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Po svoji poti 

Točno tako, v svojem ritmu, na svoj način smo 
v Slovenijo pripeljali težko pričakovanega Ka-
roqa. Zdaj je tu, da vam pokaže svet nepozab-
nih doživetij. Da z vami ustvarja spomine za 
vedno. Da vas pelje drugače in drugam. 

K vam samim. 

Pravijo, da je vse, čisto vse, le željo daleč stran. 
Mi pravimo, da boste s Karoqom vedno našli 
svojo pot. Le ustavite se, preden odpeljete. Pri-
sluhnite sami sebi, izvijte se iz pasti vsakdanje 
rutine in si drznite živeti po svoje. Ne za druge, 
zase. In za tiste, ki jih imate radi.

Energična in neponovljiva Ula Furlan, drzni Pe-
ter Jenko s svojo družino in izjemni fotograf 
Miran Juršič so s Karoqom spisali enkratne 
zgodbe, skupaj in vsak zase. Z vami jih delimo 
na straneh te revije. V njej boste našli tudi Ka-
mničanko Simono, ki ima s svojim Kodiaqom 
prav poseben odnos. Mrs. Kodiaq, kot si pravi 
na Instagramu, z njim med drugim vozi sina in 
predvsem njegovo torbo na hokejske trenin-
ge in tekme. Podobno počneta Grega s svojo 
hčerko plezalko in Ines s svojim malim nogo-
metašem. O naših aktivnih otrocih, ki zahteva-
jo še bolj aktivne starše, pišemo, ker je šport 
odlična popotnica v življenje. Za telo in dušo. Za 
širino pogleda in globino srca. 

(P)ostanite samosvoji.

Petr Podlipný,
direktor blagovne znamke Škoda, 
Porsche Slovenija d. o. o.
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SAMO 
BREZ PANIKE!

NAJDITE 
SVOJO POT

SPONTANO
IN STRASTNO

PODARITE SI 
SEBE

AKCIJA!

Vsi modeli ŠKODA so ocenjeni z 
vsemi 5 zvezdicami Euro NCAP!

Intervju z Ulo Furlan.

Družinski prazniki 
nekoliko drugače.

Enačba, ki se izide.

Aktivni otroci – in starši.

S Karoqom jo boste vedno!
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Spoznajte njo, njeno družino in 
seveda njen avto!

TO JE 
MRS. KODIAQ

SIMPLY CLEVERSUPERB

SKODA.SI

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,2−7,2 l/100 km in 110−164 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov 

(NOx): 0,0125−0,0686 g/km, trdi delci: 0,0000−0,00120 g/km, število delcev: 0,00−9,63 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 

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

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



BRIHTNO I  SIMPLY CLEVER 5

 BESEDILO: B. B.

MODROST, KI MENDA VELJA ZA ŠTOPANJE PO GALAKSIJI, JE ŠE KAKO UPORABNA TUDI MED VOŽNJO PO 
SLOVENSKIH CESTAH. A ZARES SPROSTITE SE LAHKO LE TAKRAT, KO VESTE, DA STE V DOBRIH ROKAH. ČE 
VOZITE ŠKODO, POTEM SO AVTOMOBILSKI ANGELI VARUHI NA VAŠI STRANI.  
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› VEČ
Oglejte si posnetke testnih trkov vozil Škoda! Več na  
www.simplyclever.si/kako-varen-pa-je-vas-avto/5/.    

Evropski konzorcij Euro NCAP je namreč pred kratkim z vsemi petimi zvezdi-
cami ocenil tudi najnovejšega Škodinega SUV-a, Karoqa. S tem je Škoda po-
stala eden izmed izjemno redkih avtomobilskih proizvajalcev, katerih celotna 
modelska paleta je sestavljena iz samih varnostnih odličnjakov! 

A kaj pet zvezdic konzorcija Euro NCAP sploh pomeni? Ta ocena je rezultat pre-
izkusnih trkov (čelno, bočno, v zadek) oziroma strogih testiranj (prepoznavanje 
pešcev in avtonomno zaviranje), pri katerih pridejo do izraza vsi elementi pasivne 
varnosti, od konstrukcije vozila do zračnih blazin, pa tudi elementi aktivne var-
nosti, ki pripomorejo k preprečitvi nesreče. To pa so vsi asistenčni sistemi, ki 
vozniku pomagajo, da vidi in vozi bolje – varneje pa tudi učinkoviteje. Ti sistemi 
v zadnjih letih doživljajo velik razmah in Euro NCAP se je nanje sposoben hitro 
odzvati ter pripraviti standard, ki vrednoti nove rešitve za večjo varnost. To pa 
sproži že znani krog: z rezultati se seznanijo kupci, ki zato (morda) raje kupijo v 
tem pogledu boljši avtomobil, proizvajalci pa svojo ponudbo prilagajajo takšnim 
reakcijam kupcev. In prav to je cilj konzorcija Euro NCAP in tisto, kar kupec de-
jansko potrebuje: vedno več varnosti.

SAMO 
BREZ PANIKE! 

ŠKODA 1. OCTAVIA 2. SUPERB 3. FABIA 4. KODIAQ 5. CITIGO 6. KAROQ 7. RAPID

2013 2015 2014 2017 2011 2017 2012

93 % 86 % 81 % 92 % 89 % 93 % 94 %

86 % 86 % 81 % 77 % 80 % 79 % 80 %

66 % 71 % 69 % 71 % 46 % 73 % 69 %

66 % 76 % 69 % 54 % 86 % 58 % 71 %



DRUGAČNOST JE ZAČIMBA ŽIVLJENJA. IN KER IŠČEMO DRUGAČNOST, ODKRIVAMO NEZNANO. 

NAPREDUJEMO. ŠIRIMO OBZORJA. IN PRI TEM UŽIVAMO.  VEDNO IN POVSOD. SI DRZNETE 

RAZBITI RUTINO IN STVARI POČETI DRUGAČE? 

    BESEDILO: Matej Bizjak
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1  Karoqove prednje luči so 
nekaj posebnega. Kristala-
sta oblika žarometov v polni 
LED-tehniki  ter  osem sve-
tlobnih linij, ki so kot trepalni-
ce, namreč ustvarjajo unikatni 
svetlobni vzorec. Navdih so 
pri Škodi našli v bogati tradiciji 
češkega oblikovanja kristala.

2  Velika električno pomična 
panoramska strešna okna so 
všeč tako odraslim kot otro-
kom. Ti obožujejo opazovanje 
jesensko porumenelih dreves 
ali zasneženih gora, ki drvijo 
mimo njih, zabavajo pa jih tudi 
dežne kapljice, ki polzijo po 
steklu. In kako »uau« je vse 
skupaj videti, ko zunaj sneži!

3      Z LED-tehnologijo so opre-
mljene tako zadnje kot tudi za-
vorne luči in meglenke, Karoqu 
pa ponoči dajejo prepoznaven 
podpis.

ZAKAJ NE BI PREKINILI Z VSAKDANJO RUTINO? 

Imate pogum, da preklopite z avtopilota, ki vas pelje po življenjski poti, in se podate v neznano? Res, rutina je v mno-
gočem osnova urejenega mirnega življenja – daje nam časovne okvire, postavlja red in meje ter nam prihrani čas. 
Hkrati prinaša s sabo predvidljivost, dolgčas, ubija kreativnost in je za nas tudi dobesedno smrtno nevarna: pomislite 
samo na rutinske poti v službo, vrtec ali šolo, ki jih tako pogosto prevozimo, ne da bi se dobro zavedali razmer v pro-
metu. Zapeljite se kdaj po drugačni poti in poiščite čisto svojo! Zbudite otroke in se pred šolo odpeljite na bližnji hrib 
pogledat, kako se dela dan. Izzovite svoje ustaljene načine razmišljanja, poiščite pravo idejo in izkoristite deželo, v 
kateri živimo in kjer lahko vsakdo najde svoje poti. Razbiti rutino zahteva nekaj truda, a povrne s čudovitimi spomini 
in občutkom, da »zares« živimo. Imejte ob sebi ljudi, ki v vas prižgejo iskrico, in naj vas vaše vozilo pri tem ne omejuje. 
Karoq vam omogoča, da sanjate in uresničujete svoje sanje. Da izbirate med nešteto možnostmi. Življenje je enkra-
tno in izjemno, ne pozabite tega! 

DO SREČE

ZAKAJ NE BI IMELI ZVEZD NA DLANI?

DO ZVEZD

NAJDITE 
SVOJO
POT 

Sijte kot zvezda, vozite se kot 
zvezda in ujemite eno zase! 



› VEČ
S Karoqom boste vedno našli svojo pot.  
Skenirajte kodo in ga spoznajte na www.skoda.si.

ZAKAJ JE NE BI POVABILI V »DRUGAČEN« 
KINO? ZAKAJ MU NE BI POKAZALI, KAKO 
ZNATE PRESENEČATI?

Izberita film in se pocrkljajta! Nosilec za tablične 
računalnike z integriranim priključkom bo skupaj s 
tablico poskrbel za vse drugo. In ko se konča slika in 
ostane le še zvok? Takrat se lahko zaneseta na zvoč-
ni sistem Canton z 9 zvočniki, ob katerem bosta 
dobila občutek, da je vajin Karoq postal koncertna 
dvorana. Ne gre brez prigrizkov? Še dobro, da sta 
na uslugo zložljivi mizici na naslonih sedežev!  Za ro-
mantično vzdušje pa poskrbi tudi ambientalna osve-
tlitev. Izbirate lahko med desetimi različnimi odtenki.

DO SPOMINOV
ZA VEDNO
ZAKAJ NE BI POSKRBELI ZA PRESENEČENJE?

Utrnila se vam je ideja, a zahteva nekaj priprav? 
Vaša družina in prijatelji so tega vredni, vaše vozilo 
pa bo pri »zločinu« vaš najboljši partner. V 521 litrov 
osnovne prostornine prtljažnika, ki ga je mogoče 
povečati tja do 1810 litrov, gre ogromno vsega, 
pomemben adut pa je tudi poklopljiv naslon so-
voznikovega sedeža. S kljukicami in pritrditvenimi 
elementi v prtljažniku bo vse na svojem mestu, za 
red in čistočo pa poskrbi tudi dvojno dno prtljažni-
ka. Če morda potrebujete luč, da končate še zadnje 
priprave, je v prtljažniku tudi ta. 

DO UŽITKOV 
V DVOJE
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Karoq vam s sistemom zadnjih sedežev Vario-
Flex ponuja uporabno prostorninsko kombina-
toriko, sedežna joga pa se lahko konča tudi v 
horizontali: s položenimi zadnjimi sedeži vam 
preostane le še, da izberete pravi kraj za čim 
lepši jutranji razgled. 

