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SMER: PRIHODNOST

Za nami je izjemno leto. V njem sta se srečali 
naša preteklost in prihodnost, dediščina in 
vizija. 

120 let izkušenj smo prelili v vozilo, ki predsta-
vlja to, kar si naši kupci zaslužite: absolutno 
varnost, vrhunsko tehnologijo in brezkompro-
misno udobje. Novi Superb in Superb Combi 
sta spoštljiv poklon bogati zgodovini Škode in 
popoln priklon potrebam sodobne mobilno-
sti, zaradi česar je avtomobil dandanes toliko 
več kot le prevozno sredstvo. Je tako vrhunska 
mobilna pisarna kot tudi prijeten družinski 
dom na štirih kolesih. V njem se ustvarjajo po-
slovni uspehi in pišejo družinski spomini.

Superba, kakršen je, brez slovenskega znanja 
ne bi bilo: Marko Jevtič je izrisal njegove obli-
ne in s svojim svinčnikom Škodo samozave-
stno usmeril v prihodnost. Tja odločno zrejo 
številni naši nadarjeni mladi, ki zmagujejo na 
mednarodnih tekmovanjih in sanjajo velike 
sanje, za katere vsak dan trdo delajo. Tudi o 
njih pišemo v tej reviji. 

Izkušnje in pričakovanja, preteklost in pri-
hodnost pa na straneh naše revije ne le so-
bivajo, ampak se skupaj peljejo kar na izlet. 
Pridružite se v Yetiju babici, dedku in njunim 
vnukom! Poučno in zabavno bo. 

Vabljeni k branju!

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

IZDAJATELJ: PORSCHE SLOVENIJA D. O. O. I PETR PODLIPNÝ, DIREKTOR BLAGOVNE ZNAMKE ŠKODA I BRAVNIČARJEVA UL. 5,  
1000 LJUBLJANA I INFO@SKODA-AUTO.SI I WWW.ŠKODA.SI I WWW.SIMPLYCLEVER.SI I ODGOVORNA UREDNICA: IRIS ELSNER,  
IRIS.ELSNER@PORSCHE.SI I IDEJNA IN OBLIKOVNA ZASNOVA TER UREDNIŠTVO: PM, POSLOVNI MEDIJI, D. O. O., WWW.P-M.SI  
I GLAVNA UREDNICA: BARBARA BIZJAK, BARBARA.BIZJAK@P-M.SI I TISK: TISKARNA SKUŠEK D. O. O. I FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI: 
ARHIV ŠKODA I DATUM NATISA: JANUAR 2016 I NAKLADA: 37.500 IZVODOV I ŠTEVILKA: 17/2016

IZ VSEBINE

4   PREGANJAMO 
DOLGČAS 
Kam v mrzlih,  
mokrih dneh? 

6   LETO VRHUNSKIH 
DOSEŽKOV 
Zakaj je bilo leto 2015 
nepozabno? 

8   VSE RAZSEŽNOSTI 
DRUŽINSKE GALAKSIJE 
Novi Superb Combi: 
ustvarjen za družino. 

12   ZIMSKA KLASIKA 
Yeti, Octavia in Superb s 
štirikolesnim pogonom. 

14   IZZIV: SAM PROTI SEBI 
Pet mladih, od katerih se 
vsi lahko kaj naučimo. 

20   BABI IN DEDI ZA 
VOLANOM 
Kako vozijo starejši? 

26   STRAST 
Intervju: Lili Žagar  
in Marko Potrč  

30   PRIDITE KAJ NA OBISK! 
Prenovili smo salone 
Škoda po Sloveniji.

8

12

14

20

26

3

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,4-6,3 l/100 km. 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.

montecarlo.skoda.si

PRIVOŠČI SI 
MONTE CARLO!
PRIVOŠČI SI 
MONTE CARLO!
Novi ŠKODA Monte Carlo modeli.
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ESKIMSKA VAS

Kje: Kranjska Gora pred hotelom 
Larix, Krvavec pri brunarici  
Sonček, Pokljuka pri Športnem 
centru Pokljuka, Rogla na vrhu 
smučišča Uniorček 

V eskimski vasi se lahko ustavite 
v iglu baru, iglu restavraciji, 
lahko pa v enem izmed iglujev 
(le na Pokljuki) tudi prespite. 
Tu so še praznovanje rojstnega 
dne, igranje snežnega golfa, 
krpljanje, gradnja igluja ....

Izberite med njimi kaj, česar še niste poskusili. Uspešno premagani izzivi in 
doživetja vam bodo v novem letu dali zagon tudi na drugih področjih, razši-
rili si boste obzorja in se obdali s pozitivno energijo. 
Svetujemo, da si vse, kar bi to zimo radi doživeli, nekam zapišete, nato pa 
temu seznamu sledite, kolikor se le da. Tako se boste izognili dolgčasu pa 
tudi razmišljanju o tem, »kam bi se lahko dali ta vikend«, ki tako pogosto 
pelje naravnost pred televizijo. 
Pa ne pozabite: pozimi prav prijetno grejejo tudi lepi spomini. Ustvarite jih!  ‹

KAVČ JE V TEH MRZLIH, MOKRIH ZIMSKIH DNEH SICER 
ZELO VABLJIV KOS POHIŠTVA, A ZA VAS IN VAŠO 
DRUŽINO SMO PRIPRAVILI NEKAJ ZANIMIVEJŠIH 
PREDLOGOV!

BESEDILO: Nastja Horvat in Nina Finžgar
FOTO: Arhiv Škoda

PREGANJAMO 
DOLGČAS

SOLNA VILA

Kje: Ljubljana (Polje), Medvode 

V zimskem času, ko je odpornost 
otrok slabša in hitreje zbolijo, je 
Solna vila z igrivo solno terapijo 
odlična izbira. Na voljo so tri 
sobe, vsaka s svojo zgodbo 
in igračami. Največji žur pa je 
dejstvo, da so seveda stene, 
strop in tla obloženi s soljo.

ZIPLINE

Kje: izhodišče športni center 
Soča rafting v Bovcu 

Največji zipline park v Sloveniji 
je odprt vse leto. Tako lahko 
adrenalinski odvisniki (in njihovi 
starejši otroci) pozimi uživate v 
pogledu na zasnežene drevesne 
krošnje in vrhove gora. Mediteran 
v kanjon Učje prinaša blagodejno 
klimo, kar pomeni, da je pozimi 
tu za kakšno stopinjo topleje, 
kot bi pričakovali. Osem jeklenic 
(250–400 metrov) zagotavlja več 
kot dve uri zabave.

IGRALNE URICE

Kje: večja slovenska mesta 

Kam z malčki? V igralnici Minicity 
v ljubljanskem BTC-ju otroci 
skozi igro spoznavajo različne 
poklice in dejavnosti, s katerimi 
se srečujejo v vsakdanjem 
življenju, posebno doživetje 
v prestolnici je tudi igralnica 
Mala ulica. Tudi Bumbar park v 
Mariboru, ki velja za največje 
družinsko igrišče v Sloveniji,  
poleg igral ponuja tudi številne 
dogodke za otroke.

S KAJAKOM POD ZEMLJO

Kje: izhodišče je rudarski muzej 
v Mežici 

Pri prijetnih 10 stopinjah 
lahko rudarske rove pod Peco 
raziskujete z gorskimi kolesi, 
če imate raje vodo, pa se po 
rudniku skoraj 700 metrov pod 
površjem lahko podate tudi s 
kajakom. Pod nadzorom vodnika 
veslate po mirni čisti vodi in 
raziskujete podzemni labirint. 
Primerno tudi za starejše otroke.

SNOWBIKING

Kje: Krvavec 
 
Kolesarjenje na snegu je 
varno in zabavno ter primerno 
za vse, ne glede na fizično 
pripravljenost ali predznanje. 
Pogoj je le, da ste višji od 135 
centimetrov. Kako pa je to 
snežno kolo sploh videti? Uganili 
ste: namesto koles ima smuči. Z 
njim se lahko na Krvavcu vozite 
tudi v času nočnega sankanja.

SOBE ZA POBEG

Kje: Ljubljana, Maribor, Kobarid, 
Domžale, Bled 

Cilj igre je, da se v eni uri rešite iz 
zaklenjene sobe. Te so različno 
tematsko obarvane. Najnovejša 
v Ljubljani je (m)učilnica, saj po 
pouku ostanete zaklenjeni v 
kabinetu norega profesorja, v 
Mariboru pa vas časovni stroj 
popelje v čas srednjeveške kuge. 
Zanimiv je tudi pobeg iz igluja, 
ki ga najdete v kleti ljubljanske 
Trdinove 8. Igra je primerna tudi 
za otroke, starejše od 9 let.

› VEČ

Še več predlogov za zimske dni najdete na:   

http://www.simplyclever.si/kaj-poceti-pozimi/
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IZTEKLO SE JE DVANAJST NEPOZABNIH MESECEV LETA 
2015: NAZDRAVLJALI SMO NOVI FABII, KI JE POSTALA 
SLOVENSKI AVTO LETA 2015, SLAVILI IZJEMNO DEDIŠČINO 
ZNAMKE ŠKODA, KI JE PRAZNOVALA SVOJO 120-LETNICO, 
IN Z NAVDUŠENJEM SPREJELI NOVEGA SUPERBA. PO 
SLOVENSKIH CESTAH TAKO VOZI VSE VEČ IN VEČ VOZIL 
ŠKODA, MED KATERIMI PA ŽE LETA PREDNJAČI OCTAVIA.

LETO VRHUNSKIH 
DOSEŽKOV

BESEDILO: B. B.
FOTO: Arhiv Škoda in Bor Dobrin

SLOVENSKI AVTO LETA 2015
Octavio je v začetku januarja na mestu avtomobilske kraljice slovenskih src zame-
njala prenovljena Fabia, ki je prepričala tako javnost kot strokovnjake. Gre pač za vr-
hunsko oblikovano, izjemno varno (5 zvezdic EuroNCAP), varčno, uporabno, tehnično 
dovršeno, zmogljivo in slovenski denarnici primerno vozilo, ki omogoča tudi obilo kre-
ativnosti pri igranju z barvami. 

PREDSTAVITEV NOVEGA SUPERBA S 
SLOVENSKIMI KORENINAMI
Na pragu poletja smo v Sloveniji predstavili 
oblikovalski in tehnološki presežek znamke 
Škoda, ki je plod slovenskega znanja. Za re-
volucionarni videz novega Superba je namreč 
poskrbel Marko Jevtič, ki je tokrat domačo 
Ljubljano obiskal poslovno in na dogodku v 
Unionski dvorani hotela Union predstavil le-
potca, s katerim je Škoda stopila v novo dobo. 
Hkrati je bila prireditev namenjena praznova-
nju 120-letnice Škode. 

