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Pozitivna energija.

To je naš odnos do sveta. To je naša zaveza 
za prihodnost. In takšni smo tisti, ki živimo 
in vozimo Škodo. Vemo, da je naše najve-
čje bogastvo v ljudeh, ki jih imamo radi, in 
v okolju, kjer rastejo naše sanje in dozore-
vajo naše misli.

Tega se zavedajo Bogdan Pelcl in člani nje-
gove mlade družine, ki so po preizkušnjah 
preteklosti hvaležni za vsak nov dan, ki ga 
srečni preživijo v slogi. Predstavljamo nji-
hovo navdihujočo zgodbo, ker je to pač 
Simply Clever. Tako kot kolesa, ki jih ima 
Škoda v svojem DNK in katerih paleto ves 
čas širimo. Preprosto brihtna je tudi naša 
odločitev, da razkrijemo prvi električni 
koncept v Škodini dolgi zgodovini, s kate-
rim se znamka s krilato puščico odločno 
podaja na novo, prijaznejšo pot. 

Drugačne poti za drugačne ljudi, za pozi-
tivne in radovedne, se odpirajo tudi z no-
vim Karoqom. Predstavljamo ga na stra-
neh te revije, še več informacij v besedi in 
gibljivih slikah pa najdete na naši preno-
vljeni spletni strani! Nova skoda.si vas čaka 
– in naši sodelavci v Škodinih salonih po 
vsej Sloveniji tudi. 

Z nasmehom. 

Petr Podlipný,
direktor blagovne znamke Škoda, 
Porsche Slovenija d. o. o.
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Popolnoma električno gnano
konceptno vozilo znamke Škoda.

Bela Fabia skriva vse barve.

Tesa Jurjaševič, 
Eva Ahačevčič Pakiž,  
Ana Žontar Kristanc

Od blizu.

Kolesa s krilato puščico.

Na obisku pri družini Pelcl.

Drugačen SUV za drugačne poti: Karoq.
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ČRNA JE
     NOVA ČRNA

ŠKODA FABIA Black Edition

Priljubljena črna se zdaj vrača v še privlačnejši obliki. Prepustite se čarom 
FABIE Black Edition, ki zapelje s prepričljivim spletom prefinjene elegance 
in izrazite športnosti. Zdrsnite za volan edinstvenega vozila, ki z dinamičnimi 
oblikami in biserno črno barvo izraža osupljivo samozavest, s sodobno 
zasnovano notranjostjo pa nudi vrhunsko udobje.

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,9−4,9 l/100 km in 101−112 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov 

(NOx): 0,0115-0,0538 g/km, trdi delci: 0,0−0,00086 g/km, število delcev: 0,0−1,73 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. SKODA.SI

SIMPLY CLEVER

FabiaBlack SimplyClever210x280 V02.indd   1 31/07/2017   14:26
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 BESEDILO: B. B.

PRIHODNOST SE ZAČENJA ZDAJ: ŠKODA JE PREDSTAVILA POPOLNOMA 
ELEKTRIČNO GNANO KONCEPTNO VOZILO VISIONE. PRVA SERIJSKA ELEK-
TRIČNA KRILATA PUŠČICA BO NA CESTAH LETA 2020. 

VisionE izpolnjuje standarde tretje stopnje 
vozne avtonomije. Samostojno zmore krmiliti 
avtomobil v gneči, voziti znotraj svojega voznega 
pasu in se umikati, prehitevati, sam poiskati pro-
sto parkirno mesto ter sam parkirati in zapeljati s 
parkirnega mesta. 

Zaradi sistemske moči 225 kW lahko VisionE 
pospešuje dovolj odločno, končna hitrost pa je 
omejena na 180 km/h. Zmogljiva Li-ionska bate-
rija in optimalna regeneracija zavorne sile omo-
gočata doseg do 500 kilometrov. Inteligentni 
nadzor motorjev pomeni idealno sodelovanje 
obeh motorjev z največjo možno učinkovitostjo, 
hkrati pa omogoča tudi štirikolesni pogon. Pogon 

prednjih oziroma zadnjih koles se tako vklaplja po 
potrebi, s tem pa lahko sistem zagotovi največjo 
mogočo stabilnost, varnost in vozno dinamiko.

Sredinski del instrumentne plošče je rezerviran 
za glavni zaslon, na katerem lahko voznik in po-
tnik spredaj najdeta in uporabljata vse pomemb-
ne informacije in storitve sistema ŠKODA Con-
nect. Vsak potnik ima poleg tega še svoj osebni 
zaslon. Sovoznikov je nameščen na armaturni 
plošči, zaslona za potnika na zadnji klopi pa sta 
vdelana v hrbtni del naslona prednjih sedežev. 

V vsakih vratih avtomobila je vgrajen tudi pro-
stor za mobilni telefon, kjer je mogoče brezžično 

(induktivno) polniti pametne telefone. Dostop 
do svojega pametnega telefona ima vsak 
potnik prek osebnega zaslona. 

Zaradi velikih steklenih površin je notra-
njost vozila VisionE svetla in pregledna. Štir-
je posamični vrtljivi školjkasti sedeži z ino-
vativnimi naslonjali so nekoliko dvignjeni, da 
vsem potnikom omogočajo še boljši pregled 
iz avtomobila. Prav tako jih je mogoče obra-
čati za 20 stopinj. Ko so vrata odprta, sedeži 
zdrsnejo proti zunanjosti ter s tem olajšajo 
vstop in izstop. Dno vozila je brez klasične-
ga sredinskega tunela, kar zagotavlja še več 
prostora.

popolnoma električnih vozil bo poleg priključnih 

hibridov do leta 2025 v Škodini ponudbi. Vsaka 

četrta prodana Škoda bo tedaj bodisi električna 

ali priključni hibrid. Elektrifikacija Škodine 

modelske palete se sicer začenja leta 2019, ko 

bo na trgu Superb kot priključni hibrid.

Pozitivna energija ustvarja presežke: 
v ekipi oblikovalcev in inženirjev, ki so 
ustvarili novi koncept, je tudi Slove-
nec Marko Jevtič, ki je sodeloval že 

pri Superbu, Kodiaqu in Karoqu.
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ZADETEK
V POLNO
KO SE ŠKODINA PUŠČICA UJAME V VRHUNSKO KOMBINACIJO AVTOMOBILSKEGA DIZAJNA IN TEHNOLOGIJE, JE REZULTAT 

LAHKO LE POPOLNA ZMAGA. POVEDANO DRUGAČE: KAROQ.

Ko smo iskali ime novega špor-
tnega terenca v družini Škoda, smo se 

za navdih spet podali na aljaški otok Kodiak, 
kjer je ime dobil tudi Kodiaq. Če njegovo ime iz-
haja iz tamkajšnjega poimenovanja za največjega 
izmed vseh rjavih medvedov na svetu, kaj torej po-
meni ime Karoq? Kombinacijo besede puščica (ruq) 
in avtomobil (kaa'raq) v jeziku kodiaških avtohtonih 
prebivalcev! In kaj ima z vsem skupaj puščica? Pu-

ščica je sestavni del Škodinega logotipa, in to 
ne kar katera koli: gre za indijansko pu-

ščico s perjanico, ki simbolizira 
napredek.

 BESEDILO: Matej Kačič 



Kompaktni Karoq ne skriva, da je del družine 
Škoda. Na pogled povzema oblikovne poteze 
velikega športnega terenca, hkrati pa ponuja šte-
vilne adute, s katerimi lahko prepriča družine z 
otroki, starejše voznike, aktivne posameznike pa 
tudi vse tiste, ki se nekoliko bojijo večjih avtomo-
bilov in se jim Kodiaq zdi preprosto prevelik za-
nje. Karoq ima namreč vse, kar premorejo veliki.

Izjemen paket
Karoq je utelešenje praktičnosti, prostornosti in 
varnosti. Omogoča vso sodobno povezljivost, 
višji položaj sedenja ter s tem lažje vstopanje 
in večjo preglednost, poganjajo ga zmogljivi in 
varčni motorji, stavi pa seveda na robustnost, 
tudi v kombinaciji s štirikolesnim pogonom.  V 
notranjosti izstopa povsem na novo zasnovana 
armaturna plošča, ki je razdeljena na širši zgornji 
in ožji spodnji del. Delitev je najopaznejša na veli-
kih dekorativnih površinah na sovoznikovi strani, 
enak oblikovalski pristop pa se nadaljuje z deko-
rativnimi letvami v vratih. Velika novost je aktivni 
informacijski zaslon pred voznikom, ki si lahko 
pogled na merilnike prilagodi povsem po svojih 
željah in potrebah. Na poti v neznano tako prav 
pride velika navigacija, v naseljih pa velik prikaz 
trenutne hitrosti. Karoq je seveda na tisoč in en 
način povezljiv s pametnimi telefoni, v njem lah-
ko uživate v vseh čarih interneta, infotainment 
sistemi pa bodo potnikom močno skrajšali tre-
nutke do prihoda na cilj.

V slabo voljo spravlja tudi enoprostorce
Škoda je tako rekoč sinonim za izjemno prostor-
no notranjost in Karoq tu ne razočara. Po me-
rah sodi med večje predstavnike kompaktnih 
športnih terencev in križancev, ima pa tudi dolgo 
medosno razdaljo, kar pozitivno vpliva na poču-
tje do petih potnikov. Večja oddaljenost od tal in 
lažje vstopanje bosta všeč starejšim, z družinske-
ga vidika pa je uporaben širok kot odpiranja vrat, 
saj bo posedanje malčkov v otroške sedeže pov-
sem enostavno. Starši se bodo razveselili tudi 
lahko dostopnih priključkov Isofix, večji otroci in 
odrasli pa radodarno odmerjenega prostora za 
kolena, ramena in glave.

Z odlično lahko ocenimo tri posamično prilago-
dljive in ločeno odstranljive sedeže zadaj. Sistem 
VarioFlex, ki ga že dobro poznajo vozniki Yetija, 
pride v praksi še kako prav. Vsak sedež posebej 
je namreč mogoče vzdolžno pomikati ali pov-
sem preprosto odstraniti iz vozila. Kar predsta-
vljajte si: štirje potniki, sredinski sedež odstra-
njen, namesto njega pa smuči, sup ali oprema za 
kajtanje. Res, Karoq je odličen partner za ljudi z 
aktivnim življenjskim slogom!

Kako spraviti slona v avto?
Prtljažnik je ena prvih stvari, ki pri nakupu družin-
skega vozila zanimajo mame in očete, nadpov-
prečno veliko mobilno skladišče za prtljago pa je 

seveda pomembno tudi za rekreativce in pusto-
lovce. Karoq zvesto sledi hišni tradiciji ter ponu-
ja velik, globok in prilagodljiv prtljažni prostor. V 
običajni različici z zadnjimi sedeži na svojem me-
stu meri ta kar 521 litrov, s položenimi zadnjimi 
sedeži pa naraste na zajetnih 1.630 litrov!

