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Ob nakupu vozila ŠKODA prejmete 
posebno kartico zvestobe z 
42 EUR dobroimetja. 

Dobroimetje lahko porabite ob naslednjem obisku 
pooblaščenega servisnega partnerja ŠKODA ali ob nakupu 
originalne dodatne in dopolnilne opreme. Poleg tega 
prejmete tudi brezplačno asistenco. 

A to še ni vse: osnovno različico kartice lahko 
tudi nadgradite v plačilno kartico.

Za več informacij in naročilo
kartice obiščite kartica.skoda.si

ZVESTOBA 
POVEZUJE



VIZIJA.

In popolna predanost delu. Spoštovanje 
sodelavcev. Odgovornost do strank. In po-
gled, usmerjen naprej. To so razlogi za po-
nos, ki ga čutim te dni, ko je bila naša ekipa 
med vsemi svetovnimi uvozniki vozil Škoda 
izbrana za uvoznika leta, na mednarodnem 
avtomobilskem salonu v Ženevi pa je premi-
ero doživelo osupljivo novo konceptno vozi-
lo, ki z izjemnimi odzivi javnosti napoveduje 
čudovito jesen.

A preden se bo iz študije VisionS rodil tako 
pričakovani novi Škodin SUV in zapeljal na 
slovenske ceste, nas čaka še brez števila 
sončnih avantur na dveh ali štirih kolesih. Pri-
pravili smo nekaj namigov za kolesarski izlet 
v dvoje ali z družino, predstavljamo pa tudi 
neustrašne Škodine skavte, ki vas zapeljejo, 
kamor vam poželi srce! Da boste tja prispeli 
z nasmehom, si preberite še nekaj stavkov o 
vozniškem bontonu malo drugače. 

Ja, Simply Clever. Preprosto tako, kot mora 
biti. 

Petr Podlipný,
direktor blagovne znamke Škoda, 
Porsche Slovenija d. o. o.
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GORIŠKA BRDA

Izhodišče: grad Dobrovo 
Dolžina: 20 km 
Višinska razlika: 300 m 
 
Goriška brda so – kot pove 
že ime – hribovita, zato od 
kolesarjev zahtevajo nekoliko 
boljšo pripravljenost. Najlepša 
so ob koncu maja in na začetku 
junija, ko cvetijo češnje. Njim v 
čast je vsak prvi konec tedna 
v juniju Praznik češenj, jeseni 
pa vas med potjo spremljajo 
prepolne brajde in kakijevi 
nasadi. Tukajšnje ceste so v 
celoti asfaltirane, promet pa ni 
gost. 
 
Najboljši čas za izlet: april, maj, 
september, oktober

ČEZ GORIČKO

Izhodišče: Moravske Toplice 
Dolžina: 45 km 
Višinska razlika: 300 m 
 
Krajša varianta te poti pelje med 
vinogradi, kjer lahko v vinotočih in 
na turističnih kmetijah poskusite 
domače dobrote. Tura je primerna 
tudi za družinsko kolesarjenje, 
kopanje v toplicah je obvezno. 
Otroci bodo prišli na svoj račun, 
saj imajo Terme 3000 enega 
najzanimivejših vodnih parkov v 
državi. Najvišji vrh na Goričkem 
(418 m) ponuja pogled na 
Gradiščansko, Porabje in Stražno 
krajino na Madžarskem. 
 
Najboljši čas za izlet: pomlad, 
zgodnje poletje, jesen

BELOKRANJSKA KLASIKA

Izhodišče: Semič 
Dolžina: 30 km 
Višinska razlika: 800 m 
 
Že začetek poti z vzponom na 
Semiško goro nakazuje, da je 
pot primerna za zahtevnejše 
rekreativce. Na Mirni gori lahko z 
razglednega stolpa občudujete 
celotno Belo krajino in del 
Hrvaške. Kolpa ima magično moč 
in tudi v časih bodeče žice boste 
zagotovo našli miren kotiček 
za osvežitev. Pa ne pozabite 
poskusiti pristne belokranjske 
pogače skupaj s kozarcem 
metliške črnine. 
 
Najboljši čas za izlet: poletje

BRIHTNO  I  SIMPLY CLEVER

A najprej je treba poskrbeti za varen transport koles do izhodiščne točke. Nosil-
cev je več vrst in najpogostejši so še vedno strešni, čeprav jim tisti »za na kljuko« 
že tesno sledijo. Vse bolj praktični so, ker so avtomobili pač vedno večji, višji in šir-
ši ter je zato stegovanje čez streho z vsakim modelom avta težje. Tudi odpiranje 
zadnjih, prtljažnih vrat ni problem, kajti nosilci se zlahka umaknejo s kolesi vred. 

Vedno pa kupujte nosilce, ki so narejeni za vaše vozilo in se lahko zaklenejo. To 
ne velja zgolj zaradi zaščite pred krajo, temveč predvsem zaradi tega, da bo vo-
žnja varna in se nosilci med njo ne bodo odprli. 

Pred vsakim izletom morate preveriti tudi, če so kolesa sploh v brezhibnem sta-
nju, kajti ko boste na izhodiščni točki načrtovanega izleta, kolesarskega servisa 
najverjetneje ne bo ravno blizu. Enako je z avtomobilom, vendar nam tega ni tre-
ba posebej poudarjati, kajne? Tako kot tudi ne tega, da ne pozabite na čelado. 
Zdaj pa na pot! 

NA KOLO
TUDI VI V TOPLEJŠEM DELU LETA PRISEGATE NA 
DVOKOLESNO REKREACIJO? Z NAŠIMI PREDLOGI IN 
NASVETI VAS ČAKA NEKAJ NEPOZABNIH DOŽIVETIJ!

BESEDILO: Miroslav Braco Cvjetičanin
FOTO: Arhiv Škoda



OD ŠOBCA DO KAMNA

Izhodišče: kamp Šobec 
Dolžina: 35 km 
Višinska razlika: 300 m 
 
France Prešeren, Fran Saleški 
Finžgar, Matija Čop – njihove 
rojstne hiše so med Begunjami, 
Žirovnico in Vrbo. Streljaj od 
Begunj je tudi grad Kamen, ki 
bo všeč otrokom. Starši se bodo 
v Dragi spomnili, o čem poje 
Avsenikova Tam, kjer murke cveto. 
Obiščete lahko tudi letališče Lesce 
ali se v Begunjah okrepčate pri 
Avseniku. Za konec sledi kopanje 
v jezeru v kampu Šobec. Odličen 
izlet za vso družino!  
 
Najboljši čas za izlet: pomlad, 
poletje, jesen

MORSKA

Izhodišče: pred Strunjanom 
Dolžina: 30 km 
Višinska razlika: 250 m 
 
Za kolesarjenje na Primorskem 
verjetno ni treba omenjati 
»izgovorov«, kot so praznik 
refoška, solinarski praznik, festival 
špargljev, praznik oljk, vina in rib … 
Predlagamo, da se odpravite proti 
Portorožu skozi predor Valeta. Cilj 
so Sečovlje in portoroško letališče. 
Tja pelje kolesarska pot, klancev 
ni. Na tej poti se lahko priključite 
tudi Parenzani, ki pelje po nekdanji 
železniški progi med Trstom in 
Porečem. 
 
Najboljši čas za izlet: pomlad, 
jesen

SOLKAN – PLAVE – SOLKAN

Izhodišče: Solkan 
Dolžina: 20 km 
Višinska razlika: 450 m 
 
Res lepa, pred kratkim odprta 
popolnoma nova kolesarska 
steza od Solkana do Plav je 
trenutno najnovejša družinska 
kolesarska destinacija. Dolga je 
slabih 10 kilometrov, široka 2,5 
metra, vmes pa se boste peljali 
mimo kar nekaj okrepčevalnih 
postaj, kjer si boste lahko 
odpočili in se naužili čudovitih 
razgledov na kraje ob smaragdni 
Soči. Povratek priporočamo po 
isti poti.  
 
Najboljši čas za izlet: pomlad, 
poletje

POKLJUŠKI KROG

Izhodišče: hotel Šport na Goreljku  
Dolžina: 30 km 
Višinska razlika: 400 m 
 
Čudovita pot za družinsko 
kolesarjenje. Izkoristite čist 
zrak za kolesarjenje po dobrih 
makadamskih in malce slabših 
asfaltnih poteh. Zajamniki so prav 
gotovo eden najlepših zaselkov 
v Sloveniji, prav tako Uskovnica s 
kočo, v kateri boste lahko poskusili 
domače dobrote z žganci in kislim 
mlekom na čelu. Na Rudnem polju 
pa stoji sodoben športni center s 
hotelom, ki ima prav tako izbrano 
ponudbo za vsak okus.  
 
Najboljši čas za izlet: poletje

› VEČ

Natančnejše opise vseh poti skupaj z dodatnimi predlogi za 

kolesarski izlet najdete na portalu Simply Clever:   

www.simplyclever.si/na-kolo/

5



ŠTEVILNI POSAMEZNIKI, PARI IN DRUŽINE SO 
DANES KOT TISTI NAVIHANI MULCI S PISANIMI 
RUTKAMI, KI VSE PROSTE TRENUTKE PREŽIVLJAJO 
KAR SE DA AKTIVNO, PRI TEM PA BEŽIJO ČIM DLJE 
OD MESTNEGA ASFALTA. TUDI VI TEŽKO ZDRŽITE 
DOMA?

