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VSE

Vse je v družini: najlepši smeh, najpomemb-
nejše izkušnje, najbridkejši jok, najgloblja ču-
stva. Družina smo namreč tisti, ki nas je pove-
zala ljubezen, tisti, ki nas je združilo življenje. 
Pri Škodi vemo, kako močne, a hkrati krhke 
so te vezi. Zato smo za vse družine pripravili 
prav poseben opremski paket Škoda Family. 
Pridružite se naši družini, izberite svojega no-
vega štirikolesnega sopotnika in se pustite 
na vseh poteh razvajati z njegovo prostor-
nostjo, zmogljivostmi, varnostjo in udobjem. 
Da ne bi našli pravega zase, se ni bati. Modeli 
z opremskim paketom Family so namreč taki 
kot družine, ki jih predstavljamo na straneh te 
revije – raznoliki, zanimivi, zabavni. 

Naši sogovorniki potrjujejo najboljše stereo-
tipe o Slovencih in so hkrati dokaz, da so slo-
venske družine daleč od nekaterih predstav, 
ki veljajo za ta narod. Dve družini imata kar po 
pet otrok, tri družine kljub majhnim mulčkom 
nikakor ne zdržijo doma, ena pa v priimku 
skriva tudi skupno družinsko strast: družina 
Škoda pač prisega na svoje Škode. 

In mi? Mi komaj čakamo, da se naši družini 
končno pridruži novi Kodiaq. 

Petr Podlipný,
direktor blagovne znamke Škoda, 
Porsche Slovenija d. o. o.
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POTUJTE V STILU.
      POTUJTE BREZ KOMPROMISOV.
      Novi ŠKODA Superb Combi SportLine

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,2-7,2 l/100 km in 110-164 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična 
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0125-0,0686x1011 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.
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4,70 metra dolžine, tretja sedežna vrsta (opcijsko), 720 
litrov prostornine prtljažnika (2065 s podrtimi zadnjimi 
sedeži), številne novosti na področju povezljivosti ter asi-
stenčnih in multimedijskih sistemov: to so ključni aduti 
velikega Škodinega športnega terenca, ki navdušuje tudi 
z izjemnimi rešitvami. Ena od njih je avtomatsko pomičen 
plastičen ščitnik za robove vrat, ki preprečuje poškodbe v 
garaži ali na parkiriščih. Na voljo sta tudi električna otro-
ška blokada in paket opreme s posebnimi vzglavniki, ki 
na daljših potovanjih omogoča, da otroci udobno spijo. 

Za varnost skrbi četica asistenčnih sistemov, med ka-
terimi je novost, prikaz okolice Area View, ki s pomočjo 
kamer z različnih perspektiv prikazuje okolico vozila 
na zaslonu multimedijskega sistema. Kadar je na veli-
ki SUV priključena prikolica, lahko pri počasni vzvratni 
vožnji nalogo vrtenja volana prevzame asistenca za 
manevriranje s prikolico. Novost v ponudbi sta tudi 
funkcija za preudarno zaščito pešcev, ki je del sistema 
Front Assist, ter parkirni sistem z zavorno funkcijo, ki pri 
vzvratnem parkiranju in odparkiranju vozila avtomat-
sko zavira vozilo, če v predelu zadka zazna oviro.

Prvim kupcem bo na voljo pet pogonskih agregatov: 
dva motorja TDI in trije motorji TSI. Najzmogljivejši ben-
cinski motor, to je 2,0-litrski TSI z močjo 132 kW (180 
KM), zagotavlja dinamične vozne lastnosti, pri tem pa 
zaradi novega postopka zgorevanja deluje tako varč-
no kot agregat z manjšo gibno prostornino. Za prenos 
moči lahko skrbijo 6-stopenjski ročni menjalnik, me-
njalnik DSG, pogon spredaj in štirikolesni pogon 4×4. 
Mogoča sta tudi izbira voznega profila Driving Mode 
Select in novo prilagodljivo uravnavanje blaženja (DCC). 

115 let motošporta
Junija 1901 se je Narcis Pod-
sedníček kot zmagovalec 
z motociklom Laurin & Kle-
ment pripeljal skozi cilj dirke 
od Pariza do Berlina. Sledili 
so mnogi uspehi na dirkah in 
relijih, ki so jih dosegli tekmo-
valni bolidi znamke s krilato 
puščico in so se prelili v šte-
vilne serijske modele Škoda. 
Danes jih kronajo dosežki 
zmagovalne Fabie R5.
 
Konec prenove 
S prenovo prodajnega sa-
lona Malgaj se je zaključila 
prenova slovenske prodajne 
mreže Škoda, medtem ko 
je globalna še v polnem za-
mahu. V Istanbulu se je pred 
kratkim odprl 2000. preno-
vljeni salon, do konca leta 
pa bo prenovljenih preko 
80 odstotkov vseh salonov 
Škoda po svetu. 

Najzanesljivejša
Škoda je že drugič zapored 
postala najzanesljivejša av-
tomobilska znamka v Veliki 
Britaniji. Vsak v svojem ra-
zredu sta slavila Yeti in Fabia, 
Octavia pa je osvojila drugo 
mesto.  Raziskava J. D. Power 
na nemškem tržišču pa je po-
kazala, da so Škodine stranke 
najbolj zadovoljne s svojim 
vozilom. Škoda je namreč 
edina osvojila prvo mesto v 
kar dveh razredih od petih.

25 let Škode z VW
Mineva četrt stoletja, odkar 
je ena od najstarejših proi-
zvajalk avtomobilov stopila 
pod okrilje koncerna Volks-
wagen. Na začetku je Škoda 
proizvajala po 170 tisoč vozil 
enega modela letno, zdaj pa 
ponuja kar 40 različic šestih 
osnovnih modelov in na leto 
izdela več kot milijon vozil.

BRIHTNE NOVICE

› VEČ
Vse o novem Kodiaqu si preberite  

na  skoda.si/kodiaq.

BRIHTNO  I  SIMPLY CLEVER

V VRTINCU ČASA STA SE SREČALI PRETEKLOST IN PRIHODNOST: MINEVA 
115 LET OD PRVE V NIZU ŠTEVILNIH ZMAG ŠKODE V MOTOŠPORTU, 
HKRATI PA PO EVROPSKIH CESTAH ŽE VOZI NOVI KODIAQ, KI BO URADNO 
SVETOVNO PREMIERO SICER DOŽIVEL SEPTEMBRA. 

 BESEDILO: B. B. 
FOTO: Arhiv Škoda

ZGOVORNE          
ŠTEVILKE 
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 BESEDILO: Alenka Kotnik 
FOTO: Arhiv Škoda

NEKATERI V NJEJ IŠČEJO SVOJ MIR, DRUGI JO 
SPREMINJAJO V SREDIŠČE SVOJEGA DRUŽABNEGA 
ŽIVLJENJA. KAJ PA VAŠA GARAŽA POMENI VAM?

Garaža. Tistih nekaj kvadratnih 
metrov pokritega in ograjenega 
betona, včasih zgolj omreženega, 
drugič umetelno prepleskanega in 
skritega pred očmi radovednežev. 
Enkrat vlada v njej ustvarjalni ne-
red, drugič vojaška organiziranost. 
Včasih ves prostor zaseda jekleni 
konjiček, ki ga on neguje, lošči in 
polira, v marsikateri pa je vse dru-
go, le zloščena pločevina ne. Ve-
dno in povsod pa je to njegova tr-
dnjava, ki služi globljim psihološkim 
potrebam, kot se zdi na prvi pogled. 
Ne, garaža nikoli ni le – garaža. 

IGRALNICA
Garaže (pa tudi podstrešja, kabineti 
in kleti) postajajo zatočišča, neka-
kšne odrasle inačice otroške hiške 
na drevesu, v katero je deklicam 
vstop prepovedan. Stereotipno? 
Morda res. A gre za moško hrepe-
nenje; potreba po brlogu je v mo-
ški naravi, vsaj če gre verjeti Johnu 
Grayu, avtorju razvpite knjige Moški 
so z Marsa, ženske so z Venere. 

»Garaža je pač naša igralnica,« se 
strinja 45-letni Matej iz Mengša, ki 
si lasti precej klasično slovensko 
garažo. Poleg orodja in motorizaci-
je za vzdrževanje hiše in zelenice, 
športne in kamp opreme najdemo 
v njej tudi udoben usnjen naslanjač 
in vrhunsko hi-fi opremo s pregre-
šno dragimi zvočniki. Matej pač rad 
uživa v poslušanju glasbe.

RADIO IN PIVO
Moški so začeli svoj prostor pod 
soncem (v tem primeru v skupnem 
gospodinjstvu) uveljavljati na raz-
lične načine. Nekateri se zatekajo 
v svet tehnologije (zvočna in video 
oprema, igralne računalniške kon-
zole), drugi si pomagajo z opremo 
posebnega, zgolj njihovega prosto-

ra (fitnes oprema, savne, knjižnica, 
lastni mini bar). Slednje opaža tudi 
arhitekt Gašper Demšar iz podjetja 
Demšar arhitekti, ki pa meni, da 
so stereotipne garaže povezane s 
hišnimi opravili in jih je zato več na 
podeželju, v mestih pa jih nadome-
ščajo »prostori sprostitve s savno, 
mini bazenom ali mali kabineti«. 
Tako je bodisi zaradi pomanjkanja 
prostora, saj lahko garaža za dva 
avtomobila zasede kvadraturo 
dnevne sobe, bodisi iz finančnih 
razlogov, saj je zunanji pokriti pro-
stor cenejši. Kakor koli, tisti, ki imajo 
namesto nekaj kvadratnih metrov 
asfalta vendarle luksuz prave gara-
že, vedo, zakaj. 

40-letni Grega iz Ljubljane pove: 
»Vse življenje že parkiram zunaj, 
in tudi odkar imam garažo, ni nič 
drugače. V garaži imam raje delav-
nico, skladišče športne opreme in 
zgoraj na podestu rezervno družin-
sko shrambo. Kljub temu je prostor 
urejen tako, kot si želim, in je samo 
moj. Res pa je, da sem si prav zaradi 
garaže lahko končno kupil motor.« 
In po štirih letih od selitve v novo 
stanovanje tudi garaža končno do-
biva želeno podobo: »Manjkata še 
omarica za shranjevanje orodja in 
kakšna večja omara.« Ne pa tudi 
radio, ki je med mojim ogledom 
veselo igral, ter hladilnik, ki je bil na 
vroč poletni dan še kako prikladno 
založen s pivom. 

