma-
tinskem asfaltu pa uspešno zgladi sistem 
športnega uravnavanja blažilnikov (z dve-
ma programoma, športnim in udobnim), 

tako da lahko zberem misli in potegnem 
črto pod tem, kar mi je uspelo izvedeti in 
spoznati o Scali. Predvsem se mi zdi, da 
je vsaj dve stopnici nad Rapidom Space-
back (ki se je zdaj umaknil iz ponudbe) 
– po vsem prikazanem in v prav vseh ele-
mentih.  Zame je mehanska komponenta 
avtomobila osnova, ki v mnogočem do-
loča udobje in vodljivost, zato je tudi ti-
sta, ki odloča, ali je palec obrnjen navzgor 
ali navzdol. Vse drugo je namreč mogoče 
nadgraditi in popraviti. Škodini inženirji 
in oblikovalci so vsekakor dobro opravili 
svojo nalogo, saj me je Scala prepričala 
v vseh pogledih. Tudi ko mi je naslednji 
dan uspelo za nekaj kilometrov ugrabiti 
še različico z najmočnejšim, 1,5-litrskim 

motorjem, je moje mnenje ostalo več kot 
pozitivno. Nedvomno bo Scala v tem ra-
zredu resno premešala štrene, za kar ima 
vse potrebne atribute, med drugim (in 
to seveda še zdaleč ni zanemarljivo) tudi 
zelo prijazno ceno in financiranje.

LASTNIK LAHKO IZBIRA MED ENAJSTIMI RAZLIČNIMI LITIMI 

PLATIŠČI (VELIKOSTI 16–18 PALCEV) IN DVANAJSTIMI BAR-

VAMI (OD TEGA JE OSEM KOVINSKIH).

VOZNIKU IN POTNIKOM BO VSAKDAN LAJŠALO KAR 32 SIMPLY CLEVER REŠITEV, MED NJI-

MI NA PRIMER TUDI NOV POKROV – LIJAK ZA DOLIVANJE TEKOČINE ZA ČIŠČENJE STEKEL 

BREZ POLIVANJA, ELEKTRIČNA PRTLJAŽNA VRATA, ELEKTRIČNO POMIČNA KLJUKA, DO 

ŠTIRJE VMESNIKI USB-C, DEŽNIK V SPREDNJIH VRATIH, STRGALO ZA LED Z MERILNIKOM 

GLOBINE PROFILA V POKROVU REZERVOARJA ZA GORIVO IN ŠE MARSIKAJ.

V SCALI POLEG VELIKEGA PRTLJAŽNIKA 

ZA PRAKTIČNOST SKRBI ŠE TRINAJST 

DODATNIH PROSTOROV IN PROSTORČKOV 

ZA ODLAGANJE S SKUPNO PROSTORNINO 

26 LITROV.
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SCALA  PONUJA VISOKO RAVEN POVEZLJIVOSTI IN DIGITALIZACIJE, SAJ LAHKO 

VOZNIK IZBIRA MED TREMI INFOTAINMENT SISTEMI (Z VELIKOSTJO ZASLONA 

DO 9,2 PALCA), IMA PA TUDI POVSEM PRILAGODLJIV AKTIVNI INFORMACIJSKI 

ZASLON (S PREMEROM 10,25 PALCA). 

POSODOBLJEN SISTEM ŠKODA CONNECT OMOGOČA ŠTEVILNE STORITVE, POVEZANE 

Z ODDALJENIM DOSTOPOM DO AVTOMOBILA IN PRENOSOM RAZLIČNIH INFORMACIJ 

(KLIC V SILI, SHRANJEVANJE PODATKOV O STANJU AVTOMOBILA IN NJIHOVO POŠILJANJE 

SERVISU, OBVESTILA O NEDOVOLJENEM PREMIKU AVTOMOBILA ALI PREVELIKI HITRO-

STI, ČASOVNO NAČRTOVANJE POTI IN PREDVIDEVANJE ODHODA GLEDE NA GNEČO IN 

MOREBITNO DOLIVANJE GORIVA, ONLINE NAVIGACIJA ZA IZRAČUN ALTERNATIVNE POTI 

V REALNEM ČASU, NOVE INFOTAINMENT APLIKACIJE, KI JIH JE MOGOČE NAROČITI V 

SPLETNI TRGOVINI …).

ZA UGODJE SKRBIJO TUDI OGREVAN 

VOLAN, OGREVANO VETROBRANSKO 

STEKLO TER OGREVANI SEDEŽI SPRE-

DAJ – IN ZADAJ.

Sestavite si Scalo ali 
kateri koli drug model 
Škoda po svoji meri!

https://konfigurator.skoda.si/cc-si/sl_SI_SKODA/C/models?utm_source=sc25&utm_campaign=revija_sc25


PREDEN SEM PARKIRALA OB NJUNEM KODIAQU, SEM PRIČA
KOVALA DVA MLADA ČLOVEKA, KI IMATA PAČ RADA PSE IN 
STA SVOJO LJUBEZEN DO NJIH PREOBRAZILA V HOTEL PASJA 
HIŠA TER VZREJO ŠVICARSKIH BELIH OVČARSKIH PSOV. A ŽE 
PO NEKAJ KORAKIH, KI SMO JIH Z NJUNIMI TREMI PSI NAVSE
ZGODAJ UBRALI PO OBMORSKIH POTEH, MI JE BILO JASNO, 
DA STA KATJA VOGRINEC IN PRIMOŽ PODGORŠEK VELIKO VEČ 
KOT TO. 
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BESEDILO: Anja Leskovar /  FOTO: Domen Grögl

PASJI
RAJ
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Zlahka bi jima pripisala kakšno desetletje 
starosti več. Takšne potrpežljivosti, preu-
darnosti in odločnosti sem bolj vajena pri 
tistih, ki so stari vsaj štirideset let. Ogle-
dalo teh vrlin so tudi njuni psi: Alfa, Quant 
in drobcena Lilu, pa tudi Bela, ki je ostala 
doma. Umirjeno so me povohali in se vrni-
li k lastnikoma. Niso se motali med noga-
mi in nemudoma so upoštevali vsak ukaz. 
Tak red je bil zame, mamo dveh otrok, ki 
sem ju malo prej ob vsesplošnem kaosu 
odložila v vrtcu in šoli, v tistem jutru prav 
blagodejen. 

Kužki so življenje
Čeprav Katja in Primož otrok še nimata 
(kljub vsemu imata šele 25 oziroma 28 
let), ju brez težav vidim v starševski vlogi. 
Skrb za psa zahteva odgovornost, požr-
tvovalnost in je včasih zelo naporna. Med 
našim pogovorom neprestano vznikajo 
primerjave med vzgojo psov in otrok, 
saj sta obe pestra kombinacija nežnosti 
in odločnosti. A Primož vendarle pouda-
ri: »Kužki so neločljiv del najine skupno-

sti, ljubezen do njih je najino poslanstvo, 
a nikoli jih nisva obravnavala kot otroke. 
Prilagajajo se najinemu načinu življenja, in 
če jih kdaj ne moreva vzeti s seboj, pač 
počakajo doma.« A kolikor izluščim iz Ka-
tjinega in Primoževega pripovedovanja, 
je priložnosti, ko bi jih pustila same, bolj 
za vzorec. »Preprosto jih hočeva imeti ob 
sebi. Seveda se zgodi, da greva kdaj kam 
sama, rada greva v kino ali v dobro resta-
vracijo, ampak vedno nama manjkajo,« 
čuteče pove Katja. 

Oba govorita tako nežno, da jima ob hre-
ščečih zvokih hoje mikrofon neprestano 
tiščim pod nos. Upoštevata fotografa 
in potrpežljivo ponavljata že stoto raz-
ličico istega motiva. A ta umirjenost in 
spoštovanje ne izvirata iz treme, ampak 
iz osupljive zrelosti. Kot sta se kmalu po-
tem, ko sta se spoznala, Katja in Primož 
premišljeno lotila vzgoje svojega prvega 
psa, Bele, tako sta tudi nadaljevala. »Nikoli 
nisva zares stremela k temu, da bi iz Pasje 
hiše naredila posel. Vedela sva le, da se že-

liva vzreje in varstva psov lotiti strokovno. 
Najin prvi cilj je bil in še vedno ostaja, da 
za vse kužke poskrbiva kot za svoje in na 
njihov račun nikoli ne sklepava kompromi-
sov,« se Primož spominja skupnega pod-
viga izpred nekaj let. Kot številne uspešne 
ideje je tudi ta vzniknila iz lastne potrebe: 
Katja in Primož sta želela na daljše poto-
vanje, večina hotelov pa je takrat ponujala 
le bivanje v zunanjih boksih. 

Kultiviran pasji cirkus
Po enem samem letu poznanstva sta tako 
v skupno hišo sprejela prvega psa, stran-
ko, kot rada rečeta. Pred tem – in ta po-
stopek velja še danes, ko je Pasja hiša vse-
lej polna pasjega življa – sta se seznanila 
z lastnikom in kužkom. »Spoznati želiva 
značaj kužka in presoditi, ali bi bilo bivanje 
stran od doma zanj preveč stresno, hkrati 
pa želiva s predstavitvijo svojega koncep-
ta lastnika pomiriti. Ujeti se moramo in si 
zaupati. Podobno kot starši, ki v vrtcu tež-
ko zapustijo jokajoče otroke, se počutijo 
tudi lastniki psov. Zanje je koristno videti, 
da bo kuža živel z nami v bivalnem prosto-
ru, da bo šel nekajkrat na dan na sprehod 
in da ga bomo močno umsko spodbujali, 
tudi če pride v varstvo samo čez dan. Če 
je zaposlen, ne zganja traparij.« Kako zna-
na je ta ugotovitev tudi staršem ... 

No, v Pasji hiši je zadnje tedne še živah-
neje kot sicer. Poleg rednega ukvarjanja s 
psi – trenirajo poslušnost in sledenje ter 
se učijo trikov pasjega športa IPO – Katja 
in Primož vzrejata že peto leglo švicar-
skih belih ovčarskih psov, ki bodo kmalu 
zreli za pot k novim lastnikom v Sloveni-
jo, Francijo, Nemčijo in Švico. Tudi z njimi 
sta se vzreditelja srečala, še preden so 
se skotile drobne kepice. »Za svoja legla 
si želiva le odgovornih lastnikov. Želja po 
ljubkem pasjem mladičku pride hipno in 
je nabita s čustvi, najina naloga pa je, da 
ta čustva spraviva v realen okvir. Lastnik 
kužka mora vedeti, da bo mladič zrasel in 
bo v prihodnjih desetih ali petnajstih letih 
potreboval veliko časa, ljubezni, oskrbe in 
druženja,« z vso resnostjo pove Katja. Mi-
nule tedne je skupaj s Primožem v veliki 

V hotel ali k znancem?

S tem vprašanjem se prej ali slej srečajo sko-
raj vsi lastniki živalskih ljubljenčkov. Katja in 
Primož priporočata iskren razmislek. Če vam 
je pripravljen pomagati znanec ali družinski 
član, je dobro, da zna ravnati z živaljo in mu 
ta ne bo v večje breme. Če te možnosti ni-
mate, pa izberite profesionalno varstvo, a si 
pred tem vzemite čas, da hotel, njegove la-
stnike in njihov način dela osebno spoznate. 
Raziščite, kje bo žival prebivala, ali jo bodo 
vsak dan vodili na sprehod, ali se bo z njo 
kdo ukvarjal. Hoteli za ljubljenčke se med se-
boj zelo razlikujejo; izberite takšnega, ki bo 
ustrezal vašim pričakovanjem ter bo za žival 
prijazen in stimulativen. 

Njun Kodiaq

Želela sta varen in prostoren avto. »In Ko-
diaq je po pregledu obširne palete vozil 
absolutno zmagal,« se spominja Katja, ki 
je navdušena nad globino Kodiaqovega 
prtljažnika. »Ko sva ga videla pri prijateljih, 
pa ni bilo več dvoma. Zaljubila sva se.« 

Različica: Kodiaq Style 4x4 DSG
Moč: 140 kW (190 KM)
Motor: 2.0 TDI
Povprečna poraba:  6,7 do 7,4 l na 100 km 
PRIMOŽ NAJBOLJ CENI: avtomatiko v 
menjalniku in radarski tempomat
KATJA NAJBOLJ CENI: enako kot Pri-
mož + funkcijo Lane Assist, sisteme za 
varnost in vrhunsko povezljivost 

Kaj pa mucki, hrčki in 
ostali hišni ljubljenčki?  
Preberite si naših  
10 nasvetov za vožnjo  
z njimi!

http://www.simplyclever.si/10-nasvetov-za-voznje-z-domacimi-ljubljencki/?utm_source=sc25&utm_campaign=revija_sc25


meri posvetila novim članom rodovniške 
pasje družine. 

»Rodovnik sam po sebi ne pove dovolj o 
mladičku,« je resen tudi Primož. »Vzredi-
telji se med seboj zelo razlikujemo, neka-
teri opravijo le najosnovnejše. Midva želi-
va novim lastnikom dati čim bolj celovito 
zdravstveno sliko kužka, zato opraviva 
tudi preglede zdravstvenih kazalnikov, ki 
niso obvezni, so pa bistvenega pomena 
za kvaliteto življenja in zdravstveno sta-
nje mladička.« 

Če bi obstajale bonitetne ocene za vzre-
ditelje, bi Katja in Primož brez dvoma 
dosegla najvišjo, in to ne le zaradi dosle-
dnosti pri zdravju, ampak zaradi izjemne-
ga pristopa pri vzgoji. Katja angažirano 
razloži: »Prvih petnajst tednov so kužki 
zelo dovzetni za zunanje dejavnike. Mo-
ramo jih čim bolj socializirati za življenje 
s človekom. In prav to delo ali pomanj-
kanje tega je druga bistvena razlika med 
vzreditelji.« 

Laično, predvsem pa zelo napačno si 
predstavljam, da kakovostna vzgoja psa 
pomeni le božanje, hranjenje in občasen 
sprehod. Presenečena sem, da Katja in 
Primož že od prvega dne pri mladičkih z 
različnimi aktivnostmi spodbujata tvorbo 
nevroloških povezav, jih izpostavljata raz-
ličnim dražljajem, ljudem in krajem. Pov-
sem osupla pa sem, da jih vsak dan nalo-
žita v psom prilagojenega in k sreči dovolj 
prostornega Kodiaqa ter odpeljeta nekam 
drugam: na Bled, v Ljubljano, na železniško 
postajo, kjer je veliko hrupa in ljudi. »Vedno 
smo atrakcija,« se zasmeji Primož. 

Tudi na nedavni poti, ko sta se s svojim pol 
leta starim Kodiaqom odpeljala v enajst 
evropskih držav, so ju spremljali vsi štir-
je njuni »posrečenci«. Na tritedenskem  
#Eutripu sta z njimi obiskala prijatelje in 
lastnike psov iz njunih legel. 

Poslušati in slišati
»Ena stvar je jasna: perfekcionista sta,« 
nepremišljeno rečem, a to moje opažanje 

oba enoglasno in brez zamere potrdita. 
»Ampak večino časa nama gre dobro,« 
doda Katja. »Se kar dogovoriva, si razde-
liva naloge, pa je. Primož ima več stika s 
strankami, dom pa je bolj moja dome-
na. Jaz pač edina znam dovolj dobro 
spraviti hišo v red,« navihano zaključi, 
Primož pa samo pokima. 
No, Katja je vse prej 
kot le gospodinja, 
vzrediteljica in upra-
viteljica Pasje hiše. 
Del svojega dne-
va preživi kot 
fotografi-
nja in še 
vedno 
rada 
za-

igra kakšen niz tenisa, ki ga je trenirala kar 
petnajst let. Primoža v igri seveda vedno 
premaga, a nobeden od njiju očitno ne 
čuti potrebe, da bi merila moči – ne v te-
nisu in ne v življenju. 

»Oba sva vajena poslušati mnenje dru-
gega, tudi če se ne strinjava. Potem 
premisliva in poskušava sprejeti vsaj kak 
delček drugačnega mnenja. Neprijetnih 
situacij ne pogrevava, ampak se iz njih 
raje učiva, da bova naslednjič znala bolje 
ravnati. Partnerstvo je pač prilagajanje, 
ponižnost je bistvena, vse drugo pride 
samo od sebe,« modro povzame Pri-
mož, ki svojo ponižnost in hvaležnost 
vadi tudi s prostovoljstvom v Sloven-

skem društvu za terapijo s pomočjo 
psov Tačke pomagačke. S Quantom 
obiskujeta domove za ostarele, 
bolnišnice, rehabilitacijski center 
Soča, osnovne šole in vrtce ter 
tako poskušata prižgati iskrice 
veselja pri tistih, ki se učijo ži-
vljenja ali se bojujejo zanj. 

Tako – skoraj filozofsko – se konča 
naš sprehod. Katja in Primož ubrano 
pokličeta vse štirinožce, le Alfa milo 
zacvili, ko jo zapreta v boks v prtlja-
žniku avtomobila. Takoj jo razumeta. 
Spet jo izpustita in ji dovolita, da od-
teče še en krog. »Treba je biti potr-
pežljiv. Če se kuža slabo počuti, bolj 
kriviva sebe, ker se zavedava, da je 
lahko sproščen le, če sva sproščena 
midva,« ljubeče pojasni Katja. 

