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pO pAmeTi!

Zakaj se je tako pomembno odločati s pre-
mislekom in po pameti? Ker je tako ali tako 
v življenju nespametnih stvari vedno dovolj. 
A ne pri nas. Pri znamki Škoda iščemo vedno 
nove pametne – simply clever rešitve, ki vas 
zabavajo in razvajajo. In ne le pri naših avto-
mobilih. Tudi pri financiranju je mogoče najti 
preproste in učinkovite rešitve, ki vam po-
magajo, da se lahko zapeljete  z novim avto-
mobilom znamke Škoda. Saj veste, poime-
novali smo ga hudobro financiranje. Pa to še 
ni vse – letos še pred poletjem smo za vas 
pripravili novo kar šestletno jamstvo, ki vam 
bo zagotovo narisalo nasmešek na obrazu. 
Ne verjamete? Škoda 6-letno jamstvo bo 
poskrbelo, da boste tudi tretje, četrto, peto 
in šesto leto - ali do prevoženih 200.000 
kilometrov, kar nastopi prej – zares uživali v 
brezskrbni vožnji.

V tokratni reviji vam poleg skrivnosti pame-
tnega nakupovanja prinašamo še pametno 
»hojo« po vodi, vedno bolj priljubljen šport, 
ki se ga lahko lotite z vso družino, pa nekaj 
nasvetov kaj vse morate postoriti preden se 
odpeljete na dopust. In če še vedno niste 
prepričani katera od lepotic - Octavia RS ali 
Octavia Scout je bolj zapeljiva, vam zagota-
vljam, da se boste po članku v reviji, še tež-
je odločili. Ampak to je sladka dilema. Takih 
vam to poletje želim čim več.

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

IZ VSEBINE

4 preD ODHODOm  
Brez skrbi na počitnice. 
Nasveti, ki vam bodo 
olajšali odhod.

6 NA pOT
Poskrbite za avto, da vas 
ne doleti nepričakovano.

28 rOBOT se NA  
OGleD pOsTAvi
Nekateri se jih bojijo, a 
so s človekom neločljivo 
povezani.

35 vse NA ŠesT
Ste vedeli kje vse se 
skriva to magično 
število?

30 iNTervJU – BOŠTJAN 
GORENC PIŽAMA
Srček dela tika-taka, 
kdo ma kluče od mojga 
Škodilaka?

32 preUreJeNi 
rAZsTAvNi sAlONi
Saloni ob katerih  
zaigra srce.

24 HOJA pO vODi
SUP je nov trend, ki 
prinaša sprostitev in 
zabavo. Vas zanima?

34 rADi pOmAGAmO
Z novo Octavio na 
pomoč slepim in 
slabovidnim. 

16 visON c
Vas zanima prihodnost 
znamke Škoda? Poglejte.
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Dopust, ki smo ga pričakovali vse leto, je pred vrati. A zakaj po-
tem še nismo zadovoljni? Ker v zadnjem hipu urejamo vse, kar je 
potrebno za odhod. A lahko je tudi drugače: odpravimo se na po-
čitnice brezskrbno!

Besedilo: Jak Vrečar
Foto: Shutterstock

Brez skrbi  
na počitnice

PRED ODHODOM

1    PRAVOčAsNO  
DOKONčAjtE  
DelOvNe NAlOGe

Neodgovorno je pustiti delo 
nedokončano in jo popihati na 
dopust. Premislite, kaj bo morda 
potrebno opraviti, ko vas ne bo, 
in se dogovorite za zamenjavo. 
Če boste z odhodom presenetili 
poslovnega partnerja, ki se mu 
ni prej niti sanjalo, da boste imeli 
v mislih vse drugo razen dela, to 
ne bo najbolje.

3    priprAviTe  
POtOVAlNI NAčRt

Se odpravljate raziskovat nove 
kraje? Kje se boste ustavili, jedli in 
kaj si še lahko ogledate na poti? 
Na Google se lahko odpravite že 
doma. Ne zanašajte se na to, da 
boste »vse našli na poti, s pame-
tnim telefonom med vožnjo«. 
Prenos podatkov v tujini po popo-
prani ceni lahko doma prinese hud 
glavobol. 

2   OBvArUJTe svOJ DOm
Preverite varnost svojega doma. 
Ni prijetno, če stanovalcu nad 
vami poči vodovodna cev in se 
voda začne zlivati še k vam. Obi-
ski tatov so seveda še manj za-
želeni: varnostna podjetja vam 
danes za sprejemljive zneske 
ponujajo tudi kratkotrajno varo-
vanje s svojimi sistemi, vključno 
z instalacijo začasnega alarma. 

BRIhTNO  I  SImPLy CLEVER



5   pOrAvNAJTe OBveZNOsTi
Zamujanje s plačili poleti lahko 
prinese dodatne stroške. Na po-
čitnicah menda ne boste pose-
dali ob računalniku in v e-banki 
plačevali račune, ki bi jih lahko že 
teden prej. Prvi dan po vrnitvi pa 
tudi ni idealen za to, da bi iskali 
tehnično službo internetnega 
ponudnika in ga rotili, naj vam 
ponovno uredi dostop. 

4   KAj jE z DOKuMENtI?
Ste slišali za zgodbo kakšnih 
nesrečnikov, ki so na poti na 
dopust ugotovili, da ne morejo 
naprej, ker njihovi potni listi 
niso več veljali? V Eu smo se 
razvadili, da je dovolj osebna 
izkaznica, a že v državah nek-
danje Jugoslavije ali pa v Švici se 
lahko zaplete, podobno tudi pri 
potovanju z letalom v Turčijo. 

6   IzPRAzNItE hlADIlNIK
Izognite se »ekološki bombi« in 
ne puščajte za seboj izdelkov, ki 
jim bo pretekel rok, odprtih kon-
zerv, na pol izpraznjenih pločevink 
ali zelenjave, ki bo ob odhodu vi-
deti sveža, ob vrnitvi pa vam bo z 
videzom in vonjem zagrenila že 
samo misel na hrano. In ko smo 
ravno pri vonjavah: izpraznite še 
pralni in sušilni stroj.

7    vZemiTe si  
DODATNiH 24 Ur

Vsak dan dopusta je dragocen. A 
stres, hitenje in slaba volja niso 
dobra popotnica. Če imate mo-
žnost, naj bo zadnji dan namenjen 
mirnemu ugotavljanju, ali se vse 
odvija po načrtih, ne pa za lov na 
kopalke po trgovinah in poletne 
pripomočke po omarah. Vzemite 
si »pred-dopustniški dan«, odhod 
na počitnice bo tako še slajši. 

8    servis vAŠeGA  
AvTOmOBilA

Vaš jekleni konjiček je zanesljiv in 
vas je doslej še vedno varno pri-
peljal na cilj. Ampak zakaj bi izzivali 
usodo? Pravočasno se dogovorite 
za termin na svojem servisu. Naj 
vam pregledajo najpomembnejše 
točke, preverijo količine tekočin in 
poskrbijo, da bo klimatska napra-
va napolnjena in prečiščena. 
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Poskrbite 
zanj!

Besedilo: Janez kovačič
Foto: arhiv Škoda

tAKE IN DRuGAčNE OsVEŽItVE
Načeloma odhajamo v tople kraje in zato je klimat-
ska naprava na preizkušnji. Pregled dandanes ni ve-
lik strošek, opravijo ga na servisu – seveda pred od-
hodom. Pregled tekočin – olja, zavorne tekočine in 
tekočine za pranje vetrobranskih stekel – prav tako 
spada na železni seznam opravil pred odhodom. Že 
veste, da mora biti motorno olje točno takšno, kot 
ga predpisuje izdelovalec?! V časih informacijskih 
tehnologij  navigacija ni nič posebnega. Ni v veliko 
pomoč, če ni osvežena, kajti v letu dni se lahko na 
sicer znani poti do kraja dopusta marsikaj spremeni.

preveriTe GUme

Z avtom na dopust je ena najbolj 
logičnih, priročnih, tudi običajnih in 
cenovno primernih odločitev. da-
našnji avtomobili, redno servisirani, 
potrebujejo zelo malo nege in skrbi. 
A preden odidemo, je treba nekaj 
malega kljub vsemu postoriti – da 
se počitnice ne bi začele tako, kot v 
uvodu. Pregled gum, tudi rezerve, je 
že na železnem seznamu tovrstnega 
početja. Pomembno opozorilo – če in 
ko je v prtljažniku posebna oprema za 
popravilo gume, je dobro vedeti, da 
poškodba ne sme biti večja od štirih 
ali petih milimetrov. Zato previdni 
in prav nič staromodni prisegajo na 
pravo ali zasilno rezervno kolo...