VZPOREDNI MOŠKI SVET
Moški prostori so povezani z zna-
čilno moškimi opravili. Garaže tako 
možje napolnijo z orodji in opremo, 
ki jih resnično potrebujejo, a ženski 
del populacije tega ne razume prav 
dobro. Garaže so lahko tudi sveti-
šča moških spominkov in zbirk, v 
njih najdemo od avto-moto revij, 

NJEGOVA
GARAŽA

7V SREDIŠČU  I  SIMPLY CLEVER



AVTO JE PRIZORIŠČE VELIKIH IN MALIH DRAM, 
USODNIH LJUBEZNI IN FRFOTAVIH METULJČKOV 
V ŽELODCU, PRIJETNIH POGOVOROV, RAZGRETIH 
DEBAT IN NEPLODNIH PREPIROV. JE NADALJEVANJE 
PARTNERSKEGA ODNOSA Z DRUGIMI SREDSTVI. 
PA IMAJO RES PRAV TISTI, KI PRAVIJO, DA SVOJEGA 
PARTNERJA ZARES SPOZNAŠ ŠELE PO TEM, KO SI Z 
NJIM PREŽIVEL NEKAJ ČASA V AVTOMOBILU?

 BESEDILO: Brina Fajs 
FOTO: Peter Giodani

NEVARNA RAZMERJA
POZOR!

STE ŽE SLIŠALI 

ZA SEZNAM 

STVARI, 

ZARADI 

KATERIH JE 

FINO BITI 

MOŠKI? MED 

NJIMI JE 

TUDI TA, DA 

IMAŠ LAHKO 

GARAŽO 

SAMO ZASE.

glasbenih inštrumentov, starih po-
sterjev, filmov in CD-jev do lovskih 
trofej ter nagačenih rib, ki si jih ona 
resnično ne predstavlja sredi stene 
v dnevni sobi. Zgodi pa se tudi, da 
se za povsem običajnimi dvižnimi 
vrati skriva pravo pravcato fanto-
vsko kraljestvo: z mini telovadnico 
in fitnes opremo za krepitev bicep-
sov po napornem sedenju v službi; 
z namiznim tenisom, biljardno mizo 
ali pikadom za krajšanje časa; z 
udobnimi sedeži ali zofami, velikim 
televizijskim zaslonom in mini ba-
rom za druženje s prijatelji, ogled 
nogometne tekme ali poglobljeno 
debato o svetovnih problemih. Do-
mišljijo omejuje le stanje na računu. 

Ameriški profesor psihologije Sam 
Gosling s Teksaške univerze v Au-
stinu meni, da so moški brlogi arhi-
tekturni ekvivalent druženju s kole-
gi ob točilnem pultu. Z izginjanjem 
tradicionalnih brivnic, stigmatizacijo 
slačibarov ter nedostopnostjo eliti-
stičnih klubov in lož njihovo mesto 
prevzemajo – garaže. 

Klasična pravila bontona v tem 
vzporednem svetu ne veljajo, prav 
tako so precej bolj ohlapna meri-
la čistoče. Moški lahko v svojem 
brlogu nemoteno kadijo, pijejo, 
preklinjajo, stresajo stare šale in 
pustijo za sabo pravi svinjak. Da 
slednje le ni popolnoma brez po-
mena, dokazuje bežen skok v do-
mačo virtualno sfero, kjer o moških 
kotičkih razglabljajo (kdo drug kot) 
ženske. In kaj jih najbolj moti? Niti 

ne to, da možje včasih izginejo za 
celo popoldne in se prikažejo, šele 
ko zavohajo hrano na mizi. Niti ne 
to, da v času športnih prvenstev 
buči in odmeva, kot bi se tam notri 
zbrala cela vojska. Ne motijo jih niti 
koledarji s pomanjkljivo oblečenimi 
deklinami. Ne, boljše polovice moti 
neurejenost.  Uporabnica pod ime-
nom Udb se pritožuje, ker je svo-
jemu moškemu že pred dvema le-
toma kupila omare, on pa še kar ni 
dojel, čemu so namenjene. Anoni-
mna pa je pred leti svojemu možu 
kar lastnoročno pospravila garažo. 
Ker si po cirkusu, ki je sledil, še do 
danes ni prav dobro opomogla, se 
podobnih podvigov ne loteva več. 

Roko na srce, obstajajo tudi drugač-
ni. Čeprav iz garaže mojega očeta 
nenehno odzvanjajo zvoki žaganja, 
zabijanja, brušenja in podobnega, 
je vselej lično pometena in orodje 
pospravljeno v vsaj deset stenskih 
omaric. In ko me Grega pred vsto-
pom v garažo opozori, da ni pospra-
vljena, se izkaže, da je imel v mislih 
en sam izvijač na delovni mizi in da 
kolesa niso prislonjena dovolj blizu 
stene. Včeraj je bila pač v garaži 
žena z otrokoma … 

POBEG IZ REALNOSTI
Da se morajo moški občasno uma-
kniti od žensk, da bi bili lahko sami 
ali v družbi prijateljev, ugotavlja 
profesor James Twitchell. V knjigi 
Where Men Hide (Kjer se skrivajo 
moški) je dokumentiral evolucijo 
moških prostorov – od lovskih in 

prostozidarskih lož do barov – ter 
ugotovil, da so se stvari precej 
spremenile. Če so nekoč fantje be-
žali za vaški »šank«, jim dandanes 
zaradi napredka tehnologije niti ni 
več treba iz hiše. Verjemite ali ne, 
moško zatočišče je ključnega po-
mena tudi za duševno zdravje. John 
Bryant, ki se je oklical za svetovalca 
za opremo moških brlogov, trdi, da 
lahko tovrstni prostori bistveno iz-
boljšajo partnerstvo. Že ena ura po 
stresnem delovniku v samo njego-
vem prostoru moškega sprosti in 
mu povrne moči za vsakodnevne 
družinske obveznosti. 

Spet drugi raziskovalci menijo, da 
gre pri pojavu brloga za reakcijo 
na feminizem in enakopravnejši 
položaj žensk, tako v poklicu kot 
doma. V zadnjih treh desetletjih so 
se razmere radikalno spremenile, 
odpadla je stoletja stara in samo-
umevna delitev na ženska in mo-
ška opravila, opisuje Paula Aymer, 
profesorica sociologije na Tuftsovi 
univerzi, in zatrdi: »Moški brlog je 
tako postal zadnja trdnjava moža-
tosti.« Sam Martin pojasnjuje: »Ker 
moški v svoj prostor vložimo sami 
sebe, gre pri brlogu pravzaprav za 
ponovno vzpostavljanje moške 
identitete.« Bo že držalo, tudi Ma-
teju je njegova garaža všeč ravno 
zato: »To je resnično edini prostor 
v hiši, kjer je vse tako, kot si želim 
jaz. Ona pa naj ima preostalo hišo.«

Da prostor in čas igrata pomembno 
vlogo pri regulaciji čustev, opozar-
ja Sam Gosling, ki je napisal knjigo 
Snoop: What Your Stuff Says About 
You (Vohljač: Kaj o vas pripovedu-
je vaša lastnina). V njej razlaga, da 
lahko prostor, ki smo si ga uredili 
po svojih željah, zelo pozitivno vpli-
va na naše razpoloženje. Posebej 
opozori, da so pri opremljanju la-
stnega brloga kakršni koli kom-
promisi prepovedani. Ste slišale, 
dame? Pustite mu vendar tistih 
nekaj kvadratnih metrov. »Mnogi 
niti ne opazijo, da prostor uravnava 
njihovo počutje. Vendar pa moški 
razmišljajo o tem, kje bodo lahko 
brali, pili pivo s prijatelji ali gradili 
svojo sanjsko barko. In za to prav-
zaprav gre: da se prostor organsko 
razvije v medij, ki uravnava čustva 
moškega.« 

V SREDIŠČU  I  SIMPLY CLEVER
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piranju vaše vozniške sposobnosti boljše. Tako vsaj pravi 
dr. Terry Lansdown z univerze Heriot-Watt, ki je opravila 
raziskavo, objavljeno v Journal of Accident Analysis and 
Prevention. Med strategijami, s katerimi se lahko izo-
gnemo jezi, navaja to, da priznamo, da se hitro ujezimo, 
in sporne teme spremenimo ali neprijeten pogovor od-
ložimo. Če je partner v vozilu, je to težje, smo pa tudi bolj 
nagnjeni k temu, da se oziramo k njemu in skušamo raz-
brati izraz na njegovem obrazu. Po telefonu je partnerja 
lažje ignorirati. A dejstvo je: »Ko ste v vozilu, ne morete 
imeti konstruktivnega prepira, ker je eden od vaju zapo-
slen z vožnjo.« Pa ne le vroče besede, tudi odsotnost 
komunikacije naredi svoje. Če eden od partnerjev dru-
gega ignorira in ves čas vožnje namenja brskanju po 

pametnem telefonu ali tablici, telefonskim pogovorom 
s prijatelji ali branju revij, lahko to v drugem vzbudi kup 
negativnih čustev, ki privedejo do jeze. Tovrsten stres je 
vsekakor nezaželen, saj vodi v slabšo pozornost in reak-
cijski čas voznika, zaneti pa lahko tudi iskro spora, ki pre-
raste v prepir z vsemi njegovimi pastmi za varno vožnjo.
 
»MAMI, OČI!«
Kako pogosto se oba partnerja naenkrat ozreta nazaj k 
otrokom, ki neutrudno jočejo, se odpenjajo, hočejo to in 
ono …? To se verjetno ne dogaja prav redno, se pa zgodi. 
»Otrokom se danes posvečamo drugače kot nekoč in to 
se pozna tudi na vožnji. Stalna razpoložljivost in pozor-
nost staršev do otrok imata veliko za vožnjo negativnih 
stranskih učinkov. Obračanje voznice ali voznika k otroku 
na zadnjem sedežu, kar je pogosto početje na primer pri 
jokajočih dojenčkih, se lahko zelo hitro konča z vožnjo po 
nasprotnem voznem pasu. Večji otroci zahtevajo drugač-
no pozornost, in čeprav se voznica in voznik nikoli ne bi 
smela obračati in ponujati hrane, brisati polite pijače in 
podobno, je takih staršev ogromno. Otrok ne bo utrpel 
nobene škode in razvojnega zastoja, če bo moral za iz-
polnitev svoje želje počakati do prvega počivališča, kjer 
se mu bodo lahko starši varno in primerno posvetili. Pa 
ne gre samo za to, da se pri takem početju močno poveča 
možnost nesreč, ampak tudi za to, da dajemo s takim po-
četjem otokom napačen vzorec obnašanja med vožnjo, 
saj vozniku ni na prvem mestu varnost vožnje, ampak 
ustrežljivost in posvečanje potnikom,« je oster inštruktor 
varne vožnje Andrej Brglez. 

O	ČEM	IN	ZAKAJ	SE	PREPIRAMO	V	AVTU?

Kako od točke A do točke B.