OBLETNICA
Začelo se je na dveh in nadalje-
valo s štirimi kolesi. Od kolesa 
Slavia, ki sta ga leta 1895 sesta-
vila ključavničar Vaclav Laurin in 
knjigarnar Vaclav Klement, ter 
prvega avta Voiturette A do če-
tice sodobnih vozil Citigo, Yeti, 
Rapid, Rapid Spaceback, Fabia, 
Fabia Combi, Octavia, Octavia 
Combi ter Superb in Superb 
Combi je minilo že 120 let! Pra-
znovali smo vse leto in za konec 
za naše kupce pripravili 120 po-
sebnih vozil. 

40 LET ŠKODE 130 RS
Eden izmed najuspešnejših dirkalnikov v se-
demdesetih in osemdesetih letih minulega 
stoletja je praznoval 40 let: model Škoda 130 
RS, ljubkovalno imenovan tudi »vzhodnoe-
vropski Porsche«.

DIRKAČICA ZA OČETA
Po zgodovinskih kolesnicah Škode 130 RS z motorjem s 140 konji, ki 
je dosegel največjo hitrost 220 km/h, danes vozi najhitrejša serijsko 
izdelana Škoda vseh časov, Octavia RS 230 z 230 konji. Inženirji so dvo-
litrskemu prisilno polnjenemu štirivaljniku dodali 7 kW moči (10 KM), da 
pospeši do 100 km/h v bore 6,7 sekunde in doseže hitrost 250 km/h. 

VRHUNSKI 
KRISTAL
Ne, ni narejen iz 
kristala, je pa z njim 
okrašen in tako še 
bolj jemlje dih kot 
sicer: Superb Black 
Crystal, ki je nastal 
v sodelovanju s 
priznano steklarno 
Preciosa. Vozilo, 
ki je videti kot dra-
gocen kos izjemno 
oblikovanega na-
kita, je namenjeno 
predstavitvam in 
žal ni v prodaji. 

STE ZA MONTE CARLO?
V letu 2015 smo vas glasno vabili v Monte Carlo – in vabilo velja še danes! Škodina 
družina Monte Carlo obsega modele Yeti, Rapid in Rapid Spaceback, Citigo, Fabia in 
Fabia Combi, vsi pa so s svojo prepoznavno črno-rdečo podobo in posebnimi elemen-
ti poklon dirkaškim legendam znamke Škoda. 

V RITMU SRCA
Tudi tokrat je bila Škoda ponosen sponzor 
tradicionalnih decembrskih koncertov »moža 
s črno kitaro« v ljubljanskem Cankarjevem 
domu. Če ste nepozabno druženje z Vladom 
Kreslinom zamudili, ne izpustite priložnosti 
prihodnje leto. 

EKSTREMNO
Na GTI-srečanju ob Vrbskem jezeru je Škoda predstavila 
»show car« Yeti Xtreme, ki združuje moč štirikolesno gna-
nega športnega terenca in opremo dirkalnikov. Poganja ga 
1,8-litrski motor TSI s 112 kW moči in s 6-stopenjskim me-
njalnikom DSG z dvojno sklopko ter kar 250 Nm navora. Do 
100 km/h ta model pospeši v 9 sekundah in doseže najve-
čjo hitrost 192 km/h. 

NOVIM ZMAGAM NAPROTI
Spomladi 2015 je svoj dirkalni debi doživela 
naslednica legendarne Fabie S2000, naju-
spešnejšega reli dirkalnika v zgodovini Ško-
de. Fabia R5 ima 1,6-litrski motor s turbinskim 
polnilnikom, katerega moč znaša 205 kW, na-
vor pa 420 Nm.
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Kako raznoliki in številni so družinski 
kilometri, se začneš zavedati takoj, 
ko spelješ izpred porodnišnice, ko 
prvič kot oče ali mama parkiraš pred 
vrtcem, v katerega si nekoč hodil kot 
malček, pa ko na prvi šolski dan iz pr-
tljažnika vzameš torbo svojega pr-
vošolca in ne moreš verjeti, da si že 
tako daleč, a hkrati še tako na začet-
ku. Ja, dolga, dolga je cesta od plenic 
do človeka. In vloga družinskega 
avtomobila na njej je veliko večja, 
kot se sprva zdi, pa četudi je vrtec le 
500 metrov oddaljen od domačega 
praga. Če je avtomobil pravi, družina 
v njem piše najlepše spomine, pa 
naj bodo poti dolge, dopustniške, 
ali kratke, vsakodnevne. Zato je po-
membno, da je narejen in izbran po 
meri časa, ki ga živimo. In Superb 
Combi razume tempo sodobnega 
življenja, cesto in voznika. 

DRUŽINSKI ČLAN
Da je Superb Combi res del vaše 
družine, boste začutili takoj, ko 

boste med vožnjo na smučarske 
počitnice padli v zastoj in bo avto 
sam obračal volan ter vzdrževal 
varnostno razdaljo, vi pa boste 
tega tehničnega asa otrokom 
predstavili kot škrata voznika. Ko 
vam bo poleti pred nosom odpeljal 
trajekt, boste odprli veliko sončno 
streho in z otroki kapitanu poma-
hali v slovo. Ne boste pozabili niti 
dneva, ko boste s polnimi rokami 
izvedli trik z nogo pod odbijačem 
prtljažnika in Superb bo pred očmi 
vaše hčerke in osuplega tasta 
elegantno dvignil vrata. Obupan 
pogled mlade damice, trdno od-
ločene, da kljub gori prtljage brez 
svojega konjička ne gre nikamor, 
pa bo kmalu zamenjalo občudo-
vanje očka, ki vedno reši svojo 
princesko. Superb lahko pogoltne 
skoraj dva kubična metra prtljage! 
Ne samo pred počitnicami, tudi ko 
se boste na primer selili v nov dom 
ali pa svojega bodočega inženirja 
vselili v študentski dom, boste ce-

nili prostorske razsežnosti in prila-
godljivost klasičnega karavana. 

Tudi taščo boste hitro osvojili, če-
prav ste ji prav vi odpeljali ljubljeno 
hčerko – le pred očmi njenih prija-
teljic vklopite samodejnega par-
kirnega pomočnika, ki bo natanč-
no izmeril prostor, na videz veliko 
premajhen za razkošne dimenzije 
vašega avtomobila. Verjemite, ne 
bo ji ušla poznavalska pripomba, da 
bo tale težka. Vi le še uživajte v pri-
zoru, ko bo vaš karavan sam zavrtel 
volan in bo tašča nevede izustila 
občudujoči oh, ko bo na kameri vi-
dela, da ste na milimeter natančen 
voznik. Pika na i pa bo kraljevski 
trik, ko jo boste v dežju prišli pobrat, 
ona pa bo imela na glavi čisto svežo 
trajno. Pred velikim steklom salona 
boste ustavili eleganten avtomo-
bil, ožarjen z LED-lučmi, in v slogu 
stare šole po damo prišli osebno. 
Odprli boste vrata in iz okvirja po-
tegnili dežnik ter ga kot angleški 

DRUŽINSKO ŽIVLJENJE JE PRAVZAPRAV VZNEMIRLJIVO 
POTOVANJE DO ODDALJENIH OBZORIJ, MED KATERIM SE 
PIŠEJO SPOMINI – TUDI NA ŠTIRIH KOLESIH.

VSE RAZSEŽNOSTI 
DRUŽINSKE 
GALAKSIJE

 BESEDILO: Karl Zajc 
FOTO: Arhiv Škoda
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butler razprli in zaščitili nov frizerski 
dosežek pred silami narave, damo 
pa pospremili do električno nasta-
vljivega usnjenega sedeža. Dežnik 
z rutinirano potezo potem porinite 
nazaj v vrata, pomežiknite osuplim 
damam in verjemite, da bo tašča 
žarela od zadovoljstva, vi pa bo-
ste imeli svoj mir in izdatno porcijo 
na nedeljskem kosilu. Vidite, kako 
kompleksne družinske odnose ob-
vlada Superb Combi!

ZA BREZSKRBNE POTI
Superb Combi je nastal z mislijo na 
udobno križarjenje in dolga medo-
sna razdalja mu je pri tem v pomoč, 
četudi je tempo hitrejši in cesta za-
vita. Karoserija se ne bo divje zibala 
in otroci ne bodo trpeli, kljub voz-
niškim željam dinamičnega očeta 
(ali mame, seveda) za volanom. Z 
izbirno tipko sistema nastavljivega 
podvozja (DCC) boste vklopili kom-
fortni način blaženja kot enega od 
razpoložljivih voznih programov 
DMS in Superb Combi bo na cesti 
dobesedno lebdel. 

Na oči nadobudnih junakov tam 
zadaj bo padel zastor, vi pa boste 
na pomoč poklicali še radarske va-
love, ki bodo nastavljeno hitrost 
aktivnega tempomata samodejno 
prilagajali tempu prometnega toka. 
Stresni sestanek bo hitro pozabljen 
in vsi najsodobnejši asistenčni sis-
temi vam bodo pomagali, da boste, 
čeprav nekoliko zatopljeni v svoje 

misli, sebe in svojo družino peljali 
varno. Ne, Superb Combi nikoli ni 
utrujen, izžet ali zamišljen. Je vaše 
tretje oko, ki zna preprečiti nalet 
s samodejnim zaviranjem, držati 
smer znotraj voznega pasu, nadzi-
rati mrtve kote in ki, četudi se zgo-
di najhujše, ostane zbran, zavira in 
prepreči nadaljnje nalete, še prej 
pa poskrbi, da so pasovi zategnje-
ni, stekla in panoramska streha pa 
zaprti. 
 
S tem varnostnim odličnjakom 
z vsemi petimi zvezdicami Euro 
NCAP boste torej naredili največ, 
kar je za varne poti vaše družine 
sploh mogoče. To je preprosto vaše 
varno zavetje na kolesih, utrdba, ki 
vam bo tudi v neznanih krajih vliva-
la samozavest in omogočala brez-
stresno potovanje. Tudi zato, ker 
Superb Combi premore natančno 
navigacijo in popolno povezljivost 
s svetom, kjer koli in kadar koli. Zna 
tudi brati prometna poročila in iz-
menjevati informacije po široko-
pasovni digitalni avtocesti. Družina 
se na tak avto takoj naveže. Kako 
tudi ne, ko pa z njim vožnja posta-
ne navdih, vsaka družinska pot pa 
veselo pričakovanje. Superb Com-
bi je pač eden najuniverzalnejših, 
najprepričljivejših in tudi najdosto-
pnejših družinskih avtomobilov. 
Je plod dolge tradicije in inženirski 
poklon življenju ter osnovni celici 
tistega, kar nas definira in zbližuje: 
družini.