Predstavljajte si, da vam med nočno vožnjo proti morju, nekje na 
samotni cesti, poči guma. Prtljažnik je nabito poln, saj gremo ven-
dar na dopust. In začne se zlaganje iz avta. Ko se končno prikoplje-
mo do prostora za rezervno pnevmatiko, te tam ni… Mobilni tele-
fon, kot zakleto, ne lovi signala, pomoči na cesti od nikoder. Dolga 
in očitkov polna noč je komaj primeren začetek počitnic. Bodite 
brihtni in pred tem preverite nekaj najbolj osnovnih stvari, ki vas 
bodo obvarovale pred morebitnimi neprijetnostmi.

PRED ODHODOM z avtOM

BRIhTNO  I  SImPLy CLEVER



vArNOsT
Varnost je bistvena. Rezervni trikotnik naj bo zato 
bolj pri roki in ne na dnu polnega prtljažnika. Varno-
stni brezrokavnik je v številnih državah obvezen, a 
ne pomaga veliko, če ga nimamo ali pa je založen v 
morju prtljage. Za te zelo pomembne dele opreme 
so tudi v avtomobilih na voljo priročna mesta za 
odlaganje in shranjevanje. O dokumentih – takšnih 
in drugačnih -  menda ne kaže izgubljati besed, a je 
pametno vedeti prej, da tudi v nekaterih evropskih 
državah še vedno zahtevajo zeleno karto, pa tudi 
mednarodno vozniško dovoljenje. In slednjega si 
lahko omisliš le doma ... Nasploh je zlaganje vsega 
tistega, kar gre zraven na dopust, pomembna spre-
tnost – zato je priporočljivo prebrati tudi navodila 
o uporabi avtomobila. Pogosto zelo zanimivo in 
presenečenj polno branje, čeprav se zdi, da je že vse 
znano!
Vozila znamke Škoda ponujajo celo vrsto praktičnih 
rešitev, ki olajšajo vsakdanjo uporabo, hkrati pa 
dokazujejo posluh tudi za malenkosti, ki so med 
daljšo vožnjo zelo pomembne. ker smo običajno 
lačni deset minut po odhodu od doma, odpadkov ne 
mečemo skozi okno, ampak jih spravimo v poseben 
koš. V predala na obeh sprednjih vratih lahko shra-
nimo kar 1,5-litrski plastenki, v naslonjalo za roke na 
zadnjih sedežih pa lahko odložimo dva kozarca.

UpOrABNOsT iN vArNOsT  
V PRtljAŽNIKu
Ob ostrem in nenadnem zaviranju 
je prtljaga za potnike lahko tudi 
nevarna. Zavarujete se lahko  z 
elegantno, predvsem pa varno 
rešitvijo – s sistemom mrež. In 
najpomembnejša je zanesljivo 
tista, ki je pritrjena za zadnjima 
sedežema in loči potniški prostor 
od prtljažnika.

BlOKADA zA lAGODNEjšI DOPust (IN ŽIVljENjE)

Množica odlagalnih prostorov, zaščitne mreže za pr-
tljago, kljukice, LEd-svetilka, hlajeni predal, zložljivo 
naslonjalo sovoznikovega sedeža ipd. Toda kako vse 
to, kar avto je in kar je v njem, zaščititi pred krajo in 
tatovi. Mehanska blokada tako ročnega kot samodej-
nega menjalnika je ena izmed učinkovitih, čeprav ne 
vsemogočnih rešitev. dopust je bolj brezskrben, ko 
veš, da ti avta ne morejo kar tako odpeljati!
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S
amo pomislite: če 
bi se odrekli le eni 
kavi na dan, za ka-
tero je treba v lju-
bljanskih kavarnah 
odšteti skoraj evro 

in pol, bi prihranili za četrtino 
obroka za novega Škoda Yeti 
Monte Carlo, ki bi vas pripeljal na 
eno največjih igrišč za odrasle, v 
pravi Monte Carlo. ha, že sanja-
te? Super, ampak prej je treba še 
nekaj malega postoriti. Postati 
morate Simply Clever. Prepro-
sto! No, da vam ne bomo vsakič, 
ko je govor o varčevanju, kradli 
opojnega kofeinskega užitka, 
vam v nadaljevanju ponujamo 
nekaj drugih nasvetov za ure-
sničitev vaših sanj. Naučimo se 
brihtno nakupovati.

zMEšAjtE RDEčO IN BElO 
Ter si sveT sAmi  
POBARVAjtE ROŽNAtO
Vse se draži, plače so nestabil-
ne, številni jih celo ne prejemajo 
več. Tako bi lahko na kratko opi-
sali trenutne razmere v Slove-
niji. Na vprašanje, kako se znajti 
in kako si kljub opisani situaciji 
kdaj pa kdaj vseeno privošči-

ti kaj za svojo dušo, še vedno 
najbolje odgovorijo iznajdljive 
in izkušene gospodinje. Pogo-
varjali smo se z dvema gospo-
dinjama; Angelca gospodinji od 
leta 1998, saj se je takrat upo-
kojila, Ema pa je že vse življe-
nje gospodinja. Prva je dejala, 
da je trik v načrtovanju: »Nikoli 
te ne smejo v trgovino peljati 
čustva. Oh, ali pa prazen želo-
dec – to je smrt za denarnico.« 
Angelca hodi v trgovino dvakrat 
tedensko in nikoli brez sezna-
ma. Na začetku meseca nakupi 
osnovne stvari za ves mesec, 
a še pred odhodom v trgovino 
pregleda ponudbe na letakih 
vseh bližnjih trgovcev in se od-
loči za najugodnejšega. Na za-
četku tedna pripravi jedilnik do 
sobote in si sestavine zapiše na 
nakupovalni seznam. In koliko 
prihrani z načrtovanim nakupo-
vanjem? »Tudi 20 odstotkov,« 
pravi in pri tem pojasni, da si na 
račun prihranka lahko privošči 
ogled gledališke predstave ali 
kakšen izlet več. Tudi potovanje 
in celo nakup avtomobila sta 
postala dosegljiva. Gospodi-
nja Ema pa najprej pove, da se 

je morala z modrim ravnanjem 
z denarjem spoprijeti takoj po 
poroki, saj je morala njena pe-
tčlanska družina preživeti le z 
moževo plačo, zdaj v starosti 
pa imajo na razpolago moževo 
pokojnino. Poleg načrtovanja 
nakupov, kot ga prakticira An-
gelca, se Ema odloča, da oprav-
ke in nakupe združi v en dan in 
na istem koncu: »Tako prihranim 
gorivo za avtomobil.« Varčna pa 
ni le pri gorivu za avto, temveč 
tudi pri uporabi gospodinjskih 
aparatov: »dolgoročno se precej 
pozna, če perilo perem v času 
cenejšega električnega toka.« 

Maja in Luka sta v zgodnjih 
tridesetih letih, oba sta zapo-
slena, skupaj živita tretje leto. 
»Po treh letih skupnega življe-
nja sva se zavedela, da morava 
denar bolj resno upravljati, saj 
sva si do sedaj kar precej privo-
ščila,« pove Luka. »Pričakujeva 
dojenčka in sedaj potrebujeva 
varen avto,« je resna Maja, ki je 
izračunala, da lahko s preudar-
nejšim življenjskim slogom pri-
varčujeta kar 25 odstotkov prej 
zapravljenega denarja.  

BRIHTNO 
O DENARJu
(IN VARčEVANJu) 
Brezglavo zapravljanje ali brihtno nakupovanje? Varčevanje ali za-
pravljanje. Ne, to ni dilema, to je odločitev. jasno je, da bi odločitve 
o finančnih zadevah morale biti logične in razumne. Pa niso vedno.  
Včasih, kot bi mignil, zapravimo privarčevane denarce. Pa se je mo-
goče temu izogniti?

Besedilo: Petra kovič
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9 korakov za brihtno nakupovanje

1. zAčEtI jE 
VEDNO tEŽKO
Načrtovanje družinskih fi-
nanc se začne z analizo. 
Najprej se vprašajte, kje ste, 
potem pa, kam bi radi prišli. 
Preprosta matematika vam 
bo pokazala, koliko vam osta-
ne po plačilu položnic. Če je 
številka majhna, naj vam ne 
vzame poguma. Ravno zato 
se boste lotili brihtnega na-
črtovanja in upravljanja težko 
prisluženih denarcev.

2. uŽIVAjtE V 
ZApelJevANJU
dandanes moramo krmariti 
med tisočerimi privlačnimi 
ponudbami. Odločiti se mo-
ramo za znamko telefona, 
športnih copat, kolesa, ko-
smičev in celo mleka. Že zju-
traj nas v nabiralniku zapelje-
jo sanjske ponudbe sedežnih 
garnitur in mesnih narezkov. 
Ob cestah nas lepotice vabijo 
k nakupu spodnjega perila, 
na družbenih omrežjih pa 
prijatelji razpravljajo o najno-
vejših tehnoloških igračah. 
Pustite se zapeljevati, a ne 
zapeljati. Sami ugotovite, kaj 
vam je zares pisano na kožo.