V kombinaciji s sistemom VarioFlex je mogoče 
prostornino prtljažnika spreminjati (med 479 in 
588 litri), tako da bo kljub otroškim sedežem in 
vozičku za dojenčka ali športni opremi v zadku 
še vedno ostalo dovolj prostora za stvari, ki jih 
vsak dan tovorite s seboj. Zadnjo sedežno klop je 
mogoče tudi povsem odstraniti iz vozila in s tem 
Škodin SUV spremeniti v dostavnik s prostorni-
no prtljažnika kar 1.810 litrov!

Koliko moči potrebujete?
Ker je Karoq grajen sodobno in izdelan iz lahkih 
materialov, mu za zgledno vožnjo zadostujeta že 
1,0-litrski motor TSI s 85 kW (115 KM) oziroma 
1,6-litrski TDI z enako močjo. Kdor od avtomo-
bila želi in potrebuje še več, pa lahko poseže po 
zmogljivem 2,0-litrskem motorju TDI s 140 kW 
(190 KM) in 400 Nm največjega navora. Z njim 
Karoq kar leti po asfaltu, inteligentni štirikolesni 
pogon in 18-centimetrski odmik od tal pa iz nje-
ga naredita čisto zaresnega terenca, ki se odlično 
znajde v še tako zahtevnih okoliščinah. Inženirji 
so Karoqu namenili tudi poseben opcijski pa-
ket za slabe ceste in teren. Ta vključuje zaščito, 
ki preprečuje, da bi večji kamni, vejevje, blato in 
še kaj zašli v motorni prostor, na podvozje pa so 
namestili zaščitne elemente za motor, pogon, 
električno napeljavo in cevi zavornega sistema. 
Dodatne zaščitne plošče iz plastike ima tudi re-
zervoar za gorivo. Prava stvar za izlet v nezna-
no je seveda štirikolesni pogon, ki – opremljen 
z elektronsko zaporo diferenciala (EDL) – navor 
preusmerja na kolo z več oprijema. Voznik ima 
sicer poleg terenskega programa Off-Road na 
voljo še sistem prilagodljivega podvozja (DCC) in 
šest načinov vožnje: običajnega (Normal), dina-
mičnega (Sport), udobnega (Comfort), varčnega 
(Eco) in zimskega (Snow).

Vas lahko pelje (skoraj) sam?
Stres je zaradi obilice prometa, številnih opozo-
rilnih znakov ter še česa postal naš stalni spre-
mljevalec na vsakodnevnih poteh, Karoq pa s 
pomočjo najsodobnejših varnostno-asistenčnih 
sistemov tudi s tem opravi igraje. Tako sam vzdr-
žuje nastavljeno razdaljo do spredaj vozečega 
vozila, pomaga pri menjavi voznega pasu in ohra-
njanju smeri, na instrumentni plošči prikazuje 
prometne znake, močno olajša parkiranje, tisti, 
ki dopustujete v velikem slogu, pa boste gotovo 
veseli podatka, da lahko vleče tudi priklopnike, 
težke do dveh ton, ter izdatno pomaga pri vzvra-
tni vožnji s prikolico. Saj veste, Karoq, ki prihaja k 
nam ob koncu leta, je pač drugo ime za vožnjo 
na drugačen način – enostavnejši in zabavnejši!

4.382

4.697

30
centimetrov krajši,
a za nič prikrajšan – prej
nasprotno

Da je Karoq manjši brat velikega Kodi-
aqa, je jasno že na pogled. Podobnost 
med obema možatima in zato tudi za 
žensko oko sila privlačnima križancema 
pa se konča, ko v roke vzamemo meter, 
pred avtomobila pa postavimo prtljago 
ter vanju povabimo potnike.

Ker je Karoq manjši in lažji od Kodiaqa, je 
njegova vozna dinamika na zavidljivi rav-
ni. To bo še posebej všeč bolj dinamičnim 
voznikom. Podobno kot Kodiaq premore 
Karoq tudi sistem prilagodljivega pod-
vozja (DCC), med šestimi načini vožnje 
je tudi športni, bolj kompaktne mere pa 
celo bolj kot pri Kodiaqu kličejo tudi po 
vožnji onkraj urejenih cest. V primerja-
vi s Kodiaqom ima Karoq sicer kakšno 
Simply Clever rešitev manj – veliki brat 
je le veliki brat –, a mu zato ne manjka nič 
ključnega, niti virtualni pedal za prosto-
ročno odpiranje pokrova prtljažnika.

Podobno kot Kodiaq tudi Karoq tekme-
ce na skoraj 263 centimetrih medosne 
razdalje razoroži s prostorom in udobjem 
za pet potnikov ter njihovo prtljago. V 
Karoqov zadek gre namreč med 479 in 
588 litri prtljage, Kodiaq pa pogoltne 720 
litrov oziroma več kot dva kubična metra 
s podrtimi sedeži. No, tudi Karoq po tej 
plati ni od muh, saj s podiranjem sedežev 
prtljažni prostor naraste na 1.810 litrov, 
kar je dovolj za prevoz pohištva iz Ikee 
ali tovorjenje tisoč in enega kosa športne 
opreme na adrenalinski piknik. Karoqov 
prtljažnik je dejansko zelo velik, nekoliko 
krajši kot Kodiaqov, a globok in širok, v 
dnu pa je skrito rezervno kolo, kar je vre-
dno pohvale.

Če se lahko v Kodiaqu pelje tudi sedem 
potnikov, bosta morala pri Karoqu dva 
ostati doma, v njunih rokah pa bo osta-
la tudi prtljaga. Karoq je z dolžino 438,2 
centimetra namreč za dobrih 30 centi-
metrov krajši od sedemsedežnega Kodi-
aqa, obenem je širok 184,1 in visok 160,3 
centimetra – v ramena ga je tako za štiri, 
v višino pa za sedem centimetrov manj. 

Zaradi bolj kompaktnih mer se Karoq 
izkaže kot univerzalna izbira za tako re-
koč vse skupine kupcev: manj izkušeni 
ali bolj plašni vozniki in voznice se bodo 
za njegovim volanom tako mimogrede 
otresli morebitnega strahu pred velikimi 
vozili, višji položaj sedenja bo po okusu 
starejših, odlična preglednost in mnogi 
varnostno-asistenčni sistemi, po večini 
iz Kodiaqa, pa bodo vsem skupinam voz-
nikov vlili še dodatno mero samozavesti.

 
Širina: 1.841 mm / Višina: 1.603 mm / Medosna razdalja: 2.630 mm (4x4), 

2.638 mm (prednji pogon) / Masa praznega vozila: 1.351-1.706 kg / 
Prtljažnik: 521/1.630 l (479-588/1.810 l VarioFlex)

Širina: 1.882 mm / Višina: 1.676 mm / Medosna razdalja: 2.791 mm / Masa 
praznega vozila: 1.427-1.877 kg / Prtljažnik: 720/2.065 l (5 sedežev),

270 l (7 sedežev)

mm

dolžina

mm

dolžina
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Domiseln recept za izjemno pri-
lagodljivost
V kombinaciji z opcijskimi zadnjimi 
sedeži VarioFlex je prtljažni pro-
stor prilagodljiv, tako da njegova 
prostornina znaša med 479 in 588 
litri, kar je največ v tem razredu. 
Sistem VarioFlex sestavljajo trije 

ločeni zadnji sedeži, ki jih je mo-
goče posamično nastavljati po 
dolžini in naklonu hrbtnega dela, 
po potrebi pa tudi enostavno od-
straniti iz vozila. Karoq se tako 
mimogrede spremeni v dostavnik, 
v katerem prostornina prtljažnika 
meri kar 1.810 litrov.

Komandni center
Karoq voznika razvaja s povsem po njegovem oku-
su in željah prilagodljivim aktivnim informacijskim 
zaslonom. V osnovi gre za štiri poglede: klasičnega, 
naprednega, razširjenega in enostavnega, vendar 
si lahko voznik z vrtljivim stikalom prilagaja po-
stavitev in določi, kateri zaslon oziroma prikaz mu 
je ljubši in kako velik naj bo. Na zaslon je mogoče 
priklicati podatke o vožnji, navigacijo, zabavne vse-
bine, telefon, asistenčne sisteme … 

Več kot 30 Simply Clever
praktičnih rešitev
Karoq nadaljuje tradicijo Škodi-
nih praktičnih rešitev, ki prispe-
vajo k uporabnosti vozila: strgalo 
za led v pokrovu rezervoarja, pri-
ročen košek za smeti, odstranlji-
va svetilka v prtljažniku … Seveda 
velja omeniti električno gnana 
prtljažna vrata, ki jih je mogoče 
odpreti tudi iz notranjosti s pri-
tiskom na stikalo. Z virtualnim 
pedalom pod zadnjim odbijačem 
je mogoče sprožiti odpiranje ali 

zapiranje tudi z nogo. Še kako 
prav pride električno pomična 
vlečna kljuka, ki se zloži pod dno 
vozila, ko je ne potrebujete. Tu 
so še držalo za pijačo, ki omogo-
ča enoročno odpiranje, priročen 
nosilec za tablico z električnim 
priključkom in še marsikaj. Da 
boste odlično povezani vedno 
in povsod, skrbi t. i. Phone Box, 
predalček pred menjalnikom, 
kjer je signal ojačan, hkrati pa se 
v njem telefon med vožnjo tudi 
brezžično polni. 

Upravljanje s kretnjami
Vsi infotainment sistemi v Ka-
roqu ponujajo mnoge napredne 
možnosti in številne vmesnike, 
ob tem pa so opremljeni z zaslo-
ni na dotik. Novost je sistem, ki 
omogoča nadzor nad nekaterimi 
funkcijami infotainment sistema 
Columbus tudi kar z gestami, saj 
kretnje vaših dlani in prstov pre-
poznava kamera.

Inovativne rešitve za povezlji-
vost in zabavo 
Osnovni sistem Swing ima štiri 
zvočnike, 6,5-palčni zaslon, režo 
za kartico SD in dva USB-priključ-
ka. Sistem Bolero ima že visoko-
resolucijski osempalčni zaslon v 
elegantnem steklenem ohišju in 
zmore prebrati SMS-sporočila, ki 
jih voznik in sovoznik lahko tudi 
napišeta kar na zaslonu. Tu je še 
sistem Bluetooth za prostoročno 
telefonijo.

Sistem Amundsen temelji na sis-
temu Bolero, ponuja pa še mo-
žnost navigacije. Dva sprejemnika 
zagotavljata radijski sprejem, tretji 
je namenjen TMC-sporočilom 
(Traffic Message Channel). Amun-
dsen ponuja tudi vzpostavitev 
dostopne točke WLAN v avto-
mobilu. 

Sistem Columbus z 9,2-palčnim 
zaslonom, ki ima dodatno še 64 
GB spomina ter možnost pred-
vajanja DVD- in CD-ploščkov, je v 
vrhu ponudbe. Doplačljivi modul 
LTE omogoča tudi vzpostavitev 
najhitrejše internetne povezave.