Družinska želja po praktičnosti in prostornosti je 
definirala njegove dominantne potovalne gene: Su-
perb Combi tako ni zgolj velik, ampak je tudi prakti-
čen in prilagodljiv karavan, ki v prtljažniku ponuja kar 
deset Simply Clever trikov. Ne glede na to, kako za-
sedene bodo vaše roke, boste prtljažnik, ki v osnovi 
meri razkošnih 660 litrov, odprli s ključem v žepu 
in rahlim pomikom noge pod zadnji odbijač. Dober 
meter široka prtljažna vrata se odprejo vse do viši-
ne 190 centimetrov, zapre pa jih znova brihten trik, 
nova funkcija »tip to close«, ki omogoča samodejno 
zapiranje ob rahlem potegu. 

Sistem organizacije, zaščite in pričvrščevanja prtlja-
ge je izpopolnjen do popolnosti. Drsenje vrečk in 
neljubo polivanje bodo preprečile prilagodljivo na-
stavljive pregrade. Tu sta še pomoč kljukic in poseb-
no platneno viseče odložišče, na voljo je mrežnata 
pregrada, prilagodljivo dno je dvojno. Prenosna 
LED-svetilka ima magnetek, da se Superba oprime 
tudi zunaj, če v temi rabite nekaj luči in proste roke. 

Med zelo uporabnimi triki je seveda tudi zložljiva 
vlečna kljuka, ki jo sprosti že hiter poteg vzvoda iz 
prtljažnika. Z zavidanjem vas bodo gledali »prikoli-
čarji«, ko boste s preprostim potegom položili na-
slonjala zadnjih sedežev in dobili ravno ploščad, na 
kateri bo nič manj kot 1950 litrov prostora. Za piko 
na i pa se lahko poklopi še naslonjalo sovoznikove-
ga sedeža, kar pomeni, da boste prtljažna vrata za-
prli, četudi bo v vozilu 3,1 metra dolga omara.

    Pika na i v Superbu Combi je sodobna komu-
nikacija. Dosegljivi boste kjer koli in kadar koli, in to 
dobesedno. Na voljo so štirje različni multimedij-
ski zabavno-informacijski vmesniki. Poleg radia, 
ki vključuje tudi digitalni sprejem DAB, možnosti 
navigacije in USB-priključka ter reže za spominske 
kartice SD si je mogoče omisliti praktično vse na-
čine dvosmerne komunikacije med avtomobilom, 
pametnim telefonom in spletom. Vrh avdio po-
nudbe je 610-vatni zvočniški sistem z 12 zvočniki, 
ki pričara izkušnjo koncertne dvorane.

V Superbu Combi je v sistem prostoročne upo-
rabe z Bluetooth povezavo hkrati mogoče po-
vezati dva pametna telefona. Njegov SmartLink 
(MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto) je 
zmožen preslikave zaslona mobilnega telefona, 
vključno z menijsko strukturo, na zaslon avto-
mobila, kar v praksi pomeni, da imate svoj tele-
fon nameščen na osrednjem zaslonu. Superb se 
odziva na glasovne ukaze, bere SMS-sporočila in 
ponuja celo sprejem TV-signala. Komunikacijsko 
je tako napreden, da zna z indukcijsko povezavo 
v odložišču Phone Box celo povezati sprejemnik 
v telefonu in okrepiti mobilni signal s pomočjo 
svoje antene. Piko na i pa postavlja komunikacij-
ski vmesnik Columbus. Ta ima lahko podatkovno 
SIM-kartico, ki podpira mobilno omrežje zadnje 
generacije (LTE). Povedano drugače: v kabini Su-
perba Combi je na voljo lastni Wi-Fi za zmogljivo 
internetno povezavo prek mobilnega omrežja. S 
Škodinimi aplikacijami pa je mogoče prek tablice 
ali telefona dostopati do nekaterih podatkov in 
nastavitev vozila.

Med uporabnimi rešitvami so številna odlagalna mesta in priročna držala v po-
tniški kabini. Superb zna mirno držati kavico pa tudi 1,5-litrsko plastenko. Dr-
žalo easy-open je na dnu opremljeno s posebnim sistemom, ki pollitrsko pla-
stenko čvrsto prime, da lahko tudi voznik z eno roko med vožnjo varno odvije 
pokrovček. Da so pri Škodi mislili na vse, pa dokazuje tudi novo držalo za ta-
blični računalnik, ki omogoča potnikom zadaj namestitev naprave na vzglavnik 
prednjih sedežev ali na zložljivo sredinsko naslonjalo.
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ZIMSKA KLASIKA
NAJ VAS BELE CESTE NE OMEJUJEJO NA POTI V ZIMSKO PRAVLJICO: 
IZOSTRITE VOZNIŠKE ČUTE IN UŽIVAJTE V ZANESLJIVOSTI 
ŠTIRIKOLESNEGA POGONA, KI VAM GA PONUJAJO YETI, OCTAVIA IN 
SUPERB. ZANJE POZIMI NOBEN KLANEC NI PRESTRM IN NOBENA 
CESTA PREVEČ ZASNEŽENA. 

 BESEDILO: Karl Zajc 
FOTO: Arhiv Škoda

Vozniška nirvana v vseh razmerah: SUPERB 4x4 
Tudi admiralska ladja mora brez omahovanja speljevati na zasneženem in poledenelem privozu poslovne stavbe, čeprav je zim-
sko službo presenetil sneg, na zasneženi avtocesti zanesljivo obdržati oprijem, v megli in dežju poskrbeti za aktivno pomoč 
vozniku in za prvovrstno udobje potnikov ter na letališče priti pravočasno, in to v vsakem vremenu. Popolno zimsko vozniško 
nirvano obljublja še kombinacija menjalnika DSG z dvojno sklopko, združenega s štirikolesnim pogonom. Superb 4x4 zmore 
zimo na poslovnih poteh vselej potisniti v stran, ko poslovne kovčke v prtljažniku zamenjajo carving smuči, pa ji prikima v stilu. 
Seveda tudi v Combi različici.

Za užitek v življenju: OCTAVIA 4x4
S štirikolesnim pogonom opremljena Octavia (in Octavia Combi) bo družino vselej spravila do priljubljenega smučišča, do koče, v 
kateri praznujejo prijatelji, pa tudi do nakupovalnega središča, čeprav zunaj sneži, brije veter in je tudi avtocesta bela. S štiriko-
lesnim pogonom v vseh razmerah ohranja visoko stopnjo varnosti in vozne dinamike. Za brezhiben hipen prenos pogonske sile 
med sprednjo in zadnjo osjo skrbi najnovejša sklopka 5. generacije, ki obenem tam zunaj igra vlogo vzdolžne zapore diferenci-
ala.  Octavia 4x4 s pametnim štirikolesnim  pogonom na prvo mesto postavlja varnost, poleg tega pa ima še en adut, različico 
Scout. Pri njem je štirikolesni pogon združen še z robustnostjo terenca, ki za seboj zmore vleči do dve toni težko prikolico. 

Avtomobilski alpinist z občutkom za smer in razmere: YETI 4x4
Škodin kompaktni športni terenec bo tudi pozimi navdušil vse avanturiste. Je pač avtomobil akcije, ki se ob pomoči terenske-
ga voznega programa ne boji pognati po ledeni strmini. Z njim se boste varno vzpenjali in spuščali, pri tem pa se osredotočali 
zgolj na volan, saj za vse drugo poskrbi njegov napreden elektronsko krmiljeni štirikolesni pogon. Z 18-centimetrsko odda-
ljenostjo od tal, zaščito podvozja in elektronsko zaporo diferenciala EDS bo tudi v globokem snegu vselej speljal in peljal ter 
prišel daleč. Yeti je pač stroj za aktivno življenje v prostem času in v službi.
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SVET OKOLI SEBE 
RAZUMEJO BOLJE 
OD MARSIKATEREGA 
ODRASLEGA IN Z 
ODLOČNIMI KORAKI 
STOPAJO V PRIHODNOST, 
KI SI JO BODO USTVARILI 
SAMI – Z LASTNIM DELOM 
IN OSUPLJIVIMI TALENTI. 
TEGA SE 12-LETNI 
GOLFIST KRISTJAN, 
12-LETNA IGRALKA ENJA, 
19-LETNI ASTRONOM 
DARKO, 18-LETNA 
INOVATORKA MARIŠA IN 
15-LETNA PISATELJICA 
NUŠA JASNO ZAVEDAJO. 
NJIHOVE ISKRIVE MISLI, 
KI GOVORIJO O MIRU NA 
SVETU IN PRILOŽNOSTIH 
V TUJINI, BI LAHKO PRI 
ODGOVORNIH ODRASLIH 
DELOVALE KOT ODLIČEN 
KOMPAS.

IZZIV: 
SAM 
PROTI 
SEBI

MARIŠA CVITANIČ
18-letna srednješolka in inovatorka

SANJE: »Ultimativna sreča.  
In mir na svetu.« 
TEKMOVANJA: »Najpomembnejše 
je zame tekmovanje s seboj.« 

Kamničanka Mariša Cvitanič, dijakinja 3. 
letnika ljubljanske Gimnazije Bežigrad, 
je ena izmed osmih članov prve 
slovenske dijaške skupine, ki se je 
udeležila uglednega tekmovanja MIT-a 
s področja sintezne biologije – iGEM – in 
na njem za svoj projekt osvojila zlato 
odličje. Skupina dijakov pod vodstvom 
mentorjev s Fakultete za kemijo in 
kemijsko tehnologijo ter Kemijskega 
inštituta v Ljubljani je ugotovila, kako 
bi bilo mogoče biološke odpadke 
pretvoriti v biogorivo. Mariša v šali pravi, 
da sta zanjo sicer največji izziv »življenje 
brez čokolade in vožnja v krožiščih«. 

Tekmovanj namreč ne jemlje preveč 
resno, razen če ne tekmuje sama s 
seboj. Opozarja, da so z ekološkega 
vidika spremembe v naši družbi nujne, 
iznajdba nove metode za pridobivanje 
energentov pa je ključnega pomena: 
»Problem so fosilna goriva, saj jih 
imamo po podatkih raziskav dovolj le še 
za nadaljnjih 40 let.« 

Ko jo vprašamo, o čem sanja, zavzdihne: 
»Joj, ne vem. To vprašanje je veliko 
pregloboko za osemnajstletnico. Vem, 
da je to kliše, a mislim, da sta moj 
ultimativni cilj sreča in zadovoljstvo s 
seboj, ne glede na to, kaj konkretno 
bo to v mojem življenju pomenilo. 
Dandanes se mi govoriti o poklicu zdi 
malodane utopično, saj menim, da 
nihče zares ne ve, kako se bodo na 
koncu stvari iztekle. Vsekakor mislim, 
da bi rada delala na področju biokemije 
ali molekularne biologije. Kaj točno, bo 
pokazal čas.« 

V nevarno razgreti Evropi pa Mariša 
sanja tudi o miru: »Moje sanje so, da 
bomo znali ohraniti mir. Premalo se 
zavedamo pomembnosti tega.« 

 BESEDILO: Petra Kovič 
FOTO: Borut Peterlin

»ZAKAJ JE INOVIRANJE PRIVLAČNO? 

