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PRIHAJA NAŠ ČAS

Čas za nas. Za tisto, kar edino zares šteje ter 
bi moralo biti vedno in povsod najpomemb-
nejše. Za ljudi, ki jih imamo radi. Nobeno dari-
lo ni lepše od trenutkov, ki jih preživimo sku-
paj in ostanejo z nami še dolgo po tem, ko se 
kolesje časa odvrti naprej. 

Prazniki so odličen izgovor, da spet najdemo 
pot do svojih dragih. Včasih je to odprta in 
široka cesta, drugič ovinkasta in polna ovir. 
A cilj je vreden poti. Zemljevid se skriva v va-
šem srcu. 

Mi smo tu zato, da boste tja, kamor vas vodi 
srce, vedno prispeli udobno in varno. S po-
gledom, uprtim daleč v prihodnost, pričaku-
jemo pomlad, ko bo Škoda predstavila svojo 
vizijo električne mobilnosti po meri človeka, 
koncept VisionE. Še prej pa se bo naši družini 
končno pridružil nov član. 

Dobrodošel v Sloveniji, Kodiaq!

Petr Podlipný,
direktor blagovne znamke Škoda, 
Porsche Slovenija d. o. o.
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IZSTOPATI 
IZ MNOŽICE 
NI DOVOLJ.
POBEGNI JI!

ŠKODA SCOUT

Kombinirana poraba goriva: 3,4-4,9 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.siPorsche Slovenija, d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.



PRAVLJIČNE DEŽELE
Kje: Bohinj, Gorajte pri Škofji Loki

Z najmlajšimi se lahko odpravite na 
potep po skritih deželah in se znova 
vrnete v brezskrbni čas otroštva. 
Ob Bohinjskem jezeru boste konec 
decembra našli Božičkovo deželo, 
kjer vas bodo v leseni koči pričakali 
Božiček, njegova pomočnica in palč-
ki. Najmlajši se lahko zabavajo na 
jelenčkovem spustu, ledenem tobo-
ganu, v polhovem rovčku, zapleteni 
pajkovi mreži, se sprehodijo po 
spretnostni potki in se preizkusijo 
v slepem ribolovu. V predbožičnem 
času prav tako oživi pravljična deže-
la Gorajte, kjer se lahko v 30-minu-
tni predstavi sprehodite skozi pet 
različnih pravljic. 

ADRENALINSKO SANKALIŠČE
Kje: Rogla

Adrenalinsko sankališče Zlodejevo 
na Rogli je primerno tako za otroke 
in začetnike kot tudi za adrenalin-
ske ekstremiste. Spustite se lahko 
po 1360 metrov dolgem vijugastem 
sankališču, po katerem boste v 
udobnih in varnih saneh drveli s 
hitrostjo vse do 40 km/h ter v nekaj 
minutah premagali več kot 150 me-
trov višinske razlike. 

DRUŽINSKO DRSANJE
Kje: Ljubljana, Bled, Maribor, Kranj, 
Celje, Velenje ...

Če ste ljubitelji športnih aktivno-
sti, je drsanje odlična rešitev za 
spontan družinski popoldan. Pokrita 
drsališča ali drsališča na prostem 
najdete v skoraj vseh večjih krajih v 
Sloveniji, za drsanje pa ne potrebu-
jete veliko predznanja. V večini dvo-
ran je možna tudi izposoja drsalk. 

HIŠA STRAHOV
Kje: Ljubljana

V Ljubljani se je oktobra odprla prva 
virtualna hiša v Evropi, v kateri lahko 
doživite svoje nastrahotnejše sanje. 
Posebna očala vas popeljejo v svet 
virtualne realnosti, v katerem srečate 
dr. Groznika, psihiatra dunajske šole, ki 
slovi po poskusih na ljudeh, in njegove 
paciente, nad katerimi so obupale tudi 
najuspešnejše psihiatrične bolnišnice. 
Obisk je primeren za tiste najbolj neu-
strašne in za ljubitelje grozljivk, mlajši od 
12 let pa hišo strahov lahko obiščejo le v 
spremstvu staršev. 

GOZDNI POBEG
Kje: Ljubljana

V gozdu pri Ljubljani vas čaka malo 
drugačna soba za pobeg – brez sten in 
strehe. Ljubitelji ugank in narave lahko 
ob raziskovanju gozda iščete sledi in 
razvozlavate šifre, da pridete do cilja. 
Igra je primerna za otroke nad 14. letom 
starosti in za skupine od 2 do 5 igralcev. 
Otroci med 8. in 13. letom pa lahko v 
spremstvu odraslega raziskujejo gozd 
in razvozlavajo uganke v dveh posebnih 
gozdnih pobegih, vsebinsko prilagojenih 
otrokom. 

MOZGAONICA
Kje: Zagreb

Več kot 250 lesenih didaktičnih 
iger, sestavljank in ugank vam 
bo prevetrilo možgane, ob tem 
pa se bodo otroci na zaba-
ven način naučili kreativnega 
razmišljanja in odkrivali svoje 
potenciale. V pametni igralnici 
najdete vse od XXL-domin do 
ugank s piramidami in testa 
ljubezni. Odpravite se na izlet v 
Zagreb (v adventnem času je še 
posebej zanimiv) ter preživite 
koristen in poučen družinski 
popoldan. 

MUZEJ ILUZIJ
Kje: Ljubljana

V zabavnem in poučnem Muze-
ju iluzij vas bodo najrazličnejši 
eksponati, igralnica za male 
možgane in interaktivne sobe 
povsem presenetili ter porušili 
vaše predpostavke o svetu. 
V muzeju boste našli sobo 
ogledal, se izgubili v neskončni 
sobi, se uprli gravitaciji ter se 
fotografirali v vseh (ne)mogočih 
pozah. Obisk je primeren za vse 
generacije.
 

VEČERJA NA ZAJLI
Kje: Krvavec

Privoščite si zaslužen oddih, 
zaupajte otroke v varstvo in 
se pustite z boljšo polovico 
razvajati ob večerji na ka-
binski žičnici Krvavec. Poleg 
kulinaričnega doživetja lahko 
uživate tudi v dih jemajočem 
razgledu, ko lebdite nad vrhovi 
dreves, travniki in med hribi. 

 

ŠE
VERJAMETE
V PRAVLJICE?
KRATKI DNEVI, VELIKO TEME, MRAZ … LE KDO BI SE POTEPAL IN ODKRIVAL 
NEZNANO? MI, SEVEDA! DA SE BOSTE TUDI VI LAŽJE ODPRAVILI S TOPLEGA 
DOMA V ZABAVE POLN SVET, SMO ZA VAS IN VAŠE NAJDRAŽJE PRIPRAVILI 
NEKAJ ZANIMIVIH PREDLOGOV. POIŠČITE PRAVEGA ZASE, KAJTI ZIMA NA 
SIMPLY CLEVER NAČIN NI NIKOLI DOLGOČASNA!

 BESEDILO: Maja Burja

ODGOVORITE ISKRENO

Raje imamo resnično zabavo.  
Adrenalin ali možgančki?

Noben izziv ni prevelik za nas. 
Najraje bi ...

Adrenalina ni nikoli preveč. 
Izbrali bi ...

... PRESTRAŠILI 
STRAHOVE

... IGRALI 
MISELNE IGRE DRUŽINSKO V DVOJE

... DOKAZALI, KDO JE 
GOSPODAR GOZDA

... spremenili pogled na svet

DA SNEG LED

› VEČ

Vse natančnejše informacije ter še več predlogov in idej za zabavno zimo vas čaka na simplyclever.si/kaj-poceti-pozimi.
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1.        MOTORIZACIJA
Na voljo je pet pogonskih agregatov: dva 
motorja TDI in trije motorji TSI. Sodobni, 
prisilno polnjeni štirivaljniki prostornine 
od 1,4 do 2,0 litra zmorejo od 92 kW (125 
KM) do 140 kW (190 KM) ter so opremljeni 
s sistemom start-stop in z rekuperacijo 
zavorne energije, nekateri pa tudi z ak-
tivno tehnologijo valjev ACT. Ta začasno 
izklopi drugi in tretji valj, v dvovaljnem na-
činu pa je štirivaljnik učinkovitejši. Odvi-
sno od načina vožnje zmore tehnologija 
privarčevati tudi več kot pol litra goriva na 
sto prevoženih kilometrov.

Za prenos moči lahko skrbijo zelo različ-
ne tehnologije: šeststopenjski ročni me-
njalnik, menjalnik DSG, pogon spredaj in 
štirikolesni pogon 4×4. Še bolj vznemirlji-
va postane vožnja s sistemom za izbiro 
voznega profila Driving Mode Select in 
z novim prilagodljivim uravnavanjem 
blaženja (DCC). Pri obeh sistemih je z raz-
ličnimi nastavitvami mogoče prilagoditi 
delovanje krmilnega sistema, pedala za 
plin, menjalnika DSG in blaženja.

2.                              RAZRED SUV
Modna muha? Tudi, a nikakor ne zgolj 
to: športni terenci so pač vsestransko 
uporabni avtomobili. Združujejo na vi-
dez nezdružljive svetove: zaradi svoje 
prostornosti veljajo za nadvse uporabno 
družinsko vozilo, a so hkrati tudi elegan-
ten avto za urbano okolje in simbol neo-
mejenega voznega užitka. Visok položaj 
za volanom, dobra vidljivost iz avtomobi-
la in občutek zaščitenosti pred zunanjimi 
nevarnostmi tvorijo emocionalno jedro 
navdušenja nad njimi.

Prodajne številke teh vsestransko upo-
rabnih avtomobilskih švicarskih nožkov 
so zgovorne: po raziskavi podjetja JATO 
Dynamics je število novoregistriranih 
športnih terencev v Evropi v letu 2015 
preseglo 3,2 milijona, kar v primerjavi z 
letom prej pomeni 24-odstotno pove-
čanje. Športni terenci so se tako prvič 
zavihteli na sam vrh najbolje prodajanih 
avtomobilov v Evropi – pred majhne av-
tomobile in daleč pred avtomobile nižje-
ga srednjega razreda.
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KODIAQ, POIMENOVAN PO NAJVEČJEM RJAVEM MEDVEDU, ZAPELJUJE Z ROBUSTNO, DINAMIČNO, 
A HKRATI ELEGANTNO PODOBO, IGRAJE OBVLADUJE ŠE TAKO ZAHTEVEN TEREN IN VELIKODUŠNO 
RAZVAJA SVOJE POTNIKE. ZIMSKEGA SPANJA BO KMALU KONEC IN NOVO PRIJAZNO ZVER NA 
SLOVENSKIH CESTAH PRIČAKUJEMO ŽE MARCA.