 BESEDILO: Matej Kačič 
FOTO: Arhiv Škoda

GREMO MI 
PO SVOJE

PO PREDNOSTNI  I  SIMPLY CLEVER



 ZA MLADE AVANTURISTE
Rapidu Spaceback ScoutLine, ki se veselo spogleduje z mlaj-
šimi, aktivnejšimi vozniki, dajejo plastične obrobe priljubljen 
videz mehkega terenca. Z robustnimi črnimi plastičnimi vložki 
v odbijačih, vsestransko zaščito robov in s srebrno obarvano 
zaščito podvozja spredaj in zadaj vozniku in okolici sporoča, 
da se dobro znajde tudi zunaj asfaltnih cest. Makadam in grmi-
čevje mu tako ne prideta do živega, s takšnim Rapidom pa sta 
lažje dosegljiva tudi kakšna samotna plaža in izhodišče za nov 
avanturistični podvig ali vzpon na hrib. S trpežnimi karoserij-
skimi dodatki se bo gotovo vzpostavila še pristnejša vez med 
vozilom in lastnikom.

Mlajše kupce bodo obenem navdušili zloščeni srebrni vložki na 
zunanjih ogledalih in obutev: Rapid Spaceback ScoutLine ima 
namreč atraktivna 16-palčna aluminijasta platišča Rock oziroma 
17-palčna Camelot, lepšemu spolu pa na dušo popiha s poseb-
no zunanjostjo v barvi pistacije. Motorna paleta je enaka kot pri 
klasični izvedenki, razen različice GreenLine. V ponudbi so tako 
trije bencinski pogonski agregati z močjo 66, 81 in 92 kilovatov 
ter dva dizelska motorja z močjo 66 oziroma 85 kilovatov. Agre-
gati izpolnjujejo emisijske zahteve Euro 6, opremljeni so s sis-
temom start-stop in tehnologijo rekuperacije zavorne energi-
je, kar seveda velja tudi za Škodine skavte. 

Ker pa vse ceste niso enakovredne, se tudi Rapid lahko po-
hvali z dvojnim dnom prtljažnika in pritrdilnimi kavlji za vreče. 
Preprosto pametna rešitev omogoča enostaven premik dna 
na višji ali nižji nivo, vrečka in njena vsebina pa se ne bosta ko-
talili po prtljažniku.
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ZA SPONTANE PUSTOLOVŠČINE 
Ta oblikovno atraktivni karavan z nekaj robatosti, večjim 
odmikom od tal in zmogljivim štirikolesnim pogonom je kot 
nalašč za spontane pustolovščine, hkrati pa ga odlikuje tudi 
več kot spodobna vlečna moč. Ostavia Scout je odličen kom-
promis za vse tiste posameznike in družine, ki v še tako slabih 
razmerah težko zdržijo doma ali pa vsestranski talent vozila 
potrebujejo za svoje delo in/ali hobi. Obenem je hitra, udobna, 
umirjena, zanesljiva in varna ter se ne ustraši nobenega tere-
na in doseže še tako visoko postavljen cilj.

Polnokrvna skavtinja že na pogled pokaže, da je nekaj po-
sebnega. Ob plastičnih zaščitah karoserije na kolotekih in 
pragovih, pred udarci dodatno zaščitenih odbijačih, svetlih 
ogledalih ter strešnih nosilcih ima Octavia Scout trebuh 31 
milimetrov višje kot sicer, podvozje pa je s tem od tal oddalje-
no zadovoljivih 17 centimetrov. Tako je dno vozila varno pred 
prehitrim stikom s podlago, obenem pa se v vozilu sedi višje, 
kar olajša vstopanje in izstopanje ter izboljšuje preglednost. 
Octavia Scout je v veliko pomoč tudi pri prevozu predmetov. 
Prtljažnik s svojimi 610 oziroma 1740 litri je v samem vrhu ra-
zreda, s položenim naslonjalom sovoznikovega sedeža pa je 
mogoče prevažati do 2,92 metra dolge predmete.

Ne glede na to, kateri motor izberete, kam ste namenjeni 
in kakšne so vremenske razmere, bo za optimalno prilago-
dljivost na cesti in terenu pri različici Scout v vseh razmerah 
skrbel učinkovit elektronsko nadzorovan štirikolesni pogon. 
Ta temelji na večploščni sklopki z elektronskim nadzorom, v 
osnovi poganja le prednji kolesni par, po potrebi pa se v nekaj 
milisekundah pogon prenese na zadnji kolesni par oziroma 
na kolo z največ oprijema. Scout sicer nima reduktorja ali po-
sebnega terens  kega programa, vendar so strmi klanci in ote-
žene vozne razmere zanj mala malica, zmogljiv pogon pa je v 
pomoč tudi pri vleki prikolice ali čolna. Bi šli na morje?

PO PREDNOSTNI  I  SIMPLY CLEVER



Ne gre drugače, skočiti bo treba v avto, 
s katerim lahko delite svojo ljubezen do 
dinamičnega življenja v naravi. Ker radi 
hodite v hribe, gobarite, imate počitniško 
hišico v nekoliko bolj odročnih krajih in 
ste skupaj z najdražjimi na vsak način 
radi zunaj, da premigate telo in prečistite 
duha, zdaj gotovo že pritrdilno kimate, 
hkrati pa veste, da vsak tak izlet pomeni 
kopico prtljage, športe opreme in blatne 
čevlje.

ČETICA SKAVTOV VAM NA USLUGO
Zato na svojih dogodivščinah potrebuje-
te pravega skavtovskega sopotnika, ki bo 
poskrbel za vozniško udobje, bo ravno prav 
prostoren za vse potnike in bo radodarno 
poskrbel za vse, kar morate vzeti s seboj, 
pa naj bodo to smuči, kolo ali jadralna de-
ska. »Gremo mi po svoje, ni ga čez svobo-
do!« je vaš moto, zato ne privolite v nič 
manj kot v zanesljiv in varen avto, ki vas 
tudi s prtljažniškim prostorom ne bo ome-
jeval, ampak bo vaš občutek svobode le še 
povečal.

Za tiste najzahtevnejše, najdrznejše in 
najpogumnejše, ki se ne ustrašijo še tako 
nemogočih razmer, je med Škodinimi skav-
ti prava izbira karavanska Octavia z ozna-
ko Scout. Živahnim družinam in mladim 
pustolovskim parom pa je na kožo pisana 
posebna opremska linija ScoutLine. S skav-
tovskim paketom sta lahko opremljena 
prostorna Fabia Combi ali mladostni Ra-
pid Spaceback. Če privlačnemu videzu in 
pametnim rešitvam dodamo robustnost, 
zaščito karoserije in pri Octavii Scout še 
zmogljiv štirikolesni pogon, potem se za 
spontane pustolovščine ob koncu tedna ali 
na dopustu res ni treba bati! Potrebujete 
samo še nekaj domišljije … 

Pot v svet zabave je s skavti odprta. Za 
brezskrbno smučanje, kolesarjenje ali pre-
voz česar koli so za strešne sani na voljo 
lični in varni transportni sistemi iz ponud-
be originalne dopolnilne opreme. Škoda 
Skibox olajša prevoz smučarske opreme, s 
strešnim nosilcem brez skrbi na cilj pope-
ljete do štiri kolesa, aerodinamični strešni 
kovček pa poskrbi za varno prevažanje to-
vora, za katerega v notranjosti vozila mor-
da le ne bo dovolj prostora.

ZMAGOVALNA KOMBINACIJA ZA VSE 
RAZMERE
Mokre in spolzke ceste, zasnežene ma-
gistralke, avtoceste in gorski prelazi, kak 
malo bolj razrit makadam, blatni kolovo-
zi, strmejši klanci in gozdne poti: tu lahko 
napredujejo le najdrznejši ali takšni, ki jim 
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njihovo vozilo kljub zahtevnim razmeram 
omogoča varno in zanesljivo vožnjo. Znano 
je, da se v težjih vremenskih okoliščinah na 
cestah bolje izkažejo vozila s štirikolesnim 
pogonom, čez malo večje ovire pa se pra-
viloma prebijejo zgolj terenci. Kaj pa preo-
stane posameznikom in družinam, ki poleg 
vsakdanjih cestnih opravkov občasno radi 
zaidejo tudi na stranske poti?

Z Octavio Scout je pot v svet dogodivščin 
na stežaj odprta in na tej poti vas nič ne 
more ustaviti. Z njeno pomočjo boste brez 
dvoma zaužili delček divjine, hkrati pa se ta 
suverena skavtinja z odliko znajde v zelo 
raznolikih vozniških okoljih. Ne le na utrje-
nih makadamskih poteh, suvereno opravi 
tudi s slabšimi površinami, kjer na poti sre-
čamo drevesne korenine in kamenje, hkra-
ti pa ne razočara z udobjem med vožnjo 
po gladki avtocesti pri velikih potovalnih  
hitrostih. 