Na Kodiaqov vozniški sedež brez do-
govarjanja sede Primož, Katja pa mi 
z mešanico spoštovanja in ljubezni, 
ki ju čuti do njega, pove, da mu rada 
prepusti volan: »Ker tako zelo uživa v 
vožnji.« Takrat spoznam, zakaj lahko 
živita in delata tako složno. 
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S psom na pot

Katja in Primož imata s psi v avtu – prevažata namreč tudi svoje hotelske pasje 
stranke – že bogate izkušnje. Zbrali smo nekaj njunih nasvetov. 
PRED POTJO: Koristno je preveriti, ali za državo, v katero potujete, veljajo posebne 
veterinarske zahteve (posebna cepljenja, opravljanje titer testa ali razglistenje ne-
kaj dni pred vstopom v državo). 
NAVAJANJE NA VOŽNJO: Idealno je, če je vašega psa na vožnjo pripravil že vzre-
ditelj, vsekakor pa je treba kondicijo za vožnjo ohranjati. Postopoma podaljšujte 
čas, prebit v avtomobilu, da za psa prva daljša vožnja ne bo prevelik šok. 
BOKS: Na prvem mestu naj bo varnost psa in potnikov v vozilu. Najvarnejši je v 
prtljažnik pritrjen aluminijast boks, ki naj bo le tako velik, da se bo pes v njem lahko 
obrnil. Če je prevelik, psa v njem premetava in mu je lahko slabo. 
OBVEZNA OPREMA: hrana, voda, vrečke za iztrebke, potni list.
SPANJE V HOTELIH: Veliko hotelov že omogoča bivanje psov (in drugih ljubljenč-
kov). Vendarle pa je dobro prej preveriti, ali na eno sobo dovolijo le enega ali več 
ljubljenčkov in ali obstajajo omejitve glede njegove velikosti. 
OPOZORILO: Psov nikoli, v nobenem letnem času, ne puščajte v avtomobilu!
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INSTA
ZGODBA

@4dogsonboard
@vomweissenunterberg
@pasjahisa

Skupno življenje Katje, Primoža in kosmatincev 
lahko spremljajte na Instagram profilih:

https://www.instagram.com/4dogsonboard?utm_source=sc25&utm_campaign=revija_sc25
https://www.instagram.com/vomweissenunterberg?utm_source=sc25&utm_campaign=revija_sc25
https://www.instagram.com/pasjahisa?utm_source=sc25&utm_campaign=revija_sc25
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UJETI PUŠČICO Z GOLIMI ROKAMI, 
IN TO IZ AVTOMOBILA? PRI 
HITROSTI 215 KILOMETROV NA 
URO? NE, TO NI NEMOGOČE. 
IZZIV ZA V GUINNESSOVO 
KNJIGO REKORDOV SO SPREJELI 
LOKOSTRELKA LAURENCE 
BALDAUFF, MOJSTER BORILNIH 
VEŠČIN MARKUS HAAS IN POVSEM 
SERIJSKA OCTAVIA COMBI RS 245.

Da bi olimpijka Laurence, ki je leta 2016 na 
igrah v Riu zastopala Avstrijo, izstrelila pušči-
co in bi jo nato Markus tudi ujel, so potrebni 
res izjemno sodelovanje, popolna natanč-
nost, ravno pravšnja hitrost ter sposobnost 
sprejemanja pravih odločitev ob pravem 
času in reagiranja v najmanjšem delčku 
sekunde. Puščica namreč leti s hitrostjo 215 
kilometrov na uro ali 60 metrov na sekundo! 
Razdalja med lokom in tarčo je merila 70 
metrov. A ker puščica ne leti v ravni črti, 
ampak v loku in tako med letom ne ostaja 
na enaki višini, je bila razdalja, na kateri je bilo 
mogoče iz premikajočega se vozila dejansko 
ujeti puščico, le okoli 30 metrov.

Uspeh je bil torej stvar milimetrov in stotink. 
Laurence je morala ostati povsem mirna in 
puščico izstreliti v natančno tistem trenutku, 
ko je avto dobesedno priletel mimo nje. 
V tem avtomobilu je imel nato Markus 
približno pol sekunde časa, da je skozi 
odprto strešno panoramsko okno ulovil 68 
centimetrov dolgo puščico.

Ste vedeli, da je krilata puščica del Škodi-
nega logotipa, in to že vse od leta 1923? 
Puščica simbolizira hitrost proizvodnje in 
usmerjenost k sodobnim proizvodnim 
metodam, krila pa tehnološki razvoj in 
širino proizvodnega programa. Krog 
oziroma oko v puščici je simbol vizije in 
natančnosti. Spoznajte zgodbo krilate 
puščice in preživite vznemirljivo noč v 
Škodinem muzeju.

DOBER 
ULOV

Ta izjemni podvig, s katerim so se  
sodelujoči vpisali v Guinnessovo knjigo 
rekordov, si lahko ogledate v videu tukaj.

http://www.skoda.si/zakaj-skoda/dediscina/zgodba-o-krilati-puscici?wt_mc=sc25.revija_sc25
http://www.simplyclever.si/dve-puscici-en-rekord?utm_source=sc25&utm_campaign=revija_sc25


ZLATA
EKIPA

JAN KOPECKY IN PAVEL DRESLER STA V LETU 2018 
OSVOJILA NASLOV SVETOVNEGA PRVAKA V RAZREDU 
WRC2. SPOZNAJTE NJUNO IZJEMNO VOZILO, FABIO R5, 
PREDVSEM PA VAM TOKRAT PREDSTAVLJAMO NJUNO 
ADRENALINSKO ZGODBO TUDI Z NEKOLIKO DRUGAČNEGA 
ZORNEGA KOTA – S SOVOZNIŠKEGA SEDEŽA.

BESEDILO: S. A. in M. K.



»Prvič sem se kot sovoznik preizkusil 
leta 2005 in takoj ugotovil, da na de-
snem sedežu uživam. Gre za naval adre-
nalina, za razburjenje, za občutek hitro-
sti, četudi ne sediš za volanom. Sovoznik 
je v reliju kot voznikov dodatni par oči 
in tako mu mora voznik tudi popolnoma 
zaupati. Povedano preprosteje, voznik 
mora voziti natanko tako, kot mu re-
čem. In sovoznik bo vedno znal oceniti, 
če voznik dela to, kar mu je prebral, in 
na pravi način. Če vse deluje, je občutek 
timskega dela izjemen in takrat je moje 
zadovoljstvo največje,« pove Pavel Dre-
sler, desna roka Jana Kopeckega v ekipi 
Škoda Motorsport.

Vloga sovoznika v reliju je mnogo zah-
tevnejša od zgolj branja zapiskov, med-
tem ko je posadka na hitrostni preizku-

šnji. Sovoznik mora namreč imeti odličen 
občutek za ritem, razumeti mora tehniko 
dirkalnika, dobro mora poznati voznika, 
koordinirati delo s servisno ekipo in vod-
stvom, biti v odlični psihofizični kondiciji ... 
In ko je najbolj napeto, mora znati stvari 
tudi dobro zapisati. 

Voznik in sovoznik morata prestati enake 
priprave, njune vozniške licence so istega 
tipa in sovoznik lahko ravno tako vozi dir-
kalnik, če je to potrebno. Za dobrega so-
voznika so nujne tudi izkušnje, biti mora 
natančen, urejen in dober organizator. 
Navsezadnje je na neki način tudi tajnik, 
saj mora namreč skrbeti tudi za vse dru-
ge potrebe posadke, paziti na potrebne 
dokumente, poznati urnik dirke, preučiti 
poseben pravilnik ipd., tako da se lahko 
voznik povsem osredotoči na vožnjo. 

Kako popisati reli?
Kaj vse je torej v zapiskih s proge (splo-
šno imenovanih tudi radar, op. p.), ki jih 
sovoznik bere vozniku? Najpomemb-
nejše informacije, ki jih mora dobiti 
voznik, so, kako poteka zavoj oziroma 
kakšen je njegov kot, kako je speljan za-
četek zavoja oziroma vstop vanj, kako 
dolg je zavoj in kakšen je njegov iztek 
(odprt, zaprt). Nato sta tu še razdalja 
med posameznimi zavoji in idealen po-
ložaj za vstop v zavoj ali izstop iz njega, 
torej tudi to, ali je treba zavoj sekati za 
idealnejšo linijo (oziroma boljši oprijem) 
ali pa ostati na zunanji strani (tudi za-
radi naslednje kombinacije zavojev). 
Pomembno je še, kakšna je kvaliteta 
ceste, kakšen je rob, ali je kje kakšna 
luknja ali depresija, kako se postaviti na 
izboklini, ki zakriva pogled, ipd. 

V slabših vremenskih razmerah lahko 
posebne markacije, kot so znaki, dreve-
sa ali zgradbe ob cesti, olajšajo orienta-
cijo vozniku in sovozniku. »Tudi vrstni 
red branja oznak je pomemben, saj je 
tu lahko razlika. Če denimo vozniku 
preberem 'makadam – dolg – dolg', je 
pesek ali makadam na začetku dolgega 
zavoja, pri napotku 'dolg – dolg – ma-
kadam' pa na koncu,« pojasnjuje razliko 
Dresler.

Vsaka posadka lahko v svetovnem pr-
venstvu progo na popisu prevozi le 
dvakrat, da si pripravi zapiske. Na pr-
vem prehodu voznik diktira podatke 
sovozniku, ki si jih zapiše s pomočjo 
posebnih označb in krajšav. Na drugem 
prehodu sovoznik bere radar vozniku, 
ta pa po potrebi popravlja in dodaja za-
piske. Avtomobil za popis proge (gre za 
serijske ali skoraj serijske avtomobile) 
ima tudi kamero, tako da lahko voznik 
in sovoznik po uradnem popisu še do-
datno preverjata zapisano. 

Seveda ima vsaka posadka svoj sistem 
zapisovanja informacij o progi, toda 
nekateri elementi so skupni vsem. Ne-
katere posadke za označevanje poteka 
zavoja uporabljajo številčni sistem (obi-
čajno lestvico od 1 do 6), druge pa tako 
imenovani opisni sistem. Pri prvem je 
tako oznaka zavoja recimo »levo dva«, 
pri drugem sistemu pa je na primer 
»ostro levo« (pri čemer so oznake za 
stopnje različne). 

Več kot samo kolegi
Pravilo v reliju pravi, da voznik sam iz-
bere sovoznika, saj se morata v dirkal-
niku odlično razumeti. Prava kemija je še 
kako pomembna, saj voznik in sovoznik 
med prvenstvom preživita skupaj več 
časa kot mož in žena. »Seveda obstajajo 
v profesionalnem športu tudi posadke, 
v katerih sta voznik in sovoznik skupaj 
le toliko, kolikor je potrebno, ko je delo 
končano, pa gresta vsak na svoj konec. 
A po drugi strani je Jan tip človeka, ki 

ob sebi ne bi mogel imeti sovoznika, ki 
bi delal samo stvari, ozko potrebne za 
potek relija. Midva sva prijatelja, druživa 
se z istimi ljudmi, rada sva skupaj tudi 
po dirki, najini družini se dobro pozna-
ta. Pravzaprav smo kot velika povezana 
družba in to je super. Najpomembnejše 
je, da si zaupava. Če se torej kjer koli za-
lomi, to urediva takoj, kar v avtu, in tega 
potem pozneje ne pogrevava,« še pove 
Dresler. Jan Kopecky doda: »Pri meni 
je že tako, da če sovoznik ne bi bil moj 
dober prijatelj, ga ne bi mogel imeti ob 
sebi v avtu. Če si sicer ne bi imela kaj 
povedati, če se ne bi mogla smejati istim 
šalam, preprosto ne bi mogla funkcioni-
rati.« 

Na slepo? Skoraj natančno tako
Četudi vozniki, ki redno vozijo prven-
stvo, dobro poznajo posamezne pre-
izkušnje, je nemogoče postaviti dober 
čas brez kvalitetne pomoči sovoznika. 
Izredno pomembno je pravočasno po-
dajanje informacij iz radarja. Če sovoznik 
prebere kombinacijo prepozno, se lahko 

zgodi, da voznik ne bo mogel pripraviti 
avtomobila in ta lahko zleti s ceste. Če 
voznik informacije dobi prehitro, lahko 
to pomeni, da jih je preveč naenkrat, 
zato jih v mislih ne more pravilno razvr-
stiti in urediti. Idealno podajanje podat-
kov je posebno pomembno na hitrih de-
lih proge, kjer sovoznik niti ne more niti 
nima časa pogledati naprej, tako da se 
mora zanašati samo na svoj občutek in 
informacije o poteku proge, ki jih dobiva 
iz sredobežnih sil avtomobila. 

Če se sovoznik na preizkušnji izgubi, pa 
naj bo to zaradi svoje napake, trenutnega 
padca koncentracije ali kakšnega nena-
vadnega dogodka, je najpomembnejše, 
da to takoj sporoči vozniku, ki potem 
nadaljuje na pamet. To se seveda dogaja, 
saj sovoznik ni robot. Toda v radarju ima 
posadka ravno zato kup markacij, torej 
posebnih označb, ki sovozniku pomaga-
jo, da najde natanko določen odsek. Si-
cer pa – ali ste pomislili, kaj se zgodi, ko 
v dirkalniku odpovejo interfoni oziroma 
zvočna povezava po vgrajenih mikrofo-
nih in slušalkah v čeladah? Kričanje je 
skoraj nesmiselno, saj je težko preglasiti 
zvok motorja, menjalnika, podvozja. Vse, 
kar preostane posadki, je sporazumeva-
nje s kretnjami in prsti.

Naporno delo, ki ni za vsakogar
Tako kot vozniki imajo svoje bolj ali manj 
priljubljene relije tudi sovozniki. In to ni 
odvisno od tega, koliko je na njih preme-
tavanja v avtomobilu. Paradoksalno je na 
primer, da je lahko hiter reli na gladki as-
faltni podlagi precej bolj naporen kot tak, 
ki poteka na uničenem makadamu, saj so 
pojemki, pospeški in predvsem bočne 
sile na asfaltu bistveno bolj brutalni. 

»Osebno mi je pri srcu Korzika, ki je sicer 
resen izziv za sovoznika. Po drugi strani 
pa ne maram waleškega relija (Wales 
Rally, op. p.), saj je na urniku ob koncu se-
zone, ko smo vsi že utrujeni, svoje pa do-
dajo še zelo dolge povezovalne etape,« 
razlaga Dresler.

»NAJPO-
MEMBNEJŠE 
JE, DA SI 
ZAUPAVA.  
ČE SE KAJ 
ZALOMI, URE-
DIVA TAKOJ, 
KAR V AVTU.«

SOVOZNIK
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Že ob prvem srečanju takoj pove, da priha-
ja iz velike družine, ki je bila na tak ali dru-
gačen način vedno v stiku z avtomobilistič-
nim športom. V kartingu je že zmagoval, ko 
je bil še v osnovni šoli. Ko je začel redno 
osvajati prva mesta tudi za volanom avto-
mobila, pa ni imel še niti vozniškega izpita. 

Je res, da imate težave s sovozniškim 
sedežem?
Pripravljalni del bi že opravil, toda sedenje 
na desnem sedežu me dela živčnega. Poleg 
tega bi zagotovo bruhal že pri petnajstem 
zavoju. Če že nisem voznik, potem moram 
vsaj gledati skozi okno, da mi ni slabo. 

Pavel Dresler s tem očitno nima težav. 
Kako ste ga izbrali za svojega partnerja? 
Je bil najboljši pri pripravi zapiskov?
To pravzaprav ni bil najpomembnejši kri-
terij. Zame je bilo poglavitno to, kako za-
piske bere. Ker smo imeli pred seboj kar 
nekaj evropskih relijev, je bilo to ključnega 
pomena. Na čeških relijih si lahko progo za-
pomnim precej hitro, toda v evropskem in 
svetovnem prvenstvu je drugače. Pravilno 

JE PRVO IME ŠKODA MOTORSPOR
TA, SVETOVNI PRVAK V RELIJU 
(WRC2) IN MOŽ ZA VOLANOM 
ZMAGOVALNE FABIE R5. SOVO
ZNIŠKEGA SEDEŽA SE BOJI, PRAVI.

branje in pravočasno podajanje zapi-
skov sta na takih relijih najpomemb-
nejša. Vsi sovozniki tega na novih hitro-
stnih preizkušnjah niso sposobni.

Koliko počasnejši bi bili brez sovo-
znika?
To je odvisno predvsem od tega, ali gre 
za reli, ki sem ga prevozil večkrat, ali pa 
za nov reli, ki mi še ni znan. Na progah 
oziroma preizkušnjah, ki jih poznamo, 
je v glavnem pomembno, da zapiske 
posodobimo glede na trenutno stanje 
proge. Med popisom jih popravljamo 
ali zapisujemo spremembe, in tudi če 
progo poznam, je to dovolj za nekaj 
dodatnih sekund, saj si pri 350 kilome-
trih ni mogoče zapomniti vsakega za-
voja. Drugače pa je pri relijih, ki jih ne 
poznam. Tam se lahko razlika na preiz-
kušnji, ki je dolga 20 kilometrov, meri v 
nekaj minutah.

Kje in kdaj s Pavlom najbolj uživata?
To so trenutki, ko morava voziti pov-
sem na meji. Tako je bilo na primer na 
dirki Jännerrallye leta 2013 (evropsko 
prvenstvo, Avstrija, op. p.) ali pa na re-
liju za svetovno prvenstvo v Nemčiji. V 
obeh primerih je bilo prisotnih ogro-
mno čustev in to so potem trenutki, ki 
si jih zapomniš. Vsako leto se s Pavlom 
skupaj veseliva relija po Korziki, ki je 
zame najboljši reli z asfaltno podlago 
na svetu. Če lahko tam prevoziš celo 
hitrostno preizkušnjo povsem na meji 
zmogljivosti in brez napake, potem za-
res čutiš, kako se ti naježi koža. Doma je 
seveda moj najljubši reli Barum (evrop-
sko prvenstvo, Brno, op. p.). Tam mi je 
všeč predvsem zahtevna konkurenca, 
pa tudi domača publika. Kar čutiti je 
mogoče, kako se med ljudmi dviguje 
napetost od prvega dne naprej.

Kako ste sploh pristali v avtomobil-
skem športu? Kaj vas je zaneslo vanj?
Moja družina. Že ded je dirkal z mo-
tocikli, hkrati je vozil motokros in 
vztrajnostne dirke. Bil je zraven, ko so 
v takratno Češkoslovaško prišli prvi 

gokarti. In tradicijo je nadaljeval oče, ki 
je gokartom dodal še gorske hitrostne 
dirke in leta 1994 postal tudi prvi Čeh, 
ki je osvojil naslov evropskega prvaka. 
Med odraščanjem sem sicer preizkusil 
vse mogoče športe, ampak ko sem bil 
star enajst let, sem očetu vendarle po-
vedal, da bi rad vozil gokart. Seveda je 
bil takoj za to, da se začnem ukvarjati 
z avtomobilskim športom, vendar me 
v to nikoli ni silil, za kar sem mu zares 
hvaležen.

Kdaj ste prvič sedli za volan avtomo-
bila?
Zares prvič sem v rokah držal volan, 
ko sem bil star pet ali šest let in sem 
sedel v očetovem naročju, medtem ko 
sva vozila tovornjak Avia. Ampak to mi 
je povedala mama. Moj prvi avtomobil 
je bila Felicia 1.6 in še vedno se živo 
spomnim, da kar nisem mogel pričaka-
ti dneva, ko bom lahko opravil vozniški 
izpit.

Kaj je z eno besedo tisto, kar vas pri 
vašem delu najbolj vznemirja?
Adrenalin. In potem so tu jasno še 
uspehi in zmage, kot pri vsakem špor-
tu. Vse to zahteva ogromno dela, mo-
tošport lahko človeka mentalno, fi-
zično in finančno izčrpa. Ko pa se vse 
sestavi in vidim rezultate svojega dela, 
me to res zadovolji. Kot vsak šport na 
profesionalni ravni pa tudi motošport 
zahteva ogromno časa. Pravzaprav ni 
prostih koncev tedna, ni počitnic. Pre-
prosto moraš naprej in to te lahko iz-
črpa.