Temperatura v avtu.

Glasni, nemirni otroci.

Kje bomo jedli. Kaj bomo poslušali.

Prehitra vožnja.

Voznik noče vprašati za smer.

Prepočasna vožnja.Ni nam všeč tema pogovora.

Kričanje na druge voznike.
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Morda. Vsekakor pa drži, da imajo še najbolj prav vsi, ki 
zatrjujejo, da je za varnost v prometu nevarno vse, kar 
voznikovo pozornost preusmerja s ceste. To pa so torej 
prav vsi vaši sopotniki, tudi vaš dragi oziroma draga. 

»KAKO PA VOZIŠ?!«
Avtomobilska kabina je zaradi številnih razlogov pogost 
prostor tako za razčiščevanje sporov med pari ali v druži-
ni kot tudi za izboljšanje odnosa in spravo po prepiru. »V 
obeh primerih pa to vpliva na razpoloženjska stanja voz-
nika in jih spreminja, kar se praviloma močno pozna tako 
na zbranosti kot tudi v slogu in ritmu oziroma dinamiki 
vožnje,« opozarja inštruktor varne vožnje Andrej Brglez 
in dodaja: »Na inštitutu ICK se že vrsto let ukvarjamo z 
ugotavljanjem, kaj lahko voznika v interakciji s sopotniki 
zmoti in v kakšni meri to vpliva na raven varnosti vožnje. 
Organizirali smo tudi delavnico, ki je že nekoliko spomi-
njala na svetovalnico za pare v težavah, in sicer za pare, 
pri katerih en partner ali oba med vožnjo tako pogosto 
in na tak način komentirata vožnjo drugega, da to slabo 
vpliva na varnost, seveda pa načenja tudi partnerski od-
nos. Predvsem veliko voznic zato na primer sploh ne vozi 
več, saj so pripombe partnerjev o načinu njihove vožnje 
take, da jih raje ne poslušajo.« 

Tako raziskave kot osebne izkušnje kažejo, da je povod 
za spor lahko tako rekoč kar koli: nenadno zaviranje, 
trobljenje avtomobilu, ki vas je ravnokar prehitel, naro-
be nastavljena klimatska naprava, nadzor nad radijskim 
sprejemnikom, prehitra vožnja, prepočasno speljevanje 
pri zeleni luči … Kako si pomagati? Eden od nasvetov je 
gotovo ta, da se zavedate, da si vaš partner zasluži spo-
štovanje, in če mu vaš vozniški slog povzroča nelagodje 
in strah, ga na skupnih vožnjah prilagodite. Komentarje 
o njegovi oziroma njeni vožnji se trudite zadržati zase, 
hkrati pa sami kot voznik take, ki so očitno spontan od-
ziv na situacijo (denimo prestrašen krik ob prehitevanju v 
škarje), razumite in oprostite. 

Skušajte sprejeti dejstvo, da vaš partner pač vozi tako, 
kot vozi, in ga nehajte spreminjati. Niste inštruktor vo-
žnje. In zelo pomembno: če se vaš sopotnik med vožnjo z 
vami počuti v nevarnosti, to kot voznik spoštujte in spre-
menite slog vožnje. »Če voznik velja za pilota potovanja, 
to pomeni, da je sopotnik kopilot. V tej vlogi je odgovo-
ren za potnike v vozilu in naj se nikar ne osredotoča na 
tehniko pilotove vožnje, pač pa na pomoč pri navigaciji 
in zadovoljstvu potnikov,« svetuje tudi inštruktor varne 
vožnje v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem Manuel 
Pungertnik.

MOBILNA TERAPIJA
Če že morate glasno izražati nesoglasja s svojim par-
tnerjem, poskusite za to najti drug kraj in čas, kot je 
vožnja v avtomobilu. Prepiri namreč močno vplivajo na 
vožnjo in varnost v prometu. Voznik postane manj po-
zoren na dogajanje na cesti, težje predvideva dogodke 
in morebitne nevarnosti, prav tako težje nadzoruje hi-
trost in oddaljenost od vozila spredaj. Toda ljudje po-
gosto začnejo razreševati partnerska nesoglasja tako 
rekoč v istem trenutku, ko se znajdejo skupaj v avtu. 

DO PREPIROV 

POGOSTO 

PRIDE, KER 

VOZNIK NOČE 

VPRAŠATI  

ZA POT.

»Avto se jim namreč zdi nevtralno okolje, ki jih ne ogro-
ža. Partnerjema se zdi to drugače, kot če bi sedla za isto 
mizo, da bi se temeljito pogovorila. Ob tem se namreč 
ljudje pogosto počutijo nelagodno in pod pritiskom,« 
pravi terapevtka Laura Marcus. »Tu pa je še dejstvo, da v 
avtu oba gledata naprej. Ljudem je pogosto lažje pove-
dati, kaj jih muči, če ne gledajo vpletene osebe.« Marcu-
sova trdi, da je manjše spore dejansko celo lažje zgladiti 
med vožnjo, zadeva pa se zaplete, če je problem resnejši 
in se debata razvname. 

Kaj pa prepiri po telefonu? Ti so (pri prostoročnem tele-
foniranju, seveda) menda celo manj nevarni od prepirov 
s partnerjem, ki sedi zraven vas, saj so pri mobilnem pre-
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Naš avto ni le prevozno sredstvo; ker 
smo zaradi vseh opravkov in hitrega 
tempa življenja pogosto na poti, smo ga 
spremenili v zabaven prostor za druže-
nje, preživljanje skupnega časa in pisa-
nje spominov. V njem uživamo tudi na 
najdaljših poteh, kar pomeni tudi, da ima 
vsakdo dovolj prostora zase. Kot pravi 
očka, je to menda zato, ker ima naš avto 
radodarno medosno razdaljo in širok ko-
lotek. Tako se z bratom zdaj motiva le še 
namenoma, pogosto pa s seboj brez te-
žav peljemo še sosedovega Nika ali mojo 
najboljšo prijateljico Lino. 

Škodini modeli Family so kompaktni (naj-
manjša Fabia Combi tako v dolžino meri 426 
in v širino 173 centimetrov, največji Superb 
Combi pa 486 oziroma 186 centimetrov), 
a hkrati izjemno radodarni s prostorom v 
notranjosti. K temu pripomore preudarno 
izkoriščena notranjost med obema koleso-
ma v dolžini od 247 (Fabia Combi) do kar 284 
centimetrov (Superb Combi). Adut teh mo-
delov je tudi, da ima vsak največji prtljažnik 
v svojem razredu. 

Starša pravita, da sta pri nakupu avtomobila pazila na 
porabo goriva in hrup motorja, a očeta dostikrat slišim, 
ko pohvali tudi konje, ki se menda skrivajo pod motor-
nim pokrovom. Mami je omenil, kako presenečen je bil 
sosed, ko mu je povedal, kako zmogljiv je v resnici naš 
družinski avto. Očetu in mami se zdi fino tudi to, da ima 
naš avto sistem start-stop. To ne pomeni le, da motor 
med stanjem pred semaforjem ugasne, ampak tudi to, 
da nam ni nikoli treba izbirati med varčevanjem z gori-
vom in živahno vožnjo. 

Modeli Škoda Family imajo v skladu z družinskimi po-
trebami in željami ustrezno zmogljive, a hkrati varčne 
sodobne dizelske in bencinske motorje. Ti z manjšo 
delovno prostornino ter podporo turbinskih polnilnikov 
s tihim delovanjem ne motijo družine med vožnjo, po-
leg skromne porabe goriva pa se lahko pohvalijo tudi z 
veliko učinkovitostjo. Ljubitelji ročnih menjalnikov lahko 
odvisno od izbranega motorja izbirajo med 5- ali 6-sto-
penjskim menjalnikom, za popolno udobje pa poskrbi 
samodejni menjalnik DSG.

Potrebam vozniško najmanj zahtevnih staršev bo zado-
stila že Fabia Combi Family z 1,0-litrskim motorjem, 55 
kilovati in 5-stopenjskim menjalnikom, ki na sto prevo-
ženih kilometrov porabi vsega 4,8 litra goriva. Tistim, ki 
potrebujejo več moči, pa bo ugodil na primer 2,0-litrski 
motor TDI v Superbu Combi v povezavi s 6-stopenjskim 
menjalnikom DSG. Ta zmore 110 kilovatov in porabi 4,6 
litra dizelskega goriva na sto prevoženih kilometrov. 
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V NAŠI DRUŽINI SE RADI STISKAMO, 

V NAŠI DRUŽINI SMO VSI NAVDUŠENI NAD KONJI: 

Vseh potreb družinskih članov hkrati res ni lahko zadovoljiti, vendar so Škodini pregovorno ugodni in zanesljivi modeli Fabia 
Combi, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Octavia Combi ter Superb Combi z družini prijaznim paketom opreme Family pripravlje-
ni na to, da vaše družinske poti spremenijo v zabavno dogodivščino.

A V AVTOMOBILU IMAMO ŠE RAJE VSAK SVOJ PROSTOR.

MIDVA Z BRATOM NAD ŠTIRINOGIMI LEPOTCI,  

OČE IN MAMA PA NAD AVTOMOBILSKIMI KONJIČKI.

KO SE DVOJINA SPREMENI V MNOŽINO, TUDI VSAKDANJE POTI DOBIJO DRUGAČNE 
DIMENZIJE. RAZNOLIKE ZAHTEVE DRUŽINSKEGA VSAKDANA LAHKO ZADOVOLJI LE 
VARNO, ROBUSTNO, PROSTORNO IN OTROKOM PRIJAZNO VOZILO, KI ZNA S SVOJO 

POSKOČNOSTJO HKRATI POPIHATI TUDI NA VOZNIŠKO DUŠO. 

 BESEDILO: Matej Kačič 
FOTO: Arhiv Škoda

DRUŽINA	NA	POTI
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Včasih je luštno, če greva z bratom na počitnice, pa tudi 
starša si morata kdaj žal, kot pravita, vzeti nekaj dni samo 
zase. Toda najbolje se imamo, ko smo vsi skupaj. Drug brez 
drugega res ne zdržimo prav dolgo. Celo brata začnem po 
nekaj dneh pogrešati (ne povejte mu), pa čeprav se zadnje 
čase raje igra s svojo igrico kot z mano. No, pa saj tudi mama 
očeta pogosto zbada, da je njegov palec daleč najbolj upo-
rabljan del njegovega telesa, saj z njim ves čas drsi po zaslo-
nu svojega mobilnika, oče pa ji vrača, da sama ne izpusti niti 
enega trača na novičarskih portalih. 

