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Odkrijte svojo divjo plat. Nova ŠKODA Octavia Scout.

SIMPLY CLEVER

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,9-7,1 l/100 km in 129-159 g/km, emisijska stopnja: EURO 5, specifična 
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0151-0,0733x1011 g/km, trdi delci: 0-0,00051 g/km, število delcev: 0,00-3,02. 
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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Kaj je na vašem seznamu stvari, ki bi jih še radi postorili ali doživeli? Če je med njimi tudi obisk Azijske četrti in okušanje 
tamkajšnjih specialitet, se tja odpravite z novo Octavio Scout. Zaradi električno krmiljenih prtljažnih vrat boste zlahka 
naložili svoje stvari in vse, kar boste kupili, igro neonskih napisov boste opazovali skozi panoramsko strešno okno, če pa se 
boste ob vrnitvi izgubili v kaki od uličic, ne skrbite – navigacijski sistem Columbus vas bo vedno pripeljal nazaj domov, kjer 
boste lahko odkljukali naslednjo uresničeno stvar z vašega seznama. Začnite s št. 1: zapeljite novo Octavio Scout. 

Primerjajte Octavio Scout s svojim vozilom na virtualni poti po Sloveniji. 
Čakata vas tudi ekskluzivna testna vožnja in darilo. Obiščite: 4x4.škoda.si škoda.si 

101 STVAR, KI JO ŠE 
MORATE NAREDITI
101 STVAR, KI JO ŠE 
MORATE NAREDITI

#54#54#54 POSKUSITI 
NOVO JED

#13#13#13 NAPISATI 
PESEM

#1 VOZITI NOVO OCTAVIO SCOUT

OctaviaScoutAzija SimplyClever210x280 V02.indd   1 24.11.14   12:18



BARVAJTE!

Odprite srce, si nadenite nasmeh in obarvaj-
te svet po svoje. Razbijte sivino vsakdana na 
drobne kosce in ustvarite eksplozijo topline, 
sreče in zadovoljstva, ki ne bo skrivala, kdo 
ste. Eden in edini. Neponovljivi. Neprecenljivi. 
Zažarite v svojih barvah in se ne pustite ujeti v 
enega od petdesetih odtenkov sive!

Povedano bolj preprosto: ne skrivajte se v 
množici, ampak bodite ponosni na to, kdo in 
kaj ste. Z igrivostjo in radovednostjo otroka 
se zbujajte v vsak nov dan. In ne izgubljajte 
časa. Stopite na plin kot naša sogovornika, 
dirkača Asja Zupanc in Aleks Humar, ter od-
peljite svojo življenjsko dirko po najboljših 
močeh. 

Pri Škodi se zavedamo, da ni časa za počitek. 
Zato prenavljamo razstavno-prodajne salo-
ne in njihovo brezčasno belino s kančkom ze-
lene še poživljamo z vozilom, ki je idealno, da 
se zlije z okolico ali izstopi in ponosno zasije 
po vaših željah: prišla je nova Fabia! 

Nobenega vozila Škoda si še niste mogli 
obarvati tako zelo po svoje. Sam se že nekaj 
dni poigravam z videzom karoserije, strehe, 
ogledal, oblazinjenja in platišč ter med 125 
barvnimi kombinacijami iščem tisto pravo, 
čisto »mojo« Fabio. Bodite še vi Simply Clever 
in vzemite pamet, pardon, barve v svoje roke!

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

IZDAJATELJ: PORSCHE SLOVENIJA D.O.O. I PETR PODLIPNÝ, DIREKTOR BLAGOVNE ZNAMKE ŠKODA I BRAVNIČARJEVA UL. 5,  
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4   APPSOLUTNO 

UPORABNO 
Z izbiro pravih aplikacij 
bo vaša vožnja 
ekonomičnejša in pot 
zabavnejša. 

6   SLAVLJENKE 
80 let Škodinih legend 
Popularja, Superba in 
Rapida.

8   OJOJ, ŽENSKA ZA 
VOLANOM 
Se za volanom bolje 
obnesejo ženske ali 
moški?

16   SODOBNA 
SPOGLEDLJIVKA 
Tu je nova Fabia, avto,  
ki krade poglede!

22   FILM JE ZAKON! 
Televizijski ekran ali veliko 
platno: filmi so odlična 
družinska zabava za 
zimske dni.

24   PASJE POTI 
Poskrbite za udobno 
in varno vožnjo vašega 
štirinožnega prijatelja. 

26   KAJ BO DANES ZA 
VEČERJO? 
Slane ali sladke, vedno pa 
slastne: palačinke naše 
vsakdanje. 

30   DOBRODOŠLI! 
Odpiramo vrata 
prenovljenih salonov 
Škoda po Sloveniji. 
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S POMOČJO PAMETNEGA TELEFONA 
JE LAHKO POT ZABAVNEJŠA IN 
EKONOMIČNEJŠA. KLJUČNA JE IZBIRA 
PRAVIH APLIKACIJ.

BESEDILO: Ana Černivec in Simon Novosel
FOTO: Arhiv Škoda

APPSOLUTNO 
UPORABNO!

1. 2.
ŽEPNI SERVISER 
ŠKODA Service App premore številne 
informacije o vašem vozilu (vsebuje 
celoten priročnik za uporabo), tolmači 
prižgane opozorilne lučke (razumevanja 
katerih Slovenci menda nismo 
najbolj vešči) in skrbi za obveščanje o 
prihajajočem servisu.

ZA EKONOMIČNOST
ŠKODA Drive zbira podatke, ki vplivajo 
na porabo goriva, ter sestavlja vaš 
vozniški profil porabe, privarčevanega 
denarja in prijaznosti do okolja. 
Na posebnem portalu lahko celo 
»tekmujete« s prijatelji in svoje 
dosežke delite na družbenih omrežjih.

DRUGAČEN POGLED
G-Meter vam ponuja pogled na vožnjo 
z drugega zornega kota. Meri in 
obdeluje pospeške in hitrost vožnje, 
obrate motorja, hitrost in moč zaviranja, 
menjanje prestav, pritisk na stopalko za 
plin in silo G ter vas opozori, če vožnja 
postaja nevarna.

3.

POVPREČEN 

UPORABNIK 

PAMETNEGA 

TELEFONA IMA 

NAMEŠČENIH 

OKOLI 95 APLIKACIJ, 

PRIBLIŽNO 35 

JIH UPORABLJA 

VSAK DAN, 

SEŠTEVEK ZANJE 

PORABLJENEGA 

ČASA V ENEM 

MESECU PA 

PRESEŽE 30 UR.

APLIKACIJE
BRIHTNO  I  SIMPLY CLEVER



Vedno več je takšnih aplikacij, ki 
jih lahko uporabljamo na poti in 
v povezavi z vožnjo. Navigacijske 
aplikacije sodijo skupaj s tistimi, 
zaradi katerih se izognemo večkilo-
metrskim zastojem (npr. Razmere 
na cestah), med priročne dodatke, 
ki nam predvsem pomagajo prihra-
niti čas (in živčke). Ko se nam mudi 
in smo malo raztreseni, si te priroč-
ne aplikacije namesto nas, denimo, 
zapomnijo, kje smo parkirali (npr. 
Find My Car). Med vožnjo pridejo 
prav tudi take, ki nam pokažejo, kje 
je najbližja bencinska črpalka (Pe-
trol, OMV Smile & Drive) ter kdaj so 
odprte posamezne trgovine in loka-
li (npr. Odpiralni časi), da se k njim 
ne bi peljali zaman. 

Najboljše aplikacije za voznika pa 
so seveda tiste, ki mu pomagajo 
optimizirati vožnjo. Na voljo je ne-
šteto različnih, a voznikom nove 
Škode Fabie jih ni treba posebej is-
kati, saj jih ima ta že pripravljene. 
Ključno vlogo pri tem igra sistem 

SmartGate,  zaradi katerega je nova 
Fabia eno prvih vozil, še posebej v 
svojem razredu, ki aplikacijam do-
puščajo neposredni dostop do vo-
znih podatkov. S pomočjo teh »pa-
metnih vrat« omenjene aplikacije 
prek Wi-Fi povezave sprejemajo in 
analizirajo vozne podatke, učinko-
vitost in stroške ter jih na jasen in 
pregleden način prikažejo na za-
slonu mobilnika.

Seveda pa med vožnjo ne gre poza-
biti na zabavne aplikacije, katerih 
uporabo voznikom ostro odsvetu-
jemo. Sopotniki pa le pogumno! 
Precej zabavna je na primer apli-
kacija, ki vam omogoči, da jezo nad 
soudeležencem prometa stresete 
tako, da mu razstrelite avto (Blow 
Up Traffic) – seveda le navidezno, a 
grafično zelo nazorno. Impresivna 
je tudi aplikacija, ki zvok vašega vo-
zila nadomesti z dirkaškim zvokom 
kakšnega športnega mišičnjaka ali 
pa žlahtnim grmenjem ameriške 
V8-klasike (XLR8). ‹

Nova Fabia je prvo vozilo znamke 
Škoda s tehnologijo MirrorLink, ki 
na eleganten način poveže vozilo 
z vašim pametnim telefonom. 
Preprosto povedano, na zaslon 
v vozilu preslika zaslon vašega 
pametnega mobilnika in tako 
omogoča tudi uporabo določenih 
vaših aplikacij. Recimo za posluša-
nje glasbe in uporabo navigacije.

MIRRORLINK™

BRIHTNEŽ 
MFA Pro je brihten zbirnik potovalnih 
podatkov. Ta aplikacija vaš mobilnik 
spremeni v napreden potovalni 
računalnik, ki zbira in obdeluje več kot 
40 različnih parametrov ter jih lično 
prikazuje na ekranu.

OSEBNI DNEVNIK 
Performance spremlja vašo vozno 
učinkovitost z beleženjem podatkov, 
kot so hitrost, obrati motorja, pospeški, 
pritisk na stopalki za plin, reakcijski čas 
in način zaviranja, ter s tem ponudi 
vpogled v zanimivo statistiko.