Glede na to, koliko svojega življenja 
preživljate v avtomobilu, imate go-
tovo kako zanimivo avtomobilsko 
anekdoto. 
Skoraj vse, kar se mi je pripetilo nena-
vadnega, je na neki način povezano z 
avtomobilom. Pravzaprav je kar težko 
izbrati en dogodek. Se pa na primer 
dobro spomnim, kako smo s prijatelji 
hodili v diskoteko. Vedno sem jih peljal 
tja, jih odložil, in medtem ko so oni ple-

sali, sem se šel sam raje vozit z avto-
mobilom v noč. Po nekaj urah sem jih 
pobral in peljal domov. Ne boste ver-
jeli, koliko sem se naučil za volanom v 
časih teh disko izletov (smeh)!

Kam na svetu pa bi se odpeljali, če bi 
se lahko, kam bi šli?
V tem pogledu so se mi uresničile sa-
nje, saj sem prav zaradi motošporta 
prepotoval velik del sveta. Najraje pa 
imam Avstralijo in takoj za njo Japon-
sko. Tja bi lahko šel kadar koli.

Kakšen voznik sploh ste, seveda v 
povsem običajnem prometu?
Z vsem spoštovanjem do drugih voz-
nikov lahko rečem, da je razlika med 
običajnim voznikom in menoj vendar-
le ogromna. Hitrost, s katero vozimo 
na dirkah, nam daje tudi boljšo spo-
sobnost zaznavanja okolice. Sčasoma 
se naučiš zaznavati stvari, ki jih nava-
den smrtnik ne bi niti približno opazil. 
Sam spoštujem prometne predpise in 
spremljam, kaj se dogaja na cesti. No-
čem se ujeti v dolgo kolono, v kateri 
je voznikov pogled omejen in imaš le 
malo možnosti, da pravilno reagiraš 
na nepričakovano situacijo. V tem pri-
meru raje prehitim vozila pred seboj. 
Že dedek mi je razlagal, da se lahko 
v prometu v vsakem trenutku zgodi 
milijon nepredvidenih dogodkov. In še 
kako je imel prav. Prav zato sem ve-
dno raje korak pred dogajanjem. Sicer 
pa na čeških cestah pogrešam tekoč 
promet in vljudnost. Skoraj bi lahko 
rekel, da so Čehi za volanom preveč 
arogantni.

Na cesti vas lahko srečamo v vaši 
Octavii Combi RS 245. Kdo skrbi za-
njo glede na to, da za vašo »službe-
no« Fabio R5 skrbi cela ekipa?
Res imam rad avtomobile in zato tudi 
rad skrbim zanje. Tudi čistim in perem 
jih zato kar sam. In doslej svojega avta 
še nisem peljal v avtomatsko pralnico, 
saj me preveč skrbijo morebitne pra-
ske na laku (smeh).
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Če Kopecky in Dresler ostajata skupaj, pa je tretji 
člen te uspešne enačbe, Fabia R5, po štirih izjemnih 
letih zdaj dobil zamenjavo. Ne glede na skrbne in 
dolgotrajne priprave, številna testiranja in zvezdni-
ška imena, ki so sedela za volanom tega modela, ni 
nihče pričakoval, da bo Fabia R5 tako prepričljivo 
pometla s konkurenco v svojem razredu (R5) in v 
teh štirih letih pravzaprav postala mera stvari tudi v 
svetovnem prvenstvu WRC2. Uspelo jim je izdelati 
in prodati natanko 252 teh naprednih in visokoteh-
noloških dirkalnikov, kar je glede na zahtevno ročno 
delo in manufakturni pristop pri izdelavi zagotovo 
izjemen dosežek ekipe Škoda Motorsport.
 

Podatki o uspehih, ki jih je Fabia R5 dosegla v 
teh letih, so izjemni: tri posadke so s tem dirkal-
nikom osvojile naslov svetovnega prvaka WRC2 
(Esapekka Lappi in Janne Ferm, 2016; Pontus Ti-
demand in Jonas Andersson, 2017; Jan Kopecky 
in Pavel Dresler, 2018), štiri naslove pa je osvojila 
Škoda v razvrstitvi ekip. Toda to še zdaleč ni vse, 
kar je dosegel najuspešnejši dirkalnik v zgodovini 
Škode. Tri naslove so si posadke privozile tudi v 
regionalnih prvenstvih: Yuya Sumiyama in Takahi-
ro Yasui v azijsko-pacifiškem prvenstvu, Gustavo 
Saba in Fernando Mussano v južnoameriškem ter 
Manvir Singh Baryan in Drew Sturrock v afriškem 
prvenstvu. Povrhu pa je v evropskem prvenstvu 
do 28 let zmagal še Nikolay Gryazin. Ob tem se 
je Škoda okitila še s 17 naslovi državnih prvakov. 

 
Zdaj so pri Škoda Motorsportu pripravili tako 
izdatno posodobljeno Fabio R5, da je potrebo-
vala tudi novo homologacijo (nekakšen potni list 
dirkalnika, ki ga potrdi svetovna avtomobilistič-
na organizacija FIA), preden je prvi prenovljeni 
primerek dobil novega lastnika. Dirkalnik so zdaj 
predvsem približali prenovljeni serijski različi-
ci z novim prednjim delom, masko in žarome-
ti. Seveda pa so se posvetili tudi vsem drugim 
odločilnim komponentam, predvsem pa 1,6-litr-
skemu prisilno polnjenemu motorju. Ta je zdaj 
še zmogljivejši, predvsem pa odzivnejši in vozno 
bolj uporaben. 
 

Z novim modelom bo tudi lažje braniti naslov v 
WRC2. V sezoni 2019 za to skrbita 18-letni finski 
talent Kalle Rovanperä in sovoznik Jonne Halttu-
nen, medtem ko Jan Kopecky in Pavel Dresler na-
stopata na posameznih relijih WRC in hkrati skuša-
ta ponovno osvojiti češko prvenstvo.



BESEDILO: B. B.

BOSTE 
PREBRALI?
PREBRALI 
BOSTE!
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Ste tudi vi prepričani, da se moški in žen-
ske odločamo na različne načine? Seveda, 
boste rekli, ženske se vendar bolj zanašajo 
na intuicijo in moški na razum. 

To pa ne drži čisto!
Raziskave kažejo, da so ženske najmanj 
tako analitične kot moški. Med 32 razi-
skavami na to temo jih je tretjina odkrila, 
da so se ženske pri sprejemanju odloči-
tev bolj sistematično opirale na podatke, 
medtem ko so moški reagirali po občut-
ku. Drugi dve tretjini študij nista odkrili 
prav nobene razlike med spoloma. Kljub 
splošnemu prepričanju torej še zdaleč ne 
velja, da se ženske tako zelo zanašajo na 
intuicijo, pojasnjuje dr. Therese Huston, si-
cer tudi avtorica knjige Kako se odločajo 
ženske: kaj je res, kaj ni in katere strategije 
prinesejo najboljše odločitve. »Je pa res, 
da imajo na začetku pogosto neko slutnjo, 
občutek, ki ga nadgradijo s temeljito ra-
ziskavo.«

Moški tvegajo
»Preveč razširjeno je prepričanje, da po-
stanejo ženske v stresu pretirano pod-
vržene čustvom in pri racionalnem od-
ločanju odpovejo,« poudarja Hustonova. 
Mara Maher, nevroznanstvenica z Uni-
verze v južni Kaliforniji, in Ruud van den 
Bos, nevrobiolog z Univerze Radboud, sta 
ugotovila, da so v stresu moški nagnjeni 
k sprejemanju bolj tveganih odločitev kot 
ženske. »Ko so pod pritiskom in obstaja 
vsaj najmanjša možnost za zelo ugoden 
izid, moški tvegajo, in to večkrat in bolj, 
kot bi sicer. So ženske v stresu v enakem 
položaju? Po navadi ne, saj so običajno 
bolj pozorne na tveganja in se odločajo za 
manjše koristi, ki pa so bolj gotove.«

A doc. dr. Toma Strle, ki na magistrskem 
programu Kognitivna znanost proučuje 
odločanje, opozarja: »Čeprav lahko naj-
demo razlike v odločanju med moškimi 
in ženskami, obstajajo razlike pri odloča-
nju tudi med posamezniki istega spola. 
Nisem prepričan, ali so razlike večje med 
spoloma ali med posamezniki istega spo-
la. Povedati je treba tudi, da raziskave, ki 
se ukvarjajo z razlikami v odločanju med 

35.000
ODLOČITEV VAS ČAKA DANES. KATERA 
BO NASLEDNJA? NAJ VAM POMAGAMO: 
SVETUJEMO, DA BERETE NAPREJ.
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NE 
ODLOČAM 
SE V 
AFEKTU.

POZNAM 
KAR NEKAJ 
ŽENSK, KI 
SO V PRI-
MERJAVI Z 
MOŠKIMI 
PRECEJ OD-
LOČNEJŠE.«

NAJ ODLOČITEV
»MOJA VERJETNO NAJBOLJŠA OD-
LOČITEV JE BILA, DA SE PO ROJSTVU 
DRUGEGA OTROKA NE VRNEM VEČ 
V KLASIČNO SLUŽBO, AMPAK GREM 
NA SVOJE. MOJA NAJSLABŠA OD-
LOČITEV, KI JO OBŽALUJEM ŠE DAN-
DANES, PA JE BILA IZBIRA SREDNJE 
ŠOLE,« JE ISKRENA NASTJA MULEJ. 
EVA AHAČEVČIČ PAKIŽ UGOTAVLJA: 
»MOJE NAJBOLJ ZGREŠENE ODLO-
ČITVE SO V VEČINI PRIMEROV POVE-
ZANE S CONO UDOBJA – KO SEM 
SE PREPROSTO PREPUSTILA TEMU, 
KAR JE BILO V DANEM TRENUTKU 
NAJLAŽJE, ČEPRAV BI BILO DOLGO-
ROČNO VELIKO BOLJE RAVNATI BOLJ 
DRZNO.« 

ROBERT ROŠKAR PA NAJSLABŠIH 
ODLOČITEV NIMA. »NEKOČ SEM MI-
SLIL, DA JIH JE MALO MORJE, POTEM 
PA SEM UGOTOVIL, DA SO SLABE 
ODLOČITVE V BISTVU DOBRE. NUJNO 
JIH POTREBUJEMO ZA RAST IN RA-
ZVOJ. NAJBOLJŠE ODLOČITVE PA SO 
TRI: SELITEV V LJUBLJANO, PODPIS 
POGODBE ZA SLUŽBO NA RADIU 1 IN 
NAKUP STANOVANJA.«

ske bolj vodljive. Ker pa se ukvarjam s 
treniranjem razmišljanja ljudi, osebno ne 
prihajam v stik s takimi, pri katerih bi to 
veljalo, saj udeleženci mojih treningov pri-
dejo ravno zato, da postanejo nadzorniki 
svojih misli, ne glede na spol, starost ali 
izobrazbo.«

Tudi radijski voditelj Robert Roškar meni, 
da pri sprejemanju odločitev ni razlik med 
moškimi in ženskami. »Poznam ženske, ki 
hitre in zahtevne poslovne odločitve spre-
jemajo v trenutku, ter moške, ki dramatič-
no in cmeravo tedne razglabljajo, kaj naj 
storijo sami s seboj.«

Vse odločitve seveda niso enake vrste: o 
nekaterih premišljujemo dolgo, skoncen-

trirano, tehtamo dejstva za in proti, druge 
sprejemamo, ne da bi sploh pomislili, in 
se odločimo hitro, avtomatsko. Saj veste, 
kako lahko cele noči prebedimo in se sku-
šamo odločiti, ali zamenjati službo, imeti 
otroke, se morda preseliti ... Po drugi 
strani pa od trenutka, ko se zbudimo, 
mimogrede sprejmemo na tisoče odlo-
čitev, menda celo 35.000 na dan – od 
tega, kaj obleči, katero fotografijo všeč-
kati, kaj zajtrkovati, če sploh, do vseh 
drugih, ki se jih morda niti ne zavedamo. 

»Pri nepomembnih stvareh se odločam 
hitro, intuitivno, včasih celo popolnoma 
brez razmisleka, saj se mi je zanimivo 
podati v nekaj novega in me ni strah 
neznanega, sprememb ali popravljanja. 

Pri pomembnih pa upoštevam orodja 
razmišljanja, ki jih učim, od de Bonove 
metode šestih klobukov razmišljanja do 
orodij iz programa moč zaznavanja,« je 
iskrena Mulejeva. 

Podobno razmišlja blogerka Eva Aha-
čevčič Pakiž, ki pri odločanju skuša 
uravnovesiti svoj intuitivni in racionalni 
pol. »Je pa tako, da imam kar dobro raz-
vito intuicijo in ji precej zaupam. Sploh 
ko gre za drobne vsakdanje odločitve, 
me redko pusti na cedilu. Poskušam to-
rej poslušati svoj notranji glas. Na dru-
gi strani poskušam na situacije gledati 
pozitivno in si dovolim kakšno zadevo 
preprosto prepustiti toku. Naj bo, kot 
mora biti, si rečem in ne kompliciram.«
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spoloma, večinoma ne raziščejo funkcije 
(osebnih, družbenih, kulturnih) prepričanj 
posameznikov in posameznic o spolnih 
vlogah, ki zagotovo sooblikujejo odloči-
tvene in druge kognitivne procese; tako 
vsaj kažejo nekatere druge raziskave (npr. 
Savani in Job, 2017).« 

Ni črno-beli svet
»Mislim, da razlika ni tako očitna med 
moškimi in ženskami, ampak med posa-
mezniki in posameznicami na splošno, 
saj če je včasih veljalo, da naj bi bili moški 
bolj odločni in racionalni, se to danes zelo 
spreminja in poznam kar nekaj žensk, ki so 
v primerjavi z moškimi precej odločnejše,« 
razmišlja blogerka Tesa Jurjaševič.

»Ne, črno-bele razlike ne obstajajo,« je 
prepričana tudi Nastja Mulej, trenerka 
učinkovitih de Bonovih metod razmišlja-
nja ter specialistka za uspešno reševanje 
težav in ustvarjalno spoprijemanje z izzivi. 
»Seveda pa obstajajo razlike med ljudmi. 
Vsak izmed nas je zgodba zase. Na mno-
ge vplivajo tudi spolne vloge, tako da se 
šteje za tradicionalno ostalino preteklosti, 
ki pa je pri nekaterih še prisotna, da so 
(morajo biti?) moški bolj odločni in žen-



Kako nad poplavo?
V tej vse večji poplavi odločitev, ki jih 
moramo sprejemati na vsakem koraku, 
se bomo lažje prebili skozi dan, če bomo 
odstranili čim več možnosti izbire. Stro-
kovnjaki na primer svetujejo oblačenje v 
vnaprej določene kombinacije, vstajanje 
ob isti uri, tedenski jedilnik in podobne 
strategije. 

Robert Roškar sicer nima fiksnega te-
denskega jedilnika, a zaradi tega nima 
nobenih težav: »Na jedilniku imam v 
grobem stvari, ki jih imam zelo rad in jih 
najpogosteje jem, tako da obstaja velika 
verjetnost, da bo nastalo nekaj znotraj 
tega. Ne vem, kaj bom oblekel jutri, a 
vem, v okviru česa se bom odločal. Vem, 
da bom izbral ene od treh najljubših hlač 
in najverjetneje bel, črn ali siv pulover. 
Malo verjetno, da bom oblekel zelenega, 
čeprav ga imam že tri leta v omari.« 

»Menim, da se ne bi smeli obremenje-
vati s takšnimi odločitvami, kot je jutra-
nje izbiranje oblačil ali tedenski jedilnik. 
Osebno me takšne stvari nikakor ne 
obremenjujejo, kaj šele paralizirajo, saj 
mislim, da nam življenje nastavlja pre-
cej zahtevnejše izzive, kot so te majhne, 
nepomembne vsakdanje odločitve,« je 
prepričana Tesa Jurjaševič, ki sicer izje-
mno zaupa svoji intuiciji.

Eva Ahačevčič Pakiž pa pravi: »Pri izbo-
ru oblačil me vodijo trenutno počutje, 
vreme in dnevni plan dogodkov. Seve-
da, vsakodnevnih odločitev je ogromno, 
a nisem človek, ki bi si pretirano belil 
glavo ob banalnih situacijah, kaj jesti, 
všečkati ali kupiti.«

Nastja Mulej se pri vsakdanjih zadevah 
drži svoje mantre: »80 odstotkov tega, 
kar delaš, naj bo rutinsko, torej hitro – 
tako se oblečem za delavnico, tako za 
sestanek, tako za sprehod in podobno. 
V preostalih primerih pa se zavedaj, da 
si moraš vzeti (kratek) čas za namerno 
razmišljanje, načrtovanje, izmišljanje, 
odločanje, vrednotenje, izbiranje ...«

Včasih razmišljam hit', včasih pa 
počas'
Navežimo se na Mulejevo in se hkrati 
vrnimo nekaj vrstic nazaj, k odloči-
tvam, o katerih premišljujemo dolgo, 
in k tistim, ki jih sprejmemo na hitro. 
Profesor Daniel Kahneman (za svoje 
delo je dobil tudi Nobelovo nagrado) 
je s kolegom Amosom Tverskyjem 
ugotovil, da imamo ljudje pravzaprav 
dva sistema razmišljanja, počasnega 
in hitrega. Obstaja logični del, sposo-
ben analiziranja problema in iskanja 
racionalnega odgovora. Tega dela se 
zavedamo in odlično sprejema odlo-
čitve, vendar je počasen ter zahteva 
precej energije in koncentracije. Ob-
staja pa še drug sistem razmišljanja, 
ki je intuitiven, hiter in samodejen. 
Odgovoren je pravzaprav za večino 
stvari, ki jih naredimo, mislimo ali 
izrečemo. Ta naš avtopilot skrbi za 
tisoče in tisoče odločitev dnevno. 
Problem se pojavi, ko na tak način 

sprejemamo odločitve, ki bi jih morali 
premleti v svojem logičnem sistemu. 

Večina naših prepričanj in mnenj iz-
haja iz avtomatskega odziva. Nato 
naš logični del poišče razlog, zakaj 
v nekaj verjamemo ali mislimo tako, 
kot mislimo. »Če mislimo, da imamo 
razlog, da v nekaj verjamemo, je to 
pogosto napaka. Naša prepričanja, 
želje in upanja ne temeljijo vedno v 
razumu,« opozarja Kahneman. 