Modeli Family zagotavljajo zgledno povezljivost in dostop do 
spleta. Avtoradio Swing v Fabii Combi Family ima 5-palčni barv-
ni zaslon, občutljiv na dotik, s priključki USB in AUX ter vhodom 
za SD-kartico. V Superbu Combi Family pa je za zahtevnejše 
na voljo radio Bolero, ki ima 8-palčni barvni zaslon, občutljiv 
na dotik, s priključkom za SD-kartico, USB, iPod in AUX-IN ter 8 
zvočnikov in možnost glasovnega izbiranja. Tu je tudi SmartLink 
(MirrorLink, Apple CarPlay, Google Android Auto), ki omogo-
ča preslikavo zaslona mobilnika ali tablice na zaslon v vozilu. 
Z njim lahko voznik na primer kar na zaslonu »infotainment« 
sistema varno upravlja svoj mobilni telefon in uporablja neka-
tere aplikacije (parkiranje, navigacija ipd). Dostop do podatkov 
vozila pa omogoča t. i. SmartGate, ki ga je mogoče uporabljati 
na številne načine. Prek povezave Bluetooth tako na primer 
mama poveže svoj pametni telefon z vozilom ter prebira zani-
mive podatke o varčnosti in dinamiki očetove vožnje. Omeniti 
velja še priročne vtičnice in možnost indukcijskega polnjenja 
pametnega telefona v Octavii Family, Octavii Combi Family in 
Superbu Combi Family.

V NAŠI DRUŽINI SMO ZELO POVEZANI  

Mama pravi, da so zdaj pač taki časi, ko je treba vsak evro 
obrniti dvakrat – časi za pametne odločitve. Stric Jani je 
zato očeta že skoraj prepričal za nakup rabljenega avto-
mobila. Mame še nikoli nisem videl tako močno razburje-
ne kot tedaj, ko ji je oče predlagal to »racionalno« rešitev. 
Pametni družinski očetje po njenem mnenju namreč ku-
pijo pametno izbran nov družinski avto. Mama po nakupu 
pač ne mara nepričakovanih neprijetnih presenečenj. In 
pri čisto novi Škodi, ki smo jo nazadnje kupili, tveganja ni: 
vsi deli so novi, ima pa tudi vsaj dve leti garancije, torej 
tovarna pokrije izredne stroške popravil. Z novim avtom 
bomo vsi skupaj v brezskrbni vožnji uživali še zelo dolgo. 
Mama je izbrskala tudi otročje enostavno financiranje, s 
katerim zdaj na mesec plačujemo le en odstotek cene na-
šega avtomobila. 

Modeli Family so že serijsko odlično opremljeni, z roko v 
roki gresta tudi varčnost in varnost, ob premišljenih var-
nostnih sistemih in obilici prostora pa ponujajo še izjemen 
»infotainment« paket. Na račun ugodne cene se tako dru-
žina ne odreče prav ničemur! Za družinske poti popolnoma 
opremljena Fabia Combi Family je na voljo za 12.999 evrov, 
za razkošnega Superba Combi Family na drugem koncu po-
nudbe družinskih modelov pa boste odšteli 24.799 evrov. 
Pri tem Škoda ponuja tudi različne ugodne načine financi-
ranja za vsak žep. 

V NAŠI DRUŽINI MAMA SKRBNO PAZI 

NA VSAK EVRO (KI GA PORABI OČE),

V stiku 
ostajamo 

tudi na 
poti!

IN POVEZANI SMO RADI TUDI V AVTU.

  
A PRI NAKUPU AVTA JE BILA ONA TISTA, KI JE OČETA PREPRIČALA V NAKUP MODELA FAMILY.

Mami pravi, da sva njena otroka pravi 
vodni živali. Ko ji to dokazujeva v domači 
kopalnici, nad tem ni najbolj navdušena. 
Zato pa sva med mokrimi obračuni toliko 
bolj nasmejana midva, pa naj bo to v naši 
banji ali na morju. Nihče od nas pa se ne 
mara kopati v lastnem znoju, in to med 
vožnjo. Vročine v avtu ne maramo. Pika. 
Zato si pomagamo s klimatsko napravo. 
Ta tudi bistveno pripomore k varnosti, saj 
zagotavlja manjše toplotne obremenitve 
očeta ali mame za volanom, drugi smo pa 
tudi manj sitni, kot bi bili sicer. V primerno 
ohlajenem vozilu je voznik pri vožnji bolj 
spočit in zbran, s čimer se močno zmanjša 
možnost nesreče, pravijo strokovnjaki.

Za primerno temperaturo na vseh dru-
žinskih potovanjih v modelih Family skrbi 
klimatska naprava oziroma avtomatska 
dvopodročna klimatska naprava Climatro-
nic z elektronsko regulacijo in s tipalom za 
vlažnost.

V NAŠI DRUŽINI SMO MULCI RADI MOKRI,   

A NE ZARADI VROČINE V AVTU.

Naj bo zima ali poletje, ni ga čez sončne 
dni! Sonce nam riše nasmeh na ustnice 
in nas vabi v naravo. Pred njim se skri-
vamo le v najhujši poletni pripeki in med 
potjo: z bratom sva na zadnjih sedežih 
pred sončnimi žarki učinkovito zaščite-
na z dodatno zatemnjenimi stekli. 

Modeli Family imajo dodatno zatemnjena 
stekla za B-stebričkom (SunSet), ki potni-
ke na zadnji klopi ščitijo pred sončno sve-
tlobo in vročino, hkrati pa dajejo tudi večji 
občutek zasebnosti.

V NAŠI DRUŽINI OBOŽUJEMO SONCE,

Starša pogosto pravita, da sva z bratom 
njuna vipovca. To menda pomeni, da sva 
zanju najpomembnejša na svetu, zato 
sta za družinski avto izbrala varnostnega 
odličnjaka z vsemi petimi zvezdicami (po 
Euro NCAP, kar je menda zelo pomemb-
no), številnimi zračnimi blazinami in si-
drišči Isofix za varno namestitev najinih 
otroških sedežev. Kaj vse še premore naš 
avto, naj pove kar očka: »Ima tudi proti-
blokirni zavorni sistem (ABS), sistem proti 
zdrsu pogonskih koles (ASR) in elektronski 
stabilizacijski sistem (ESP), v bogatem na-
boru opreme pa k varnosti prispevajo tudi 
električni pomik stekel zadaj, parkirni sen-
zorji, paket Light Assistant, trikraki usnjen 
večfunkcijski volan za upravljanje radia in 
telefona s pripravo za prostoročno telefo-
niranje GSM II, povezavo Blue tooth in mo-
žnostjo glasovnega upravljanja.«

Modeli Family so ukrojeni tako, da za vaše 
najdražje poskrbijo s svojo varnostjo, varč-
nostjo, tehnologijo, udobjem in izjemno 
prostornostjo. Fabia Combi Family vas bo 
denimo varovala s šestimi varnostnimi bla-
zinami in številnimi asistenčnimi sistemi, 
parkiranje pa bo lažje tudi s pomočjo par-
kirnih senzorjev zadaj. Superb Combi Fa-
mily pa poleg devetih zračnih blazin razva-
ja še s parkirnimi senzorji spredaj in zadaj, 
s sistemom za zaznavanje utrujenosti vo-
znika, senzorjem za mrtvi kot, varnostnim 
sistemom Crew Protect Assistant s funk-
cijo prednapetja prednjih varnostnih pasov 
ter z avtomatskim zapiranjem stranskih 
stekel in strešnega okna v primeru nevar-
nosti nesreče, tu pa sta tudi varnostni sis-
tem za nadzor razdalje z mestno funkcijo 
samodejnega zaviranja v sili ter avtomat-
ski vklop in izklop zasenčenih luči.

V NAŠI DRUŽINI SMO VSI PUSTOLOVCI, 

› VEČ
Kako uporabljati klimo in na kaj 

biti pozoren pri vožnji z otroki, si 

preberite na simplyclever.si/znate-

ravnati-s-klimo/.

Čeprav je naša klima zmogljiva in bi lahko 
avto tudi v najbolj vročih dneh uporablja-
li namesto hladilnika, je pri njeni uporabi 
vseeno potrebna pazljivost. Oče in mama 
tako prezračevalne šobe vedno usmerita 
stran od nas, najpogosteje kar v strop, saj 
nam izpostavljenost mrzlemu zraku lah-
ko povzroči glavobol, prehlad, bolečine 
v sklepih in druge zdravstvene nevšeč-
nosti. Hlajenja nikoli ne nastavljata na 
prenizko vrednost. Razlika med zunanjo 
temperaturo in temperaturo v notranjosti 
je tako med 5 in 7 stopinjami, nikoli več! 
Klime tudi ne vklapljamo, če smo v avto-
mobil sedli prepoteni in mokri.

TODA MED VOŽNJO PRISEGAMO NA SENCO.

A V AVTU POTREBUJEMO VARNOST.
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Tako kot je urejen naš dom, je urejen tudi naš 
avto: predalčki, mrežice, kljukice, skriti dežniki – 
vse ima tu svoje mesto. Še danes v avtu najdemo 
kaj, kar nas preseneti, a je hkrati točno tam, kjer bi 
to potrebovali.

Poleg številnih odlagalnih mest uporabnost modelov 
Škoda Family znatno povečujejo tudi Simply Clever 
rešitve v prtljažniku in potniški kabini. V prtljažniku 
bo vedno red, strgala za led nikoli več ne boste iskali, 
plastenke s pijačo v priročnih predalih bodo skrbele za 
hidracijo potnikov, v nekaterih modelih pa so na voljo 
tudi rešitve, kot je dežnik v vratih (če smo natančni, v 
Superbu Combi kar dva) oziroma pod sovoznikovim 
sedežem. 

Brihtne rešitve za brihtne družine

Prostor	za	pijačo
Predali v zadnjih vratih so primerni za polli-
trske plastenke, medtem ko lahko v predale 
prednjih vrat odložimo 1,5-litrsko plastenko. 
Prostor za pijačo je tudi v sredinskem naslonu 
zadnjih sedežev.

Predal za rokavice
Zaprt in hlajen predal v armaturni plošči je 
dovolj prostoren za marsikaj, tudi za litrsko 
plastenko.

Strgalo za led
Oče in mama v ledenih zimskih jutrih strga-
la za led ne iščeta več, saj je priročno name-
ščeno na notranjo stran pokrova rezervo-
arja za gorivo.

Mrežasti	žepi	na	sedežih
V odlagalne žepe na notranji strani naslonjal 
prednjih sedežev lahko odložimo mobilni tele-
fon in druge drobne predmete. 

Koš za odpadke
Drobne odpadke, kot so ovitki prigrizkov ali 
lupine, odložimo v koš za odpadke, ki ga je 
mogoče enostavno odstraniti in izprazniti. 
Vstavimo ga kar v predal sprednjih vrat.