S pomočjo sistema ŠKODA Con-
nect boste vedno na tekočem z 
vremenskimi in prometnimi infor-
macijami, nikoli ne boste pozabili, 
kje ste denimo parkirali svoj avto, 
hkrati pa bo v primeru nesreče 
vozilo samo oddalo klic v sili. S 
sistemom SmartLink+ boste med 
vožnjo varno uporabljali svoj mo-
bilni telefon. Med drugim boste 
s pomočjo funkcije SmartGate 
lahko dostopali do podatkov o 
vaši vožnji in analizirali na primer 
ekonomičnost svoje vožnje s po-
močjo ustreznih aplikacij.

Asistenčni sistemi za brez-
skrbno vožnjo
Karoq je izdatno opremljen s siste-
mi za varnejšo vožnjo, pot do cilja 
pa tako poteka z občutno manj 
stresa. S pomočjo aktivnega tem-
pomata sam vzdržuje nastavlje-
no razdaljo do spredaj vozečega 
vozila (Adaptive Cruise Control), 
vozniku pa pomagajo voziti varno 
tudi sistemi za zaznavanje vozil v 
mrtvem kotu (Blind Spot Detect), 
zaviranje v sili s prepoznavo pe-
šcev (Front Assist) in zaustavitev 
v sili (Emergency Assist). Tu sta 
še Hill Hold Control ali pomoč pri 
speljevanju v klanec in prepozna-

vanje prometnih znakov (Traffic 
Sign Assist), ki uporablja kamero 
pod vzvratnim ogledalom. Sis-
tem za zaznavanje preutrujenosti 
voznika (Driver Alert) pa analizira 
odklone v voznikovem obnašanju 
glede na dane parametre in voz-
nika opozarja na nujnost počitka. 
Med najsodobnejše sisteme so-
dijo parkirni pomočnik, pomočnik 
za vožnjo v voznem pasu (Lane 
Assist) in pomočnik za vožnjo v 
gneči (Traffic Jam Assist). Karoq 
lahko vleče tudi priklopnike, težke 
do dveh ton, sistem Trailer Assist 
pa vozniku pomaga pri vožnji in 
parkiranju priklopnika vzvratno.

Zmogljiv in okreten
Karoq ponuja najsodobnejšo teh-
nologijo motorjev s prostornino 
od enega do dveh litrov, razpo-
nom moči od 85 kW (115 KM) pa 
do 140 kW (190 KM), najboljšim 
pospeškom od 0 do 100 km/h v 
7,8 sekunde in z največjo hitrostjo 
vse do 211 km/h. Na voljo je pet 

motornih različic, dve bencinski in 
tri dizelske. Vse so prisilno polnje-
ne in opremljene z neposrednim 
vbrizgom goriva, hkrati pa ponu-
jajo tudi tehnologijo start-stop ter 
rekuperacijo zavorne energije. V 
Karoqu je svoj prostor našla tudi 
največja novost, 1.5-litrski bencin-
ski motor TSI s 110 kW (150 KM) 
in 250 Nm navora, ki ponuja tudi 
možnost izklopa valjev. 

Z izjemo najmočnejšega dizelske-
ga motorja je mogoče vse agre-
gate naročiti s šeststopenjskim 
ročnim menjalnikom ali sedem-
stopenjskim menjalnikom DSG, 
motor 2.0 TDI (140 kW/190 KM) 
pa je že serijsko opremljen s po-
gonom 4×4 in sedemstopenjskim 
menjalnikom DSG.

PO PREDNOSTNI I  SIMPLY CLEVER



V NJEJ SO SKRITE VSE BARVE, 
ZATO ODKRITO KOKETIRA Z NJIMI. 
ZABLESTELA BO POVSOD, A Z NJO 

BOSTE SIJALI TUDI VI: FABIA.
BELA FABIA.

ZAPELJIVA
SPOGLEDLJIVKA

MODNO I  SIMPLY CLEVER

OBLEKA PINKO / UHANI, SONČNA OČALA IN 

ČEVLJI MANGO / TORBICA DKNY
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BARVNA KOMBINATORIKA: FABIA JE V OBEH KAROSERIJSKIH 
IZVEDBAH (TUDI V KARAVANSKI, COMBI) NA VOLJO V 14 
BARVAH, KI JIH LAHKO KOMBINIRATE S 4 BARVAMI STREHE, 
A-STEBRIČKOV, OHIŠIJ STRANSKIH OGLEDAL IN PLATIŠČ. 
VAM JE BOLJ VŠEČ BELA, RDEČA, SREBRNA ALI ČRNA? 
SKUPAJ JE NA VOLJO KAR 124 BARVNIH KOMBINACIJ IN 
GOTOVO VSAKDO NAJDE PRAVO ZASE!

FABIA SE LAHKO POHVALI S 5 ZVEZDICAMI EURO NCAP TER S ŠTEVILNIMI ASISTENČNIMI 
SISTEMI ZA PASIVNO IN AKTIVNO VARNOST. PONUJA 330 LITROV PROSTORNINE PRTLJAŽNIKA 
(COMBI 530 LITROV), ŠTEVILNE SIMPLY CLEVER REŠITVE IN VAM OMOGOČA, DA OSTANETE 
POVEZANI VEDNO IN POVSOD: POVEZAVO MED VOZILOM IN TELEFONOM ZAGOTAVLJA 
SMARTLINK, FUNKCIJA SMARTGATE PA PREK POSEBNIH APLIKACIJ NA TELEFONU OMOGOČA 
PRIKAZOVANJE, SHRANJEVANJE IN PROCESIRANJE PODATKOV IZ SISTEMA VAŠEGA VOZILA. 
FABIA IMA TUDI NOVO, MOČNO SRCE: MOTOR 1.0 TSI S TREMI VALJI JE ZAMENJAL 1.2-LITRSKI 
AGREGAT, PRINAŠA PA VEČJO MOČ IN VEČJI NAVOR – TER MANJŠO PORABO. 

DESNO: TOP, OGRLICA IN

ČEVLJI MANGO / KAVBOJKE 

PEPE JEANS / OGRINJALO ZARA 

/ CEKAR TWIN-SET

SPODAJ: OBLEKA SISLEY / 

OGRLICA TWIN-SET / OBROČ ZA 

LASE WEEKEND MAX MARA

KRATKE HLAČE SILVIAN HEACH / 

TOP MANGO / 

TORBA TWIN-SET
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› VEČ
Obarvajte svoje življenje s Simply Clever Colours, novim portalom 
za ženske! Tam najdete modne zgodbe, intervjuje in zanimive 
nasvete, kako živeti in voziti v slogu. www.colours.simplyclever.si.



OBLEKA PINKO / TORBA TOSCA 

BLU / ČEVLJI MANGO
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TOP MANGO

Fotografije: Nejc Pernek za Studio DD / Kreativno 

vodstvo in styling: Tea Hegeduš / Model: Arina @ 

Model Group / Ličenje: Ana Amber Rot @ MUD, 

Make-up Designory



Tekst: Anja Leskovar / Foto: Katarina Veselič

Kako prepoznate in razumete govorico 
mode, ko nanjo naletite na ulici?
Moda in slog izkazujeta to, kar si. Skoznju vsak 
predstavlja svojo identiteto, četudi se tega 
morda ne zaveda. Moda na ulici je moja glavna 
inspiracija pri ustvarjanju lastnih kreacij. Niko-
li me niso posebno navdihovale modne piste, 
ulični slog pa je moja stvar. Velikokrat na spletu 
preverim, kako neki slog nosijo ljudje po svetu. 

Ker na ljubljanskih ulicah ni dovolj inspiracije?
Tudi v Sloveniji postajamo bolj drzni, v Ljubljani 
se približujemo velikim modnim prestolnicam. 
Vendarle pa malo pogrešam raznolikost. V Lju-
bljani so ženske zelo podobno oblečene, na 
veliki večini vidiš le trendovske kose. Že zaradi 
iskanja navdiha bi si želela, da bi bile nekoliko 
drznejše. Verjetno je to posledica pomanjkanja 
trgovin visokega stila in poplave trendovskih 
trgovin. Mislim, da se investicija v posebne 
kose oblačil zelo splača, saj ti tudi v kombina-
ciji s povsem običajnimi kosi dvignejo tvoj stil. 
In ne potrebuješ veliko takšnih kosov. 

Občutek za lepo se pri vas ne ustavi pri 
modi. Radi imate tudi arhitekturo. Vam služi 
le kot podlaga modnega izraza ali jo z modo 
neločljivo povezujete?
Gotovo se ljubezen do mode in ljubezen do 
umetnosti povezujeta, saj vendar tudi moda 
posega še na druga področja umetnosti in se 
z njimi prepleta. Zato tudi vedno poskrbim za 

primerno arhitekturno ozadje svojih fotografij, 
saj lokacija igra zelo pomembno vlogo. 

Ali moda potem ne sodi v drugačno, denimo 
ruralno okolje? 
Vsekakor sodi tudi v drugo okolje, ampak meni 
je estetsko bližje mesto, ker je tudi moj slog 
bolj urban. 

Imate (še) neuresničeno potovalno željo?
Strašno rada potujem, želja je preveč. Spisku, 
ki mu neprestano kaj dodajam, ne vidim več 
konca (smeh). Me pa trenutno mikata Islandija 
in Kuba. 

Če ne bi imeli sreče, da živite v štirih letnih 
časih, kateri letni čas bi izbrali, če imamo v 
mislih modo? 
Brez pomisleka zgodnjo jesen, ki je tudi sicer 
moj najljubši letni čas. Vedno mi je bila najbliž-
je jesenska moda. Živahnih barv ne maram 
preveč, zato mi je všeč barvna umirjenost je-
sensko-zimskih kolekcij. Poleg tega obožujem 
plastenje, z njim se veliko lažje izražam. Poletje 
je sicer super, ampak pri oblačilih si omejen na 
en sloj. Pozimi si oblečen preveč. Zdi se mi, 
da me bunde in plašči kar pogoltnejo. Zato bi 
absolutno izbrala jesen. 

Pa obutev: petke, superge ali kaj drugega?
Vedno superge, če se da, tudi za bolj svečane 
priložnosti. Postale so del moje modne iden-

titete, posebno bele adidaske, ki jih poleti za-
menjam s platneno različico. Imam pa zaradi 
barve superg stalno težavo z umazanijo. K sre-
či sem odkrila čistilni servis, kjer mi jih profe-
sionalno očistijo. Sama sem poskušala že »vse 
živo«, ampak nisem prišla do pravega recepta 
za bleščečo belino. 

Se mora moda spreminjati s starostjo? Je 
sploh treba, da se omejujemo s starostjo?
Ne vidim razloga, da bi se omejevali. Mislim, 
da se je treba omejevati le pri svoji postavi. 
Nobena ni popolna, vsaka ima prednosti in 
pomanjkljivosti. Zato je pomembno oblikova-
ti svoj slog, v katerem izpostaviš prednosti in 
poskušaš skriti pomanjkljivosti. Če najdeš to 
kombinacijo, se tudi bolje počutiš in si samo-
zavestnejši. S starostjo se seveda prednosti 
in slabosti spreminjajo, zato je prav, da se tudi 
moda nekoliko spreminja, a le toliko, da osta-
neš zvest sebi. 