Pri hitrem razmišljanju pogosto pri-
demo do napačnih sklepov, se za-
našamo na občutke in predsodke, 
pri počasnem pa potrebujemo več 
informacij in smo pri odločanju bolj 
uravnoteženi, a to od nas zahteva 
več energije. Ves čas skratka nihamo 
med tem, ali bomo razmišljali hitro 
ali počasi, kot je temu v svoji knjigi 
Razmišljanje, hitro in počasno dejal 
Kahneman. 
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Napake
Katere napake pa delamo pri odločanju 
in zakaj? Ljudje smo nagnjeni k izbiri, 
ki za nas pomeni takojšnjo nagrado, pa 
četudi je odločitev na daljši rok za nas 
slaba. Radi se ravnamo po zgledu ljudi, 
ki jih poznamo, pogosto nas vodijo tudi 
čustveni spomini. K slabim odločitvam 
pa nas prepogosto pripeljejo slabe in-
formacije, ki jih iščemo pri neustreznih 
virih. 

In kakšna je pri odločanju vloga čustev? 
Nujno jih potrebujemo, sicer se prepro-
sto nismo sposobni odločati. Dokaz za 
to je primer nekoč uspešnega poslov-
neža, pacienta dr. Antonia Damasia, ki 
po poškodbi možganov ni bi več spo-
soben čustvovanja. Čeprav je njegov IQ 
ostal enako visok, ta mož ni začel spre-
jemati popolnoma racionalnih odločitev 
in še bolj uspeval v poslu, kot bi morda 
pričakovali, ampak je o vsaki stvari pre-
mišljeval v nedogled, kar se je zanj sla-
bo končalo. Učinkovito odločanje torej 
sploh ni mogoče brez čustev, ki skrbijo 
za motivacijo in dajejo pomen. 

Pa vi, tudi vas kdaj zaskrbi lastna ne-
odločnost? Nikar, lahko je namreč celo 
koristna, saj vam včasih daje prepotre-
ben čas za temeljitejši razmislek in vas 
tako obvaruje pred napako. 
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KAKO SE ODLOČATI, DA PRI TEM NE NAREDIMO NAPAKE? 
ČE STE V DILEMI, ALI BOSTE ZA ZAJTRK POJEDLI KOSMIČE ALI ROGLJIČ, PO-
SLEDICE V NOBENEM PRIMERU NE BODO USODNE. PRI MENJAVI SLUŽBE, VPI-
SU NA FAKULTETO ALI NAKUPU AVTOMOBILA PA VELJA UPOŠTEVATI NEKAJ 
NASVETOV.

1. VZEMITE SI ČAS
VELIKE IN POMEMBNE ODLOČITVE SPREJEMAJTE SPOČITI IN SKONCENTRI-
RANI. ČE STE ŽE UTRUJENI IN V STRESU, SE JIM IZOGIBAJTE. ČE STE TIK PRED 
ROKOM, BOSTE BOLJ VERJETNO RAZMIŠLJALI POD VPLIVOM PREDSODKOV 
IN ČUSTVENIH VZGIBOV TER SPREJELI BOLJ TVEGANO ODLOČITEV. »SAM 
SI VZAMEM ČAS IN SE SKUŠAM NE ODLOČATI V AFEKTU. POČAKAM, DA SE 
STRASTI UMIRIJO. NIKOLI SE NE ODLOČAM ZVEČER, PO DOLGEM DNEVU, KO 
SEM UTRUJEN,« PRAVI ROBERT ROŠKAR. 

2. PRIDOBITE INFORMACIJE
TUDI ZA TO POTREBUJETE ČAS, PREDVSEM PA DOVOLJ RAZNOLIKIH VI-
ROV. NE SKLEPAJTE PREHITRO, SKUŠAJTE RAZUMETI, KAJ VAM GOVORIJO 
DEJSTVA. NE IŠČITE LE POTRDITEV ZA LASTNE VNAPREJŠNJE DOMNEVE IN 
PREPRIČANJA.  »RACIONALNO SE ODLOČAM, KADAR ZAČUTIM, DA JE NEKAJ 
POMEMBNO PREMISLITI. TAKRAT VZAMEM SVINČNIK IN PAPIR TER PETNAJST 
MINUT RAZISKUJEM TAKO, DA Z ZAPISOVANJEM SVOJIH MISLI V SKLADU Z 
ORODJI RAZMIŠLJANJA, KI SEM SI JIH ZAČRTALA, ODKRIVAM, KAJ BI BILO 
NAJPRIMERNEJŠE V DANIH OKOLIŠČINAH,« PRAVI NASTJA MULEJ, MED-
TEM KO EVA AHAČEVČIČ PAKIŽ ZA NASVET VELIKOKRAT PROSI KOGA OD 
BLIŽNJIH. 

3. POSTAVITE SISTEM
PREPROSTA PRAVILA VODIJO K BOLJŠIM ODLOČITVAM: POMISLITE SAMO, 
KAKO VAS LAHKO V TRGOVINI PREMAMI PRAZEN ŽELODEC TER KAKŠEN UČI-
NEK IMA DOMA PRIPRAVLJEN IN SKRBNO PREMIŠLJEN NAKUPOVALNI SE-
ZNAM. PODOBNO JE PRI NAKUPU AVTOMOBILA. ZAPIŠITE SI SVOJE POTREBE 
IN ZMOŽNOSTI TER DOBRE IN SLABE STRANI VOZILA, O KATEREM RAZMI-
ŠLJATE, PREDVSEM PA SI POSTAVITE CENOVNO ZGORNJO MEJO, DA VAS NE 
PREMAMIJO ČUSTVA IN SE NE ZALJUBITE V NEKAJ, ZARADI ČESAR VAS BO 
KASNEJE BOLELA GLAVA. 

IN KAKO V DRUŽINI NASTJE MULEJ KUPUJEJO AVTOMOBILE?
 »GLEDE AVTOMOBILOV IMAMO PRI NAS KLASIČNO PORAZDELJENE NA-
LOGE: MOŽ IZBERE MODEL, JAZ PA BARVO (SMEH). PO ENAJSTIH LETIH IN 
POL SMO NAŠEGA ROOMSTERJA, S KATERIM SEM PREVOZILA PO 22.000 
KILOMETROV NA LETO, ZAMENJALI ZA RDEČEGA KODIAQA. KAKO SMO 
PRIŠLI DO ODLOČITVE? PRAVZAPRAV NI BILO DRUGE MOŽNOSTI: POTRE-
BOVALI SMO VEČJI AVTO IN MORAL JE BITI ZNAMKE ŠKODA. KODIAQ ZMA-
GUJE NA VSEH TESTIH, TAKO DA JE BILA MOŽEVA ODLOČITEV LOGIČNA. 
JAZ SEM ŽELELA SAMO ČIM BOLJ ŽIVO BARVO, DA AVTO VEDNO TAKOJ 
NAJDEM NA PARKIRIŠČU.« 
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SAMO
BREZ
PANIKE
PARKIRANJE JE LAHKO PRECEJ ZOPRNA 
REČ. ČE STE KDAJ MED TISTIMI, 
KI KROŽIJO PO ULICAH IN IŠČEJO 
PARKIRNI PROSTOR, V KATEREGA JIM 
NE BI BILO NELAGODNO ZAPELJATI, 
VAM BODO NAŠI NASVETI PRIŠLI ŠE 
KAKO PRAV. POZABITE NA OBČUTKE, 
KI VAS LAHKO PUSTIJO NA CEDILU, IN 
SE POUČITE. KAKO TOREJ PARKIRATI 
BOČNO? RES JE PREPROSTO!

Ne verjamete? Raje odpeljete nekaj dodatnih krogov, 
kot da bi se potrudili parkirati, in to pred očmi vseh 
tistih mimoidočih ter s kolono nervoznih voznikov za 
seboj? Nikar, vaš čas je dragocen!

1.   Zagledali ste prazen prostor in 
ocenili, da je primerno velik za 
vaše vozilo. Vključite smernike 
in se ustavite ob avtomobilu, za 
katerim želite parkirati. Zadnji 
odbijač vašega vozila naj bo ob 
zadnjem odbijaču parkiranega 
vozila. Volan obrnite v desno, 
kolikor je le mogoče.

2.  Zdaj začnite voziti vzvratno. Ko 
bo vaše vozilo približno pod ko-
tom 45 stopinj glede na robnik, 
poravnajte kolesa in z volanom 
naravnost nadaljujte vzvratno 
vožnjo v parkirni prostor.

3.  Ko je notranji rob motornega 
pokrova vašega avtomobila 
(tisti, ki je bližje parkirnemu pro-
storu) poravnan s parkiranimi 
vozili, obrnite volan do konca v 
nasprotno smer. Nato nadaljujte 
vožnjo vzvratno do končne 
točke.

4.  Skoraj ste že parkirali. Zdaj vam 
ostane le še to, da svoje vozilo 
poravnate z drugimi parkiranimi 
avtomobili.

5.  Čestitamo, uspešno ste parkira-
li. Preprosto, mar ne?

Bistvo uspešnega parkiranja – pa naj bo to 
bočno ali vzvratno – je res počasna vožnja. Ne 
hitite, ne bodite nervozni, predvsem pa se ne 
ozirajte na poglede mimoidočih. Seveda pa brez 
primerno nastavljenih ogledal (in čistih stekel) ne 
bo šlo, saj je dober pogled nazaj in navzdol ključ-
nega pomena. Presenetljivo veliko je voznikov, 
ki temu ne posvečajo prav veliko pozornosti. Ne 
bodite eden izmed njih. Za boljšo koncentracijo 
pa priporočamo, da tudi utišate glasbo (če vaš 
multimedijski sistem tega ne stori že sam), saj 
boste tako lahko bolje slišali zvoke parkirnih 
senzorjev in opozorila parkirnega asistenta. In 
seveda – kakšna vaja nikoli ne škodi.

02

03

Kako
se torej 
lotiti 
zadeve?

Citigo e iV  je Škodin električni mestni malček, 
ki je v celoti zamenjal vse druge izvedenke mo-
dela Citigo. Njegov pogonski sklop predstavlja 
električni motor z 61 kilovati moči, ki poganja 
prednja kolesa, posebno impresiven pa je njegov 
navor, saj zmore kar 210 njutonmetrov. In seve-
da, v dnu vozila je baterijski sklop z zmogljivostjo 
36,8 kilovatne ure. Vse to pomeni, da je malček 
še kako okreten in uren med zavoji ter semaforji. 
Ne verjamete? Le 7,6 sekunde potrebuje do 
hitrosti 60 kilometrov na uro, 12,5 sekunde 
do 100 kilometrov na uro, končna hitrost pa je 
omejena na 130 kilometrov na uro. Ponuja do 
265 kilometrov dosega (WLTP), kar je dovolj  
za brezskrbno mestno in primestno vožnjo,  
pa tudi kaj več. 

KOLESA PORAVNAJTE S PLOČNIKOM. USPELO VAM JE!

VOZILO PORAVNAJTE Z OVIRO IN 
OBRNITE VOLAN SKRAJNO DESNO. 

KO DOSEŽETE KOT 45 
STOPINJ, ZAPELJITE VZVRATNO 
NARAVNOST.  

KO JE VAŠ PRTLJAŽNIK V 
PARKIRNEM PROSTORU, OBRNITE 
VOLAN POVSEM LEVO.  

Več o električnem Citigoju e iv 

http://www.skoda.si/citigo-e-iv?wt_mc=sc25.revija_sc25


VRHUNSKI
BESEDILO: Matjaž Korošak 

Nekako tako so se prenove svojega pa-
radnega modela lotili pri Škodi, zato Su-
perb na zunaj ostaja takoj prepoznaven, 
in to tako v limuzinski kot kombijevski 
različici. Je pa dobil dve povsem novi iz-
vedbi, robustnega Superba Scout in dol-
go pričakovanega priključnega hibrida 
Superba iV. 

Najboljše obeh svetov
Priključni hibrid je tista različica preno-
vljenega Superba, ki ji je namenjen naj-
večji del pozornosti. Tisto, kar Superba 
iV PHEV res loči od drugih verzij, je seve-
da pogonski sklop. Poganjata ga namreč 
bencinski motor 1.4 TSI s 115 kilovati 
(156 konjskimi močmi) in elektromo-
tor s 85 kilovati (115 konjskimi močmi). 
Največja izhodna oziroma sistemska 
moč je kar 160 kilovatov (218 konjskih 
moči), največji navor pa kar 400 njuto-
nmetrov. 

Sistem poganjajo prednja kolesa prek 
šeststopenjskega menjalnika DSG, kar 
omogoča posebno varčno in trajnostno 
mobilnost brez sklepanja kompromi-
sov glede vozne dinamike. Superb iV 
izpolnjuje emisijski standard Euro 6d-
-TEMP; emisije CO2 so tako pod 40 
grami na kilometer. Baterijski sklop z 
zmogljivostjo 13 kilovatnih ur omogoča 
doseg zgolj z električnim motorjem do 
55 kilometrov v ciklu WLTP (in hitrost 
celo do 140 kilometrov na uro). Polniti 

ga je mogoče pri standardni gospodinj-
ski vtičnici (približno 6 ur), s stenskim 
polnilnikom (3,5 ure) ali med vožnjo z 
bencinskim motorjem in regenerativ-
nim zaviranjem (pretvarjanje mehanske 
energije pri zaviranju v električno). 

In druge posebnosti?
Superb je tudi v tej izvedbi ostal eden 
najprostornejših avtomobilov v razredu, 
saj je velik baterijski sklop prtljažniku 
odščipnil le 140 oziroma 150 litrov in 
tako ta meri 510 (Combi) oziroma 485 
litrov (limuzina). Vse druge zunanje in 
notranje mere so praktično nespreme-
njene. 

Voznik priključnega hibrida bo imel na 
voljo še nekaj povsem specifičnih pribolj-
škov: tako bo ta model edini dobil infota-
inment sistem zadnje generacije, ki je s 
pomočjo vgrajene kartice (eSIM) vedno 
online, posodobljen, z zadnjimi prometni-
mi informacijami, zraven pa so še sistem 
za pogled okoli avtomobila (Area View), 
sistem za pomoč pri parkiranju prikoli-
ce (Trailer Assist) in brezžična povezava 
za Apple CarPlay (SmartLink je serijski). 
Ravno tako si bo voznik lahko z aplika-
cijo za pametni telefon nastavil želeno 
temperaturo v avtu in seveda nadzoroval 
polnjenje baterije. Aktivni informacijski 
zaslon je serijski z infotainment sistemom 
Columbus (in z nekaj posebnimi, hibridu 
lastnimi prikazi).

NE MENJAJ KONJA, KI ZMAGUJE – LAHKO PA MU POMAGAŠ, DA JE ŠE BOLJŠI. 
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Spoznajte vse novosti!

http://www.skoda.si/superb?wt_mc=sc25.revija_sc25


Oblikovalci so posodobili poteze maske in hladilnika ter 

zunanjost prilagodili novim svetilom. 

Superb je prva Škoda, ki se lahko pohvali s sodobni-

mi matričnimi LED-žarometi. Ti omogočajo popolno 

samodejnost, saj se lahko svetlobni snop, ki osvetljuje 

cesto, prilagaja nasproti vozečim vozilom in pešcem ter 

tako zasenči le tisti segment (ali več njih), ki bi motil 

druge udeležence v prometu, drugi deli cestišča pa 

ostajajo polno osvetljeni. Poleg tega se svetlobni snop 

prilagaja razmeram na cesti, vremenu, konfiguraciji te-

rena … 

Ne glede na minimalne spremembe zunanjosti sta tako kombi kot limu-

zina zaradi novega prednjega dela z globlje v odbijač segajočo masko 

pridobila nekaj milimetrov (natančneje 6 oziroma 8).

Napis ŠKODA je zdaj izpisan na zadnjih vratih.

Zadnje luči so v polni LED-tehniki in omogočajo celo pozdravno 

animacijo ter aktivne smerokaze.  

Kupci se bodo po novem tudi v Superbu lahko odločili za aktivni infor-

macijski zaslon (10,25 palca), ki nadomešča klasično analogno instru-

mentno ploščo in omogoča popolno prilagoditev vseh voznih informacij 

voznikovim željam in trenutnim potrebam. 

V prenovljenem modelu je tudi večji predalček za te-

lefon (PhoneBox), nov pa je tudi večji, kar 9,2 palca 

velik osrednji zaslon infotainment sistema.

Posodobljeni Superb prihaja s priključnohibridnim pogonom, obstaja pa 

še možnost izbire šestih drugih motorjev, ki izpolnjujejo vse standarde 

Euro 6d-TEMP. Kot zanimivost: pri tem modelu je zdaj na voljo deset 

različnih kombinacij motorja in pogona. 

Po nespornem uspehu Octavie (druge generacije), ki je pred 
13 leti uvedla izvedenko Scout za tiste, ki želijo več svobo-
de, a je SUV zanje preprosto preveč, je Superb Scout šele 
drugi Škodin limuzinski oziroma kombilimuzinski model s 
terenskimi geni. Sicer pa sta poudarjeno terensko opravo 
pred kratkim že dobila tudi Kodiaq in Karoq. Preverjenemu 
receptu sledi tudi Superb Scout: novi so karoserijski dodat-
ki za več robustnosti in zaščite okoli kolesnih izrezov, pri 
pragovih in odbijačih (v srebrno sivi barvi), strešne sani so 
enake barve, stalni štirikolesni pogon je serijski, podvozje je 
od tal odmaknjeno dodatnih 15 milimetrov, hkrati pa ima ta 
model zaščito in tehniko podvozja za grobe terene, tako da 
je pod terensko zunanjostjo tudi precej namenske tehnike. 
Sem sodi tudi izbira voznih programov, med katerimi je te-
renski program Off-Road, ki pomožne in varnostne sisteme 

prilagodi vožnji po bolj drseči podlagi. Ne nazadnje je na vo-
ljo tudi sistem uravnavanih blažilnikov DCC.

Za ta vsestranski in funkcionalni model sta na voljo dva 
zmogljiva motorja. Dizelski motor 2.0 TDI ponuja 140 ki-
lovatov (190 konjskih moči) in prenaša največji navor 400 
njutonmetrov na vsa štiri kolesa prek sedemstopenjskega 
menjalnika DSG. Motor ima katalizator SCR z vbrizgavanjem 
tekočine AdBlue in filtrom za trdne delce, kar pomeni, da iz-
polnjuje emisijski standard Euro 6d-TEMP. Štirivaljni bencin-
ski motor 2.0 TSI zmore 200 kilovatov (272 konjskih moči) 
in ima največji navor 350 njutonmetrov. Poleg pogona na 
vsa kolesa je na voljo tudi sedemstopenjski DSG. Tudi motor 
TSI ima filter za trdne (prašne) delce in seveda izpolnjuje 
emisijski standard Euro 6d-TEMP.