Držalo	za	parkirni	listek
Mestni redarji nas imajo radi, saj je parkir-
ni listek preprosto nameščen v spodnjem 
vogalu na voznikovi strani vetrobranskega 
stekla, torej na najvidnejšem mestu.

   V NAŠI DRUŽINI IMAMO RADI BRIHTNE IZZIVE,  V AVTU PA IMAMO PREDVSEM RADI BRIHTNE REŠITVE ZA NAŠE POTREBE.

› VEČ
Fabia Combi, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Octavia Combi ali 

Superb Combi? Model po meri vaše družine izberite na  

skoda.si/posebna-ponudba/skoda-family-modeli. 

Včasih smo marsikaj, kar smo si želeli 
vzeti s seboj na izlet ali počitnice, morali 
pustiti doma. »Ni prostora,« je vedno le 
skomignil z rameni oče, mama pa naju 
je sočutno pogledala, medtem ko sva s 
solzami v očeh v naročju stiskala družino 
plišastih živali in nekaj škatel legokock, 
brez katerih si otroka nisva predstavlja-
la življenja. Zdaj je drugače in tudi mama 
lahko namesto polovice velikega kovčka 
vzame s seboj pol svoje omare. 

Prostoren prtljažnik ima tudi številne 
preprosto brihtne rešitve. Oče rad po-
hvali prtljažno polico z dvema položaje-
ma namestitve, ki olajša nalaganje pr-
tljage in omogoča varen prevoz lomljivih 
predmetov, ter elemente za pritrjevanje, 
s katerimi lahko prepreči neželeno pre-
mikanje reči med vožnjo. S pomočjo kom-
pleta mrežic različnih dimenzij je v našem 
prtljažniku vedno red, predali za drobna-
rije za zadnjima kolesnima obokoma pa 
pogosto osrečijo mamo. V veliko pomoč 
so ji tudi priročne kljukice, saj se ji po na-
kupih nikoli več nič ne strese iz vrečke. 
Ker se z bratom med potjo na zadnjih se-
dežih rada zabavava, nama prav prideta 
žepa na hrbtnem delu sprednjih sede-
žev, saj lahko skrijeta različne predmete, 
od knjig do igrač. Tudi s pijačo na poti ni 
težav (mama vedno sitnari, da moramo 
piti, očka pa nerga, ker mora ustavljati, 
da gremo na stranišče), saj so v predalih 
zadnjih vrat držala za plastenke, ploče-
vinke ali termovke, držali za pijačo pa sta 
tudi v naslonu za roke med zadnjima se-
dežema. Da ne pozabim, odličen prostor 
za shranjevanje prijetno ohlajene pijače 
med potovanjem je tudi mini hladilnik – 
zaprt hlajen predal v spodnjem delu ar-
maturne plošče pri sovozniku!

S seboj boste vedno lahko vzeli vse, kar 
potrebujete. Že Rapid Spaceback je ra-
dodaren s 415-litrskim prtljažnikom, naj-
večji Superb Combi pa sploh – vanj gre v 
osnovi kar 660 litrov prtljage, s podrtimi 
sedeži pa celo 1.950 litrov.

V NAŠI DRUŽINI IMAMO NAJRAJE DRUG DRUGEGA,  

Mrežice	v	prtljažniku
Za red v prtljažniku so na voljo mrežice, klju-
kice in držala, s katerimi je mogoče preprečiti 
neželeno premikanje prtljage med vožnjo. 

Multimedijski	predalček
Zaradi praktičnega predalčka sta npr. MP3-
-predvajalnik ali pametni telefon vedno var-
no na svojem mestu, v Octavii in Superbu pa 
predalček omogoča še brezžično polnjenje 
baterije.

A NA POTI NE MOREMO BREZ NAJLJUBŠIH STVARI, KI JIH 
PREPROSTO MORAMO VZETI S SEBOJ.

Simply 
Clever
rešitve
so kul!



»Pet se nama je zdela lepa številka, 
morda zato, ker sva v šoli rada dobi-
vala petice,« v šali pove Mojca, inže-
nirka živilske tehnologije in avtorica 
več kuharskih knjig. Mož Krištof, gra-
fični oblikovalec, pa je tudi njen ob-
časni sodelavec, ki se podpisuje pod 
kulinarične fotografije. »Ko se je ro-
dil četrti član družine, se nama še ni 
zdelo, da smo v popolni postavi, zdaj, 
po rojstvu Kaje, ki ima dve leti, pa 
mislim, da nas je pravo število.« Dru-
žino sestavljajo še petletni Primož, 
osemletna Tajda, enajstletna Julija in 
štirinajstletnik Jernej. 

Mojca in Krištof vstajata zgodaj, da 
imata čas samo zase, nato zbudita 
otroke, po zajtrku pa sledi odhod v 
vrtec, šolo in službo. Popoldne ima 
vsak svoje zadolžitve, ponovno pa 

se zberejo, da pojejo pozno kosilo. 
»Takrat si poročamo, kaj se nam je 
zgodilo čez dan.« Konci tedna so 
rezervirani za domača opravila. »Za 
tehnično-gradbene stvari sem pri-
stojen jaz,« pove Krištof in razloži, 
da ob tako veliki družini ne zmanjka 
popravil: »Eden nekam vrže žogo, 
drugi razbije luč, pokvari se tablica ali 
pa je treba predelati sobe, ko otroci 
rasejo.« 

Veliko se tudi potepajo naokoli. Je pa 
pri potovanjih potrebne kar nekaj 
logistike. Mojca z nasmehom doda, 
da so kot vojska. A takšna z veliko 
ljubezni, energije in veselja, ugota-
vljamo, ko skupaj sedemo k mizi, na 
kateri sta pravkar pečena Mojčina 
posipanka in sladoled, ki razveselita 
otroke.

STEREOTIP

#1

SLOVENCI IMAJO MALO OTROK.

DRŽI.
VEČ	KOT	53	%	JIH	IMA	LE	
ENEGA, AMPAK KOMANOVI JIH 
IMAJO PET!

NE RAVNO
TIPIČNE	
SLOVENSKE 
DRUŽINE
PRAV VSAKA DRUŽINA JE EDINSTVEN SVET ZASE, A ZA 
VAS SMO POISKALI NEKAJ ŠE PRAV POSEBEJ ZANIMIVIH: 
DVE (TUDI) ZARADI ŠTEVILA OTROK, ENO ZARADI 
PRIIMKA, KI JE ZA NJENE ČLANE VEČ KOT TO, TRI PA 
ZARADI ŠTEVILNIH DRŽAV, KI SO JIH SKUPAJ Z MALČKI ŽE 
OBISKALE. 

 BESEDILO: Jerneja Grmadnik in Matej Kačič 
FOTO: Domen Grögl



› VEČ
Spoznajte zanimivo družino Škoda na  

simplyclever.si/vse-je-v-druzini-tudi-skoda/.

SLOVENCI SO NAJRAJE DOMA.

DRŽI.
TODA	DRUŽINE	JARM,	GAJIĆ 
GRABOVAC IN MARINKO 
DOKAZUJEJO NASPROTNO.

STEREOTIP

#3

Streljaj od Grosupljega leži vasica, v kateri na dvorišču ne kra-
ljujejo mačke, pes pa je lahko šele drugi najboljši družinski pri-
jatelj. Te tradicionalne vloge tam igrajo avtomobili Škoda, vsa 
družina pa je z njimi zasvojena že od malih nog. Drugače sploh 
ne gre, saj se njeni člani pišejo – Škoda. 

Gospodar Miha se je navdušenja nalezel od očeta Francija. Na-
mesto v peskovniku in potoku se je najraje igral v modelu 110 L, 
danes pa spomine na njegove prve korake z očetom obujata 
pod kozolcem ob rdečem Škodinem oldtajmerju.

Mihova strastna ljubezen do Škod danes raste tako poklicno 
kot tudi zasebno. Avtomehanik in inovator je pravi Škodin am-
basador, ki je s Škodami okužil bližnje in daljno sorodstvo ter 
tudi sosede, prijatelje in znance. Na Mihovem dvorišču se ob 
družinskih srečanjih tako brez težav znajde kar devet različnih 
Škod. Ti avtomobili so tako »kul«, da navdušenje poleg žene 
Nataše, sestre, tašče in tasta, svakinje in svaka že kaže tudi 
najmlajši član družine Škoda. Prav nihče se ne bi čudil, če bo 
njegova prva beseda – Škoda.

 

Iva Jarm, Cica Gajić Grabovac in Urša Marinko (zaradi dopusta je 
na fotografiranju manjkala še Tina Djinovski) so glavne ustvar-
jalke popotniško-izletniškega bloga Kam z mulcem, na katerem 
delijo praktične nasvete in izkušnje, kako potovati z malčki. Vse 
so bile skupaj s partnerji že od nekdaj strastne popotnice, ki se 
temu kljub materinstvu niso želele odpovedati. Iva in Boštjan 
sta Erika, ki danes šteje štiri leta, odpeljala na Mavricij, ko je 
bil star le štiri mesece. Od takrat je bil že v več kot 15 državah. 
Tudi Cica in njen mož Vlado sta prvič letovala v Egiptu, ko je bil 
danes triletni Taras še brez prvih zobkov, Urša in njen partner 
Andrea pa sta Lauro odpeljala z vlakom v Rim, ko je imela le 
nekaj mesecev. 

Iva vsaki novopečeni mami svetuje, naj se do šestega meseca le 
odpravi na pot, ker je takrat vse zelo preprosto, sploh če otroka 
dojiš. »Pomembno je samo, da si v glavi pripravljen, da greš,« 
poudarja. »Veliko je odvisno od staršev; če so med potovanjem 
sproščeni in srečni, so takšni tudi otroci,« dodaja Cica. Vse pa se 
strinjajo, da je ključna dobra organizacija. 

In kaj ima tako majhen otrok od potovanj? Pomembno je že to, 
da se uči prilagodljivosti; tako otrokom ni težko zaspati v drugi 
postelji, se igrati z novimi vrstniki, spoznavajo potovalno rutino 
z letalom, v avtu pa vedo, da poti trajajo, zato ne sprašujejo ne-
nehno, kdaj bo konec vožnje. Zelo zanimivo je tudi, pravi Urša, 
kako otroci opazijo stvari, ki so za odrasle pogosto samoumev-
ne, in je zato lepo skupaj z njimi odkrivati svet na novo. 

STEREOTIP

#2 SLOVENCI SO NORI  
NA SVOJE AVTOMOBILE.

DRŽI.
TO	DOKAZUJE	TUDI	DRUŽINA	ŠKODA,	
KI PRISEGA NA - ŠKODE.
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Aleš Lavrič in Iris Schröder Lavrič živita s 
petimi otroki na kmetiji v Plešah nad Ško-
fljico. Posesti, na kateri se razprostirajo 
stari skedenj, hiša in zeleni pašniki, sta 
dala ime, kakršno ji zares pripada – V pra-
vljici. Od tod seže pogled čez gozdove in 
polja vse do Snežnika na eni in Triglava na 
drugi strani. 