KO JE KONEC (ASFALTA) ŠELE ZAČETEK 
Če je Octavia Scout glede na običajno raz-
ličico tudi tehnično nadgrajena, je pri Ra-
pidu Spaceback ScoutLine in Fabii Combi  
ScoutLine bistvo v opremi. Oddaljenost ka-
roserije od tal in vzmetenje sta namreč ne-
spremenjena, pogon pa imata ti dve izveden-
ki speljan le na prednji kolesni par. Tiste res 
najbolj nore pustolovščine s tem odpadejo, 
a skavtsko pripravništvo vseeno opravita z 
odliko. To pokažeta že z nekoliko bolj neu-
strašnim videzom, s katerim se tudi ločita od 
običajnih različic, kar mnogim zadostuje. 

Vendar pa to ni vse. Zaradi robustnih zašči-
tnih elementov lahko z obema skavtoma 
mirne duše uberete kako bližnjico skozi 
gozd, se po makadamski poti ognete gneči 
na poti v službo ali iz nje, zavijete z asfalta 
na manj dostopno plažo ali pa ju kar tako 
malo pobalinsko zapeljete skozi blato.

Izvedenki ScoutLine nikakor nista avto-
mobila za dolgočasne in duhamorne ljudi, 
ampak za tiste z vsaj malo pustolovskega 
duha in športnike po duši. Z njuno pomočjo 
lahko v dvoje ali kot družina osvajate sne-
žne strmine, se s kolesom podate v hribe ali 
pa na vikend odpeljete vse potrebno orodje 
za »sam svoj mojster« užitke. 

Čeprav nista čisto polnokrvna skavta, sta 
Fabia Combi ScoutLine in Rapid Space-
back ScoutLine lahko v veliko pomoč pri 
aktivnem preživljanju prostega časa, dru-
žinske počitnice pa z njima nikoli ne bodo  
dolgočasne. 

Ja, ni dvoma, gremo mi po svoje! Pa vi?

PO PREDNOSTNI  I  SIMPLY CLEVER



  ZA ŽIVAHNE
Pravzaprav majhna Fabia Combi je pravi prostorski fenomen. 
V svoj nahrbtnik spravi za 530 litrov prtljage oziroma 1395 li-
trov s podrtimi sedeži, ob njej pa v času dopustov in družinskih 
izletov zlahka zardijo tudi za številko večji avtomobili. Z novo 
opremsko različico ScoutLine bo večja med Fabiami navdušila 
predvsem bolj pustolovsko orientirane družine, ki bodo v njej 
prepoznavne že na prvi pogled. Za to bo poskrbel izrazito te-
renski in hkrati modni videz male velike pustolovke. Zaščiteni 
sprednji in zadnji odbijači, robustna plastika na bokih, meglen-
ke ter stopalke iz nerjavnega jekla z gumenimi vstavki bodo na 
vikend pohodih varovali pred muhavostjo matere narave, za-
ščitne obrobe pa v mestu pred nepredvidljvostjo vsakdanjega 
prometa. Zloščena srebrna vzvratna ogledala, srebrni strešni 
nosilci in posebna 16- ali 17-palčna platišča ob tem zaokrožajo 
modni videz na urbanih potepanjih.

Fabia Combi ScoutLine se lahko pohvali z enako preverjeno 
tehniko, sodobno tehnologijo in funkcionalnostjo kot vse dru-
ge izvedenke, kar ob treh bencinskih (55 kW, 66 kW in 81 kW) 
in treh dizelskih motorjih (55 kW, 66 kW in 77 kW) pomeni tudi 
17 Simply Clever rešitev, zaradi katerih bo pot prijetnejša, avto 
pa čistejši.

Prtljažna vrata se odprejo vse do 190 centimetrov visoko, upo-
rabnost zadka pa še povečajo nizek nakladalni rob, široko in 
dvojno dno prtljažnika ter zgledna obdelava. Da prtljaga med 
napetimi vikend podvigi ne bo letela po prostoru, poskrbijo 
številna pritrdilna in odlagalna mesta. V prtljažniku je tako ve-
liko mrežic, kljukic, predalov, držal in polic, novost je prilagodljiv 
trak, izpostavljene dele pa pred umazanijo in obrabo ščitijo 
gumijaste zaščite in preproge.
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BONTON  I  SIMPLY CLEVER



Z NASMEHOM 
NAD NERVOZO
SLIKAJTE SE RAJE KJE DRUGJE KOT PRED RADARJEM 
NA AVTOCESTI. OBUPANEGA VOZNIKA IZ STRANSKE 
ULICE SPUSTITE V KOLONO IN MU POLEPŠAJTE DAN. 
PEŠCEM PA BREZ POMISLEKA VARNO USTAVITE – HEJ, 
TAKO BODO LAHKO ŠE OBČUDOVALI VAŠ AVTO! NE LE 
UPOŠTEVANJE ZAKONSKIH PREDPISOV, TUDI BONTON 
IN EMPATIJA STA KLJUČNA ZA UDOBNO IN VARNO 
VOŽNJO. PREPROSTO SIMPLY CLEVER!

 BESEDILO: Andrej Brglez 
FOTO: Arhiv Škoda
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V naslednji situaciji se boste – žal – z 
lahkoto vživeli. V počasi premikajoči 
se koloni se približujete zlitju dveh 
pasov v enega. Z veliko verjetnostjo 
smemo domnevati, da je lokalna ko-
lektivna raven energije na psu. Vsi bi 
bili raje drugje in počeli kaj drugega 
kot to. Takrat vas, zraven pa še tri za 
vami in tri pred vami, po kratkem de-
snem voznem pasu, namenjenem 
vključevanju mestnega avtobusa, 
prehiti avto. Na koncu zožitve se na-
silno zgnete v vašo vrsto. Kolona se 
iz počasne spremeni v stoječo. 

NAPREJ
Peljete proti semaforju, na katerem 
je pravkar ugasnila zelena luč. Zdaj 
že gori rdeča in ustavili ste. Rdeča je 
močna barva, ki simbolizira življenje, 
ljubezen, vitalnost pa tudi agresijo in 
nevarnost. Številne raziskave pove-
do, da pri večini ljudi na planetu, ne 
glede na njihovo barvo kože, spol,  
izobrazbo, spolno ali versko pre-
pričanje, rdeča sproži asociacijo na 
ogenj, kri, predvsem pa na znak stop 
in nevarnost. A vi ste zdaj s svojim 
dejanjem, ustavitvijo pred mednaro-
dnim simbolom za nevarnost, pri vo-
znikih za vami povzročili hudo jezo. 

Ker stojite v križišču z dvema paso-
voma, mimo vas po levi in desni pri 
prižgani rdeči luči na semaforju za-
pelje še cel kup avtomobilov. To je-
zne voznike za vami zadene v center 
že tako ali tako povsem razdejanega 
živčevja. Nemalo jih besni nad kruto 
usodo, ki jim je na pot postavila rav-
no vas. To jasno pokažejo tudi z ge-
stikuliranjem. Drugi – uspešni, iznaj-
dljivi, pogumni, odločni in aktivni – so 
šli medtem že naprej. Tako vsaj misli-
jo tisti, ki se za vami jezijo, da so ob-
stali pred rdečo lučjo na semaforju. 

ZGUBA!
V naši zelo tekmovalno naravnani 
družbi bi težko našli bolj jasen simbol 
za to, da ste pravkar izgubili. Če nič 
drugega, ste izgubili čas, torej eno 
najredkejših dobrin sodobnega člo-
veka. Ni torej čudno, da so nekateri 
jezni, drugi pa so po hitrem postopku 
in ne glede na vsa pravila šli mimo. 

Razmišljate o tem, kdo je šel mimo 
in kdo se jezi? Verjetnost, da je (bil) 
za volanom moški, je precejšnja in 
v nekaterih državah ugotavljajo, da 

gre v velikem odstotku za ljudi z niž-
jo izobrazbo. Pri nas bi morda lahko 
dodali, da so ti vozniki vozniški izpit 
verjetno kupili ali da so po taki poti 
spet prišli do njega, potem ko jim je 
bil odvzet. Sicer pa za večino ljudi za 
popoln vpogled v kulturni in vedenj-
ski vzorec takega voznika zadoščajo 
že znamka avta, ki ga vozi, ter njego-
va velikost in celo barva. Pomislite, 
kakšne predstave imate sami o voz-
nikih posameznih znamk!

Glede na to, da se je pojem prome-
tne kulture pojavil že zgodaj po letu 
1900 in da so se že prvi opazovalci 
odnosov med udeleženci v prometu 
spraševali precej podobne stvari, kot 
se jih raziskovalci še danes, je razlag, 
zakaj se v prometu pogosto vedemo 
drugače kot sicer, res veliko. A ker 
nam očitno niso v pomoč, se velja 
dotakniti ključnega vprašanja. 