PAMETNI DIRKAČ 
SmartGate omogoča tudi inovativno 
zabavo. Igralci v igri Smart Racer se 
morajo izmikati različnim oviram, 
hitrost igre pa je odvisna od dejanske 
hitrosti vožnje vozila. Pozor: samo za 
sopotnike!

6.5.4.

APLIKACIJE
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80 LET
SLAVLJENKE

› VEČ

Kako se je s predvojnim 

Popularjem voziti po Sloveniji, smo 

preizkusili tudi sami! Naše vtise in 

videoposnetek najdete na:  

http://bit.ly/1tkILVs

ŠKODA POPULAR
Bil je prva Škoda, ki je poleg številske 
oznake dobila tudi pravo ime, in pravi 
ljudski avto, ki je s svojo cenovno 
dostopnostjo osvajal množice. Med 
letoma 1934 in 1946 je Škoda prodala 
kar 6000 primerkov, in to v 50 držav po 
svetu, celo na Kitajsko, v Indijo in Afriko. 
Ko je prišel na trg, je imel v izvedbi 
Škoda 418 Popular 18-konjski motor 
s prostornino 903 cm3. Še istega leta 
je v različici Škoda 420 Popular sledil 
štirivaljni motor z gibno prostornino 
995 cm3 in močjo 20 konjev. Leta 1937 
je model dobil nov štirivaljni motor 
s 27 KM in sodobnim krmiljenjem 
ventilov tipa OHV. Njegova največja 

hitrost je znašala spoštljivih 100 km/h. 
Leta 1938 je sledil Škoda Popular 1100 
OHV z gibno prostornino 1.089 cm3 
in močjo 30 KM, leta 1940 pa potem 
še Škoda Popular 1101 z 32 KM ter 
številne druge izvedbe motorjev. Med 
ključnimi razlogi za tako priljubljenost 
Popularja sta bili njegova robustnost in 
zanesljivost, zaradi česar se je obnesel 
tudi na daljših poteh. Maja 1934 je tako 
z njim sedem mladeničev brez ene 
same okvare prevozilo okoli 11 tisoč 
kilometrov od Prage do Kalkute. Veliko, 
a precej manj od zakoncev Elstner, ki 
sta z njim v sto dneh prevozila kar 25 
tisoč kilometrov.

JUBILEJNO  I  SIMPLY CLEVER



TE DNI PRAZNUJEJO TRI IZJEMNA VOZILA 
S KRILATO PUŠČICO, KI SO V TRIDESETIH 
LETIH MINULEGA STOLETJA POSKRBELA 
ZA VZPON ZNAMKE ŠKODA. POPULAR, 
RAPID IN SUPERB, VSE NAJBOLJŠE ZA  
80. ROJSTNI DAN! 

BESEDILO: B. B.
FOTO: Arhiv Škoda80 LET

ŠKODA SUPERB
To utelešenje avtomobilskega luksuza 
tridesetih in štiridesetih let minulega 
stoletja je bilo kot Škoda 640 Superb 
predstavljeno konec leta 1934. Vse 
odtlej ostaja ime Superb pri znamki 
Škoda sinonim za vozila najvišjega 
razreda. Do leta 1949 so za civilni 
trg izdelali 600 primerkov. Najbolje 
prodajana različica je bila štirivratna 
limuzina s šestimi stranskimi stekli.  
640 Superb je obstajal tudi kot limuzina 
s štirimi vrati in kabriolet. 5 metrov 
in pol dolg avtomobil je poganjal 

šestvaljnik s 55 konjskimi močmi in z 
gibno prostornino 2.492 cm3, ki je imel 
4-stopenjski menjalnik. To je bila tudi 
prva Škoda s hidravličnimi zavorami. 
Da so potniki res lahko uživali v udobni 
vožnji, je bila zadnja prema opremljena 
s prečnimi listnimi vzmetmi. Krmiljenje 
ventilov tipa OHV so v Superb vgrajevali 
od leta 1938. Posodobljeni Superb 3000 
je poganjal šestvaljnik z 80 konji in 
dosegal je hitrost do 120 km/h. Sledil mu 
je še Škoda Superb 4000 z motorjem z 
gibno prostornino 3.991 cm3.

Vse tri modele so na tržišče poslali 
leta 1934, med navdušenimi kup-
ci pa so naleteli na odličen odziv. 
Osvajali so s svojim videzom, cenov-
no dostopnostjo pa tudi s konstruk-
cijskimi lastnostmi – imeli so sodo-
ben okvir iz cevi, ki je nadomestil 
okvir v obliki lestve, posamične ko-
lesne obese, leta 1937 pa so dobili 
še sodobne OHV-motorje z zgoraj 
ležečimi ventili. ‹

ŠKODA RAPID
Popularjev večji brat je pod motornim 
pokrovom skrival štirivaljni motor z gibno 
prostornino 1.195 cm3 in 26 konjskimi 
močmi. Prva serija je bila na voljo kot 
dvovratni tudor, štirivratna limuzina in 
dvovratni polkabriolet. Največ so izdelali 
različic z motorjem s prostornino 1.386 cm3, 
najmočnejši Rapid pa je imel prostornino 
motorja 2.198 cm3. Poleti 1938 je premiero 
doživel Rapid 1500 OHV, ki ga je odlikoval 
štirivaljni motor z gibno prostornino 1.558 
cm3 in močjo 42 konjev. Tudi Rapid se 
je dokazal na preizkusih zanesljivosti. Z 
njim je tedanji prvi mož češkoslovaškega 
avtokluba Břetislav Prochazka v zgolj  
97 dneh obkrožil Zemljo.
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DEJSTVA
OJOJ, ŽENSKA 
ZA VOLANOM

V SREDIŠČU  I  SIMPLY CLEVER



DEJSTVA
KDO JE BOLJŠI VOZNIK? SODEČ PO RAZISKAVAH IN STATISTIČNIH 
PODATKIH, ŽENSKE. DA, PRAV STE PREBRALI. TRDOVRATNIM 
STEREOTIPOM O NERODNIH ŽENSKAH, KI NE OBVLADAJO BOČNEGA 
PARKIRANJA, SI ZA VOLANOM POPRAVLJAJO ŠMINKO, VOZIJO 
V VRTOGLAVO VISOKIH PETAH IN UPORABLJAJO VZVRATNO 
OGLEDALO LE ZA PREVERJANJE OTROK NA ZADNJIH SEDEŽIH, BI 
MORALO ENKRAT ZA VSELEJ ODKLENKATI. 

BESEDILO: Alenka Kotnik
FOTO: Shutterstock
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KONEC PREVLADE
Moški so imeli glede vsega, kar je povezano z jeklenimi 
konjički, dolga leta prvo in zadnjo besedo. In nemalo-
krat edino. A stoletje njihove prevlade se je končalo. Na-
kup jeklenega konjička, njegovo vzdrževanje in seveda 
tudi vožnja so postali domena obeh spolov. In ne le da 
so ženske med vozniki vse številnejše, vstopajo tudi v 
tradicionalno moške poklice in vozijo avtobuse, taksije, 
tovornjake ter tekmujejo na dirkališčih in vozijo reli. Pa 
tudi inštruktoric vožnje je vse več.

Tea Pavlič iz avtošole B&B, ki je pred desetletjem orala 
ledino in podirala stereotipe o ženskah za volanom, pri-
poveduje: »Nikoli ne bom pozabila, kako so se na Jese-
nicah vsi obračali za mano in buljili vame, kot da sem 
deveto čudo. Preprosto niso bili vajeni, da je lahko in-
štruktor vožnje tudi ženska.« Danes je v avtošoli, v kateri 
je med 22 inštruktorji 5 žensk, med najbolj zaželenimi. 
»Na začetku so k meni hodile pretežno punce, nato pa 
sem dobila nekega fanta, ki mi je naredil tako reklamo, 
da jih še danes pride mnogo, ki si želijo voziti pri meni 
prav zato, ker sem ženska. Najbrž imam mehkejši, neko-
liko bolj materinski pristop.«

Seveda se še vedno sooča s predsodki, a po nekaj me-
trih vožnje je vsakomur jasno, da ženska avto obvlada, 
pravi njen šef Matjaž Mozetič. In ravno posamezniki so 
tisti, ki podirajo stereotipe, zato doda: »Nikakor ne mo-
remo trditi, da so moški v smislu tehnike dobri vozniki, 
ženske pa ne. Osebno se celo raje peljem z ženskami, 
ker so umirjene, preudarne voznice, ki gojijo kulturo 
vožnje.« 

ŽENSKE SO BOLJŠE
Zaradi hormona estrogena naj bi bile ženske bolj učlji-
ve in za volanom bolj zbrane ter pozorne, pravi psiholog 
dr. Nick Neave z Univerze Northumbria. Da je način vo-
žnje odvisen od spola in gensko pogojen, pa trdi dr. Pe-
ter Marsh v knjigi Strast vožnje: Psihologija avtomobila. 
Moški radi tvegajo in iščejo pustolovščine, ženske pa so 
previdnejše. Slednjemu pritrjuje tudi Danijel Granda iz 
AMZS-jevega Centra varne vožnje na Vranskem: »Pri 
voznicah opažamo manjše precenjevanje vozniških 

ZARADI 

HORMONA 

ESTROGENA 

NAJ BI BILE 

ŽENSKE BOLJ 

UČLJIVE IN 

ZA VOLANOM 

BOLJ ZBRANE 

TER POZORNE 

KOT MOŠKI.

V SREDIŠČU  I  SIMPLY CLEVER



ŽENSKE NAREDIJO MANJ 

PROMETNIH PREKRŠKOV, SI 

NABEREJO MANJ KAZENSKIH 

TOČK, MED VOŽNJO DELAJO 

MANJ NAPAK IN SO NASPLOH 

ZA VOLANOM BOLJ VARNE KOT 

MOŠKI.

sposobnosti za volanom, manj tvegajo, a hkrati je opa-
ziti tudi pretirano previdnost, predvsem v neugodnih 
vremenskih razmerah. Uradni podatki kažejo, da moški 
povzročijo več prometnih nesreč s hudimi telesnimi po-
škodbami in smrtnim izidom, z dobrimi oziroma slabi-
mi vozniki pa se srečamo pri obeh spolih.« 

Da so ženske boljše voznice, so dokazali z raziskavo 
nemškega avtomobilskega kluba ADAC, ki so jo podpr-
li še s podatki nemškega statističnega urada. Ženske 
naredijo manj prometnih prekrškov, si naberejo manj 
kazenskih točk, med vožnjo delajo manj napak in so 
nasploh za volanom bolj varne kot moški. Resda jih je 
na cestah nekoliko manj (37 odstotkov), toda razisko-
valci so pri statistični obdelavi podatkov upoštevali tudi 
to dejstvo in vseeno prišli do zaključkov v korist žensk. 
V nemškem avtomobilističnem klubu ACE so dodali še 
podatek, da ženske povzročijo le tretjino prometnih ne-
sreč. 