NOV 
MEDVED 
V SLOVENIJI

 BESEDILO: Matej Kačič in Karl Zajc  
FOTO: Arhiv Škoda

Kako? Tudi z izklopom drugega in tretjega 
valja med lahkotnim križarjenjem, kadar 
promet in cesta to dopuščata. Dizelski na-
vor pa iz Kodiaqa naredi garača in atleta. 

JASNE PRIORITETE
Prostor v Kodiaqu brez pretiravanja diha, kot 
bi sedeli v svetli dnevni sobi. Ne gre samo 
za to, da se sedi res udobno in da se tudi 
košarkarjeva kolena zadaj zlepa ne bodo 
dotaknila voznikovega ali sovoznikovega 
naslonjala. To je najprostornejši športni te-
renec svoje kategorije. 

Kdor se bo v tem avtomobilu pritoževal nad 
prostorom, mora pač razmisliti o potniškem 
dostavniku, drugega mu ne preostane. Za 
zadnjimi sedeži je prava avtomobilska klet 
z vsemi pritrdilnimi mesti in prilagodljivim 
dnom, ki ponuja nič manj kot 720 litrov pro-
stora, največ med vsemi Škodami in več kot 
vsi konkurenti. Zaradi spremenljivega po-
tniškega tlorisa se zadnja klop pomika za 
18 centimetrov, nastaviti pa se da tudi njen 
naklon in lahko se zloži v razmerju 60 : 40.

Če se položita zadnja klop in naslon sovoz-
niškega sedeža, nastane dobra dva kubična 
metra prostora (2.065 litrov) in električno 
gnana prtljažna vrata se bodo brez težav 
zaprla tudi pri 2,8 metra dolgih predmetih. 
Kot piko na i Kodiaq ponuja še šesti in sed-
mi sedež. V tretji vrsti se bo mogoče peljati 
čisto spodobno, in tudi ko je v avtomobilu 
sedem ljudi, še vedno ostane 270 litrov za 
prtljago.

ZAŠČITNIŠKA NARAVA
Kodiaq v različici s pogonom 4×4 lahko vle-
če do 2,5 tone težko prikolico. Pri tem pride 
prav pomočnik za vzvratno vožnjo prikolice 
– Trailer Assist. Ta ob nastavljeni smeri sa-
modejno krmili volan, da prikolica zavije tja, 
kamor je voznik nakazal s stikalom. Tu so še 
voznikovi pomočniki, ki naredijo vse, kar je 
mogoče, da Kodiaq nikoli ne bo poškodo-
val nikogar. Z radarjem (aktivni tempomat) 
spremlja promet, prepreči nalet v mestu do 
hitrosti 34 kilometrov na uro in pri tem spre-
mlja tudi pešce. S pilotirano vožnjo vozniku 
do hitrosti 60 kilometrov na uro pomaga 
voziti v zastojih, kjer tudi krmili in zna sam 
obvoziti oviro. Bere prometne znake, nadzi-
ra mrtve kote, pri vzvratni vožnji pa aktivno 
nadzoruje okolico. 

Kdor se boji velikega avtomobila, bo moral 
sesti za volan Kodiaqa in se prepričati, da je 
z vidika varnosti in uglajenosti tako opre-
mljen velikan veliko lažje obvladljiv in manj 
stresen za vožnjo kot marsikateri manjši 
avtomobil.

Pa ne samo na cestah: Kodiaqov inteli-
gentni štirikolesni pogon in 19-centimetr-
ska oddaljenost od tal sta idealna za voz-
niške pustolovščine na vseh podlagah, ko 
s pritiskom na stikalo izberete vozni pro-
gram Off-road, pa onkraj asfalta padejo še 
zadnje meje!  Mi smo Kodiaqa zapeljali na 
Palmi de Mallorci.

KAKO GA JE TOREJ VOZITI?
Kodiaqu sem zaupal že po prvih treh za-
vojih. Bere cesto in razume fiziko. Nos drži 
smer, oprijem in prenos moči na podlago pa 
poleg pogona 4×4 mojstrsko na vsak nju-
tonmeter natančno dozira še elektronska 
zapora diferenciala XDS+.

V zavoju Kodiaq naravnost osupne. Nos se 
zagleda v vrh ovinka in brez odstopanja 
sledi točki. Kolesa ne popuščajo, četudi 
kavčuk na površini gum preživlja težke 
čase. Neverjetno, kako lahkotno in na-
tančno je mogoče ta veliki avtomobil nizati 
iz zavoja v zavoj. Podvozje, blaženje, hipen 
prenos navora zaradi pametnega štirikole-
snega pogona … – saj ne moreš, da se ne 
bi nasmejal. Uravnoteženost je skoraj na 
ravni hitre kombilimuzine!

Lahka gradnja in čvrstost karoserije ter 
dinamični nadzor podvozja DCC … Bale-
tna predstava težke kategorije, in to v 
kakšnem stilu! Še motorist se je obrnil, ko 

sem mu z vso vnemo s hitrim tempom od-
ločnega odriva medveda sledil v kombina-
cijo hitrih zavojev na robu pečin.

Sledil je še prehod na peščeno podlago. 
Skoraj bi si upal trditi, da sva bila celo mal-
ce prepogumna, a senzorji in hipen odziv 
pogona sestavijo izračun, ki se izide. Luč-
ka ESP je samo pomežiknila, smer pa sva 
držala tako suvereno, da sem si prav pred-
stavljal, kako kosmati kodiak obvladuje 
svojih 600 kilogramov na kamnu sredi de-
roče reke in bliskovito reagira, ko se losos 
požene iz peneče se vode.

No, nekako tako je videti vožnja tega veli-
kega športnega terenca onstran robnikov: 
natančna, odzivna in vselej z rezervo opri-
jema. Kremplji pustijo sledi, ko se kodiak 
odrine. Kolesa Škodinega Kodiaqa se znajo 
ravno tako silovito odgnati in pustiti sledi, 
le da so zmožna slediti idealni liniji zavoja, 
četudi zunaj dežuje.

MOČNO SRCE
Nadgradnjo voznih občutkov, ki se izpod 
Kodiaqovih koles sestavijo v sliko odlično 
vodljivega in udobnega športnega terenca 
z zanesljivo lego tudi na slabših poteh,  do-
dajo njegovi bencinski stroji TSI in dizelski 
TDI ter 6- in 7-stopenjski menjalnik DSG z 
dvojno sklopko. Ne glede na vozniške želje 
pogonski sklop ne razočara. Razpon moči 

seže od 125 pa vse do 190 konjev, ključni pa 
sta tudi zaloga navora in predvsem energij-
ska dresura konjenice.

Z dolžino 4,7 metra je Kodiaq 16 centime-
trov krajši od Superba in 4 centimetre dalj-
ši od Octavie. Njegova medosna razdalja 
meri 2,791 metra, kar se pozna na izdatni 
prostornosti potniške kabine. Po dolžini to 
torej ni največja Škoda, po prostornosti pa 
zagotovo. Prvaki v tetrisu tukaj ne bodo 
blesteli, ker je prostora toliko, da prtljaga ne 
potrebuje milimetrskega pristopa. To je pra-
vi avtomobil za vse, ki radi potujejo, vozijo 
kolesa, kajte, smuči, nahrbtnike, kletko za 
psa ter taščo in mamo skupaj.

Da, 140 kilovatov in 400 njutonmetrov te-
stnega Kodiaqa je impresiven podatek, k 
temu pa dodajte še zelo hiter samodejni 
menjalnik, ki zmore prenesti še četrtino ve-
čji navor, in hitro postane jasno, da medved 
vleče silovito. To je avtomobil, ki je v odlični 
kondiciji, povrhu pa s sodobnimi tehnolo-
gijami – od rekuperacije pa do voznih pro-
gramov in sistema start-stop – poskrbi za 
učinkovito porabo energije.

Z bencinskimi 150 konji, ki zajetno količino 
navora ponudijo že od 1.400 vrtljajev naj-
prej, je Kodiaq neverjetno uglajen avtomo-
bil, ki se je kljub meram sposoben zado-
voljiti tudi z dobrim 7-litrskim povprečjem. 



Kodiaq ponuja možnost električno po-

klopljive vlečne kljuke. Sistem nadzirate 

s stikalom v prtljažnem prostoru.

V vsakih od sprednjih vrat je poseben prostor 

za shranjevanje dežnika. Izdelan je iz vodood-

pornega materiala in omogoča spravljanje de-

žnika brez bojazni, da bi si voda utrla pot v ka-

bino. Zasnovan je namreč tako, da lahko voda 

odteče iz avtomobila.

Drugo vrsto sedežev je mogoče pomikati naprej in 

nazaj za 18 centimetrov. Sedeža sta ob tem deljiva v 

razmerju 60 : 40, posebej pa je mogoče nastavljati tudi 

naklon naslonjal. Omeniti velja tudi možnost tretje se-

dežne vrste.

Virtualna stopalka omogoča odpiranje in zapiranje prtlja-

žnih vrat tudi takrat, ko imate polne roke. Rešitev deluje s 

pomočjo senzorja  na spodnji strani zadnjega odbijača. Če 

nimate prostih rok, tako le pomaknite nogo v bližino sen-

zorja in vrata se samodejno odprejo, enako preprost pa je 

postopek zapiranja.  Rešitev je sicer na voljo v kombinaciji 

s sistemom električno podprtega odpiranja prtljažnih vrat.

Jumbo Box je praktičen odlagalni predal v nastavljivem 

sredinskem naslonu med prednjima sedežema ter 

je enostavno dosegljiv vozniku in sopotniku spredaj. 

Hlajen prostor lahko uporabljate za spravljanje prigriz-

kov, ki bodo v času potovanja ostali sveži, ali pa vanj 

shranite dragocene stvari, kot sta mobilni telefon in 

fotoaparat.

Plastična zaščita na vseh štirih stran-

skih vratih, ki samodejno izskoči, ko 

odpremo vrata, preprečuje praske na 

vašem in sosednjem vozilu. Za to reši-

tev boste še posebej hvaležni na ozkih 

parkirnih mestih, zaščita pa se sama 

tudi umakne, ko vrata zapremo.

Poseben predalček za induktivno polnjenje telefona 

za boljši sprejem signala poveže pametni telefon z 

zunanjo anteno vozila.