KER NI NIKOLI DOLGČAS.« 
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KRISTJAN VOJTEH BURKELCA
12-letni osnovnošolec in golfist

SANJE: »Postati eden najboljših golfistov na svetu.«
DOSEŽKI: sedemkratni državni in šestkratni pokalni 
prvak, ki na mednarodnih turnirjih zaseda prva tri 
mesta
 
Prvič je palico za golf vzel v roke, ko je bil star 10 mesecev. 
Izpit je naredil pri štirih letih. Od takrat golf, za katerega ga 
je navdušil oče, redno trenira. Njegov idol je legenda tega 
športa, Španec Seve Ballesteros. 12-letni Kristjan Vojteh 
Burkelca sanja, da bi igral na PGA-turnirjih in za ekipo Ryder 
Cup – Evropa: »Bilo bi mi v ponos, če bi imel priložnost igrati 
skupaj s Tigerjem Woodsom in Roryjem McIlroyjem in če bi 
zmagal na mastersu.« 

Kristjan Vojteh je podedoval talent, a se dobro zaveda, 
da to še zdaleč ni dovolj: »Tekmujem že sedmo leto. Med 
sezono treniram okoli 4 ure dnevno, petek, soboto in 
nedeljo preživim na tekmah. Vsaka traja približno 5 ur. V 
zimskem času se več posvečam tudi treningu za fizične 
priprave, moč, vztrajnost in hitrost.« Trud prizadevnega 
športnika se obrestuje, saj je bil že sedemkrat državni 
in šestkrat pokalni prvak, na mednarodnih turnirjih pa 
praviloma zaseda prva tri mesta. »Na odprtem evropskem 
prvenstvu U.S. Kids sem se med vrstniki dvakrat uvrstil med 

najboljših pet. Narejene imam tri turnirske 'hole in one', 
kar pomeni, da sem trikrat zadel luknjo z enim udarcem. 
Na U.S. Kids Golf European Championship na igrišču 
Longniddry na Škotskem sem zadel 'hole in one' in se od 
veselja valjal po travi.« 

Ob tem pove, da ga starejši kolegi pogosto prosijo, naj ne 
razlaga vsem, kako je bilo na tekmi, saj jim s svojimi dosežki 
kar jemlje motivacijo. »Starejši te odrivajo in ti govorijo: 
'Pojdi nazaj v vrsto, imaš še veliko časa. Počakaj.'« A Kristjan 
Vojteh se ne pusti ustaviti. Golf je njegov način življenja 
in cilj je jasen: »Na svetovno amatersko lestvico sem se 
uvrstil, ko sem bil star 12 let. Trenutno sem 1834. V treh letih 
bi rad uvrstitev med 100 najboljših amaterjev na svetu. Biti 
vedno boljši in na koncu najboljši. Postati izziv za druge.« 
Zaveda se, da se bo moral za dosego cilja najverjetneje 
preseliti v tujino: »V Sloveniji ni pogojev za vrhunski golf, 
zato se bom moral, če bom hotel slediti svojim sanjam, že 
kmalu preseliti, denimo v Ameriko ali Anglijo.« 

12-letni Kristjan Vojteh ima od prvega razreda osnovne šole, 
v kateri niza uspeh za uspehom, status perspektivnega 
športnika. Po domačih nalogah in treningih mu sicer le 
malo časa ostane za sprostitev, a ta je nujna za polnjenje 
baterij. »Ko grem na tekmovanje, se ne grem zabavat, grem 
zmagat,« pravi mladi golfist, ki prizna, da strah, tremo in 
skrbi premaguje s pozitivno naravnanostjo. »V mislih si 
govorim, da bom zmogel, da znam!« 

ENJA GRAD
12-letna igralka

HOBIJI: igranje in oblikovanje
MOTIVACIJA: »Igranje; za slavo in bogastvo  
mi je vseeno.«
 
Slovenci  mlado Domžalčanko poznamo kot najstnico, ki se 
prebija skozi težavno otroštvo, prežeto z ločitvijo staršev in 
nasilnim očetom. V seriji Usodno vino se kot Lara bori za lepše 
in mirnejše življenje, v resničnem življenju pa je Enja Grad razi-
grana osnovnošolka, ki je igrati začela lani poleti, snemanje pa ji 
vzame kar tri dni na teden. Kljub temu pravi, da ji časa za šolo ne 
zmanjkuje, »samo energije«.

V igralski svet je prišla povsem po naključju (»Mama mojega 
sošolca je imela casting za otroško vlogo in je povabila nekaj 
sošolk k sodelovanju.«) in začela živeti svoje sanje. »Nisem si 
mislila, da se mi bo ta želja res kdaj uresničila,« je iskrena Enja, 
ki sicer ves svoj prosti čas zapolni z oblikovanjem oblačil, figuric, 
hiš in s hiphopom. 

Kot pravi, se na snemanju odlično počuti, saj se druži z naj-
boljšimi slovenskimi igralci, ki so prijazni in vzpodbujajoči. Kot 
prava deklica pa uživa tudi v maski: »Tam je toliko punc, ki me 
češejo, mi pomagajo pri oblačenju, popravljajo frizuro! « Soj luči 
in kamer ji godi in v snemalnem studiu, ki je po njenih besedah 
»zares carski«, se počuti kot hollywoodska diva. »Vse mi je noro 
dobro. Snemanja so najboljša stvar, ki se mi je do zdaj zgodila. 
Naporno ni niti malo. Težko bi rekla, kaj je najbolj zabavno, ker mi 
je zabavno prav vse.«

Enja sanja o vlogi v domišljijskem filmu s posebnimi efekti, na 
primer ko ljudje letijo in imajo nadnaravne sposobnosti, kot jih 
imajo v filmu Peter Pan. Čeprav dvomi, da bi lahko kdaj film s 
posebnimi in zelo dragimi učinki posneli tudi v Sloveniji, se po-
šali, da jim je nekaj malega znanstvenofantastičnega že uspelo 
doseči v Usodnem vinu: »Smešno mi je bilo, ko mi je sošolec 
rekel, da sem na televiziji videti velika; sem namreč najmanjša 
v razredu.« In ko smo že ravno pri šoli: kljub temu da ji največji 
izziv predstavlja zaigrati pravi strah, se Enja zaveda, da je na 
prvem mestu šola. »Vem, da v šoli ne smem popustiti,« prizna. 
Ko je v šoli najtežje, pomisli na snemanje in šolske naloge so 
takoj mnogo lažje.

»V TREH LETIH BI RAD 

UVRSTITEV MED 100 

NAJBOLJŠIH AMATERJEV 

NA SVETU.«

»SNEMANJA SO NAJBOLJŠA STVAR, 

KI SE MI JE DO ZDAJ ZGODILA.«
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DARKO KOLAR
19-letni študent in astronom 

NAJVEČJI IZZIV: študij
DOSEŽKI: udeležba na 9. mednarodni astro-
nomsko-astrofizikalni olimpijadi v Indoneziji, 
zlato priznanje na vseh državnih tekmova-
njih v astronomiji od leta 2010 do leta 2014, 
uvrstitev v izbor za olimpijsko ekipo, zlata 
priznanja na srečanju mladih raziskovalcev, 
tekmovanjih v biologiji, fiziki, matematiki ter 
konstruktorstvu in tehnologiji, zmaga na 
natečaju Slovenija iz vesolja 2012/2013

Študij je logično nadaljevanje Darkove ljubezni do 
zvezd, ki ga ob vsakem pogledu v nebo spomnijo, 
kako majhen je človek in kako prostrano je 
vesolje. Že od malih nog je rad gledal v nebo in se 
spraševal, kaj je katera svetla pika na nebu. Ko pa 
je v 5. razredu v šolski reviji našel zvezdno karto, 
je začel spoznavati ozvezdja. Njegovo znanje se je 
poglobilo, ko se je udeležil astronomskega tabora 
Krnica, in sledil je nakup prvega teleskopa. Danes 
mladi Prekmurec iz Turnišča v Ljubljani astronomijo 
tudi študira.

Je dobitnik številnih nagrad s področja astronomije. 
»Tekmovanja doživljam kot izziv, na katerem lahko 
preizkusim svoje znanje. Sama priprava seveda 
zahteva veliko truda in volje, vendar pa se na 
koncu vse poplača. Prav tako pa so tekmovanja 
tudi zabavna, še posebej mednarodna, saj spoznaš 
veliko novih ljudi, ki jih zanima isto področje kot 
tebe.« Njegova velika idola sta Galileo Galilei, prvi 
človek, ki je teleskop usmeril v vesolje in bil pravi 
znanstvenik, ki je stal za svojimi odkritji, ter Robert 
Baden-Powell, začetnik skavtskega gibanja. 

Darko sicer že napoveduje svojo selitev v tujino: 
»Rad potujem, prav tako pa bi rad opazoval 
še druge dele neba, ki iz Slovenije niso vidni. 
Razmišljam tudi, da bi delal v tujini, saj so tam 
že uveljavljeni observatoriji z vso potrebno 
opremo. Če me sprašujete, ali bom prvi Slovenec 
na Luni, pa lahko rečem, da bi bil polet na Luno 
zame nepozabna izkušnja, ki pa je najverjetneje 
ne bi ponovil večkrat, saj bi za zdaj raje ostal na 
Zemlji.« Darka izkoristimo še za večno vprašanje, 
če je življenje še kje razen na Zemlji. »Kar se tiče 
življenja na drugih planetih, lahko iz same velikosti 
vesolja sklepamo, da možnost obstaja, več pa o 
tem zaenkrat ne moremo povedati.«

NUŠA PLANKAR
15-letna dijakinja in pisateljica

VZORNIK: dedek
ŽELJA: »Želim si biti prepoznavna, ne samo v družini in 
med prijatelji, tudi širše.«

Mlada pisateljica Nuša Plankar, ki živi na Otočcu, že komaj 
čaka na izid svoje druge knjige z naslovom Last Try. Gre za 
nadaljevanje knjige Talking to Dead, ki jo lahko po koščkih 
preberete na avtoričinem blogu ali si jo prenesete z Amazon.
com. Nuša namreč piše v angleščini. »Zelo rada pišem o 
različnih legendah, ki jih rahlo spremenim glede na vsebino 
zgodbe. Rada pišem tudi romantične zgodbe s pridihom 
nadnaravnega.« Največji kreativni naboj čuti zvečer, tik pred 
spanjem. »V REM-fazi se prebujajo najboljše ideje,« pravi in 
razkrije, da ima zato na nočni omarici pisalo in zvezek, vendar 
se v sladkem polsnu le stežka spravi k pisanju. Zjutraj pa, hm, 
slabe ideje izpuhtijo, dobre pa se začnejo prelivati na papir. 