In precej podobno ugotavlja tudi slovenska policija. 
Lani so bili moški med povzročitelji nesreč trikrat po-
gosteje kot ženske. In preden boste ugovarjali, da je 
moških pač več na cesti, še tale podatek: v Sloveniji je 
po podatkih Ministrstva za infrastrukturo registriranih 
1.414.799 vozil in izdanih 1.376.429 vozniških dovo-
ljenj, od tega jih imajo ženske 45 odstotkov. 

Toda – kaj sploh odlikuje dobrega voznika? Število 
nesreč? Vedenje za volanom? Striktno upoštevanje 
cestnoprometnih predpisov? Spretno parkiranje? Ko 
smo že pri parkiranju, v Veliki Britaniji je podjetje NCP, 
ki upravlja parkirišča, s posnetki preko 2.500 voznikov 
ugotovilo, da so – spet – boljše ženske. Ker vozijo poča-
sneje, lažje in hitreje najdejo prosto mesto ter – pozor –  
dobra polovica jih parkira natančno na sredini boksa, 
medtem ko je takih le četrtina moških. Moški pa so se 
bolje odrezali v času parkiranja, saj so v povprečju zanj 
porabili 16, ženske pa 21 sekund. 

In vendar je pri bitki med spoloma zabavno ravno to, 
da nima prav nihče oziroma imata prav oba spola. Do-
brega voznika ne naredi kromosom Y, ampak osebne 

11



lastnosti, o čemer se strinjajo tako psihologi kot učitelji 
varne vožnje. Danijel Granda poudarja: »Nekdo, ki slabo 
uravnava agresivne impulze in čustvovanje v življenju 
nasploh, ima tovrstne težave tudi kot voznik. Nepotrpe-
žljiv in neučakan posameznik s pomanjkljivim občut-
kom za drugega brez zadržkov drugim udeležencem v 
prometu nameni žaljive besede in geste, izsiljuje pred-
nost, vozi z neustrezno varnostno razdaljo, s troblje-
njem pa ustvarja pritisk na druge voznike, ki se trudijo 
upoštevati pravila vožnje.« 

Avto psihološko deluje kot varno zavetje, znotraj kate-
rega kaj hitro pobesnimo in gestikuliramo vozniku, ki 
v isti sekundi, ko na semaforju zagori zelena luč, še ni 
speljal. Pa da ne boste mislili, da so dame vselej uglaje-
ne: v britanski zavarovalniški hiši Direct Line so ugotovi-
li, da kletvice za volanom uporablja 48 odstotkov žensk 
in le 40 odstotkov moških. Pri gestikulaciji pa so precej 
bolj nazorne in vulgarne – hja, spet – ženske. »Seveda 
imamo sebične, neodgovorne in nesramne voznike. 
Poleg tega so stresne situacije tiste, ki prispevajo, da 
posameznik pokaže manj primerno vedenje. Razlike so 
povezane z osebnostno zrelostjo in osebnostnimi zna-
čilnostmi, ne pa neposredno s spolom posameznika,« 
komentira Granda. 

ZA VIDEZ GRE
Namesto zaključka pa še o izbiri avtomobila. Večna 
bitka med spoloma je tu bržkone najlepše vidna. »Žen-
skam je pomemben predvsem videz avtomobila. Lahko 

povem osebno izkušnjo?« z nasmeškom na ustnicah 
pripoveduje Matjaž Mozetič. »Doma kupujemo drugi 
avto in že tri mesece poslušam ženo, kako je ta avto grd, 
oni drugi je spredaj še v redu, zadaj pa ne, v tretjem se 
počuti, kot bi se peljala v gajbi. Kaj pa motor? Pa tehnič-
ne zmogljivosti? Pa vzdrževanje, poraba? Ne, ne, samo 
barva in videz jo zanimata.«
 
Če smo torej zgoraj ugotavljali, da predsodki glede 
vožnje ne držijo več, pa se pri izbiri jeklenega konjička 
dodobra razbohotijo. Kubiki, navori, obrati, izpušne 
cevi, cole in znamke menda so in ostajajo pretežno 
moška stvar. Danijel Granda opaža: »Večina udeleženk 
naših tečajev pove, da skrb za vozilo in poznavanje le-
-tega prepustijo moškim. Na ta način same podležejo 
stereotipnim predstavam, da je avtomobilizem moška 
domena.« Ženske stavijo na lepoto in funkcionalnost 
avtomobila – torej koliko kovčkov in opreme malčkov bo 
šlo v prtljažnik, uporabne so lahko tudi kake tehnikalije 
v obliki navigacije, parkirnih asistentov in bluetooth pri-
ključka. Še podatek o porabi in to je v zvezi s tehniko vse. 

Resnično? Tea Pavlič zmajuje z glavo in se nasmiha. 
Tudi ti miti bi morali enkrat pasti! In bil bi skrajni čas, 
toda že bežen pogled na spletne forume in YouTube, 
kjer mrgoli posnetkov parkiranja, ki je, če je za volanom 
ženska, misija nemogoče, priča o nasprotnem. In če se 
še ženske pridušajo nad počasno reakcijo v prometu z 
besedami »Ojoj, ženska je za volanom!«, je potemtakem 
pred nami morda res še eno stoletje mitov. ‹

KER VOZIJO POČASNEJE, ŽENSKE 

LAŽJE IN HITREJE NAJDEJO 

PROSTO MESTO TER – POZOR – 

DOBRA POLOVICA JIH PARKIRA 

NATANČNO NA SREDINI BOKSA, 

MEDTEM KO JE TAKIH LE 

ČETRTINA MOŠKIH.

VOZNICE MANJ 

PRECENJUJEJO 

SVOJE 

VOZNIŠKE 

SPOSOBNOSTI, 

MANJ 

TVEGAJO, A SO 

HKRATI TUDI 

PRETIRANO 

PREVIDNE.

V SREDIŠČU  I  SIMPLY CLEVER



ONAON

ČUDEŽ NA CELOVŠKI
Pri devetnajstih sem domov prišla z 
vozniškim izpitom in z njim pomahala 
očetu pod nos. »Ja, izpit imaš, ampak 
ne moreš kar takoj na cesto!« Tako sem 
brez njegovega dovoljenja vzela ključe 
iz predala in domov je čez nekaj časa 
prišla položnica za prekoračeno hitrost. 

Zanjo krivim svojega inštruktorja 
vožnje. Med najinim druženjem je 
navdušeno vzklikal, da vozim kot moški. 
To je v prevodu pomenilo, da vozim 
prehitro, s sedežem preveč nazaj, z 
eno roko na volanu točno opoldne, ne 
deset do dveh, in z drugim komolcem 
zunaj. Z mojim načinom vožnje v imenu 
službe sicer ni dolgo simpatiziral, so mu 
pa balkanski geni narekovali, da je bil 
name ponosen. 

Kasneje sem spoznala, da razlike 
med vozniki in voznicami povzročajo 

razlike med spoloma: moški imajo 
daljše noge in zato ne vozijo z zobmi, 
ženske pa ne čutijo potrebe, da bi se 
drugim voznikom lepile na zadnjico. So 
pa dobri in slabi vozniki: med sabo se 
razlikujejo po izkušnjah, kilometrini in 
poznavanju terena, avto pa je v osnovi 
samo podaljšek osebnega prostora in 
seksualne moči. 

Samo zato so alfa samci penasti, ko jim 
kdo zapre pot, izsili prednost ali se pelje 
prepočasi. Moški rabijo več svobode, 
so bolj agresivni in tudi bolj tekmovalni. 
Ko sem se zadnjič pred semaforjem 
na hitro spogledala s tipom v večjem 
in boljšem avtu, sem takoj vedela, 
da bo tekmoval z mano. Po njegovi 
divji cikcakasti vožnji sva se spet 
znašla vzporedno pred semaforjem 
in tako naprej, dokler mu v Tivoliju 
nisem zasedla edinega še prostega 
parkirnega prostora. Čudež na Celovški? 

37 %
voznikov na cestah 
je ženskega spola. 
(Vir: ADAC)

1/3
nesreč povzročijo 
ženske. (Vir: ACE)

48 %
žensk in le 40 % 
moških za volanom 
uporablja kletvice. 
(Vir: ADAC)

16 s
povprečno rabijo 
za parkiranje 
moški, 21 pa 
ženske.  
(Vir: NCP)

VOJNE ŠE NI KONEC
Ko sem bil dovolj velik, da sem z nogami 
dosegel sklopko in plin, me je oče peljal 
na prvo vožnjo. Ure vožnje mi je plačal 
še pred mojim 18. rojstnim dnem in na 
dan izpita mi je doma ponosno mahal s 
ključi avtomobila. Takoj sem na zmenek 
peljal svojo punco, tu pa se je zapletlo. 
Ona bi vozila. Videl sem, da je pri vožnji 
negotova, zavirala je že kilometer pred 
semaforjem, vozila sva počasi, ker »ne 
prideš nič prej, če noriš« …

Moja naslednja punca je na cesti divjala. 
Znano je, da ženske lahko počnejo več 
stvari hkrati, in ta je to počela redno in 
strastno. Mojemu avtu je hitro skurila 
sklopko, med vožnjo je telefonirala, 
jedla in se šminkala. Ko sva se nekega 
dne končno nekomu zaletela v zadek, 
je stopila ven in razjarjenemu tipu rekla, 
naj se umiri, ker sta se samo malo 
poljubčkala. Kasneje sem spoznal še 

več voznic prvega tipa (negotova) in 
drugega (vihrava), vmesnih pa niti ne, 
dokler …

… se mi zadnjič pred semaforjem 
v Šiški ni nasmehnila lepa punca 
v avtomobilčku. Videl sem, da se 
spogleduje, če ne kar izziva, in sem si 
mislil: »O, miška, zdajle ti bom pa jaz 
pokazal, kdo je tu glavni!« Zrasel mi je 
greben in za mano se je pokadilo. Ko 
sem zavrl pri naslednjem semaforju, 
sem se obrnil na desno in spet zagledal 
njen nagajivi nasmešek. Nato sem jo 
prehitel in vozil pred njo, dokler ni tik 
pred Tivolijem neka ženska pred mano 
prav počasi zavijala desno k piceriji. 
Punca me je v tistem gladko prehitela, 
zavila v Tivoli na desno parkirišče in 
elegantno zasedla edini prosti parkirni 
prostor. Videl sem jo še, kako se je z 
drsalkami odpravila v Halo. Miška, vojne 
še ni konec! (T.T.)
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Ali stereotipi držijo?
O tem ne morem razsojati. Pri pred-
stavnikih obeh spolov so namreč 
tako svetle kot temne izjeme. Je pa 
morda res, da smo moški malo dlje 
v teh poklicih in si znamo kakšno 
stvar tudi s tehničnega vidika bolje 
razložiti.