Kodiaq premore več kot 30 rešitev 
po načelu Simply Clever! ZA KOGA JE?

1. ZA DRUŽINE
Kodiaq je osebni avto, a tudi veliko-
prostorec za številno družino. Med 
vsakodnevnimi vožnjami v službo, raz-
važanjem otrok v vrtec in šolo ter na 
družinskih izletih ga hitro posvojiš. Le 
kako ga ne bi? Zadnja sedežna klop je 
za več udobja serijsko vzdolžno pomič-
na in ima nastavljiv naklon naslonjal, 
za drugo vrsto sedežev pa je ogromen 
prtljažnik. Kovček, poganjalček, hladil-
na torba, žoga in kup drugega – vse to 
se kar izgubi v 720 litrih, iz dna prtlja-
žnika pa lahko opcijsko potegnemo še 
dodatni par sedežev in s seboj na pot 
vzamemo tudi kakšnega sosedovega 
otroka. V številni družbi je potovanje 
veliko lepše, mar ne?

2. ZA LJUBITELJE PUSTOLOVŠČIN 
Kodiaq je idealen za pobeg od vsakda-
njih navad in ustvarjen za vznemirljiva 
doživetja. Zaradi terenskih genov je 
prijazen spremljevalec pri najzahtev-
nejših prostočasnih aktivnostih in pri-
jatelj vseh tistih, ki jih pustolovski duh 
rad zvabi z urejenih cest. Za terensko 
zabelo in suveren prihod Kodiaqa na 
cilj v še tako nemogočih razmerah ob 
robustnih plastičnih zaščitah in večjem 
odmiku od tal poskrbijo različne tehno-
logije, ključno vlogo pa imata štiriko-
lesni pogon in terenski vozni program. 
Pritisk na gumb Off-road aktivira funk-
cije, ki pomagajo pri varnem obvlado-
vanju težjih terenov, in pustolovščina 
se lahko začne.

3. ZA TISTE, KI IMAJO RADI ODLIČEN 
PREGLED NAD DOGAJANJEM
Kodiaq se brez težav prilagodi vašemu 
življenjskemu slogu, tudi če nimate 
vsakodnevnih obveznosti. Z zmerno 
velikostjo zagotavlja lahkotno vožnjo 
po mestu, zaradi 19-centimetrske od-
daljenosti od tal in dobre preglednosti 
voznik hitro dobi občutek popolnega 
nadzora, obenem pa Kodiaq omogo-
ča tudi lažje vstopanje. Užitek v vožnji 
podpira tudi široka paleta sistemov za 
povečanje udobja in varnosti, cenjeni 
pa so predvsem vgrajeni sistem štirih 
kamer za pogled okoli vozila, parkirni 
senzorji in sistem za samodejno par-
kiranje, kot zelo pameten pomočnik 
pa se izkaže tudi aktivni ohranjevalec 
hitrosti.

PROSTORNOST: Sedem sedežev in največji prtljažnik v razredu sta najizrazitejša atri-
buta prostorne notranjosti. Seveda gre zraven tudi več kot dovolj prostora za potnike na 
prednjih sedežih in za tiste v drugi vrsti, praktičnost pa dopolnjujejo številne domiselne 
Simply Clever rešitve.
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PRILAGODLJIVOST: Druga vrsta sedežev je serijsko opremljena s funkcijo pomika klopi na-
prej ali nazaj za 18 centimetrov, kar zagotavlja dovolj notranje prilagodljivosti za 5- ali 7-se-
dežno različico. V standardni postavitvi ponuja Kodiaq potnikom v drugi vrsti kar 1.014 mili-
metrov  prostora za glave in do 104 milimetre prostora za kolena. Naslon je mogoče položiti v 
razmerju 60 : 40, vsakemu od obeh delov naslona pa je moč prilagoditi tudi kot. 
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MOČ: Sodobni bencinski in dizelski motorji s prostornino od 1,4 do 2,0 litra ponujajo moč v raz-
ponu od 92 do 140 kW. Ob tem lahko izbirate med šeststopenjskim ročnim ali šest- in sedem-
stopenjskim samodejnim menjalnikom DSG z dvojno sklopko.

5

VARNOST: Kodiaq v svoj razred prinaša celo vrsto varnostnih elementov in sistemov, ki so 
bili doslej rezervirani le za luksuzna vozila. Široka raba jekel z veliko natezno trdnostjo ravno 
tako prispeva k varnosti potnikov, hkrati pa poskrbi za majhno težo vozila – le 1.452 kilogramov.
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ROBUSTNOST: Škodin veliki medved je na terenu kot doma! Inteligentni štirikolesni po-
gon in precejšnja oddaljenost od tal vabita, da se z mirnim srcem podate na terensko pu-
stolovščino. Okretnost avtomobila nadzira vozni program Off-road, ki prilagaja podvozje, 
motorni računalnik in delovanje zavor na grobem terenu. Ko boste zavili z utrjenih cestišč, 
pa bodo prišle prav praktične plastične zaščite obrobe kolesnih izrezov.

3
POVEZANOST: Povezljivost modela s številnimi mobilnimi napravami je izjemna. Voznik vse 
informacije dobi posredovane na 6,5- ali 8-palčni osrednji zaslon, občutljiv na dotik. 

2

PRAKTIČNOST: Notranjost odpira čisto novo poglavje v Škodinem oblikovanju ter krepi občutek 
varnosti in solidnosti izdelave. Poleg vrhunske kvalitete uporabljenih materialov in izjemne zvočne 
izolacije Kodiaq razvaja tudi s praktičnimi elementi, kot je na primer ogrevan volanski obroč. Vse 
kontrole so ob tem prijazno nameščene okoli voznika, tako da jih najde brez razmišljanja.
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          POVEZLJIVOST
Radijski in navigacijski sistemi temeljijo na drugi ge-
neraciji koncernske modularne platforme za multi-
medijske sisteme. Ponujajo najsodobnejše funkcije 
in vmesnike ter imajo vsi barvni LCD-zaslon na dotik, 
predal za telefon ob tem poveže pametni telefon z 
zunanjo anteno vozila, v njem pa poteka tudi induk-
cijsko polnjenje baterije.

Dobro je poskrbljeno tudi za povezanost avtomo-
bila in pametnega telefona. Platforma SmartLink s 
standardi Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink in 
SmartGate je za osnovni multimedijski sistem Swing 
na voljo kot dodatna oprema, pri zmogljivejših izved-
bah multimedijskega sistema pa je že del serijske 
opreme. Prek aplikacije Škoda Connect je s pametnim 

telefonom moč uporabljati nekatere spletne storitve, 
denimo preveriti status vozila, izvesti nekatere na-
stavitve ali poiskati lokacijo parkiranega vozila. Stori-
tve Care Connect zagotavljajo pomoč v primeru okva-
re ali nezgode. Sistem za klic v sili, imenovan eCall, bo 
moral biti v Evropi v vseh novih vozilih vgrajen šele od 
leta 2018 naprej, v Kodiaqu pa je na voljo že danes. 

Najzmogljivejša sistema Columbus in Amundsen sta 
opremljena z dostopno točko za WLAN. Za sistem 
Columbus je poleg tega opcijsko na voljo LTE-mo-
dul, ki vzpostavi internetno povezavo in omogoča 
trenutno najhitrejši prenos podatkov po mobilnem 
omrežju LTE. Tako lahko sopotniki s svojimi mobilnimi 
telefoni in tablicami brskajo po spletu in uporabljajo 
elektronsko pošto.

9



MEDVED proti MEDVEDU

Kje: povsod, saj zanj ni ovir / Število: populacija raste iz dneva v dan / Zanimivost: ne pozna zimskega spanja Kje: V Sloveniji večinoma globoko v kočevskih gozdovih, lomasti pa tudi 

na Notranjskem in Primorskem. V manjših gostotah medvede najdemo 

tudi v slovenskem alpskem in predalpskem svetu. Ob nenehnem iska-

nju predvsem lahko dostopne hrane medved občasno zaide v bližino 

vasi in mest.  / Število: v Sloveniji 400–500 / Zanimivost: V Evropi živi 

približno 50 tisoč medvedov. Ker potrebujejo velik življenjski prostor in 

ker se je v zadnjem času precej spremenil odnos ljudi do medveda, so v 

nekaterih predelih Evrope vložili veliko truda v projekt ohranjanja njego-

ve populacije. Pri tem so si pomagali tudi s slovenskimi medvedi. Tako je 

bilo v letih 1999 in 2002 pri nas odlovljenih in v Italijo prepeljanih deset 

medvedov, še pet so jih leta 2006 preselili v Pireneje, junija 2016 pa se je 

tam znašel tudi deset let star in 205 kilogramov težak samec Goiat. Če 

bo postojnski medved tam uspešno »osvajal« medvedke, bodo potom-

ce opazili že prihodnje leto.

Kje: arhipelag Kodiak, Aljaska, ZDA / Število: 3.500 / Zanimivost: Že 12 

tisoč let so izolirani od drugih medvedov. Sicer veljajo za družabne živali, 

saj se združujejo v skupine, podobne družinam, si izmenjujejo izkušnje 

ali se skupaj igrajo. Nekateri si celo prijateljsko delijo najboljša mesta za 

lov na losose. Pri tem te pametne živali razvijajo najrazličnejše zvijače 

in tehnike. Kar nekaj takšnih Simply Clever trikov je tudi v štirikolesnem 

Kodiaqu.

RJAVI MEDVEDŠKODA KODIAQ 
KODIAŠKI MEDVED, 

največji rjavi medved
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Dolžina: 470 cm
Dolžina: do 250 cm Dolžina: do 300 cm

Teža: 1.452–1.723 kg

Teža: do 300 kg

Teža: do 680 kg

Hitrost: do 210 km/h

Hitrost: do 55 km/h
Hitrost: do 50 km/h

› VEČ

Obiščite skoda.si/kodiaq-1/pregled in v vizualizatorju 

sestavite svojega Kodiaqa ter si preberite več o njem.

PO PREDNOSTNI  I  SIMPLY CLEVER 11
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STE ŽE KDAJ 
POMISLILI, DA BI 
KOMU PODARILI 
AVTOMOBIL? ALI 
STE BOLJ MED 
TISTIMI, KI O TEM, 
DA BI GA DOBILI 
V DAR, ZGOLJ 
SANJARIJO?

AVTO 
MOBIL 
S PENTLJO

V SREDIŠČU  I  SIMPLY CLEVER

 BESEDILO: Gorazd Suhadolnik 
FOTO: Fulvio Grissoni



D E J S T V O

K U P U J E T E 
A V T O M O B I L 
Z A  S V O J O 
D R A G O ?