Da bo vožnja bolj sproščena in varna, je novi Superb še bolje opre-

mljen z najsodobnejšo tehnologijo asistenčnih varnostnih sistemov. 

Aktivni radarski tempomat prvič deluje v povezavi z novo večfunkcij-

sko kamero za (natančnejšo) prepoznavo prometnih znakov in lahko 

takoj prilagodi oziroma zmanjša hitrost, ko prepozna znak za omejitev 

hitrosti. Nov je sistem Side Assist, ki učinkovito nadgrajuje (in zdru-

žuje) opozarjanje na mrtvi kot in opozarjanje na prečni promet zadaj 

(Rear Traffic Alert). Nova, zmogljivejša radarska tipala zaznavajo ovire 

celo do 70 metrov za avtom (prej 20 metrov). Pri menjavi pasu sistem 

opozarja hitreje in glasneje, hkrati pa je učinkovitejši pri opozarjanju 

na promet pri speljevanju vzvratno. In sistem za zaviranje v sili v me-

stu (Front Assist) je dobil funkcijo prepoznave pešcev, s čimer lahko 

v trenutku, ko prepozna pešca, ki je stopil na cesto, in ugotovi, da 

voznik ne bo zavrl dovolj učinkovito, sam ustavi vozilo. 
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ELEKTRIČNO I  SIMPLY CLEVER

ŽIVIMO V ČASU DIGITALIZACIJE, SPLETNIH STORITEV, DELJENEGA LASTNIŠTVA IN 
ALTERNATIVNIH NAČINOV MOBILNOSTI. PRAV KMALU PA BOMO LAHKO SEDLI ZA VOLAN 

PRVEGA POVSEM ELEKTRIČNEGA VOZILA ZNAMKE ŠKODA.

Že leto 2019 je prineslo dve pomemb-
ni novosti: prva je priključni hibrid 
Superb iV, ki motor z notranjim zgo-
revanjem kombinira z električnim mo-
torjem, druga pa povsem električen 
malček Citigo e iV. V mestih bodo do 
izraza prišle tako njegova kompak-
tnost in okretnost kot povsem breze-
misijska vožnja. Zares revolucionarno 
pa bo leto 2020, saj bo Škoda takrat 
na trg poslala serijsko različico kon-

ceptnega vozila Vision E. To bo hkrati 
prvi električni model znamke Škoda, 
razvit na novi koncernski in povsem 
modularni platformi za električna vo-
zila MEB.

Do leta 2025 bo tako ponudba znam-
ke Škoda obsegala deset elektrificira-
nih modelov v različnih segmentih. Kar 
pet modelov bo povsem električnih, 
drugi pa bodo tako imenovani priključ-

ni hibridi in hibridi. Poleg tega bodo v 
proizvodnji še vedno modeli s posebno 
učinkovitimi motorji z notranjim zgo-
revanjem. Ti bodo lahko še učinkovi-
tejši in čisti v kombinaciji s pogonom 
na stisnjeni zemeljski plin (CNG) in z 
elektrificirano zadnjo osjo. Takšno hi-
bridno tehnologijo so Škodini strokov-
njaki prvič prikazali v konceptu Vision 
X, medtem ko je zadnji predstavljeni 
koncept, Vision RS, priključni hibrid. 

PRVI ELEKTRIČNI AVTOMOBIL (KI 
JE BIL BOLJ PODOBEN KOČIJI BREZ 
KONJ) JE NA CESTE ZAPELJAL ŽE 
LETA 1835, TOREJ CELIH PETDESET 
LET PREJ, PREDEN JE NASTAL PRVI 
TRICIKEL Z MOTORJEM Z NOTRANJIM 
ZGOREVANJEM. PRVI POSKUSI IZDE-
LAVE ELEKTRIČNEGA AVTOMOBILA 
SO NEODVISNO DRUG OD DRUGE-
GA POTEKALI V ITALIJI IN NA NIZO-
ZEMSKEM. IZUMITELJI, KOT STA BILA 
FERDINAND PORSCHE IN FRANTIŠEK 

KRIŽIK, PA SO ELEKTRIČNA VOZILA 
RAZVIJALI NA PREHODU V 20. STO-
LETJE. TUDI PRVI AVTOMOBIL, KI JE 
PRESEGEL MAGIČNIH STO KILOME-
TROV NA URO, JE BIL ELEKTRIČEN IN 
NA ZAČETKU 20. STOLETJA JE BILO V 
ZDA VEČ ELEKTRIČNIH AVTOMOBILOV 
KOT PA TISTIH, KI JIH JE POGANJAL 
BENCIN. 

A KMALU JE ELEKTRIČNI AVTOMOBIL 
IZGUBIL BITKO. TEHNOLOGIJA TEŽ-

KIH SVINČENIH BATERIJSKIH CELIC Z 
ZELO JEDKO ŽVEPLENO KISLINO JE 
BILA PRIMITIVNA IN JE ZAGOTAVLJA-
LA LE BOREN DOSEG. Z ZAČETKOM 
MASOVNE PROIZVODNJE SO ZMA-
GALI AVTOMOBILI Z MOTORJEM Z 
NOTRANJIM ZGOREVANJEM. ZDAJ PA 
SE Z RAZVOJEM TEHNOLOGIJE ELEK-
TRIČNI AVTOMOBILI VRAČAJO V VELI-
KEM SLOGU. NOVE BATERIJSKE CELI-
CE SO VSE BOLJ KOMPAKTNE IN VSE 
LAŽJE TER SE POLNIJO VSE HITREJE.
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SO ENOSTAVNI 
ZA UPRAVLJANJE 
(BREZSTOPENJSKI 
MENJALNIK POŠILJA 
ROČNO PRESTAVLJANJE 
IN PEDAL SKLOPKE V 
ZGODOVINO)

SO PREPROSTEJŠI ZA 
VZDRŽEVANJE (NIČ VEČ 
Z OLJEM UMAZANIH 
ROK)

SO PROSTORNEJŠI 
(ELEKTRIČNI POGONSKI 
SKLOP JE KOMPAKTEN)

SO POPOLNOMA TIHI 
(KOT NAJBOLJ UGLAJE-
NE LIMUZINE)

SO HIPNO ODZIVNI, SAJ 
VAM NIKOLI NI TREBA 
ČAKATI NA POSPEŠEVA-
NJE (CELOTEN NAVOR 
JE NA VOLJO TAKOJ)

BESEDILO: Matjaž Bizjak
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Katere so glavne prednosti e-avto-
mobilov za uporabnike?
Nižji stroški uporabe, nižja cena go-
riva in enostavnejše vzdrževanje. Po-
leg tega je treba omeniti, da je vožnja 
električnega avtomobila preprostejša 
in bolj dinamična. Nedavne napove-
di nekaterih mestnih in regionalnih 
uprav kažejo tudi, da bo vožnja na 
elektriko edina možnost dostopa na 
posamezna območja.

Kako se bo z električnim avtomo-
bilom spremenilo naše vsakdanje 
življenje? Pa naše vozne navade? 
V bližnji prihodnosti bo vožnja na elek-
triko zahtevala več načrtovanja, kot 
ga je prevažanje z avtomobili na ben-
cinski ali dizelski pogon. Asistenčne 
funkcije povezljivosti bodo v tem 
procesu ponujale spletne storitve z 
vodenjem do polnilnih postaj, zago-
tavljale bodo dostop do podatkov o 
stanju avtomobila ali načrtovale čas 
polnjenja. Prilagodljivost se bo izbolj-
ševala z razširitvijo mreže polnilnih 
postaj in skrajševanjem časa polnje-
nja. Številni ljudje dandanes avtomo-
bile uporabljajo za vožnje na krajših 
razdaljah in električni avtomobil je v 
tem pogledu precej bolj ustrezen kot 
tisti s konvencionalnim pogonom.

SUV-modeli dosegajo vse večji tržni 
delež. Je med elektrifikacijo SUV-a 
in kompaktnega avtomobila kakšna 
razlika?
Kakšne bistvene razlike med elek-
trifikacijo modela SUV in na primer 

limuzine ali combija ni. Vsekakor 
osnovna fiziognomija ostaja enaka: 
večja teža, večja kolesa in večji količ-
nik zračnega upora pri modelih SUV 
pomenijo krajši doseg in potrebo po 
večji bateriji. Ljudje danes kupujejo 
modele SUV zaradi njihove oblike in 
višjega sedenja. Ta dejavnika se ne 
glede na vrsto pogonskega sklopa ne 
bosta spremenila.

Kateri dejavniki pa bodo odločil-
ni, da bodo uporabniki sprejeli e-
-vozila?
Če izvzamemo omejen doseg, elek-
trični avtomobili ponujajo številne 
prednosti, ki smo jih že omenili. O 
njih moramo prepričati uporabnike. 
Višja nakupna cena, ki izvira iz viso-
kih stroškov baterije, je naslednja ovi-
ra. Škoda bo vsekakor ponudila zelo 
konkurenčne avtomobile z dobrimi 
zmogljivostmi za, primerjalno gleda-
no, zmerno ceno.

Prednosti električnih 
avtomobilov
Kako bodo električna vozila spremenila podobo avtomobilizma? Katere 
novosti se obetajo uporabnikom? O tem smo se pogovarjali z dr. Guidom 
Haakom, vodjo produktnega menedžmenta znamke Škoda.

Kaj pa uporabniki, ki imajo razmero-
ma nov avtomobil z motorjem z no-
tranjim zgorevanjem in ga namerava-
jo voziti še več let? 
Če ste pravkar kupili tak avtomobil, 
ga boste lahko vozili vsaj toliko časa, 
kot je običajen življenjski cikel vozila. 
Prehod na električne pogone bo po-
stopen. Bencinske črpalke, servisni 
centri in vse drugo pa bo na voljo vsaj 
še nekaj desetletij. 

Kakšne so želje uporabnikov električ-
nih avtomobilov in o čem dvomijo? 
Že dolgo vemo, da bodoče kupce najbolj 
skrbi doseg. Naš prvi električni model, 
Citigo, bo že imel ustrezen doseg sko-
raj 300 kilometrov, naslednje generacije 
električnih avtomobilov pa bodo lahko z 
enim polnjenjem prevozile okoli 500 kilo-
metrov. To je več kot dovolj za vsakdanjo 
vožnjo v službo in nazaj. V povezavi s tem 
sta za uspeh električnih avtomobilov v 

prihodnosti pomembna dejavnika čas 
polnjenja in gostota polnilnih postaj.

Bodo električni avtomobili Škoda ce-
nejši ali dražji od konvencionalnih, če 
upoštevamo stroške vzdrževanja in ži-
vljenjsko dobo komponent?
Uporabnikom želimo ponuditi boljšo vre-
dnost za njihov denar. Električni avtomo-
bili bodo lahko izpolnjevali to našo oblju-
bo, takoj ko se bodo znižale cene baterij.

Konceptno vozilo Vision E je električ-
ni in na vsa štiri kolesa gnani SUV z 
225 kilovati sistemske moči, ob tem 
pa kot prvi Škodin koncept ponuja 
še avtonomno vožnjo tretje stopnje, 
zmogljiv multimedijski sistem, popol-
no povezljivost s spletom in nadzor na 
daljavo. Tudi serijski model bo – tako 
kot koncept – ponujal doseg do 500 
kilometrov z enim polnjenjem.

Priključnohibridni pogonski sklop 
koncepta Vision RS sestavljata ben-
cinski motor 1.5 TSI s 110 kilovati (150 
konjskimi močmi) in električni motor 
s 75 kilovati (102 konjskima moče-
ma). Skupaj razvijeta sistemsko moč 
180 kilovatov (245 konjskih moči) in 
omogočata pospeševanje z mesta do 
100 kilometrov na uro v 7,1 sekunde. 
Avtomobil lahko na elektriko in brez 
izpustov prevozi 70 kilometrov.

ELEKTRIFICIRANIH MODELOV BO DO 
LETA 2025 V PONUDBI ZNAMKE ŠKODA. 
5 BO POVSEM ELEKTRIČNIH, 5 PA BO 
PRIKLJUČNIH HIBRIDOV IN HIBRIDOV.

Konceptna študija Vison 
iV kot prvo Škodino vozilo 
temelji na modularni plat-
formi za električni pogon 
(MEB) koncerna Volkswa-
gen. Dva elektromotorja 
skrbita za brezemisijski po-
gon; Vision iV je tako avto 
s štirikolesnim pogonom. 
Baterija omogoča doseg do 
500 km (po WLTP). 
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V&O
Kako je voziti električni avtomobil?
Nič drugače kot voziti običajen avto-
mobil s samodejnim menjalnikom. Tudi 
električni avtomobil ima namreč pedal 
za plin in zavoro ter prestavno ročico 
(oziroma izbirnik prestav) z oznakami 
P, R, N in D. Toda ker v kabino ne pro-
dira toliko vibracij in zvoka (motorja), je 
doživetje vožnje povsem drugačno. Ob 
pritisku na pedal za plin avtomobil po-
spešuje gladko, suvereno, brez motenj 
oziroma prekinitev toka moči in navora, 
kar je ob prestavljanju običajno pri mo-
torjih z notranjim zgorevanjem in kla-
sičnim (tudi samodejnim) menjalnikom. 
Največji navor je na voljo že pri nekaj 
vrtljajih in pade šele, ko motor doseže 
največje možno število vrtljajev. V praksi 
to pomeni, da ima vozilo z električnim 
motorjem odličen oprijem že pri startu 
in zato tudi dokaj veliko dinamiko. Poleg 
tega pa zelo široko območje delovanja 
električnega motorja pomeni tudi to, da 
vozilo s takim motorjem ne potrebuje 
klasičnega menjalnika z več stopnjami 
prenosa s sklopko. Tako se povprečen 
električni avtomobil zadovolji z eno 
stopnjo prenosa ali največ redukcijsko 
stopnjo od mirovanja pa vse do najve-
čje hitrosti. Zaradi regeneracije zavor-
ne moči pa električni avtomobil tudi 
bistveno manj obremenjuje zavore, saj 
zavira električni motor, ki se v obratni 
smeri delovanja spremeni v dinamo in 
pretvarja kinetično energijo zaviranja v 
električno. Ker so sodobne baterije laž-

je, kot so bile nekoč, in so nameščene 
na najnižji možni točki avtomobila (za 
nižje težišče), ima to seveda pozitiven 
učinek na vodljivost, okretnost in lego 
na cesti.

Kaj pa servisiranje in življenjska doba 
električnega motorja?
Na splošno velja, da električni motorji 
potrebujejo manj vzdrževanja kot kon-
vencionalni. Ker je v električnem mo-
torju le en (in tudi edini) gibljivi del rotor, 
je servisiranje v primerjavi z motorjem 
z notranjim zgorevanjem res minimalno 
(in cenejše). Ravno tako ni treba menja-
vati olja, zračnih filtrov in filtrov goriva. 

Pa baterije ne zavzamejo precej pro-
stora?
Ravno obratno, prav prostornost in pri-
lagodljivost prostora v kabini sta med 
glavnimi prednostmi električnih vozil. 
Baterije so namreč v glavnem name-
ščene v (ravno) dno avtomobila. 

Kje vse je mogoče polniti baterije in 
kako dolgo traja polnjenje?
Obstaja več načinov. Avtomobili imajo 
vgrajene različne polnilnike in vsak od 
teh ne more povsem izkoristiti poten-
ciala polnilnice (ali obratno). Seveda pa 
je mogoče praktično vsak električni 
avtomobil polniti tudi doma, pri gospo-
dinjski vtičnici v domači garaži, toda 
tak način polnjenja baterije traja precej 
dolgo (približno 3,7 kilovata na uro). V 
eni uri polnjenja je mogoče podaljša-
ti doseg za okoli 10 do 15 kilometrov. 
Pri majhnih avtomobilih, ki imajo doseg 
med 100 in 200 kilometri, velja, da jih 
je mogoče enostavno napolniti čez 
noč, toda pri večjih in težjih avtomobilih 
takšno polnjenje traja dlje.

Čas polnjenja se lahko občutno skrajša 
z vgradnjo domače polnilnice (moč tudi 
do 22 kilovatov), kar je zelo praktična 
rešitev za vse lastnike hiš. Nekoliko 
močnejša je verzija polnilnic, kakršne 
je običajno mogoče najti pred hoteli ali 
velikimi nakupovalnimi centri. Pravijo 
jim tudi hitre polnilnice in zmorejo dva-

krat toliko kot domače. Najzmogljivejše 
pa so superhitre polnilnice, ki zmorejo 
napajati baterijo s 40 do 135 kilovati, 
to pa pomeni, da je mogoče v eni uri 
praktično napolniti baterijo večine ba-
terijskih električnih vozil za stotine ki-
lometrov.

V Sloveniji je trenutno okoli 600 javno 
dostopnih polnilnic, od tega manj kot 
sto hitrih z enosmernim (DC) tokom.

Ali električni avtomobil lahko polnim 
med dežjem?
Seveda lahko, in to brez strahu, da bi 
doživeli električni udar ali poškodovali 
električno napeljavo. Tako avtomobil 
kot tudi polnilnik imata v takih primerih 
več stopenj zaščite. Na primer, električ-
ni tok ne steče, dokler avtomobil in pol-
nilnica nista varno povezana in se tudi 
polnilnik ne prepriča, da je vse v redu. In 
obratno: ko potegnete kabel iz vtičnice, 
tok preneha teči, preden bi lahko vtič-
nico izpostavili dežju. Seveda je ravno 
tako povsem varno zapeljati električni 
avtomobil skozi vse vrste samodejnih 
pralnic. 

Kako dolga je življenjska doba bate-
rije oziroma koliko polnjenj prenese?
Po izkušnjah iz držav, v katerih električ-
ne avtomobile uporabljajo pogosteje 
(tudi kot taksije), baterija ohrani od 
75- do 90-odstotno zmogljivost še po 
200 ali celo 300 tisoč prevoženih ki-
lometrih, seveda pa je to odvisno tudi 
od tehnologije (in načina polnjenja). Z 
razvojem elektromobilnosti se spušča-
jo tudi cene nadomestnih baterij, po 
drugi strani pa podaljšana garancija in 
jamstva vedno pogosteje krijejo tudi te 
stroške. 

Ali so električni avtomobili nevarni, če 
se zgodi nesreča?
Tudi električni avtomobili morajo opra-
viti vse zahtevne varnostne teste. Ba-
terije seveda v nesreči niso eksploziv-
ne, hkrati pa električni avto shaja brez 
sklopke, motornega in menjalniškega 
olja, kar vse običajno povzroča požar, 

če se zgodi nesreča. Ima tudi bistveno 
manj mehanskih komponent, kar spet 
vpliva na to, da je možnost nesreč ali 
okvar manjša. Baterije so sicer povsem 
izolirane od potniške kabine, v trenutku 
nesreče pa se ves sistem takoj izklopi in 
prekine povezavo z njimi. 