?  KDAJ ŠE PRIDEJO PRAV? 
Pri prevažanju večjih kosov prtljage, seveda. 
In ko so potniki samo štirje, je mogoče naslon 
sredinskega sedeža poklopiti in iz njega nare-
diti mizico ali mini kino. Če sedež odstranite, 
pa dobite prostor za kak sup ali smuči. Če jih 
ne potrebujete, lahko stranska sedeža poma-
knete bolj proti sredini in uživate v razkošju 
prostora brez konkurence! 

?  KAJ JE VARIOFLEX? 
VarioFlex je šifra za tri ločene sedeže v zadnji 
sedežni vrsti, ki jih je mogoče posamično pre-
mikati naprej in nazaj ter jim ločeno nastavljati 
naklon ali jih posamič odstraniti iz vozila. Po 
želji jih je mogoče enostavno zložiti, odstraniti 
odvečnega ali kar vse tri ter tako dobiti razko-
šen prostor za transport prtljage – ali posteljo 
na kolesih. Še številke: z odstranjenimi sedeži 
je prostornina prtljažnika kar 1810 litrov, sicer 
pa variira med 479 in 588 litri.

 INTERNET  
Vrhunski infotainment sistem Columbus z 9,2-palčnim 
zaslonom je opremljen z dostopno točko za WLAN, 
premore pa tudi modul LTE za vzpostavitev najhitrejše 
internetne povezave kar v vozilu. Tako lahko sopotniki 
s svojimi mobilnimi telefoni in tablicami brskajo po 
spletu in uporabljajo elektronsko pošto.

 POLNE BATERIJE  
V Karoqu najdete USB- in 12-voltne priključke pa 
tudi predalček z ojačanim signalom, ki omogoča tudi 
brezžično polnjenje baterije pametnega telefona.

 PROSTOROČNA TELEFONIJA 
Karoq je seveda opremljen s sistemom Bluetooth za 
prostoročno telefonijo.

Spreminjajo se načini dela, zahteve delodajal-
cev in sredstva, s katerimi delamo in ostajamo 
v stiku s sodelavci in poslovnimi partnerji. Delo 
jemljemo s sabo in ga ne omejujemo le na en 
sam prostor, ki mu pravimo pisarna. Pisarne da-
našnjega dne so tam, kjer smo mi – zakaj se ne 
bi potrudili, da bi pri tem še uživali, poskrbeli za 
lastno srečo in zdravje ter preživeli več časa z 
družino? Kaj torej potrebujete, da ste lahko v 
službi, tudi ko niste tam?  

ZAKAJ BI MORALI VES DELOVNIK 
PRESEDETI V PISARNI?

V NOV DAN

DO 
URAVNOTEŽENEGA
ŽIVLJENJA

Vi določite cilj in se odpeljite do njega po svo-
je. Če bo treba zapeljati z asfalta, boste s štiri-
kolesnim pogonom in terenskim programom 
Off-Road v Karoqu pripravljeni na vse! Da vaših 
načrtov ne bi kaj pokvarilo, pa skrbi kup asistenč-
nih sistemov. No, že veste, kam greste?

?  KAJ JE PROGRAM OFF-ROAD?
Terenski program Off-Road gre z roko v roki s pri-
lagodljivim štirikolesnim pogonom z elektronsko 
zaporo diferenciala in skrbi za terenskim razme-
ram prilagojeno delovanje vseh sistemov. Poleg 
programa Off-Road je vozniku na voljo tudi sis-
tem za dinamično uravnavanje podvozja, ki skrbi 
za to, da se blaženje neprestano prilagaja cestišču 
in vozni situaciji oziroma slogu vožnje. Voznik lah-
ko poleg običajnega, športnega, varčnega in izbir-
nega načina pozimi vklopi še snežni program in 
suvereno opravi z zimskimi razmerami.

ZAKAJ SE NE BI ZBUDILI DRUGAČE? 
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DO CILJA
ZAKAJ BI VAS USTAVILA CESTA?



 BESEDILO: Anja Leskovar / FOTO: Miran Juršič

ULA JE KREATIVNI MULTIPRAKTIK: IGRALKA, KOLUMNISTKA, VODITELJICA, UREDNI-
CA, NOVINARKA, PO POTREBI TUDI PRODUCENTKA, PIAROVKA, DIPLOMIRANA KO-
MUNIKOLOGINJA, PREDVSEM PA VSESTRANSKA USTVARJALKA. SVOJO ENERGIČ-
NOST POVEZUJE Z ELEKTRIČNO ROZA, ČEPRAV JI NI TEŽKO PRIZNATI, DA VSAKEMU 
NAVALU ENERGIJE TU IN TAM SLEDI TUDI SIVA PRAZNINA. ZGOVORNA LEPOTICA, 
IZ KATERE BRUHA GEJZIR IZBRANEGA BESEDIŠČA, JE NAJSREČNEJŠA, KO SEDE NA 
LETALO IN GRE RAZISKOVAT SVET. VMES PA SE ZADOVOLJI TUDI S KAKŠNO AVTO-
MOBILSKO AVANTURO, KOT JE TISTA, KI JO JE DOŽIVELA PRI SNEMANJU OGLASA 
ZA NOVI ŠKODIN SUV, KAROQ. 

Oglas govori o samosvojih načinih, kako preživljati čas, razbijanju ruti-
ne ... Tudi ti rada ubiraš povsem svoje poti? 
Seveda! Sanjam o raziskovanju drugačnih okusov, kultur, krajev. Obožujem 
barvitost našega sveta in ljudi. Svet je postal tako naporen in hektičen, 
zato se mi zdi, da se je res treba usmeriti vase, spoznati, kaj želiš, in to 
uresničiti. 
 
Kakšne avanture pa so te pričakale na snemanju Škodinega oglasa? 
To snemanje je bilo zagotovo eno izmed bolj nepozabnih. Jutro v Bohinju 
je bilo res mehko, čarobno. Že to, da se je prizor prebujanja odvijal v prtlja-
žniku avtomobila, je bilo super in prav brez težav si predstavljam, da bi tudi 
v resnici prenočila v Karoqu. Poleg tega pa sem prvič doživela prisotnost 
srne na snemanju. Njen lastnik jo je imel zdresirano, da mu je sledila na 
vsakem koraku. Na koncu pa nas je ujela tako apokaliptična nevihta, da 
je deset močnih možakov držalo šotore, da ni odplaknilo vse tehnologije. 

Pa se Karoq tudi v resnici približa tvojim predstavam o idealnem avto-
mobilu?
Absolutno. Rada imam nekoliko višji avto, ki je prostoren, da lahko brez pro-
storske kombinatorike na hitro vržem vanj potovalke in grem na dolgo pot, 
ki me ne udari preveč po žepu. Sicer pa imam zelo rada prestavno ročico, 
ker se mi zdi, da imam s tem, ko spreminjam prestave, nadzor in se takrat 
počutim prav seksi. 

Torej uživaš v vožnji ...
Vožnja me sprosti. Vedno sem uživala v vožnjah, še takrat, ko sva se z oče-
tom veliko vozila na relaciji Nova Gorica–Ljubljana. Zdaj sama vozim že 15 
let in ta čudovito zaprti prostor mi – razen ob 16. uri na ljubljanski obvoznici 
– predstavlja mini zatočišče, v katerem poslušam glasbo in si spiham mož-
gane. Globoko cenim svoj čas, počitek, mir in občutek svobode gibanja. Z 
avtomobilom si pač mojster svojih odločitev in razporeditve časa. 

"Sanjam o raziskovanju drugačnih okusov, kultur, 
krajev. Obožujem barvitost našega sveta in l judi."

V OBJEKTIVU I  SIMPLY CLEVER 13
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Mobilnost danes je nekaj povsem drugega kot nekoč in mladim je 
dom vse bolj kar ves svet ...
Vsekakor. Za mojo babico je bil na primer največji premik v življenju pot 
z Vrhnike v Ljubljano. Mladi pa nimamo ovir, zadržkov in strahov, še celo 
preveč nas stvari zanimajo. In zdi se mi super, da je tako, ker so koraki 
drugam lahko bolj drzni in izpolnjujoči. Z enim prenosnim računalnikom 
si lahko producent lastnega življenja. Sicer se služba in zasebno življenje 
s tem zlivata v eno, ampak vse bolj je jasno, da lahko delaš povsod. 

Se tudi ti prepuščaš toku?
Spontanost ima pri meni pomembno mesto. Lepo je sicer imeti vizijo in 
cilje, ampak pričakovanja me velikokrat odnesejo v razočaranje. Če pu-
stiš življenju, da diha sámo, se ti zgodijo stvari, ki jih nisi pričakoval: nova 
poznanstva, srečanja in izkušnje. Tako ali tako delam po tako zadušljivem 
urniku, da je sproščenost potem res blagodejna. 

Je v družbi, ki na skrivaj pozdravlja povprečnost in sivino, težko ubi-
rati svoje poti? 
V medijskem svetu in na komercialnem prizorišču je še vedno veliko 
povprečnosti, marsikje vztrajamo pri proizvodih, vsebini, celo »podobi« 
izpred 15 let. Tu in tam se sicer zgodi ščepec drugačnosti, a potreba 
po ukalupljenju je še vedno prisotna. Zato je res treba poslušati sebe, 
čeprav ni nujno, da gre pri tem za blazno drznost. Tisti, ki te imajo radi, 

bodo s tabo vedno in povsod. Ampak tudi jaz še nisem čisto tam, kjer bi 
želela biti. K sreči je svet tako velik, da lahko vsi najdemo svoj prostor in ne-
hamo motiti drug drugega. Zato si želim še več potovati. In zato mi ogromno 
pomeni, ko pišem kolumne za Mično, saj sem pri tem lahko brez omejitev 
jaz. Podobno se najdem tudi v dobrem scenariju za gledališče in film, pri delu 
s kreativnimi ekipami, pri katerem se oblikujejo pomenljivi odnosi in globoki 
pogovori o knjigah, poeziji, življenju. Tako tudi osebnostno rastem. 

Kaj zate pomeni »biti svoj« – vračati se k preprostosti, naravnosti? 
Po naravi je vsak izmed nas edinstven, po naravi smo vsi drugačni. Siliti se 
biti drugačen pa je brez zveze, neiskreno. Sem pa prepričana, da se zdaj, 
ko je inflacija vsega, ko smo vsi lahko vse, zbujajo naše prvinskosti. Mi-
slim, da se bomo vedno bolj posvečali svoji intuiciji in ne temu, čigav blog 
bomo brali, katero glasbo bomo poslušali. Prepričana sem, da prihaja čas, 
ko bo treba še bolj zašiliti svojo intuicijo in instinkt, ko bo koristno vklopiti 
filtre za prepoznavanje nas samih. In mislim, da bodo ljudje zato znali tudi 
vedno bolje prepoznavati kakovostno delo. 