Kakšne so prednosti  
in slabosti žensk?
Težko vprašanje (smeh). Pravijo, da 
ženske lahko delajo več stvari hkra-
ti – ne vem, ali je to res ali ne, ampak 
če govorimo o civilnem prometu, bi 
to lahko bila prednost. Slabost pri 
tem pa je, da se med vožnjo ukvar-
jajo tudi z drugimi opravili, name-
sto da bi se osredotočile na promet.

Kaj pa moški?
Sam menim, da so moški bolj agre-
sivni in razdražljivi vozniki, v želji po 
dokazovanju svojega ega pa tako 
hitro naredijo kakšno neumnost.

Kdo je za vas dober voznik? 
Menim, da se moraš z neko mero 
občutka za vožnjo že roditi, seveda 

pa se potem da tudi s kilometrino 
veliko naučiti. 

A vsi delamo napake …
Pri dirkanju so hitrosti velike, zato 
so napake lahko še toliko bolj ne-
varne. In pri tem je račun preprost: 
ena napaka in zletiš s ceste. Dirka-
či smo na to pripravljeni. Seveda 
svoje prinesejo tudi leta izkušenj, 
razlika med začetkom kariere in 
danes je namreč očitna, saj se ve-
liko lažje soočam z različnimi ne-
predvidljivimi situacijami. Vendar 
je veliko odvisno tudi od zunanjih 
dejavnikov. Lahko si namreč po-
polnoma zbran, pa so na primer 
tehnične težave ali drugačna pod-
laga tisto, zaradi česar hitro na-
pačno oceniš situacijo. V civilnem 
prometu pa prav vsak voznik lahko 
dela napake, ki se zgodijo pred-
vsem zaradi nezbranosti, razdra-
žljivosti in raztresenosti.

Kaj izdaja slabega voznika?
Slog vožnje – če se pelješ za njim, 
takoj opaziš, kako se obnaša, rea-
gira, pelje v križiščih ali v zavojih. 

Zakaj ste začeli dirkati?
Moja kariera ni ravno profesional-
na, je bolj hobi, tako kot pri veči-
ni dirkačev po Sloveniji in Evropi. 
Sam sem se že pred začetkom dir-
kaške poti navduševal nad avto-
-moto športom, saj sem delal kot 
mehanik. Vsi so tudi že od nekdaj 
navajeni, da ne zdržim pri miru 
več kot pet minut, zato prehod 
na kariero dirkača tako zame kot 
za mojo družino ni bil velika spre-
memba. 

Kako se dirkanje razlikuje od 
vaše vsakodnevne vožnje?
Kot pri vsakem športu moraš biti 
tudi pri dirkanju tako fizično kot 
psihično dobro pripravljen, vse 
stvari pa moraš vzeti z največjo 
mero resnosti. V civilnem prometu 
ni nič drugače – če z glavo nisi pri 
stvari, gre lahko hitro kaj narobe. 
V civilnem prometu pelješ seveda 
popolnoma drugače kot na dirki. 
Prilagodiš se razmeram, medtem 
ko se pri dirki osredotočiš na to, 
kako boš čim bolje odpeljal tistih 
sto kilometrov. ‹

DVOJNI 
POGLED

Z DVEMA IZKUŠENIMA DIRKAČEMA SMO SE 
POGOVARJALI O TEM, KAKŠNE SO PRI VOŽNJI RAZLIKE 
MED SPOLOMA IN KAJ PRAVZAPRAV SPLOH POMENI 
BITI DOBER VOZNIK. 

BESEDILO: Nina Lenko
FOTO: Nejc Lasič

PRAVIJO, 

DA LAHKO 

ŽENSKE 

DELAJO 

VEČ STVARI 

HKRATI. ČE 

GOVORIMO 

O CIVILNEM 

PROMETU, 

BI TO 

LAHKO BILA 

PREDNOST.

42-letnega Idrijčana, aktualnega 
državnega prvaka v reliju, hitrost 
in adrenalin zvesto spremljata od 
leta 1994, ko je v avto-moto športu 
svojo dirkaško kariero začel kot 
sovoznik. Štiri leta pozneje se je 
dirkanja lotil resneje in začel svoj 
zmagovalni pohod. Na začetku 
leta 2014 je kot mehanik doživel 
tudi vztrajnostni reli Dakar. 

ALEKS HUMAR

V SREDIŠČU  I  SIMPLY CLEVER



Ali stereotipi držijo?
Menim, da ne držijo kot pribito. 
Vendar je pri ženskah res, da se ne 
zanimajo toliko za to področje, ker 
jim pač ni enako privlačno kot obisk 
kozmetičnega salona ali nakupo-
vanje, čeprav je moje mnenje, da 
bi se tudi ženske lahko začele bolj 
ukvarjati s tem. Tu mislim predvsem 
dirkanje: verjetno bi bila stopnja 
zanimanja višja, če bi imele ženske 
s tem športom več stika, predvsem 
pa, če bi imele pri tem podporo 
staršev, moža ali koga bližnjega. 
Podobno je pri večini zadev, pove-
zanih z avtomobili – ženskam niso 
blizu, ker jim niso bile predstavlje-
ne na pravi način. Da bi stereotipi 
lahko izhajali iz tega, sama samo 
sklepam, saj nisem običajen primer 
žensk, ki obožujejo kozmetične sa-
lone – rada grem tja, ni pa to moja 
prioriteta. 

Kakšne so prednosti  
in slabosti žensk?
Zdi se mi, da se ženske na splošno 
premalo ali sploh ne zanimajo za 
teme s področja avtomobilizma. 

Menim pa, da so lahko boljše voz-
nice od moških, ker se jim ni treba 
dokazovati kot njim. Če imajo smi-
sel za to, so lahko kot voznice tudi 
zelo dobre. 

Kaj pa moški?
Njihova slabost je predvsem že 
omenjeno dokazovanje, pogosto 
pa se zaradi tega tudi precenijo.

Kdo je za vas dober voznik? 
Vsak voznik mora v prvi vrsti dobro 
poznati svoje vozilo. V podzavesti 
mora imeti ves čas pripravljen tudi 
odziv ob morebitni kritični situa-
ciji, pri čemer sta pomembni na-
tančnost in strpnost, saj v prometu 
ne moremo vedno pričakovati, da 
bodo vsi udeleženci odreagirali op-
timalno. Menim, da dobrega vozni-
ka izoblikujejo predvsem izkušnje 
in poseben občutek za te stvari. 
Predvsem pa vožnja zahteva dobro 
mero zdrave pameti.

A vsi delamo napake …
Včasih se tudi dobri vozniki prece-
nijo. Napake so tako pri dobrih kot 

SLAB VOZNIK 

JE ZAME 

TISTI, KI VOZI 

40 KM/H 

TAM, KJER JE 

OMEJITEV  

50 KM/H.

Svojo prvo dirko je odpeljala pri še-
stih letih, in to z gokartom. Zdaj je 
za volanom že 27 let, zadnjih pet 
let pa se posveča dirkam v reliju. 
Čeprav je po poklicu zobotehnica 
in se je v preteklosti ukvarjala tudi 
s plesom in gimnastiko, s svojo 
ljubeznijo do jeklenih konjičkov in 
dinamične vožnje podira stereoti-
pe o voznicah. 

ASJA ZUPANC

malce slabših voznikih, razlika je le 
v tem, da jih je pri prvih manj. 

Kaj izda slabega voznika?
Slab voznik je zame tisti, ki vozi 40 
km/h tam, kjer je omejitev 50 km/h. 
Ni zmeraj hitrost tista, ki ubija, tem-
več tudi hitrost, ki ovira druge voz-
nike. Ali pa voznik, ki se ne prepriča, 
če je cesta pri speljevanju prosta. 
Menim, da je pri tem najpomemb-
nejši faktor neosredotočenost. 

Zakaj ste začeli dirkati?
Za to me je pravzaprav navdušila 
družina. Oče je bil dirkaški nav-
dušenec, čeprav se sam nikoli ni 
ukvarjal z dirkanjem. Družina me je 
zato zmeraj podpirala, na začetku 
tudi finančno, za kar sem ji še danes 
hvaležna. Jaz pravim, da je avto-
šport  kot droga – če bi razmišljala 
z glavo, sama ne bi vztrajala v tem, 
saj je potrebnih veliko finančnih 
sredstev, časa in še česa. Predvsem 
tudi zato, ker je v Sloveniji težko 
priti na stopnjo, ki bi si jo želel vsak 
dirkač.