Pisanje je bilo Nuši položeno v zibelko: »Dedek je moj največji 
vzornik. Piše pesmi.« Ob tem pa ne pozabi omeniti, da poleg 
dedka občuduje znamenitega Shakespearja in Veronico Roth, 
mlado avtorico svetovno uspešne trilogije Razcepljeni. Na 
vprašanje, kaj je pri pisanju knjige najtežje, Nuša priznava: 
»Težko je biti dosleden pri karakternih značilnostih likov in 
logičnosti dogodkov, najtežje pa je v času pisateljske blokade, 
ko si želiš nekaj napisati, vendar nimaš idej.« 

Novomeški gimnazijki učenje in opravljanje šolskih obveznosti 
vzameta veliko časa in energije, in ker ideje ne čakajo, za 
pisanje izkoristi tudi kakšno dolgočasno predavanje. Za zdaj 
zaradi tega ni imela težav (beri: učitelji je niso zalotili). Ker 
je željna mednarodne prepoznavnosti, nas je zanimalo, ali 
si torej lahko obetamo slovensko Veronico Roth? »Morda,« 
odgovori, »a žal se v prihodnosti ne vidim v Sloveniji, saj 
lažje pišem v angleščini in zato se mi zdi, da imam več 
možnosti v tujini. Slovenija ponuja priložnosti za mlade, 
vendar le v nekaterih stvareh in poklicih. Zagotovo pa ne v 
pisateljevanju.«

»KDAJ PIŠEM? TUDI MED POUKOM!«

»KOT JE REKEL ARTHUR C. CLARKE: 'OBSTAJATA 

DVE MOŽNOSTI – ALI SMO SAMI V VESOLJU ALI 

PA NISMO. IN OBE STA ENAKO STRAŠNI.'«
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 BESEDILO: Alenka Kotnik 
FOTO: Aleš Bravničar

BABI IN DEDI 
ZA VOLANOM

ŽE ČEZ 15 LET BO MED SLOVENSKIMI VOZNIKI KAR ČETRTINA STAREJŠIH OD 65 
LET. GLEDE NA TRENDE JIH BOMO REDNO SREČEVALI NA NAŠIH CESTAH, S SEBOJ 
PA BODO NEMALOKRAT PREVAŽALI TUDI NAŠE NAJMLAJŠE. KAKO TOREJ VOZIJO 
BABICE IN DEDKI TER KAKŠNE DILEME IMAJO OB TEM STARŠI?
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Življenja starih staršev in vnukov se še nikoli poprej 
niso prepletala skozi tako dolgo časovno obdobje. Da-
našnje babice in dedki so telesno pa tudi ekonomsko v 
boljši formi kot generacije pred njimi. Tretje življenjsko 
obdobje si želijo preživeti aktivno, se izobraževati in 
potovati. Posledično se je spremenila tudi vsebina od-
nosov med generacijami. Če so bili nekoč zaradi tradici-
je in ekonomske logike mladi in stari prisiljeni sobivati 
pod skupno streho, se danes predvsem tisti v mestih 
spoprijemajo z nasprotno težavo – (pre)veliko odda-
ljenostjo. Ta pa številnim sodobnim upokojencem niti 
ne predstavlja večje ovire, saj se delež še aktivnih vo-
znikov med njimi nenehno povečuje. Avto jim pomeni 
sredstvo neodvisnosti in vključenosti v družbo. Danes 
je tako med nami več kot 180 tisoč voznikov, starejših 
od 65 let! Po evidenci Ministrstva za infrastrukturo pa 
ima veljavno vozniško dovoljenje 16.468 oseb, starejših 
od 80 let. 

NAŠE NAJVEČJE BOGASTVO!
Vnuki so za starejše ena najpomembnejših stvari v 
življenju. Kot so ugotovili v raziskavi Staranje v Slove-
niji (2013), tako meni polovica starih staršev, za peti-
no pa so vnuki »precej pomembni«. Najintenzivnejše 
stike imajo z njimi v času osnovne šole. 

Babice preživijo z vnuki več časa, so njihove zaupni-
ce in jim pripovedujejo anekdote, povezane z druži-
no. Dedki so na drugi strani bolj vključeni v športne 
in zunanje aktivnosti, jih vodijo na izlete in podobno. 
Morebitna delovna aktivnost starih staršev ne vpliva 
bistveno na njihovo vključenost v življenje vnukov. 
Precej bolj na odnos vpliva starost – in s tem fizič-
na aktivnost – dedkov in babic. Skoraj 60 odstotkov 
dedkov in babic svoje vnuke vidi vsak dan, ugotavlja 
raziskovalka Tjaša Mlakar. Okoli 40 odstotkov jih re-
dno ali pogosto finančno pomaga mladim družinam, 
62 odstotkov pa jih vsakodnevno pazi vnuke in s tem 
priskoči na pomoč njihovim prezaposlenim staršem. 
Tako se slej ko prej zgodi, da se vnuki s svojimi babica-
mi in dedki znajdejo tudi v jeklenem konjičku. A sodeč 
po osebnih izkušnjah ter forumskih in kavarniških de-
batah, je vsaj na začetku med različnimi generacijami 
prisotnih nekaj dvomov, strahu in nejevolje. 

Svojim ali partnerjevim staršem ni tako preprosto 
povedati, da dvomimo o njihovih vozniških sposob-
nostih, še posebej, če so se z leti prelevili v »nedelj-

Po podatkih Agencije za varnost v prometu za najvar-
nejše voznike veljajo moški med 45. in 55. letom ter 
ženske med 35. in 54. letom starosti. V teh starostnih 
skupinah povzročijo najmanj nesreč in so tudi najred-
keje med žrtvami. Ogroženost pa se izjemno poveča po 
75. letu, ko je kar štirikrat večja verjetnost, da se bodo 
kot vozniki v prometni nesreči smrtno poškodovali. Pri 
starosti nad 85 let pa je ta verjetnost celo šestkrat ve-
čja kot pri voznikih srednjih let. 

Podatek je še posebej skrb vzbujajoč ob dejstvu, da je 
število kilometrov, ki jih prevozijo starejši vozniki, rela-
tivno majhno. Svojo zmanjšano odzivnost, daljši reak-
cijski čas in morebitno gibalno oviranost resda nekoli-
ko kompenzirajo z bogatimi izkušnjami. A gola dejstva 
ostajajo neizprosna: starejši slabše vidijo – ostrina vida 
60-letnika na primer znaša 74 odstotkov vidne ostrine 
zdravega mladeniča –, zmanjša se sposobnost zazna-
ve prostora, prilagajanja na trenutne razmere, hitrega 
odziva in občutno se podaljša čas zaznave. 

Po uradnih podatkih se starejšim največ nesreč zgodi 
zaradi neustreznega ravnanja v zahtevnih situacijah, 
predvsem v križiščih. V 28 odstotkih primerov gre za 
neupoštevanje pravila prednosti, v 15 odstotkih pa za 
nepravilno smer vožnje. Največ težav jim povzročajo 
povečana gostota prometa, spremenjena pravila in 
signalizacija, krožišča, nemalokrat pa je problem tudi 
siceršnje pomanjkanje strpnosti in vozne kulture. 
Inštruktor varne vožnje Danijel Granda z AMZS-ja opa-
ža: »Starejši so pri vožnji sicer zelo pazljivi, a pogosto 

ske« voznike. Kot navajajo na Agenciji za varnost v 
prometu, bi namreč moral vsak voznik ne glede na 
svojo starost prevoziti okoli štiri tisoč kilometrov le-
tno, da bi ohranil potrebne veščine za vožnjo. Andrej 
svojim staršem ravno zato ne zaupa več: »Oba jih ima-
ta 66, in kolikor že vozita, vozita na vedno istih relaci-
jah, zato dvomim o tem, kako bi se znašla na neznanih 
cestah, v nepredvidenih situacijah. Sama sebi se zdita 
še vedno odlična voznika, jaz pa menim, da s svojo vo-
žnjo spravljata v nevarnost tudi druge na cesti. Vseka-
kor jima svojih dveh otrok ne zaupam.« 

Povsem drugače na to gleda Tanja, katere oče šteje 
že 69 let, a je njegovo življenje eno samo potovanje. 
Tudi z avtomobilom. »Vsaj enkrat na mesec gresta 
z mamo na Cres in dostikrat vzameta s sabo tudi 
moja otroka. O tem, da bi se jim lahko kaj zgodilo, ne 
razmišljam. Očetu zaupam. Verjamem, da bi mi v tre-
nutku, ko bi se mu zdelo, da ni več sposoben voziti 
stoodstotno varno, to povedal. Verjetno bi se sicer 
sam še naprej vozil, ampak otrok s sabo gotovo ne 
bi več jemal.«

NEUSMILJENE ŠTEVILKE
Če so do svojih vozniških sposobnosti starejši bolj 
redko samokritični, je statistika precej bolj neusmi-
ljena, saj veljajo za enako rizično skupino kot mladi 
vozniki. A zanje razen zdravniškega spričevala po do-
polnjenem 70. letu starosti, ki ga potrebujejo ob po-
daljševanju vozniškega dovoljenja (vsakič za pet let), 
ni nikakršnih zakonskih omejitev. 

vozijo počasneje. Vozijo z nespremenjeno hitrostjo, ki 
je v naseljih prevelika, zunaj naselij pa premajhna. Ker 
se zavedajo slabših reakcij, imajo večjo varnostno raz-
daljo, kar je za druge voznike lahko moteče. Če boste 
takšne voznike prehiteli in se pred njimi hitro ustavili, 
obstaja možnost, da se starejšemu vozniku za vami ne 
bo uspelo pravočasno ustaviti.« 
Da starejši ne bi smeli predstavljati problema varnosti, 
ampak izziv mobilnosti, pa meni prometni psiholog dr. 
Marko Polič. Rešitev ni v omejevanju njihove vožnje (ra-
zen če gre za zdravstvene razloge), ampak v prijaznej-
šem okolju, doda. 