Lavričevi so velika družina, ki jo poleg star-
šev, devetnajstletne Zale, trinajstletnega 
Samuela, enajstletnega Jonatana, osemle-
tnega Leva in dobri dve leti stare Isabele 
sestavlja še več kot 50 glav živali: konjev, 
kozličkov, ovac, prašičev, mačk, psov, afri-
ških polžev in celo potočni rak. »Prav vsi 
imajo tudi svoja imena,« pove Aleš. »Razen 
rib, ki jih je preveč,« doda Iris. Vse živali, 
sploh tiste rejne, so bile rešene pred klav-
nico. »V Nemčiji takšnim kmetijam, kot je 
naša, pravijo kmetije usmiljenja, mi pa smo 
svojo poimenovali izobraževalna kmetija 
miru,« pojasni Aleš in pove, da ne želijo biti 
tipična turistična kmetija, ampak prostor 
navdiha, kjer se človek spet poveže z na-
ravo; uživa v miru, se druži z živalmi, nabira 
maline ... Tako je pri njih dobrodošel vsak, ki 
bi rad podoživel spomine iz otroštva, orga-
nizirajo pa tudi izobraževalne delavnice in 
tabore za otroke. 

Kako je družina organizirana, pojasni kar 
Lev, drugi najmlajši. »Na steni imamo šol-
sko tablo, na kateri imamo zapisane dne-
ve in imena. Jaz moram posesati dnevno 
sobo, zložiti posodo v pomivalni stroj in po-
čistiti banjo,« razloži in se po nagovarjanju 
mame, da druge naloge še ni opravil, pri-
dno odpravi nazaj v hišo. »Vsi otroci poma-
gajo skrbeti tudi za živali,« dodaja Iris. Že 
na prvi pogled se vidi, kako so navezani na 
svoje živalske prijatelje. Najstarejša Zala, ki 
je končala gimnazijo, ima še posebej rada 
konje in se je pred kratkim izobrazila za ja-
halno terapijo. Lev, ki bi bil rad kuhar, ko bo 
velik, Samuel, ki je navdušen nad motorji, 
in Jonatan, ki ima rad šport, pa se šolajo kar 
doma. 

Družina, ki sicer veliko časa preživi skupaj, 
se vsak dan posede tudi v »večernem kro-
gu« – takrat si povejo, kaj jih teži, kaj veseli 
in kako so preživeli dan. »Življenje prinese 
s seboj slabe in dobre stvari,« zaključi Aleš, 
ki priznava, da jim ni vedno lahko, saj se še 
trudijo postati čim bolj samooskrbni, a do-
daja, da je, če imaš družino, vse lažje. 

 

SLOVENCI SO RACIONALNI.

DRŽI.
A	LAVRIČEVI	DOKAZUJEJO,	
DA	JE	MOGOČE	ŽIVETI	V	
PRAVLJICI.

STEREOTIP

#4



KER SVA SE 
SREČALA

BREZ ŠTEVILA  JE TRENUTKOV, KI BI LAHKO NITI NAŠEGA ŽIVLJENJA 
PREPLETLI POVSEM DRUGAČE, IN LE NEKAJ JE TAKIH,  

KI SO – NAKLJUČNO, USODNO?  �  OBLIKOVALI NAŠ SVET. 

 BESEDILO: B. B. 
FOTO: Fulvio Grisoni

V SREDIŠČU  I  SIMPLY CLEVER
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V KAKŠNE OTROŠKE OČI BI SE ZAZIRALA IN V NJIH ISKALA MIR SRCA?
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K A K Š N A  B I  B I L A  VA J I N A  L J U B E Z E N S K A  ZG O D B A ,  Č E  S E  N E  B I  N I K D A R  S R EČ A L A ? 

S  KO M  B I  Š T E L A  Z V E Z D E  I N  S A N J A L A  O  P O M L A D I ?  

»Kakšne bi bile naše žene, če bi živele z enim od naših prijateljev? Bi 
poslušale isto glasbo kot z nami? Bi jim bil dovolj dober avto, ki ga vozi-
mo?« Tako o naključjih, ki krojijo naša življenja, razmišlja Vlado Kreslin. 
»Ker smo ljudje tako večplastna in kompleksna bitja, da smo lahko z 
nekom kralji, z drugim kraljevi služabniki, če malo pretiravam.« Zgod-
bo o tem, kako bi lahko naključje spremenilo življenje, je zajel v pesem 
Če bi midva se kdaj srečala. Videospot, ki prikazuje, v kakšno čudovito 
ljubezensko zgodbo bi se lahko razvil naključen dotik dveh dežnikov, 
je posnela ekipa Fixmedie, ki se že od otroštva šteje med Kreslinove 
največje oboževalce. 

NAKLJUČJE ALI USODA?
»Čepela je na kovčku, imela je lepe dolge lase in čudovit nasmeh. Ko 
sem prišel domov, sem nalepil vstopnico v zvezek in zraven pripisal: 
enkrat boš moja punca. In glej ga, zlomka …« Tako pripoveduje sveže di-
plomirani dramski igralec Žan Koprivnik, ki v zadnjem Škodinem oglasu 
za modele Family ob melanholičnih taktih zgoraj omenjene Kreslinove 
Če bi midva se kdaj srečala igra skupaj z Anjo Novak. S tisto Anjo, ki je 
čepela na kovčku. Z Anjo, ki je nato leta kasneje istočasno študirala na 
AGRFT-ju. In ki je skupaj z njim zaigrala v videospotu za to zanju usodno 
Kreslinovo pesem. 

Žan in Anja sta danes – po nekaj usodnih naključjih – fant in dekle. 
»Naključje je tisto, ki razbija rutino in vzpostavlja nove odnose. Vsaka 
ljubezen je stvar velikega naključja, ko se dve osebi najdeta v ravno 
pravem času in se ravno v pravem hipu zaletita ena v drugo.«

USODNA SREČANJA
Punčka, ki jo Anja in Žan v oglasu vozita na zadnjem sedežu Superba 
Combi Family, pa ni njuna, pove Anja. Otrok nimata. Še ne. Zato pa ima-
ta družino Simona in Petr Podlipny. In kaj je združilo Čeha in Slovenko? 
Škoda! Petr Podlipny, direktor znamke Škoda v Sloveniji, v naključja in 
usodo ne verjame. »Verjamem pa v srečanja. V vsakem trenutku ob-
staja ogromno kombinacij, kje bi lahko bili in s kom bi se lahko srečali. 
Včasih pride do kombinacije, ki jo opazimo in ima za nas večji pomen. 
Takšno potem moramo razložiti in ji rečemo naključje ali celo usoda. 
Verjamem pa, da človek s svojimi mislimi, dejanji in energijo na te kom-
binacije in srečanja vpliva zavestno in podzavestno.« 

Petr priznava, da njegovo prvo srečanje z bodočo ženo ni bilo obetav-
no: »Srečala sva se službeno, saj sva bila oba povezana z znamko Ško-
da. Prvi vtis, ki sem ga naredil nanjo, je bil, da sem aroganten in rahlo 
naveličan direktor iz tovarne. Ob njeni prezentaciji sem namreč zapustil 

sejno sobo. Naslednje srečanje pa je bilo že boljše. Tukaj je res nekoliko 
zaigrala usoda. Srečala sva se namreč na nekem dogodku, kjer je ona 
nadomeščala kolega. Takrat sem se trudil popraviti vtis in uspelo mi je,« 
se nasmehne. 

No, Vlado Kreslin je svojo Evo srečal, ko je igral na taborih za prosto-
voljce. »Ona je te akcije organizirala, tako da morda le ni bilo povsem 
slučajno. Pa smo že pri tem, da je usoda kot reka, ustaviti je ne moremo, 
morda jo lahko samo malo reguliramo, kot burjaši v Prekmurju.« 

Anja Novak, članica Slovenskega mladinskega gledališča, ki piše tudi 
poezijo in ljubi film, se strinja: »Vsako naključje je usoda. Ampak usodo 
si krojimo sami, tako kot si sami izbiramo, katero naključje bo vplivalo na 
naše življenje. Morda je takole: naključja so nam prinesena na pladnju, 
mi pa si izberemo, s katerimi si bomo krojili usodo. Pladenj z naključji pa 
te najde le, če si ga na neki način naročiš, morda le z željo.« 

Pa vi? Veste, kateri drobni trenutki so usodno spremenili vaš svet? Z 
drugimi besedami: veste, kdaj ste postali človek, kakršen ste danes? 

› VEČ
Rezervirajta si Superba na datum 

svoje poroke in preživita z njim prve 

dni zakona. Več na vip.skoda.si/

poroke/.

USODNO I  SIMPLY CLEVER



Športno podvozje je spuščeno za 15 milimetrov, kar zniža težišče ter prispeva 
k manjšemu in bolje nadzorovanemu nagibu karoserije med zavoji. Elektron-
ska zapora diferenciala XDS+ odlično nadgrajuje paket podvozja, saj z usmer-
jenimi (in za voznika komaj zaznavnimi) zavornimi impulzi na notranjih kole-
sih vozniku med pospeševanjem skozi zavoj pomaga držati zamišljeno smer. 
Del standardne opreme je tudi izbira voznega profila Drive Mode Select.

Superb SportLine je opremljen z (vsaj) 18-palčnimi aluminijastimi pla-
tišči s pnevmatikami (235/45), ki preprečujejo preveliko zvijanje bo-
kov ter s tem pripomorejo k natančnosti vodenja in občutku odzivno-
sti na volanu. 

› VEČ
Preverite, s čim lahko Superb SportLine pospeši vaš srčni utrip! 

skoda.si/superb/superb_sportline

Paket SportLine je mogoče nadgrajevati. Toliko športnosti, kot si želite, 
toliko je dobite. To pomeni, da je lahko vaš Superb tudi odločna, resna 
športna limuzina z dvolitrskim motorjem TSI z 206 kW (280 KM), stalnim 
štirikolesnim pogonom in dvosklopčnim menjalnikom DSG. Ste skeptični? 
Namesto odgovora le podatek: pospešitev do 100 kilometrov na uro v 5,8 
sekunde in 250 kilometrov na uro končne hitrosti!

Videz Superba SportLine s črnim difuzorjem zaokroža sijajen črn lak 
na elementih karoserije: črni so obrobe prezračevalnih rež na pred-
njem odbijaču in maski hladilnika, obrobe stranskih stekel, spojler na 
prtljažnih vratih (limuzina), ohišji zunanjih ogledal, zaščitne letve na 
vratih in strešna nosilca (Combi). 