Kako se dirkanje razlikuje od 
vaše vsakodnevne vožnje?
Pri vsakodnevni vožnji sem dina-
mična voznica. Predvsem pa sem 
mirna. Saj ne, da me kdaj kaj ne 
vznemiri, ampak mogoče manj kot 
koga drugega, ker pač vzamem v 
zakup, da so na cesti tudi ljudje, 
ki tja ne sodijo. Željo po hitrosti in 
adrenalinu pa sprostim na dirki, 
zato mi kasneje tega ni treba. ‹
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PRED VAMI JE AVTOMOBIL, NAREJEN ZA PISANJE SPOMINOV TER UKROJEN PO MERI POTNIKOV IN VOZNIKA. V NJEM SE ČLOVEK – PA ČEPRAV NA STOTINE 
KILOMETROV OD DOMA NA POVSEM NEZNANI CESTI – POČUTI VARNO IN DOMAČE. KO BOSTE SEDLI ZA VOLAN NOVE FABIE, BOSTE TO TAKOJ RAZUMELI. 
PRIPRAVITE PA SE TUDI NA OBČUDUJOČE POGLEDE, KI JIH JE TA POMLAJENA DAMICA DELEŽNA POVSOD, KJER SE POJAVI.

FABIA

KRADE POGLEDE

PO PREDNOSTNI  I  SIMPLY CLEVER



BESEDILO: Karl Zajc
FOTO: Arhiv Škoda

PRED VAMI JE AVTOMOBIL, NAREJEN ZA PISANJE SPOMINOV TER UKROJEN PO MERI POTNIKOV IN VOZNIKA. V NJEM SE ČLOVEK – PA ČEPRAV NA STOTINE 
KILOMETROV OD DOMA NA POVSEM NEZNANI CESTI – POČUTI VARNO IN DOMAČE. KO BOSTE SEDLI ZA VOLAN NOVE FABIE, BOSTE TO TAKOJ RAZUMELI. 
PRIPRAVITE PA SE TUDI NA OBČUDUJOČE POGLEDE, KI JIH JE TA POMLAJENA DAMICA DELEŽNA POVSOD, KJER SE POJAVI.
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Sredi burnih devetdesetih let minulega stoletja je na 
krilih novega začetka Škoda sprva plaho, kasneje pa če-
dalje bolj odločno osvajala ceste nove, vse bolj združe-
ne Evrope. Felicia je bila ena od tistih novodobnih Škod, 
ki so bile zasnovane povsem po meri človeka. In ljudje 
so jo vzljubili, ne moremo pa ravno trditi, da je osvajala 
na prvi pogled. Potem pa se je zgodilo leto 1999. Ljud-
sko prikupna Felicia je vzela slovo, a rodila se je Fabia. 
Očarljiva mala Čehinja je iskrivo jemala ovinke, se do-
bro znašla na ozkih in vselej polnih parkiriščih bloko-
vskih naselij, povrhu pa se je znala spoprijemati z odgo-
vornostmi družinskega življenja in bila na cesti vedno 
videti prav šik. Praktičnost kompaktnih mer, razumnost 
stroškov, napredno tehnično kulturo in značaj, poln ži-
vljenja, so ji v matični tovarni vsadili v gene. V petnajstih 
letih in dveh generacijah je prepričala kar 3,5 milijona 
kupcev, kar dovolj zgovorno priča o tem, da ji tudi najve-
čji dvomljivci ne morejo očitati prav nič. 

DAMICA JE POSTALA DAMA
Čisto nova Škoda Fabia tretje generacije tudi tokrat na 
slovenske ceste prinaša vse tisto, kar ste pri tem modelu 
vedno cenili. Ko se prvič usedeš za volan, pa je prese-
nečenje kljub temu precejšnje. Urbani poskočnosti in 
iskrivosti nova Fabia dodaja veliko oblikovne elegance, 
napredne tehnike, varnosti in prostora – vse to ob ohra-
njanju kompaktnih meja karoserije. 

Njen videz je zelo svež, čiste linije delijo osenčene in 
sijoče karoserijske dele. Izstopajo skrbno oblikovani 
detajli, s katerimi so oblikovalci podčrtali njeno elegan-
co in povzeli celotno evolucijo novega Škodinega obli-
kovnega jezika. Samo poglejte seksi linijo, ki deli boke! 
Treba je priznati, da zna Fabia z novo podobo spretno 
nagovoriti čustva. Na mestnih ulicah je videti kot mlada 
dama, ki se razume na visoko modo in želi s skrbno iz-
branim nakitom po načelu manj je več izstopiti iz pov-
prečja. V zavojih pa pride do izraza brezhibno izklesa-
na postava, v kateri se zrcalijo športni geni. 

Prepriča tudi z notranjostjo. Materiali so za ta avto-
mobilski segment zelo skrbno izbrani, izstopa pa tudi 
kakovost izdelave. Močno preseneti s prostornino pr-
tljažnika, ki poseka vso konkurenco. Za nasloni zadnjih 
sedežev se bohoti kar 330 litrov prostora. Tudi resen 
nakupovalni izlet zanjo ne bo prehud izziv. Četudi si bo 
on zaželel nov televizor ali pa bo tašča naročila kakšen 
kos pohištva, ne bo težav, saj podrta klop omogoči do-
ber kubični meter veliko shrambo (1.150 litrov). Pri tem 
pa ne gre pozabiti, da je Fabia znova na voljo tudi s ka-
ravanskim nahrbtnikom. Prtljažnik različice Combi že v 
osnovi pospravi za kar 530 litrov prtljage.

Sedenje na zadnji klopi je zaradi nekoliko večje razdalje 
med osema precej udobno, zlasti ko je potniški prostor 
polno zaseden. Še bolj očiten napredek sodobne gra-
dnje pa je v dodatnem prostoru nad glavami potnikov. 
Tudi višjim ne bo treba glave stiskati pod strop. 

S pomočjo lahke gradnje in uporabe naprednih karose-
rijskih struktur je Fabia shujšala za kar 65 kilogramov. 

PO PREDNOSTNI  I  SIMPLY CLEVER



Na cesti se zmanjšanje teže za praktično enega potnika 
seveda občuti. Če je v nosu Fabie litrski trivaljnik, njena 
teža ostaja pod eno tono (980 kilogramov). Avtomobil 
je lahkotnejši, natančneje vodljiv in porabi manj goriva.

VEDNO PRIPRAVLJENA POMAGATI
Očiten korak naprej je nova Fabia naredila tudi z vidika 
umetne inteligence. Vozniku ponuja zajeten nabor voz-
niških asistentov v službi varnosti in udobja. Je prepro-
sto pametnejša in pozornejša kot kdaj prej. Dogajanje 
na mestnih ulicah pred seboj nadzira s tretjim očesom. 
Radar, laser in kamera sistema Front Assistant z integri-
rano funkcijo zaviranja v sili pri manjših hitrostih v me-
stnem prometu (City Emergency Braking) tvorijo njen 
elektronski vid, ki voznika opozori na nevarnost naleta 
in po potrebi začne samodejno zavirati do popolne zau-
stavitve. Tveganje, da bi se z novo Fabio zaleteli v vozilo 
pred seboj med pomikanjem v mestnem prometnem 
toku ali pa na avtocesti, je zato bistveno manjše. 

Med vozniškimi asistenti velja omeniti še večnaletno 
zaviranje, ki ob morebitni nesreči prepreči nadaljnje 
trke in hitreje umiri oziroma stabilizira avtomobil. Fabia 
spremlja še stopnjo utrujenosti voznika, preverja tlak 
v gumah in po potrebi omeji hitrost na določeno vre-
dnost.

Tako pri dinamični vožnji kot tudi pri iskanju oprijema v 
slabših voznih razmerah ji predvsem v zavojih pomaga 
elektronska zapora diferenciala XDS+, pohvalo pa si za-
služi še bolj neposreden in odzivnejši elektromehanski 
volan. Novo Fabio je mogoče odkleniti, zakleniti in za-
gnati s ključem, pospravljenim nekje v žepu ali torbici. 
Da Fabia razume življenje, dokazuje s svojo praktično-
stjo in ponuja kar 17 Simply Clever rešitev, ki jo delajo še 

OČITEN KORAK NAPREJ JE 

NOVA FABIA NAREDILA TUDI Z 

VIDIKA UMETNE INTELIGENCE. 

VOZNIKU PONUJA ZAJETEN 

NABOR VOZNIŠKIH ASISTENTOV 

V SLUŽBI VARNOSTI IN UDOBJA. 

JE PREPROSTO PAMETNEJŠA IN 

POZORNEJŠA KOT KDAJ PREJ. 

Novo Fabio so že testirali tudi 
strokovnjaki evropske varnostne 
agencije Euro NCAP. S svojo čvrsto 
strukturo in naprednimi elektron-
skimi varnostnimi sistemi se je 
izkazala kot eden najvarnejših 
avtomobilov v svojem razredu ter 
posledično osvojila tudi vseh pet 
zvezdic, in to po ostrejših kriterijih, 
ki v vsaki testni postavki zahte-
vajo vsaj 60-odstotni rezultat. 
Maksimalno število točk je dosegla 
pri zaščiti leto in pol starega 
otroka, za izjemno čvrsto pa se je 
njena potniška kabina izkazala pri 
čelnem trku. Rezultati testov pa 
so zlasti na prvih sedežih pokazali 
tudi dobro zaščito pred poškodba-
mi vratu, ki nastanejo zaradi nena-
dnega močnega sunka od zadaj.

ODLIČNJAKINJA
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bolj uporabno. Strgalo za led je pospravljeno v vratcih 
za točenje goriva, v notranjosti je priročno držalo ozi-
roma prostor za multimedijske naprave, v predalu pod 
sedežem je prostor za shranjevanje odsevnega jopiča, 
ponuja celo košek za smeti in mreže za shranjevanje 
ob strani prednjih sedežev ter prostore za steklenice. 
Opremljena je tudi z držalom parkirnih lističev, za va-
ren prevoz tovora in vzdrževanje reda ter organizacije v 
prtljažniku pa skrbijo obešala in mreže s sidrišči.

KOMUNIKATORKA
Fabia obvlada sodobno komunikacijo, ki temelji na po-
datkovnem mostu med pametnim telefonom in osre-
dnjim informacijsko-zabavnim avtomobilskim vme-
snikom. Komunikacija je v tem primeru dvosmerna, saj 
aplikacija MirrorLink preslika zaslon mobilne naprave 
na 6,5-palčni, na dotik poslušni info zaslon vozila. SMS-
-sporočila, imenik, prostoročno telefoniranje in upo-
raba aplikacij ter drugih storitev tako lahko postanejo 
tudi domena elektronskih možganov nove Fabie. Vse 
skupaj je seveda varneje in priročneje kot brskanje po 
zaslonu telefona. V obratni smeri pa je avtomobilske 
nastavitve mogoče spreminjati tudi na zaslonu pame-
tnega telefona, denimo v rokah sovoznika.