Čeprav te poznamo kot strastno in energično, je verjetno kdaj tudi tvoj 
svet siv, celo črn. 
Seveda. Kot sem »all in«, sem lahko tudi »all out«. Kot se hitro, strastno 
in zagnano navdušim ter se v stvar potopim v celoti, sem tudi hitro raz-
očarana, hitro mi zmanjka energije. Včasih sem hkrati maskerka, stilistka, 

" Treba je res poslušati sebe, čeprav ni nujno, da gre pri tem za blazno 
drznost. Tisti, ki te imajo radi, bodo s tabo vedno in povsod. "

"Spontanost ima pri meni pomembno mesto. Lepo je sicer imeti vizijo in cil je, ampak pričakovanja me 
velikokrat odnesejo v razočaranje. Če pustiš živl jenju, da diha samo, se ti zgodijo stvari, ki jih nisi 
pričakoval: nova poznanstva, srečanja in izkušnje."
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"Z enim prenosnim računalnikom si lahko producent lastnega 
živl jenja. Sicer se služba in zasebno živl jenje s tem zlivata 
v eno, ampak vse bol j je jasno, da lahko delaš povsod. "

producentka, novinarka in še montažerka. Tako dinamično spreminjam 
svoje vloge, da lahko svet hitro postane siv. Od napetosti in komunikacije 
sem pogosto izmozgana, dovolj imam ljudi, besed, premlevanja. 

In kako se spet napolniš?
Grem v mir narave in na zrak ali pa ležim na kavču, berem Murakamija 
in sem sama s sabo. Grem na suši ali jem tetino govejo juho. Se držim s 
fantom za roke, se crkljam in uživam v nežnosti. To je vse. Zelo preprosto, 
zelo neinstagramično. 

Se ti zdi, da mehurček potvarjanja realnosti, idealnosti, popolnosti in 
vsesplošne presežnosti na družbenih omrežjih poka? 
Ja, in upam, da bo kmalu dokončno počil, ta zatreskanost bo prej ali slej 
minila. Zaradi izmišljenih ali prenapihnjenih zgodb vzporednega digital-
nega sveta, ki nimajo nobene povezave z realnostjo, smo ljudje vse bolj 
anksiozni. Ampak treba se je zavedati, da tudi ljudje, katerih življenje se 

"Def initivno sem jaz največji uspeh mojega živ l jenja.  
In mislim, da bi se moral vsak človek tako počutiti. Nobena 
družinska situacija ni rožnata. "

zdi popolno, niso vedno električno roza – polni energije in volje, uspešni, 
brez težav. Poleg tega se mi zdi zelo pomembno, da živim življenje tudi po 
svoje, ne le po pravilih, in da lahko izrazim tisto, kar me zanima. 

Je to, da si samostojna, samosvoja, da ti ni treba odgovarjati nikomur, 
razen sebi, tvoj največji uspeh v življenju? 
Definitivno sem jaz največji uspeh mojega življenja. In mislim, da bi se 
moral vsak človek tako počutiti. Nobena družinska situacija ni rožnata. 
Sem otrok ločenih staršev, mlada sem izgubila očeta. V vsakem izmed nas 
je notranja bitka čustvovanja za obstoj, vsi smo malo ranjene dušice, ker 
smo, upam, čustvena bitja. Nikomur ni povsem lahko, ne glede na to, kako 
magično so videti naši profili na Instagramu. Vsi imamo svoje vozle, ki jih 
moramo razvozlati. Življenje je obenem izziv in nagrada. 

Kaj je tvoja življenjska droga?
Vsekakor trenutek, ko dobro zaključim projekt, kar koli že je – film, gle-
dališka predstava, oddaja. To so res naravne omame, pri katerih ni potre-
be po šampanjcu. 

Katere spremembe v življenju ti je bilo najtežje sprejeti?
Pravzaprav še nikoli nisem ostro usekala po mizi, ker ultimativna stro-

gost pri meni ne deluje najbolje. Sicer potrebujem roke oddaj, po-
trebujem neki okvir, a če sem v nekaj prisiljena, prej pobegnem, kot 
poslušam. 

Kdaj, kje in s kom si ti najbolj ti? 
Ko lahko sezujem visoke pete in se oblečem v kapucarja. S prijatelji, 
ko pijemo ledeni čaj v centru ali obiščemo koncert, s fantom, ko ple-
ševa okoli štedilnika, in z mami, ker je pač mami. Cenim zelo prepro-
ste reči: ljubezen, spoštovanje, zaupanje, prijateljstvo. Zato so mi všeč 
ljudje, ki me ne bodo izdali, ampak mi bodo hkrati povedali resnico, 
predvsem pa ljudje, ki imajo pospravljen svoj ego.

Kako pa prepoznaš iskrene ljudi? Se ti zdi, da je tudi prepoznava 
iskrenosti tako hipna kot ljubezen na prvi pogled?
Ja, lahko jo prepoznaš tako. Velikokrat se je izkazalo, da moram bolj po-
slušati svoj instinkt. Preprosto se mi zdi, da zaznavamo, koga spustiti v 
svoj prostor in koga ne. V naši odnosih je veliko piarovskega nakladanja, 
naučenosti. Zato sem vedno bolj vesela, če me nekdo prosi za uslugo, 
kot da mi naklada, da nima denarja, da bi me plačal. Povejmo si, kako 
stvari stojijo, in če potrebujemo drug drugega, si to tudi iskreno povej-
mo. Navsezadnje je soodvisnost lahko nekaj lepega. 
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› VEČ
Skenirajte kodo in si oglejte utrinke 
s poti v Dolomite v videu, ki ga 
najdete na www.simplyclever.si.

BESEDILO in FOTO: Peter Jenko 

»MAŠA! OBA BI RADA BEL BOŽIČ, A NE? IN GORSKO IDILO, NEKAJ TAKEGA KOT 
V VIDEOSPOTU ZA NAJ BOŽIČNI KOMAD LAST CHRISTMAS! POMISLI: GORE, 
SNEG, KOČA ... POJDIMO LETOS V DOLOMITE!« DOŽIVETJE S PENTLJO? MAŠA 
JE BILA TAKOJ ZA!

In tako se je začelo. Koče resda nisem našel, 
smo si pa rezervirali prikupno apartmajsko 
stanovanje v idilični vasici Santa Cristina sredi 
doline Val Gardena na Južnem Tirolskem in se 
tik pred božičem odpravili tja, svojemu darilu 
naproti.

Smuči, sanke, topla oblačila in nekaj hrane 
za na pot: Karoq je bil kot za šalo kos našim 
zvrhanim torbam. Še strešnega kovčka nismo 
potrebovali! 

Navigacijski sistem me je hitro spomnil, da 
bomo do cilja potrebovali približno pet ur vo-
žnje. To je za malega dvonožnega škrata, ki je 
že pet minut težko pri miru, kar resen zalogaj. In 

čeprav otroka le nerada zamotiva s pametnim 
telefonom ali tablico, sva se tokrat odločila, da 
Uli pot vseeno nekoliko popestriva s Telebajski, 
ki si jih je priročno ogledovala na tablici, pritrjeni 
na vzvratni strani sovoznikovega sedeža. 

Tako so kilometri hitro in mirno minevali in že 
smo zavili z avstrijske avtoceste ter se poča-
si približevali Lienzu in nato še meji z Italijo. V 
daljavi je že bilo mogoče opaziti značilne koni-
časte vrhove Dolomitov in v našem primeru im-
pozantni Langkofel, ki s 3178 metri nadmorske 
višine bdi nad dolino Val Gardena.

Pet ur je v Karoqu minilo presenetljivo hitro. 
Vožnja z malim terencem je zaradi višje lege 

zelo udobna, ključno vlogo pa je pri tem igral 
tudi aktivni tempomat. Avtomobil namreč sam 
vzdržuje nastavljeno hitrost ter glede na pro-
met zavira in pospešuje, tako da ohranja var-
nostno razdaljo. Voznik mora praktično zgolj 
obračati volan. 

»Grüß Gott, benvenuti!« nas je dvojezično poz-
dravila ženica na vrhu dvorišča, na katerem smo 
se ustavili. Naše pretegovanje in radovedne po-
glede je izkušeno prepoznala kot znak, da smo 
njihovi novi gostje. Da se nam je kljub jezikov-
nim preprekam vendarle uspelo dogovoriti prav 
vse, se lahko zahvaliva tudi vsem dolgim nočem 
iger pantomime. Ta v primerih jezikovnih pre-
grad pride še kako prav!

GORSKA CESTA, KI SE 
VZPENJA PROTI PRELAZU 
PASSO SELLA, S 
FANTASTICNIMI RAZGLEDI 
NA OKOLIŠKE VRHOVE,

BOŽICNO VZDUŠJE V 
SREDIŠCU MESTECA 
ORTISEI,

RAZISKOVANJE GORSKIH 
CESTIC, KI SE STRMO 
VZPENJAJO NAD 
VASICO SELVA TER SO 
ODLICNO IZHODIŠCE 
ZA POHODNIŠTVO IN 
SANKANJE.
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Namestili smo se v naš mali apartma in v mi-
slih že pripravljali načrte za prihodnjih nekaj 
dni. Človek v teh krajih težko obstoji pri miru, 
saj vsak pogled na okolico vabi ven, v naravo, 
v gore. Val Gardena je ena izmed številnih do-
lomitskih dolin, v katerih se vse vrti okrog ak-
tivnega preživljanja prostega časa. Poleti je to 
raj za pohodnike, plezalce, gorske kolesarje, v 
zimskem času pa se odpre kar 500 kilometrov 
smučarskih prog. Zimski čas je tu sploh čaro-
ben, saj si idilične gorske hišice nadenejo še 
praznično okrasje. Kombinacija teh in izjemnih 
razgledov je res čudovita.

Naši tamkajšnji dnevi so bili tako polni razi-
skovanja skritih gorskih kotičkov in odkriva-
nja najlepših razgledov. Karoq pa je bil ves čas 

naše varno zavetje, kamor smo se po sankanju 
in pohodih zatekli na malico ali pa po dodaten 
pulover, ki je bil nepogrešljiva oprema v tistih 
ledenih večerih.

Čeprav snežne pošiljke v času našega oddiha 
nismo dočakali in so bile ceste načeloma do-
bro prevozne, se v gorah nemalokrat znajdeš 
na poledenelih podlagah. Moje zadovoljstvo, da 
smo se tokrat na pot odpravili s terencem, je 
bilo očitno. Dajal mi je občutek varnosti in sa-
mozavesti, kakršnega z običajnim avtomobilom 
na prednji pogon ne bi imel. Brez skrbi smo se 
vzpenjali po najbolj odročnih in strmih cestah, 
kjer smo si z mimovozečimi vozniki kimali v slo-
gu: »O, poglej jih, nismo edini, ki si upamo sem 
z avtomobilom.«

Dnevi so nam odbrzeli mimo in marsikaj, kar 
smo si zadali, je ostalo neuresničeno – kot prilo-
žnost za prihodnjič! Naš nekoliko drugačen pri-
stop k decembrskim praznikom se je izkazal za 
popolno doživetje, ki smo ga v prvi vrsti preži-
veli skupaj, kot družina. In v času nenehnega hi-
tenja ter neštetih dnevnih opravkov je prav sku-
pni čas najlepše darilo. Kmalu spet ponovimo. 
Menda je Toskana v začetku maja fantastična ...