DRAGOCENI TOVOR
Prej omenjenim statistikam kljubuje v ameriški reviji 
Pediatrics nedavno objavljena raziskava, po kateri so 
bile poškodbe v prometnih nesrečah dvakrat redkejše, 
če sta za volanom sedela babica ali dedek. Kot je za-
pisal eden od avtorjev raziskave (tudi sam dvakrat de-
dek), Fred M. Henretig, se v primeru, ko volan v rokah dr-
žijo starši, poškoduje 1 odstotek otrok, v primeru vožnje 
s starimi starši pa ta delež pade na 0,7 odstotka. Stari 
starši z vnuki so bili udeleženi v 9,5 odstotka nesreč, 
poškodbe pa je utrpelo le 6,6 odstotka udeležencev. 

Ena od razlag je, da starši otroke pogosteje prevaža-
jo v prometnih konicah, ko so možnosti nesreč večje, 
kot drugo pa avtorji navajajo dejstvo, da so stari starši 
med vožnjo še posebej previdni, saj prevažajo izjemno 
dragocen »tovor«. 63-letni oče sosede Nataše velja za 
vzorčni primer, ki potrjuje rezultate omenjene raziskave. 

28,6 % 

STAREJŠIH 

ZA SVOJE 

VSAKDANJE 

OPRAVKE 

UPORABLJA 

AVTOMOBIL. 
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»Najprej varnost,« rad poučno požuga s prstom. Za ana-
lizo testov varnosti otroških avtosedežev si je vzel več 
časa kot marsikateri novopečeni oče ali mama. A prav pri 
vprašanju otroških sedežev se staršem kar pogosto na-
redi cmok v grlu, kot se je avtorici tehle vrstic. Ob vztraja-
nju pri uporabi varnostnega sedeža je tako moj 66-letni 
oče nonšalantno zamahnil z roko, češ, saj tudi tebi ni 
bilo nič hudega, pa nisi nikoli sedela v teh vesoljskih 
napravah, tistih nekaj metrov od plesne šole pa do 
doma se nam pa res ne more nič zgoditi. 

Seveda sem dedku svoje hčerke vseeno kupila re-
zervni avtosedež, pa čeprav gre za eno samo vožnjo 
na teden. Prijateljica Ana je bila precej bolj ostra. Ko je 
nekoč svojo 60-letno mamo zalotila, da je dvoletne-
ga vnuka prevažala kar na tleh avtomobila, stisnjene-
ga za sovoznikovim sedežem, ji je za vse večne čase 
prepovedala vožnjo z malčkom. Tako bi Kristjan sicer 
lahko hodil z babico na morje, kjer ima vikend, a mu 
mamica tega ne pusti, babica pa še zdaj ne razume, 
zakaj. 

Da uporabi varnostnih pasov mlajše generacije po-
gosto pripisujejo bistveno več pomena kot starejše, 
opaža tudi Danijel Granda z AMZS-ja, pri katerem or-
ganizirajo tečaje varne vožnje za seniorje: »Starejše 
voznike, ki prevažajo svoje vnuke, vedno opozarjamo 
na dosledno uporabo varnostnih pasov v kombina-
ciji z ustreznimi otroškimi sedeži, in to tudi pri vožnji 
na najkrajših relacijah. Pravilna uporaba sedežev v 
kombinaciji z varnostnim pasom je osnova za varnost 
in manjšo možnost poškodb v primeru prometne 
nesreče. Pomembno je, da tako starši kot tudi stari 
starši naučijo svoje otroke dosledno uporabljati otro-
ške sedeže in varnostne pasove ter od tega ne od-
stopajo. Seveda pa jim morajo biti sami za zgled. Na 

splošno velja, da mora otrok sedeti v sedežu ustre-
zne kategorije glede na njegovo težo. Novejši sedeži 
so varnejši in prijaznejši, tako za uporabnika kot za 
starše. In glede na to, da so otroci naše največje bo-
gastvo, odločitev o izbiri sodobnega ali rabljenega 
sedeža ne bi smela biti vprašanje.« 

BABICA PRIPOVEDUJE. IN VOZI.
Velenjčan Stojan Knez v avtu s svojima vnukoma, stari-
ma pet oziroma dve leti, preživi veliko časa. Z Yetijem se 
odpeljejo po različnih vsakodnevnih opravkih, vozi pa ju 
tudi na izlete v hribe, kjer izkorišča prednosti terenske 
oblike avtomobila. Kot pove, ga razigranost na zadnjih 
sedežih prav nič ne moti: »Povsem drugače je kot nekoč, 
ko sem naokoli prevažal svoja sinova. Z leti sem postal 
bolj umirjen in delujem drugače kot v preteklosti, ko je 
divjala živčna vojna pred vsakim odhodom na morje.« 
Skupen čas z vnučkoma dodobra izkoristi: »Z ženo jima 
med vožnjo veliko razlagava, pogovarjamo se, pojemo 
otroške pesmice … Nikoli pa se ne zatekam h kaki sodob-
ni elektroniki, gledanju risank na tablicah ali čemu po-
dobnemu. Raje se pogovarjamo in si tako sami naredimo 
zabavo.« 

Inštruktor varne vožnje Danijel Granda pri tem opozarja: 
»Če sta v vozilu babica in dedek, naj se z otroki pogovarja 
tista oseba, ki je v vozilu kot sovoznik. Čas si lahko krajša-
jo tudi z igranjem verbalnih igric. Če gredo na daljšo pot, 
so pomembni postanki (najmanj na vsaki dve uri). Treba 
je poskrbeti tudi za primerno temperaturo v avtu.« 

NAŠ MALI AVTO
Nezanemarljiv vidik varnosti je nedvomno tudi prilago-
jenost vozila starejšim, pri čemer lahko ti dodobra izko-
ristijo napredek avtomobilske tehnike. Tu seveda ne gre 
le za višja vozila, ki voznikom omogočajo boljši pregled 

nad dogajanjem, lažje vstopanje in konec koncev tudi 
lažje privezovanje vnukov na zadnjih sedež(k)ih. Danijel 
Granda priporoča: »Izberejo naj vozilo z avtomatskim 
menjalnikom, saj starejši vozniki težje koordinirajo več 
stvari hkrati. Ob nakupu novega vozila bi jim svetoval še 
dodatne varnostne pripomočke, kot so samodejno par-
kiranje, sistem za preprečevanje trka pri majhni hitrosti, 
aktivni tempomat in podobno. Sodobna varnostna teh-
nika v vozilih lahko v nekaterih primerih aktivno poseže 
v upravljanje vozila in s tem prepreči morebiten trk. Žal le 
redki starejši vozniki poznajo sodobne varnostne siste-
me v novih avtomobilih.« Predvsem pa naj bi starejši, kot 
opozarja dr. Marko Polič, bolj spremljali svoje zdravje in 
upoštevali zdravniške nasvete glede varne vožnje. 

Izpopolnjevanje vozniških veščin pri določeni starosti v 
nobeni od evropskih držav ni obvezno. Tako AMZS kot 
Agencija za varnost v prometu organizirata tečaje in pre-
davanja za seniorje, a je udeležba kljub načelno izraže-
nemu zanimanju majhna, pa čeprav lahko starejši prav 
tam predelajo tisto, kar jim v praksi povzroča največ te-
žav: od krožišč, varnostnih naprav v vozilih do otroških 
sedežev in vpliva zdravil na vožnjo. 

»Ah, pa saj bom počasi nehala voziti,« odvrne tašča, ki 
se, odkar je v pokoju, bolj poredko oprime volana. Že v 
naslednjem stavku pa razpreda o tem, kako bi bilo treba 
obstoječi avto zamenjati za višji in varnejši avtomobil ...

Anita Prijatelj, vodja salona Pan-Jan, ki je Škodin trgovec leta 2015, svetuje: »Yeti je za starejše primeren, ker so zaradi njegove višine use-
danje in vstopanje v vozilo ter izstopanje iz njega lažji. Je izjemno pregleden in varen, zato se zanj najpogosteje odločajo prav starejši.«

400.000 imetnikov vozniškega dovoljenja v Sloveniji je starejših od 55 let. starejših od 65 let je 195.115,  
starejših od 80 let pa 16.468.  Vira: DARS in Ministrstvo za infrastrukturo.

Vzroki prometnih nesreč, katerih povzročitelji 
so vozniki, starejši od 65 let:

30 % premiki z vozilom,

28 % neupoštevanje pravil prednosti,

15 % nepravilna stran ali smer vožnje,

10 % neustrezna varnostna razdalja,

8 % neprilagojena hitrost.

Vir: Agencija RS za varnost v prometu.

› VEČ
Kako otrokom krajšati čas med vožnjo? Preberite vse 
o tem, kako se pripraviti na daljše in krajše poti, ter si 
prenesite pdf z zanimivimi igrami!   
simplyclever.si/kaj-pa-vi-pocnete-v-avtu/#1
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Kako se Octavia RS znajde v vlogi 
družinskega vozila?
Marko: Octavia RS je točno tisto, 
kar si predstavljamo, ko mislimo na 
družinski avto. Je karavan, prostor-
na … Pred njo sem vozil drug avto 
in nočem kritizirati stare znamke, 
ampak zdaj šele vidim razliko v pro-
storu. Octavia je neprimerno bolj 
prostorna, tudi na sprednjih sede-
žih, na zadnjih pa sploh. In izpolnju-
je nekaj glavnih kriterijev: najprej 
vrednost glede na ceno, kvaliteta 
izdelave, že omenjena prostornost 
in še nekaj za dušo. To je pa tisti RS. 
Zato sem tudi izbral bencinarja. Po-
pije res nekaj več, premore pa ne-
primerno več duše kot dizel.

SPOZNALA STA SE NA TELEVIZIJI, ONA IZ 
NOVEGA MESTA, ON MARIBORČAN, ONA Z 
MAJHNIM ČRNIM AVTOM, V KATEREGA SI JE 
ZAKLEPALA KLJUČE, ON Z VEČJIM, BELIM. 
NADALJEVANJE JE ZNANO. LILI ŽAGAR 
IN MARKO POTRČ, NAJLEPŠI SLOVENSKI 
TELEVIZIJSKI PAR, IMATA DANES DVA 
OTROKA IN – ŠKODO, OCTAVIO RS, ČE SMO 
NATANČNI. »KER IMA, ODKAR SO JI VGRADILI 
ŠE SEDEŽE S SPOMINSKO FUNKCIJO, VSE, 
KAR ČLOVEK OD AVTA POTREBUJE,« PRAVI 
MARKO. ON JE TISTI, KI V TEJ NAVEZI IZBIRA 
DRUŽINSKI AVTOMOBIL.