POSKOČNA IN VARČNA 
Motorno paleto sestavljajo 4 sodobni bencinski in dva 
dizelska motorja iz serij MPI, TSI in TDI, ki so v povprečju 
do 17 odstotkov bolj varčni. Razpon moči sega od 44 do 
81 kilovatov. Prav vsi motorji dosegajo količine izpustov, 
ki jih predpisuje normativ Euro 6. V prid manjši porabi 
goriva in manjšim izpustom so vsi motorji tudi serijsko 
opremljeni s sistemom start stop. 

Kasneje v letu 2015 bo na voljo še ekološko najprepri-
čljivejša različica nove Fabie, GreenLine. To bo poganjal 
1,4-litrski TDI-motor z močjo 55 kilovatov. Z izboljšano 
oziroma prilagojeno aerodinamiko ter gumami z manj-
šim kotalnim uporom bo na 100-kilometrski razdalji v 
povprečju zahtevala le 3,1 litra goriva, iz njenega izpu-
ha pa bo na vsak kilometer v atmosfero pobegnilo 82 
gramov ogljikovega dioksida. ‹

PO PREDNOSTNI  I  SIMPLY CLEVER



1. 
Zgrajena je na preizkušeni 
koncernski prečni modularni 
platformi MQB, s katero je 
izgubila 65 kilogramov in 
povečala karoserijsko čvrstost. 

2.
V zavojih se asfalta odločneje 
prime s pomočjo serijske 
elektronske diferencialne 
zapore XDS+.

3.
Vodljivost ji zagotavlja nov, 
natančnejši in odzivnejši 
električno-mehanski volan 
C-EPS.

4.
Zaslon pametnega telefona je 
s sistemom MirrorLink mogoče 
preslikati na sredinski 6,5-palčni 
zaslon, občutljiv na dotik, ter na 
njem nato upravljati aplikacije 
in druge funkcije ter mobilne 
storitve.

5.
S pomočjo sistema KESSY jo 
je mogoče zagnati s ključem v 
žepu.

6.
Njeno tretje oko na 
vetrobranskem steklu s 
pomočjo laserja in kamere 
ter samodejnega zavornega 
asistenta (City Emergency 
Braking Function) preprečuje 
nalete in druge nesreče na 
mestnih ulicah.
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MOTOR MENJALNIK NAJVEČJA 
HITROST

KOMBINIRANA
PORABA

EMISIJE
CO2

1,0 MPI 44 kW 5-stopenjski ročni 160 km/h 4,7 l/100 km 106 g/km

1,0 MPI 55 kW 5-stopenjski ročni 172 km/h 4,8 l/100 km 108 g/km

1,2 TSI 66 kW 5-stopenjski ročni 182 km/h 4,7 l/100 km 107 g/km

1,2 TSI 81 kW
6-stopenjski ročni  

ali 7-stopenjski  
samodejni (DSG)

196 km/h
4,8 l/100 km 

4,7 l/100 km

110 g/km

109 g/km

1,4 TDI 66 kW
5-stopenjski ročni 

ali 7-stopenjski  
samodejni (DSG)

182 km/h
3,4 l/100 km

3,6 l/100 km

88 g/km

94 g/km

1,4 TDI 71 kW 5-stopenjski ročni 193 km/h 3,5 l/100 km 90 g/km

DINAMIČNA GOSPODIČNA

Nova Fabia je sledila svežemu hišnemu 
oblikovalskemu slogu, pri katerem 
prevladujejo ostrejši prehodi med 
karoserijskimi površinami in za zob 
časa precej neobčutljivi minimalistični 
elementi. Oblikovalci so jo nedvomno 
naredili zanimivo tudi za po letih in 
srcu mlade kupce. Ker se spozna na 
trende avtomobilske mode, lahko 
bodoči lastniki pri podobi svoje Fabie 
sodelujejo tudi z lastnim kreativnim 
navdihom. Barve karoserije lahko 
po želji kombinirajo z barvo strehe, 
stranskih ogledal, odtenki platišč in 
barvnimi toni notranjosti. Na voljo je kar 
125 kombinacij!
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NAJ BO SEDEŽ 
V POLMRAKU 
KINODVORANE ALI 
VELIK KAVČ IN ŠE VEČJI 
TELEVIZOR: SI TUDI V 
VAŠI DRUŽINI DOLGIH 
ZIMSKIH VEČEROV NE 
ZNATE PREDSTAVLJATI 
BREZ DOBREGA FILMA?

BESEDILO: Sandi Pavec
FOTO: Arhiv Škoda

Televizijska svetloba je začela s 
pestrim programom razsvetljevati 
temo dolgčasa takoj po prihodu 
kabelske televizije. Ljudem kar na-
enkrat ni bilo več treba hoditi ven. 
Zabava je prišla na obisk! 

FORMULA USPEHA
Zato se je v 50. in 60. letih minule-
ga stoletja gledanje televizije v ZDA 
močno povečalo. In ker so se zvečer 
pred televizijo znašli vsi člani dru-
žine, se je moral program vse bolj 
prilagajati različnim demografskim 
skupinam. Iznajdljivi studii so kma-
lu iznašli zmagovito formulo: mno-
žično so začeli snemati družinske 
filme, ob katerih so se zabavali tako 
dedki kot mame in vnuki. V produk-
ciji družinske zabave je prednjačil 
predvsem studio Walta Disneyja. 
Iz tistih časov so na primer vsem 
dobro znane prigode najbolj pri-

ljubljenega škotskega ovčarja, ki 
sliši na ime Lassie, ali pa smešne 
pustolovščine nore varuške Mary 
Poppins. Tu je še nepregleden kup 
družinskih filmov o Divjem zahodu. 
Seveda pa ne gre spregledati vseh 
Disneyjevih celovečernih risank, ki 
še danes ostajajo najkvalitetnejša 
družinska zabava za vse generacije. 

S časom se družinski filmi niso bi-
stveno spremenili. Njihov koncept 
je ostal enak, le produkcijski stroški 
so se večali. Z novim zagonom kla-
sičnih kinodvoran so filmi najprej 
postali kinouspešnice, šele kasne-
je so s prihodom kaset VHS spet 
krajšali zimske večere v domačem 
okolju. V družinskih filmih so zače-
li igrati že uveljavljeni igralci ali pa 
so prave zvezde postali prav zara-
di nastopa v tem žanru (Macaulay 
Culkin, Sean Astin, Lindsay Lohan, 

FILM JE 
ZAKON!

DRUŽINSKO  I  SIMPLY CLEVER



KAJ RADI GLEDAMO SLOVENCI?

Podalpski gledalci se ob obisku 
kinodvoran od nekdaj najraje odločamo 
bodisi za komedijo, grozljivko ali 
akcijsko pustolovščino. V zadnjih 
letih so v porastu tudi animirani filmi, 
širok krog zvestih gledalcev pa ima 
vedno tudi znanstvena fantastika. 
Pričakovano precej manj uspeha 
dosegajo drame, ki so bolj izpostavljene 
le v času oskarjev. 

Veliko zanimanja zadnja leta vzbujajo 
tudi domači filmi. Petelinji zajtrk (okoli 
185.000 gledalcev) je pred leti podiral 
vse rekorde, še bolj množično pa so 
gledalci planili po Hočevarjevem Gremo 
mi po svoje, ki je postal z naskokom 
najbolj gledan slovenski film vseh 
časov. Zbral je kar 210.000 gledalcev. 
Pred njim je bil izjemno popularen 
Kajmak in marmelada, veliko pozornosti 
pa je bil deležen tudi Košakov Outsider.

Drew Barrymore). Iz teh časov velja 
omeniti družinske klasike, kot so na 
primer Gunisi, E. T. vesoljček, Kapi-
tan Kljuka pa tudi neskončno pred-
vajani Sam doma, Nazaj v priho-
dnost, Pujsek Babe, Kremenčkovi in 
ne nazadnje Disneyjev Levji kralj, ki 
je postal najbolj gledan risani film 
vseh časov.

PA DANES?
S prihodom digitalne tehnologi-
je so se spremenili tudi družinski 
filmi. Živimo v času, ko se vse meri 
le še z dobičkom. In ker novih idej 
primanjkuje, smo iz leta v leto priča 
številnim predelavam ali nadalje-
vanjem starih klasik. Temu trendu 
žal ne morejo ubežati niti družinski 
filmi. Tako smo dobili že predelavo 
Dr. Dolittla, nov film o psički Lassie, 
pa o avtu Herbieju, dobili smo tudi 
nove Muppetke in Smrkce, omeni-

mo pa lahko še predelavo Karate 
Kida, Čarlija in tovarne čokolade 
ter na primer komičnega detektiva 
Pink Pantherja. Edino svetlo točko 
predstavljajo animirani filmi, ki so 
postali pravcati vrhunec vsakoletne 
filmske bere. Tu prednjačita studia 
Pixar in DreamWorks. Prvi se lahko 
pohvali s trilogijo Svet igrač, Iska-
njem malega Nema in Avtomobili, 
drugi pa je znan predvsem po svo-
jem zelenem ogru Shreku in simpa-
tični Kung fu pandi. 
Prihod novih tehnologij (izjemno 
zmogljive televizije, sinhronizacija 
vseh medijskih naprav, hiter pre-
nos podatkov) je zadnja leta močno 
spremenil naš odnos do televizije. 
Če smo še nedolgo tega pred TV-
-zaslonom čakali, da se ljubi film 
končno začne, danes tega prav go-
tovo ne počnemo več. Vsi ponudniki 
TV-programov omogočajo ogled 
za nazaj, možno je tudi snemanje 
filmov na trdi disk TV-sprejemnikov. 
Različni programi (HBO GO) in po-
nudniki pa ponujajo tudi priročen 
»video on demand« oziroma sple-
tno videoteko, kjer gledalec sam 
po določenem ceniku izbere, kaj in 
kdaj bo gledal. Filmski izbor je vsak 
dan večji in pestrejši, tako da redni 
televizijski spored s to tehnologijo 
ne more več tekmovati. Še vedno pa 
je v porastu nedovoljen pretok film-
skih vsebin z interneta, kjer se vča-
sih piratske verzije filmov pojavijo 
celo pred uradno premiero. Gleda-
lec tako danes ni več talec politike 
programskih direktorjev, pač pa 
svoj prosti čas in željo po vsebinah 
vse bolj razporeja sam po lastnem 
okusu. ‹

Bogate filmske izkušnje ima tudi Škoda. Med bolj zanimivimi 
filmi je gotovo Upir z Feratu (1982), v katerem nastopata Ško-
da Super Sport 1100 (na sliki) in Sport Type 724, zanimivost te 
komične srhljivke pa je v tem, da se avtomobili namesto z go-
rivom polnijo s človeško krvjo. V večkrat nagrajeni odlični češki 
drami Kolja (1996) se pojavi Škoda 100 pa tudi klasična Octavia 
iz leta 1963. Škode lahko večkrat vidimo tudi v mojstrovi-
nah Poljaka Krzysztofa Kieslowskega, med hollywoodskimi 
spektakli pa smo Škodo Fabio nazadnje videli v utopičnem 
filmu Otroci človeštva (2006) in Octavio Combi v komediji Alan 
Partridge: Alpha Papa (2013). 