S kakšnimi nakupi oblačil pa ostajate zvesti 
sebi?
Tako dobro se poznam, da res izhajam iz-
ključno iz sebe in svojega sloga. Ko pridem 
v trgovino, takoj vidim, kar mi je všeč. Rada 
kupim kak bolj izrazen, reprezentativen kos, 
ki ga kombiniram z vsakdanjimi kosi. Tako 
imam denimo malenkost posebne jakne in 
brezrokavnike, poleg njih pa na primer oble-
čem kavbojke in belo majčko. Udobje je 

zame še vedno na prvem mestu. S takšnimi 
kosi najlažje dosežem, da sem hkrati dobro in 
udobno oblečena. 

Diplomirali ste iz fenomena hitre mode in 
trajnostnega razvoja. Dajete torej prednost 
ekološkim oblačilom, ki jih ni sešil osemle-
tnik v Kambodži? 
To je v modni industriji zelo sporna tema. Že-
lim si, da bi se lahko oblačila samo v oblači-
la, ki jih ni izdelal otrok, plačan pol dolarja na 
dan, ki so brez kemikalij in iz okolju neškodlji-
vih materialov. Ampak ta sistem v veliki meri 
poganjajo ponudniki hitre mode, nesporna 
oblačila pa so praviloma bistveno dražja. Zato 
sledim vsaj temu, da nikdar ne oblečem neo-
pranega oblačila iz trgovine, saj vsebuje ogro-
mno kemikalij, ki jih koža brez težav vsrka. 
Zato tudi podpiram idejo o izmenjavi starih, 
že prepranih oblačil, predvsem za otroke. 

Kdaj, med katerim športom se vam porodi 
največ idej?
Med tekom, ko imam čas za razmišljanje, če-

prav imam najraje funkcionalne vadbe – hitre, 
kratke in impulzivne. 

Tatu – da ali ne? 
Absolutno da. Nisem oboževalka velikih po-
slikav, čeprav občudujem umetnike, ki jih 
ustvarjajo. Zato že imam štiri majhne, skrite 
tatuje, dva pa še načrtujem. 

Poletna vožnja v avtu in veter v laseh: ima-
te lase spete ali jim pustite prosto pot?
Včasih tako, včasih drugače. Ob vročem po-
poldnevu kar vključim klimo in spnem lase. 
Večerna vožnja s poletnim vetrcem v laseh 
pa je super. Razkuštrana glava me pravza-
prav ne moti, celo sodi k urbanemu slogu. 

Kaj pa imate pri vožnji najraje?
Zelo rada vozim, predvsem daljše vožnje 
name delujejo kot terapija. Zato tudi rada 
vozim sama. Takrat veliko razmišljam, sem 
sama s sabo in odmaknjena. Vožnja je zame 
zelo dober izgovor za to, da si vzamem čas 
zase. 

Ampak verjetno mora tudi avtomobil biti lep ...
Sem estet, zato mi je seveda všeč, če ima avto 
karizmo, da je malo poseben. Je pa funkcional-
nost zelo pomembna. Rada vozim avtomobile, 
ki okolja ne obremenjujejo preveč, čeprav pri-
znam, da je moja noga včasih malenkost pre-
težka. Zato so mi všeč avtomobili, kot je moja 
Fabia Black Edition, v kateri so me pospeški 
– poleg fascinantno lepih platišč, udobja in 
prostornosti – prijetno presenetili. 

In vaše sanjsko potovanje z avtomobilom?
Čezameriška pot od vzhodne do zahodne obale. 

PRIZNAM, DA JE MOJA NOGA VČASIH PRETEŽKA. ZATO SO MI 

VŠEČ AVTOMOBILI, KOT JE MOJA ŠKODA FABIA BLACK EDITION, 

V KATERI SO ME POSPEŠKI – POLEG FASCINANTNO LEPIH PLATIŠČ, UDOBJA 

IN PROSTORNOSTI – PRIJETNO PRESENETILI. 

ZELO RADA 
VOZIM, DALJŠE 
VOŽNJE NAME 
DELUJEJO KOT 
TERAPIJA. 
ZATO TUDI 
RADA VOZIM 
SAMA. 

TESA JURJAŠEVIČ
MODNA BLOGERKA/UREDNICA

Tudi Škoda Slovenija ima odslej svoj Instagram 
profil! Pridružite se nam v svetu Simply Clever 
fotografij – veseli bomo vaše družbe!  
www.instagram.com/skoda.slovenija/
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tisoč sledilcev ima na Instagramu.

ŽE PRI 16 LETIH JE POSTALA ENA PRVIH 
MODNIH BLOGERK V SLOVENIJI. OBJA-
VLJA BLOG MAGNIFIQUE, NA INSTAGRA-
MU PA IMA ŽE VEČ KOT 20 TISOČ SLE-
DILCEV. PRONICLJIVA SOGOVORNICA Z 
JASNIMI STALIŠČI JE TUDI VPLIVNA MO-
DNA POZNAVALKA IN MODNA UREDNICA 
GRAZIE. KOT MESTNEGA OTROKA – TAKO 
OZNAČUJE SAMO SEBE – JO NAVDUŠU-
JEJO ULICE IN VSE, KAR VIDEVA NA NJIH. 



EVA AHAČEVČIČ PAKIŽ

Katerega kosa oblačil se najbolj veselite, da 
ga boste ponovno oblekli, ko boste rodili?
Normalnih hlač in kril, ki zdaj ne stojijo več 
dobro. Kroji so zdaj takšni, da mi v nosečnosti 
nekatere stvari preprosto ne pristajajo. Tudi t. i. 
oversized oblačila, na katera sem sicer nora, 
mi zdaj ne ustrezajo vedno, saj sem v njih vi-
deti še bolj ogromna (smeh).

Kaj pa uniči ali naredi vsako (modno) po-
dobo?
Zagotovo odnos, ki ga imamo do življenja, ka-
rakter. Bolj kakor izbor oblačil je pomembno, 
kako stvar nosimo in kakšen odnos imamo do 
sveta. 

Katera barva vam predstavlja razkošje in 
katera je za vas najuporabnejša? 
Velikokrat me zadenejo močne barve – te-
mno in kobaltno modra, močna rožnata, ze-

lena so tiste drzne kraljevske barve, ki pre-
prosto pustijo vtis. Barva, ki vedno deluje, me 
reši, je »varna«, pa je seveda črna. 

Živahne barve torej da.
Vsekakor, a ne vedno. Velikokrat si ne želim izsto-
pati in me živahne barve lahko spravijo v neprije-
tno situacijo. Nadenem si jih, ko se tako tudi po-
čutim, ker me dvignejo, prikažejo živahnejšo. Za 
barvitost pač moram biti razpoložena, posebno 
ker sem razpoloženjsko zelo odvisna od vreme-
na. Zdaj, ko narava kipi od barv, me to spodbuja k 
živahnim barvam. 

Verjetno je enako z barvitimi modnimi dodatki. 
Kateri je poleg nasmeha vaš najljubši?
Nasmeh je res vse, so pa čevlji zame zelo po-
membni. Sedaj, ko se modni slogi med seboj 
mešajo in ni več tako strogo opredeljeno, kaj 
obleči kdaj, se mi zdi, da čevlji nekako ločijo, 

ali bo slog bolj športen ali eleganten, bolj žen-
stven ali sproščen.

Katerega kosa oblačil ne bi nikoli oblekli?
Pravzaprav takega ni. Ko sem delala kot mo-
del in manekenka, sem bila primorana obleči 
tudi kose, ki jih sicer ne bi. Sčasoma pa mi je 
delo razširilo obzorja in sem neredko vzljubila 
tudi takšne kose oblačil, za katere sem nedol-
go prej trdila, da nikakor niso zame. Moda je 
tako ali tako spreminjajoč se pojav. So obla-
čila, ki jih še pred leti ne bi nikoli oblekli, zdaj 
pa so popularna. V midi krilih in damskih klo-
bukih bi se nekoč počutile kot kakšne dvorne 
dame, zdaj pa so nekaj čisto vsakdanjega. Po-
sebno pri čevljih se mi zdi napredek še večji. 
Včasih smo bili vpeti v klasiko, zdaj pa imamo 
strašen razpon slogov in nič ni več nenava-
dno, četudi so to ortopedski natikači ali nati-
kači z dodatki krzna. 

V bistvu meja in pravil skoraj ni več. Čemu 
pripisujete to?
Res je, pred nekaj leti bi bilo poleg obleke »do-
voljeno« obuti le elegantne sandale, zdaj brez 
težav obujem tudi superge. Mislim, da to me-
šanje izhaja iz gole potrebe po sproščeni ure-
jenosti. Pa tudi način 
življenja se tako spre-
minja, da mora moda 
dopuščati več mane-
vrskega prostora. Od 
jutra do večera ne 
moreš biti v petkah 
in v akciji, preprosto 
ne gre. To so ugoto-
vili tudi oblikovalci 
in trendsetterji ter 
si upali slediti potre-
bam. 

Kaj pa vi – sledi-
te trendom ali bolj 
sebi?
Dolgo sem mislila, da 
moram imeti v omari 
vse zadnje trende, a 
zdaj sem glede tega 
razčistila sama s 
sabo. Zaradi povsem 
praktičnega vidika 
absolutno sledim 
sebi. Če kupujem po 
zadnjih trendih, ki mi 
v resnici niso pisani 
na kožo, bo to za-
gotovo ponesrečen 
nakup in bom denar 
vrgla stran. Vem, da 
bom ta kos oblekla 
enkrat, če ga sploh 
bom, potem pa bo 
nekje obležal. 

Ali potem oblačila 
tudi reciklirate?
Prikrojiti jih ne dajem, 
čeprav sem zaradi 
tega kar malo jezna 
nase. Oblačila, ki jih 
več ne nosim, poda-
rim naprej. Sem pa 
kar velik hrčkar, obla-
čila zbiram in jim dam 
dolgo časa, da čakajo 
na svojo novo priložnost. Včasih jo dobijo, mno-
ga pa ne doživijo niti pet minut slave. 

Glede na to, da zagovarjate kar se da naraven 
videz, predvidevam, da na Instagramu, kjer 
imate več kot 8000 sledilcev, ne uporabljate 
veliko filtrov. 

Pravzaprav jih sploh ne uporabljam. Fotografijam 
po potrebi popravim le osvetljenost in sence.

Vedno oblečete to, kar si zvečer pripravite, ali 
si kdaj tudi premislite? 
Večkrat si premislim. Včasih so moja jutra prav 

hektična. Če se ne zbudim razpoložena za neki 
kos oblačila, enostavno naredim spremembo, 
a izbor pravega kosa se potem lahko precej 
zavleče.

Ampak zato imate verjetno za prvo pomoč v 
avtu še kakšno ličilo in modni dodatek ... 

Ja, z mano je vedno šminka, pogosto pa imam s 
sabo tudi lak za nohte, ki ga uporabljam tisti dan, 
da ga lahko po potrebi popravim. Vedno imam s 
sabo še kakšen dodatni par čevljev pa tudi su-
perge za vožnjo, saj ne maram voziti z natikači 
ali petkami. 