Baterije imajo tudi poseben sistem hla-
jenja in dobro toplotno odpornost, tako 
da je, tudi če že pride do požara, škoda 
bistveno manjša. Je pa res, da je tak po-
žar težje pogasiti (z uporabo vode, ven-
dar z večje razdalje).

Kakšna pa je sploh razlika med (ba-
terijskim) električnim avtomobilom 
in tako imenovanim priključnim hibri-
dom?
Oba tipa imata vtičnico za polnjenje, 
toda vsa druga tehnika je odločno dru-
gačna. Priključni hibrid (ali s kratico 
PHEV) kombinira klasični motor z no-
tranjim zgorevanjem z električnim mo-
torjem, katerega baterijo je mogoče 
napolniti pri vtičnici oziroma zunanjem 
viru električne energije, hkrati pa tudi 
z regeneracijo in motorjem z notranjim 
zgorevanjem med vožnjo. Tovrstne elek-
trificirane modele je ravno tako mogoče 
voziti zgolj z močjo električnega motor-
ja, vendar je njihov doseg omejen na pri-
bližno 30 do 50 kilometrov. 

Najboljši primerki priključnih hibridov 
danes lahko uporabljajo celo topogra-
fijo zemljevida navigacije in prilagajajo 
izbrano pot v navigacijskem sistemu, da 
bi kar najbolje izrabili oba vira energije. 
Tako avtomobil natanko ve, kdaj upo-
rabljati motor z notranjim zgorevanjem, 
kdaj električni motor in na katerem delu 
poti bosta delovala oba hkrati. Rezultat 
sta majhna poraba in tiha električna 
vožnja, posebno v urbanih okoljih. 

Električne avtomobile pa seveda ženejo 
izključno električni motorji z energijo 
iz baterijskih sklopov, ki imajo precej 
večjo zmogljivost od hibridov, kar po-
meni, da je njihov doseg lahko celo do 
desetkrat daljši.

VOZITI ELEKTRIČNI AVTO – KAJ TO PRAVZAPRAV POMENI V PRAKSI? KAKO DALEČ JE MOGOČE POTOVATI Z NJIMI? 
KAKO DELUJEJO V DEŽJU? IN KAKO SE Z NJIMI SPREMINJA NAŠA VOZNA IZKUŠNJA? IZBRALI SMO NEKAJ VAŠIH 
NAJPOGOSTEJŠIH VPRAŠANJ IN NANJE POVSEM JASNO ODGOVORILI.
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VLADIMIR HROVAT JE SVOJO PRVO ŠKODO SKUPAJ Z OČETOM KUPIL PRED 52 LETI. 
ZADNJO, DESETO, JE V DOMAČO GARAŽO PRIPELJAL PRED NEKAJ MESECI. 

BESEDILO: Anja Leskovar 
FOTO: Domen Grögl

O LJUBEZNI
IN ZVESTOBI
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Glasba v genih
Ko je v družini glasba, tam tudi ostane. 
Očitno je to jezik, ki zna nagovoriti vse ge-
neracije. Vladimirjev ded je igral na orgle, 
oče, izšolani trobentač in harmonikar, pa 
je poučeval v glasbenih šolah in uril tudi 
mladega Vladimirja, ki spodbude prav-
zaprav niti ni potreboval. Vadil je tudi, ko 
igranja ni bilo na programu, sam od sebe 
je študiral skladbe. Kot sedemletni deček 
je tako na harmoniko zaigral Schuberta 
pred polno dvorano tisočih poslušalcev, 
pri trinajstih letih pa je brez treme, kot se 
spominja, za maršala Tita na Dedinju od-
igral izjemno zahtevno uverturo k Lahki 
konjenici Franza von Suppéja. Še kot naj-
stnik je zvok orkestra reške opere obogatil 
z orgelskim zvokom ozvočene harmonike, 
potem pa kot violinist več kot 40 let igral v 
Simfoničnem orkestru RTV Slovenija. Zato 
se prav nič ne začudim, ko mi pove, da se 
nad glasbo navdušujejo tudi vnuki. 

Iz svoje nove Škoda Octavie, ki je snažna, 
kot bi jo pravkar pripeljal iz avtosalona, 
potegne torbo. »Želim si, da bi širil zna-

nje in ljubezen do ustne harmonike, zato 
sem pripravil poseben slovensko-angle-
ški priročnik in ustanovil ansambel ustnih 
harmonik Sorarmonica. Njegovi člani smo 
skupaj prejeli veliko priznanj za dobro 

delo, pa tudi marsikje smo že koncertira-
li, po Evropi in tudi na Tajvanu,« s pono-
som pove in mi roke napolni z njihovimi 
skupnimi in s svojimi solo zgoščenkami. 
Pozornost mi takoj pritegnejo ovitki – na 
njih so med drugim ženske s slik Rudija 
Španzla. »Radi imate ženske, kajne?« raz-
mišljam na glas. Gospod Vladimir pa se 

malenkost skrivnostno namuzne, a zelo 
resno odgovori: »Ženska naj bi bila bogi-
nja. In ta je lahko le ena in edina.«

Tako edine so v njegovem življenju tudi 
Škode. »Morda bi koga odvrnila tovarni-
ška napaka, ki je pestila mojo prvo Ško-
do. Mene ni in ni mi žal. Zvestoba se mi 
je obrestovala. Nobena od kasnejših Škod 
ni delala težav.« Z mehkobo se spomi-
nja bele Favoritke, s katero so takoj po 
prevzemu šli z družino v Belgijo, in prve 
Octavie Combi, ki je imela po njegovem 
mnenju popolno obliko. Pravzaprav o vseh 
svojih Škodah govori s prisrčno naklonje-
nostjo: »Pri vsaki me je nekaj prepričalo, 
da nikoli nisem resneje razmišljal o drugi 
znamki.« Če je imel vsako Škodo v pov-
prečju pet let in če je soditi po njegovi 
vitalnosti, potem bo aktualni, nadvse ele-
gantni antracitni Octavii, ki ga med dru-
gim navdušuje z majhno porabo na avto-
cesti, gotovo sledilo še nekaj Škod. Bodo 
pa morale biti lepe, kajti gospod Vladimir 
je vendarle estet – tako na cesti kot tudi 
na glasbenih odrih. 

Kot že vse življenje ostaja vdan glasbi – je 
namreč akademski glasbenik in sklada-
telj –, je Vladimir Hrovat vsa ta leta ostal 
zvest znamki s krilato puščico. 

Ljubezen je rojena
»Pravzaprav sem bil s Škodo ne neki na-
čin povezan že veliko prej, preden sem 
vzel kredit za prvo. Očetov stric je bil 
pred drugo svetovno vojno industrialec 
v Ljubljani in je imel Škodo. Te so bile ta-
krat poleg Mercedesov pojem vrhunske 
kakovosti. Moj oče je baje užival, ko ga je 
stričev voznik zapeljal na Bled na kremno 
rezino,« se spominja z očitno nostalgijo. 

Tako ni bilo prav posebnega dvoma, kate-
ri bo njegov prvi avto. Škode so bile zanj 
preprosto nekaj posebnega. S posebnim 
žarom govori o svoji tretji Škodi, klasično 
lepem rumenem kupeju (Škoda 110 R 
Coupé, letnik 1974): »Opremil sem jo s šir-
šimi zadnjimi pnevmatikami in šele kasne-
je so mi kolegi priznali, da so jo občudovali 
parkirano pred filharmonijo.« Občudova-
nja vredno pa je bilo tudi obilje prostora 

v njej. Gospod Vladimir se spominja, kako 
so se z družino spravili vanjo in odšli na 
morje. »Še Poljaki, znani po tem, da so v 
avto spravili vse in še več, so v kampu z 
zanimanjem opazovali, kaj vse smo pripe-
ljali s tem na videz majhnim avtom.«

Melodije užitkov
Kljub temu da je še danes zelo energičen 
voznik, 72-letni Vladimir poudarja, da ve-
dno vozi preudarno, previdno in nadzo-
rovano. S posebnim ponosom pove, da 
v več kot pol stoletja vozniškega staža ni 
povzročil niti ene nesreče, verjetno tudi 
zato, ker se načeloma vselej drži osnovnih 
cestnih pravil in predpisov. »Ampak poča-
sna vožnja me preprosto preveč uspava in 
upade mi koncentracija.« 

Koncentracija je tudi najpomembnejši ra-
zlog, da v avtu domala ne posluša resne 
glasbe, ki je sicer pomemben del njegove-
ga življenja od ranega otroštva. »Raje si jo 
privoščim doma v miru, saj se moram na 
glasbo res osredotočiti, da jo lahko v ce-
loti užijem.« Da zna v glasbi res uživati, ni 

dvoma. Ko v pomladnem jutru pred knji-
žnico v domačih Medvodah na ustno har-
moniko zaigra slovensko ljudsko pesem, 
mi zvok vzame sapo. Bogat je, globok, 
večplasten, vsem znana pesem zazveni 
popolnoma drugače. Nisem edina, ki jo 
prevzame. Ljudje se na svoji poti po čtivo 
ustavljajo in prisluhnejo. 

Čeprav se gospod Vladimir v zadnjih 
letih posveča predvsem ustni harmoni-
ki in prirejanju skladb za ta inštrument, 
se je študijsko pravzaprav specializiral v 
violini. No, v resnici je multiinštrumenta-
list. Dajte mu struno in bo zaigral nanjo. 
Dajte mu tipko in šlo bo tudi to. Pa tudi 
pihniti bo znal v marsikateri inštrument 
tako, kot je treba. Poleg ustne harmo-
nike in violine igra na klavir, harmoniko, 
mandolino, tenorski bendžo, blokflavto, 
celo bobnov se je že lotil, pa tudi baski-
tare se ni ustrašil. »Skupina, ki je igrala v 
baru, je potrebovala baskitarista. Pa sem 
izvohal rabljeno baskitaro in ojačevalnik 
ter v nekaj dneh naštudiral logiko tega 
inštrumenta.« 

1. Škoda 1000 MB / 2. Škoda 110 / 3. Škoda 110 R 
Coupé / 4. Škoda 120 Specia l / 5. Škoda 120 / 
6. Škoda Favorit / 7. Škoda Favorit Si lver Line /

8., 9. in 10. Škoda Octavia Combi

ŠKODA, KI JO VOZI DANES
Model: Škoda Octavia Combi Family 
Moč: 85 kW/115 KM
Motor: 1.0 TSI, 999 ccm
Povprečna poraba: 6-7 l na 100 km 
Pri svojem avtomobilu najbolj ceni: 
dobro oblikovane in ogrevane sedeže, 
klasično lepo kovinsko antracitno barvo, 
dobro lego na cesti in varnostne sisteme, 
predvsem sisteme za varno zaviranje in 
sistem proti zdrsavanju

NJEGOVIH PRVIH 

»KO JE V DRU-
ŽINI GLASBA, 
TAM TUDI 
OSTANE.« 

Spoznjate adute 
Octavie Family 
tudi vi!

http://www.skoda.si/octavia/octavia-family?wt_mc=sc25.revija_sc25
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DRUŽINSKI 
AVTO 
V DIRKAŠKIH 
ROKAH
NÜRBURGRING. NORDSCHLEIFE, ZELENI PEKEL, NAJZAHTEVNEJŠE DIRKALIŠČE 
NA SVETU. TOČNO TJA SMO SE PELJALI Z NAŠIM SEDEMSEDEŽNIM SUV-OM, 
KODIAQOM RS. ZAKAJ? DA BI Z NJIM PODRLI HITROSTNI REKORD!

TEKST: B. K.

Znamenita Severna zanka (Nordschleife) 
dirkališča Nürburgring je rezervirana za 
športne in superšportne avtomobile, vo-
dljive in okretne petvratnike ter različne 
posebne ali celo namensko predelane 
modele. Toda zakaj se ne bi na tem dir-
kališču preizkusil še Škodin SUV? Zveni 
kot nora ideja, ampak nam so nore ideje 
všeč, zato smo se s serijskim primerkom 
modela Kodiaq RS lotili osvajanja skoraj 
21 kilometrov legendarnega dirkališča v 
zahodni Nemčiji. 

Noro je dobro
Okreten in uren avto potrebuje okre-
tnega in urnega voznika. To je razlog, 
da je za volan sedla ženska, a ne katera 
koli: le malo je ljudi, ki se lahko pohvalijo 
s tako dobrim poznavanjem tega dirka-
lišča kot profesionalna dirkačica Sabine 
Schmitz, še vedno edina ženska, ki je 
zmagala na vztrajnostni dirki 24 ur Nür-

burgringa. Sabine, ki je tudi odrasla bli-
zu dirkališča, je v najrazličnejših vozilih 
tu odpeljala že več kot 30 tisoč krogov!

»Nordschleife je res neverjetno dirkali-
šče. Vsi so že slišali zanj. Tu se je zgodilo 
toliko dramatičnih stvari, dobrih in sla-
bih. Voziti avto na tem asfaltu je narav-
nost fantastično. Spopadaš se s stezo 
in z vremenom. Lahko je sončno, a pet 
kilometrov kasneje te že čaka močan 
naliv. Tudi v snegu sem že tekmovala 
tukaj. Steza je zelo dolga in nepredvi-
dljiva. Izziv je.«

Legendarno dirkališče blizu gorovja 
Eifel v zahodni Nemčiji je med letoma 
1925 in 1927 zgradilo okoli tri tisoč de-
lavcev. Steza, ki so jo nekajkrat krajšali, 
je zdaj dolga 20,832 kilometra in ima 73 
ovinkov. 33 je levih in 40 desnih. Raz-
lika v nadmorski višini med najvišjo in 

najnižjo točko je približno 300 metrov. 
Šampion formule ena, sir Jackie Ste-
wart, jo je poimenoval Zeleni pekel. Za 
testiranja jo uporabljajo proizvajalci av-
tomobilov, odprta pa je tudi za splošno 
javnost in zasebna vozila.

»Avto je videti športno in tako se tudi 
pelje. Mislila sem si, da sedemsedežnik 
ne bo tako dobro vodljiv, še posebej 
na tako zahtevni stezi, kot je ta, toda 
moji vtisi so izjemni. Odlično se pelje. 
Navdušena sem. Naj poudarim, da je 
avto popolnoma serijski, ničesar nismo 
spreminjali. Če bomo že podrli hitrostni 
rekord, ga moramo z avtom, kakršen 
bo tudi na prodaj, sicer to nima smisla. 
Ljudem želimo pokazati, kako dober 
avto lahko kupijo,« je pojasnila Sabine 
Schmitz in dodala: »Nordschleife je naj-
zahtevnejše dirkališče na svetu. Toliko 
dela je treba vložiti v to, da je avto tukaj 



Ko je govor o avtomobilih, potem Jan 
Kopecky, svetovni prvak v reliju v ra-
zredu WRC2, natančno ve, kaj hoče. 
Kako se je torej Kodiaq RS odrezal na 
njegovem brezkompromisnem testu?

»Res me je presenetil. Njegova vodlji-
vost je prepričljiva, odziva se hitro in 
je predvsem mnogo bolj športen, kot 
sem pričakoval. Seveda ima tudi do-
volj moči in navora, ponuja dober po-
ložaj za volanom, hkrati pa je za svojo 
velikost in težo zelo okreten. Prepro-
sto povedano, je zelo uravnotežen 
avtomobil,« je prve vtise po vožnji z 

najhitrejšim SUV-om znamke Škoda 
strnil dirkač, ki je dobil priložnost za 
dovolj dolg test na zahtevni hidravlični 
plošči in na resnem dirkališču. Kodi-
aqu RS seveda ni prizanašal, a ko je 
bilo vsega konec, je bil iskreno nav-
dušen, celo tako zelo, da bo Kopecky, 
ki trenutno vozi Octavio RS 245, 
tudi sam naročil ta avto. »Predvsem 
sta me prepričali odzivnost motorja 
in enostavnost, s katero je mogoče 
uporabljati vso njegovo moč. Lahko si 
predstavljam, kako preprosto in hitro 
je mogoče prehiteti velik tovornjak, 
kar je seveda odlično, saj bi morala 

biti varnost vendarle na prvem mestu. 
Tudi podvozje je dovolj čvrsto, tako da 
je nagibanje komaj opazno, hkrati pa 
je avtomobil dobro uravnotežen. Med 
vožnjo si lahko voznik privošči celo 
nežen zdrs, česar pri tako velikem av-
tomobilu nisem pričakoval.«

In kaj ga je najbolj presenetilo? »Zvok 
tega avtomobila je neverjeten! Zunaj 
in znotraj se zdi, da je dobro uravno-
težen, skladen. Najbolj zanimivo je, da 
sploh ni slišati, da gre za štirivaljni di-
zelski motor, pravzaprav zveni bolj kot 
osemvaljnik.« 

Sedemsedežni SUV 
s štirikolesnim po-
gonom ni bil pred 
vožnjo za rekord 
deležen nobenih 
inženirskih posegov. 
Šlo je za točno tako 
vozilo, kot ga lahko 
kupite pri vsakem tr-
govcu z vozili Škoda. 

SVETOVNI
PRVAK TESTIRA 
KODIAQA   RS

Kodiaq RS (z novim rdečim logo-
tipom) ne skriva športnih ambicij. 
Dvojno prisilno polnjeni štirivalj-
ni motor 2.0 BiTDI zmore 176 
kilovatov (240 konjskih moči), 
hkrati ponuja tudi resnih 500 
njutonmetrov navora, njegova 
krivulja pa je uporabno ravna. Šti-
rikolesni pogon je vedno speljan 
prek sedemstopenjskega menjal-
nika DSG, del serijske opreme 
pa so tudi prilagodljivo blaženje 
(DCC) in športni sedeži. Do 100 
kilometrov na uro Kodiaq RS 
pospeši v 6,9 sekunde in doseže 
končno hitrost 221 kilometrov 
na uro.

hiter. In inženirji so se res potrudili, da je 
lahko serijski avto tudi na tako zahtev-
nem dirkališču prepričljiv. Od vsega za-
četka se v njem počutim zelo suvereno, 
česar res nisem pričakovala.« 

František Drábek, vodja serije kompak-
tnih modelov pri Škoda Autu, ki je bil 
odgovoren tudi za razvoj Kodiaqa RS in 
je med vožnjo sedel ob Sabine Schmitz, 
je pojasnil: »RS je oznaka za 'rally sport' 
in odraža zgodovino znamke Škoda v 
motošportu. Ljudje z aktivnim življenj-
skim slogom bodo nad Kodiaqom RS 
navdušeni. En in isti avtomobil jim omo-
goča, da varno prevažajo svojo družino 
in se hitro zapeljejo po dirkališču, kot 
je to.«

Zdaj gre zares!
Kraj, kjer srce vsakemu ljubitelju mo-
tošporta začne biti hitreje, je Škodino 
ekipo pozdravil z zanj neobičajnim 
vremenom – ves dan je bilo jasno in 
sončno. Okoli dveh popoldne je nasto-
pil trenutek za to, da zbudijo v življenje 
pogonski stroj Kodiaqa RS. Gre za nov 
motor BiTDI, ki zmore kar 176 kilovatov 
(239 konjskih moči), njegovo športno 
grmenje pa poudari še sistem Dynamic 
Sound Boost.