ŠKODINE IGRALKE
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TORBE IN VREČE V PRTLJAŽNIK, 
OTROKA NA ZADNJE SEDEŽE, MED 
NJIJU ŠE PSA – IN GREMO! PA JE 
NAŠEMU ZVESTEMU PRIJATELJU 
TAM ZADAJ RES TAKO UDOBNO IN 
VARNO, KOT SI ZASLUŽI?

BESEDILO: Anja Jager
FOTO: Arhiv Škoda in Shutterstock

DLAKAVI 
POTNIK

Kaj pa naj mu ne bi bilo všeč, se 
sprašujete. Otroka pojeta, mama 
bere turistični vodnik, oče uživa v 
vožnji. In kuža? Kuža se v vsakem 
ovinku prekucne na enega izmed 
otrok. Ker se ne more udobno na-
mestiti, v vožnji niti malo ne uživa. 
Živčno se premika po avtu, pleza 
na otroka, s taco sproža pomika-
nje stekel, da bi gledal skozi odprto 
okno, liže očeta po ušesih in vratu, 
skuša skočiti mami v naročje … 
Zabavno, če bi se dogajalo na do-
mačem vrtu – v avtomobilu pa je 
to nevarno in zgodba se lahko zelo 
slabo konča. Pes je živo bitje, ki ga 
moramo v avtu obravnavati tako 
kot druge potnike. 

PREDEN SE ODPELJEMO
Pes je bitje, ki kliče po pozornosti in 
nam jo v veliki meri hvaležno vrača. 
Kljub temu je pes tudi ali predvsem 
velika odgovornost. Tako kot za 
otroke je zanj treba skrbeti, ga hra-
niti, peljati na sprehode, mu zago-
toviti udobje in lastni prostor, kjer 

se bo lahko umiril, ter seveda na-
rediti vse, kar je v naši moči, za nje-
govo varnost. Ko se odpravljamo na 
pot z avtom, to pomeni, da moramo 
zanj pripraviti zadostno količino 
vode, priboljške, igrače za žvečenje 
med potjo, povodec in ovratnico z 
informacijami o lastniku.

MED VOŽNJO
Psi vožnjo prenašajo različno do-
bro. Enim je povsem zabavna, dru-
gi so nervozni, večina pa je nekje 
vmes – nad njo niso ravno navdu-
šeni, a znajo potrpeti. V vsakem pri-
meru je priporočljivo, da psa pred 
vožnjo ne hranimo s prevelikimi ko-
ličinami hrane, da mu ne bi postalo 
slabo. Pomembno je, da smo sami 
med vožnjo strpni in sproščeni, saj 
psi izjemno dobro čutijo stres ljudi 
okoli njih in nanj tudi reagirajo. 

Da bo vožnja zabavna in varna, 
mora imeti kosmatinec tudi v vo-
zilu svoj in dovolj velik kotiček, ki 
je ustrezno zavarovan. S tem pre-

prečimo njegovo prosto premika-
nje po avtu in vozniku zagotovimo 
varnejšo vožnjo, hkrati pa v prime-
ru nesreče občutno zmanjšamo 
verjetnost za poškodbe našega lju-
bljenčka. Možnosti je veliko in pri 
izbiri vam je lahko v pomoč tabela 
na desni.

PRVE POTI
Še preden začnemo s psom poto-
vati na daljše razdalje, se mora – 
najbolje že kot mladič – na vožnjo 
navaditi. Prvi izleti naj ne bodo 
predolgi in ceste naj ne bodo pre-
več zavite, saj se bo v nasprotnem 
primeru vašemu ljubljencu vožnja 
uprla že na začetku. Cilj izleta v 
tej fazi prilagodite psu. Naj bo to 
nekje, kjer lahko prosto teka in se 
igra. Na tak način si bo vožnjo za-
pomnil kot nekaj, kar ga pripelje 
do nepozabnega sprehoda. In še 
to: ob koncu vsakega izleta ga pri-
merno nagradite s priboljškom, da 
se mu bo dober dan v avtu še bolj 
vtisnil v spomin. Pa srečno pot! ‹

NAJBOLJŠI PRIJATELJ  I  SIMPLY CLEVER



1. BOKS

VARNOST:     
POZICIJA:

 med sprednjimi in zadnjimi sedeži
 prtljažni prostor
  na zadnjih sedežih, pripet z 

varnostnim pasom
 na sprednjem sedežu

VELIKOST PSA: 
2–10 kg 11–25 kg od 26 kg
 
PLUSI IN MINUSI: 

 Zavzame veliko prostora.
  V primeru prometne nesreče je pes 

zavarovan pred pobegom.
  Boks je primeren tudi za prevažanje 

psa na letalu, vlaku ali trajektu. 

2. VARNOSTNA OGRAJA 

VARNOST:     
POZICIJA:

  med prtljažnim prostorom in 
zadnjimi sedeži

  med sprednjimi in zadnjimi sedeži

VELIKOST PSA: 
od 26 kg
 
PLUSI IN MINUSI: 

  Pes je med vožnjo ločen od voznika 
in drugih potnikov ter ima lep 
razgled na cesto.

  Ob prometni nesreči psa premetava 
in lahko utrpi težje telesne 
poškodbe, lahko pa tudi pobegne 
skozi razbito okno.

3. VARNOSTNI PAS 

VARNOST:     
POZICIJA:

 na zadnjih sedežih
  na sprednjem sedežu

VELIKOST PSA: 
11–25 kg od 26 kg 
 
PLUSI IN MINUSI: 

  Neprimeren je za majhne pse. 

  Dlake na zadnjih sedežih. 

  Pes ves čas sedi.
  Nastavljiv za različne velikosti psa.
  Ena izmed najvarnejših in 

prostorsko najvarčnejših možnosti. 
  Okno sme biti odprto, da se naš pes 

lahko naužije svežega zraka.

PES &
AVTO
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PALAČINKE!

KAJ BO 
DANES ZA 
VEČERJO?

PET ZVEZDIC  I  SIMPLY CLEVER



VERJETNO NAJBOLJ PRILJUBLJENA DRUŽINSKA KULINARIČNA KLASIKA LAHKO 
OSVAJA BRBONČICE VELIKIH IN MALIH V NEŠTETO RAZLIČICAH. NAJBOLJ ZNANEGA 
SLOVENSKEGA PALAČINKARJA ALJAŽA DEUA (WWW.PALACINKOMAT.SI), KI SI S 
PALAČINKAMI SLUŽI KRUH (TAKO REKOČ DOBESEDNO, ČEPRAV JIH IMA RAJE KOT 
KRUH), SMO POPROSILI ZA NEKAJ BOLJ ALI MANJ NENAVADNIH PREDLOGOV IN 
RECEPTOV, S KATERIMI BOSTE MIMOGREDE OSREČILI SVOJE NAJDRAŽJE. 

BESEDILO: T. D.
FOTO: Suzan Gabrijan/ www.suzielicious.com 

1.
VSE NAJBOLJŠE: 
PALAČINKINA TORTA
Posebnost te torte je v tem, da je 
ni treba rezati. Le specite primerno 
količino palačink, vsako posebej 
namažite z nutello (ali marmelado, 
če vam je ljubše) in jih zložite 
v trikotnike. Iz njih na krožniku 
naredite krog in postopek nadaljujte 
do želene višine torte. Okrasite 
s pisanimi mrvicami, smetano in 
svečkami. Postrežete tako, da 
razdelite posamezne palačinke.

2 jajci
3 skodelice mleka
½ žličke sladkorja
sol
2 skodelici moke
½ štručke masla

V skledi z metlico ali električnim 
mešalnikom zmešamo jajci, mleko, 
sladkor in ščepec soli. Med meša-
njem po žličkah postopoma doda-
jamo moko, da se vse sestavine 
zmešajo v gladko testo. Na koncu 
v testo vmešamo maslo, ki smo ga 
prej stopili.

Trik: Palačinke bodo še bolj rahle, 
če boste v zmes dodali žličko sode 
bikarbone.

MASLENE PALAČINKE

› VEČ

Še več receptov za slastne palačinke 

najdete na:  

www.simplyclever.si/ 

Palacinke-nase-vsakdanje.html 
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2 skodelici pirine moke
½ skodelice moke iz čičerke
½ žličke soli
¼ žličke kurkume
vaniljev sladkor
cimet
3 skodelice mleka
½ skodelice mineralne vode
sončnično olje

V posodi zmešamo pirino moko 
in moko iz čičerke. Dodamo sol, 
kurkumo, vrečko vaniljevega 
sladkorja in cimet. Prelijemo z 
mlekom in mineralno vodo ter 
dobro premešamo, da testo 
postane gladko, povsem brez 
grudic. Na koncu dodamo še dve 
žlici sončničnega olja. 