3. MINutKE zA 
IzOBRAŽEVANjE
Pred nakupom vedno preli-
stajte reklamne letake, ku-
pone in akcije. Prav tako si 
oglejte ponudbo in cene na 
spletnih straneh tujih in do-
mačih ponudnikov. Preberite 
forume in bloge. Če boste 
imeli znanje, ne boste lahka 
tarča trgovcev, ampak pravi 
brihtni kupec.

4. UmeTNOsT  
NIzKIh RAčuNOV
Vsi si želimo, da bi nam 
prihodnji mesec uspelo 
znižati račune za vodo, 
elektriko in druge stroške. 
Pravzaprav je to preproste-
je, kot mislite. Organizirajte 
si življenje z zavedanjem, 
kaj je brezplačno in kaj pla-
čljivo. Namesto z avtom se 
po opravkih odpravite peš, 
čim več postorite pri dnevni 
svetlobi. Vzdržujte toploto 
v stanovanju s pravilnim 
zračenjem. Namesto da si 
telefonirate, se s prijatelji 
rajši sprehodite po naselju.
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5. BriHTNO Z 
ElEKtRIKO
Brihtno načrtovanje potro-
šnje vključuje še en velik 
korak – manjšo porabo ele-
ktrične energije! To je kori-
stno tako za vašo denarni-
co kot za okolje. ugašajte 
luči, prižgane naj bodo le v 
tistem prostoru, v katerem 
ste. Zvečer luči zamenjajte 
s toplo svetlobo sveče. Tudi 
električne naprave upora-
bljate načrtno v času cenej-
šega električnega toka in le 
takrat, kadar jih res potre-
bujete. ugasnite televizor, 
kadar jeste in berete.  

6. KO VAM KRulI 
PO ŽElODCu, 
suPERMARKEtI  
ODpADeJO
Kadar nakupujete v super-
marketih, ne bodite lačni 
– to je že prežvečeno pra-
vilo, ki pa ga mnogi znova in 
znova kršimo. Lačni imamo 
velike oči, s polic nam bodo 
dišali jota, tacosi, špageti 
in azijske specialitete. Kaj 
kupiti? Namesto tedenske 
zaloge hrane bomo domov 
prinesli mesečno. 

7. Ne pOZABiTe  
NA »TisTi« 
lIstEK
Pred nakupovanjem obve-
zno sestavite seznam stva-
ri, ki jih nujno potrebujete. 
Ne pozabite pripisati količin, 
saj se v trgovini rado zgodi, 
da česa kupimo preveč. Sve-
tujemo, da imate seznam 
na telefonu ali kakšni drugi 
vam ljubi napravici, saj ga 
tako lahko vsakič, ko se česa 
spomnite, dopolnite. 

8. GremO pO 
ŠpeceriJO
določite si uro in dan v te-
dnu, ko kupujete hrano. 
Čeprav zveni dolgočasno, 
pa se bo organizirano na-
kupovanje hitro izkazalo za 
prijeten obred, prijazen dru-
žinskim prihrankom. Če ku-
pujete brihtno, si brez slabe 
vesti privoščite še kavico s 
prijatelji.
  

9. NAKuPOVANjE  
NA slAB DAN
Vsakomur se zgodi, da ima 
slab dan. Za nekatere je 
takrat obisk trgovine edina 
tolažbo. Brskajte in sanjaj-
te, a bodite močni in si na 
koncu kupite le vrhunsko 
čokolado. Poskusite, na-
smeh je zagotovljen!

V SREdIŠČu  I  SImPLy CLEVER



Zakaj nekateri znajo brihtno 
ravnati z denarjem, nekaterim 
pa ga vedno zmanjkuje? 
Gre za naš temeljni odnos do 
denarja. kaže se tako pri vpra-
šanju nakupovanja kot tudi pri 
varčevanju in na splošno pri tem, 
koliko denarja nam na koncu 
meseca ostaja. Vse se zgodi v 
otroštvu. Naš odnos do denarja 
je odvisen od sporočil naših star-
šev, ki so nam jih dajali v zvezi z 
denarjem. 

Pa lahko posplošimo – so spo-
ročila slovenskih staršev o de-
narju drugačna od staršev v 
drugih članicah Eu-ja? Gre za 
mentaliteto?
da, lahko govorimo o tipični slo-
venski vzgoji. Slovenski otroci 

s(m)o pogosteje kot drugi v Evro-
pi poslušali sporočila, kot so bodi 
skromen, denar te bo pokvaril, 
več ko imaš denarja, več imaš 
problemov, denar prinaša lažne 
prijatelje itd. Vsa ta sporočila pa 
so nekaj, kar pozneje dejansko 
definira tudi odnos odraslih do 
denarja. Zaradi takšnih sporo-
čil oseba podzavestno stremi k 
temu, da ima denarja čim manj, 
ali pa ga zapravi, ko ga dobi. Spo-
ročilo staršev je namreč po na-
vadi bilo, da denar ni pomemben 
oziroma je nekdo, ki si ga želi, 
vreden prezira; značilno je torej, 
da nekdo, ki je odraščal s takšni-
mi sporočili o tem, kakšen človek 
si, če imaš denar, začne kazati 
točno takšen odnos do samega 
sebe, ko ga ima.

Ko govorimo o denarju, se v re-
snici pogovarjamo o ciklu delo 
– zaposlitev – zaslužek. se po-
temtakem odnos do denarja 
kaže tudi na področju dela? 
Logika je podobna. delo nam 
predstavlja to, kar so nas učili. 
Bodi priden, končaj šolo, če je le 
mogoče, z najboljšimi ocenami, 
zaposli se v »varni« službi. In po-
tem to človek tudi počne. kaj pa 
– bodi podjeten, tvegaj? Teh spo-
ročil Slovenci po navadi nis(m)o  
dobivali. Ne gre posploševati, 
seveda. Se pa vidi vzorec. Raz-
mislite: ste se kdaj prijavili za za-
poslitev in med intervjujem dobili 
vprašanje, kaj je tisto, kar vam pri 
zaposlitvi pomeni največ? Naj-

verjetneje ste in zdaj ugibam, da 
ste zagotovo odgovorili, da so to 
odnosi v kolektivu, zadovoljstvo, 
ki vam ga delo prinaša, možnost 
napredovanja in šele nazadnje 
plača. Vidite, tudi to je del od-
nosa do denarja in tudi to je in-
dikator tega, da ko razmišljate o 
delu, ne razmišljate objektivno, 
temveč kot priden, skromen in 
poslušen otrok.

hočete reči, da triki, kako pri-
hraniti, ne bodo delovali, četu-
di jih lahko nanizamo sto, ker je 
odnos do denarja že zasidran v 
naših genih? 
Težko je posploševati. Nekateri 
seveda bodo delovali. Ni pa to 
dolgoročna in učinkovita rešitev. 
Primer: ko vstopite v trgovino s 
seznamom, kaj kupiti, ali ga res 
držite v rokah in mu sledite? Če 
mu, ste redek primer. Verjetno 
pa se vam pogosto zgodi, da 
nanj pogledate šele, ko napolni-
te voziček, ali pa celo, ko stopite 
iz trgovine s polno košaro stvari, 
ki ne vsebuje ničesar, kar piše 
na listku. Zakaj? Se spomnite li-
zike, ki ste si jo želeli, mama pa 
vam je ni hotela kupiti? kaj ste 
se takrat odločili? da si jo boste 
sami, ko si jo boste lahko privo-
ščili, in seveda tudi vse drugo. To 
so psihološki vzorci, ki nas vodijo, 
ko hodimo po trgovini, in takrat 
je še posebej pomembno, da se 
vprašamo, ali neko stvar res po-
trebujemo, in če jo, zakaj je ni na 
našem listku.

V trgovino z  
nakupovalnim listkom
Veste zaradi kakšnih sporočil podzavestno stremimo k temu, da imamo denarja 
čim manj, ali pa ga zapravimo, ko ga dobimo? Podjetnik, transakcijski analitik in 
poslovni trener Aleš živkovič vam razkrije tudi to.

Foto: Mediaspeed
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GRemO V 
mONTe CaRlO

Besedilo: Vinko Kernc
Foto: arhiv Škoda

znamka škoda nas lahko s svojo dolgoletno zgodovino 
popelje v čas, ki mu lahko rečemo pionirski, oseben in 
čustven, saj so se vozila šele dobro rojevala in si skuša-
la izboriti svoje mesto med ljudmi. to je tudi čas, ko so 
nekateri navdušenci nad tehniko vztrajno in ponosno, 
z odprtimi rokami sprejemali nastajajočo tehniko ter ji 
pomagali utirati pot do slave. Predvsem z dirkami. In tu 
se je vse začelo ...

so zgodbo bi lahko strnili v nekaj dejstev: 
leto 1936, reli Monte Carlo, Škoda Popular, 
Zdeněk Pohl in Jaroslav hausman. To je 
bil eden od vrhuncev  prisotnosti znam-
ke Škoda v motošportu, saj sta omenjena 
dirkača na tej prestižni preskušnji zasedla 
drugo mesto v svoji kategoriji in bila dvaj-
seta v skupni razvrstitvi.