Če kupujete avtomobil za 
svojo drago, upoštevajte, kaj 
vse ženske pričakujejo od 
svojega vozila! Želijo si na-
mreč avto, ki je: 
• komunikativen: zanje je to 

nekakšen komandni cen-
ter, v njem želijo uporablja-
ti družbena omrežja, osta-
jati v stiku z delom, družino 
in prijatelji;

• praktičen: imeti mora ve-
liko prostora za prtljago, 
nižji prag za nalaganje nakupljenega, kljukice in 
druga odlagalna mesta ...;

• energičen: ženske navdušujejo vozila živahnih 
barv in z močnimi motorji.

Š T . 2

D E J S T V O

Š T . 1

Njihov sanjski avto: 
• ima majhno porabo,
• ponuja objektivno varnost.

K A J  I M A J O 
Ž E N S K E  I N  M O Š K I 
S K U P N E G A  G L E D E 
A V T O M O B I L S K I H 
Ž E L J A ? 

Vir: GfK

V SREDIŠČU I  SIMPLY CLEVER

Te sanje se včasih uresničijo tudi pov-
sem navadnim smrtnikom. 

LJUBEZEN NA PRVI DOTIK
Ljubljančanki Suzani je bil dolgo všeč 
športni avtomobil. Njen partner, ki je ve-
del za to, ji ga je podaril ob okrogli roj-
stnodnevni obletnici. »Bila je ljubezen 
na prvi dotik dlani z volanom, šlo je za 
vrhunsko masažo ušes ob hrumenju 
motorja ter ultimativno ugodje ob po-
speških in legi na cesti,« z zanosom pri-
poveduje srečnica. Živo se spominja tudi 
tistega dne, hladne, meglene nedelje, 
ko je partner pripeljal avtomobil na do-
voz pod okno spalnice in ji v roke potisnil 
belo-črno kuverto s ključem. 

»Bila sem popolnoma zmedena in nika-
kor nisem dojela, kaj, za vraga, naj poč-
nem s ključem. O takšnem darilu nisem 
razmišljala niti v sanjah. Sprva sem ver-
jela, da gre za testno vozilo, dokončno 
sta me prepričala šele pogled na prome-
tno dovoljenje in potem prva vožnja.«

»'Ti si nor,' so bile besede, ki sem jih v 
naslednjih tednih še večkrat izustila,« 
pripoveduje Suzana. »Če sem povsem 
iskrena, mi je ta avto pomenil precej več 
kot prevozno sredstvo, saj sem v vožnji 
res uživala. Predvsem pa je bil samo 
moj.« Ob prodaji se je kar težko ločila od 
njega, ne zaradi sentimentalnosti, am-
pak ker je tako uživala v vožnji. »Večkrat 
si rečem, da si bom, ko bom 'velika', spet 
kupila takšnega.« 

NAMESTO NOVIH GUM NOV AVTO
Kako pogosto se pri nas sploh zgodi, da 
pride v avtomobilski salon kupec, ki želi 
kupiti štirikolesno darilo? Mogoče en-
krat na leto, pravi Mija Stopar, prodajna 
svetovalka v Škodinem domžalskem 
servisno-prodajnem centru Škerjanec. 
Največkrat tako prodajo modela Fabia in 
Rapid, za rojstnodnevno darilo pa je bila 
že prodana tudi Octavia. Imeli so že vse 
kombinacije: mož je avto za obletnico 
poroke kupil ženi, starši so podarili av-
tomobil otroku, tudi vnuki so tako ob-
darovali ljubljeno babico.

Izročitev avtomobila je seveda nekaj 
posebnega. »Cel protokol imamo,« 
pravi Stoparjeva. »Obdarovanec nič ne 
sluti, k nam pride pod neko pretvezo. 
Nazadnje je obdarovanka mislila, da sta 
z možem prišla zamenjat gume, čakal 
pa jo je nov avtomobil s pentljo in šop-
kom.« 

In potem? »Kot v filmih! Neskončno pre-
senečenje, pristno veselje, polno je cvi-
ljenja in objemanja. Enkrat je gospod v 
avtomobil za gospo položil tudi diskre-
tno zavito spodnje perilo.« Le-to je bilo 
seveda v barvi vozila. 

JE S TEM SPLOH MOGOČE ZGREŠITI? 
Podarjanje avtomobila od »dobrotnika« 
zahteva trezen premislek, najprej o ob-
darovancu: avtomobil mora biti sanjski 
po obdarovančevih merilih, ne po obda-
rovalčevih. »Znanki je mož podaril avto-
mobil, pozneje pa si ga je kar prisvojil, saj 
ji je kupil takega, kot si ga je želel sam. 
Do svojega darila je prišla šele potem, 
ko si je mož kupil motor,« pove Suzana.

Kaj torej, če bo na primer vaša obdarjena 
partnerka razočarana, ker ne bo imela 
besede pri izbiri znamke? Kaj, če se bo 
pokazalo, da je šlo pri podarjenem avto-
mobilu v resnici za nakup družinskega 
vozila, ali še slabše, da se bodo meseč-
ne obveznosti za podarjeni avtomobil 
odplačevale iz skupnega družinskega 
proračuna? In po drugi strani, bo obda-
rovančev žep dovolj globok za stroške 
zavarovanja, registracije, goriva in vzdr-
ževanja avtomobila, še posebej, če je 
obdarovanec vaš otrok? 

V tako posebnem darilu se skriva tudi 
morebitna psihološka past. Čeprav Su-
zana meni, da je avtomobil enako pri-
merno darilo kot katero koli drugo in da 
dragim, finančno težje dostopnim da-
rilom pripisujemo pretirano (tudi sim-
bolno) vrednost, pa verjame, da lahko 
vzbudi tudi neželene občutke. »Kot je 
v svojem Eseju o daru pisal francoski 
antropolog Marcel Mauss, prinaša ob-
darovanje tudi obvezo vračanja, enako-
vredne povrnitve. V tem smislu je lah-
ko obdarovanje z avtomobilom velika 
past, saj obdarovanega, ki se ne more 
primerno oddolžiti, spravi v podrejen 
položaj.«

SKROMNI IN RACIONALNI
Slovence sicer raziskave rišejo kot 
skromne obdarovalce, ki na primer v 
času decembrskih praznikov najpo-
gosteje podarjamo sladkarije, darilne 
bone, kozmetiko ter hrano in pijačo, 
za to pa zapravimo dobrih sto evrov na 
gospodinjstvo. Najraje pa v dar od »do-
brih mož« prejmemo – tu smo nekoliko 
manj skromni – denar, potovanje, daril-
ni bon, knjigo in računalnik. O avtomo-
bilih v statistiki ni ne duha ne sluha.

Podobno kot pri nakupovanju daril smo 
premišljeni tudi pri nakupu avtomobila, 
čeprav je ta nakup na koncu vseeno ču-
stveno obarvan. Vozila, ki nam ni všeč in 
nam ne prinaša notranjega zadovoljstva 
ter potrditve, si pač ne bomo omislili. 

VEČ KOT DARILO
Tržna raziskava uglednih ameriških 
univerz z Yalom na čelu je razkrila, da 
obdarovalci pri izbiri dajejo prednost 
zaželenosti darila, obdarovanci pa ve-
čjo težo pripisujejo njegovi praktičnosti. 
To pravilo nekako potrjujejo tudi pro-
dajne izkušnje v Škodi, ki ne velja več 
le za praktično znamko, ampak s svojo 
pozitivno zgodbo prinaša obilico čustev. 
»Pragmatični Evropejci se pri nakupu 
avtomobila spogledujejo z marsikatero 
premijsko znamko, potem pa se odločijo 
za nas, saj dobijo premijski produkt za 
normalno ceno,« pravi Matjaž Mlakar, 
vodja prodaje vozil znamke Škoda pri 
Porsche Verovškova. Je to argument, 
s katerim bi poskušal prepričati kupca 
avtomobila kot darila? »Dejal bi mu, da 
to ne bo le darilo, ampak tudi vrhunska 
uporabniška izkušnja,« odgovarja Ma-
tjaž Mlakar. Stoparjeva se s tem strinja: 
»Avtomobil je res veliko darilo – toda za-
kaj pa ne? Zakaj ne bi šli korak naprej in 
podarili avtomobila, tako kot to počnejo 
drugi narodi? Vse je v glavi.«
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AVTO JE 
NAJBOLJE 
KUPITI NA 
ZAČETKU LETA 

MOŠKI 
IZBIRAJO 
TEHNIKALIJE, 
ŽENSKE BARVO  

S T E R E O T I P

Š T . 3

NOBENO 
FINANCIRANJE 
SE NE IZPLAČA 

Z zanimivimi finančnimi pro-
dukti in s čisto sliko za celo-
tno obdobje financiranja po-
staja prodaja stabilna skozi 
vse leto in ni več mrtvih me-
secev, pravi Matjaž Mlakar, 
vodja prodaje vozil znamke 
Škoda v salonu Porsche Ve-
rovškova, in dodaja, da do 
opaznega porasta pride le 
še ob začetku prodaje novih 
modelov. »Med lanskimi bo-
žično-novoletnimi počitnica-
mi je naš salon obiskalo veliko ljudi,« pripoveduje 
Mija Stopar iz salona Škerjanec. »Imeli so čas za iz-
biro, po avtomobil pa so raje prišli po novem letu.« 

Podatki o novoregistriranih vozilih v zadnjih letih 
kažejo, da se v Sloveniji v prvi polovici leta še ve-
dno proda za približno 17 % avtomobilov več kot 
pozneje. Nekateri vozilo še vedno raje registrirajo 
januarja kot decembra, pri gospodarskih vozilih in 
pri prodaji podjetjem pa se, kot pravijo v podjetju 
Porsche Slovenija, zaradi poslovnih rezultatov pro-
daja konec leta spet poveča.

»Zelo preprosto – v domeni 
moškega je tehnična plat, 
ženska izbira barvo,« pove 
Matjaž Mlakar, vodja prodaje 
vozil znamke Škoda v salonu 
Porsche Verovškova, in hitro 
doda, da se tudi ta stereotip 
ruši. 