Trik: Pri peki ponev najprej dobro 
segrejemo. Le tako se palačinke 
ne bodo prijemale.

PIRINE PALAČINKE

2. ZA ZABAVO: SLANI PALAČINKANAPEJI 
V večji ponvi napecite želeno število 
ameriških palačink (to so debelejše 
in manjše palačinke, ki jih Američani 
jedo tako, da jih nalagajo drugo na 
drugo). Primerno količino zmesi z 
zajemalko zlivajte v ponev – naenkrat 
lahko pečete več palačink, pazite le, 
da se ne razlivajo druga v drugo.

Uporabite lahko vse, kar imate 
v hladilniku. Nekako tako, kot če 
bi se odločili, da boste na hitro 
pripravili kanapeje. Palačinkanapeji 
bodo odlični s kislo smetano ali s 
koščkom prekajenega lososa, ki ga 
boste pokapali z nekaj kapljicami 

limoninega soka in okrasili z vejico 
kopra.

Odločite se lahko tudi za katerega 
od preprostih namazov: (1) siru feta 
dodajte nasekljano rukolo in vmešajte 
prepražene pinjole, (2) palačinke 
namažite s skuto in potresite z 
zdrobljenimi orehi, (3) slastne bodo 
tudi z namazom iz avokada, ki ste mu 
dodali strok česna in limonin sok.

Tako pripravljene palačinkanapeje 
lahko postrežete vsakega posebej 
ali pa jih po ameriškem vzoru zložite 
drugega na drugega.

PET ZVEZDIC  I  SIMPLY CLEVER



4. PO AMERIŠKO: MINI 
PALAČINKE S POMARANČAMI 
Ko gre za male ameriške palačinke, 
je izbira, kako jih pripraviti, res velika. 
Namazane z domačo marmelado, 
morda medom ali javorjevim sirupom 
teknejo ob vsaki priložnosti, če 
pa želite vsakič pripraviti nekaj 
posebnega, se ravnajte po tem, 
katero sadje je v nekem obdobju na 
voljo. Rezine pomaranč se odlično 
podajo k črni čokoladi, nutella pa 
zmaguje v kombinaciji z banano. 
Poleti se lahko odločite za osvežilno 
različico in palačinke namažete z 
maskarponejem, dodate rezine 
jagod in vse skupaj potresete z lističi 
mandljev.

3.
ZA V ROKO: RULADA 
Specite nekaj čim tanjših klasičnih 
palačink in počakajte, da se ohladijo. 
Površino palačinke namažite s 
sirnim namazom, ki ste mu dodali 
žličko olivnega olja. Potresite z lističi 
rukole, dodajte pršut in na tanko 
narezane rezine sira. Tesno zvijte in 
narežite kot rulado. Zvitke prebodite 
z zobotrebcem. Na en konec 
lahko nataknete polovico olive ali 
češnjevega paradižnika.

3 banane
4 jajca
½ žličke pecilnega praška
kokosovo olje

Olupimo tri čim bolj zrele banane, 
jih narežemo na kolobarje in vse 
skupaj stresemo v skledico. Z 
vilicami dobro pretlačimo. V drugi 
skledi z ročno metlico zmešamo 
jajca. Dodamo pretlačene banane 
in pecilni prašek ter vse skupaj 
dobro premešamo, da dobimo 
enotno zmes. Palačinke spečemo 
na kokosovem olju. 

Trik: Ker so palačinke iz takšne 
zmesi krhke in se rade trgajo, za 
obračanje uporabimo dve ponvi.

BREZGLUTENSKE PALAČINKE
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SALONIDOBRODOŠLI

SALONSKO  I  SIMPLY CLEVER



NA ŠIROKO VAM ODPIRAMO VRATA V POMLAJENE, 
LEPŠE, SODOBNEJŠE IN PRIJAZNEJŠE RAZSTAVNO-
PRODAJNE SALONE ŠKODA. VSTOPITE IN SE 
POČUTITE KOT DOMA!

BESEDILO: Simon Novosel
FOTO: Peter GiodaniSALONI

S postopno prenovo več kot 5300 
salonov po vsem svetu se znamka 
ŠKODA premika na naslednjo, višjo 
stopnjo, temeljna zaveza pa ostaja 
enaka: Simply Clever – brihtno s 
človeškim čutom. Slovenija bo ena 
prvih držav, v katerih bodo preno-
vljeni prav vsi saloni!
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1. 
Gre za stoodstotni koncept, kar pomeni, 
da se lahko uporabi tako pri gradnji 
novih stavb kot pri prenovi obstoječih 
salonov.

2. 
Prenovljeni saloni delujejo bolj 
mladostno in bolj dinamično – taki so 
tudi ljubitelji znamke ŠKODA.

3.
Sodoben osvetljen bel monolit z 
znakom ŠKODA je brezčasen.

ZUNAJPo prenovi v salone vstopa mnogo 
več obiskovalcev kot prej, pravijo 
tam zaposleni. In prvo, kar obisko-
valec opazi, sta izjemna osvetlitev 
in zelen vhod, ki kar vabi k vstopu. 
Ob pogledu na ravne linije in ostre 
robove dobiš občutek, da vse to že 
poznaš – seveda, saj gre za enak 
oblikovalski koncept kot pri vseh 
novih vozilih Škoda. 

Lepota in pamet ne gresta nujno z 
roko v roki, a ko se to zgodi, je ener-
gija enkratna. Saloni po novem 
omogočajo hitro, še bolj neposre-
dno in predvsem preprostejšo in 
prijetnejšo komunikacijo. Za prav 
vsako malenkostjo je misel na obi-
skovalce in vse je narejeno tako, da 
bi se ti počutili čim bolj kakor doma.

5.300
salonov po vsem 
svetu bo postopoma 
prenovljenih.

1. 

3. 

2. 

4. 
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4. 
Ob robovih stavbe teče bel okvir – 
minimalističen, a čustveno močan 
element. 

5. 

Velik logotip na robu stavbe že od daleč 
ponosno oznanja, da tu stoji Škodin 
salon.

6.
Zdi se močna, čeprav gre za zgolj 
minimalno osvetlitev linij in črk, kar je 
ekonomično, praktično in še posebej 
prijazno do okolja.

7. 
Zeleno osvetljen portal v Simply Clever 
prostor ima magnetno moč, a je hkrati 
prijazno prijeten – obiskovalec se počuti 
dobrodošlega.

8.
Na prenovljenih salonih in v njih 
prevladujeta elegantna bela in sveža 
zelena barva, dopolnjujejo pa ju topli 
lesni toni.

16
salonov v Sloveniji 
bo prenovljenih do 
konca leta 2015.

5. 

7. 

8.

6.
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ZNOTRAJ
60 %
manj energije je 
potrebne v nekaterih 
primerih – npr. za 
poletno hlajenje.

Kako filozofijo Simply Clever prika-
zati v notranjosti? Z jasno hierarhi-
jo v prostoru in izbiro čistih linij, le 
nujno potrebnih elementov ter to-
plih materialov, s posebno svetlobo 
in veliko beline, zaradi katere avto-
mobili še toliko bolj izstopajo. 

A to ni dovolj: kupca morajo ob 
vsakem obisku pričakati prijazen 
pozdrav, topel sprejem in profesio-
nalnost zaposlenih. Da je to mogo-
če, pa se morajo tudi ti na svojem 
delovnem mestu počutiti odlično. 

1. 

2.

3.

4.
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ZNOTRAJ
50 %
manj energije kot 
klasična razsvetljava 
porabi inteligenten 
sistem osvetlitve.

1. 
V prenovljenem salonu najdete vse, kar 
si želite in potrebujete: profesionalno 
storitev, kvaliteten nakup, domačnost 
in udobje, informacije in pristen osebni 
stik.

2. 
Posamezni kotički so ustvarjeni 
za dobro počutje gostov: otroški 
kotiček, osvežilni kotiček, sprejemni 
prostor, prostor za konfiguriranje vozil, 
svetovalni kotiček, izložbeni kotiček 
s promocijsko-prodajnimi izdelki, 
prevzemno mesto …

3. 
Ravne linije in vzporedno postavljena 
vozila ustvarjajo občutek varnosti.

4. 
Inteligenten sistem osvetlitve pri 
polni moči porabi okoli 50 % manj 
energije kot klasična razsvetljava, ob 
samodejnem temnjenju pa se prihranki 
povečajo do okoli 90 %.

5. Velik grafični panel je osrednja točka 
prostora, na njem pa se predstavlja 
aktualni model..

6. 
Pohištvo s poudarjenimi lesenimi 
elementi prispeva k močnemu občutku 
»doma«

7. 
Za ergonomično zasnovano trikotno 
mizo se zaposleni bolje počutijo, lažje 
delajo in so v manj formalnem stiku z 
obiskovalci.

8. 
Ergonomija, visoka kvaliteta površin in 
materialov, luči in barvna shema – nič ni 
prepuščeno naključju.

5. 6.

7.

8.
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NAJBOLJŠA ASISTENTKA, 

          KI JO LAHKO DOBITE.

Tako ŠKODA olajša vsakdanje 
življenje svojih kupcev.

Pametno znotraj

Ker nova Fabia tako izrazito krade poglede, le stežka opazimo kaj drugega. Njena zunanjost izžareva samozavest. Parkirni 
senzorji, omejevalnik hitrosti, prilagodljivi tempomat in številni drugi asistenčni sistemi pa ji dodajo inteligentno podporo. 
Ob vsem tem in ob osveženi, stilsko dovršeni notranjosti se težko osredotočiš na karkoli drugega. In zakaj ne bi tudi vi kradli 
pogledov? Preprosto: oglasite se pri najbližjem trgovcu ŠKODA in se dogovorite za testno vožnjo.  škoda.si

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,4-4,8 l/100 km in 88-110 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična 
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0115-0,0538x1011 g/km, trdi delci: 0,00-0,00023 g/km, število delcev: 0,02-7,50. 
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.

Nova ŠKODA Fabia s pametnimi asistenčnimi sistemi.

Samodejni vklop dolgih svetilkParkirni senzorji Funkcija zaviranja v sili
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