MAŠO SO PRI KAROQU NAVDUŠILI:
• vozne lastnosti terenca (dvignjen 

položaj voznika),
• intuitivna armaturna plošča skupaj 

z zaslonom infotainment sistema na 
dotik,

• njegov videz,
• praktične dimenzije vozila, s katerim 

lahko brezskrbno krmariš tudi v ur-
banih okoljih.

PETRA SO PRI KAROQU NAVDUŠILI:
• terenske zmogljivosti (4x4),
• prostornina prtljažnega prostora,
• Simply Clever odlagalne površine in pripomočki (predali, 

dodatki za pritrditev prtljage ipd.),
• aktivni tempomat, zaradi katerega po petih urah vožnje ni 

bil tako utrujen, kot bi bil sicer,
• zunanji in notranji videz vozila. 

V IMENU MALE ULE BOMO POHVALILI:
• prostorno zadnjo klop,
• USB- in 240-voltne vtičnice v zadnjem delu 

avtomobila, kamor smo lahko priključili nje-
no tablico za gledanje risank,

• zložljivo mizico za sovoznikovim sedežem, 
ob kateri je lahko udobno malicala,

• panoramsko streho, skozi katero je lahko 
opazovala okoliške vrhove.



ki vsaj pri športu edini: ena ura raznovrstnega gibanja na dan 
je za otroke higienski minimum. A obarvanost z igro naj bo 
vse do odraslosti vaše glavno vodilo. 

Igra je zakon
Pedagoginja Zdenka Zalokar Divjak poudarja, da je igra v 
otroštvu najnaravnejši način učenja. Ko se je treba dogovo-
riti o uporabi žoge, otroci vadijo ustrezno sporazumevanje, 
razumevanje in krepijo čustveno inteligenco. Ko morajo po-
čakati na svojo priložnost, se učijo potrpežljivosti in spozna-
jo, da se svet ne vrti le okoli njih. Če so poraženi, se morajo 
spopasti s čustvi in jih predelati. Ko jim uspe, si potrdijo, da 
so pomembni, pri doseganju ciljev pa se naučijo sprejeti tudi 
neprijetne opravke in boleče izkušnje. 

čljivo začeti vaditi prej. Vsekakor pa je treba zdrav odnos do 
gibanja predvsem ob pozitivnem zgledu staršev razvijati že 
od zgodnjega otroštva. 

Koliko akcije je dovolj?
Ponudb aktivnosti v času vrtca ali šole je vse več. Mnoge so 
brezplačne, s tem pa so dostopne tudi socialno ogroženim, 
za katere so marsikje na voljo tudi šolski skladi. Hkrati pa je 
možnosti za popoldansko zapolnitev urnika s plačljivimi de-
javnostmi vse (pre)več.  Strokovni delavci zato predvsem za 
mlajše osnovnošolce predlagajo skupaj (!) največ pet šolskih 
in obšolskih aktivnosti. Mnogo otrok se ob obilici ponudbe 
zažene in brez vodenja staršev težko presodijo, koliko je za-
nje dovolj. 

03Kakšni pa so vaši otroci? Bi radi hkrati plesali, peli in igrali 
košarko? Ali jih onkraj domačega kotička ne mika nič po-
sebnega? Starši nekoliko manj aktivnih otrok se verjetno 
sprašujete, koliko jih spodbujati, da ne boste vsiljivi, starši 
aktivnostno ambicioznih pa, koliko jih brzdati, da pri tem ne 
povozite njihove vneme. Koliko aktivnosti torej izbrati, da te 
ne ogrozijo brezskrbnosti otroštva? Kdaj začeti? Kako logi-
stično izpeljati družinsko kombinatoriko služb, dejavnosti in 
prostega časa? Preprostih odgovorov ni, so si pa strokovnja-

»Starši svoje otroke prehitro označijo za vrhunske športnike. 
Šport do polnoletnosti je otroški, stvari niso in ne smejo 
biti povsem resne! In dobro je, če starši otrokovo aktivnost 
tako tudi razumejo. Profesionalni šport naj bo na vrsti, ko 
otrok odraste,« dodaja športna psihologinja Tina Jeromen, 
nekoč vrhunska plavalka. Priporoča, da otrok strukturirane 
popoldanske aktivnosti začne šele v osnovni šoli, čeprav 
v isti sapi poudarja, da je nekatere športe, kot so plavanje, 
drsanje, ples ali gimnastika, ob izkazanem interesu priporo-
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TEDENSKI URNIK: DVAKRAT KOŠARKA S SINOM, DVAKRAT GIMNASTIKA S HČERKO, ANGLEŠČINA ZA 
STAREJŠEGA, PLAVANJE ZA MLAJŠO, VMES PA LOVLJENJE ROKOV V SLUŽBI, TRGOVINA, SISTEMATSKI PREGLED 

IN OBISK TAŠČE. ZA KONEC TEDNA SINOVA TEKMA, ZLAGANJE DO STROPA SEGAJOČEGA KUPA PERILA, 
BASANJE OMAR Z IGRAČAMI, KI NAM JIH NI USPELO ZGLEDNO POSPRAVITI, IN ČE GRE VSE KAKOR PO MASLU, 

MORDA ŠE KAKŠNA URA SAMO ZAME – ZA TELOVADBO, BRANJE, PRAVZAPRAV KAR KOLI, SAMO DA JE. 
VSAKDANJIK SODOBNIH STARŠEV. ZVENI ZNANO?

 BESEDILO: Anja Leskovar / FOTO: Domen Grögl

LOGISTIČNI IZZIVI
ČE STE EDEN TISTIH STARŠEV, KI SO OKLICANI ZA DRU-
ŽINSKEGA TAKSISTA, NISTE EDINI. VSE VEČ JE DRUŽIN, 
KATERIH POPOLDNEVI SO PREPREDENI Z AKTIVNOSTMI 
VSEH ČLANOV. BALET TU, PLAVANJE TAM, NOGOMET 
NA DRUGEM KONCU, ZVEČER PA ŠE FITNES ZA OČKA IN 
ZUMBA ZA MAMI. K SREČI SE VRTCI IN ŠOLE PRILAGAJA-
JO Z ZELO ŠIROKO IN KAKOVOSTNO PONUDBO DEJAV-
NOSTI, ŠPORTNI CENTRI PA VSE POGOSTEJE PONUJAJO 
SOČASNE TRENINGE ZA RAZLIČNE ČLANE DRUŽINE. Z 
MAJHNIMI PRILAGODITVAMI SE TOREJ VSE DA TUDI NE-
KOLIKO MANJ STRESNO.  
1. OTROKA SPODBUDITE, DA IZBERE AKTIVNOSTI, KI SE 

IZVAJAJO V ŠOLI V ČASU, KO JE TAKO ALI TAKO TAM.  
2. ČE SE LE DA, IZBIRAJTE IZVAJALCE, KI NISO DALEČ VSA-

KSEBI – EN OTROK TAM, DRUGI PA ČISTO BLIZU.  
3. IZKORISTITE ČAS OTROKOVE AKTIVNOSTI IN MED NJO 

OPRAVITE SVOJO REKREACIJO, NUJNE NAKUPE ALI SE 
SESTANITE S PRIJATELJI NA KAVI. 

4. ČE SE LE DA, SE NA SVOJI POTI IZOGIBAJTE ZGOŠČE-
NEMU PROMETU, SICER PA PREVERITE OBREMENJE-
NOST CEST IN PROMETNE INFORMACIJE S POMOČJO 
USTREZNIH APLIKACIJ ALI SISTEMA ŠKODA CONNECT 
TER SE PO POTREBI ZAPELJITE PO DRUGI POTI.

5. SPOPRIJATELJITE SE S STARŠI, KI OTROKE PRAV TAKO 
VOZIJO NA AKTIVNOSTI, IN SE IZMENJUJTE PRI PREVA-
ŽANJU OTROK. 
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Pustite jim dolgčas!
Naslednjič, ko vas bo kljuvala slaba vest, ker bodo otroci tožili, da 
jim je dolgčas, vi pa prav takrat ne boste imeli časa in volje za sku-
pno igro ali sprehod, se spomnite pomembnega dejstva: zmeren 
občutek dolgčasa je tako kot za odrasle tudi za otroke zelo blago-
dejen. Vaša naloga ni zapolnjevanje vsake minute s strukturirani-
mi, vzgojnimi, izobraževalnimi ali športnimi aktivnostmi. Naj kdaj 
pa kdaj tudi otroci začutijo dolgčas!  V manj kot petih minutah 
bodo našli rešitev zanj. 
 

02
02
»Otrok mora imeti svoj čas, svoj počitek. Če eno uro dnevno 
igra kitaro, je to poleg ure gibanja več kot dovolj,« pravi špor-
tna psihologinja. Po priporočilih Svetovne zdravstvene orga-
nizacije je namreč enourno intenzivno gibanje za otroke nujno 
za zdrav telesni in umski razvoj. Če otrok zaradi različnih razlo-
gov nima dovolj priložnosti za gibanje, je organizirana športna 
aktivnost, četudi je vsakodnevna, zato povsem dobrodošla. 

Alenka Košir, ustanoviteljica in trenerka v vadbenih centrih 
VIIT ter mama treh otrok, poudari še drug vidik: »Nesmiselno 
se mi zdi na vadbo voziti že malčke. Zanje je povsem dovolj, če 
se z njimi kobacate in prevračate doma.« Za usvajanje osnov-
nih veščin verjetno res ni nujno, da otroka vse popoldneve 
vozite z ene aktivnosti na drugo. Nekaj besed nemščine ga 
morda lahko naučite sami. Ples v domači dnevni sobi je lahko 
povsem dovolj in namesto po poligonu se lahko s podobnim 
učinkom podite čez hlode in potoke v bližnjem gozdu. Tega 
se je koristno spomniti, ko popoldanske dejavnosti družinskih 
članov s časovno in logistično požrešnostjo zarežejo v družin-
ski mir, druženje in prosti čas. Pri spontanih aktivnostih, ki so 
praviloma na dosegu roke, je namreč staršem prihranjenega 
veliko stresa. Je pa res, da od njih zahtevajo nekaj več aktiva-
cije, predvsem pa zavedanja, da občasno dolgočasenje otrok 
ni nujno slaba stvar. 