»Ženske se čedalje bolj spo-
znajo na tehnologijo, saj 
jim to omogoča boljše upo-
rabniške izkušnje. Škoda 
je veljala bolj za moško kot žensko avtomobilsko 
znamko, vendar se razmerje pri odločanju počasi 
izenačuje. Vse več žensk se samostojno odloča za 
nakup.« 

Statistike govorijo temu v prid. Raziskava KFA na 
primer kaže, da so pri nakupu približno 36 odstot-
kov avtomobilov v Nemčiji soodločale tudi ženske, 
to število pa raste. Za Slovenijo podatkov ni, izku-
šnje pa kažejo, da so ženske pri nas v odločanje 
vključene še precej bolj. 

Kupec ima na izbiro različne načine financiranja nakupa avtomobila (gotovina, kredit, lizing), 
ki so zanj bolj ali manj ugodni in (ne)pregledni. V primeru Škodinega financiranja 1% in 1%+ 
pa ni dileme: gre za pregledno, jasno financiranje, ki kupcu olajša nakup izbranega vozila s 
krilato puščico. 

Financiranje 1% je namreč zasnovano tako, da kupec plača polog v višini najmanj 10 od-
stotkov cene avtomobila, nato pa v 72 mesečnih obrokih in s plačilom ostanka vrednosti po 
koncu financiranja odplača preostanek. Financiranje je dovolj prožno, da omogoča številne 
vmesne možnosti. Edina stalnica v ponudbi financiranja je mesečni obrok v višini enega od-
stotka cene avtomobila, druge številke v enačbi lahko spreminjamo.

Tudi akcijske modele, h katerim poleg modelov Monte Carlo, Easy in Family sodijo še modeli 
ScoutLine, je mogoče kupiti s pomočjo Škodinega financiranja. Pri teh modelih kupec uveljavlja tudi Škoda BON, 
ki maloprodajno ceno vozila takoj zniža za tisočaka, zato je tudi mesečni obrok ustrezno nižji. Financiranje, ki to 
omogoča, so pri Škodi poimenovali 1%+, njegova posebnost pa so fiksno obdobje financiranja (6 let) in dve možni 
višini pologa, ki lahko znaša 20 % ali 30 % maloprodajne cene vozila s popustom. 

K N J I G E

D A R I L N E  B O N E

K O Z M E T I K O

H R A N O  I N  P I J A Č O

Z A  P A R T N E R J A Z A  O T R O K E Z A  S O R O D N I K E

S L O V E N C I N E M C I

I T A L I J A N I N I Z O Z E M C I

K A K O  S E
O B D A R J U J E M O 
V  V E S E L E M  D E C E M B R U ?

40 %

320 EUR

420 EUR

432 EUR

245 EUR

28 %

28 %

30 %

30 %

S L A D K A R I J E Evropsko povprečje: 245 EUR

Ž E N S K E  >  M O Š K I
Moški v povprečju obdarujejo 
manj oseb kot ženske, ki za da-
rila pogosteje kupujejo kozme-
tiko in modne izdelke, vse več 
daril pa izdelajo tudi same. 

K A J  P O D A R J A M O  S L O V E N C I  
O B  D E C E M B R S K I H 
P R A Z N I K I H ?

K O L I K O  P O R A B I M O  Z A  P R A Z N I K E ?

Z A  K O G A  Z A P R A V I M O  N A J V E Č ?

› VEČ

Vse odgovore na vprašanja o financiranju najdete na skoda.si/financiranje.

V
ir:
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› VEČ

Več o serijski in originalni 

dopolnilni opremi vozil Škoda 

najdete na skoda.si/informacije-

in-storitve/originalna-

dopolnilna-oprema.

SIMPLY CLEVER ZIMA
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PRIŠEL JE ČAS SNEŽNO BELIH STRMIN IN – MOKROTE, 
BLATA, UMAZANIJE. A VI IN VAŠE VOZILO STE NA ZIMSKE 
RADOSTI POPOLNOMA PRIPRAVLJENI, MAR NE?

 BESEDILO: B. B. 
FOTO: Arhiv Škoda

1. Strešne sani in nosilci 
So obvezna avtomobilska 
oprema v vseh letnih časih. 
Pozimi nosilce za kolesa 
preprosto zamenjate z nosil-
ci za smuči oziroma snežne 
deske in tako prevažate 4 
pare smuči ali 2 snežni deski.

2. Strešni kovček
Na nosilce lahko namestite 
strešni kovček, v katerega 
spravite več kosov smučar-
ske opreme (5 parov smuči ali 
4 snežne deske), pogoltne pa 
tudi zavidljivo veliko prtljage. 
Saj vsi vemo, koliko stvari po-
trebujemo na smučarskih po-
čitnicah, mar ne?

3. Električno odpiranje pr-
tljažnih vrat z navideznim 
pedalom
Imate polne roke smučarske 
opreme, ki jih povrhu vsega 
še pred mrazom skrivate v de-

belih rokavicah? Potem boste 
cenili udobje, ki vam ga ponuja 
samodejno odpiranje prtljažni-
ka zgolj z zamahom noge pod 
zadnjim odbijačem. Tudi sicer 
pridejo prostoročno odklepa-
nje, zaklepanje in zagon vozila 
(sistem KESSY) v časih debelih 
bund, ki nekje globoko, v to-
plem žepu, skrivajo avtomobil-
ski ključ, še kako prav!

4. Plastična obloga dna prtlja-
žnika 
Umazani, mokri gojzarji? Šte-
vilni rekviziti za snežne norčije 
z otroki? Blaten otroški vozi-
ček? Vašemu avtomobilu nič 
ne more do živega, če imate v 
prtljažniku nepogrešljivo pla-
stično oblogo.

5. Vreča za smuči v avtu 
Če boste skočili na bližnje smu-
čišče in boste zato smuči raje 
prevažali kar v avtu, zaščitite 

svoje vozilo tako, da jih pospra-
vite v lično vodoodporno torbo.

6 . Strgalo za led 
Strganje zaledenelih stekel 
vam pozimi ne uide, zato naj bo 
vaše orodje za boj s to nadlogo 
vedno na istem mestu – priroč-
no pospravljeno v pokrovček 
rezervoarja za gorivo. 
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STVARJENJE AVTOMOBILSKEGA MODELA SE ZAČNE Z RISBO, NADALJUJE Z 
ZAPLETENIMI TESTIRANJI IN SLEDNJIČ KONČA NA TEKOČEM TRAKU. PREDEN GA 

ZAPELJETE V GARAŽO, JE TAKO VAŠ NOVI AVTO PRAVZAPRAV STAR ŽE VSAJ TRI LETA.  

 BESEDILO: Blažka Sevšek 
FOTO: Arhiv Škoda

Za nastanek avtomobila so namreč 
potrebni najmanj trije veliki koraki in 
nešteto majhnih, ki lahko trajajo tudi 
dolgih sedem let, preden se dejansko 
začne serijska proizvodnja.

OD RISBE DO GLINE
Ko se pri avtomobilskem izdelovalcu 
odločijo, da je čas za nov model, najprej 
raziščejo potrebe in pričakovanja svojih 
obstoječih in potencialnih kupcev. Šele 
nato se odločijo, kakšen avto bodo na-
redili: družinski ali športni, SUV … In ko v 
razvojnem oddelku določijo velikostna 
razmerja in tehnične značilnosti vozila, 
vprežejo oblikovalce. Ti se morajo po-
staviti v kožo kupcev in se z njimi ču-
stveno povezati – takrat se rodijo  prve 
poteze novega avtomobila. 

Običajno tako zunanji videz kot podoba 
notranjosti nastaneta kot rezultat kre-
ativnega tekmovanja med oblikovalci. 
Ti morajo odlično poznati in razumeti 
kupce, predvsem pa predvideti, kako 
se bodo okusi razvijali v prihodnosti, ko 
bo vozilo dejansko zapeljalo na ceste. 

V tej kreativni tekmi praviloma izberejo 
od štiri do šest različnih oblikovalskih 
rešitev, ki jih s papirja prenesejo na 
pomanjšane tridimenzionalne modele, 
med temi pa na koncu izberejo prave-
ga. Ves ta proces je intenziven in stro-
go zaupen. 

Vzporedno z razvojem oblike teče ra-
zvoj delov in komponent, za kar po-
skrbijo tehniki in inženirji. Ob pomoči 
računalniških programov za projekti-
ranje in vizualizacijo skupaj z izbrani-
mi oblikovalskimi rešitvami nastane 
natančna računalniška podoba avto-
mobila z vsemi, tudi očem skritimi po-
drobnostmi vred. Računalniški model 
avtomobila omogoča dokaj enostavno 
in hitro vnašanje sprememb ter na-
tančno spremljanje njihovega vpliva na 
aerodinamiko, varnost, udobje in druge 
lastnosti. 

Čeprav si oblikovalci in inženirji ob po-
moči posebnih programov lahko ogle-
dajo izjemno natančno tridimenzional-
no podobo avta, pa vsak avto izdelajo 

tudi v posebni modelarski glini v polni 
velikosti. Šele tako izdelan avto si lah-
ko ogledajo v živo, opazujejo, kako se 
na njem lomi svetloba, in spoznajo, če 
so na zunanjosti kakšne nepravilnosti.

Ko model iz gline temeljito preizkusijo 
in pregledajo – tudi glede aerodinami-
ke in ergonomije –, pade končna od-
ločitev: oblika je potrjena in izbrana. 
Model iz gline inženirji nato natančno 
poskenirajo nazaj v tridimenzionalno 
računalniško podobo, ki jo bodo upo-
rabili pri izdelavi posameznih delov 
avtomobila. Na tej stopnji izdelajo prve 
fizične prototipe, s katerimi začnejo 
opravljati tudi prva testiranja na cesti.

OD RAČUNALNIKA DO EKSTREMNIH 
TEMPERATUR
Preden kupec prevozi prvi kilometer z 
novo Škodo, je ta pravzaprav že pre-
vozila več kot dva milijona kilometrov 
ter preživela na tisoče napornih ur na 
preizkusnih stezah in napravah, še prej 
pa v virtualnem okolju zmogljivih raču-
nalnikov. 

SNOVANJE

Zunanja podoba nastajajočega vozila je izbrana z 

internim natečajem. Izberejo od štiri do šest koncep-

tov, ki jih bodo oblikovalci še nadgradili. Izbrani obli-

kovalci se nato osredotočijo na detajle svojih vizij.

DIGITALIZACIJA

Delo vseh skupin strokovnjakov, vpletenih v pro-

ces oblikovanja in izdelave novega modela avto-

mobila, se nato prenese v oblikovalske računalni-

ške programe. 