STE DEL REŠITVE  
ALI PROBLEMA? 
Pomembna ugotovitev številnih ra-
ziskav je, da ravnanje enega voznika 
povzroči verižno reakcijo med vsemi, 
ki se jih ta s svojo vozniško potezo 
dotakne. Objestna ali tekmovalna 
vožnja spravlja druge voznike ob živ-
ce. Visok odstotek jih v naslednjem 
trenutku svojo jezo na tak ali druga-
čen vozniško, kulturno in prometno 
(ne)primeren način sprosti na neko-
ga drugega. Ampak pozor, metuljev 
učinek dokazano deluje tudi v drugo 
smer! Strpnost, obzirnost in pomoč 
za volanom se pri tistih, ki so jih dele-
žni, predelajo na enak način kot jeza. 
Kako torej reagirate, ko se vam zgodi 
kaj takega? Ste del učinka ljubezni ali 
vojne? 

NA VARNEM
Razlag, zakaj se naš odnos in način 
komunikacije, ko sedemo za volan, 
hipno korenito spremenita, je veliko, 
a če močno poenostavimo in teori-
jo grobo oklestimo, lahko rečemo, 
da ima pri tem najmočnejšo vlogo 
dejstvo, da sedimo v kabini. Ste kdaj 
pomislili, kako poseben prostor je 
pravzaprav to? Po eni strani je to naš 
domač intimen prostor. Vanj, tako 
kot doma, sprejmemo samo tiste, 
ki jih povabimo, in v njegovem ob-
jemu se počutimo dovolj skrite, da 
počnemo stvari, ki jih vsem na očeh 
sicer nikoli ne bi, na primer na glas 

pojemo, si vrtamo po nosu ali kaj po-
dobnega, da asociacije ne bodo zgolj 
romantične. Hkrati pa nas v kabini 
tudi vsi vidijo. Prav možnost te po-
sebne oblike sočasne varne interne 
in omejene eksterne komunikacije 
pa iz nas pogosto privabi najslabše. 
Povedano drugače: ko med dva člo-
veka postaviš nekaj stekla, kovine 
in plastike, se začneta zmerjati kot 
Viole in Green Dragons. V sliki in s 
tonom so taki dogodki na cesti videti 
prav tako neprijetno kot na stadionu. 

Kako je mogoče, da voznici ali voz-
niku v drugem avtu, človeku, ki ga 
ne poznamo, ga vidimo prvič in ga 
mogoče nikoli več ne bomo, reče-
mo kaj tako grobega, kot smo ljudje 
sposobni izza volana v trenutku 
izreči popolnemu neznancu? Zdi 
se, da, takoj ko poženemo motor, v 
glavi sočasno zaženemo program 
drugačnih medčloveških vrednot. 
Ne gre samo za bonton, ki se z ve-
čanjem izolacije med nami očitno 
pospešeno zmanjšuje, gre tudi za 
odkrivanje tega, kakšni smo v re-
snici. Zakaj varnost (kabina) in mor-
da tudi moč (večji, močnejši avto) v 
sicer povsem obzirnih in z običajni-
mi družbenimi normami uglašenih 
ljudeh prebudita neverjetno agre-
sivnost in sovraštvo? 

JE TO MORDA NAŠ PRAVI JAZ?
Zakaj človeku, ki je šele pri blagajni 
ugotovil, da je pozabil stehtati sadje, 
in morajo zato vsi za njim počakati, 
da to stori, nihče ne reče, da je kre-
ten in zakaj sploh hodi v trgovino, če 
ne zna prej stehtati sadja? Slednje, 
skupaj z variacijami na temo (kdo ti 
je dal volan/vozniško, zakaj greš na 
cesto, če ne znaš voziti, in medicin-
sko natančno razvrščanje različnih 
tipov duševnih motenj), velja za zlati 
repertoar čezvolanske agresije. 

Zakaj pred blagajno bes krotimo, za 
volanom pa ne, ko pa je v obeh pri-
merih besnenje družbeno in kultur-
no enako neprimerno, je vprašanje, 
na katero mora najti odgovor vsak 
sam. Ko se boste naslednjič peljali z 
nekom, ki bo začel komentirati vo-
žnjo drugih, pa bodite pozorni tako 
na njegovo verbalno kot neverbalno 
komunikacijo, saj je to trenutek, ko 
vam pred očmi plast za plastjo lušči 
svoj (pravi) jaz. 

KAKO 

REAGIRATE 

VI? STE DEL 

UČINKA 

LJUBEZNI ALI 

VOJNE? 
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SIMPLY CLEVER 
BONTON

Kako lahko postanete del rešitve in prekinete negativno verižno reakcijo v prometu?  
Pripravili smo nekaj namigov!

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

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

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

 

2.

5.

3.

6.

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

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

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

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

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

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

7. 8. 9.

1.

4.



V SREDIŠČU  I  SIMPLY CLEVER

SO ČISTO OBIČAJNI STARŠI IN OTROCI, KI PA JIH 
POLEG DRUŽINSKIH VEŽEJO ŠE MOČNE POSLOVNE 
VEZI. SLUŽBO JEMLJEJO S SABO NA POČITNICE IN O 
NJEJ GOVORIJO OB NEDELJSKEM KOSILU. TAKO PAČ 
JE, KADAR JE DRUŽINA TUDI PODJETJE. 

 BESEDILO: Jerneja Grmadnik 
FOTO: Borut Peterlin in Bor Dobrin

POSEL 
V KRVI



 EKOLOŠKA KMETIJA – POSESTVO BAJER
Bernard in Janja Mlakar sta že deveta generacija na kmetiji v idilični vasici na 
Notranjskem, v Starem trgu pri Ložu. Prvi lastnik Jurij Ausez (Avsec) je bil v cerkveni 
urbar vpisan davnega leta 1726, kmetija pa je bila skozi vso svojo zgodovino zgleden 
primer malega podjetništva. Poleg gospodarskih poslopij je obsegala tudi mlin in 
žago, saj leži neposredno ob vodnem viru, imenovanem bajer. Od tod tudi ime, ki 
ga posestvo nosi danes. Na kmetiji in v njenih pripadajočih obratih so dobili delo 
okoliški obrtniki in rokodelci. Mlin s skoraj 300-letno zgodovino in žaga, stara 150 let, 
še vedno stojita, na kar sta zakonca Mlakar izjemno ponosna. Tam bosta po obnovi 
mlela krušna žita, ki jih pridelujeta: pšenico, piro, kamut in ajdo. Sicer pa je glavna 
panoga ekološke in samooskrbne kmetije živinoreja – vzgajajo v Sloveniji zelo 
redko pasmo goveda, Aberdeen angus, ki je znana po mesu odlične kakovosti. Vse 
živali na kmetiji so svobodne in živijo na pašnikih okoli posestva. V prihodnje bi se 
Mlakarjevi radi bolj posvetili tudi vzgoji zdravilnih zelišč in turistični ponudbi. Gostje si 
bodo lahko v ekohišicah na njihovem posestvu privoščili počitek v neokrnjeni naravi 
ob zdravi in neoporečni hrani.
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Ob prebiranju uspešnih zgodb družinskih podjetij se 
zdi, da so bili na začetku le domača garaža ali kuhinja, 
dobre ideje, veliko volje, odpovedovanja, trdega dela 
in sprotnega učenja. Mnogim je uspelo, čeprav prizna-
vajo, da so se podali v neznane vode. Zdaj so njihove 
garaže postale tovarne ali prava posestva, kar je bilo 
na začetku dopolnilna dejavnost, je danes donosen 
posel, izvirne zamisli pa uspešni izdelki in storitve. 
Kruha ne zagotavljajo več le članom družine, ampak 
tudi številnim zaposlenim, na katere so prenesli svoje 
vrednote delavnosti, odgovornosti in povezanosti. 

POSEL GRE SKOZI ŽELODEC
Zakonca Jezeršek sta uspešno kulinarično zgodbo 
začela pisati, ko je v osemdesetih letih minulega sto-
letja Franci Jezeršek pustil službo na gostinski šoli in 
se odločil, da gre na svoje. »Vse, kar se je zgodilo, se je 

zgodilo zelo spontano. Garažo smo preuredili v kuhinjo 
in pričeli pripravljati pogostitve za različne dogodke 
– catering, čeprav se temu takrat še ni reklo tako. 
Nato je vse postalo premajhno in smo zgradili Hišo 
kulinarike. Ker je bilo vse več povpraševanja po naši 
ponudbi in ker smo morali zadostiti tudi kvaliteti, smo 
se lotili še projekta Dvor. Vse smo delali brez kakšnega 
posebnega načrtovanja,« se začetkov spominja Sonja 
Jezeršek, ki je danes, tako kot njen soprog, sicer v 
pokoju, a še vedno zelo aktivna. Oba sta zelo ponosna 
na vse štiri sinove, ki so prevzeli vodenje podjetja. 