DVOKOlEsNI zAčEtKI
Znamka Škoda je v povezavi s firmo Laurint & kle-
ment ena najstarejših obstoječih avtomobilskih 
blagovnih znamk na svetu in še pred svojo avtomo-

bilsko dobo so se lotili športnih udejstvovanj. Že leta 
1901 so se v svet motošporta podali z motociklom L 
& k BZ. In že istega leta je Narcis Podsednicek v cilj 
dirke Pariz-Berlin pripeljal najhitereje – a bil diskva-
lificiran, ker na cilju sploh še ni bilo merilcev! Smola 
je spremljala tudi le 20-letnega Frantiska Tomana, 
ki je leta 1904 na legendarni dirki Coupe Gordon 
Bennett vodil – in padel. Pri tem se mu je odlomil 
sedež, zato je tja postavil svojo kapo in verjetno ne 
posebej udobno le pripeljal v cilj – kot drugi! Stvari je 
na svoje mesto postavil Václav Vondrich, ki je na isti 
dirki leto kasneje zmagal. In to z orodjem za popra-
vilo motocikla (za vsak primer) v nahrbtniku.

V

TRETJA dIMENZIJA  I  SImPLy CLEVER



z DVEh NA štIRI KOlEsA!
Reli Monte Carlo, prvič izveden leta 1911, redno or-
ganiziran od leta 1924, je postajal vse bolj popula-
ren in pri znamki Škoda so imeli orožje zanj: Škodo 
Popular! V ta prodajno uspešni avtomobil so vgradili 
1,4-litrski motor iz (takratnega) Rapida in mehanske 
zavore nadomestili s hidravličnimi. S takšnim Popu-
larjem sta inženir hausman in dirkač Pohl v kate-
goriji do 1.500 kubičnih centimetrov v cilj pripeljala 
druga. Na Češkem so ju, častili kot absolutna zma-
govalca in pri znamki Škoda so pripravili posebno 
različico Popular Sport Monte-Carlo. V letih 1936-
1938 so jih, kupejev in kabrioletov, izdelali le 72.

ŠesTDeseTA iN seDemDeseTA
Avtomobili znamke Škoda so že takrat sloveli po 
izjemni zanesljivosti, kar je bila pomembna la-
stnost tudi za dirke, še posebej za dolge relije, ki 
so bili v tistem času vsakdanji običaj. Škoda Oc-
tavia je dosegla več zmag v svoji kategoriji, leta 
1961 pa se je s Fincema Eskom keinänenom ter 
Rainerjem Eklundom za volanom – poleg zmage 
v svoji kategoriji – borila celo za visoko mesto 
v skupni razvrstitvi, na koncu so bili kar šesti! V 
tistem času je dirkalna Octavia veljala za enega 
najboljših reli dirkalnikov v svojem razredu.
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V začetku šestdesetih let je na trge prišla nova 
Škoda 1000 MB s povsem novo tehnično zasno-
vo (motor in pogon zadaj), za njo pa model 110 in 
njegova serijska športna različica 110R, iz katere 
so razvili dirkaški prototip 200 RS ter maloserijski 
dirkalnik 130 RS. Leta 1977 sta dve Škodi 130 RS 
v Monte Carlu zapeljali skozi cilj prva in druga v 
svojem razredu. To je bil vrhunec uspehov tega 
modela na dirkah po Evropi, ki se je ponovil malo 
za tem na krožnih dirkah s konstruktorsko zmago 
v prvenstvu ETCC (European Touring Car Champi-
onship).

zNOVA PREDNjI POGON …  
IN NAtO 4-KOlEsEN
devetdeseta leta je pri znamki Škoda v dirkaškem 
poglavju zaznamovala Škoda Favorit, ki je znova 
premetala tehnične temelje v zasnovi avtomobila 
(motor in pogon spredaj). Z njo je znamka Škoda 
osvojila pokal FIA v dvolitrskem razredu v svetov-
nem prvenstvu v reliju, nekaj uglednih uspehov pa 
je dosegla tudi njena naslednica Škoda Felicia kit 
car, predstavljena leta 1995. Štafeto je leta 1997 
prevzela takrat nova Octavia, najprej kot kit Car z 
250-'konjskim' motorjem ter s prednjim pogonom, 
dve leti kasneje pa kot WRC s 300-'konjskim' tur-
bobencinskim motorjem in 4-kolesnim pogonom. 

V ekipi je bil tudi legendarni nemški dirkač Armin 
Schwarz, kateremu je uspelo na reliju Safari, naj-
daljšem tistega časa, osvojiti skupno tretje mesto, 
pri tem pa je bil na prvi hitrostni preskušnji, dolgi 
117 kilometrov, celo prvi med vsemi.

Leta 2003 je Octavio WRC zamenjala Fabia WRC, 
z novimi pravili FIA leta 2007 pa je znamka Škoda 
predstavila različico Fabia S2000 z 270-'konjskim' 
sesalnim motorjem ter s 4-kolesnim pogonom. 
Avtomobil je nastopil v prvenstvu IRC prvič prav v 
Monte Carlu 2009 in po uspešni prvi sezoni je že v 
naslednji sledil eden največjih uspehov v dirkaški 
zgodovini znamke Škoda: dirkača Juho hänninen 
in Mikko Markkula sta osvojila naslov med posa-
mezniki in znamki Škoda privozila tudi ekipni na-
slov. uspehi so sledili v enaki meri: Fabia S2000 je 
v IRC slavila še leta 2011 in 2012, v 2012 pa je je bila 
prva tudi v novem prvenstvu ERC. V sezoni 2013 

Današnja 
serija 
monte 
Carlo je 
poklon 
dirkaškim 
uspehom 
dirkalnikov 
znamke 
Škoda, 
vključno z 
dvakratnim 
izjemnim 
uspehom v 
kneževini.
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VEč KOt 110 lEt usPEhOV  
v mOTOŠpOrTU

Znamka Škoda je ena redkih znamk, 
ki je v svoji zgodovini nizala števil-
ne športne uspehe, naj bo na dveh 
kolesih ali štirih, naj bo z zadnjim 
pogonom, s prednjim pogonom ali s 
4-kolesnim pogonom. Povečini v reliju, 
a tudi na cestnohitrostnih dirkah.

se je medcelinsko prvenstvo IRC združilo z evrop-
skim ERC, v novih pogojih pa je znova slavila Fabia 
S2000 oziroma Jan Kopecký za njenim volanom. 
uspehi se tudi v letošnji sezoni nadaljujejo ….

mONTe cArlO – siNONim ZA mOTOŠpOrT
Znamka Škoda je torej dolga leta enakovredno naj-
boljšim gradila avtomobilski motošport in preživela 
vsa obdobja, od začetnega entuziazma, preko sre-
dine prejšnjega stoletja, ko so z njenimi avtomobili 
dirkali (tudi) nadarjeni tovarniški delavci, pa do vi-
sokega profesionalizma zadnjega časa. Odločitev 
tovarne, da ob 110 obletnici udejstvovanja in uspe-
hov v reliju to obeleži s posebnim športnim pake-
tom 'Monte Carlo' za Fabio, Citigo, Yeti in Rapid, se 
zdi kot zaslužen poklon tradiciji, trudu in uspehom 
inženirjev, mehanikov, dirkačev v več kot stoletje 
dolgem obdobju. Václav klement, Václav Laurin in 
Emil Škoda bi bili ponosni.

MONtE CARlO: DANAšNjE RAzlIčICE
Leta 2011 je znamka Škoda obudila spomin na la-
stne uspehe v rallyu s poudarkom na uspehih v 
Monte Carlu. Rodila se je Škoda Fabia Monte Carlo 

in dve leti kasneje še Fabia Combi Monte Carlo. Izje-
men uspeh je vodilne pri znamki Škoda spodbudil, 
da so v podobnem slogu ponudili tudi druge mode-
le: Citigo, Yeti in Rapid Spaceback. Vsi imajo veliko 
skupnega: bogato izhodišče opreme, veliko karo-
serijske športne črnine, večja in širša kolesa, zniža-
no podvozje, dekorativne nalepke, pretežno črno in 
sivo notranjost, športen volanski obroč in sedeža, 
poudarjene šive v beli in/ali rdeči barvi ter športne 
stopalke iz nerjavečega jekla, pri tem pa kupci niso 
omejeni na le en motor, saj lahko izberejo različico 
Monte Carlo z večino od motorjev, ki so za posame-
zen model na voljo.
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Srečanje s 
prihodnostjo

dinamičen, samozavesten in 
inovativen – vse to bi lahko rekli 
o petvratnem konceptnem vozi-
lu Škoda Vision C, katerega videz 
uteleša oblikovalske smernice 
prihodnosti avtomobilske znam-
ke Škoda. Marca smo ga lahko 
občudovali na avtomobilskem 
sejmu v Ženevi, tokrat pa smo 
ga gostili tudi v Sloveniji, v salo-
nu na Porsche Verovškovi v Lju-
bljani. Tam se je našlo kar nekaj 
ljubiteljev avtomobilske znamke 
Škoda, ki so si želeli ta oblikoval-
ski presežek ogledati tudi od bli-
zu in ga fotografirati za spomin.