MODEL

Konceptna zasnova notranjosti in zunanjosti no-

vega vozila se kljub digitalizaciji izdela še iz po-

sebne modelarske gline, in to v naravni velikosti.
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Veliko preden je zgrajen prvi prototip iz 
jekla in pločevine, namreč v računalni-
kih že potekajo obsežna testiranja vir-
tualnih prototipov. Brez računalniških 
simulacij oziroma virtualnega razvoja 
danes nihče ne more zasnovati dobre-
ga avtomobila, saj so se zahteve – na 
primer glede udobja, varnosti in učin-
kovitosti – v zadnjih letih izjemno po-
večale. Celo pri razvoju motorjev, ki je 
zelo kompleksen in specifičen, je veliko 
razvojnega dela opravljenega v virtual-
nem okolju računalnikov. Fizične proto-
tipe motorjev sestavijo šele po obse-
žnem testiranju virtualnih modelov in 
šele nato gredo motorji na preizkusne 
mize ter v avtomobile, s katerimi opra-
vijo prve testne vožnje.

A vsa preizkušanja se ne dogajajo le 
na cesti. Še temeljitejši in zahtevnej-
ši so testi na posebnih napravah. Ena 
takšnih je podnebna komora, temeljito 
izolirana soba, v kateri lahko simulirajo 
različne vremenske razmere oziroma 
temperature in vlago. V podnebnih ko-
morah preizkušajo, kako se obnašajo 
posamezni materiali – kako se krčijo v 
mrazu ali raztezajo na vročini. A ne pre-
izkušajo samo materialov, ampak tudi 
sklope sestavljenih delov. V sklopu je 
namreč običajno veliko posameznih 
delov, v podnebni komori pa inženirji 
lahko opazujejo, kako se ti obnašajo in 
vplivajo drug na drugega. 

Zanimive teste opravljajo tudi v poseb-
ni pršilni komori, v kateri simulirajo pa-
davine, od lahnega pršca do močnega 
naliva. V tej komori na primer preizkusi-
jo, če tesnila vrat dobro tesnijo, če voda 
pride do notranjosti skozi tesnila stre-
šnih oken in še marsikaj.

Eden od za opazovalce najzanimivejših 
testov je preizkus na posebni hidravlič-
ni tresljajni mizi, ki temeljito pretrese 

avto. Za vsako kolo avtomobila so na 
razpolago sile gibanja v treh smereh 
in zavorna sila oziroma navor. Naprava 
tako hitro najde šibko točko zasnove 
vzmetenja, podvozja ali slabo sesta-
vljene sklope in dele. Najnapornejši 
je test vzdržljivosti, ki traja 130 ur, kar 
ustreza 8000 kilometrom neprekinjene 
vožnje. Obremenitev in gibanje posa-
meznega kolesa na napravi seveda ni-
sta naključna, ampak potekata po načr-
tu, ki nastane med vožnjo po običajnih 
cestah.

Pri Škodi noben avto ne zapelje pred 
stranko, če ni prej opravil tudi veliko 
pravih testnih kilometrov. Avtomobile 
preizkušajo v različnih, tudi ekstremnih 
voznih in vremenskih razmerah. Brez-
hibno morajo delovati pri arktičnih tem-
peraturah do minus 30 stopinj ali še 
manj, a tudi pri razbeljenih plus 40 ali še 
več stopinjah Celzija. Da bi lahko preiz-
kusili različne razmere, pri Škodi testne 
vožnje opravljajo po vsem svetu, tudi 
tam, kjer vladajo ekstremne razmere, 
kar pogosto pomeni prav na vseh ce-
linah. S prototipi Kodiaqa so na primer 
prevozili več kot dva milijona kilome-
trov, preden so bili zadovoljni z zasnovo 
avtomobila. 

1

3

1. VREMENSKA NAPOVED? EKSTREMNA!

Temperatura na maksimumu: Kodiaq v 

razbeljeni vročini testne komore. Tudi pri 

ekstremnih temperaturah mora namreč 

tehnologija delovati brezhibno, in to skozi 

celotno življenjsko dobo vozila. 

2. KOGA ZEBE?

V Škodini podnebni komori je ledeno mraz 

- do minus 40 stopinj Celzija. Testiranje 

v tej komori zagotavlja, da se vozniki na 

Škodine avtomobile lahko zanesejo v vseh 

vremenskih razmerah. 

3.  STRESNI TEST

Najtežji preskus je test vzdržljivosti: na 

napravi Hydropuls ta traja 130 ur, torej 

enako, kot da bi Kodiaq neprekinjeno vo-

zil 8000 kilometrov ali kot da bi običajen 

voznik z njim prevozil 150 tisoč kilometrov.

› VEČ

Podrobnejšo zgodbo o 

vseh testiranjih z zanimivimi 

zakulisnimi fotografijami lahko 

preberete na simplyclever.si/vsi-

ti-tezki-testi/.
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7let lahko traja, preden se po vseh testiranjih 
začne serijska proizvodnja.
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A tudi milijoni prevoženih testnih kilo-
metrov še niso dovolj. Preden avto za-
pelje pred prvega kupca, mora prestati 
še številne druge teste, tudi takšnega, 
ki ga najbolje naredijo roboti: test odpi-
ranja in zapiranja vsega, kar se na av-
tomobilu pač odpira in zapira, na primer 
vrat, oken, kljuk, pokrova motornega 
prostora, pokrova prtljažnika …, in to ne 
le enkrat, pač pa stotisočkrat in še več-
krat. In da bi pri testiranjih prihranili ne-
kaj časa, tovrstne teste pogosto opra-
vljajo vzporedno oziroma istočasno. To 
je zares zanimivo opazovati: sinhrono 
odpiranje in zapiranje vrat, pokrovov in 
prtljažnikov je videti kot baletna pred-
stava. 

Tri mesece pred začetkom serijske iz-
delave končno napoči pomemben tre-
nutek: testna faza v razvoju avtomobila 
je končana. Ostanejo le še končne te-
stne vožnje, pri katerih avto še zadnjič 
preizkusijo strokovnjaki in člani vodstva 
avtomobilskega izdelovalca, ki imajo še 
poslednjič priložnost, da ocenijo svoje 
delo zadnjih let. To je zadnji korak pred 
začetkom serijske izdelave avtomobila. 

OD KUPA DELOV DO NOVEGA VOZILA
Oblika avtomobila je določena, poprav-
ki so narejeni, digitalizacija je opravlje-
na, prvi prototipi so izdelani, testni kilo-
metri prevoženi: avto je zrel za serijsko 
izdelavo. Pred tem je seveda treba še 
zgraditi novo tovarno ali razširiti sta-
ro, postaviti proizvodno linijo, izdelati 
orodja in izšolati delavce. 

Včasih so bile avtomobilske tovarne kot 
umazano mravljišče delavcev, ki so se 
vrteli okoli napol sestavljenih vozil, da-
nes pa je sodobna avtomobilska tovar-
na videti kot (velikanska) operacijska 
dvorana, v kateri usklajeno poteka več 
operacij hkrati. Vse je organizirano, te-
koče in čisto; drugače tudi ne sme biti, 
saj mora skozi izhodna vrata zapeljati 
brezhiben in popoln avto. 

A pot do končnega izdelka je dolga. 
Večinoma avtomobile – vsaj tiste v ve-
likoserijski proizvodnji – izdelujejo na 
proizvodni liniji oziroma tekočem traku. 
Nedokončan avto se premika skozi to-
varno, delavci ali roboti na posameznih 
postajah pa mu dodajajo dele, sklope in 
elemente. Avto se tako rojeva postopo-
ma oziroma po vnaprej znanih korakih. 
V zadnjem času so (skoraj) vsi avtomo-
bili izdelani po naročilu, kar pomeni, da 

vozilo dograjujejo z različnimi deli in 
sklopi. To zahteva domišljeno logistiko 
in premišljeno organizacijo izdelave, saj 
mora proizvodnja teči brez prekinitev. 

V Škodini tovarni v Kvasinyju, ki leži 
ob vznožju čeških Orlovskih gora 160 
kilometrov od Prage, izdelujejo tako 
novega Kodiaqa kot Superba, Super-
ba Combi in Yetija. V le 24 urah iz kupa 
avtomobilskih delov nastane denimo 
povsem nov Superb s ključi v ključav-
nici in pripravljen na vožnjo. To je malo 
časa za tako kompleksno opravilo: v 
povprečju je avto sestavljen iz 30 tisoč 
posameznih delov, če mednje štejemo 
tudi malenkosti, kot so posamezni vija-
ki, podložke in matice. Samo pomislite, 
kako pomemben je nadzor kakovosti 
pri izdelavi avtomobilov; če se le dva 
dela od 30 tisočih slabo prilegata, avto 
ne deluje, kot bi moral!

Eden od ključnih trenutkov v izdelavi 
novega Superba je podoben postanku 
v boksih formule 1 – pomembni sta hi-
trost in natančnost. Gre za proces, ki ga 
v proizvodnji imenujejo poroka: zdru-
žita se namreč karoserija in motor. Ka-
roserijo dvignejo na višino približno 1,8 
metra, nato pa delavci vanjo namestijo 
motor. 

Avto z vgrajenim motorjem potuje na-
prej skozi dvorano: pod preprogo vgra-
dijo električna vodila, v vrata motorje za 
električni dvig stekel, na vetrobransko 
steklo namestijo brisalnike, v nadzorno 
enoto instalirajo programsko opremo. 
Posamezne dele do tekočega traku do-
stavijo bodisi delavci ali roboti. 

In nato je čas za trenutek resnice: smo v 
območju strogih inšpektorjev za nadzor 
kakovosti, ki preverjajo, če je vse brez-
hibno in na svojem mestu. Svetel snop 
posebnih fluorescenčnih luči, ki odkrije 
bistveno več kot luči v kateri koli kabi-
ni za pomerjanje oblek, neusmiljeno 
osvetli vsako najmanjšo napako in ne-
pravilnost. 

IN ZDAJ?
Avto, ki je bil še pred 24 urami le skupek 
delov, je popolnoma sestavljen in pov-
sem brezhiben. Zaženejo njegov motor 
in se z njim prvič odpeljejo skozi dvo-
rano do zunanje testne proge. Šele ko 
opravi prvo testno vožnjo, je dokončno 
pripravljen, da zapelje tja, kamor je za-
res namenjen – k svojemu kupcu. 

ur je potrebnih, da v Kvasinyju, kjer 
izdelujejo modela Superb in Kodiaq, 
iz kupa avtomobilskih delov nasta-
ne avto, pripravljen na vožnjo. 