»Smisel otroštva ni, da otrok postane pomanjšani odrasli, ki ne-
prestano hiti z ene dejavnosti na drugo,« pravi Tina Jeromen. Že 
odrasli se ob takem tempu izčrpavamo, otroci pa se s ponavlja-
njem našega vzorca naučijo predvsem, da za počitek ni časa, da 
ni pomemben, kar seveda ni res. 

Otroci potrebujejo nezapolnjen čas. Svet vidijo povsem drugače 
kot odrasli, njihovo doživljanje lastnega sveta pa se najbolj izrazi 
v prosti igri. S ponujeno aktivnostjo jih sicer lahko spodbujate, a 
mogoče jih boste s tem zavirali. Če jih boste pretirano usmerjali 
v igri in na drugih področjih, boste lahko zavrli njihovo ustvarjalno 
domišljijo, samoiniciativnost in samostojnost. In kljub najboljšim 
namenom – ponuditi kar se da veliko raznovrstnih izkušenj – bo-
ste dosegli nasprotno od želenega. Sociologinja Renata Salecl 
celo pravi, da preveč izbire (»Bi to, morda ono ali tisto?«) pravza-
prav vzbuja več tesnobe in stiske kot koristi.

Starš naj bo gorivo, ne raketa
Ko otrok vendarle postane aktiven zunaj šole in domačega 
okolja, naj bo v ospredju on. Pričakovanja staršev in okolice naj 
zavzamejo stransko vlogo. Predvsem poskusite biti pozorni. 
Otroka opazujte, ga poslušajte in upoštevajte njegove želje, in 
to ne le na začetku, ampak tudi ob morebitnih krizah. Takrat 
spodbudite vztrajanje vsaj za določen čas, saj bo tako otrok 
spoznal posledice svoje odločitve in se spopadel tudi s situaci-
jami, ki mu morda niso prav pogodu. Nič hudega, vztrajnost je 
pač treba osvojiti. 

Vendarle pa je koristno, da se poglobite tudi v razloge za upad 
zanimanja in pravočasno presodite, kdaj je otrok preobremenjen 

ali je v ozadju celo kaj globljega: strah pred neuspehom, netek-
movalnost, medvrstniški pritisk ali celo pritiski sorodnikov. 

Predvsem pa poskusite le zdravo spodbujati otrokova zanimanja 
in mu, če je šport del vaše družine, s predstavitvijo različnih vrst 
telesnih aktivnosti pomagajte oblikovati pozitiven odnos do giba-
nja. Prava specializacija – usmerjena odločitev za eno dejavnost 
– pride na vrsto šele po 12. letu za deklice in 14. letu za dečke, do 
takrat pa je koristno preizkusiti cel spekter športov. Več raznoli-
kosti daje širino, ki jo otroci potrebujejo. 

Tudi Grega Jelčič, katerega najstniška hči Naja petkrat tedensko 
trenira plezanje, je poskusil več športov, preden se je odločil za 
rokomet, ki ga je nato profesionalno igral več let. Naje ni nikoli silil 
v šport. »Vedno je bila zelo aktiven otrok in pričakovati je bilo, da 
se bo ukvarjala s športom. Pri petih letih smo jo na igrišču opazi-
li, kako spretno pleza. Nismo ji sugerirali aktivnosti, le omogočili 
smo ji, da je željo po plezanju uresničila nekoliko bolj aktivno. Toda 
Naja se je v tem očitno našla, saj pleza tudi takrat, ko nima tre-
ningov. To je postal njen način življenja. Komaj čaka na trening in 
tudi družbo ima med svojimi soplezalci. Verjamem, da je naloga 
staršev le, da otroke usmerjamo, ne pa da brezkompromisno od-
ločamo namesto njih. To bi veljalo tudi, če bi se Naja odločila, da 
preneha plezati.« 

Prehitro preresno?
Da bi se otrok gibal dovolj, ni nujno potrebno, da redno trenira. 
Če pa se z nekim športom ukvarja aktivno, je treba sprejeti, da 
je šport po svoji definiciji tekmovalna aktivnost. Prej ali slej se 
pokažejo rezultati, ki lahko navdušujejo otroka, trenerje in vas. Cilji 

ENA URA 
RAZNOVRSTNEGA 
GIBANJA NA DAN 
JE ZA OTROKE 
HIGIENSKI 
MINIMUM. 

GREGA JELČIČ IMA TRI OTROKE: TRINAJSTLETNA NAJA JE PLEZAL-

KA, PETLETNA KAJA PLEŠE, TRILETNI NIK PA S PRAVO TELOVADBO 

RAVNO DOBRO ZAČENJA. »USKLAJEVANJE NJIHOVIH IN NAJINIH 

URNIKOV ZAHTEVA VELIKO PRILAGAJANJA, DOGOVARJANJA IN 

SKLEPANJA KOMPROMISOV.« S PARTNERKO NAJPOGOSTEJE KAR 

OB JUTRANJI KAVI NAREDITA LOGISTIČNI NAČRT. »PREDVSEM 

NAJO JE NA TRENING POGOSTO TREBA PELJATI MED SLUŽBENIM 

ČASOM IN TAKRAT SE NAŠ SUPERB SPREMENI V PISARNO. S PRO-

STOROČNIM TELEFONIRANJEM SEM LAHKO MED ČASOVNO PO-

TRATNO VOŽNJO DOSEGLJIV ZA STRANKE, HKRATI PA NE OGRO-

ŽAM NE NAJINE VARNOSTI NE VARNOSTI DRUGIH UDELEŽENCEV 

V PROMETU.«

ATLETIKA: 18,5  %

KOŠARKA: 16,6  %

JUDO: 14,5  %

NOGOMET: 8,2  %

ODBOJKA: 7,8  %

ŠPORTNA IN RITMIČNA GIMNASTIKA: 7,6  %

ROKOMET: 5,5  %

SMUČANJE (RAZLIČNE VRSTE): 4,5  %

KAJAK IN KANU (SLALOM IN SPUST): 3,7  %

HOKEJ NA LEDU: 2,8  %
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Vir: Šport v številkah, Zavod za šport RS Planica, 2014.

Športi, ki jih slovenski otroci v okviru panožnih 
športnih šol najpogosteje trenirajo
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DVA- DO TRIKRAT TEDENSKO
VSAK DAN
ENKRAT MESEČNO
NIKOLI

ENKRAT TEDENSKO

30   %

39   %

26   %

3  %
2 %01

00
postajajo višji, vložek pa tudi. In prav tu se za otroka skrivajo pasti. 
Če športno aktivnost začne prezgodaj in preveč intenzivno, 
lahko ta povzroča poškodbe in obrabe, poleg tega pa ima lah-
ko stres tekmovanja izjemno neugoden vpliv. Tina Jeromen 
pa tudi opozarja, da se največje težave pojavljajo, ko rezultati 
začnejo izostajati. »V fazi rasti otrok napreduje, s tem pa tudi 
rezultati. Ko se rast ustavi, pa po večini zastanejo tudi rezul-
tati. To lahko vodi v predčasno anksioznost, če starši otroku 
tega ne znajo pomagati predelati.« 

Nina Jerančič, slovenska karting in avtomobilska dirkačica ter 
hkrati tudi dirkačeva hči, svojega ukvarjanja s športom nikoli 
ni dojemala kot igro: »Pri dirkanju sem bila vedno zelo resna, 
tudi zato, ker sem imela za seboj ekipo in sponzorje. A k sreči 
je te strese, sprejemanje porazov in podobne izzive oče znal 
mehčati tako, da niso bistveno vplivali name oziroma sem se z 
vsako novo preizkušnjo naučila kaj novega.« 

Tudi Grega Jelčič pravi, da ga resnost Najinega plezanja ne skr-
bi. Šola ne trpi, hči je zelo zagnana in motivirana, še največjo 
težavo pa vidi v obremenjevanju s pričakovanji: »Najo skrbi, da 

sva starša razočarana, če ji kdaj ne gre, čeprav vedno poudarja-
va, da je bistveno le, da se potrudi, kolikor se v tistem trenutku 
lahko, saj je to za naju enako kot zmaga. In to misliva resno.«

Resnost tekmovalnega športa preseneti predvsem starše, ki niso 
(bili) športniki. Zato je zelo pomembna tekoča komunikacija s 
trenerji, da vas ne preseneti, ko je treba na tekmo tudi ob koncu 
tedna in ko se od vas pričakuje izdatno čustveno in časovno, po-
gosto pa tudi finančno angažiranje. Nina Jerančič ne obžaluje ne-
koliko drugačne mladosti: »Namesto na končni šolski izlet sem 
na primer potovala v Hongkong na dirko in tamkajšnja doživetja 
so pretehtala trenutno obžalovanje. Tudi na dirkah sem imela 
prijatelje, s katerimi smo nadomestili najstniške vragolije. Nikoli 
ne bi spremenila svoje mladosti, z velikim veseljem se obračam 
nazaj.« Prednosti in slabosti so pač prisotne pri vsaki različici ži-
vljenjske poti, naloga staršev pa je otroka po tej vijugasti poti 
pripeljati zdravo, varno in osredotočeno na bistvo. 

Cilj naj bo gibanje
Šola, ena najpomembnejših aktivnosti v otroštvu, je izrazito ciljno 
usmerjena. Pri gibanju in drugih aktivnostih pa lahko otrokom 

dovolimo, da s tem niso obremenjeni. Tudi tako bodo te dejavno-
sti dosegle svoj pravi namen: izpolnjevanje osebnosti, življenjsko 
uravnoteženost, utrjevanje vztrajnosti, delavnosti in samozavesti 
ter grajenje zdravih odnosov s sovrstniki. 

Te življenjske vrline so pač pomembnejše od vsake diplome, me-
dalje ali pokala. In morda še najpomembnejše: za čustveno izpol-
njeno življenje ni tako pomembna širina znanja, ki ga otrok pridobi 
na vrsti tečajev, izobraževanj in delavnic, ampak so bistveno po-
membnejši odnosi v družini. Ti pa se lahko zgradijo le v času, ki 
ga preživite skupaj z otroki, pa naj bo to ob skupnem kolesarjenju 
ali »le« ob branju knjig, sestavljanju kock ali lovu za zakladom na 
bližnjem travniku. 