Koliko besede ste imeli vi pri izbi-
ri družinskega avtomobila?
Lili: Nič (smeh).
Marko: Naša družina, kar se tega 
tiče, ni prav značilna slovenska dru-
žina. Prodajalci so naučeni, da naj-
prej »napadejo« žensko, ko vstopi 
par v salon. Ona naj bi bila tista, ki 
reče končni da ali ne. V naši druži-
ni je vse lepo razdeljeno. Ko gre za 
stvari, ki sodijo v njeno domeno – in 
to je skoraj vse drugo (smeh) –, od-
loča ona, pri avtomobilih pa ni dile-
me. Avto meni pomeni preveč, da 
bi bil ob kompromisih, ki jih moram 
sklepati zaradi financ, pripravljen 
upoštevati še kakšne dodatne že-
lje. Recimo: »Meni je pa rdeča barva 
bolj všeč …« Ne.
Lili: Čeprav, pri barvi sem pa nekaj 
rekla. Pri barvi edino.
Marko: Ja, pa debata ni bila prav dolga.
Lili: Rekla sem, da naj ne bo spet 
bela, in evo, spet je bela (smeh).
Marko: Dejansko ni povsem bela, ker 
je mesečno metalik bela. RS-ka mi 
je najbolj všeč prav zaradi kombina-
cije temnih delov, črne in bele barve, 
čeprav … Če bi vedel, da jo bom imel 
dovolj dolgo, pa mislim, da jo bom 
kmalu že zamenjal z novo zaradi pre-
voženih kilometrov, bi jo še enkrat 
izbral v beli barvi, bi jo pa dal obleči 
v folijo, potem pa v antracit meta-
lik-mat sivo mešanico. Točno vem, 
kakšno barvo, ker sem jo videl pred 
kakšnima dvema tednoma v zelo 
podobni barvi, ki ji tudi zelo pristoji.

Avtomobile izbiramo tudi glede 
na imidž blagovne znamke. Ško-
da je tu opravila izjemno delo.
Lili: Pred časom, ko sem kupovala 
svoj avto, mi je Marko svetoval Fabio. 
Mislim, da je bilo to pred k a kšnimi 
petimi leti, in ko je on omenil Ško-
do, sem pomislila na tiste škatlaste 
avtomobile izpred desetletij. »Ej, 
ej,« je rekel Marko, »Škoda je hud 
avto!« Zdaj vidim, da je res.
Marko: V teh petih letih je pa sploh 
še napredovala. Sam bi verjetno že 
pred to Octavio izbral kaj Škodine-
ga, RS mi je bil že prej strašno všeč, 
ampak v tem avtomobilu do zdaj ni 
bilo sedežev s spominsko funkcijo, 
ki pa meni ogromno pomeni. Če je 
ne bi bilo, potem bi morala Lili, ko 
sede v avto, vse prestavljati. Pa tudi 
sam na dolgih vožnjah rad spreme-
nim položaj za volanom. Še iz časov 
ljubiteljskega dirkanja sem nava-

 BESEDILO: Tadej Golob 
FOTO: Bor Dobrin
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jen sedeti tako, da nisem preveč 
oddaljen od volana, da roke niso 
iztegnjene, se mi pa včasih zahoče 
malo bolj ležernega sedenja in zato 
sem shranil dva profila. S to funkci-
jo v svoji ponudbi ima moja Octavia 
vse, kar od avtomobila pričakujem.

Kakšna voznika sta?
Lili: Zelo rada in tudi povsem dobro 
vozim. Ko gremo kam skupaj, sicer 
pustim volan Marku in se niti ne 
trudim, da bi mu ga odvzela, ko sem 
sama, pa s šofiranjem nimam težav.
Marko: Pri nas je tako, kot mora 
biti. Ko gre familija na pot, vozi ata 
(smeh). Ženske so povsem dobre 
voznice, da ne bi kdo mislil, da tr-
dim drugače, ampak ko gre druži-
na na cesto, naj vozi oče. Sam sem 
zadnja leta precej mirnejši voznik, 
kot sem bil včasih, mislim pa, da 
se je moje dojemanje vožnje spre-
menilo takrat, ko sem se udeležil 
nedeljskih dirk – slalomov, držav-
nih tekmovanj ipd., pa že prej, ko 
sem kot mladi voznik prvič zapeljal 
s ceste. Takrat sem dojel, da pra-
vila fizike veljajo za vse enako in 
da ni več česa reševati, ko enkrat 
izgubiš stik s podlago. Ko vidiš, da 
meja obstaja in da nisi Schuma-
cher, nisi nadnaravni talent, takrat 
začneš na vožnjo gledati drugače. 

Kdaj se vam je to zgodilo?
Marko: Uh … Prvi tak izlet se mi je 
zgodil z Yugom na domači cesti, s te-
mno vijoličnim Yugom, ki je potoval 
po družini bolj kot katera koli druga 
reč. Šel je od bratranca do bratran-
ca. Dobil ga je vsak, ki je opravil izpit. 
No, pri meni se je njegovo potovanje 
končalo, samo še na odpad smo ga 
odpeljali. Pravzaprav sem ga vozil še 
pred izpitom, ne sicer po cestah, vsaj 
ne prav pogosto, nekaj voženj »na 
črno« sem pa opravil, ne da bi starši 
vedeli za to. Oče me je naučil voziti 
v tretjem razredu osnovne šole. Na 
stranski cesti sva trenirala s katrco, 
kar se mi zdi v redu, ker ti vožnja, 
ko po opravljenem izpitu zaviješ na 
cesto, ne predstavlja več teritorija, 
ki bi ga hotel raziskovati. Se pravi – 
razmišljati sem začel, ko sem prvič 
zletel s ceste, pa seveda potem, ko 
se je rodil prvi otrok.

Vi, Lili, ste imeli kakšno prometno 
nesrečo?
Lili: Ne, nikoli, tudi s ceste še nisem 
zletela. Moram potrkati na les.

Marko: Daj, ja.

Niti naslonili ga še niste?
Lili: A, to pa sem (smeh).
Marko: Pojdimo raje naprej. Ne od-
pirajmo ran, ki bolijo.
Lili: Mene ne, tebe so bolj (smeh).
Marko: Ja, saj … Ampak še danes ne 
vem, zakaj si rinila skozi, če si videla, 
da ne gre? »Naj ga čakam? Naj ga 
čakam, da pride po avto?« Ja! Ja!
Lili: Saj je bilo čisto malo. Pikica.
Marko: Ličarju ta čisto malo ne po-
meni nič. On mora to popraviti.

Se je z otrokoma spremenil vajin 
odnos do vožnje?
Lili: Mislim, da sem bila že prej 
zmerna voznica. Kadar sem sama, 
mogoče malo bolj pritisnem na plin, 
pa to še ne pomeni, da norim, vo-
zim kar po pravilih.
Marko: Ne bom lagal, da se povsem 
zmeraj držim pravil, ampak ne pre-
tiravam. Ne grem v skrajnosti, ne 
divjam in vedno razmišljam o tem, 
kaj bi se lahko zgodilo. Ko si tempo-
mat nastavim na 140, si v glavi izra-
čunam, da v resnici peljem 132 ali 
133, ker števec pač malo laže, in to 
je to. Takrat najraje gledam porabo 
in v glavi preračunavam. Vedno pa 
pomislim na to, od kod ti lahko na 
cesto skoči kak otrok ali kakšna ži-

val, zaradi katere bi posledično zavil 
na pločnik, pa žoga, ki prileti na cesto 
in za njo otrok …. Kar koli. Mislim, da je 
takšno razmišljanje boljše varovalo 
proti pretiravanju kot pa ne vem ka-
kšne omejitve. Velikokrat se zgodi 
tudi to, da koga ustavim. Nazadnje 
se je to zgodilo v nakupovalnem 
središču, kjer je v garaži neki dečko 
norel kot zmešan, gume so cvilile in 
sem se mu postavil na sredo ceste, 
ga vprašal, če gre avto, in ko je pri-
kimal, sem mu rekel, naj se ne zaj…, 
da imam otroka in da je starejši že 
dovolj velik, da lahko kadar koli sko-
či pred njega. Kdor želi preizkušati 
svoje dirkalne sposobnosti, ima za 
to ogromno priložnosti in sploh ne 
potrebuje dirkalnega avtomobila. To 
rad povem. Pojdi s svojim avtomobi-
lom v kategorijo nepredelanih vozil, 
izmerili ti bodo čas, poskrbljeno je za 
varnost, vse je super in neposredno 
se primerjaš z drugimi. Zakaj bi bil dir-
kač na cesti in ogrožal druge?

Kam greste kot družina?
Lili: Že obisk mojih staršev v No-
vem mestu predstavlja dveurno 
potovanje. Potem so tu različni 
izleti, počitnice, tako da kar nekaj 
prevozimo .
Marko: Pa vedno bolj sva tudi dnev-

na taksista. Mali hodi na plavanje, 
na aikido … Večji ko so otroci, bolj 
se starši spreminjajo v taksiste, kar 
se mi ne zdi nič slabega, ker jim pač 
želijo omogočiti, kar jim lahko. Naj-
dlje pa smo šli na kakšne počitnice, 
kamor se je bilo treba peljati štiri ali 
pet ur. Za mala dva je to dovolj.
Lili: Včasih je že ena ura preveč. 
Najina najdaljša pot pa je bila do 
Berlina.
Marko: Ves dan sem delal, potem 
prišel domov, pobrala sva sina in 
ga odpeljala do mojih pa direktno 
v Berlin. Sicer sva mislila, da bova 
vmes kje prespala, pa je bilo vse 
polno in sva tako s postanki pote-
gnila do Berlina.

Marko, vi ste že nekaj povedali o 
tem, da vas je oče še pred avto-
šolo naučil voziti, kaj pa vi, Lili? 
Lili: Tudi jaz sem že znala voziti 
avto. Mene je naučila mama na 
parkirišču, tako da sem že pred 
prvo uro z inštruktorjem znala vo-
ziti. Šoferski izpit sem sicer opra-
vila s tridesetimi urami vožnje, kar 
je še zmeraj precej glede na to, da 
sem znala voziti, ampak inštruktor 
je imel v glavi, da mora imeti vsak 
za seboj toliko ur, preden gre lahko 
na izpit.

»ČE BI ZADEL 

NA LOTERIJI,  

BI BIL AVTO 

PRVA STVAR, 

NA KATERO BI 

POMISLIL.«

Ste imeli kakšne težave s posa-
meznimi elementi vožnje?
Lili: Ne …
Marko: Khm, s parkiranjem, khm … 
(smeh).
Lili: Ne, parkirala sem v prvem po-
skusu (smeh).

V nekem obdobju fantje sanjamo 
o avtomobilu, tistem edinem. Se 
spomnite, kateri je bil to?
Marko: Saj še danes sanjam, ampak 
jih je več. 
Lili: Jaz izključno gledam samo obli-
ko (smeh). Ampak če bi prišla dobra 
vila in bi me vprašala, kaj si želim, ne 
bi nikoli odgovorila: avto. Vse drugo 
prej, če pa bi že morala vzeti avto, bi 
pa rekla, naj bo Ferrari, rdeč (smeh).
Marko: No, če bi pa jaz zadel na 
loteriji, bi bil pa avto prva stvar, na 
katero bi pomislil. Ne na hišo ali na 
počitnice, prva misel bi bila avto: 
kateri avto, katera platišča, kako bi 
ga predelal, kaj vse bi mu še vgradil. 
Evo, to najprej.