Volan je športen, trikrak, usnjen in s prirezanim spodnjim robom, ki 
dobro sede v dlan. Popolnoma nastavljivi športni sedeži ponujajo iz-
datnejšo bočno in stegensko oporo ter integriran vzglavnik. 

Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili z 
»veliko«, »zelo« ali »res na glas«, potem bo-
ste v Škodini garaži našli pravo vozilo zase. 
Modelom Monte Carlo, ki se lahko pohvalijo 

z dirkaškimi geni, in Octavii RS – tudi tisti 
z divjimi 230 konji – se je zdaj pridružila še 
dinamična dvojica Superb in Superb Combi 
SportLine! 

 BESEDILO: M. K. 
FOTO: Arhiv Škoda

KOLIKO KONJEV BI RADI KROTILI, KAKO GLOBOKO SE ŽELITE 
POTOPITI V VAREN OBJEM VOZNIKOVEGA SEDEŽA IN KAKO 
GLASNO BI SVETU SPOROČILI, DA SEDITE ZA VOLANOM PRAVEGA 
ŠPORTNIKA? 

PRIPRAVLJENI 
NA START
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BREZ OVIR Andrej Pulko, po poklicu inženir, a po duši 
družboslovec, je ljubezen do potovanj začutil 
že kot otrok, ko se je izjemno uspešno udele-
ževal strelskih tekmovanj po vsej nekdanji Ju-
goslaviji. Od takrat se ni ustavil. Kot pravi sam: 
»Prav vsak dan se skušam spomniti, kakšno 
srečo imamo, da sem se rodil v svetu, kjer so mi 
skoraj vse poti odprte.« Zadnja leta mu družbo 
dela zanesljivi štirikolesnik Yeti. »Zakaj potu-
jem z avtom? Ker mi ponuja neizmerno svobo-
do, spanje pod milim nebom in stanje na prav 
vsakem ovinku v iskanju najlepše svetlobe za 
objektiv mojega aparata.«

31

NE GLEDE NA TO, ALI STA 
V YETIJU SAMO DVA ALI 
KLEPETAVI ŠTIRJE, JE Z NJIM 
ZMERAJ ZABAVNO, SVET PA JE 
VELIK IN PROSTRAN. IN ČAKA NA 
VAS. NAJ VAS O TEM PREPRIČA 
PET KRATKIH ZGODB, NAŠIH 
PET POTOVANJ OD ROMUNIJE 
DO MONGOLIJE.

BESEDILO in FOTO: Andrej Pulko

Mongolija
Države: Madžarska, Ukrajina, 
Rusija, Mongolija, Kazahstan, 
Uzbekistan, Turkmenistan, 
Iran, Turčija, Grčija, 
Makedonija, Srbija, Hrvaška, 
Slovenija
Število kilometrov: 17.500 
Čas: junij–julij 2015

ZELO POZITIVNA JE BILA 
IZREDNO MAJHNA PORABA 
GORIVA, IN TO KLJUB OBUPNO 
SLABIM CESTAM. RAVNO 
TAKO STA OKRETNOST IN 
VODLJIVOST AVTOMOBILA 
FANTASTIČNI. 
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taborimo na najlepšem možnem kraju 
tega sveta. Nekdo, kot kaže, le bdi nad 
nami. 

Ne mine dvajset minut, ko dobimo 
obiskovalce, fante, s katerimi sem se 
pogovarjal v nasadih. Prepričati so se 
hoteli, ali je vse v redu in ali kar koli 
potrebujemo. Podarijo nam vrečko 
sveže nabranih kumaric. Sedaj imajo 
le to, pravijo. Odidejo šele, ko potrdimo 
skupni zajtrk na planini. Hitro zlezem v 
šotor, ker rahel veter s planine ohlaja 
pregreto ozračje. Zaspim ter se tu in 
tam zbudim, ker slišim Roka in Matica 
ter vaščane, ki nas prav vso noč obi-
skujejo. Mislim, da se zadnji obisk kon-
ča ob treh zjutraj.

Zjutraj je pred šotorom že Habib, ki pripra-
vlja čaj. S seboj prinese polno torbo, vse 
domače: kruh in kislo mleko od mame, ze-
lenjavo je utrgal kar po poti. Pojemo, Ha-
bib nam pripravi popotnico in krenemo. Že 
takrat, prav tisti hip vem, da bi se rad vrnil.

V KAZAHSTANU
Skrbniki parka nam dovolijo vožnjo z av-
tomobilom vse do reke, vendar z resnim 

opozorilom na izredno težaven vzpon ob 
vrnitvi. Ponudba je zelo mikavna, dilema 
še večja. Skupaj si ogledamo nevarni od-
sek. Skušnjava je večja kot previdnost. Če 
ne bo šlo, bomo že poiskali rešitev.

Tistih nekaj obiskovalcev nas začudeno 
gleda. Ne pustimo se zmotiti in peljemo 
vse do reke, do platoja, na katerem na-
staja manjši tabor. Ko bo dograjen, bo 
ponujal nekaj majhnih lesenih paviljo-
nov in nekaj gerkov (šotorov). Mi si svoje 
postavimo tik ob reki. Nato se z Maticem 
odpraviva na potep. Poiskala bi rada pre-
hod skozi sotesko. Nekaj časa se boriva s 
strmim pobočjem, dokler naju ne ustavi 
strma skala. Iščeva in iščeva pot, iskanje 
pa naju vodi do neverjetnih razgledov. 
Daleč naokoli ni nikogar, ves ta neverje-
tni  svet imava zase.

Po osemnajstih dneh na poti so to prvi 
malo bolj ležerni dnevi. Izkoristimo jih in 
ostanemo tam še tri naslednje. Potem 
se je treba vrniti in zdaj nas čaka tisti 
vzpon. Že dan pred odhodom sva si ga z 
Maticem dobro ogledala, tu in tam z lo-
pato zapolnila kakšno luknjo ter odstra-
nila večje kamenje in se čez njega zape-

ljala s praznim Yetijem. Pri vzponu bova 
upoštevala nasvet starejšega »ranger-
ja«, ki nama je svetoval, naj se drživa 
desne, kjer so tla iz žive skale. Tam bo 
kolo prijelo. Včeraj je bil test, danes pa 
gre zares. Včeraj je bil avto bolj ali manj 
prazen, danes pa je natovorjen kot veli-
ka kamela. Že včeraj je šlo zelo na tesno. 
Bomo videli.

Pred vzponom oba sopotnika zapustita 
avto, delno zaradi varnosti, delno zaradi na-
log, ki sta jih dobila, Zorica s fotoaparatom, 
Matic pa na cesti. Na vseh cestah, dobrih ali 
slabih, na asfaltu ali blatu, pesku ali skali, 
zelo pazim na avto. Vendar pri tem vzponu 
ne bo prostora za nežnost in previdnost. 
Vzpon je dolg, na cesti sta grušč in kame-
nje, cesta je polna ovinkov, vožnja vzvratno 
praktično nemogoča ... Moral bom peljati na 
polno. Šlo je. Polno otovorjen Yeti se je vzpel 
iz kanjona, rezerve pa tokrat ni bilo prav  
nobene.

ŽURKA V ŠPARTI
Ustaviva pri vaški gostilni na obrobju 
Šparte. Pred njo sedita starejša mo-
ška. Zadnji parkirni prostor zaseda 
motor, verjetno enega od vaščanov. 

Kazahstan
Države: Madžarska, Ukrajina, 
Rusija, Mongolija, Kazahstan, 
Uzbekistan, Turkmenistan, 
Iran, Turčija, Grčija, 
Makedonija, Srbija, Hrvaška, 
Slovenija
Število kilometrov: 17.500 
Čas: junij–julij 2015

KAZAHSTAN ZAZNAMUJEJO 
NEVERJETNO ZANIČ CESTE. 
OGROMNE LUKNJE IN 
POPOLNOMA UNIČENO 
VOZIŠČE SO NEKAJ 
VSAKDANJEGA. HVALIMO 
POGON. 

Romunija
Države: Madžarska, Srbija, 
Romunija, Bolgarija, Srbija, 
Hrvaška, Slovenija
Število kilometrov: 4.300
Čas: julij–avgust 2012

PRAV NEVERJETNA POT OD 
PRELAZA BORGO DO BUKOVINE 
JE IZMENJAJE VODILA TAKO PO 
GOZDNIH KOT PO MAKADAMSKIH 
POTEH. STALNI POGON 4X4 JE 
KOT DOMA NA TAKŠNI PODLAGI. 
NE ZATAJI PRAKTIČNO NIKOLI. 
VSE DOKLER SO VSA ŠTIRI 
KOLESA TRDNO NA PODLAGI, SE 
YETI NE USTAVI.

NA KITAJSKI MEJI
Pred nami so vrhovi, pokriti s snegom. 
Zdijo se čisto blizu, hkrati pa pred-
stavljajo mejo s Kitajsko. Pred nami 
je planota. Z leve jo obkroža gorska 
veriga, z desne pa se izgublja v ne-
skončnem pustem hribovju. Kamor 
seže pogled, ni videti žive duše. Tako 
prazno in tako lepo? Kaj je tako lepega  
v praznini?

Vozimo ob jezeru Khurgan v Mongoliji. V 
daljavi zagledamo naš končni cilj, jezero 
Khoton. Z vsakim metrom postaja ce-
sta neverjetno težavna. Vozimo slalom 
med petnajst do dvajset centimetrov 
visokimi skalami. Tu in tam prav grozno 
udari po dnu. Ustavljamo avto in iščemo 
pot. Kam? Po zgornji, po spodnji poti? 
Čez potok? Kako globok je? Bomo sploh 
lahko kje obrnili avto? Za nami je nekje 
sto petdeset kilometrov peklenske poti, 
do cilja jih je manj kot petnajst. Petnajst 
neprevoznih kilometrov.
Matic poskusi peš. Po dveh urah se vrne 
in pravi, da bi mogoče šlo. Okej, torej po-
skusimo. Prebijemo se še kakšen kilome-
ter ali dva, naprej pa ne gre. Ni poti. 
Privoščimo si prosto popoldne in še da-
nes sem Maticu hvaležen zanj. Vsak zase 
smo na neverjetnem Altaju iskali pot ali 
mogoče sebe. Pot telesa in pot duše. 