Vir: Otrok v gibanju doma in v vrtcu, Zajec idr., 2010. 
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Kako pogosto so starši aktivni z otroki?Kako aktivni pa so slovenski starši?
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NAJ KDAJ 
PA KDAJ 
TUDI OTROCI 
ZAČUTIJO 
DOLGČAS! 
V MANJ 
KOT PETIH 
MINUTAH 
BODO NAŠLI 
REŠITEV 
ZANJ. INES BRITOVŠEK IN NJEN SOPROG STA SI ŽELELA LE, DA BI SE NJUN 

OSEMLETNI KAL UKVARJAL Z ENIM ŠPORTOM. »TUDI ČE BI IZBRAL 

BALET, BI BILO OKEJ. ZDAJ ŽE NEKAJ ČASA TRENIRA NOGOMET, 

SAJ V MOZIRJU NI VELIKO DRUGE PONUDBE.« S PREVOZI NA TRE-

NING IN NAZAJ K SREČI NIMAJO TEŽAV. »NAŠA OCTAVIA COMBI JE 

DOVOLJ VELIKA, DA V PRTLJAŽNIK SPRAVIMO VSO OPREMO, V KA-

BINO PA ŠE CEL KUP KALOVIH PRIJATELJEV IN SOIGRALCEV.«

staršev se ukvarja z gibalno/
športno dejavnostjo

staršev se ne ukvarja z gibalno/
športno dejavnostjo



SPROSTITE SE
ZA UŽITEK V ŽIVLJENJU
Octavia 4×4 (tudi kot Combi) s pametnim štiriko-
lesnim pogonom na prvo mesto postavlja varnost, 
poleg tega pa ima še en adut, različico Scout. Pri 
njem je štirikolesni pogon združen še z robustno-
stjo terenca, ki za seboj zmore vleči do dve toni 
težko prikolico!

ŠTIRIKOLESNO I  SIMPLY CLEVER

VOZNIŠKA NIRVANA V VSEH RAZMERAH
Superb Combi 4×4 zmore zimo na poslovnih 
poteh vselej potisniti na stran, ko poslovne 
kovčke v prtljažniku zamenjajo karving smuči, 
pa ji prikima s stilom. Seveda je na voljo tudi  
v limuzinski različici.
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vora dogaja ves čas. In kar je najboljše – voznik 
mora skrbeti le za smer (in varno vožnjo), vse dru-
go postorita zmogljiva elektronika in hidravlika. 
Sistem 4×4 pa zmore še več: s pomočjo sistema 
EDS (elektronska zapora diferenciala) lahko pošlje 
do 85 odstotkov navora zgolj na eno kolo. Vaša 
Škoda se tako ne bo ustavila, niti če bodo tri kolesa 
v spolzkem blatu ali na snežni zaplati. Prav tako ne 
bo nič hudega, če bo v zraku obviselo eno kolo ali 
celo dve. Zgolj eno samo kolo z dobrim oprijemom 
bo dovolj, da vas izvleče iz zagate!

Sproščeno in odločno tudi na asfaltu 
Štirikolesni pogon aktivno pomaga tudi tam, kjer 
bi mislili, da ga res ne potrebujete, denimo na 
utrjeni asfaltni cesti pri odločnem speljevanju, ko 
prenese več navora na bolj obremenjeno zadnjo os  
in tako izboljša oprijem, še preden bi izjemen navor 
motorja premagal oprijem pnevmatike in jo zavrtel 
v prazno. Pozabite torej lahko na pazljivo dodajanje 
plina pri pospeševanju z mesta ali skozi zavoje. Vse 
to postori inteligentni štirikolesni pogon!

Pomaga seveda tudi pri pospeševanju v zavojih: 
sodeluje namreč s sistemom XDS+ in prenaša več 
moči na zunanja kolesa ter tako izboljša vozno di-
namiko, ko s tem pomaga vozilo usmerjati v zavoje. 
Na pomoč pride tudi takrat, ko je za zavojem skrita 
zaplata snega ali globoka luža: sistem v delčku se-
kunde vzpostavi potreben oprijem. 

In slabe strani?
Seveda ste ob vsem tem pomislili tudi na zaplete-
nost sistema, dodatno težo, okornost, večjo pora-
bo, dražje servisiranje … 

Toda na vse to so Škodini inženirji pomislili že pred 
vami. Poraba tako ni bistveno večja prav zaradi 
vklopa zadnje osi, do katerega pride le po potrebi. 
Zato je tudi okretnost povsem primerljiva z modeli 
s prednjim pogonom. Poleg tega sistem v popol-
nosti sodeluje z vsemi asistenčnimi in varnostnimi 
sistemi. Še več: s terenskim programom Off-Road 
se pogon in vsi programi, predvsem programi za 
stabilnost in oprijem, povsem prilagodijo terenske-
mu načinu delovanja.

Moda ali potreba?
Ne, štirikolesni pogon ni le modna muha, ki gre 
pač z roko v roki z vse bolj priljubljenim segmen-
tom športnih terencev. Gre namreč za enosta-
ven in učinkovit način vožnje, ki od voznika ne 
zahteva prav nobene dodatne spretnosti ali zna-
nja, le zdravo logiko in previdnost, ponuja pa več 
oprijema, boljšo vodjivost, terensko prehodnost, 
hkrati pa tudi več varnosti in sproščenosti za vo-
lanom. 

Sodobni štirikolesni pogon, kakršen je vgrajen 
v modelih znamke Škoda, sodi med najboljše 
in najbolj uporabljane v avtomobilski industriji. 

Vgrajujejo ga tudi v vse modele znamk s tovr-
stnim pogonom v koncernu Volkswagen. Vsaka 
znamka ima nekaj posebnosti, v osnovi pa gre 
vedno za elektrohidravlično večploščno sklop-
ko, ki je nameščena pred zadnjim diferencialom.  
V idealnih okoliščinah je tako večina navora 
usmerjenega na prednjo os – v prid manjši pora-
bi goriva, seveda. Ko je to potrebno, pa na primer 
tudi Kodiaq postane še kako resen terenec.

Kako deluje? 
Trenutno se tako v Karoqu kot v drugih Škodi-
nih modelih 4×4 vrti zadnja, peta generacija tega 
sistema, ki zaradi napredne nadzorne elektronike 

in številnih tipal, nameščenih po vsem avtomo-
bilu, sodi med aktivne. To pomeni, da tipala vse-
skozi nadzorujejo gibanje avtomobila, motor, vo-
lanski kot, pedal plina … Glede na vse parametre 
in programe pa je nadzorna enota sposobna celo 
predvidevati zdrs kolesa ali koles in po potrebi  
v delčku sekunde poslati potrebno količino na-
vora na eno ali drugo os, še preden se kolo sploh 
zavrti v prazno.

To naredi tako nezaznavno in hitro (z brezsto-
penjskim stiskanjem parov lamel v sklopki), da 
tega ne zazna niti voznik, kaj šele potniki! Med 
vožnjo po terenu se to prilagajanje prenosa na-

HRIB? SEVEDA! GOZDNA POT? NI PROBLEMA! V BLATU? Z VESELJEM! V SNEGU? ŠE VPRAŠATE! S ŠTIRIKOLESNIM 

POGONOM PRIDETE TAKO REKOČ KAMOR KOLI IN V KAKRŠNIH KOLI VOZNIH RAZMERAH. 

    BESEDILO: Matjaž Korošak
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MEDVEDJI OPRIJEM
Kodiaq zmore marsikaj: nadomestiti družinskega 
velikoprostorca, povleči prikolico s čolnom, po 
drugi strani pa se zaradi kratkih previsov, večje 
oddaljenosti od tal in zmogljivega štirikolesnega 
pogona ne ustraši vzpetin, kolovozov, robnikov  
in nasipov, kaj šele snežnih zametov!

DRUŽINSKI PUSTOLOVEC Z OBČUTKOM
Karoq prisega na družinsko praktičnost, kar pomeni 
tudi to, da vas popelje natanko tja (in predvsem na-
tanko takrat), kot ste si zaželeli. Glede na terensko 
zasnovano podvozje, čvrsto zasnovano karoserijo ter 
seveda stalni štirikolesni pogon s preverjeno več-
ploščno sklopko to niti ni tako težko. V pomoč vam 
bo tudi s posebnim voznim programom Off-Road.

?  KAJ ŠTIRIKOLESNI POGON POMENI V PRAKSI?
V praksi to pomeni, da lahko voznik Octavie RS TDI 4×4 že pred vrhom 
ostrega zavoja povsem obremeni dvolitrski stroj in brez oklevanja izkoristi 
ves navor za idealen adrenalinski pospešek iz zavoja – brez zdrsa, brez 
zanašanja. In pomeni tudi, da lahko voznik Scouta (Octavie ali Kodiaqa) 
enostavno, brez drsenja, tudi s kolesom v vodi potegne iz morja prikolico 
s čolnom ali pa se s Kodiaqom 4×4 vsa družina odpelje do vikenda po 
uničeni, strmi in od hudournikov razdrapani gorski makadamski cesti, kjer 
je treba pazljivo preko vsakega udora. Skratka, sodobni sistem stalnega 
štirikolesnega pogona z večploščno lamelno sklopko, kakršnega uporablja 

Škoda, je tako zelo uporaben in večnamenski, da ne omogoča le boljše-
ga oprijema (na vseh podlagah), pač pa tudi več stabilnosti, lažje obvla-
dovanje avtomobila, večje hitrosti v zavoju in s tem seveda več aktivne 
varnosti.

?  JE ŠTIRIKOLESNI POGON UPORABEN LE V SNEGU ALI TUDI  
V OBIČAJNIH, TAKO REKOČ IDEALNIH RAZMERAH?
Čas spolzkih cest, snega, brozge in ledu je pri voznikih običajno povod 
za intenzivno razmišljanje o štirikolesnem pogonu. Prednosti le-tega so 
seveda v takih razmerah več kot jasne in tudi najizrazitejše. A poleg izje-
mnega oprijema v vseh okoliščinah (blato, sneg, brozga …) se tak sistem 
izkaže tudi pri zagotavljanju varne in stabilne vožnje v »idealnih razmerah«, 
saj zmore na podlago prenesti več navora, s čimer je tudi bolj dinamična 
vožnja varnejša in prijetnejša. S štirikolesnim pogonom opremljena vozila 
so tudi širše uporabnejša, pa naj gre za vleko prikolice ali poklicne oziroma 
prostočasne dejavnosti v naravi.