› VEČ

Reportaža iz tovarne v Kvasinyju vas 

čaka na simplyclever.si/na-obisku-

tovarna-kvasiny/.
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1. KORAK: SESTAVA KAROSERIJE

Začne se s kupom pločevine, nato pa se 

iz stiskalnice pojavita leva in desna stran 

Superba ter prispeta v oddelek za sesta-

vo karoserij. Na proizvodni liniji oba dela 

(in druge  elemente) združijo v karoseri-

jo. Ko se na karoserijo nataknejo še vrata 

in pokrovi, sledi naslednja postaja.

2. KORAK: LAKIRNICA

V lakirnici na karoserijo nanesejo več 

plasti barve in laka. To zagotavlja zaščito 

pred korozijo, hkrati pa da avtu bleščeč vi-

dez in intenziven odtenek barve. Ta korak 

v izdelavi še vedno zahteva človeško roko 

izkušenih strokovnjakov - kot tukaj, kjer 

karoserijo zatesnijo pred vlago. 

3. KORAK: LAKIRNICA

Če štejemo vse postaje lakiranja in suše-

nja, proizvodna linija v lakirnici v dolžino 

meri več kot sedem kilometrov. Za brez-

hibno protikorozijsko zaščito vse luknje 

in luknjice v karoseriji zalijejo z voskom. 

Zatem karoserije nadaljujejo svoje poto-

vanje v oddelek montaže. 

4. KORAK: MONTAŽA

Danes roboti opravljajo najtežja in naj-

bolj umazana dela. Na proizvodni liniji 

je veliko postaj, kjer lahko opazujemo 

robote - na primer tukaj, kjer nezmotljivi 

roboti v avto vstavijo armaturno ploščo. 

5. KORAK: MONTAŽA

Linija za sestavljanje motorjev. Na za-

četku linije (na sliki) združijo motor in 

menjalnik. Pozneje na liniji bodo pogon-

ski sklop »poročili« s karoserijo. Superb 

»stopi v zakonski stan« v pičlih dveh 

minutah! 

6. KORAK: MONTAŽA

Inšpektor za kakovost na koncu proizvo-

dne linije vozilo preveri in že je to lahko 

na poti h kupcu!

1 
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Zvestoba se pri nas nagrajuje –  
v vseh letnih časih. 

Komplet zimskih pnevmatik že za 20 
evrov na mesec, brezplačna hram-
ba pnevmatik, brezplačen kontrolni 
pregled enkrat letno, brezplačna 
Asistenca Porsche Slovenija 24/7 po 
vsej EU, 20 % popusta na vsakokra-
tni izdelek meseca …To – in še več 
ugodnosti – našim strankam omo-
goča brezplačna kartica zvestobe 
Škoda Card. 

1. ZA KOGA JE?
Za vse lastnike, uporabnike in ljubi-
telje vozil znamke ŠKODA.

2. KAKO JO LAHKO DOBIM?
Na spletnem naslovu www.porsche-
-group-card.si izpolnite vlogo, ki jo 
nato dokončate, dopolnite in podpi-
šete pri izbranem pooblaščenem tr-
govcu oziroma serviserju. Tam je mo-
goče izpeljati tudi celoten postopek, 
od začetka do konca. Kartico nato 
prejmete v petih delovnih dneh.

3. JE KARTICA TUDI PLAČILNA?
Osnovna različica kartice ni plačilna, jo 
pa lahko stranka nadgradi v plačilno 
kartico zvestobe. Storitev omogoča 
povezava podjetja Porsche Slovenija 
s sestrskim podjetjem Porsche Fi-
nance Group.

4. KAJ OMOGOČA PLAČILNA KARTI-
CA ZVESTOBE?
Brezgotovinsko fleksibilno obročno 
odplačevanje blaga in storitev v po-
oblaščeni prodajno-servisni mreži v 
Sloveniji. Najmanjši znesek mesečne-
ga obroka znaša 20 evrov ali 5 % od-
prte glavnice, lahko pa stranka izbere 
tudi kateri koli višji mesečni znesek. 

5. KAJ POTREBUJEM ZA PLAČILNO 
KARTICO ZVESTOBE?
Poleg izpolnjene vloge (na naslovu 
www.porsche-group-card.si ali pri 
izbranem pooblaščenem trgovcu ozi-
roma serviserju) potrebujete še kopijo 
osebnega dokumenta, kopijo zadnjih 
treh plačilnih list in davčne številke.

VEZ  
ZAUPANJA

› VEČ

Več informacij in vlogo za naročilo najdete na porsche-

group-card.si.
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BILI SMO Z NJIMI TISTEGA DNE, KO SO SI OBLJUBILI DRUG DRUGEGA: 
KO SO ŠE KOT DEKLETA IN FANTJE TREPETALI OD VZNEMIRJENJA 
PRED POROKO, KO SO KOT MOŽJE IN ŽENE Z ZLATIM PRSTANOM 

NA ROKI MAHALI MIMOIDOČIM TER KO SO SE OD PLESA, 
RADOSTI IN PETJA UTRUJENI, A BREZMEJNO SREČNI V JUTRU 

NASLEDNJEGA DNE ZAPELJALI V MIREN OBJEM SKUPNE INTIME. 
MED DECEMBRSKIMI PRAZNIKI, KI SO ZATO LETOS ZANJE NEKAJ 

PRAV POSEBNEGA, SMO OBISKALI TRI SVEŽE POROČENE PARE, KI 
SO SODELOVALI V ŠKODINI AKCIJI VIP-POROKA, IN PREVERILI, KAKO 

SE MED NJIMI ISKRI OD LJUBEZNI DANES. 
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PRAZNIK 
LJUBEZNI

 BESEDILO: Nina Finžgar 
FOTO: Borut Peterlin in osebni arhiv
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Njemu je tehnika blizu, njej ne; on je špor-
tnik, ona ne; on je realist, ona optimistka … 
Nasprotja, ki se privlačijo in dopolnjujejo. 
Ljubezen med Nastjo in Blažem se ni za-
čela na prvi pogled, so se pa iskrice začele 
kresati, ko sta se prvič skupaj popeljala z 
avtomobilom. »Z Nastjo se poznava že 
iz srednješolskih hodnikov, a družiti sva 
se začela nekoliko kasneje, na veselicah. 
Nastja se mi je že takrat zdela simpatična, 
in čeprav še ni imela vozniškega dovolje-
nja, sem ji dovolil, da se malce zapeljeva,« 
pripoveduje Blaž. Sledil je prvi zmenek in 
potem – nič. »Blaž je malce okleval, kot to 
rad počne, zato sva se naslednjič srečala 
čez lep čas na koncertu na prostem,« se 
spominja Nastja. Skupaj sta pobegnila do 
bližnjega jezera in Blaž je kot pravi kavalir 
s svojim objemom Nastjo malce pogrel. In 
tako se je začelo.

Tako kot začetek njune zveze se je tudi 
njuna zaroka zgodila ob vodi, ki jo Nastja 
sicer obožuje, natančneje sredi Belega 
jezera v Avstriji. Ob sončnem zahodu sta 
z lesenim čolničkom zaveslala po jezeru, 
nakar je Blaž pokleknil in Nastjo zaprosil 
za roko. »Priznam, bil sem precej nervo-
zen, saj zaroke nisem kaj dosti načrtoval. 
Čakal sem, kdaj bo prišel tisti popolni tre-
nutek,« pripoveduje Blaž. 

In je prišel, prav tako popoln trenutek, 
kot je bila popolna tudi njuna poroka, 
čeprav je Nastja prej pogosto sanjala, 
da bo šlo kaj narobe. »Vse se je odvilo 
še bolje, kot sva načrtovala. V prav po-
sebnem spominu nama bo zagotovo 
ostal cerkveni obred, saj naju je poročil 
duhovnik, ki je najin prijatelj še iz sre-
dnješolskih časov,« se spominja Na-
stja. Pravita, da se po poroki ni kaj dosti 
spremenilo, razen Nastjinega priimka in 
osebnih dokumentov. Z velikim pono-
som pa od takrat drug drugega nasla-
vljata z »žena« oziroma »mož«.

Na njuno poročno pravljico ju bodo v 
prazničnem času odslej spominjale tudi 
prav posebne jaslice, ki sta jih kot po-
ročno darilo dobila od Blaževih starih 
staršev in tet. »Že komaj čakava, da jih 
postaviva in si ob okrašeni smrečici prvič 
kot mož in žena zaželiva vse lepo,« še 
dodajata. Čez nekaj let želita to praznič-
no tradicijo prenesti tudi na svoje otroke 
in vnuke. »Želiva si več kot enega otroka, 
saj oba veva, kako lepo je imeti družbo 
bratov in sester,« še dodajata Nastja, 
urednica interaktivnega učbenika, in 
programer Blaž. 

Nastja (26) in Blaž (28) Cimperman, 
MENGEŠ 

SKUPNA JIMA JE LJUBEZEN DO NA-
RAVE, SPREHODOV, HRIBOV, PO-
GOSTO PA STA TUDI OB VODI, KER 
NASTJA OBOŽUJE JEZERA, POTOKE 
IN FONTANE. IN ŠE TO: PRAVITA, 
DA SE OD DRUGIH PAROV RAZLI-
KUJETA PO TEM, DA SE NIKOLI NE 
SPRETA ZARES.

› VEČ

Spoznajte naše pare v zanimivih videih, ki jih najdete na 

simplyclever.si/skoda-da/.
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»Želela sva si sproščene poroke, prav ta-
kšne, kot sva midva. Da bo najin poročni 
dan nekoliko drugačen, so svatje ugoto-
vili že po vabilih, na katerih sta bili s po-
sebnim znakom označeni dve prepovedi 
– nošnje petk in kravate,« pripoveduje 
mlada mamica Tina. Ker sta z Nejcem cer-
kveni obred združila s krstom svojega 
prvorojeca Marka že nekaj mesecev pred 
osrednjim poročnim slavjem, je bila edina 
formalna obveznost tistega vročega av-
gustovskega dne civilni obred na Bledu. 
»Poleg lepega razgleda na Blejsko jezero 
in visokih poletnih temperatur je najin ci-
vilni obred zaznamoval tudi Marko. Kmalu 
po začetku je namreč začel godrnjati in 
nihče ga ni mogel potolažiti. Na koncu sva 
se poročila z njim v naročju. Skoraj v trenut-
ku, ko ga je Tina vzela v svoje roke, je prene-
hal jokati in se zadovoljno nasmehnil. Želel 
je sedeti v prvi vrsti,« se pošali Nejc.