Foto: Primož Predalič, Adria Media

Petvratno vozilo Vision C  - vizionarski in karizmatični 
koncept obrača nov list v tehnoloških in oblikovalskih 
rešitvah znamke Škoda. 

kako pa je bil Vision C videti v ženevi, si lahko 
pogledate na:
 http://www.simplyclever.si/koncept-C.html

VEČ

BRIhTNO  I  SImPLy CLEVERVIZIJA  I  SImPLy CLEVER
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PROti
LEPOTICA

kratico RS so pri znamki Škoda dokazali, da je mogoče narediti hi-
ter, zabaven in uporaben avto z družinskimi koreninami. Octavia 
RS je odlično uravnotežen kompromis med športnostjo in uporab-

nostjo, med dostopnostjo in zmogljivostmi, med porabo in ekonomijo 
varčnosti. Toda uravnoteženost gor ali dol – v kombinaciji zavojev zna 
vselej zarisati nasmeh na obrazu še tako zahtevnega voznika.

S

PO PREdNOSTNI  I  SImPLy CLEVER



LEPOTICI
Octavia rs je najhitrejša Škoda vseh 
časov – scout pa verjetno najbolj 
vsestranska škoda vseh časov. 

Besedilo: Matjaž korošak
Foto: arhiv Škoda

a vse, ki jim je Yeti preveč in Octavia 4x4 premalo. Za tiste, ki so ven-
darle več na cesti kot kje drugje in jim prostor pomeni občutek svobo-
de, način preživljanja prostega časa ali pa le dobro delovno orodje, pri 

čemer modni terenski videz tudi nekaj odtehta. Scout je po svoje diametral-
no nasprotje RS-a, toda le v enem segmentu uporabe – najbolj skrajnem. 
RS prepriča v hitrem zavoju, Scout na uničenem hribovskem makadamu. 

Z
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DIsKREtNA šPORtNOst
Se kombijevski zadek ujema s 
športnostjo? No, ravno zaradi 
tega je Octavia RS tako zanimi-
va in vsestranska. 15 kilogramov 
razlike v teži je zanemarljivih 
(dolžina je tako ali tako enaka), 
zato pa je na voljo uporaben in 

predvsem praktičen prtljažnik. 
Kar je najboljše pri vsem, je to, da 
so kombijevske poteze zelo pre-
poznavne, originalne – sploh ob 
večjih kolesih, ki tako učinkovito 
zapolnijo kolesne izreze, 15 mili-
metrov nižje postavljeni karose-
riji in spojlerju nad petimi vrati. 

Octavia rs

dodelano podvozje, nižje težišče in 
progresivni krmilni mehanizem pripo-
morejo k povsem novi vozni izkušnji.

kljub poudarjeni športnosti je Octavia 
RS še vedno povsem vsakdanje 
uporaben avto – z dovolj popustljivim 
vzmetenjem in blaženjem, varčnim 
in dizelsko prožnim motorjem ter 
praktičnostjo, ki jo znamka Škoda 
vgradi v vsak model in jo imenuje 
Simply Clever.

Izbirati je mogoče tudi 19-palčna 
platišča. Za tiste, ki si želijo še več 
odzivnosti in oprijema.

Octavia RS - najhitrejša serijsko izdelana Octavia
 www.simplyclever.si/Avtomobilsko/Druzina-Skoda/

Pribrzela-je-Skoda-Octavia-RS.html

VEČ
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ROBAtOst, KI OčARA
Pristop ni več nov, ampak še ve-
dno prepriča. Če je RS diskretno 
športen, je Scout diskretno robat. 
Najnovejša različica Octavie je pre-
poznavna zaradi črnih plastičnih 
obrob blatnikov in pragov, ki skr-
bijo za zaščito ter skoraj terenske 
oddaljenosti od tal (višja je natan-
ko za 33 milimetrov). Svoje dodajo 
še poudarjena odbijača spredaj in 

zadaj, ki s prirezano obliko olaj-
šata vožnjo po brezpotjih, ter za 
kanček bolj balonaste 17-palčne 
pnevmatike, ki skrbijo za več udo-
bja in varnosti na terenu. Sicer pa 
je tale kombi po prostornosti in 
praktičnosti, tudi po notranjih cen-
timetrih in litrih prtljažnika, enak 
RS-u, le da voznik sedi skoraj pet 
centimetrov višje. To pri sedanju 
in vstajanju ni tako nepomembno.

Octavia scout

Nič robatosti in terenskosti ni videti v kabi-
ni ali na voznikovem delovnem mestu – le 
urejena in dobro opremljena okolica, ki prej 
spominja na luksuzno limuzino kot na te-
renskega kombija.

Kljub skoraj terenski oddaljenosti od 
tal se Scout enako dobro počuti na 
gladkem asfaltu in neutrjeni gozdni 
stezici.

Peta generacija haldexovega štiriko-
lesnega pogona samodejno zaznava 
količino potrebnega navora na posa-
mezni osi in ga tja tudi bliskovito hitro 
usmeri – brez voznikove pomoči.

Nič robatosti in terenskosti ni videti 
v kabini ali na voznikovem delovnem 
mestu – le urejena in dobro opre-
mljena okolica, ki prej spominja na 
luksuzno limuzino kot na terenskega 
kombija.

Prostornost in prilagodljivost prtlja-
žnika je ena od ključnih prednosti 
Combija.
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TOvArNA NAvOrA
Športno srce ima lahko v Octavii 
RS tudi počasnejši utrip, a moč-
nejši potisk, sploh ko gre za naj-
novejši in najmočnejši dvolitrski 
dizel, ki tokrat zmore kar 135 kW 
(184 KM), predvsem pa – in zato 
je govor o potisku – medvedjih 
380 njutonmetrov navora. Seve-
da je za mnoge prva izbira prisilno 
polnjeni dvolitrski bencinski štiri-
valjnik, ki z močjo še bolj prepriča 
(162 kW/220 KM). V kombinaciji s 
hitrim in natančnim ročnim me-
njalnikom – in to je izbira za bolj 

prepričane in »pravoverne« vo-
znike – je lahko tudi dizel hitra, 
zabavna možnost. Predvsem pa 
kljub še tako dinamični vožnji ni-
koli ne zaboli glava ob pogledu na 
porabo.  

meD ŠpOrTNOsTJO  
IN PREstIŽEM
RS ne pomeni le športnosti. 
Označuje tudi največ, kar znamka 
ponuja, zato je spisek opreme pri-
jazno dolg. Vključuje športne se-
deže, vso vgrajeno varnost, velik 
barvni zaslon, občutljiv na dotik … 

Kompromis je uspel tudi pri na-
stavitvi podvozja, ki zmore zado-
voljiti zahtevne voznike. Octavia 
RS lahkotno pade v zavoj in ves 
čas daje občutek okretnega avto-
mobila, tudi zaradi krmilnega me-
hanizma, ki z dodajanjem volana 
postaja uporabno bolj neposre-
den, in učinkovite prečne diferen-
cialne zapore XdS, ki v pospeše-
vanju skozi zavoj prav narahlo 
zavira notranja kolesa in pomaga 
vzdrževati zamišljeno linijo.

OCtAVIA Rs 2.0 tDI

MERE: DOlŽINA/šIRINA/VIšINA (MM) 4685/1814/1452

PRtljAŽNIK (l) 610

tEŽA (KG) 1482

mOTOr vrstni, štirivaljnik, turbina

MOč MOtORjA 135 kW (184 KM) od 3.500 do 4.000 vrt./min.

NAvOr 380 Nm od 1.750 do 3.000 vrt./min.

PRENOs MOčI ročni šeststopenjski menjalnik, poganja prednji kolesi

POsPEšEK (s) 8,2

KONčNA hItROst (KM/h) 230

POVPREčNA PORABA GORIVA (l) 4,6 l/100 km

Octavia rs

PO PREdNOSTNI  I  SImPLy CLEVER



OPRIjEMA NE zMANjKA
Zanimivo je, da so se pri znamki 
Škoda odločili najmočnejši dizel 
nameniti tudi Scoutu in so ga 
tako po zmogljivostih postavili ob 
bok športniku. No, najmočnejši 
bencinski motor je vendarle ostal 
rezerviran le za oznako RS. Izbira 
seveda ni omejena le na naj-
močnejšega dizla. Na voljo je še 
šibkejši dizel s 110 kW in 1,8-litrski 
bencinski motor s 132 kW. 