?  KATERE SO NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE, KI JIH DELAJO VOZNIKI 
PRI VOŽNJI VOZIL S ŠTIRIKOLESNIM POGONOM?
Štirikolesni pogon je odličen aktivni varnostni pripomoček, ki pa seve-
da ni vsemogočen. Tudi štirikolesni pogon ima svoje meje, predvsem pri 
vstopnem in izstopnem kotu (previsi vozila), v možnosti vzpenjanja (moč 

motorja), pri bočnem naklonu … V glavnem pa je za resnejšo terensko rabo 
dobro izbrati še nekaj pripomočkov: terenski prenos moči (reduktor), za-
poro (vsaj enega) diferenciala, posebne terenske pnevmatike, sistem za 
nadzor spusta …

Pri cestni rabi pa je treba vedeti, da se v ostro odpeljanem zavoju večina 
tovrstnih modelov obnaša podobno kot modeli s prednjim pogonom. Pri 
pretiravanju bo najprej torej oddrsela prednja os vozila (podkrmarjenje), 
preden bo sistem zaznal zdrs in večino navora potisnil nazaj. To je treba 
upoštevati ob vstopu v zavoj in ostati z nogo na plinu, da je prenos učinko-
vit in da zadek pomaga v zavoj. Za mnoge voznike je takrat že prepozno …

?  KAKO SE LOTITI VOŽNJE PO SNEŽNI IN LEDENI PODLAGI?
Predvsem z veliko pazljivosti, občutka, nežnega pospeševanja in zavira-
nja ter s postopnim dvigovanjem ritma v vožnji. Štirikolesni pogon bo, 
predvsem z dobrimi zimskimi pnevmatikami, vozniku pri pospeševanju na 
snegu ustvaril varljivo podobo prepričljivega oprijema. Pri zaviranju pa je 
štirikolesni pogon izenačen s prednjim pogonom, kar pomeni, da je zdrs 
pri večjih hitrostih enako kritičen, vozilo pa enako neobvladljivo. Ker se 
na snegu in ledu to zaradi majhnega količnika trenja podlage zgodi hitro  
in mehko, lahko tudi ABS (protiblokirni sistem) in ESP (stabilizacijski sis-
tem) začneta delovati in pomagati kasneje. Predvsem pa seveda nista 
vsemogočna, zato je potrebne precej pazljivosti pri zaviranju po klancu 
navzdol.

?  KAKŠNA JE RAZLIKA MED VOZILOM Z DVOKOLESNIM IN ŠTIRI-
KOLESNIM POGONOM?
Na splošno mora voznik avtomobila, ki je gnan na prednjo os, speljevati  
z več občutka, ravno tako pa tudi dodajati plin pri pospeševanju iz zavojev. 
To je seveda še kako pomembno pri speljevanju na makadamu, snegu, 
ledu, brozgi … Pri sodobnih vozilih že pri delčku zavrtljaja kolesa posredu-
jejo asistenčni sistemi, ki zmanjšajo moč motorja in hkrati zavrejo drse-
če kolo ter tako večino navora preusmerijo na kolo z več oprijema. Med 

hitrejšo vožnjo skozi zavoj to počne tudi sistem XDS+, le da ne posega  
v motorno moč, temveč pomaga le z rahlimi zavornimi impulzi notranjega, 
razbremenjenega kolesa.

Seveda vsi ti sistemi delujejo in pomagajo tudi pri štirikolesnem pogonu 
z računalniško nadzorovano sklopko na zadnji osi, le da je njihova inten-
zivnost lahko bistveno manjša, vklop teh sistemov je običajno kasnejši, 
hitrost avtomobila pa v glavnem nespremenjena.

?  ALI VOZILO S ŠTIRIKOLESNIM POGONOM POTREBUJE ZIMSKE 
PNEVMATIKE ALI CELO VERIGE?
Vsekakor bo tudi vozilo s štirikolesnim pogonom pozimi oziroma v zim-
skih razmerah varno le z ustreznimi pnevmatikami, torej zimskimi, takšni-
mi z oznako M+S, še bolj z dodatkom snežinke (poudarjeno zimska pnev-
matika). Če namreč med speljevanjem po ravnini štirikolesni pogon tudi  
z letnimi pnevmatikami še zmore pokazati nekaj prednosti, pa takšne 
pnevmatike odpovejo pri bočnem vodenju in predvsem pri zaviranju na 
snegu, ledu, zglajenem snegu … Skratka, za popoln izkoristek vseh pred-
nosti pogona 4×4 pozimi je treba avtomobil obuti v kvalitetne zimske 
pnevmatike, še posebno, če ste na cesti več kot običajno. Če pozimi vozite 
malo, pa morajo biti v avtomobilu verige tudi pri tovrstnem pogonu, in to 
vsaj za eno os (raje pa obe). Če zakonodajalec predvidi verige (na določe-
nih odsekih cest, običajno v ekstremnih zimskih razmerah, kar je označe-
no z znakom), potem jih mora imeti tudi vozilo s štirikolesnim pogonom. 

?  ALI ŠTIRIKOLESNI POGON VPLIVA NA PORABO IN ZAKAJ?
Štirikolesni pogon je bil nekoč izrazit dejavnik povečane porabe zaradi 
dodatne teže sistema in trenja v treh diferencialih. Sodobni štirikolesni 
pogon pa na porabo vpliva le še minimalno, saj je v normalnih razmerah 
pogon v glavnem speljan na prednjo (ali eno) os, šele ko sistem zazna 
možnost zdrsa, pa prenese potrebno količino moči na drugo os. Izrazit 
napredek je tudi pri teži, zmanjšanju trenja in seveda uporabi le enega 
dodatnega diferenciala.



BESEDILO: Anja Leskovar / FOTO: Domen Grögl 

VSTANE, KO DRUGI ŠE SPIJO. VDIHNE, POGRABI TORBO, ČAKA JO FITNES. STOPI SKOZI VRATA IN 

SE ZATEČE V SVOJO MOBILNO GARSONJERO. SEDEŽ IZ BELEGA USNJA JO ZAGREJE V HLADNEM 

JUTRU, NA EKRANU IZBERE POSTAJO Z GLASBO, V PRIROČNO DRŽALO ODLOŽI JUTRANJO KAVO. 

NJEN DAN S KODIAQOM SE LAHKO ZAČNE. SPOZNAJTE JO: SPREOBRNJENO NAVDUŠENKO NAD 

ŠKODAMI IN AKTIVNO ŽENSKO, KI JI DRUŽENJE S KODIAQOM DOPOLNJUJE ŽIVLJENJE TAKO, DA 

IMA NA INSTAGRAMU OB SVOJEM PROFILU ŠE ENEGA, NA KATEREM NE NOSI PRIIMKA, KI GA DELI 

Z MOŽEM IN SINOM, AMPAK JE PREVZELA PRIIMEK SVOJE TRETJE MOŠKE LJUBEZNI. SPOZNAJTE 

SIMONO VREČAR – MRS. KODIAQ!
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Še pred dobrim letom nihče ni niti slutil, da bi se 
lahko pri Vrečarjevih zgodil tako dramatičen pre-
obrat. »Simona je bila glede Škod večna trdovra-
tna dvomljivka,« pravi njen mož Jak. »Mene so 
Škodini modeli navduševali že nekaj časa, pri njej 
pa ni šlo. Tudi ko sem ji na test pripeljal najbolj do-
vršeno različico Superba, jo je motilo vse, čeprav 
so bili njeni argumenti res prazni.«

Razumljivo, Simona je bila takrat še pod vtisom 
znamke, katere modeli so ji vdano služili dolga 
leta. »Poleg tega pa sem pozabila, kaj pomeni 
imeti novejši avto,« prizna. »Naposled smo se od-
ločili za zamenjavo in tega sem se lotila v svojem 
slogu – sistematično in analitično. Natančno sem 
vedela, kaj želim, in dogovorila sem se za vožnje 
s tremi testnimi avtomobili. Seveda nobeden od 
teh ni bil Škoda. Ampak že pri prvem sem ugoto-
vila, da je bilo v Superbu več prostora, v drugem 
pa sem sedela neprimerljivo manj udobno. Po-
tem je Jak domov drugič pripeljal testno Škodo. 
Tisti dan, ko sem jo vozila po zavojih proti Gross-
glocknerju, sem vedela, da bi lahko načrtovano 
testno vožnjo tretjega avtomobila kar odpoveda-
la. Mehkoba vožnje me je dokončno spreobrnila.« 

Ko je nekaj dni kasneje Škoda naznanila prihod 
Kodiaqa, je natančna Simona, ki mora avtomobil 
voziti vsaj nekaj dni, da jo prepriča, povsem na 
slepo, a prepričana o svoji izbiri, naročila Kodiaqa. 
Je pač imel vse pluse, ki jih ni našla združenih v 
nobenem drugem avtomobilu. 

Odnos do lepega
»Če smo prejšnji avto zlorabljali na vse mogoče 
načine, sem se odločila, da Kodiaqa ne bomo. Vsi 
so dvomili o beli notranjosti, ki sem si jo zaželela, 
ampak do stvari, ki so lepe ter skrbno in natanč-
no izdelane, pač imaš neki odnos. In prav je tako,« 
z očitno naklonjenostjo razlaga Simona.
 
S podobnim konceptom se je pred sedmimi leti 
odpela s svoje varnostne mreže in skočila v vodo, 
ki sprva še ni bila povsem kristalno čista. Iz mar-
ketinga telekomunikacijskega podjetja je svoje 
izkušnje in samozavest, ki jo je gradila na med-
narodnem odru, prenesla v svoje podjetje. Pod-
jetniške izkušnje njenih staršev in starejših bratov 
so jo naučile, da nobena stvar sicer ni preprosta, 
a če delaš dobro, prej ali slej pride rezultat. Pre-
vzela je odgovornost za svoj zaslužek in ustvarila 
trgovino s kakovostnimi igračami Babadu. »Ko se 
nama je pred 12 leti rodil Beno, sem na službe-
nih potovanjih vedno iskala kakovostne igrače, ki 
so lepe, uporabne, prijazne in prijetne, predvsem 

pa funkcionalne. In to sem hotela pripeljati tudi 
v Slovenijo. Kot sem skrbno izbirala za sina, sem 
pri izbiri stroga tudi zdaj. Vem, da je dobra igrača 
odlično sredstvo za domišljijo, čustveni in um-
ski razvoj. Verjamem, da je otroku bolje ponuditi 
manj in tisto res dobro. Kakovostna stvar ti prine-
se zadovoljstvo, hkrati pa tudi izoblikuje odnos do 
stvari, ko vidiš, da se je nekdo skrbno potrudil in 
jo izdelal zate. Podobno kot pri lepem avtomobi-
lu.« Babadu je tako svet, v katerem ima estetika 
izdelka prednost pred agresivno kampanjo za 
najnovejši plastični izdelek s televizije.

Bababoss, kot pravijo Simoni, je energična, anga-
žirana sogovornica. A ko govori o Babaduju, se 
v njej prižge še dodatni ogenj strasti. »Babadu 
in vse delo, povezano z njim, ter predvsem stik 
s strankami me neverjetno napolnijo z energijo. 
V sedmih letih bi stranke, s katerimi se nisem 
ujela, lahko naštela na prste ene roke. Z ljudmi, 
s katerimi se sčasoma res dobro spoznamo, se 
veselimo, ko se jim rodi otrok in utrujeni od po-
rodnega maratona pridejo po zibko, čutimo z nji-
mi, ko malček zboli in potrebuje mehko ninico, 
navdušeni smo, ko svoje otroke prvič posadijo na 
poganjalca. Babadu in ljudje, povezani z njim, me 
noro izpolnjujejo.« 

Kjer se končajo strahovi, se začne življenje, pravi 
indijski modrec Osho. Šele kjer se končajo dvomi 
o sebi, se lahko začne kakovostno delo. In Simo-
na to zna. 