Ključni dejavniki, ki prispevajo k uspehu družinskih 
podjetij, so visoka kakovost izdelkov in storitev, 
nadziranje stroškov, vzpostavitev blagovne znamke 
in zvestobe, prilagodljivo in osredotočeno vodenje 
ter dolgoročna in trajnostna naravnanost. Pomem-

PREDNOSTI IN SLABOSTI DRUŽINSKEGA 
PODJETNIŠTVA

PREDANOST 
POSLU 

IN DRUŽINI

+

+

+

+

FLEKSIBILNOST PRI 
ČASU, DELU IN DENARJU

+

VELIKO 
ZNANJA

STABILNA
KULTURA

HITRO 
SPREJEMANJE 

ODLOČITEV

+

RAZMIŠLJANJE 
NA DOLG ROK

+

VODSTVO
IN LEGITIMNOST

RIGIDNOST

NASLEDSTVO

+

–

–

–

Vir: EF in Ernst & Young, 2015
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»KDOR 

SPREJME 

NAŠE 

VREDNOTE, JE 

POTEM ČLAN 

DRUŽINE.«

30 % vseh podjetij – globalno gledano – je družinskih. 

opravljena raziskava Ekonomske fakultete (EF) v Ljubljani v 
sodelovanju s svetovalno družbo Ernst & Young je pokazala, 
da so družinska podjetja tudi pomemben motor slovenskega 
gospodarstva. 

60-80 % vseh mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) je družinskih. 
Pomembno prispevajo k prodaji, dodani vrednosti in zaposleno-
sti v slovenskem gospodarstvu.

2015
Leta

KAJ O DRUŽINSKIH PODJETJIH  
PRAVI STATISTIKA?
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ben je tudi odgovoren odnos do zaposlenih. Sonja 
Jezeršek pove, da so do njih zelo spoštljivi, zato jim 
ne pravijo delavci, ampak sodelavci in z njimi delijo 
družinske vrednote, ne nazadnje pa tudi podpis 
Jezeršek – danes znamko vrhunske kulinarike. Mnogi 
od njih, skupaj jih je okoli 40, so pri njih zaposleni že 
zelo dolgo. Zdravo jedro pa je izjemno pomembno za 
razvoj podjetja, dodaja Sonja Jezeršek.

DRUŽINSKA TRADICIJA
Da bo mizar, tako kot njegov dedek Jože in oče Bojan, 
je od malih nog vedel tudi Anže Košak, ki v družin-
skem podjetju Mizarstvo Košak dela že deseto leto. 
Izkusil je vse faze dela, od proizvodnje do montaže, 
sedaj pa staršem pomaga v komerciali in pridobiva 
izkušnje, da bo nekoč prevzel vodenje podjetja. V 
času finančne krize, ko je bila prav lesarska industrija 
– močno povezana z gradbeništvom – še posebej na 
udaru, jim dela sicer ni povsem zmanjkalo, ker so se 
že pred tem specializirali za ponudbo lesenih izdel-
kov, a če ne bi smotrno poslovali in varčevali v času 
debelih krav, bi jim trda predla, priznava Anže Košak. 
»Bili so tudi meseci, ko ni bilo za plače in smo morali 
dati iz zalog. Tega kakšno drugo podjetje ne bi stori-
lo, mi pa skrbimo za svoje zaposlene, tudi delavci so 
del te družine, niso le številke. So pomemben člen 
podjetja in zanje je treba poskrbeti,« dodaja. 

Dolgo tradicijo družinske kmetije v Starem trgu pri 
Ložu na Notranjskem pa nadaljujeta zakonca Mlakar. 

»Z ženo Janjo sva doma s kmetov, imava čut za 
ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter želiva 
razvijati našo kmetijo, ki sva jo preimenovala v Po-
sestvo Bajer,« pojasnjuje Bernard Mlakar in dodaja, 
da so tudi njuni otroci vajeni kmečkega dela in radi 
pomagajo, čeprav jih za vsako ceno ne bosta silila v 
svojo zgodbo.

NAŠE VREDNOTE, NAŠA DRUŽINA
Za Mojco in Marka Lotriča, ki sta na noge postavila 
Skupino Lotrič Meroslovje, je družinsko podjetje 
način razmišljanja in dela ter odgovornost za 
njegov razvoj, in to ne od danes do jutri, temveč na 
dolg rok. Ob tem jih v podjetju vodijo natančnost, 
kakovost in razvojna usmerjenost, prepletene z lju-
beznijo do meroslovja, saj se ukvarjajo predvsem s 
pregledom merilne in laboratorijske opreme. Danes 
sta v podjetju že zaposlena hči Katja in sin Mitja, 
najmlajša Maja, še študentka, pa počasi aktivno 
vstopa vanj. Sistematično skrbijo za prenos znanja 
med zaposlenimi ter veliko vlagajo v medosebne 
odnose in komunikacijo. Marko je odločen: »Kdor 
sprejme naše vrednote, je potem član družine.« 
Danes je v Skupini zaposlenih že več kot 80 ljudi. 
»Vsi delamo na polno, ampak pomembno je, da 
so odnosi prvi,« pa je za publikacijo o družinskem 
podjetništvu v Sloveniji povedala Katja Lotrič. Mojca 
je tako že pred leti uvedla obvezno skupno jutranjo 
kavo za vse zaposlene, da vsi vedo, kaj se v podjetju 
dogaja.
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USPEŠNO PREMAGANE TEŽAVE NASLEDSTVA
Slovenska družinska podjetja so večinoma majhna 
in ustvarjajo letni prihodek v višini do 4 milijone 
evrov. Vodi jih prva ali druga generacija, prav prenos 
lastništva in vodenja pa je zanje eden največjih 
izzivov. 

Rok (40), Jure (36), Luka (35) in Martin (29) Jezeršek 
so že od malih nog pomagali staršem pri gostin-
skih pogostitvah. Catering je bil posel, ki se jim je 
vedno zdel zelo zanimiv. Hodili so na najrazličnejše 
dogodke in sprejeme po vsej Sloveniji in v tujini, 
spoznavali slavne ljudi, ki so jih videvali po televiziji 
– športnike, pevce, politike –, delo pa je bilo zelo 
raznoliko. Tako danes odločitev, da se vsi izšolajo na 
gostinskih šolah in ostanejo v družinskem podjetju, 
pojasnjujejo bratje Jezeršek. 

Najmlajši, Martin, ki se je izobraževal tudi v Švici, je 
prevzel mesto generalnega direktorja, Rok je vodja 
nabave in tehničnih služb, Jure poslovni direktor, 
Luka pa vodja kuhinje. Vloge so si razdelili glede na 
interese in kvalitete, ki jih imajo – sporazumno, pra-
vijo. »Imamo značaje, ki ustrezajo našim pozicijam. 
Sam sem ugotovil, da mi je blizu vodenje,« dodaja 
Martin. Ureditev se je izkazala kot uspešna pa tudi 
pri nasledstvu ni bilo težav, saj so bili že vsi zreli in 
izkušeni, ko se je oče upokojil in jim pustil povsem 
proste roke. 

Čeprav bratje priznavajo, da so si značajsko med 
seboj zelo različni in da kdaj med njimi pride tudi 
do nesporazumov, pravijo, da so se o vseh zadevah 
vedno znali odkrito pogovarjati in se na koncu tudi 
dogovoriti. »To je pomembna lastnost, ki ločuje 
uspešne od neuspešnih. Znamo biti iskreni, si 
povedati stvari v obraz, ampak tudi stopiti skupaj, 
brez zamer. Družinskost za nas ni izgovor, na posle 
gledamo precej korporativno; smo bratje, ampak 
zadnjo besedo ima direktor. Čeprav se morda z njim 
ne strinjamo, mu zaupamo, hkrati pa tudi Martin ve, 
da ga lahko zamenjamo, če z njim ne bomo zado-
voljni,« dodaja Jure.

Pri Mlakarjevih je bil prenos lastništva nekoliko bolj 
zapleten proces. Kot pravita Janja in Bernard Mlakar, 
je to pri prevzemih kmetij vedno trd oreh. Tako je 
bilo tudi pri njiju, ko je Janja prevzemala kmetijo od 
svojega očeta. Na njegovo odločitev sta morala ča-
kati kar deset let. »Težko se je odločil, vendar je na 
koncu spoznal, da bo kmetija v najinih rokah rasla,« 
je pojasnil Bernard Mlakar. 