Na voljo je tudi udoben dvo-
sklopčni menjalnik dSG. haldexov 
štirikolesni pogon s pametno 
sklopko na zadnji osi (ki hipno 
razporeja moč med osema, še 
preden pride do zdrsa), je del 
paketa. Brez njega Scout pač ne 
bi bil to, kar je. 

sAmOsvOJ 
Scout je visok – ne le po postavi, 
ampak tudi po hierarhični posta-
vitvi znotraj družine. Na voljo je 

praktično celotna paleta pripo-
močkov in asistentov: od radar-
skega tempomata do brezkon-
taktnega ključa, vzvratna kamera, 
petpalčni zaslon. In če je RS moj-
ster zavojev, je Scout tudi delov-
no vozilo, ki zmore igraje povleči 
dve toni teže, premagati 16,7-od-
stotno klančino in parkirati pred 
Opero. Ampak hkrati s pomočjo 
učinkovitega oprijema vseh koles 
še vedno pospeši do stotice v za-
vidljive 7,8 sekunde.

OCtAVIA sCOut 2.0 tDI

MERE: DOlŽINA/šIRINA/VIšINA (MM)  4685 /1814/1498

PRtljAŽNIK (l) 610

tEŽA (KG) 1559

mOTOr vrstni, štirivaljnik, turbina

MOč MOtORjA 135 kW (184 KM) od 3.500 do 4.000 vrt./min.

NAvOr 380 Nm od 1.750 do 3.000 vrt./min.

PRENOs MOčI ročni šeststopenjski menjalnik, poganja vsa kolesa

POsPEšEK (s) 7,8

KONčNA hItROst (KM/h) 219

POVPREčNA PORABA GORIVA (l) 5,4 l/100 km

Octavia scout
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Besedilo: Jak Vrečar 
Foto: Mateja Jordovič Potočnik

suP, angleška kratica za stand 
up paddling oziroma stoječe 
veslanje na deski, osvaja svet. 
Nad to zanimivo obliko vadbe v 
naravi so navdušene množice 
na vseh celinah. ste tudi sami 
raziskovalnega duha, uživa-
te v sozvočju z naravo in uživa-
te v potepanjih po vodah ravno 
tako, kot uživate v raziskova-
nju novih poti s svojim avtomo-
bilom? Potem je supanje tudi 
za vas …

p 
rijetno poznopopoldansko sonce. Proti Špi-
ci, tistemu koncu v ljubljanskem Trnovem, 
ki danes še vedno velja za enega naravi 
najbližjih delov glavnega mesta, se po vodi 

v uživaškem ritmu približuje skupina ljudi na deskah. 
Zdrsne ob turistični ladjici, ki prevaža veseljake od 
centra mesta in nazaj, in nato kot po nevidnih trač-
nicah v račjem redu zavije k obrežju. Oddaljene po-
stave, ki so jih osvetljevali nizki žarki,  se spremenijo 
v konkretne podobe. družina, oče, mama in otroci, je 
ravno končala svoj dnevni potep po reki. Nasmejani 
potegnejo iz vode svoje deske in pozdravijo družbo 
na travnatem bregu. 

HOja 
PO 
vODi

dRuŽINSkO  I  SImPLy CLEVER
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»GREstE jutRI zRAVEN?«
družina, o kateri smo pravkar spregovorili, je del vse 
širše skupnosti uživačev, ki se sprošča ter ohranja 
dobro voljo in počutje z dejavnostjo, ki se je pri nas 
drži ime supanje. SuP, v angleški izvedbi »stand up 
paddling«, še najlažje opišemo s preprostim »stoječe 
veslanje na deski«. Čeprav segajo začetki tovrstnega 
potovanja po vodi desetletja in celo stoletja nazaj v 
zgodovino havajev, se je supanje začelo izjemno hi-
tro širiti v zadnjem desetletju in je iz ZdA preplavilo 
svet.  Ima vse elemente dobre aktivnosti, v katero 
se zaljubiš na prvi pogled: pri supanju si na prostem, 
razgibaš telo, napolniš dušo s pogledom na naravo 
in uživaš. 

drzni tekmovalci izzivajo valove in se merijo na tek-
movanjih, številni rekreativci pa so v deski in veslu na-
šli način za sprostitev, za odkrivanje novih kotičkov, 
za polnjenje svojih baterij,  umik pred vsakdanjim de-
lovnim ritmom ter druženje in spoznavanje podobno 
čutečih iskalcev uživanja v sožitju z naravo. 

šPORt, sPROstItEV IN REKREACIjA
Spoštuj okolje in druge suparje, bodi odprt za novosti 
in se hkrati uči iz zgodovine in tradicije, poskušaj no-
vosti in naredi korak naprej v razmišljanju in športu, 
predvsem pa bodi vselej strasten pri tem, kar počneš. 
To so sicer elementi, ki jih med svoja vodila štejejo 
udeleženci svetovnega »toura« - med destinacijami 
za tekmovanja, ki so jih in jih še bodo letos obiskali 
nekateri najboljši tekmovalci (med temi je tudi mlada, 
a že izjemno uspešna Ločanka Manca Notar), so letos 
havaji, Brazilija, Združeni arabski emirati, Francija in 
seveda Združene države Amerike – vsekakor pa ve-
ljajo tudi za najštevilčnejše, torej rekreativce. Pustimo 
tokrat ob strani tiste, ki so na mirnih vodah, še bolj 
pa na valovih z veslom v rokah videti, kot da so se na 
deski rodili, in ostanimo pri tistih, ki SuP vse bolj mno-
žično sprejemajo kot prijetno, družabno, zabavno in 
koristno vadbo in prostočasno dejavnost. klubov za 
supanje je vse več – tudi pri nas – tur, kamor se lahko 
z desko in veslom odpraviš, pa prav tako. Cele družine 
in različne generacije, prijateljske družbe, sodelavci iz 

NA vODi Je ZABAvNO!

SUP seveda ni edina vodna dejav-
nost, s katero se lahko kratkočasite 
to poletje. Na jezerih, rekah in doma-
či obali vas čaka cela vrsta aktivnosti. 
Od družinskega veslanja na Bledu, ki 
je lahko ideja za popoldan v naravi, 
do opazovanja čudovite krke iz 
okolice pa seveda bolj adrenalinskih 
splavarjenja, kanjoninga in kajaka-
ških aktivnosti na lepotici Soči. Voda 
resnično kar kliče po tem, da v njej 
počnemo še kaj drugega, kot da se le 
namakamo in iščemo poletno osve-
žitev. Sprostitev, telesna aktivnost 
in bližnji stik z naravo so tisto, zaradi 
česar se počitnic ne bomo veselili le 
zaradi čofotanja. 

Najbolj imenitno je, 
da za supanje ne 
potrebuješ posebne 
spretnosti in nikakor 
ni rezerviran le za 
vrhunske atlete. 

dRuŽINSkO  I  SImPLy CLEVER



službe, ki se radi po opravljenem delu odmaknejo od 
vsakdanjega okolja … - vse to so navdušenci, ki čez 
teden z desko drsijo po vodah v bližini, pred vikendom 
pa že vedo, kam jo bodo mahnili na odkrivanje novih 
vodnih poti.

ustVARjEN zA NAšE KRAjE
Skok v ljubljansko jedro po vodi, vožnja mimo mari-
borskega Lenta in pod starim mostom po dravi za 
jutranji ali popoldanski vodni potep, pa Šmartinsko ali 
Trbojsko jezero za razgibavanje ali pravo telovadbo 
na deski za SuP, klasično čudoviti Bled, Piran ali Soča. 
Slovenija je kot ustvarjena za raziskovanje z vode in 
zato je razumljivo, da je supanje vse bolj priljubljeno. 
Prištejmo še skoke čez mejo, recimo v Italijo proti be-
neški laguni, in dobimo odgovor na vprašanje, zakaj je 
SuP tista magična kratica, ki jo bomo v prihodnje še 
pogosteje slišali in omenjali. 

Najbolj imenitno je, da za supanje ne potrebuješ po-
sebne spretnosti in nikakor ni rezerviran le za vrhun-
ske atlete. Seveda ni odveč, če imaš na sebi oblačila, 
ki prenesejo tudi kako kapljo vode, ampak bolj kot 
tehnika štejeta dobra volja in želja, odkriti še kaj no-
vega. Stoječe veslanje je fino. Pridete naslednjič po-
skusit tudi vi?

s HAvAJev v slOveNiJO

Samo Laharnar, navdušenec nad 
adrenalinskimi športi in ustanovi-
telj SupSlovenia.si, je leta 2008 na 
havajih med deskarji na valovih, 
ljubitelji »kite-surfinga« in drugih 
vodnih izvedb športov na deski opazil 
prve »suparje«. »Iskreno povedano 
se mi je zdela zadeva na prvi pogled 
kar preveč preprosta, ampak na srečo 
sem vseeno poskusil. Ko stopiš na 
desko za SuP, gre res za ljubezen na 
prvi pogled, za enkraten občutek, da 
si svoboden in v stiku z naravo. Kraje 
vidiš iz druge perspektive, kako jutro 
si zbistriš misli, proti večeru vdihneš, 
ko imaš za seboj težek dan,« pripove-
duje danes, dobrih pet let odkar je kot 
pionir SUP pripeljal k nam.
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ROBOT Se  
na ogled postavi

O 
robotih se običajno 
poroča na zadnjih stra-
neh časopisov, med 
zanimivostmi ali feno-

meni, kadar kdo na Japonskem 
ustvari robota po svoji podobi ali 
je rojen nov aluminijast hišni lju-
bljenček. Redkeje pa se zavemo, 
kako pomembna je vloga robotov 
v našem vsakdanjem življenju: 
napredni robotski sesalniki, ki 
mirno drsijo po stanovanju ter se 
izogibajo kotov in sten, so najbolj 
razširjeni robotski ljubljenčki na 
svetu. ko prvič prižgemo preno-
sni računalnik, ne razmišljamo, 
da so ga nekoč v procesu njego-
vega nastajanja sestavljale tudi 
mehanske roke. Še najmanj pa 
bi pričakovali, da podzemne že-

leznice, ko obiščemo katero od 
svetovnih prestolnic, ne usmerja 
voznik, ampak vedno pogosteje 
kar robot.