Imate tudi av-
tomobi l  rad i 
tak kot modo 
– barvit, včasih 
klasičen, včasih 
divji?
Sem vse prej 
kot divja vozni-
ca, pravzaprav 
sem zelo umir-
jena. Podobno 
sem bila tudi 
pri avtomobilih 
vajena umirjene 
klasike, pred-
vsem pri barvah. 
Potem pa me je 
Škoda potisni-
la iz moje cone 
udobja z  zele-
no Fabio Monte 
Carlo. Sprva me 
je barva prese-
netila. Zdaj pa 
sem se vanjo do 
konca zaljubila, 
tako kot vsi, ki 
jo vidijo. Prav v 
dobro voljo me 
spravlja. 

To pa je ob kon-
cu nosečnosti, 
ko je treba po 
zadnjih nakupih 
in postaja vse 
bolj naporno, 
še posebej po-
membno, kajne?
Absolutno. Prav 
zaradi udobja se 
mi je avto takoj 
usedel v srce. Brez 
težav sem pre-
stala nekajurno 
vožnjo na morje, 
športni sedeži so 

udobni kot fotelj. Poleg tega pa mi je všeč, da 
se mi z velikim trebuščkom ni treba ozirati 
nazaj, ker mi pomagajo kamere in senzorji 
za parkiranje. Zdaj opravljam še zadnje na-
kupe, se pa veselim, da bom na varni za-
dnji sedež kmalu posadila še novega člana 
družine. 

V MOJI FABII MONTE CARLO JE Z 

MANO VEDNO ŠMINKA PA TUDI 

SUPERGE ZA VOŽNJO, SAJ NE 

MARAM VOZITI Z NATIKAČI ALI 

PETKAMI. 

BOLJ KAKOR IZBOR 
OBLAČIL JE POMEMBNO, 
KAKO STVAR NOSIMO IN 
KAKŠEN ODNOS IMAMO 
DO ŽIVLJENJA.

MODNA BLOGERKA/KMALU MAMICA

LJUBITELJICA ČEVLJEV IN KOSMATIH 
BREZROKAVNIKOV SE KOT DIPLOMIRANA 
NOVINARKA ZNA POIGRAVATI Z BESEDA-
MI, STRASTNO PA SE ŽE OD OTROŠTVA 
IGRA TUDI Z OBLAČILI. NJEN SPROŠČEN 
SLOG, KI GA JE TEŽKO UKALUPITI, JE 
VERJETNO EDEN OD RAZLOGOV, DA SODI 
V PESTRO DRUŽBO NAJBOLJ BRANIH 
SLOVENSKIH MODNIH BLOGERK. ESTET-
SKO IN ŽIVLJENJSKO KILOMETRINO JE 
NABIRALA NA MNOGIH DOMAČIH IN 
SVETOVNIH MODNIH DOGODKIH, DANES 
PA SVOJ ČAS DELI MED BLOG LOVE, EVA, 
UREJANJE SPLETNE IZDAJE REVIJE GRA-
ZIA IN PRIPRAVE NA NOVO ŽIVLJENJSKO 
VLOGO – MATERINSTVO. 

novega družinskega člana 

bo odslej vozila v avtu.

Tekst: Anja Leskovar / Foto: Ana Gregorič in
Katarina Veselič
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ANA ŽONTAR KRISTANC
KULINARIČNA BLOGERKA/MAMICA 

NJENA ZALJUBLJENOST V BARVNE PIK-
ČASTE POSODE SIMBOLIZIRA VSE, KAR 
ANA ŽONTAR KRISTANC JE: TOPLA, SIM-
PATIČNA IN DOMAČNA – KOT NJENA KU-
HARIJA. V SVOJEM KUHINJSKEM RAJU 
USTVARJA PREPROSTE JEDI, KI JIH Z LJU-
BEČIMI PRIJEMI POPESTRI, DA SO TE ŠE 
BOLJ ZDRAVE IN OKUSNE. ZASE, ZA SVO-
JE TRI FANTE – MOŽA IN DVA RAZIGRANA 
DEČKA – IN ZA VSE, KI SO SE NAVELIČALI 
ZAPLETENIH IN ZAHTEVNIH RECEPTOV. 
AVTORICA OSMIH KNJIG IN PRIROČNI-
KOV, NAMENJENIH NAVDUŠENIM KUHAR-
JEM, TISTIM, KI JIH KDAJ PRESENETIJO 
NENAPOVEDANI GOSTJE, TER PREDVSEM 
NOSEČNICAM, MAMICAM IN MALČKOM, 
JE TUDI USTVARJALKA VSESTRANSKEGA 
BLOGA ANINA KUHINJA, PREDVSEM PA 
KUHARICA, KI O KUHANJU GOVORI Z NA-
LEZLJIVIM NAVDUŠENJEM. 

50 odtenkov katere barve je najpogosteje 
na vaši mizi? 
Trenutno zelene, saj je poleti vrtiček s špi-
načo, rukolo in solato v polnem razmahu. 
Pri nas je solata obvezni del kosila, jaz si ze-
lenjavo privoščim tudi za zajtrk. Še več pa 
sem si je privoščila v nosečnosti, ko me je 
pestil nosečniški diabetes. Verjetno je tudi 
moja navdušenost nad zelenjavo »kriva«, da 
jo tudi otroka dobro sprejemata. Posebno 
mlajši obožuje špinačo in brokoli.

S katero hrano pa svoji družini izkažete lju-
bezen?
S palačinkami, seveda. Odkar sem se jih pri 
12 letih naučila peči, so redno na naši mizi. 
Zdaj jih celo delam v najrazličnejših oblikah. 
Starejši sin jih ima rad brez vsega, sicer pa 
dodam domačo marmelado ali skutni ba-
nanin nadev, mož pa si namaže le čokoladni 
namaz. 

Vas pri oblikovanju jedilnika usmerja to, kar 
je na vrtu, vreme, počutje ali potrebe?
Vse po malem. Ves čas namreč pripravljam re-
cepte, saj izdam dve knjigi na leto, spomladi 
pa še priročnik. Poleg službenega ritma pa se-
veda za svojo družino kuham zajtrke, kosila in 
večerje. Obožujem svežo hrano, zato grem po-
leti na vrt in vzamem, kar je. Ko je mrzlo, rada 
pečem kruh in sladice s cimetom, na deževen 
dan pa me vedno zamika vse, kar je čokoladno. 
Običajno kuham zelo veliko in zelo rada, pri 
kuhariji ne potrebujem premora. Zares najraje 
kuham, to je moja hrana za dušo. 

Kateri recepti so za vas najdragocenejši?
Vsekakor mamini in babičini, celo prababičini. 
To so preverjeni recepti. Babica že 50 let dela 
krofe po istem receptu. So preizkušeno naj-
boljši. Tako na primer rada pripravim pehtra-
nove štruklje, čeprav mama naredi boljše. Vča-
sih so kuharice za vsako praznično jed imele 

svojo posodo, tudi moja mama; potico je tako 
na primer pekla samo v enem pekaču in vedno 
ji je uspela. Jedi po starih receptih, recimo pica 
šunka makarončki, me res prestavijo v otro-
štvo. Zato jih tudi za svoj arhiv pridno zapisu-
jem na blog in se celo sama kdaj vrnem k njim, 
da preverim sestavine.

Kuhinja kot paša za dušo torej. Jo tudi zato 
opremljate s pikčastimi lončki, posodami in 
skledami? Nostalgija ali ljubezen do prepro-
sto lepega?
Na svoji kuhinji si rada spočijem oči. Že od sre-
dnje šole obožujem pentljice in pike, blizu so 
mi italijanske kuhinje z vzorčki, zato sem tudi 
svojo kuhinjo opremila tako. 

Katera hrana pa vas najpogosteje premami?
Čeprav imam kdaj pa kdaj tudi kak mesec, ko 
mi ustreza čokolada, me je najlažje premamiti 
s skledo zelenjave ali sadja. Večkrat se kar use-

MOJ AVTO DIŠI PO 
OTROCIH, MALICAH IN 
POLITEM SOKU, NE PO 
PARFUMU (SMEH). 

ANA JE  PRI FABII COMBI FAMILY NAVDUŠENA NAD 
PROSTORNIM PRTLJAŽNIKOM IN ŠTEVILNIMI SIMPLY 
CLEVER REŠITVAMI.  

dem na vrt in jem pravkar utrgane paradižnike 
in jagode. 

Je preprostost hrane ključ do uživanja v kuhi?
Čeprav mi je »haute cuisine« oziroma visoka ku-
hinja všeč, absolutno prisegam na domačo, pre-
prosto kuhinjo iz sezonsko dostopnih in lokalnih 
sestavin. Tem sicer dodajam še tuje sestavine, 
kot so kvinoja, bulgur in čija semena, a osnova 
ostaja preprosta. 

Torej verjetno radi jeste tudi drugje, ne le v do-
mači kuhinji? 
Najraje seveda doma, velikokrat pa gremo na pi-
knik za bližnji travnik ali samo pred hišo. 

Česa pa ne marate in ne znate skuhati?
Še vedno ne maram kuhati vampov. Iz otroštva 
me namreč spremlja spomin na »pestre« prizo-
re kolin in grozljiv smrad svežih vampov v loncu. 
Sicer pa se poskušam lotiti vsega. Tudi če jed pri-
pravljam že desetič, vedno poskušam dodati kaj 
novega. So mi pa sprva precej nagajali makroni. 
Zelo pomembna je namreč vlaga v kuhinji. Če je 
prevlažno, ne bodo uspeli tudi največjemu moj-
stru. Ampak vsako jed poskušam pripraviti tako 
dolgo, da mi naposled uspe. 

Ali kuhanje kakšne jedi prepustite možu?
V bistvu se mi v kuhinji kar umakne. Ko sem prvič 
rodila, je prvi teden kuhal on, ampak sva ugoto-
vila, da ne bo šlo; namesto 10 minut je kuhal eno 
uro. Ampak meni je vrtenje po kuhinji sprostitev, 
zato se oba strinjava s tem, da je mož bolj ali manj 
samo jedec. 

Kaj pa učite kuhati sina?
Starejši, ki je star tri leta, zna že veliko, poskušam 
ga veliko vključevati in nanj prenesti ljubezen do 
domače in sveže hrane. Pečeva kolačke, jabolč-
ni zavitek, piškote, mešava, reževa, se igrava in 
uživava. 

Brez katere začimbe v kuhinji in v življenju bi 
težko shajali?
V življenju gotovo brez moža, brez katerega bi 
težko preživela neprespane noči in vse drugo, 
kar sodi k materinstvu. V kuhinji pa imam poleg 
osnovnih začimb zelo rada sladko papriko in vani-
ljo. Slednjo dam v čaje, kavo, sladice, pripravljam 
si kar domačo vaniljino esenco in vaniljin sladkor. 
 
V vaši kuhinji torej zelo diši. Po čem zadiši naj-
pogosteje?
Težko rečem, ker pri nas ves dan pečemo in ku-
hamo. To imamo očitno v družini, saj se je veliko 
kuhalo že pri starših in starih starših pa tudi moja 
brata zelo rada kuhata. Toplino doma tako že iz 
otroštva zelo čustveno povezujem z vonjavami iz 
kuhinje. Celo tako, da včasih, ko se napove obisk, 
na hitro nekaj spečem – za lepo dobrodošlico. 