Na črti, pri kateri običajno startajo adre-
nalinski zasvojenci, ki plačajo, da s svojimi 
avtomobili vozijo po tej stezi, zdaj stoji 
Kodiaq RS s Sabine Schmitz za volanom 
in Františkom Drábkom na sovozniko-
vem sedežu. Za njima je še pet sedežev. 
»Moj slog? Hitrost,« odgovori Schmitze-
va z nasmehom. »Zakaj pa ne? Rada nare-
dim kaj drugačnega, kaj več,« še pravi, ko 
pojasnjuje, zakaj je sedla za volan pri tem 
poskusu rekorda. »Načrt? Plin na polno in 
ostati na progi,« se zasmeje.

Sabine Schmitz vključi športni način 
vožnje, dvigne se startna zastavica in 
Kodiaq RS začne pospeševati po dir-
kališču. Voznica avtomobilu ne bo pri-
zanesla. Vozi s polnim plinom, zavira v 
zadnjem trenutku. Sledi idealni liniji, ko 
zavija, in tako zagotavlja, da vozilo ne iz-
gublja hitrosti. Samozavestno brzi skozi 
zahtevne dele legendarnega dirkališča: 
Lisičji rov, Švedski križ, Vrtiljak … 

Ta športni SUV je res atlet. Za volanom 
Sabine Schmitz tekmuje s časom. Vsi 
napeto pričakujejo trenutek resnice: 
bo Kodiaq RS premagal uro? Konec 
koncev je zato tukaj.

Ekipa v cilju nestrpno pogleduje nao-
krog, napetost raste. Končno! SUV se 
pojavi na obzorju in se neverjetno hitro 
približuje. Avto zdrvi čez ciljno črto z 
več kot 200 kilometri na uro!

Kockasta zastava označuje konec kro-
ga. Oči vseh članov ekipe same od 
sebe sledijo avtu. Nato strmijo v uro. 
Ustavila se je pri 9 minutah, 29 se-
kundah in 84 stotinkah. Kodiaq RS 
je rekorder! Je najhitrejši sedemse-
dežnik, ki je kdaj prišel na cilj proge 
Nord schleife.

Sabine Schmitz

JE PROFESIONALNA DIRKAČICA IN 
ŠE VEDNO EDINA ŽENSKA, KI JE 
ZMAGALA NA VZTRAJ NOSTNI DIRKI 
24 UR NÜRBURGRINGA.
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Bi želeli model Kodiaq 
preizkusiti tudi vi?  
Rezervirajte testno 
vožnjo z njim ali s katerim 
drugim modelom Škoda.

Oglejte si divji video 
vožnje Jana Kopeckega 
s Kodiaqom RS.

http://testiraj.skoda.si?utm_source=sc25&utm_campaign=revija_sc25
http://www.simplyclever.si/svetovni-prvak-testira-kodiaqa-rs?utm_source=sc25&utm_campaign=revija_sc25
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NA
ŠTOP
AVTOŠTOP OPEVAJO PRILJUBLJENE PESMI IN NEPOZABNI FILMI, 
POSVEČENI SO MU ODLIČNI ROMANI. ČAS DIGITALIZACIJE, DELJENJA 
PREVOZOV IN DRUGAČNEGA DOŽIVLJANJA MOBILNOSTI JE TEMU 
DINOZAVRSKEMU NAČINU POTOVANJA ODVZEL MNOŽIČNOST, NE PA 
MOČI. DANAŠNJI ŠTOPARJI SO NEPOPUSTLJIVI GLOBALNI POPOTNIKI. 

BESEDILO: Gorazd Suhadolnik / FOTO: Getty Images
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Avtoštop v digitalni dobi
Na fasadi velike stavbe na začetku Tr-
žaške ceste, kjer iz središča Ljubljane 
zavijete proti morju, ni mogoče spre-
gledati poslikave, ki jo je konec lanske-
ga leta ustvaril postojnski slikar Leon 
Zuodar in upodablja rumeno figuro z 
roko, ki se kot siva kača vije v osmicah, 
obkroži planet in se konča z dvignje-
nim palcem, simbolom avtoštopa. O 
tem početju so prepevali Jim Morrison 
z Doorsi, Jonni Mitchell in Neil Young, 
Ramones, Pearl Jam in Green Day, pa 
tudi blagozvočni Coldplay. Večen spo-
menik tej svobodnjaški obliki potova-
nja so romani Na cesti Jacka Keroua-
ca, Zajtrk prvakov Kurta Vonneguta in 
Štoparski vodnik po Galaksiji Douglasa 
Adamsa. Svojih mladostnih štoparskih 
izkušenj se je pred študenti Univerze 
Stanford rad spominjal Steve Jobs, veli-
ki ustanovitelj Appla. Poveličevanje av-
toštoparske svobode je poskrbelo tudi 
za nekaj izjemnih filmov: Poštar vedno 
zvoni dvakrat, Goli v sedlu, tudi srhljivi 
Teksaški pokol z motorko. Enega od za-
nimivih filmov s štoparsko tematiko, V 
divjino, je posnel Sean Penn po literarni 
predlogi Jona Krakauerja, ki je napisal 
biografsko zgodbo o idealističnem sa-
njaču Christopherju McCandlessu in 
njegovem usodnem avtoštopu na Alja-
sko. Ste tudi vi med tistimi, ki so vsaj 
enkrat občutili vznemirjenje, ko ne veš, 
kam točno te bo pripeljala cesta?

V digitalni eri, času spletnih platform in 
deljenja prevozov avtoštop postaja vse 
redkejša izbira. A z manjšim številom 
štoparjev, boljšo cestno infrastrukturo 
in spletom, tudi kot možnostjo izmenja-
ve informacij, avtoštop tudi pridobiva. 
Na internetu lažje slediš spremembam 
na poti, prebiraš zapise drugih avto-
štoparjev, najdeš zanesljivo vremensko 
napoved. Vse to je za štoparja presne-
to pomembno, še posebej, če ne štopa 
iz nuje – in vsak danes pravi, da tega 
ne počne iz nuje –, ampak potovanje z 
avtoštopom jemlje za samosvoj način 
življenja.

Takšen je Miran Ipavec, prvak sloven-
skega štopanja. »Avtoštoparji zmotno 
veljajo za potnike brez denarja,« pravi 
58-letni ekonomist, med letoma 2002 
in 2006 tudi župan Kanala ob Soči. 
Avtoštoparjevi cilji so sama pot, cesta, 
družba, sorodne duše v daljavah. Ipavec 
je v svojih popotnih čevljih v 35 letih 
nabral 440.200 preštopanih kilome-
trov, 11 krogov okoli sveta, ki jih je delil 

z več kot 9500 vozniki. Od 47 evrop-
skih držav mu jih je manjkalo le še šest. 
»Osvojil jih bom letos,« je sklenil in apri-
la preštopal 42 držav v 20 dneh in 17 
urah. »Namerno sem šel malo bolj po-
časi, ker bom o tem potovanju napisal 
knjigo,« nam je povedal v začetku junija, 
ko smo ga ujeli prav na začetku štopa 
do Moskve.

V zadnjih letih je Ipavec pridelal dva 
»svetovna rekorda«: v desetih dneh je 
preštopal 31 držav, v enem dnevu pa jih 
je preštopal deset. Obisk 31 držav je bil 
dolg 7450 kilometrov, zamenjal je 88 
vozil. Začel je v Helsinkih, se prebil čez 

Baltik in skozi vzhodne države do Gr-
čije, tam pa zavil čez Balkan, švignil do 
Belgije in potem proti severu do Mal-
möja na Švedskem.

Deset držav v enem dnevu je obdelal 
lansko pomlad: Srbijo, Hrvaško, BiH, 
Slovenijo, Italijo, Avstrijo, Nemčijo, Ma-
džarsko, Slovaško in Češko. 1350 kilo-
metrov z 19 vozili v enem dnevu, neiz-
koriščene mu je ostalo še tri četrt ure.

Prvaki so vzhodnjaki
Kanalec ima hudo mednarodno konku-
renco. Aleksej Vorov, predsednik Av-
toštoparske lige iz Sankt Peterburga, 
štopa že 42 let. Kot neuradni absolutni 
rekorder je že pred dvema letoma do-
segel dva milijona preštopanih kilome-
trov. Oktobra 2014 je v 500 urah pre-
štopal 20.000 kilometrov okoli sveta: 
iz Sankt Peterburga do Vladivostoka, 
od Seattla do Bostona in od Madrida 
do Sankt Peterburga. 

Čehu Pavlu Trčali je uspelo preštopa-
ti najdaljšo razdaljo v 24 urah, v petih 
vožnjah iz Miamija do Chicaga, magič-
nih 2777 kilometrov. Poleti 2005 je Tr-
čala osvojil vrh Mount Everesta, potem 
pa še štopal iz baznega tabora pod goro 
(na 5400 metrih nadmorske višine) do 
nepalske prestolnice Katmandu. 

Ko se je še štopalo, v resnici in na filmu 
Po Ipavčevem prepričanju so štopar-
skim potovanjem najbolj odvzeli zagon 
študentske subvencije za javni prevoz 
in »carpooling«, dogovorni skupni 
prevozi v zameno za manjši denarni 
prispevek. Tako so zlati časi štopanja 
minili. Nekoč pač ni bilo mobilnih te-
lefonov in interneta. Bil je čas cvetja 
in ljubezni. 

Fotograf Bojan Brecelj je pogosto što-
pal do Indije. Začel je pred ljubljanski-
mi Križankami, mimo katerih so hru-
meli tovornjakarji proti vzhodu. Pot 
je trajala kakšna dva tedna. »V Iranu 
ti je ustavil prvi avtomobilist, navajeni 
so se bili voziti s polnimi avtomobili. 
Lahko je bilo tudi naporno. V glavnem 
so ustavljali tovornjakarji, ki so bili tudi 
nepredvidljivi in nadležni,« se spomi-
nja fotograf. Afganistan je bil poseben 
zaradi ponosnih in gostoljubnih pre-
bivalcev, Pakistan pa za štoparje tako 
neugoden, da je bilo bolje potovati z 
avtobusom, še pravi Brecelj. »Štopanje 
je bilo učinkovito in prijazno sredstvo 
za premikanje, jasno je bilo, da boš na-
šel sorodne duše, ki ti bodo pomaga-
le. Štopal sem kamor koli, po Evropi, 
na sever in jug. Seveda so popotniki 
vedno našli gostoljubje tudi v naši lju-
bljanski hiši.« 

$LJUDJE NE 
RAZUMEJO, 
ZAKAJ BI 
NEKDO IZGU-
BLJAL ČAS S 
ČAKANJEM 
OB CESTI. A 
ČAR JE PRAV  
V TEM.«

LOKACIJA

ČAS

PRTLJAGA

ZA ŠTOP RAJE IZBERITE CESTE, NA 
KATERIH PROMET NI PREGOST.

NAJBOLJE JE ŠTOPATI PODNEVI, SAJ 
VOZNIKI NERADI USTAVLJAJO ZVEČER 

IN PONOČI.

NAHRBTNIK NAJ BO MED ŠTOPANJEM 
VEDNO V OSPREDJU. VOZNIKI NE MA-

RAJO ZAVAJANJA. 



Hollywoodski oskarjevec Jared Leto 
poskuša z nostalgijo za hipijevskimi 
časi tudi kaj iztržiti. Lansko pomlad je 
obudil svoj najstniški štoparski instinkt 
in za promoviranje albuma America, 
ki ga je posnel s svojo skupino 30 Se-
conds to Mars, uprizoril avtoštop od 
New Yorka do Los Angelesa. V resnici 
je štopal bolj v podporo svoji PR-maši-
neriji: v Teksasu je na dirkališču ustavil 
enega od dirkalnikov Nascar, del poti 
se je prepeljal z Greyhoundovim avto-
busom, v Ohiu pa mu je ustavil voznik 
ogromnega tovornjaka z osemnajstimi 
kolesi. »Krasno je bilo, delila sva misli 
o Ameriki in trenutni klimi, voznik mi je 
govoril o svojih upih in sanjah,« je povedal 
zvezdnik.

Dva moška – najslabši par 
Miran Ipavec je močan v štoparsko naj-
pomembnejši prvini: zelo rad govori. Brez 
tega moški, ki štopa sam, težko preživi. 
Ipavec ima svojo lestvico, po kateri naj-
prej ustavijo eni ženski, potem dvema 
ženskama, nato pa – o tem ni čisto pre-
pričan – moškemu, ki je sam, ali pa paru 
ženska-moški. »Najslabša kombinacija sta 
seveda dva moška,« pravi.

Vsakemu štoparju se kdaj zatakne, a 
vedno mu bo na koncu uspelo dobiti 
prevoz. »Mogoče razmišljam kot stara 
devica, ampak prej ali slej bo nekdo pri-
peljal mimo in ti ustavil,« pravi Ipavec, ki 
je nekoč v Avstriji na voznikovo usmilje-
nje čakal enajst ur. Mlada Nizozemka Iris 
Veldwijk, odločna feministka, je pred 
časom – čeprav je ženska in prete-
žno štopa sama – na milost čakala več 
kot teden dni. A štopala je na Malti, in 
to jadrnico, ki bi jo prepeljala do Italije. 
Iris nenehno potuje in objavlja zapise na 
svoji spletni strani. Njeno načelo je poto-
vanje brez stroškov. Obiskala je 63 držav, 
veliko uporablja brezplačno kampiranje 
in »couchsurfing« (spletno platformo 
za omogočanje gostovanja članov ozi-
roma brezplačno bivanje pri gostitelju 
v drugem kraju), »busking« (igra kitaro 
na ulici), pobira tudi še uporabno hra-

no in reči iz smeti trgovin in restavracij 
(»dumpster diving«). Doslej so jo najbolj 
navdušili Mehika, Iran in Ukrajina. »Rada 
izpodbijam mite, ki smo jih ustvarili o 
krajih in državah.«

Gea Gračner končuje študij komuniko-
logije na FDV. Za seboj ima več kot 300 
avtoštopov. Pravi, da se pri solo štopanju 
veliko naučiš o sebi, svoji potrpežljivosti, 
samozavesti in zaupanju. Kaj pa o dru-
gih ljudeh, družbah, ki jih spoznavaš med 
potovanji? »Treba je imeti zdravo mero 
zaupanja v ljudi, ne da slepo verjameš v 
njihovo dobroto, hkrati pa tudi, da nimaš 
nenehnega strahu, kdaj te bodo zlorabili, 
okradli ali ogoljufali,« odgovarja Gea in do-
daja, da se je treba otresti predsodkov o 
drugih kulturah, verah in narodih. »Štop je 
veliko lažje dobiti v manj razvitih, revnejših 
delih držav, kjer si ljudje vzamejo čas, da te 
spoznajo. Težje je štopati v velikih mestih, 
kjer se ljudem nenehno mudi in pogosto 
ne razumejo, zakaj bi nekdo izgubljal čas s 
čakanjem ob cesti. A čar je prav v tem, v 
potrpljenju in premagovanju strahu pred 
neznanim.«

Avtoštop je močno zdravilo za stereoti-
pe. Jeremy Marie, francoski popotnik in 
štopar, je na svoji spletni strani objavil in-
tervju z Lealo Holcomb in Martinom Da-
lom-Henchem, diplomantoma Univerze v 
Washingtonu. Srečal ju je na jugu Argen-
tine. Oba gluhonema sta preštopala vse 
od Mehike in se pri tem sporazumevala s 
papirjem oziroma pisanjem. »Vozniki po-

gosto poberejo štoparja, da bi se lahko 
pogovarjali, večina jih seveda ne pričakuje 
gluhih štoparjev in na ta račun se pogo-
sto smejimo,« sta mu povedala. Na poti 
sta tudi delala kot prostovoljca v šolah 
za gluhe in rušila tabuje tako pri učencih 
kot učiteljih. Za potešitev lakote sta imela 
na voljo pet dolarjev na dan. »Štopanje in 
couchsurfing bi morali spodbujati in po-
gosteje uporabljati, saj zbližujeta tujce 
ter brišeta strah in nezaupanje,« pravita 
Američana. »Potovanje je najboljša izo-
brazba. V enem letu sva se o vladah, ume-
tnosti, okolju, kulturah, jezikih, kuhanju, 
zgodovini, znanosti in geografiji naučila 
več kot prej v 22 letih formalnega izobra-
ževanja.« 

Na cesti se pišejo doživetja
Vsak sodobni svetovni avtoštopar ima 
svojo spletno stran, Hitchwiki (hitchwiki.
org) pa je spletni kompendij, na katerem 
mrgoli koristnih nasvetov za štoparje, na 
primer o najboljših cestah po posameznih 
državah in celinah. Po Ipavčevih izkušnjah 
so najboljše države za štopanje Irska, Veli-
ka Britanija, Nemčija in Romunija, najslab-
še pa so skandinavske države. Slovenija ni 
dobra, še celo na slabše gre, pravi Miran. 
»Očitno se tudi tako kaže, da vsak raje 
skrbi bolj zase, ljudje so navezani na svoje 
avtomobile, bojijo se, da mu bo štopar kaj 
umazal ali zmočil.« Opaža, da veliko ljudi 
govori po mobilnem telefonu in zato ne 
morejo ustaviti. Od voznikov, ki mu usta-
vijo, je komaj ena šestina žensk, vsaj vsak 
tretji voznik pa je južnih korenin. »Sam 
ustavim vsakomur, tudi če se mu vidi, da 
ima probleme. Drug drugemu moramo 
pomagati,« pravi Ipavec.

Voznik s prav takšno filozofijo je v Berlinu 
ustavil Litovkama Neringi Raulusonyte in 
Kristini Zukaite. Dogovorili so se, da ju pe-
lje 50 kilometrov. Med vožnjo si je Nemec 
premislil in pot se je sprevrgla v pravo 
o disejado: najprej do Luksemburga, po-
tem do Pariza, nazaj v Bruselj, od tam na 
Nizozemsko, v Hamburg, Berlin in končno 
s potnicama v domačo Vilno. V petih dneh 
so prevozili 4000 kilometrov.