čEsAR sE ROBOt  
NAučI, tO zNA
Roboti so elektronsko vodene 
naprave, ki enakomerno opra-
vljajo vnaprej programirana 
dela. ker jih pri tem usmerjajo 
človeški možgani, so s svojimi 
stvarniki neločljivo povezane. 
Česar robota ne naučimo, tega 
ne zna početi. da lahko dvigne 
tridesetkrat težji kos jekla kot 
človek, je za nas seveda velika 
prednost, saj tako robot odpravi 
oviro človeških fizičnih omejitev 
in delo v tovarnah opravi hitreje, 

vedno enako, do izpraznjenih 
baterij, pri tem pa ne zahteva 
odmora za kosilo.

Čeprav se mnogi bojijo, da nas 
bo robotika privedla do prizorov 
iz Matrice, se je v resnici rodila iz 
zanimanja za človeka. V zgodo-
vini se ji da slediti vse do starih 
mitov in renesančnih mislecev, 
ki so želeli dojeti, iz česa so gra-
jeni ljudje, in ta mehanizem pou-
stvariti. Razsvetljenski avtomati 
so bili prvi uspešni roboti, samo-
dejne naprave, ki so se dale na-
viti kot lajna. Še celo sloviti ča-
rovnik houdini jih je uporabljal, 
ko je na odru pričaral umetne 
pojoče ptice in mehanskega ple-
zalca po vrvi. 

znanstveni fantastiki se moramo zahvaliti, da že ime panoge – 
robotika – zveni tako strašljivo, da bi od nje odskočil še sam ter-
minator. A roboti nam v resnici lajšajo opravila, sodelujejo pri 
procesih, pomembnih za človeka, in v podobi igrač zabavajo tudi 
naše otroke. Kar se ne spreminja, je to, da jih še vedno usmer-
ja človek, zato bodo z nami toliko časa, dokler bomo na zemlji 
ostali mi.

Besedilo: Anžej dežan

r2-D2 – očarljivi 
robot iz Vojne 
zvezd, poleg dartha 
Vaderja, Obi-Wana 
in C-3PO edini ju-
nak, ki se je pojavil 
v vseh zgodnjih 
filmih o galaktičnem 
imperiju. 

TAmAGOcHi – 
prvo robotsko 
jajce, ljubljenček na 
obesku za ključe, ki 
so ga Japonci v svet 
izstrelili leta 1996, 
od takrat pa so jih 
prodali več kot kot 
90 milijonov. 

FUrBy – kosmati 
ljubljenček z razvito 
umetno inteligenco, 
ki je spominjal na 
hrčka, je sledil leta 
1998. V prvih treh 
letih so jih na svet 
spravili več kot 40 
milijonov.

ZMAGOVALNO  I  SImPLy CLEVER



člOVEK AlI ROBOt?
Robotika je svojo znanost pri-
gnala tako daleč, da je danes 
težko ločiti med izvirnikom in ko-
pijo, kadar se pojavi skrbno izde-
lan robot, ki razmišlja, čustvuje in 
se vede kot ljudje. V ZdA tako že 
tradicionalno prirejajo tekmova-
nje za Loebnerjevo nagrado, na 
katerem se mora človeški sodnik 
25 minut pogovarjati z dvema 
neznanima sogovornikoma, pri 
čemer je eden človek, drugi pa 
stroj. Če sodnik ne prepozna raz-
like med njima, je umetna inteli-
genca opravila Turingov test.
V zadnjih nekaj letih so se klepe-
talni računalniški programi tako 
izboljšali, da so že zlahka presle-
pili nekatere človeške sodnike. 

danes vodilne države pri upora-
bi in izboljšavi robotov so ZdA, 
Nemčija, kitajska in Južna koreja, 
vendar se principi robotike upo-
rabljajo vsepovsod, tudi pri nas.

slO-BOtIKA
Nenavadno se zdi, da bi lahko 
preprosti robotki, ki se jih uči-
mo izdelovati v zadnjih razredih 
osnovne šole, privedli do take-
ga napredka, a domišljija nima 
meja. Na letošnjih slovenskih 
dnevih robotike so nadobudni 
študenti te panoge s svojimi iz-
umi pokazali, kako se lahko ro-
boti uporabljajo v najrazličnejše 
namene – od igranja namiznega 
hokeja in lovljenja žoge do peke 
vafljev in priprave pijače.

da se v robotiko usmerjajo naj-
večja podjetja, kaže tudi to, da 
se zanjo zanimata Google in 
Amazon, ki tekmujeta v tem, 
kdo bo pokupil več mladih start-
-up podjetij z robotskimi znanji. 
Navsezadnje pa je porast robo-
tike očiten celo, kadar zavijemo 
v kino. Z oskarji nagrajeni film 
Gravitacija nikoli ne bi mogel biti 
posnet tako prepričljivo brez ro-
botskih rok. končno smo prešli 
iz stanja, ko smo robote pove-
zovali z grozljivkami, in spoznali, 
da brez njihovih prstov pač ne 
bo šlo. dokler jih zares držimo 
v pesti, smo mi tisti, ki bomo še 
naprej spreminjali svoj svet.

AiBO – robotski ljubljenček, iz 
katerega so se razvili vsi danes 
poznani modeli robotskih psov. 
Za 2 tisoč dolarjev si lahko 
spremljal njegove prve nesta-
bilne korake, mu metal žogico 
in se odzival na njegov lajež.

rOmO – prijatelj za iPhone, 
ki prosi, da ga posvojiš in prena-
šaš s sabo, kamor koli greš. 
Aplikacija se odziva na lastnikov 
obraz, z njim igra, sicer pa 
prosto roma po hiši.

šKODINE  
ROBOtsKE ROKE
Glede na to, da beseda robot 
izhaja prav iz češčine, je še 
posebej pomenljivo, da roboti 
že nekaj desetletij sodelu-
jejo tudi v procesu izdelave 
avtomobilske znamke 
Škoda. Robotske roke z veliko 
členki močno spominjajo 
na delovanje človeške roke 
ter imajo izrazita ramena, 
komolce in zapestja. Tehnik 
jih usmerja po računalniku 
in natančno določi, katere 
gibe naj roke naredijo, da 
bodo dosegle želeni rezultat, 
kar je še posebej priročno 
med varjenjem. ker se lahko 
gibi predvidijo do milimetra 
natančno, bo naloga vedno 
opravljena popolno, ne glede 
na to, koliko časa jo roke že 
opravljajo. 

29

Ju
LI

J  
20

14



kdo ma kluče od  
mojga Škodilaka?

sRčEK DElA  
tIKA-tAKA,

INTERVJu  I  SImPLy CLEVER



ste eden slovenskih multipraktikov, prevajate, 
pišete, nastopate ... Kje vse vas lahko vidimo?
Lahko vas povabim na kak stand-up nastop, bodisi v 
družbi drugih komikov ali na celovečerno dozo mene 
v predstavi 50 odtenkov njive, kjer me kot ogrevalec 
spremlja Tomaž Stanovnik. Če pa vam samo dejanje 
gledanja ni nujno, lahko vsak drugi četrtek prisluh-
nete meni in Anžetu Tomiću v spletni oddaji Glave, ki 
nastaja v okviru podcast mreže Apparatus.si, kako z 
gosti obdelujeva tekočo teve produkcijo z občasnimi 
antologijskimi izleti v preteklost in degustacijami piva.

se je vaš humor, odkar ste si ustvarili družino, 
kaj spremenil?
Zdaj skušam delati še bolj zapletene šale, da jih otrok 
ne bo razumel. Sem pa obkrožen s toliko novimi stvar-
mi, da jasno pronicajo tudi v material, ki ga ustvarjam. 
In tega bo vse več. Mislim, da bom po pol leta vrtca in 
dveh sestankih staršev lahko naredil novo celovečer-
no predstavo.