Kateri vonj pa imate najraje v avtu?
Ne prisegam na umetne dišave in morda tudi 
zato moj avto bolj diši po otrocih, starih malicah 
in politem soku kot parfumu (smeh). Ne vzne-
mirjam se namreč preveč, če kaj zleti po tleh, 
tako ali tako moramo avto pogosto globinsko 
čistiti, saj je starejši sin alergik. 

Imate tudi avtomobil radi tak kot hrano – pre-
prost, nezahteven, koristen?
Lepoti avtomobila ne namenjam posebne po-
zornosti, čeprav lepota ne škodi. Pomembneje 
se mi zdi, da ima prostoren prtljažnik, je udoben 
in praktičen ter varen – da ima recimo povezavo 
Bluetooth s telefonom in veliko zračnih blazin. Bi-
stveno pa je zame, da ima cel kup predalčkov. Pri 
Fabii Combi Family sem posebno navdušena nad 

mrežastim žepkom na strani voznikovega sedeža. 
Vanj spravim igračke, grizala, malenkosti za animi-
ranje otrok med vožnjo in prigrizke, denimo doma 
narejene žitne ploščice. 

Pa radi vozite? 
Vozim rada, ampak ne vozim pogosto, saj veči-
noma delam od doma. Ko vozim, pa uživam v 
dolgih vožnjah, seveda če pot zaradi malčkov 
na zadnjih sedežih ni prenaporna. 

Kako pa otroka animirate na dolgih vožnjah? 
Pojemo pesmice, učimo se zvokov živali. Sta-
rejši rad posluša glasbo zelo na glas, mlajši pa 
ob tem brez težav zaspi. Jaz jima v avtu na pri-
mer vrtim Romano Krajnčan, mož pa kakšno 
metalsko žaganje, ki pa jima je za čuda všeč. 

Tekst: Anja Leskovar / Foto: Kristijan Žontar

svoje fante razvaja z ljubeznijo in 

ve, da gre ljubezen skozi želodec. 
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KO SE ŽIVLJENJE 
POSTAVI NA NOGE, SE 

ZAČNE ROKENROL

BESEDILO: Anja Leskovar / FOTO: Domen Grögl 

POSEBNOST DRUŽINE BOGDANA PELCLA, ENEGA NAJBOLJ PRIZNANIH SLOVENSKIH 

TETOVATORJEV, SE NE SKRIVA V ZANIMIVIH MOTIVIH NA OBLAČILIH IN UMETELNIH 

POSLIKAVAH NA KOŽI NJENIH ČLANOV. ČEPRAV JIH POVRŠINSKE POSEBNOSTI ZA 

DROBEC LOČUJEJO OD VIDEZA OBIČAJNE DRUŽINE IN PONAZARJAJO ZNAČAJSKO 

BARVITOST VSAKEGA IZMED NJIH, SO POD KOŽO ZAPRISEGLI PREPROSTOSTI POLNEGA 

DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA, KI JE PO DOLGIH LETIH DIVJANJA LE NAŠLO SVOJ MIR.



Vse se je začelo z všečkom. Pele, kot Bogda-
nu pravijo (skoraj) vsi, in že 22 let njegova Maja 
sta se ujela nekje na pomurskih ravnicah. Niti 
slutila nista, kje bosta čez dobri dve desetletji. 
Niti sanjati nista upala, da Maja nekoč ne bo več 
opravljala dveh služb v Avstriji in Sloveniji, in to 
sedem dni na teden, da Pele ne bo več monti-
ral oken in vrat ter da bosta na zadnjih sedežih 
družinskega Kodiaqa počivala štiriletni Jaro Ga-
šper in devetletni Timon. 

Brezpogojna podpora 
»Če ne bi bilo Maje, verjetno nikoli ne bi ure-
sničil svoje življenjske želje in postal tetovator. 
Vedno sem mislil, da je pri toliko dobrih tetova-
torjih nemogoče prodreti samo s svojim talen-
tom. Ampak Maja me je neomajno moralno in 
lep čas tudi finančno podpirala, da sem si upal 
pustiti službo, ki je pomenila le varnost, ne pa 
tudi pretiranega užitka,« s hvaležnostjo pove 
Pele. Najprej sta skupaj odprla studio za obliko-
vanje telesa in masažo v Mariboru, med delom 
tam pa se je Pele, opremljen le z umetniškim 
darom in vztrajnostjo, kalil v tetovatorstvu. »Če 
človek, ki je zares tvoj dušni sopotnik, o nečem 
sanja, mu moraš pomagati z vsemi močmi, da 
se sanje začnejo spreminjati v resničnost,« pravi 
Maja. 

In pred petimi, šestimi leti se je končno uspe-
šno izteklo. V Gornji Radgoni sta odprla studio 
za tetoviranje, do katerega se nekateri brez po-
mislekov pripeljejo tudi z drugega konca Slo-
venije. »Moj uspeh v tetovatorstvu je v bistvu 
najin skupni uspeh,« s ponižnostjo sklene Pele, 
ko s ponosom pokaže njun lično urejeni hram 
umetnosti. V njem običajno odmeva »divja mu-

zika, kakšna žagarija«, v smehu doda Maja, ki 
ima raje kak kakovosten rock, čeprav jo Pele rad 
zbode, da je ta za mehkužce. In vendarle povsem 
harmonično skupaj nadgrajujeta uspeh, ki sta ga 
ustvarila.

Ampak vse ima svojo ceno. Vsak dosežek trdno 
sloni na zidakih garanja, začetniških skrbi, dvo-
mov o pravilnosti odločitve in odrekanja. Maja 
brez kančka očitka, le z drobcem grenkobe v gla-
su omeni, da je Timon prva leta svojega življenja, 
v času, ko je bila ona glavni finančni oskrbovalec 
družine, ni poznal. Peleju, ki je bil prvorojencu v ti-
stih Majinih garaških letih mama in oče obenem, 
se je trgalo srce. Takrat sta vedela, da se mora 
nekaj spremeniti. »Če ne bi bilo otrok, bi verjetno 
še danes norela skozi življenje,« pravi Pele. 

Na dveh in štirih kolesih
Zdaj vsi štirje norijo skupaj, a za zabavo – pa ne 
v avtomobilu, čeprav Pele prizna, da mu je všeč, 
da ga 190 konjskih moči njihovega črnega Kodi-
aqa tu in tam prilepi na sedež. Ne, skupaj najraje 
norijo po hribih in predvsem navzdol. Vsi so stra-
stni kolesarji, zato se ne gre čuditi, da je nujen 
dodatek za avtomobil, ki ga bolj redko snamejo, 
nosilec za kolesa. Na njem so pritrjena tri polno 
vzmetena kolesa in eno otroško, ki najstrmejših 
klancev še ni videlo, a nadvse uživa pod Jarovim 
vodstvom po mini kolesarskih parkih. 

Starejši Timon v navalu zgovornosti v radgon-
skem narečju navrže cel šopek pomenljivih in-
formacij: da v glasbeni šoli igra ksilofon, še raje 
pa »nažiga« na bobne; pa da je Božiček kupil 
prenizke in bo treba pisati za nove. Potem pa z 
navdušenjem razloži, kaj vse je na kolesu že in 
še bo doživel to poletje. »Na Peci je bila kar tež-
ka proga, ampak fejst zabavna. Pa v Bovec tudi 
gremo z bicikli in bo super,« pravi. Potem pa z 

ČE NE BI BILO 
OTROK, BI 
ŠE DANES 
NORELA SKOZI 
ŽIVLJENJE.
ZDAJ VSI NORIJO 
SKUPAJ, A ZA 
ZABAVO.
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otroško iskrenostjo potrdi sum, ki se mi poraja 
ob opazovanju ubranosti te družine: »Fajn mi je, 
ko gremo, ampak najraje sem pa doma.« 

Tam jih vsak dan, ko se vrnejo v svoj zeleni raj 
na robu pomurske vasice, pozdravijo glasna pa-
piga, ki jo navajajo na življenje zunaj kletke, pa 
gugalnica, ki viseča z ogromnega drevesa čaka 
na otroško brezskrbnost, in potovalke, ki so ve-
dno, za vsak slučaj, pripravljene nekje blizu vrat. 
Maja sproščeno razloži: »Raje, kot da bi nepre-
stano čistili in urejali okoli hiše, pogledamo, ali v 
potovalkah kaj manjka, jih vržemo v prtljažnik in 
se gremo imet lepo.« 

Tatovi skupnega časa
Ko Pele potrpežljivo raztovarja kolesa, da bi se 
lahko zapeljali po gričkih okoli Negove, Maja pa 
s toplino objema Jara, ki se je pravkar prebudil, 
starša z zmagoslavjem priznata, da se jim kot 
družini vse postavlja na svoje mesto. »Vsak dan 
se poskušava s hvaležnostjo ozreti na vse, kar 
nam je dano. Pa ne mislim na stvari, čeprav je 
lepo imeti varen in udoben avto, urejeno hišo in 
vsega dovolj. Bolj mislim na čas, ki ga za družino 
iz delovnika kradeva vsak dan znova,« pojasni 
Maja. 

Zato ima Pele, z njim pa vse bolj tudi Maja, ki 
počasi opušča drugo delo in se posveča delu v 

studiu, strogo določen petdnevni delovnik. Ob 
pol devetih sprejme prvo stranko in prav nič ka-
sneje kot ob petih, pogosto pa tudi prej, konča. 
»Vedno si lahko govoriš 'samo še tole, malo še 
stisnem, če naredim danes, mi jutri ne bo tre-
ba', ampak v resnici temu potem ni nikoli konca. 
Prav vse lahko počaka, samo življenje ne,« doda 
Pele in se skrbno prepriča, da zdaj že živahni 
Jaro ne teka po sredi ceste. 

Maja se tiho strinja. Pred kratkim je izgubila 
teto, lani jeseni pa nenadoma in brez opozorila 
še očeta. »Celo življenje se je gnal do skrajno-
sti,« pravi, »delo mu je bilo najvišja vrednota, ki 
jo je prenesel tudi name. Šok ob nenadni izgubi 
časa, ki bi ga še lahko preživela z njim, me je za-
časno ohromil, dolgoročno pa dokončno okre-
pil v prepričanju, da je živeti skupaj, tukaj in zdaj 
najpomembnejše.« 

Seveda je pomembno, da imata Maja in Pele 
danes lično urejeni studio Tattoo Pele, v ka-
terem tudi Maja izdeluje pirsinge. Seveda je 
pomembno, da Pele redno pobira nagrade za 
svoje izdelke. In seveda je pomembno, da obo-
žujeta svoje delo. Še zdaleč pa to ni vse. 

Uspeh je živeti
Pele, eden najbolj cenjenih slovenskih tetova-
torjev, z žarom govori o najljubših realističnih 

umetninah, ki jih izrisuje njegova tetovatorska 
igla. Kakovost realističnih podob loči dobre od 
najboljših. Pele pred začetkom dela še vedno 
doživi naval adrenalina, živi pa za trenutek, ko 
izriše polovico poslikave in v nekem točno do-
ločenem trenutku spozna, da bo vrhunska, pre-
sežna, nepozabna. Takšne simbolno in motivno 
izjemne mojstrovine, ki jih včasih ustvarja tudi 
šest ur, krasijo posameznike iz vse Slovenije in 
tudi tujine. Nekoga je pred kratkim okrasil celo 
s podobo medveda kodiaka. 