»Velika dogodivščina je že sam način po-
tovanja z nahrbtnikom, šotorom in pal-
cem v zraku, saj iz trenutka v trenutek 
ponuja presenečenja,« pravi Gea Gračner. 
»Manj prijetna je, ko na štop čakaš tudi 
pet ur in več, ko ti primanjkuje hrane in 
vode ali pa si teden dni brez prhe in poste-
lje, a jo v ravnovesje postavijo mali čudeži 
na poti, ko te voznik povabi na kosilo, ko 
se pelješ z voznikom tovornjaka in dre-
mlješ na njegovi postelji, ko štopaš v dežju 
in ti ustavijo dobri ljudje, potem pa še pre-
spiš pri njih doma.«

Najboljši Ipavčev štop je bil obenem tudi 
najslabši. »Decembra 1993 mi je na poti 
do Rima ustavil podjetnik iz Pordenona. 
Pozneje me je seznanil s svojim prijate-
ljem, s katerim sva odprla podjetje s še-
stimi delavci. Nekaj let pozneje sem ga 
odkupil. Pred krizo leta 2008 je zaposlo-
valo že 64 ljudi. Potem je šlo vse navzdol, 
glavni kupec iz avtomobilske industrije je 
delo prenesel v Bosno in podjetje zdaj ob-
staja le še na papirju.«

Štopanje čez morje
Avtoštop je dovoljen praktično povsod po 
svetu. Na Kubi mora vladno vozilo, če je 

v njem prostor, štoparju obvezno ustaviti. 
Na Poljskem so včasih v potovalnih uradih 
štoparjem prodajali kupone, za katere so 
vozniki lahko dobili nagrade. Praviloma pa 
je štopanje v vseh državah prepovedano 
na avtocestah in cestninskih postajah. 
Tudi kazni so stroge, pri nas vam bodo za-
računali 150 evrov. 

Zahteven, čeprav uresničljiv podvig je što-
panje plovila – jadrnice, ribiške ladje, tudi 
trajekta, križarke, tovorne ladje. Na Karibih 
na primer ni zelo težko najti mesta na ja-
drnici. Pri tem pa ni tako pomembno, ali 
gre nekdo v vašo smer, kot to, da poiščete 
pravo plovilo oziroma kapitana. Marsika-
teri rad sprejme dodatnega člana posad-
ke v zameno za pomoč pri opravilih ali 
zgolj za družbo. Lahko pa postane mučno, 
če sredi morja ugotovite, da vibracije niso 
prave. Jadrnica se lahko spremeni v zapor.

Tomislav Perko, izkušeni hrvaški štopar, 
govornik in avtor več knjig o potovanjih, je 
na štop preplul Indijski ocean. »Tega ne bi 
ponovil,« je zapisal na svoji spletni strani. 
Njegov nasvet: pri takšnem podvigu ko-
ristijo izkušnje, delavnost, ubogljivost in 
družabnost.

PRAVILA 
USPEŠNEGA 
ŠTOPANJA
NA AVTOŠTOP SE JE TREBA PRI-
PRAVITI, PRAVI TOMISLAV PERKO, 
IZKUŠENI HRVAŠKI POPOTNIK. 
NAREDITE SI NAČRT POTI DO NA-
SLEDNJEGA MESTA IN GLEJTE 
VREMENSKO NAPOVED. IZBERITE 
DOBRO TOČKO ZA ŠTOPANJE, NA 
PRIMER AVTOBUSNO POSTAJA-
LIŠČE, DOVOZ NA AVTOCESTO, 
BENCINSKO POSTAJO. PAZITE NA 
VARNOST, ZATO NE HODITE PO AV-
TOCESTI, NE PIJTE Z VOZNIKOM IN 
MED VOŽNJO NE ZASPITE. VEDNO 
IMEJTE NAČRT B, OBENEM PA SE 
PREPUSTITE DOGAJANJU. PRED-
VSEM PA, ČE STE SE ŽE ODPRAVILI 
NA POTOVANJE, UŽIVAJTE V VSA-
KEM NJEGOVEM TRENUTKU.

MIRAN IPAVEC PA IMA ZA ŠTOPA-
NJE PREVERJENO TAKTIKO: SVEŽE 
OBRIT, SOLIDNO OBLEČEN, NA GLA-
VI BEL KLOBUK. AVTOŠTOPARSKIH 
TRIKOV NE UPORABLJA, CELO SO-
VRAŽI JIH. »ZGODILO SE MI JE ŽE, 
DA SEM USTAVIL PUNCI, IZ GRMA 
PA STA PRILETELA ŠE DVA. NE, TI-
STO, KAR VIDIM, TISTO VZAMEM. 
ZARADI MENE JE LAHKO V GRMU 
TUDI MISS SLOVENIJE,« PRAVI AV-
TOŠTOPAR, KI SO GA IZKUŠNJE NA-
UČILE, DA SE JE TREBA VČASIH MED 
AVTOŠTOPOM VRNITI TUDI ZA PET-
DESET, STO KILOMETROV NAZAJ, 
»NA MOČNO ČRPALKO«, DA LAHKO 
NAPREDUJEŠ.

$AVTOŠTOP 
JE MOČNO 
ZDRAVILO ZA 
STEREOTIPE.«
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PALCE GOR
ZA NAŠ FACEBOOK

Všečkajte nas!

https://www.facebook.com/SkodaSlovenijaOfficial?ref=aymt_homepage_panel?utm_source=sc25&utm_campaign=revija_sc25


PUNCE NA KOLESU
IZ PRVE ROKE O OKVARAH, MOŠKIH, SLOVENSKI VOZNIŠKI 
KULTURI, PA TUDI O LEPŠI STRANI KOLESA: O ŠMINKI, OTROCIH, 
HUJŠANJU IN VETRU V LASEH.

BESEDILO: Miroslav Cvjetičanin

Spoznajte idelano kombinacijo vreče za kolo in sistema posamično 
odstranljivih sedežev VarioFlex, kakršno ponuja denimo model Karoq.

https://youtu.be/MkkkU9oDWys?utm_source=sc25&utm_campaign=revija_sc25


Še pred nekaj leti so bile kolesarke na ce-
sti bolj izjema kot pravilo. Danes je druga-
če. »Če so nas kolesarji sprva gledali kot 
sedmo čudo in na neki način obsojali ter 
pošiljali za štedilnik, ker se mešamo v nji-
hov šport in delamo gnečo na cestah, nas 
sedaj, ko so vendarle dojeli, da mislimo 
resno, spodbujajo. In tudi kolesarijo radi z 
nami. Pa še prav fino se jim zdi,« z nasme-
škom pripoveduje prva dama rekreativ-
nega kolesarstva v Sloveniji, dr. Marjetka 
Conradi. Conradijeva je namreč ustano-
viteljica kolesarskega društva Slovenske 
Specialkarke, katerega število članic raste 
iz tedna v teden. Trenutno že skoraj sto 
žensk skupaj kolesari na cestnih dirkalnih 
kolesih, po domače specialkah, kar je za 
tako specifično kolo izjemen podatek. 
»Ženske se povezujemo v skupine in ko-
lesarimo skupaj. Tako kolesarjenje postaja 
tudi druženje, kar je pri moških že precej 
uveljavljena navada v obliki kolesarskih 
rund,« pojasnjuje Štajerka, ki živi v Ljublja-
ni, sicer doktorica fizike in mlada mamica, 
ki vsako minuto prostega časa preživi na 
kolesu, nekoč pa je resno kolesarila tudi za 
profesionalno žensko ekipo. 

»Ženska družba na kolesu je sicer malce 
drugačna od moške,« pripoveduje o ko-
lesarjenju s fanti in dodaja: »Včasih nas res 
morajo počakati na klancu, pa vendar smo 

na kolesu lepše od njih, kar daje takšnemu 
kolesarjenju poseben čar (smeh). Po dru-
gi strani pa, če kolesarite s partnerjem, je 
to prijetno-koristen skupni hobi. Ker ko-
lesarji na kolesu preživimo kar precejšnji 
odstotek svojega prostega časa, vam bo 
takšno skupno preživljanje uric prihranilo 
prenekatero minuto slabe volje. Usklaje-
vanje z otroki je v tem primeru sicer mal-
ce težje, ampak vse je stvar dogovora, še 
posebej, če sta v družini kolesarja oba in 
razumeta to potrebo.« 

Mateja iz Želimelj, mati dveh otrok, si je 
prvo specialko kupila za 40. rojstni dan. »S 
svojim zadovoljstvom sem za kolesarjenje 
takoj navdušila še partnerja in prijatelje, s 
katerimi gremo pogosto na kakšen izlet. 
Glede na to, da mi kolo zelo veliko pome-
ni, vsak prosti trenutek izkoristim za kak 
krog. Posledično se je izboljšala tudi moja 
forma, moj partner pa si je, da bi mi lažje 
sledil, letos omislil e-kolo oziroma hibri-
dno specialko.«

Brez hlačk? Točno tako 
»Čeprav je najpomembnejše, da se med 
kolesarjenjem počutimo udobno, si kole-
sarke vendarle želimo tudi to, da bi bile vi-
deti dobro. Ženska narava pač. Da se spo-
dnjice pod kolesarskimi hlačami ne nosijo, 
smo se že naučile, pa vendar me še vedno 

vsakič znova preseneti, da nekatere trma-
sto vztrajajo pri tem. Naj povem še enkrat: 
to ni pomembno le z estetskega vidika, 
ampak tudi z zdravstvenega. In prav je, da 
poudarimo, da smo tudi na kolesu ženske. 
Kako lično je videti, če tudi med kolesarje-
njem uporabljamo make up! Z izbiro špor-
tne kozmetike bodo trepalnice lahkotno 
plapolale tudi v najbolj peklenskih razme-
rah, tako da se bomo tudi po stotih pre-
voženih kilometrih lahko samozavestno 
in prešerno nasmehnile mimovozečemu 
kolesarju.«

Čelada vse uniči, mar ne? Tako vsaj meni 
marsikatera dama. »Čelada je nujna in ne, 
v njej nismo videti kot vesoljke. Že zdavnaj 
so začeli delati ženske čelade, ki so seve-
da veliko lepše od moških,« v smehu od-
govori Conradijeva. Proizvajalci na žensko 
dušo pihajo tudi z oprijetimi dresi in maji-
cami ter vse bolj tudi z najpomembnejšim 
– izdelavo koles s specifikam ženskega 
telesa prilagojeno geometrijo.

Nočna mora
In česa se kolesarke bojijo? »Naša nočna 
mora so okvare in snemanje zadnjega ko-
lesa. Sama sem se odločila, da se za me-
njavo zračnice izšolam kar doma, vse z na-
menom, da bi se na kolesu počutila malo 
bolj suvereno. S kolesa sem tako snela 

sprednje kolo – zadnjega si seveda ni-
sem upala, saj nisem bila prepričana, če 
bi ga sploh znala vstaviti nazaj –, spu-
stila zrak iz brezhibne zračnice, zavihala 
rokave in se lotila dela. O tem, koliko 
časa sem prvič porabila za vse skupaj, 
ne bomo izgubljali besed. Pomembno 
je le, da se mi je domači preizkus obre-
stoval in je pripomogel k moji samoza-
vesti na kolesu,« se spominja Marjetka 
Conradi, ki med stvarmi, s katerimi se 
kolesarke ne ukvarjajo s prevelikim nav-
dušenjem, omenja tudi prevoz kolesa z 
avtomobilom. 

Po eni strani namreč kolesa nerade raz-
stavljajo, da bi jih tako spravile v notra-
njost vozila, po drugi pa so za manjše in 
šibkejše kolesarke tudi strešni nosilci 
nepraktični. Kolo namreč težje dvignejo 
na streho, še posebej, če gre za gorska 

ali treking kolesa, ki so občutno težja 
od specialk, da e-koles, ki jih je vse več, 
sploh ne omenjamo. Za ženske najpri-
ročnejša rešitev so prtljažni nosilci, ki se 
montirajo na kljuko avtomobila. Njihova 
uporaba je tako enostavna kot uporaba 
strešnih nosilcev, le da gre vse skupaj 
hitreje in ženskemu telesu prijazneje. 
Poleg tega je tudi vožnja s takimi nosilci 
lahko hitrejša in tišja, poraba goriva pa 
je manjša. In kako je s prevozom koles v 
prtljažniku? Idealna je kombinacija vreče 
za kolo in sistema posamično odstran-
ljivih sedežev VarioFlex, kakršno ponuja 
denimo Škodin SUV-model Karoq.

In zakaj na kolo?
»Največ žensk se za rekreativno kolesar-
jenje odloča po 20. letu. Veliko se jih odlo-
či za kolo, ker kolesari njihov partner, nekaj 
jih je prepričala najboljša prijateljica, nekaj 
pa je takšnih, ki so preprosto pripravljene 
poskusiti kaj novega,« ocenjuje Conradi-
jeva. Pa še en motiv je precej pogost. Teja 
iz Domžal, mati dveh osnovnošolcev, je 
denimo začela kolesariti predvsem zato, 
ker je mislila, da bo tako hitreje shujšala. 
A na začetku je tehtnica kazala še več, 
ker je pridobila mišice. Kratkoročno se s 
pomočjo kolesarjenja res ne da shujšati, 
na daljši rok pa precej. Teja pravi, da je v 
treh sezonah shujšala deset kilogramov. Ti 

so se resda topili po gramih, vendar jo je 
že po nekaj vožnjah kolesarjenje povsem 
prevzelo. Kolo se je iz njene shujševalne 
naprave spremenilo v sredstvo za dose-
ganje najboljšega počutja. 

Varnost vedno na prvem mestu
»Čeprav nerada, moram omeniti, da z na-
raščanjem števila kolesark in kolesarjev 
na cesti narašča tudi število do kolesarjev 
nestrpnih voznikov avtomobilov. To je na 
žalost dejstvo, ki ga je treba vzeti v zakup 
in ga ozavestiti. Zavedati se moramo, da 
smo na cesti šibkejši člen. To pomeni, da 
je včasih pametno zmanjšati hitrost, če-
prav imamo prednost pred avtomobili, pri 
zavijanju pa je bolje dvakrat preveriti, ali 
je res varno. Na srečo statistični podatki 
kažejo, da je število kolesarskih nesreč še 
vedno majhno in nikakor ne preseže pozi-
tivnih učinkov, ki jih sicer prinaša kolesar-
jenje. Največ bomo torej za svojo varnost 
naredile kar same z dovolj previdnosti, 
upoštevanjem cestnoprometnih predpi-
sov in izbiro manj prometnih cest,« poziva 
kolesarke Marjetka Conradi. 

Sama se v službo ne vozi s kolesom. Tudi 
druge ženske se kolesarjenju marsikdaj iz-
ognejo, pogosto tudi zato, ker jih je strah, 
da si bodo uničile pričesko, se prepotile, 
umazale ... Nič pa ne ustavi oblikovalke 
Petre iz Medvod, ki v prostem času bolj 
redko sede na kolo, zato pa samo do služ-
be in nazaj domov v enem letu prekolesari 
kar okoli pet tisoč kilometrov. Koliko pa 
kolesarite vi?

DVOKOLESNO I  SIMPLY CLEVER

»NAŠA NOČ-
NA MORA SO 
OKVARE IN 
SNEMANJE 
ZADNJEGA 
KOLESA.«

»KOLESAR-
KE VENDAR-
LE ŽELIMO 
TUDI TO, DA 
BI BILE VIDE-
TI DOBRO. « 

Oglejte si, kako preprosto je 
montiranje koles na strešne nosilce!

https://youtu.be/t4t8PsOK-AE?utm_source=sc25&utm_campaign=revija_sc25


PRIPRAVLJENI 
NA VZLET?

KODIAQ RS SKODA.SI

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 6,9−5,0 l/100 km in 167−131 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 

0,0618−0,0284 g/km, trdi delci: 0,00101−0,00005 g/km, število delcev: 2,24−0,00 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 

plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 

Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

V SREDIŠČU I  SIMPLY CLEVER

NA POMOČ!
STE DOŽIVELI NEZGODO? VAS JE NEPRIJETNO PRESENETILA OKVARA? ALI VAM JE SAMO 
ZMANJKALO GORIVA? NE SKRBITE! KOT PRAVI PARTNER VAS NIKOLI NE BOMO PUSTILI NA CEDILU: 
Z ASISTENCO PORSCHE SLOVENIJA – ŠKODA VAM BOMO PRIHITELI NA POMOČ KJER KOLI IN KADAR 
KOLI. SEVEDA BREZPLAČNO. 

Jamstvo mobilnosti velja za celotno življenjsko 
dobo vašega vozila in se podaljša z vsakim ser-
visnim pregledom na našem pooblaščenem 
servisu v Sloveniji. Pomoč vam je na voljo 365 
dni v letu, 24 ur na dan, v Sloveniji in po Evropi.

POSKRBELI BOMO ZA VAŠE VOZILO 
Vozilo bomo popravili že na cesti, če bo le mo-
goče, sicer pa bomo brezplačno in hitro uredili 
vleko in popravilo na servisu. Pomagali bomo 
tudi pri manjših težavah, kot so izpraznjen aku-
mulator, menjava poškodovanega kolesa ali 
pomanjkanje goriva. Po potrebi bomo poskr-
beli za prevoz vozila iz tujine v Slovenijo.

POSKRBELI BOMO ZA VAS
Če bo treba vaše vozilo odvleči v popravilo, 
bomo poskrbeli za vaš nadomestni prevoz. Če 
servis ne bo mogel hitro popraviti vozila, vam 
bomo priskrbeli nadomestno vozilo, po potre-
bi pa uredili tudi pot z avtobusom, vlakom ali 
letalom oziroma taksijem.

A NE POZABITE
V primeru okvare, nezgode ali nesreče takoj 
pokličite številko asistence in počakajte na 
našo ekipo. Popravil se ne lotevajte sami, za 
servisna popravila pa vselej izberite poobla-
ščeni servis. 

MOJA ASISTENCA
PORSCHE SLOVENIJA – 

ŠKODA

080 19 14

za klice iz tujine:
+386 1 58 25 102

ŠTEVILKA MOJEGA
SERVISERJA: 

Več informacij

080 19 41

http://skoda.si/informacije-in-storitve/asistenca-skoda?wt_mc=sc25.revija_sc25
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 7,0 – 4,4 l/100 km in 158 – 116 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 

0,0429 – 0,0200 g/km, trdi delci: 0,00037 – 0,00007 g/km, število delcev: 1,75 – 0,01 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.

ŠKODA KAROQ
ZAČARA TE!