Spremljata razvoj avtomobilske 
tehnike?
Marko: Seveda. Danes avtomobi-
li že sami vozijo po cestah. To, kar 
mnogi mislijo, da je znanstvena 
fantastika, se že dogaja. Potem me 

fascinira zmanjšanje porabe pri ve-
likih, močnih strojih. Prihodnost pa 
bo pripadla vozilom, ki bodo peljala 
sama. Samo naslonil se boš, gledal 
televizijo na velikem zaslonu in uži-
val.
Lili: Užival? Sama ne bi rekla tako.
Marko: Čez čas se nam bo to zdelo 
povsem normalno, povsem okej. 
Za zdaj nas še dajejo pomisleki, kaj 
pa, če tehnika zataji, če bo avto kaj 
spregledal … Saj tudi zdaj kaj spre-
gledamo, poleg tega pa bo še zme-
raj ostajala možnost, da avto pelješ 
sam. Ta možnost po mojem mora 
ostati. Brez tega pa ne bi rad ostal.
Lili: Vem, kam to pelje, ampak zdaj 
se še ne bi sama vozila v takem av-
tomobilu. Ne bi mu zaupala. Mogo-
če čez 50 let …
Marko: Čakaj, no, 50 let je pa pre-
več!
Lili: Zakaj?
Marko: Veš, kaj vse se bo zgodilo v 
50 letih?
Lili: Saj, takrat, ko bo to res, res, res 
razvito, ja. Da bi pa zdaj sedla v tak 
avto in da me pelje … Ni šans!
Marko: A veš, da zdaj govoriš kot 
kakšna gospa, stara 82 let, ki bi re-
kla, okej, prihaja leto 2017 in takrat 
bom pa res pripravljena poslati SMS 
(smeh)? ‹

»Letno naredim okoli 
sto tisoč kilometrov in 
zato težko sprejemam 
kompromise. Z novo 
Octavio RS je vse, kar 
potrebujem, postalo 
mogoče. Linije so mi 
izredno všeč, tudi no-
tranjost me prepriča 
z dizajnom in kvalite-
tnimi materiali. Poleg 
tega želim imeti pri 
avtomobilu zjutraj tisti 
občutek, ko komaj ča-
kaš, da sedeš vanj. Av-
tomobil mora v meni 
vzbujati strast do vo-
žnje. In Octavia RS ta 
učinek ima.« 

Marko Potrč
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V prenovljenih razstavno-prodaj-
nih salonih Škoda po vsej Sloveniji 
pokramljajte z nami, se sprehodite 
med razstavljenimi jeklenimi lepot-
ci in se poigrajte s sodobnim konfi-
guratorjem, otroci pa naj medtem 
brezskrbno uživajo v igri. 
Če se vam bo vmes zazdelo, da se 
pri nas počutite kot v lastni dnevni 
sobi, vedite, da je bil to naš namen. 
Ali kot pravi Marko Petauer, ki je 
vodil projekt ureditve Škodinih sa-
lonov po Sloveniji: »Naša družina 
je dobila nov dom. Tudi vi ste del te 
družine, zato ne oklevajte: vstopi-
te, uživajte. Dobrodošli doma!« 

PRIDITE KAJ 
NA OBISK!

PRIČAKUJEMO VAS S ŠIROKIMI NASMEHI IN VEDNO ODPRTIH VRAT.

 BESEDILO: B. B. 
FOTO: Arhiv Škoda

ARHITEKTURNI 

JEZIK NOVE PODOBE 

SALONOV, USKLAJEN S 

SODOBNIM VIDEZOM 

ŠKODINIH VOZIL, 

ODRAŽA TRADICIONALNE 

VREDNOTE ZNAMKE, 

KOT SO TEHNOLOŠKA 

NAPREDNOST, 

VARČNOST, EKOLOŠKOST, 

DRUŽINSKOST, IN 

SLEDI PRINCIPU SIMPLY 

CLEVER: PREPROSTO 

BRIHTNO, A S ČLOVEŠKIM 

ČUTOM. 

»Težko pričakovane spremembe so 
postale resničnost. Naše počutje 
v prenovljenem salonu je izjemno, 
daje nam občutek resničnega za-
dovoljstva in motivacijo za nadaljnje 
uspešno delo,« svoje izkušnje prvih 
tednov v prenovljenem salonu opi-
suje Alenka Slak iz salona Avto Slak. 
Simona Farkaš iz salona Ferdinand 
Posedi pa priznava, da je prenova 
salona ponovno dokazala, da je 
navada železna srajca. »Priznati 
moramo, da smo se v prvem me-
secu vsi še malo navajali. Prostori 
so veliko večji, daljša pa je tudi pot 
do sodelavcev. A nič zato, nekaj več 
korakov dnevno lahko samo koristi 
našemu zdravju in postavi. Vsi za-
posleni smo glede prenove narav-
nani zelo pozitivno.« 
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»Na novi salon smo vsi zelo ponosni, 
saj predstavlja res veliko pridobitev. 
S prenovitvijo salona smo namreč po 
več kot desetletju ponovno postali tr-
govec blagovne znamke Škoda,« je za-
dovoljen Izidor Jekovec iz Integral avta. 
»Salon je na zunaj zelo atraktiven in je 
po oceni meščanov močno polepšal ta 
del Jesenic. Tudi zaposleni in seveda 
naše stranke se v njem dobro počutijo 
ter novi podobi namenjajo same dobre 
besede in pohvale. Skratka, novi pro-
dajni salon je fantastičen.« Sandi Vrtač 
iz kranjske Avtohiše Vrtač pa priznava, 
da je bila prenova zanje velik izziv, a da 
zdaj glede prenovljenega salona dobi-
vajo tako od zaposlenih kot od strank 
le pozitivne odzive. »Sploh v večernih 
urah, ko se  prižge zunanja osvetlitev, 
salon izžareva neko pozitivno energijo. 
Prijetna nežno zelena osvetljava kar 
vabi mimoidoče, da se sprehodijo mimo 
salona in malo pokukajo vanj.«

In kako so nove salone sprejele 
stranke? Slavko Hotko iz salona 
Avtoline pravi, da so prvi odzivi 
kupcev zelo pozitivni. »Novi salon 
kupcem ponuja boljšo nakupno 
izkušnjo. Strankam je na primer na 
voljo poseben kotiček, kjer lahko 
v miru pregledajo naše ponudbe 
in se pri tem počutijo kot v doma-
či dnevni sobi, nova pridobitev 
pa je tudi prostor za izdajo vozila, 

kjer lahko avto prevzamejo tudi v 
slabem vremenu.«  Navdušenost 
strank nad dovršeno in premišlje-
no prenovo potrjuje tudi Ksenija 
Joras Kos iz Joras centra in dodaja: 
»Stranke prepoznajo odlične ma-
teriale, prijetno svetlobo, praktič-
nost in udobje. To nam seveda tudi 
iskreno povedo. Ponosna sem na 
naš čudovit salon, v katerem se 
počutim zelo prijetno in udobno.«

PREOBRAZBO 

JE DOŽIVELO ŽE 

1.700 SALONOV 

IN SERVISOV 

ŠKODA PO 

VSEM SVETU. 
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Domžale

Ivančna Gorica

Jesenice

Murska Sobota

Novo mesto

Ribnica

TrbovljeKranj

Krško

Velenje Celje

 Koper

Ljubljana

Nova Gorica

Ptuj

Maribor

Joras center 
Ob železnici 7,  1310 Ribnica
Tel. prodaja in servis:
01/836 90 40
01/836 11 27

Porsche Verovškova
Verovškova 78
1000 Ljubljana
Tel. prodaja: 01/530 35 50
Tel. prodaja: 01/530 36 60
Tel. servis: 01/530 36 00

SPC Škerjanec 
Krumperška 21
1230 Domžale
Tel. prodaja in servis:
01/724 40 85

Avtohiša Vrtač 
Delavska cesta 4
4000 Kranj
Tel. prodaja: 04/270 02 00
Tel. servis: 04/270 02 00

Integral avto  
Cesta maršala Tita 67
4270 Jesenice
Tel. prodaja: 04/583 33 99
Tel. servis: 04/583 33 70

Stavanja
Industrijska cesta 4d
5000 Nova Gorica
Tel. prodaja: 05/338 45 90
Tel. servis: 05/338 45 93

Pan-Jan Ivančna Gorica 
Stantetova ulica 25
1295 Ivančna Gorica
Tel. prodaja: 01/320 47 09
Tel. servis: 01/320 47 15

PSC Praprotnik 
Šaleška cesta 15
3320 Velenje
Tel. prodaja: 03/898 32 20
Tel. servis: 03/898 32 32

Porsche Maribor 
Šentiljska cesta 128a
2000 Maribor
Tel. prodaja: 02/654 03 39
Tel. prodaja: 02/654 03 42
Tel. servis: 02/654 03 21

Ferdinand Posedi 
Tišinska ulica 29c
9000 Murska Sobota
Tel. prodaja: 02/538 11 03
Tel. servis: 02/538 11 04

Avtoline Krško 
Bohoričeva 10
8270 Krško
Tel. prodaja: 07/490 21 20
Tel. servis: 07/490 21 13

Avtohiša Čepin 
Pot v Lešje 1
3212 Vojnik
Tel. prodaja: 03/828 01 63
Tel. servis: 03/828 01 60

Malgaj* 
Gabrsko 30
1420 Trbovlje 
Tel. prodaja: 03/563 31 51
Tel. servis: 03/563 31 60

Avto Slak, PE Novo mesto 
Kolodvorska ulica 4
8000 Novo mesto
Tel.: 07 393 2 985

Kaass-Avto 
Puhova ulica 12, 2250 Ptuj
Tel. prodaja: 02/749 22 50
Tel. servis: 02/749 22 59

Avtomerkur*

Samova 14
1000 Ljubljana
Tel. prodaja: 01/306 60 10
Tel. servis: 01/306 60 11
*Prenova je v teku.

Porsche Koper 
Ankaranska cesta 10
5000 Koper
Tel. prodaja: 05/611 65 03
Tel. prodaja: 05/611 65 09
Tel. servis: 05/611 65 00

PRENOVLJENI SALONI ŠKODA

*Salon bo prenovljen aprila 2016.
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0-7,2 l/100 km in 103-164 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična 
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0125-0,0628x1011 g/km, trdi delci: 0,00-0,00120 g/km, število delcev: 0,01-7,94. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

škoda.si
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