Tako – z nizanjem profesionalnih uspehov in 
nabiranjem povsem običajnih pa tudi nepozab-
nih trenutkov – člani družine Pelcl vozijo po vse 
manj razbrazdani cesti življenja, za katero ne bi 
potrebovali pogona na vsa štiri kolesa. Ni jim 
treba kljukati prevoženih prog, ni treba šteti 
nabranih kilometrov, ni jim treba paziti na pasti 
stranpoti. Svojo jasno izbrano smer – Živeti –  
namreč potrjujejo vedno znova in z vsakim no-
vim, za skupno mizo preživetim jutrom. Ker ži-
vljenje pač naredijo trenutki. 

PRAV  VSE 
LAHKO 
POČAKA, 
SAMO 
ŽIVLJENJE 
NE.

ŠKODA Kodiaq Style 4x4 DSG
1. Motor: 2.0, 140 kW (190 KM)
2. Barva: magično črna biserna
3. Platišča: aluminijasta Elbrus 7jx18"
4. Nekaj posebnosti, na katere prisegajo: ogrevana sprednja in 

zadnja sedeža, ogrevanje vetrobranskega stekla, koš za smeti v 
sprednjih vratih, paket Family, digitalni avdio sprejemnik DAB+, 
usnjen športni večfunkcijski volan, vijaki koles z zaščito proti 
kraji, zvočni sistem Canton.

Njihov Kodiaq
»Že lani sem prišel v avtosalon v Murski Soboti 
odločen, da naročim Kodiaqa. Pa mi je gospa 
prijazno povedala, da sploh še nima cenika, kaj 
šele, da bi avtomobil lahko naročil,« se v sme-
hu spominja Bogdan Pelcl - Pele. Iskal je eno-
prostorca in na spletu naletel na avto zanimive 
oblike in z vsemi karakteristikami, ki jih je želel 
– lepoto, velikostjo, močjo motorja in varnostjo. 
Ogledal si je posnetke, teste in mnenja. »Zagrel 
sem se zanj. Naročil sem ga takoj, ko je bilo to 
mogoče,  med prvimi v Sloveniji.«

Dolgo premišljuje, ko ga vprašam, ali ga pri avtu 
kaj moti. Med nama obvisi tišina, potem pa 
pravi: »Pravzaprav je vse po naši meri. Posebno 
sem navdušen nad zvočnim sistemom Canton, 
ker lahko glasbo poslušam natanko tako, kot 
jo želim. In končno mi ni treba kričati na zadnje 
sedeže, ker me otroka slišita prek mikrofona 
za  komunikacijo z zadnjimi sedeži. Pa vozi se 
vrhunsko. Celo tašča je bila zadnjič navdušena, 
ker je v zavojih, ki jih je na poti na Peco precej, 
na zadnjem sedežu ni premetavalo.« Tudi oba 
otroka je na poti do kraja našega snidenja Ko-
diaq lepo zazibal v spanec in bil zanju čudovito 
ohlajeno pribežališče, medtem ko smo odrasli 
ob spremljavi mehkega predenja motorja de-
batirali na žgočem soncu. Timon si je na za-
dnjem sedežu privoščil košček čokolade in ka-
sneje s pogledovanjem proti očetu priznal, da 
je zadnjič sedež popacal z mlečnim napitkom. 
»Če se le da, pazimo na avto, ampak saj se da 
vse očistiti,« spravljivo pojasni Pele, naloži kole-
sa in umirjeno, a z zaznavnim užitkom odpelje 
po poti ob Muri. 
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IZ ČESA JE MOTOR, KI SKRBI ZA POSPEŠKE IN MOČ VAŠEGA VO-
ZILA? KAKO IZBEREJO MATERIALE, S KATERIMI VAS RAZVAJA V 
NOTRANJOSTI? IN KAKŠEN JE POSTOPEK, KI JE VAŠEMU LEPOT-
CU DAL BARVO, S KATERO VAS JE OČARAL?

Čeprav je aluminij (Al) tretji najbolj razširjen 
element v zemljini skorji, ga človeštvo pozna 
le nekaj več kot stoletje. Njegovo industrijsko 

izdelavo so patentirali leta 1886 in proizvodnjo 
začeli štiri leta kasneje. Je lahek, odporen proti 
koroziji in – v kombinaciji z različnimi zlitinami, 
ki lahko vsebujejo siliko, magnezij in/ali baker – 
tudi izredno čvrst. Aluminij je sicer zelo pogost 
v vozilih znamke Škoda. Ob tem seveda misli 
najprej pobegnejo k litim platiščem, toda alumi-
nijeve zlitine najdemo tudi v bencinskih motorjih 
in menjalnikih, ravno tako pa pri delih podvozja. 
Pri motorjih in menjalnikih je aluminij v glavnem 
namenjen za velike lite kose, kot so blok mo-
torja, glava motorja, vodila ventilov, oljna kori-
ta, ohišja sklopke, ohišja menjalnika, pa tudi za 
številne druge manjše kose. S tehnološkega 
vidika gre v glavnem za litje pod pritiskom (pri 
tem ima Škoda dolgoletne izkušnje) in litje v 
kokile – pretežno za glave valjev. Aluminijeve 
zlitine so tudi dobro prilagodljive, kar pome-

ni, da je sestavo materiala mogoče prilagoditi 
natanko določeni rabi, vključno z aplikacijami 
za najbolj obremenjene dele, kot so na primer 
glave batov.

»Izjemno veliko izkušenj imamo z uporabo 
aluminijevih zlitin na področju razvoja mo-
torjev. Sodoben pristop, izračuni in simulacije 
nam omogočajo pripraviti oblike, ki so opti-
malne tako glede na obremenitve kot glede 
hlajenja izpostavljenih delov motorja. Mnoge 
sodobne rešitve, ki smo jih uporabili v zadnji 
generaciji bencinskih motorjev EA211, že zah-
tevajo uporabo aluminijevih zlitin,« pojasnjuje 
Karel Franc, koordinator razvoja motorjev pri 
Škodi. 

Razlogov za uporabo aluminija je več. Zlitine 

Tekst: Matjaž Korošak 
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Novega Rapida Spaceback poganja pet sodobnih mo-
torjev, toda dva sta povsem nova. Gre za najsodobnejši 
litrski trivaljnik z oznako TSI s prostornino enega litra, ki 
se ponaša z neposrednim vbrizgom in prisilnim polnje-
njem. Lahek in kompakten motor (zaradi aluminijastih 
elementov, kot sta na primer gred motorja in oljno ko-
rito, je kar deset kilogramov lažji od 1,2-litrskega, ki ga 
zamenjuje) je na voljo v dveh izvedbah moči – s 70 in 
81 kW (95 oziroma 110 KM). Z močnejšim Spaceback 
potegne do 200 km/h.

Tudi oba dizelska motorja zaradi izdatne uporabe alu-
minija sodita med kompaktnejše in lažje v segmentu: 
trivaljnik TDI s prostornino 1,4 litra zmore 66 kW (90 
KM), štirivaljni 1,6 TDI pa 85 kW (116 KM). Kombinirana 
poraba obeh je impresivna – 3,9 litra za šibkejšega in le 
dva decilitra več za močnejšega.

Pri Rapidu Saceback so na voljo trije menjalniki, 
glavna zvezda pa je nov sedemstopenjski samodejni 
menjalnik (DSG). Druga dva sta seveda ročna pet- in 
šeststopenjski menjalnik, oba pa odlikujeta natanč-
nost in enostavnost. Tudi v menjalnikih prenovlje-
nega Rapida Spaceback so številni sklopi in kosi iz 
lahkega aluminija.

Lahke aluminijeve zlitine so inženirji uporabili tudi pri 
novih zanimivih platiščih Rapida Spaceback. Glede 
na izvedbo so na voljo platišča od velikosti 15 do 17 
palcev, izbirati pa je mogoče kar med sedmimi raz-
ličnimi tipi. 

je mogoče enostavno oblikovati in obdelova-
ti, predvsem pa je v primerjavi z jeklom alu-
minij precej lažji, a kljub temu primerljiv glede 
čvrstosti. Aluminij tako lahko pomaga privar-
čevati kar okoli 150 kilogramov na vozilo. In 
točno to bodo vsakodnevni uporabniki vozil 
Škoda najbolj cenili. Zmanjšana teža vozila 
se seveda najprej pokaže v zmanjšani porabi 
goriva, manjši obrabi pnevmatik in v boljših 
voznih lastnostih, posledično pa tudi v večji 
varnosti in boljšem voznem udobju. 



Videz, moč, vozne 
lastnosti, majhna 
poraba … Vse to je 
lepo in prav, toda 
ob koncu dneva 
šteje le, ali se vo-
znik v svojem se-
dežu počuti dobro 

ali pa ga moti kak na otip neprijeten material. 
Ravno zaradi tega proizvajalci izbirajo vrhun-
ske materiale. Usnje je naravni material, ki živi 
in diha ter je eleganten in prijeten na otip. V 
primerjavi s tekstilnimi je njegova površina ne-
koliko bolj drseča, hkrati pa ga je precej eno-
stavno vzdrževati. Še več: zaradi svojih lastno-
sti ne zadržuje dlak hišnih ljubljenčkov, ki se s 
tekstila tako rade preselijo na obleko lastnikov.
V preteklosti je bilo sicer usnje rezervirano za 

najdražje avtomobile, danes pa ga je mogoče 
najti tudi v mestnih vozilih in manjših modelih. 
Ob tem lahko lastnik izbira med različnimi te-
ksturami in barvami. Medtem ko ima barvano 
usnje povsem gladko površino, ima nebarvano 
drobno, fino strukturo z mikroskopskimi pora-
mi na površini. Ta je lahko mat ali svetleča. 

Strokovnjaki znamke Škoda, ki skrbijo za opre-
mo in barve, razvijajo sedežno usnje v sode-
lovanju s številnimi dobavitelji, vsi pa morajo 
izpolnjevati stroge okoljske kriterije. 

Usnje največkrat ponujajo v najboljših oprem-
skih paketih in seveda v športnih različicah 
vozil. Tako morajo razvojniki pripraviti usnje 
elegantnega videza in z različnimi perforacija-
mi za športne modele ter za zračene sedeže.

Na nekaterih notranjih delih avtomobila so 
uporabljeni tudi usnju podobni materiali ali 
pa gre za umetno usnje. Polivinilne folije ali 
umetno usnje iz poliuretanskih mas prekrivajo 
mehke komponente, na primer armaturno plo-
ščo, vratne panele, opore za roke in podobno. 
Tudi ti novi materiali, ki jih pri znamki Škoda 
razvijajo v sodelovanju z dobavitelji, morajo 
ustrezati standardom koncerna Volkswagen 
glede mehanskih in kemičnih lastnosti, poseb-
no pozornost pa posvečajo okolju prijaznim 
materialom. 