Čeprav se okoli njunega skoraj leto dni 
starega sina trenutno vrti ves njun svet, 
Tina in Nejc najdeta tudi trenutke zase. 
Ob večerih, ko na Marka popazi Tinina 
mama, se rada odpravita v kino ali pa na 
prizorišče njune poroke – pikniški prostor 
v Ribnem pri Bledu, od koder je Nejc tudi 
doma. »Tam preživimo res veliko časa. 

Janja (28) in Dejan (31) 
Bukovec, 
NOTRANJE GORICE

DEJAN PROSTI ČAS RAD 
IZKORISTI ZA UREJANJE 
JEKLENEGA KONJIČKA, 
JANJA PA ZA NAKUPE. 
ON SE ZA URE, KI JIH 
PREŽIVI Z AVTOMOBI-
LOM, ODDOLŽI TAKO, 
DA JO PELJE KAM NA 
IZLET, ONA PA GA, KO 
GRE Z NJO PO NAKU-
PIH, V ZAMENO POVABI 
NA NJEGOVO NAJLJUB-
ŠE KOSILO – SUŠI. PRA-
VITA, DA JIMA NE BI ŠLO 
TAKO DOBRO SKUPAJ, 
ČE NE BI BILA TAKO 
»NORA«, KOT STA. 

Tina (28) in Nejc (32) Cestnik,  
ŠKOFJA LOKA

HITRO SE SPRETA, A SE ŠE HITRE-
JE POBOTATA. NEJC SE RAD DRUŽI 
S SVOJIMI PRIJATELJI, TINI PA SE 
VEDNO ODDOLŽI TAKO, DA JO PE-
LJE KAM PO NJENI ŽELJI – NA KOSI-
LO, V TRGOVINO, NA IZLET ... 

     »Čeprav se najina poroka ni začela či-
sto tako, kot sva načrtovala, danes ne bi 
spremenila prav ničesar. Kljub vsemu je 
bil to najlepši dan v najinem življenju,« 
se trenutka, ko sta z Dejanom stopila 
v zakonski stan, spominja Janja. Zaradi 
prometnega zamaška je Dejan na zbor 
svatov zamudil skoraj eno uro, Janja je 
imela nekaj težav z obleko, a sta kljub 
temu prve, še predzakonske preizkušnje 
mladoporočenca spretno prestala. »Mal-
ce bolj sem se moral potruditi ob vseh 
nalogah pri šrangi, pa je šlo,« se pošali 
Dejan. A slab začetek, dober konec, pra-
vijo. To pa dokazujejo tudi njuni začetki. 
»Iskrilo se je že, ko sva se leta 2010 prvič 
srečala. Našla sva se na plesišču enega 
izmed ljubljanskih nočnih lokalov, iz-
menjala nekaj besed in odšla vsak svo-
jo pot,« pripoveduje gostinka Janja. Že 
kmalu po odhodu iz lokala sta obžalova-
la, da sta pozabila izmenjati telefonske 
številke. 

A usoda je hotela, da so se njune poti zo-
pet križale. Dve leti kasneje sta se našla 
na spletnem portalu za zmenke. »Po pe-
tih mesecih dopisovanja se nama je nato 
le uspelo dogovoriti za prvi zmenek, na 
katerem se kar nisva mogla ločiti. Skupaj 
sva preživela 36 ur! Spontano sva prevo-
zila pol Slovenije in slednjič na Zbiljskem 
jezeru postala par,« se spominja progra-
mer Dejan. 

Danes, nekaj mesecev po poroki, se že-
lita predvsem posvetiti drug drugemu in 
si spomladi privoščiti tudi čisto pravo po-
ročno potovanje. »Poroka je najini zvezi 
prinesla nove temelje in poglobila najin 
odnos, a nama je vzela tudi kar nekaj 
časa. Tudi pravo poročno potovanje naju 
še čaka. Spomladi bova namreč odpoto-
vala na Šrilanko, ki jo bova z nahrbtniki 
na ramenih prečesala po dolgem in po-
čez,« pripovedujeta mladoporočenca, ki 
se na čarobne peščene azijske obale na 
stara leta želita tudi preseliti. 

»Ne samo da v Aziji uživava, tudi življe-
nje je tam ugodnejše. Morda pa bova 
tako lahko svojim otrokom in vnukom 
zapustila tudi kak evro ali dva več,« po-
jasnjuje mladi par in v en glas doda, da 
se bo njuna družina že čez približno dve 
leti povečala najprej za enega, potem pa 
tudi za drugega člana. Preden povečata 
svojo družino, bi namreč rada še potova-
la, da si ustvarita spomine, o katerih bo-
sta nekoč pripovedovala vnukom.

Prostor je odmaknjen od ceste in vrveža, 
veliko je možnosti za športne aktivnosti 
in za igro najmlajših,« razlaga Nejc. Vse, 
kar prostor ponuja, so dodobra izkoristili 
tudi na poroki, kjer za več kot 30 otrok ni 
manjkal niti velik napihljiv otroški grad, na 
katerem so se zabavali vse do večera. »Ko 
je padel mrak in smo otroke spravili do-
mov spat, pa se je začela zabava. Nejc je 
kot vedno, kadar se zabavamo, poskrbel 
za nekaj solo pevskih nastopov,« v sme-
hu razlaga Tina. 

In čeprav Nejc priznava, da njegov pevski 
posluh ni najbolj zavidanja vreden, bosta 
skupaj s Tino med temi prazniki sinčku 
zagotovo zapela kakšno praznično. »To 
bodo naši prvi skupni prazniki, in čeprav 
jih sicer ne praznujemo na veliko, bomo 
tudi mi poskrbeli za nekaj vzdušja in pra-
znične dekoracije,« načrtujeta mladopo-
ročenca. Ker je Marko v tem času precej 
živahen in radoveden, bo smrečica tokrat 
malo drugačna in malce manj dostopna 
za njegove ročice. »Za pravo smrekico bo 
še čas, a verjetno še ne prihodnje leto,« 
se skrivnostno nasmehneta Tina in Nejc 
ter namigneta, da bi lahko njihova družina 
tedaj štela še enega družinskega člana 
več.



Z optiko dvojnih ločenih žarometov (ki lahko poslej svetijo v 
polni LED-tehniki) so oblikovalci povsem predrugačili pojav-
nost tega modela, ki velja za sinonim prostornosti (prtljažnik 
še vedno meri 590 oziroma 620 litrov pri različici Combi, ko-
lenskega prostora zadaj pa je za kar 73 milimetrov). 

Logotip Škoda je še bolj izrazit, maska pa 
je polnejša, večja in čvrstejša, s čimer je 
Octavia v dolžino pridobila 8 milimetrov.  

Vsi multimedijski sistemi (izjema je osnovni, Swing) imajo 
barvni LCD-zaslon. Najboljši sistem Columbus ima poslej lah-
ko celo 9,2-palčni ekran. Po novem ima Columbus tudi mo-
žnost dostopne točke WLAN, saj mora voznik v režo vstaviti 
le še svojo SIM-kartico in vsi potniki v vozilu že lahko brskajo 
po internetu s hitrostjo LTE. 

Za prenovljeno Octavio sta tako kot za najnovejšega Kodi-
aqa na voljo tudi sistem Care Connect s klicem v sili in po-
vezavo z operaterjem oziroma pooblaščenim servisom (in 
upravljanje avtomobila na daljavo z istoimensko aplikacijo) 
ter Infotainment Online, ki omogoča pridobivanje informa-
cij in online navigacijo (Google Earth, Street View, informa-
cije o cenah goriva, prostih parkiriščih, vremenu na poti …). 
Tehnologija SmartLink+ omogoča povezavo praktično vseh 
pametnih telefonov v multimedijski sistem in upravljanje na 
telefon že naloženih aplikacij prek osrednjega zaslona mul-
timedijskega sistema. In ne nazadnje je telefon v Octavii po-
slej mogoče polniti tudi brezžično (standard Qi). 

Asistenčni sistemi navdušujejo: poleg cele vrste v 
Octavii že znanih sistemov za pomoč in podporo 
vozniku med vožnjo je zdaj dobila tudi sila privlačen 
in praktičen sistem za pomoč pri upravljanju enoo-
snega priklopnika. Vzvratna vožnja namreč zahteva 
precej spretnosti in vaje, odslej pa bo lahko vrtenje 
volana prevzel »pomočnik«. Hkrati zna Octavijin sis-
tem Front Assist zdaj prepoznati tudi pešce. S pomo-
čjo radarskih senzorjev v zadku pa bo poslej precej 
varnejše speljevanje vzvratno s parkirnega mesta, 
saj sistem opozarja na prečni promet zadaj, še več 
preglednosti pa ponuja vzvratna kamera.

Vozna dinamika je bila vselej v središču pozornosti Škodinih 
inženirjev, zato je zdaj medkolesje zadaj za 20 oziroma 30 
milimetrov širše (glede na izbor motorja), s čimer je Octavia 
dobila tudi kompaktnejši videz. 

S sistemom prilagodljivih blažilnikov (DCC) si lahko voznik 
sam umeri čvrstost podvozja v treh stopnjah (Comfort, Nor-
mal, Sport) in tako prilagodi delovanje blažilnikov razmeram 
na cesti ter načinu vožnje in počutju. Seveda DCC deluje tudi 
v povezavi z (že predstavljenim) izborom voznih profilov. 

KJER SO V IGRI MOČNA ČUSTVA, SPREMEMBE 
SPROŽAJO SILOVITE ODZIVE. IN OCTAVIO IMAMO 
SLOVENCI RADI, ZELO RADI. ZATO SMO Z MEŠANICO 
SLABO PRIKRITEGA STRAHU IN RADOVEDNE 
NEUČAKANOSTI KOMAJ DOČAKALI NJENO NOVO 
PODOBO. POTEM SMO SI GLASNO ODDAHNILI: PRVA 
DAMA DRUŽINE ŠKODA TUDI PO PRENOVI OSTAJA 
NARAVNOST ČUDOVITA – ZUNAJ, ZNOTRAJ IN POD 
MOTORNIM POKROVOM. 

RAZKRITJE

 BESEDILO: Matjaž Korošak 
FOTO: Arhiv Škoda

› VEČ

Kako se je Octavia spreminjala s časom, si oglejte na  

simplyclever.si/vsi-obrazi-octavie/.

TRETJA DIMENZIJA  I  SIMPLY CLEVER



Porsche Slovenija, d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

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