Oaza miru
Za Vrečarje je Kodiaq potovalni avto za vsako-
dnevne vožnje iz Kamnika v Ljubljano, kjer je 
doma Babadu, prevoz igrač in dostavo otroške 
opreme ter sredstvo za neskončne poti te aktiv-
ne družine. Prva stvar, ki so jo uvedli ob njegovem 
prihodu, je bila prepoved drobljenja, polivanja in 
pacanja. Edini, ki ima dovoljenje za prehranjeva-
nje v avtu, je Beno. Že pol svojega življenja igra 
hokej in Simona ga vsak dan odpelje na trening 
iz Kamnika v Kranj in nazaj, v avtu pa nemalokrat 
jé »kosilo«.

Ko Beno kot kralj sede na zadnji sedež in srka 
skrbno pripravljen smuti, Simona pa v avto po-
spravi računalnik in v predalček položi telefon, da 
se ji napolni baterija, se začne povsem njun, svéti 
čas. V eni uri vožnje tja in nazaj so telefoni izklo-
pljeni, šum šole in službe pustita za seboj. 

V avtu je nekaj časa tiho, Simona pa Benu pusti 
čas za predelovanje vsega, kar se mu je zgodilo 

tisti dan. Čeprav je ta deček zdaj že na poti v od-
raslost, se v njem še vedno mešata otroška ne-
žnost in nedolžnost, hkrati pa tudi resnost in od-
govornost, ki jo je vedno kazal. Potem sam začne 
pogovor in prisrčna dinamika med zgovornežem 
in ljubečo mamo se začne. »V avtu se pogovoriva 
o stvareh, o katerih se sicer morda ne bi imela 
priložnosti pogovoriti. V tem času najinemu od-
nosu dodava še en košček razumevanja, ljubezni 
in sprejemanja,« pravi Simona, ko Benu podaja 
hokejske palice iz prtljažnika. 

Trudi se čim več časa preživeti v svoji butični tr-
govini v Ljubljani, a je ogromno na poti in posle 
za podjetje pogosto upravlja kar iz avtomobila. 
Ko Beno vstopi v hokejsko dvorano, Simona 
najprej sprejme klic stranke, istočasno pa na ra-
čunalniku preveri zalogo in mamico razveseli z 
novico, da je lesena hišica za punčke že prispela. 
»Ko pridejo škatle z igračami, jih odpiram s tako 
otroško navdušenostjo in čudenjem! Predsta-
vljam si, kako je lepo šele otrokom,« se nasmeji 
Simona, ko se v hladnem mraku pozne jeseni 
pri prtljažniku preoblači v tekaška oblačila. Čas 
do konca Benovega treninga kar se da pogosto 
izkoristi za tek po Zlatem polju. Takrat vse misli 
in skrbi pusti zaklenjene v avtu in meditira, ko 
jo tek sili v globoko dihanje in opazuje sončni 
zahod nekje za Julijci. 

4xzoom

FullHD

2

1

0

-1

-2

@Mrs_Kodiaq  / simona_vrecar_02 / 300

33@Mrs_Kodiaq  I  SIMPLY CLEVER

KODIAQ JE 
POTOVALNI 
AVTO ZA 
VSAKODNEVNE 
VOŽNJE IZ 
KAMNIKA 
V LJUBLJANO, 
KJER 
JE DOMA 
BABADU.



Lovci na razglede
Vrečarjevi so začeli nastajati pred dvema de-
setletjema. »Jak je že prvi dan na fakulteti po-
stavljal pametna vprašanja, bil je mogoče celo 
malo nastopaški, ampak radoveden, očarljiv, 
šarmanten.« Simona se je v tistem trenutku 
nepovratno zaljubila in trajalo je celo leto, pre-
den je Jak to spoznal in končno zagrabil. Potem 
sta potovala, uživala življenje in drug drugega, 
dokler se ni zgodilo tisto, kar danes Vrečarjeve 
dela družino – zgodil se je Beno. 

Povezanost, ki jo je čutiti v tej družini, je vse prej 
kot pogosta. Simona z izjemno mehkobo govori 
o svojih dveh fantih. »Vsi trije smo zelo poveza-
ni, vsako jutro se potrudimo in v miru pojemo 
zajtrk. Vajeni smo veliko stvari početi skupaj, 
hkrati pa cenimo tudi čas in želje drug drugega. 
Z Jakom se ogromno pogovarjava in neskonč-
no veliko mi pomeni, da me je vedno podpiral 
pri vsem, česar sem se lotila. Beno pa je luštna 
mešanica naju. Seveda ima svoje trenutke, ko 
se v njem nabere in izbruhne. Takrat začutim, da 
potrebuje prostor, mir in da nima smisla, da mu 
kaj govorim. Takrat tudi kot družina potrebuje-
mo nekaj časa, da se spet uglasimo, ampak nam 
vedno uspe.«

Simona in Jak sta s svojo navdušenostjo nad 
malenkostmi – lepimi barvami v naravi, svežim 
zrakom in neskončnimi razgledi – okužila tudi 
Bena. Po mirni soboti, ko na tržnici prtljažnik 
napolnita z zelenjavo in sadjem, se običajno kam 
odpeljejo. »Nismo zahtevni, samo da gremo. Ve-
dno silimo višje, na razgledne točke, preprosto 
se odpeljemo in poiščemo odročne, odmaknje-

ne poti. Včasih pač čutimo, da nimamo energije 
za pohod; tudi počitek si mora človek dopustiti. 
Takrat gremo na morje, na bližnji hrib, včasih tudi 
v mesto, med ljudi. Drugič pa nas radovednost 
odpelje dlje in kilometri nikoli niso problem.« 

Bistvo zadovoljstva je pač v ljubezni do prepro-
stega. Življenje namreč ni vsakodnevni lunapark 
razburljivosti, ampak kvečjemu nasad najrazlič-
nejših dreves, s katerih tu in tam pokuka ka-
kšna žival, zaziba se kakšna veja, na tla prileti 
kak list. Brez nenehnih dramatičnih doživetij in 
v takšni preprostosti Vrečarjevi iščejo svoj mir: 
v novoodkritem zalivu, na novih gozdnih poteh, 
med alpskimi vrhovi. »Tudi ista lokacija je lah-
ko drugačna jeseni, poleti, pozimi. Zato se radi 
vračamo na nam ljube kraje. To nas napolni. In 
hvaležna sem, da se niti Jak niti Beno nikoli ne 
pritožujeta, vedno sta za akcijo, sploh zdaj, ko 
lahko s štirikolesnim pogonom osvajamo še od-
ročnejše kraje,« se nasmehne Simona. 

Življenje Vrečarjev bi lahko primerjali s Simoni-
no vožnjo, ki je dinamična, ko je treba in ko raz-
mere to omogočajo, a umirjena, ko je tako prav. 
V takšnem vijuganju skozi zahteve vsakdana in 
radosti, ki jih prinaša, se stvari, ki so pomemb-
ne, pokažejo hitro in zelo jasno. Fino se je vozi-
ti v finem avtu, fino je zmagovati na hokejskih 
tekmah in na poslovnem parketu. A največ so 
ljudje, ki te zvečer povabijo na druženje s po-
menljivimi pogovori, ljudje, ki te nasmejejo, še 
preden skupaj sedete k zajtrku, ljudje, ki so s 
teboj na najvišjih in najrazburljivejših vrhovih pa 
tudi v najglobljih in najtemnejših dolinah. Za to 
je družina. 

Še dva dni do #kodiaqwithstyle 

  pohodništvo, ampak včasih lahko dobiš občutek, da si 
na vrhu, tudi za volanom #kodiaqwithstyle 

Ostani divji v srcu in radoveden #kodiaqwithstyle Želja po odkrivanju novih krajev je najboljša budilka. 
#kodiaqwithstyle 

Danes res uživam - potnik v drugi vrsti praznuje rojstni dan! 
Naslednja postaja: torta #kodiaqwithstyle 

Popoln dan za popolno vožnjo #kodiaqwithstyle 

Parfum določa počutje in počutim se kot #kodiaq-
withstyle 

Poletje v divjini #kodiaqwithstyle 

MRS. KODIAQ VOZI: 
ŠKODA KODIAQ STYLE 2.0 TDI 4X4 DSG, 140 kW (190 KM)
BARVA: BUSINESS SIVA
SIMONA LETNO PREVOZI: 40.000–50.000 KM
KAJ PRI AVTU SIMONI NAJBOLJ OLAJŠA ŽIVLJENJE? 
AVTOMATSKI MENJALNIK, ODPIRANJE PRTLJAŽNIKA Z 
BRCO POD ODBIJAČEM, PREDALI IN PROSTORI ZA OD-
LAGANJE NAJRAZLIČNEJŠIH POTREBŠČIN – TELEFONA, 
KOZMETIKE ALI PA REZERVNE GARDEROBE, OGREVANI 
SEDEŽI V BOJU PROTI KRONIČNI ZMRZLJIVOSTI, VRHUN-
SKA POVEZLJIVOST.
KAJ SIMONO V AVTU ZABAVA? MOJA FANTA, KI NENEH-
NO SPREMINJATA NASTAVITVE AMBIENTALNE OSVETLI-
TVE.
KATERA LASTNOST AVTA POSPEŠI SIMONIN UTRIP? 
MOČ MOTORJA, OBČUTEK VARNOSTI IN DOSTOPNOSTI 
VSEH KOTIČKOV, TUDI OFFROAD.
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SIMONA IMA POLEG SVOJEGA 
OSEBNEGA PROFILA NA INSTRA-
GRAMU TUDI PROFIL KODIAQ WITH 
STYLE (@MRS_KODIAQ), NA KATE-
REM OBJAVLJA MAMLJIVE FOTO-
GRAFIJE Z NAJRAZLIČNEJŠIH POTI. 
»NASTAL JE, KER ŽELIM LOVITI IN 
PRIKAZATI LEPE TRENUTKE, KI JIH 
VIDIM NA POTI S KODIAQOM V NA-
RAVI ALI MESTU. VČASIH MI JE 
SAMO SVETLOBA TAKO LEPA, DA 
JO ŽELIM UJETI NA FOTOGRAFIJO,« 
PRAVI SIMONA.

»ČE SMO 
PREJŠNJI AVTO 
ZLORABLJALI NA 
VSE MOGOČE 
NAČINE, SEM SE 
ODLOČILA, DA 
KODIAQA NE 
BOMO.«
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SKODA.SI

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,9−7,4 l/100 km in 101−170 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. 