Prav zato morajo vsi ti materiali skozi stroga 
laboratorijska testiranja. Glavni cilj je seveda 
razviti materiale, ki so mehki in prijetni na otip, 
hkrati pa so njihove lastnosti blizu naravnemu 
usnju. 

Niti motor niti ar-
maturna plošča, niti 
menjalnik niti pro-
stor na sedežih: prva 
stvar, ki naredi vtis, 
je pravzaprav barva. 
In zato se proizvajalci 
precej trudijo za izbor 

barv, za katere menijo, da bodo pritegnile kup-
ce. Barvanje je vedno bilo in bo resna znanost 
– samo pomislite na izjemen napredek vse od 
nitroceluloznih barv do sodobnih vodotopnih in 
ekološko prijaznih izdelkov! Kemična sestava pa 
seveda ni edini vidik. Če upoštevamo dejstvo, da 
vsak nov avtomobil v lakirnici preživi približno 
deset ur in pol, je poraba energije, ki je potrebna 
za celoten proces, seveda še kako pomembna. 
Barvo sestavlja več plasti, katerih medsebojna 

povezanost določa odpornost karoserije proti 
prerjavenju. Cilj prve tehnološke operacije, ki se 
imenuje predobdelava, je odstraniti vse nečisto-
če z galvanizirane karoserije. Naslednji korak je 
kristalinska fosfatna plast na karoseriji, ki zago-
tavlja dober oprijem drugim plastem. Z uporabo 
elektroforeze to plast nato prekrijejo z epoksi-
dnim prajmerjem pri 180 stopinjah Celzija. V 
simultanem procesu potem vsi materiali, ki so 
uporabljeni, v varjenju otrdijo. V naslednjem ko-
raku procesa barvanja nanesejo še poseben sloj, 
ki zaščiti tesnilne materiale in karoserijo pred 
vdorom vode.  Glede na aplikacijo se določi tudi 
debelina PVC plastisolnih slojev, ki je lahko od 
300 do 1.500 mikrometrov. Po strjevanju tega 
sloja pri 160 stopinjah Celzija prekrijejo karose-
rijo s prvim prajmerjem – vodotopnim, seveda. 
Temu sledi nov korak strjevanja pri 150 stopi-

njah Celzija in končno napoči trenutek za nanos 
dekorativnega sloja. V prvem koraku nanesejo 
vodotopno osnovno barvo, ki določi končno 
barvno shemo – ta se strjuje pri 80 stopinjah 
Celzija. Drugi korak pomeni nanos prozornega 
sloja, ki se strjuje pri 140 stopinjah Celzija. Sledi 
nadzor kvalitete, nato pa vse votle dele obdela-
jo z vročim voskom pri 115 stopinjah Celzija, s 
čimer se ustvari še en sloj zaščite proti koroziji.

Druge karoserijske dele, ki so odvisni od bar-
ve, kot so na primer zunanja ogledala, odbijači, 
dekorativne letve, usmerniki zraka (spojlerji) in 
podobno, dobijo v obdelavo zunanji izvajalci, 
toda proces je vedno podoben (razen kjer gre 
za poseben proces za plastiko). To seveda tudi 
pomeni, da je barvno usklajevanje delov avto-
mobila kar resen izziv.
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Kje je prijeten (in ustrezno oprijemljiv) obču-
tek naravnega materiala, kot je usnje, mogoče 
občutiti bolje kot prav na volanu? Novi Rapid 
Spaceback ima večfunkcijski volanski obroč 
oblečen v kvalitetno usnjeno prevleko, hkrati 
sta v usnjenem paketu v usnje oblečena še vrh 
prestavne ročice in zgornji del ročne zavore.

Sicer je usnje mogoče naročiti tudi v kombi-
naciji s tekstilnim delom prevleke na posebnih 
športnih sedežih, kjer je bočni oprijem telesa v 
sedežu pač bolj poudarjen, usnje pa ob najbolj 
izpostavljenih robovih sedeža poskrbi za dolgo-
trajno brezhiben videz. In če vam ni do usnja? 
Kvalitetne tekstilne prevleke notranjosti so v 
prenovljenem Rapidu zdaj na voljo v treh kla-
sičnih barvnih kombinacijah: povsem črna no-
tranjost (obloge vrat, sedežev in stropa), črna 
in siva ter bež. Lastnik pa se lahko odloči tudi 
za dinamično možnost modro-črne kombinaci-
je sedežev in vratnih oblog.

Poznavanje tehnike barvanja pri znamki Škoda  
dokazujejo tudi s plastičnimi karoserijskimi deli, 
ki so lahko obarvani v barvo, identično karose-
riji – tako je denimo mogoče dobiti plastične 
stranske zaščitne letve na vratih v povsem ena-
ki barvi kot vozilo. 
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Tri oziroma pet barv za en model? Pozabite! To 
danes ni niti približno dovolj širok nabor. Razno-
lika ponudba je seveda nujna. Poleg klasičnih 
barv so v Škodini paleti tudi kovinske pa biser-
ne in mat barve. Rapid Spaceback je na primer 
na voljo v kar 15 barvnih izvedbah, med njimi 
so nekatere resnično posebne, na primer biko-
borska rdeča, rallye zelena kovinska, dirkaško 
modra kovinska …

Kup zunanjih barvnih odtenkov ni vse, kar si 
je mogoče omisliti. V različici ScoutLine so 
tako dekorativni elementi v srebrni barvi, prav 
tako sta srebrna poudarjeni sprednji in zadnji 
spojler. Tudi ohišji stranskih ogledal sta srebr-
ni. V različici Monte Carlo pa je veliko zunanjih 
(in notranjih) elementov obarvanih v svetlečo 
črno barvo, med njimi tudi 16-palčna (ali celo 
17-palčna) lita platišča. V posebno izstopajoči 
črni barvi, ki elegantno poudarja športnost, so 
tako ohišje hladilnika in zunanjih ogledal, zadnji 
strešni spojler, pragovi in zadnji difuzor. 

Ponuba je pestra tudi zaradi kvalitete in raz-
ličnih nanosov barv – poleg štirih univerzalnih 
barv so na voljo še kovinske, med njimi ena po-
sebna kovinska barva (magično črna).

TRETJA DIMENZIJA I  SIMPLY CLEVER 33



Ste za retro?
Trendovski modeli Voiturette, City 
(levo) in City Lady z jeklenim okvir-
jem združujejo zgodovino znamke 
Škoda z vrhunsko tehnologijo. Če-
prav vas njihov videz odpelje dese-
tletja v preteklost, pa 7-prestavno 
zadnje pesto Shimano Nexus, preiz-
kušen, robusten in zanesljiv menjal-
ni mehanizem ter sprednje zavore 
Shimano zagotavljajo varnost in 
izpolnjujejo zahteve sodobnega ko-
lesarja – ali kolesarke. Omeniti velja 
tudi prednjo in zadnjo svetilko retro 
videza ter masivno ključavnico na 
zadnjih vilicah.

Bodoči zmagovalci Toura
Ima le eno prestavo in odstranljiva pomožna kolesa: kolo Kid 16 
(levo) z aluminijastim okvirjem in zaščitnimi elementi iz pene je 
narejeno za najmlajše, ki se prvič srečujejo s kolesarjenjem. Z belim 
in zelenim Kidom 20 (6-stopenjski menjalnik Shimano) pa bodo 
nekoliko starejši otroci veselo uživali na družinskih izletih.

›  

› VEČ
Vas zanima več o kolesih v ponudbi? Prenesite si katalog s podrobnostmi! Kolesa in nosilce 
lahko sicer naročite v prodajni mreži ŠKODA, kjer so na voljo tudi vse dodatne informacije. 
Več na www.simplyclever.si/kolesa.

ČE VAM JE KOLO V KRVI, POTEM NE ZNATE ŽIVETI BREZ 
NJEGA. PREPROSTO MORATE PO OPRAVKIH Z NJIM, 
ČEPRAV BI BILO KDAJ Z AVTOM HITREJE. IN ČETUDI SE 
VAM VČASIH RES NE DA, PAČ MORATE PREMAGATI SA-
MEGA SEBE, ODKOLESARITI V TISTI NESKONČNI HRIB IN 
SE POTEM ZMAGOVALNO SPUSTITI V DOLINO. IN MO-
RATE S TO LJUBEZNIJO ČIM PREJ OKUŽITI TUDI SVOJE 
NAJMLAJŠE. KDO BI TO RAZUMEL BOLJE KOT ŠKODA?

Škodina zgodba se je namreč leta 1895 začela pisati na dveh kolesih: 
Vaclav Laurin in Vaclav Klement sta pred avtomobili izdelovala ravno 
kolesa! Kri ni voda in tudi Škoda ni pozabila na svoje korenine: že 14. 
leto zapored je bila sponzor največje kolesarske dirke na svetu, Tour de 

Francea, kljub paleti vrhunskih avtomobilov pa v ponudbi ostajajo tudi 
odlična kolesa (kar 13 modelov) za vsakogar. Da jih s svojo Škodo lahko 
odpeljete, kamor vam poželi srce, pa skrbi paleta nosilcev s seznama 
dopolnilne opreme.
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Kot profesionalci
Road Elite se imenuje peresno lahek ce-
stni dirkalnik, ki omogoča natančno vo-
dljivost in veliko udobja tudi na slabših 
podlagah. Črno dirkalno kolo z okvirjem 
in vilicami iz karbonskih vlaken tehta le 
7,9 kilograma in ima 2 x 11 prestav. Mo-
del Road (levo), katerega okvir in vilice so 
prav tako narejeni iz karbonskih vlaken, ni 
dosti težji: tehta 9,6 kilograma in ima 2 x 9 
prestav. Da sta v ponudbi tako vrhunska 
modela, ne preseneča: Vuelta a España in 
Tour de France sta pač kolesarski dirki, ka-
terih sponzor je Škoda že vrsto let.

Enostavno skozi mestni vrvež
Se v mesto vozite od daleč? Potem parkirajte na obrobju in namesto 
mestnega avtobusa raje izberite kolo: iz prtljažnika preprosto vzemite 
svoje zložljivo kolo StretchGO in se odpeljite! Črni lepotec, ki tehta le 
12,5 kilograma, je opremljen z opremo Shimano Nexus s 7 prestavami v 
zadnjem pestu, s svojim kratkim okvirjem in visokim položajem sedenja 
pa omogoča udobno vožnjo tudi višjim. 

Skavt
Vas srce vleče tja, kjer ni avtomobilov? 
Daleč od asfalta? Potem so Škodini 
MTB-modeli idealna izbira. Na voljo so 
MTB 29 Full (2 x 11 prestav), MTB 29 
(3 x 9 prestav; levo) in MTB Lady (3 x 9 
prestav). Njihova večja kolesa lažje pre-
magajo neravnine, večja površina kole-
snega plašča pa prinaša boljši oprijem 
brez zdrsavanja. 



Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,6-7,4 l/100 km in 94-170 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov 

(NOx): 0,0115-0,0733 g/km, trdi delci: 0,0000- 0,00120 g/km, število delcev: 0,00-9,79x1011. 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. SKODA.SI
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