Na predajo poslov se počasi pripravlja tudi Anže 
Košak, ki pravi, da se nobeno nasledstvo na zgodi 
čez noč. »Govorimo o letih. Sam že od otroštva 
pomagam očetu in mami. Podjetje ti prirase k srcu. 
Šel sem čez vse faze dela, kar mi pomaga sedaj v 
komerciali. Ker poznam vse delovne procese in vem, 
koliko časa in kako se dela v proizvodnji ali montaži, 
stvari lažje načrtujem in prodajam,« pove Anže 
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 GOSTINSTVO JEZERŠEK 
Jezeršek gostinstvo je družinsko podjetje s 30-letno tradicijo in izkušnjami 
na področju gostinstva in organiziranja pogostitev na raznovrstnih dogodkih. 
Iz garaže v Sori pri Medvodah, kjer je sicer sedež podjetja, je preraslo v še 
dve gostinski enoti: Dvor Jezeršek, butični hotel z gostilno, restavracijo 
in kongresnimi dvoranami, ter Hišo kulinarike Jezeršek, ki je namenjena 
izključno organizaciji pogostitev in cateringu. Kulinarično znanje in izkušnje 
v podjetju prenašajo naprej s kuharskimi tečaji in strokovnimi izobraževanji 
v izobraževalnem središču Akademija Jezeršek. V Sloveniji je danes njihovo 
ime pojem vrhunske postrežbe in kulinarike, dobro ime pa so ponesli tudi na 
sosednje trge. Prisotni so na Hrvaškem in v Italiji, priložnosti pa bodo iskali 
tudi v Avstriji. Nenehno nadgrajujejo svojo ponudbo; hrana in pijača morata 
biti vrhunski, a danes je to le del ponudbe. Pomembno je celotno doživetje. 
V pogostitev je treba znati vključiti naročnikove ideje, želje in zgodbe, pravijo 
bratje Jezeršek.
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MIZARSTVO KOŠAK 
Družinsko podjetje z več kot 50-letno tradicijo na področju 
stavbnega pohištva se je začelo z mizarsko obrtno delav-
nico Jožeta Košaka leta 1962. Njegov naslednik, sin Bojan, 
in njegova soproga Polonca Košak sta lesno proizvodnjo 
še razvila in povečala ter na noge postavila podjetje, ki 
danes svoje inovativne lesene proizvode prodaja tudi v 
tujino. V sodelovanju z najvplivnejšimi arhitekti je opremilo 
objekte, ki so doma in v tujini prejeli najvišje nagrade. 
Sodelovalo je pri velikih projektih, kot sta bili obnovi Lju-
bljanskega gradu in DZS-ja v Ljubljani, ter pri obnovi šte-
vilnih spomeniško zaščitenih stavb, med drugim Policijske 
uprave v Ljubljani in Gimnazije Bežigrad. Sedež z upravo 
podjetja in proizvodna hala sta v ljubljanskih Črnučah, 
podjetje pa zaposluje okoli 15 ljudi. 
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Košak in doda, da mu bo oče postopoma predajal 
posle. Zdaj mu zaupa že celotne projekte. »A če bo 
tako, kot je bilo z dedkom, mi bo prav gotovo še dol-
go časa pomagal in še naprej delal,« se nasmehne.

KJE JE MEJA?
Družinska podjetja se v marsičem razlikujejo od 
drugih, saj poleg poslovnih interesov skrbijo tudi za 
interese družinskih članov in njihovo dolgoročno 
materialno varnost. So pomemben ustvarjalec delov-
nih mest in veljajo za izjemno družbeno odgovorna 
podjetja, ki so aktivna tudi pri sponzorstvih, donaci-
jah in dobrodelnih aktivnostih, ugotavlja študija Eko-
nomske fakultete in Ernst & Young. Poseben izziv 
pa vedno predstavlja ločevanje zasebne in poslovne 
plati življenja. 

»Kar pa ni nujno slabo, mogoče je včasih edino nekaj 
manj časa za odklop,« pravi Marko Lukić, ekonomist, 
nekoč vrhunski plezalec in alpinist, ki je od očeta 
Milana Lukića prevzel vodenje družinskega podjetja 
Lumar IG, v katerem proizvajajo nizkoenergijske in 
pasivne montažne hiše. Lani so se na svetovni raz-
stavi Expo v Milanu podpisali pod slovenski paviljon, 
svoje produkte pa že več let uspešno izvažajo tudi 
v tujino. Pomembno je, pravi Marko Lukić, da so v 
družinskih podjetjih lastniki zgled drugim sodelav-
cem, saj le tako ustvarijo ustrezno avtoriteto, vzdušje 
in hierarhijo. »To pa sploh ni težko, če si ti tisti, ki 
velikokrat zadnji ugasne luči, delaš dobro, si korekten 
in ljudem zagotavljaš potrebno varnost ter zdravo 
delovno okolje,« pojasnjuje Marko Lukić v knjigi o 
družinskih podjetjih v Sloveniji.

»O poslu se vedno pogovarjamo, ne znamo prav 
preklopiti, morda le na dopustu, pa še to prisilno,« 
se zasmeje Anže Košak. »Normalno je, da je podjetje 
nenehno v naših mislih, saj smo navezani na naš po-
sel.« Mlakarjeva dodajata, da je prostega časa malo, 
ker delo na kmetiji ne pozna praznikov in prostih dni, 
a oba sta mnenja, da je zato pomembno, da verja-
meš v to, kar počneš, in živiš za to, kar ceniš. Ali bodo 
tudi njuni otroci zaposlitev našli na kmetiji, je njihova 
odločitev, pravita, vse pa kaže, da bi jim izbira šolanja 
lahko prišla prav pri nadaljevanju družinske tradicije. 
Najstarejši Matevž je študent turističnega menedž-
menta, Tine obiskuje srednjo živilsko šolo, najmlajša, 
osnovnošolka Greta, pa si želi postati veterinarka. 

Bratje Jezeršek se veliko družijo, tudi ko ne delajo, 
med poslom in družino pa, pravijo, lažje preklapljajo 
sedaj, ko imajo tudi sami družine. »Smo zelo poveza-
ni, še vedno vsi z veseljem pridejo na nedeljsko kosi-
lo,« dodaja Sonja Jezeršek. In na vprašanje, ali mama 
še vedno kuha najbolje, brez obotavljanja pritrdijo 
v en glas. Kot kaže, pa so svojo ljubezen do dela že 
prenesli naprej. Lukova hčerka, ki je najstarejša v tre-
tji generaciji in ima šest let, je sicer opustila prvotno 
misel, da bo kuharica, saj bi bila zdaj raje natakarica, 
zato jih je pri zadnjem kosilu že stregla tako, kot se 
spodobi – s prtičkom čez roko. Smo že omenili, da 
imajo nekatere družine posel očitno v krvi?
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Mitja Robar je slovenski profesio-
nalni hokejist, ki si svoj kruh služi 
v elitnem češkem prvenstvu, in to 
prav v moštvu mesta Mlada Bole-
slav, v katerem je sedež Škode. V 
pogovorih o hokeju smo navajeni 
ljubljanščine ali gorenjščine, naš 
sogovornik pa je (ob Janu Muršaku) 
najvidnejši predstavnik mariborske 
hokejske šole (in dialekta). Za slo-
vensko reprezentanco je zaigral na 
enajstih svetovnih prvenstvih, od 
tega na šestih skupine A, igral pa je 
tudi na vseh petih tekmah sloven-
ske reprezentance na doslej edini 
slovenski »hokejski« olimpijadi – ti-
sti v Sočiju. Pogovarjali smo se dan 
po zgodovinskem uspehu njegove-
ga kluba, prvi neposredni uvrstitvi v 
končnico prvenstva.

Najprej čestitke za zmago proti 
HC Ocelari Trinec. 
Hvala. Zaradi te tekme sem danes 
tudi malo bolj pozno vstal, ker smo 
si z zmago zagotovili končnico in 
smo malo proslavili.

Kako boste preživeli preosta-
nek današnjega dne?
Malo kasneje se dobim s fotogra-
finjo, prav zaradi tega intervjuja, 
sicer grem pa po navadi s soigralci 
na kosilo, poležavam na kavču, vi-
sim na internetu, popoldne pa se 
večkrat odpeljem do Prage. Tudi 
danes se bom. Proti večeru bova 
šla s soigralcem na suši. Tukaj v 
Mladi Boleslav nimajo nobene-
ga, ki bi bil prav dober. Sicer pa je 
to odvisno od počutja po tekmi. 
Včasih si tako podrt in poln mikro-
poškodb, da ti prav paše ves dan 
prelenariti.

Suši? Ko kdo omeni Češko, po-
mislimo na češke cmočke.
Praga je tako zelo internacional-
na, da lahko tam dobiš vsakršno 
hrano. Je pa domača hrana Čehov 
podobna slovenski. Res so na 
meniju njihovi tradicionalni cmo-
ki, knedlički, ki jih znajo pripraviti, 
velikokrat jedo nekakšne svoje 
variante krvavic in pečenic s ki-

POGOVOR S SLOVENCEM NA  
ZAČASNEM DELU V MESTU ŠKODE.

 BESEDILO: Tadej Golob 
FOTO: Iva Osuska

»VZELI 
SO ME ZA 
SVOJEGA«

ČE KOMU 
NA ČEŠKEM 
OMENIŠ, DA 
STANUJEŠ 
V MLADI 
BOLESLAV, 
TAKOJ REČE: 
»AJA, V ŠKODI 
DELAŠ.« IN KO 
ODGOVORIM, 
DA NE, SMO ŽE 
PRI HOKEJU.

slim zeljem. Prav včeraj sem bil na 
večerji s soigralcema, ki sta, ko sta 
pogledala na meni, takoj izbrala 
neko češko specialiteto, za katero 
sem pozabil, kako se imenuje, me 
je pa spominjala na šunko v testu. 
Hrana je skratka zelo podobna.