Pred močnim vetrom s planine poiščemo 
zavetje v manjši kotanji, v kateri posta-
vimo šotora. Na vrhovih divja nevihta, ki 
ne pojenja pozno v noč, ko težki, grozeči 
nevihtni oblaki končno izginejo. Prebu-
dimo se v prelepo jutro. Kako drugačen 
je današnji dan. Včerajšnji »neuspeh« 
je pozabljen. Vsi trije smo kot novi. Plju-
ča nam je prečistil veter s planin. A tre-
ba se je še vrniti. Počasi, prav počasi se 
prebijamo. Najprej je treba čez gorsko 
reko, čez katero peljejo zložena bruna, 
ki jim le kamenje preprečuje, da se ne 
bi odkotalila v vodo. Most je širok komaj 
dovolj za Yetija. Ko so prva kolesa na 
mostu, vidim samo še nebo in od tam 
naprej sem odvisen od Matica. Vsega 
nekaj sto metrov dlje naletimo na novo 
resno oviro. Nevihta je za seboj na cesti 
pustila majhno jezero. Zorica neutru-
dno išče kakšen obvoz, a zaman. Edi-
na pot vodi naravnost preko vode. Ne 
skrbi me voda. Skrbi me, kaj je skrito  
pod gladino.

Matic se poda v ledeno mrzlo vodo. 
Išče skrito kamenje. Po čiščenju na-
loživa kamenje ob rob jezerca in tako 
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ustvariva trdno podlago za kolesa. 
Dvakrat, trikrat preveriva najino kon-
strukcijo. Nikamor se ne mudi. Potem 
sedem za volan in pogledam Matica. 
Popolnoma se moram zanesti nanj in 
na njegova navodila. Počasi in z veli-
ko mero zaupanja uspešno opravimo 
tudi s to preizkušnjo. Že drugič v vsega 
uri ali dveh smo ugotovili, da smo kot  
ekipa nepremagljivi.

ZAJTRK NA GORI
Vozimo proti jugu. Pred nami je ka-
kšnih tisoč kilometrov polpuščavskega 
sveta. Prometa skoraj ni. Tu in tam pri-
pelje nasproti kakšna cisterna. Počasi 
me premaga utrujenost in volan prepu-
stim Roku ter Maticu. Z zadnjega sedeža 
še tu in tam pogledam na števec ter na 
GPS. Roku zabičam, naj z Yetijem ravna 
lepo, saj si tukaj resnično ne želim ka-
kšne okvare. Vsake toliko se ob avtomo-
bilu pojavi peščen vrtinec. Občasno jih je 
več hkrati. Včasih celo zapeljemo skozi 
kakšnega. 

Smo v Iranu, nekje na pol poti med Maša-
dom in Kermanom. Vročina, prah in pesek 
ter zadnje tuširanje, ki je bilo pred dnevi, 

kličejo po vodi, po tekoči vodi, v katero bi 
lahko namočili vsaj noge. A kamor seže 
pogled, so samo pesek, skale, prah in 
neznosna vročina.

Na desni zagledam gorovje, kakšnih 
petnajst kilometrov mora biti do njega. 
Če kje, potem bodo na vzhodni strani 
tega gorovja kakšno zelenje, kakšno 
drevo in mogoče tudi voda. Približamo 
se in uzremo vas, nad njo pa nasade, 
ki pomenijo zavetje, prostor za šotor 
in vodo. Počasi vozimo skozi naselje in 
proti nasadom, kjer opazimo ljudi. Šotor, 
spanje … Odkimavanje. Ne gre. Kako ne 
gre? Poskusim še enkrat. Še enkrat, ne 
gre! Stojim tam in obupan zrem predse. 
Ne gre, pravijo prijazno, ker tam zgoraj ni 
luči. Ampak luč imamo s seboj! Tudi njim 
vidno odleže. Za vodnika, ki nam bo po-
kazal prostor za spanje, določijo mlade-
ga profesorja, ki je v vasi na počitnicah 
in govori angleško. Sledim mu in odpelje 
me po precej strmi poti visoko nad vas, 
kjer mi pokaže prostor pod krošnjo veli-
kega drevesa. Nekaj metrov proč priteče 
iz planine potok. Še pred uro ali dvema 
smo sredi puščave sanjali o drevesu, 
zavetju z vsaj malo tekoče vode, zdaj pa 



Grčija
Države: Hrvaška, Črna gora, 
Albanija, Grčija, Makedonija, Srbija, 
Hrvaška, Slovenija
Število kilometrov: 4.500
Čas: maj 2012

Iran
Države: Hrvaška, Srbija, Bolgarija, 
Turčija, Iran, Armenija, Gruzija, 
Turčija, Grčija, Makedonija, Srbija, 
Hrvaška, Slovenija
Število kilometrov: 14.500 
Čas: junij–julij 2014

ZAVITE GRŠKE CESTE SO KOT 
NALAŠČ ZA YETIJA. NAJBOLJE SE 
POČUTI ZUNAJ AVTOCEST, NA 
RAZGIBANIH REGIONALNIH CESTAH. 
TUKAJ PRIDE DO POPOLNEGA 
IZRAZA NEVERJETNA LAHKOTNOST 
NJEGOVE VOŽNJE, KI SE KAŽE V 
OKRETNOSTI, KONSTANTNI ZALOGI 
MOTORNE MOČI IN IZREDNO 
SKROMNI PORABI.

NA POTI PO IRANU NAS JE YETI 
NAVDUŠEVAL S SVOJO IZREDNO 
USKLAJENOSTJO MENJALNIKA 
IN MOTORJA. BREZ NAJMANJŠE 
TEŽAVE SMO POLNO NALOŽENI 
PREMAGALI TAKO PRELAZ NA 
VIŠINI 3.200 METROV KOT TUDI 
IZREDNO VROČINO, KI JE NARASLA 
VSE DO 50 STOPINJ CELZIJA. KLJUB 
VSEM EKSTREMNIM OKOLIŠČINAM 
SEM IMEL OBČUTEK, DA IMAMO ŠE 
OGROMNO REZERVE. MOTOR IN 
MENJALNIK TER TUDI ZAVORE SO SI 
ZASLUŽILI ČISTO DESTKO. 

Nekako poskušava parkirati najin avto, 
ko iz gostilne priteče možak in umakne  
motor. V gostilni je nekaj domačinov, 
oprema je izpred približno tridesetih let, 
na steni pa je TV in na njem nogomet. 
Pojavi se gospa, ki govori grško, in hitro 
ugotovim, da z angleščino ne bo šlo. Nič, 
odpelje me v kuhinjo, kjer ji pokažem, 
kakšno kavo in pivo bi želela. Popijeva in 
greva, pred gostilno pa naju ustavita mo-
žaka. Če govorim nemško?
»Nekaj malega,« rečem.
»Eins, zwei, drei …,« odgovori eden od nji-
ju ponosno in tako do deset.
Ali lahko objame Zorico? Pa ja … Objame 
jo prvi, pa drugi, Zorica ju v slovo še polju-
bi in greva. Legendi.

Bolj ali manj na pamet se voziva po lo-
kalnih cestah in tako naletiva na str-
njeno vasico na vrhu manjšega hriba. 
Ulice so tako ozke, da morava z Yetijem 
skoraj po dveh kolesih. Na trgu se nekaj 
pripravlja. Sledim slutnji in pustiva avto 
na začetku vasice. V GPS-u še označi-
va lokacijo, če bova »pozna«. Cerkvica 
je okrašena z zastavicami, na trgu pa 
je polno pogrnjenih miz. Izbereva eno, 
ko se od nekod pojavi mladenič in po-
kaže na listke s priimki, pritrjene na  
prtih miz. Zorica, nič ne bo, žal. Skoraj se 
že obrneva, ko se od nekod najde še ena 

miza in za njo je prostor. Kakšen užitek 
je opazovati prihajajoče ljudi! Vsak je v 
svoji najboljši opravi. K nama sede sta-
rejši možak in nama vsaj petnajst minut 
nekaj govori v grščini. Nič ne razumeva, 
ampak saj niti ni pomembno.

Na mizi je vedno več hrane, naročiti pa 
je ni mogoče. Bova že golaž ob šotoru, 
si govoriva. Potem lastnik gostilne opazi 
najine lačne oči in naju povabi k sebi. Ob 
»pogovoru« v grščini se tako najeva, da 
nobeden od naju ne pomisli več na hra-
no iz konzerve. Padeta seveda še runda 
ali dve, in ko se s pomočjo Garmina vrne-
va do avtomobila, je ura dve zjutraj. Nekdo 
bo moral postaviti šotor.

DRAKULA?
Na prelazu Borgo smo. Kakšna ura, mo-
goče dve manjkata do sončnega zahoda. 
Z Yetijem, v katerem smo štirje, dva fanta 
in dve dekleti, zavijemo na makadam, na 
cesto, ki naj bi bila panoramska. Smo v 
Romuniji, v deželi grofa Drakule, in tisti, 
ki poznajo filme o njem, vedo tudi, kje je 
prelaz Borgo, ter poznajo obvezno sceno 
s kočijo.

V daljavi kmetje z vilami obračajo seno, po 
cesti pelje voz z oblakom prahu za seboj. 
Prepričani smo, da se bo cesta počasi obr-

nila in nas pripeljala na izhodišče, a se ne. 
Spuščamo in spuščamo se vse nižje. Ce-
sta je vse bolj podobna gozdarski. Nikjer ni 
žive duše, tudi sonca že dolgo ni. Končno 
se pred nami pojavi star razmajan avto in 
v njem sta dve nuni. Nič se ne razumemo. 
Saj sta rekli, da je cesta krožna, ali ne? 
Lepo bi bilo, ko bi bila, ker imamo goriva le 
še za kakšnih 70 do 80 kilometrov. Konč-
no napravimo to, kar bi morali takoj – pre-
verimo zemljevid in ugotovimo dvoje: a) 
cesta je res krožna in b) krog je prevelik za 
preostanek našega goriva. Naprej ne bo 
šlo, nazaj tudi ne. 

V dolini ob potoku najdemo prostor za 
taborjenje. Del ekipe postavlja šotora, 
drugi del pa pripravlja večerjo. Vračata se 
sproščenost in nasmeh. Potem zaslišimo 
ropot. Gledamo, oprezamo levo in de-
sno, pa nič, le zvok, ki je vedno močnejši 
in za katerega bi prisegli, da ga povzro-
čajo kopita konj, ki dirjajo proti nam, voz, 
ki ga vlečejo za seboj, in udarjanje verig 
v stranice tega voza. Stopim proti cesti, 
po kateri mi ušesa pravijo, da dirja ta voz, 
govorijo, da je le nekaj metrov proč, a ga 
ne vidim. Nemogoče, si govorim, to je ne-
mogoče. Še dvakrat tisto noč je potoval 
nevidni voz mimo nas in do jutra ni nihče 
zaspal niti za sekundo. Ali ta kočija pod 
prelazom Borgo še vedno vozi?
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ČE BI 
MIDVA SE KDAJ 
SREČALA ...
ŠKODA FAMILY MODELI

Kombinirana poraba goriva: 3,4-7,2 l/100 km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. skoda.si
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