Ste se hitro naučili češčine?
Pogovarjal sem se zelo hitro in 
potem počasi napredoval. Neka-
tere besede so podobne srbskim 
ali hrvaškim, nekatere sloven-
skim, potem pa sem včasih ugibal 
in čakal, ali bom zadel ali ne. Naj-
prej sem, recimo, poskusil po slo-
vensko, in če me niso razumeli, še 
enkrat po hrvaško in po navadi je 
potem šlo.

Kakšno mesto pa je Mlada Bole-
slav? Pobrskal sem po spletu in 
ugotovil, da ima 50.000 prebi-
valcev in da je od tam Jan Žele-
zny, sloviti metalec kopja.
Tudi jaz sem ga poguglal, ko sem 
izvedel, kam grem. Včasih se s so-
igralci šalimo, da je mesto Škode 
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in mesto duhov. Kakšnega večje-
ga utripa v njem ni čutiti. Premore 
staro mestno jedro, v katerem ži-
vim tudi jaz, dva nakupovalna cen-
tra in bolj malo drugih prostorov za 
druženje.

Sami ste rekli, da je to Škodino 
mesto. Škoda je tudi vaš pokro-
vitelj.
Če komu na Češkem omeniš, da 
stanuješ v Mladi Boleslav, takoj 
reče: »Aja, v Škodi delaš.« In ko 
odgovorim, da ne, smo že pri ho-
keju. Škodina tovarna se po dolžini 
razteza skoraj čez vse mesto in na 
vsakem koraku je čutiti njen vpliv. 
Začne se že v starem mestnem 
jedru z njenim muzejem, Škoda 
pa je seveda naš najpomembnejši 
pokrovitelj.

Koliko pa traja vožnja od Mlade 
Boleslav do Maribora?
Dobrih pet ur, mogoče pet ur in 
pol. Če bi potoval z letalom, bi za 
to porabil enako časa, ampak grem 
zaradi prtljage raje z avtomobilom. 
Res pa je, da izbiram termine, ko 
na cestah ni gneče.

Kakšen voznik ste?
Rad stopim na plin, ampak samo 
na avtocesti, sicer pa sem se kar 
umiril, in to predvsem zaradi svoje-
ga kratkega bivanja na Švedskem. 
Tam sem videl, kako so lahko lju-
dje umirjeni na cesti, in sem se ob 
tem malo zamislil sam nad seboj. 
Včasih sem bil nervozen za prazen 
nič, ker se je kdo cijazil pred menoj 
ali cincal v krožišču. Na Švedskem 
tega ni, vsi so umirjeni in vozijo po-
časi. To mi je ostalo od tam.

Kaj pa ste pri Čehih najprej opazili?
Češka se mi po navadah in ljudeh 
zdi tako podobna Sloveniji, da vča-
sih sploh nimam občutka, da sem v 
drugi državi. Edina stvar, po kate-
ri se razlikujemo, je ta, da tukaj ni 
tako kot pri nas samoumevno po-
znavanje vsaj enega tujega jezika. 
Pri Fincih sem takoj opazil njihovo 
pregovorno hladnost, ki ni samo 
pregovorna, pač pa tudi dejanska, 
pri Čehih pa tako očitne posebno-
sti ni. Mogoče to: včasih smo za 
koga, ki se je čudno oblekel, rekli, 

da je Čeh, in to seveda mislili slab-
šalno. To se je na Češkem močno 
spremenilo. Seveda se tudi zdaj še 
najdejo kakšni taki »čehi«, ampak 
ti so tudi pri nas. 

Vem tudi, da marsikdo pri nas 
doma misli, da na Češkem igram 
zastonj ali vsaj za zelo malo denar-
ja, da nič ne zaslužim, pa k sreči ni 
tako (smeh), sploh če se primerjam 
s slovenskimi hokejisti in njihovi-
mi honorarji, ki so velikokrat celo 
samo obljubljeni, do dejanskih iz-
plačil pa ne pride. Na Češkem ve-
liko vlagajo v šport, ne samo v no-
gomet, ki je sicer tudi na Češkem 
šport številka ena.

So Čehi opazili Petra Prevca?
Nihče mi ga še ni omenil, poznajo 
ga pa že. Poznajo tudi nekatere 
druge naše športnike, nogome-
taše, recimo Zahovića. Ko igramo 
mali nogomet, sem jaz zanje Za-
hović, tako me kličejo (smeh).

Kakšen odnos pa imajo češka 
dekleta do hokeja?
Na Češkem je hokej zelo 
popularen in to se takoj 
opazi, sploh v Pragi, 
ampak z dekleti je pa 
smešno. So take, ki 
ga imajo rade, kot 
ga imajo ljudje tukaj 
nasploh radi, so pa 
potem tudi one 
druge, ki se jim je 
popolnoma zame-
ril, pa ne vem, za-
kaj. Pri teh zadnjih 
ni dobro omenjati, 
da si hokejist, čeprav je 
meni lažje, ker sem tujec 
in imam bonus točke.

Decembra ste se poškodovali. 
Napovedovali so vam dva mese-
ca okrevanja.
Na tekmi sva se zaletela z naspro-
tnikovim igralcem. Pravzaprav sem 
se jaz hotel zaleteti vanj, ampak 
se je slabo končalo zame. Zagle-
dal me je v zadnjem trenutku in 
malo odskočil, jaz pa nisem hotel 
dokončati hita oziroma bodička, 
ker bi ga zadel v koleno. Zavrl sem 
in hotel oddrsati, ampak v tistem 
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trenutku se je on, ki se je tudi gi-
bal proti meni, zadel vame, v moje 
koleno in mi natrgal vez. Nesreča. 
Pazil sem, da ga ne bi poškodoval, 
potem pa sem se poškodoval sam.

Kakšen hokej se igra na Češkem?
V Nemčiji, kjer sem igral pred pri-
hodom na Češko, se je hitro zgo-
dilo, da je prišlo do obračunava-
nja s pestmi, in mislil sem, da na 
Češkem tega ne bo toliko. No, pa 
sem se moral na svoji prvi tekmi v 
češkem prvenstvu stepsti s starej-
šim, zelo dobrim igralcem in sem 
bil kar malo šokiran. Tako je tega 
nekaj tudi na Češkem, kar pa je 
povsem normalno, ko gre za hokej.  
Prisotna so čustva in ob stiku lah-
ko hitro pride do prerivanja ali do 
pretepa.

Igrali ste na Finskem, Šved-
skem, v Nemčiji, pri nas oziroma 
v ligi EBEL. Kam bi uvrstili češko 
extraligo?
Prva švedska in finska liga sta bolj-
ši, v teh dveh se igra hitrejši hokej, 
ne gre pa za velike razlike. Ekipa s 
spodnjega dela švedske ali finske 
lestvice bi tudi tukaj imela težave 
in izgubljala. 

Češka je hokejska velesila. Člo-
vek bi zato pričakoval, da se bo 
tam težko uveljaviti. Je bilo kaj 
pokroviteljskega odnosa?
Niti ne. Kmalu po prihodu sem 
ugotovil, da na Češkem ni tako, kot 
je pri nas, kjer vsi govorimo angle-
ško, marsikdo pa še nemško. Zato 
tukajšnji trenerji v ekipe neradi 
uvrščajo severnoameriške igralce 
in je od tujcev največ Slovakov, pač 
že zaradi tradicije iz časov skupne 
države, pa tudi mi zaradi jezika 
nimamo kakšnih večjih težav. Če-
ščino Slovenci zelo hitro usvojimo, 
tako da nas Čehi vzamejo za svoje 
in kakšnega pokroviteljskega od-
nosa niti nisem zaznal.

Seveda niste edini iz Maribo-
ra, ki igrate hokej na tej rav-
ni, pa vendar ste eden redkih. 
Kako to, da ste se odločili zanj? 
V zadnjem času si je tudi hokej v 
Mariboru že ustvaril ime in se precej 

NAJLAŽJE JE 
BILO REČI 
BRATU: »HOKEJ 
BOŠ IGRAL 
Z MENOJ.« 
NAJPREJ  SEM 
REKEL: »NE, 
NE, NOČEM!« 
POTEM PA 
SEM PRIŠEL 
NA TRENING, 
DOBIL 
OPREMO IN SE 
NAVDUŠIL.

mladih odloča zanj. Ko sem se ga 
lotil sam, pa nas je bilo tako malo, 
da je bilo med tistimi, ki smo trenirali 
skupaj, tudi deset let razlike. 

Z družino smo živeli zelo blizu ho-
kejske dvorane na Taboru, moj sta-
rejši brat je začel igrati hokej in tre-
ner je njemu in njegovim kolegom 
naročil, naj pripeljejo čim več vrstni-
kov, sošolcev, prijateljev, bratov. 
Najlažje je bilo reči mlajšemu bratu: 
»Hokej boš igral z menoj.« 

Spomnim se, da sem bratu naj-
prej rekel: »Ne, ne, nočem!« Po-
tem pa sem prišel na prvi trening, 
dobil prvo opremo, ki je bila za da-
našnje pojme iz praveka, ampak 
meni se je zdela odlična, in sem 
se navdušil.

Izmed  vseh igralcev iz Maribora 
iz vaše generacije edini živite 
od hokeja. Zakaj je vam uspelo, 
drugim pa ne?
Mogoče zaradi vztrajnosti. Kar 
nekaj talentov je bilo takrat v Ma-
riboru, mogoče malo mlajših kot 
jaz, ampak puberteta je napravila 
svoje. 

To se zgodi pri vseh športih, če 
pa imaš na razpolago tako malo 
igralcev, kot jih ima mariborski 
hokej, ostaneš brez ekipe. Pa so 
bili med njimi taki, ki bi mogoče 
lahko igrali celo na višjem nivoju 
kot jaz.

Bili ste član reprezentance,  
ki je na zadnji zimski olimpi-
jadi v Sočiju dosegla največji 
uspeh v zgodovini slovenske-
ga hokeja, uvrstitev v četrtfi-
nale. Se kdaj spomnite na to?  
Se spomnim, še posebej tam 
okrog februarja, ko kdo objavi ka-
kšno novičko, povezano s tem, pa 
tudi sicer čas tako hitro beži, da 
se mi včasih zazdi, kot da bi se to 
zgodilo včeraj, pa sta pravzaprav 
minili že dve leti. Mislim, da smo se 
na olimpijadi uvrstili v četrtfinale 
zaradi ekipnega duha, pa še sreča 
je bila na naši strani in to ekipa, ka-
kršna je naša, pač potrebuje. 
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Superb Combi: Prefinjena eleganca jasnih, či-
stih linij govori jezik sodobnega posameznika, ki 
tako poslovno kot zasebno od svojega partnerja 
oziroma partnerke zahteva le najboljše – in mu z 
enakim tudi vrača. Avtomobil je postal del njega. 
Njegov sopotnik. Varno zavetje. Diskreten spre-
mljevalec. Adut v igri na zmago. 

On v srajci, pasu, obleki in čevljih Hugo Boss, metuljčku Chanel, z uro Montblanc in zapestnico Baraka. Ona v površniku Armani Collezioni, obleki Roberto Cavalli  
in čevljih Salvatore Ferragamo. Trgovine: Galerija EMPORIUM in zlatarstvo Tomislav Loboda.
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Zmore vse: Kot njegova kombilimuzinska različi-
ca je tudi Superb Combi na voljo s 16 pogonski-
mi kombinacijami. Tu je pet bencinskih motorjev 
z zmogljivostmi med 92 in 206 kilovati največje 
moči ter trije dizelski z močjo 88, 110 ali 140 ki-
lovatov. Končno število različic je odvisno od 
kompatibilnosti s samodejnimi DSG-menjalniki, 
za najzahtevnejše pa je na voljo tudi štirikolesni 
pogon.

Bo on očaral njo?
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VRHUNSKO  I  SIMPLY CLEVER

Novi Superb bo zapeljal oba.
Vrhunsko udobje, izjemna prostornost: V drugi sedežni vrsti je centimetrov na pretek. Najbolj iz-
stopa prostor za kolena, zaradi katerega je sedenje na zadnji klopi res razkošno. Tudi dostop do za-
dnje klopi je zaradi širokega kota odpiranja zadnjih vrat zdaj lažji. In vožnja? S sistemom dinamičnega 
prilagajanja podvozja je v najudobnejšem načinu blaženje na ravni prestižnih limuzin razreda višje, v 
športnem načinu pa je izjemen tudi užitek v zavojih. 

Zmagovalec tega  
ljubezenskega 
trikotnika je
lahko le eden ...
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 Le kdo bi se mu lahko uprl?

Povezani tudi na poti: Superb Combi omo-
goča dvosmerno komunikacijo med pa-
metnim telefonom in vozilom, kar pomeni 
spremljanje in analizo parametrov vožnje 
ter uporabo nekaterih aplikacij, s katerimi ob 
preslikavi na osrednji zaslon na primer lažje 
najdete parkirni prostor ali kar z zadnjega se-
deža s svojo tablico, za katero je na voljo po-
seben nosilec, upravljate tripodročno klimat-
sko napravo. Vrh avdioponudbe je 610-vatni 
sistem z 12 zvočniki. Komunikacijski vmesnik 
Columbus pa premore tudi podatkovno SIM-
-kartico, ki podpira mobilno omrežje zadnje 
generacije (LTE), tako da je potnikom v vo-
zilu na voljo lastni Wi-Fi. Poseben predalček 
omogoča brezžično indukcijsko polnjenje 
telefona. 

Na varnem: Ob nevarnosti trka Superb Combi zavre sam, nadzira mrtvi kot, ob nevarnosti naleta od 
zadaj bo sam tudi zategnil varnostne pasove, ob nenamernem menjavanju voznega pasu pa voznika 
na to prijazno opozoril s piskanjem. Tudi pri parkirnih manevrih lahko volan obrača sam. V Superbu so 
pač na voljo vsi najsodobnejši asistenčni sistemi, serijsko pa je vgrajenih 9 zračnih blazin. Zato ima tudi 
vseh pet zvezdic Euro NCAP. In ja, v gneči zna voziti sam. Čisto zares. 



JESENI BO NA SLOVENSKE CESTE ZAPELJAL TEŽKO 
PRIČAKOVANI NOVI ŠKODIN ŠPORTNI TERENEC. 
KAKO BLIZU BO ŠTUDIJI, KI JO JE NA MEDNARODNEM 
AVTOMOBILSKEM SALONU V ŽENEVI ZNAMKA S 
KRILATO PUŠČICO PREDSTAVILA POD IMENOM 
VISIONS? ČE GRE SODITI PO KONCEPTU VISIONC, KI JE 
BIL PREDHODNIK NOVEGA SUPERBA, KAR PRECEJ.  
IN TO JE DOBRO. ZELO DOBRO.

VIZIJA S 
POSLUHOM 
ZA LJUDI

 BESEDILO: B. B. 
FOTO: Arhiv Škoda

Kristalasti oblikovalski elementi, igra svetlobe in senc, 
čiste, natančne in ostro začrtane linije: to je prepo-
znavni oblikovalski jezik Škode, značilen tudi za novo 
študijo.

Svetla, zračna notranjost ima 
pridih demokratičnosti: vsi 
potniki so enako pomembni. 
Vsak potnik ima tudi lasten 
zaslon, prek katerega dosto-
pa do njemu prilagojenih in-
formacij in zabavnih vsebin. 

VIZIONARSKO  I  SIMPLY CLEVER



VisionS osvaja s svojim markantnim videzom 
in racionalne voznike prepričuje s hibridnim 
pogonom. 1,4-litrski bencinski motor TSI z 
močjo 115 kW (156 KM) in navorom 250 Nm je 
kombiniran z elektromotorjem s trajno močjo 
40 kW in največjim navorom 220 Nm. Elektro-
motor je integriran v šeststopenjski menjalnik 
DSG, ki pogonsko moč prenaša na sprednji 
kolesni par. Na zadnji premi je nameščen do-
datni elektromotor z močjo do 85 kW in na-
vorom 270 Nm. Deluje neodvisno od pogona 
sprednje preme, kar pomeni, da ima študija 

domiselno zasnovo štirikolesnega pogona, ki 
ne zahteva mehanske povezave. 

Izključno na električni pogon lahko VisionS 
prevozi do 50 kilometrov, skupaj z motorjem z 
notranjim zgorevanjem pa njegov doseg zna-
ša do 1000 kilometrov. VisionS s sistemsko 
močjo 165 kW (225 KM) od 0 do 100 km/h po-
speši v 7,4 sekunde, največja hitrost pa znaša 
skoraj 200 km/h. Pri tem mu za 100 kilome-
trov vožnje zadostuje že 1,9 litra bencina (emi-
sija CO2 znaša 45 g/km). 

Mogočen difuzor zaobjema veliki iz-
pušni cevi. Pod nizkim zadnjim ste-
klom so logotip in ozke zadnje luči z 
dinamično zasnovanim kristalastim 
ohišjem. Tipična linija v obliki črke C 
iz zadnjih luči prehaja v ploska od-
sevnika, integrirana v odbijaču. Prihajajoči športni terenec (SUV) se uvršča razred više od Yetija. VisionS v dol-

žino meri 4,70 m, v širino 1,91 m in v višino 1,68 m. Zasnova vozila z medosno 
razdaljo 2,79 m temelji na prečnem modularnem sistemu (MQB). Zavidljiva pro-
stornost v notranjosti sledi Škodinim prepoznavnim standardom in tako VisionS 
kot prva Škoda gostoljubno sprejme 6 potnikov v 3 sedežnih vrstah, obenem pa 
s 470-litrskim prtljažnikom poskrbi tudi za vso njihovo prtljago.

› VEČ

Zakaj je novi VisionS avto s posluhom za ljudi? Oglejte si  

v videu na www.simplyclever.si/visions/
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,7-7,1 l/100 km in 96-165 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična 
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0125-0,0686x1011 g/km, trdi delci: 0,00-0,00120 g/km, število delcev: 0,00-9,63. 
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. 

Superb in Superb Combi.

POTUJTE V STILU.
POTUJTE V PROSTORU.

SIMPLY CLEVER