Napisali ste rap komad o vašem avtomobilu. se-
veda razumemo od kod to navdušenje.
Komad sam ni imel veliko zveze z avtomobilom, le 
refren. Tam enkrat kmalu po prelomu tisočletja sem 
spisal komad poln enovrstičnih pančlajnov in sem po-
treboval udaren refren. Potrkal sem na Ježkova vrata 
in zložil Srček dela tika-taka, kdo ma kluče od mojga 
Škodilaka? Pri fascinaciji pa je pri meni najbrž pomem-
ben faktor o nepozabnosti prvega. V avtošoli sem vo-
zil neko drugo znamko, in ko sem sedel v domačega 
Favorita, kar naenkrat nisem več s koleni ribsal ob vo-
lan, ampak sem lahko vozil udobno raztegnjen.

Kaj pa je vaša največja ljubezen?
Če govorimo o abstraktnih pojmih, je to jezik. Spremlja 
me na vseh področjih ustvarjanja in je stvar, ki me ne-

skončno fascinira. Od ustvarjanja/nastajanja novih be-
sed do raziskovanja preteklosti jezika ter asociativnih 
fraz in na prvi pogled nelogičnih zvez, ki ga prežemajo.

Kako pa kaj vaša škoda Fabia?
Super. Ravno prejšnji dan sem ji počistil tla med sede-
ži, da bolj lahkotno frli po avtocesti. Pa že nekaj časa 
razmišljam, da bi jo presenetil z avtoradiom, ki ima blu-
etooth. Zadnje čase med vožnjo na veliko poslušam 
podcaste, pa se mi ne da telefona vsakič s kablom po-
vezovati z radiem. Sicer mi dela zdaj družbo že skoraj 
štiri leta. Kupil sem rabljeno in podedoval nalepko na 
zadnjem blatniku, ki se glasi: »Born to fish, forced to 
work.« (Rojen za ribarjenje, prisiljen delati.) ker nikdar v 
življenju nisem držal trnka v rokah, če ne štejemo tistih 
laksov s plovcem, ki smo jih kot otroci metali s pomola 
v morje in so se po pol ure tako ali tako zafecljali, sem 
jo pustil na avtu in si ob vprašanjih ljudi izmišljujem ribi-
ške zgodbe. Nazadnje me je srdit cipelj vlekel v gume-
njaku čez Piranski zaliv in sem moral prerezati laks, da 
ne bi nezakonito prečkal morske meje.

Pravzaprav je to že tretja Škoda, ki jo redno vozim. Prva 
je bil bel favorit, ki se ga je zaradi češkega porekla pri-
jelo ime Jiři. družinski avto, s katerim sva se vozila pri-
bližno desetletje. Nato je prišel Terminator T4, srebrna 
Fabia, v kateri sem začel kolovratiti po stand-up odrih 
širom Slovenije. Mislim, da je bila udeležena v skoraj 
vseh nastopih komikaz.

ste uporabnik socialnih omrežij, kjer ste znani 
po duhovitih in iskrivih, pa tudi izjemno lucidnih 
komentarjih. Kakšna je po vaše prihodnost tovr-
stnega komuniciranja?
dokler ponudniki ne začnejo omejevati mesečne-
ga pretoka in računati slehernega kilobajta, je meja 
nebo. 

Besedilo: Martin Senica 
Foto: Mateja Jordovič Potočnik

Boštjan Gorenc – Pižama ni povsem navaden mož. 
No, je tudi mož, oče in velik ljubitelj literature. je pre-
vajalec, pisec številnih besedil, luciden opazovalec 
slovenske stvarnosti. Bister človek, ki ve kako v da-
našnjem času izkoriščanja človeka po človeku pre-
živeti in (se) ob tem še zabavati. Najbrž ni treba tri-
krat ugibati kateri avtomobilski znamki je zvest. Prav 
imate – znamki Škoda.
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sAlONi OB 
KAtERIh 
ZAiGrA srce
Pri znamki škoda se zavedajo, da so raz-
stavni saloni prvi fizični stik kupca z znam-
ko, zato so sklenili posodobiti in poenotiti 
videz prav vseh svojih salonov. uporabni-
ška izkušnja bo tako zahvaljujoč svežemu 
in vabljivemu videzu še bolj prijazna.

1. Preprosta in sodobna 
arhitekturna zasnova 

salonov v kombinaciji stekla 
in bele fasadne linije temelji 
na filozofiji znamke Škoda.

2.   Razstavne salone znam-
ke Škoda boste že od da-

leč opazili zaradi velikih fasa-
dnih panelov s privlačnimi 
grafičnimi podobami znamke.

3. Saloni bodo  podnevi in 
ponoči sijali v razpo-

znavnih zelenih odtenkih. 

4. Simpatični zeleni vho-
dni portali vas vabijo, da 

vstopite v razstavni salon, 
kjer se prične nepozabno 
potovanje v svet znamke 
Škoda. 

Znamka Škoda pri razvoju avtomo-
bilov daje velik poudarek inovativno-
sti, materialom in novim tehnologi-
jam, da bi svojim kupcem ponudila še 
prijetnejšo in varnejšo vožnjo. Ideja, 
ki jo lepo zaokroža misel “Preprosto 
pametno, s človeško noto” (Simply 
Clever with a human touch) pa velja 
tudi v njihovih razstavnih salonih. Zu-
nanjost odraža tehnologijo, znanje 
in inovativnost znamke. Notranjost 
pa vas bo sprejela s svežim, toplim 
videzom. Čiste linije in naravni ma-
teriali bodo pričarali prijetno domače 
vzdušje. Zato ne odlašajte, vstopite v 
nove prostore znamke Škoda, pre-
izkusite avtomobile, se pogovorite s 
prodajalci, pripeljite otroke in se po-
čutite kot doma!

Zunanjost:

Besedilo: Martin Senica
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KDAj NOVI sAlONI?

Otvoritev prvega novega salona 
znamke Škoda se bo zgodila že julija 
2014 v Ivančni Gorici, nato pa bodo v 
začetku leta 2016 “po novo” urejeni 
že vsi pooblaščeni prodajno – servisni 
centri znamke Škoda v Sloveniji.

1.  Notranjost je odprta, sodob-
no zasnovana, a prijetna in 

domačna, kot narekuje korpora-
tivna filozofija.

2.   V središču salona stoji gra-
fični panel, ki vam bo priča-

ral občutek svobode in odprto-
sti, ki ste ju vajeni z vožnje z 
avtomobili znamke Škoda.

3. Sprehodite se po salonu, 
oglejte si avtomobile in si v 

posebnem kotičku s konfigura-
torjanjem vozil izoblikujte avto 
po meri.  

4. Medtem ko se boste s pro-
dajalci pogovarjali o nakupu 

avtomobila, se bodo vaši malčki 
kratkočasili v otroškem kotičku.  

Notranjost:
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Skrb za ljudi

d
anes smo vajeni preži-
veti veliko časa v avtu, 
vozimo se v službo, 
otroke peljemo v šolo, 

na dejavnosti, gremo v trgovin-
ske centre, na rekreacijo. Neka-
teri med nami pa so zaradi slabo-
vidnosti ali slepote prikrajšani za 
sproščeno mobilnost. V Zavodu 
za slepo in slabovidno mladino 
v Ljubljani si prizadevajo svojim 
šolarjem nuditi možnost obisko-
vanja različnih dogodkov in de-
javnosti. Porsche Finance Group 
Slovenia je v želji, da bi se slepi in 
slabovidni šolarji vozili karseda 
prijetno in varno, Zavodu za sle-

po in slabovidno mladin za pet 
let predal ključe elegantne sre-
brne Škoda Octavie Combi Am-
bition 1.6 TdI. direktor Porsche 
Finance Group Slovenia uroš Po-
ljanšek je poskrbel tudi za kasko 
zavarovanje in različne dodatke, 
ki sodijo k avtomobilu. Ob predaji 
je poudaril, da se v podjetju zave-
dajo, kako pomembna je mobil-
nost v vsakdanjem življenju, ter 
izrazil upanje, da bodo s svojim 
darilom  otrokom in mladostni-
kom iz Zavoda za slepo in slabo-
vidno mladino iz Ljubljane malce 
polepšati in olajšati vsakdanjik. 
Poleg otrok in mladostnikov, ki 

jim je avto namenjen, pa se je 
nove Octavie Combi razveselila 
tudi direktorica omenjenega za-
voda gospa katjuša koprivnikar. 
Podjetju Porsche Finance Group 
Slovenia se je iskreno zahvalila, 
še posebej, ker so pripravljeni 
pomagati tudi v finančno manj 
prijaznih časih. 

Podjetje Porsche Finance Group 
Slovenia pa bo tudi v prihodnje, 
kot že 18 let poprej, Zavodu  po-
magalo s finančnimi sredstvi pri 
nakupu šolskih potrebščin, iz-
vedbi šolskih izletov ter drugih 
aktivnosti.

Porsche Finance Group slovenia (PFGs), vodilno podjetje na trgu 
financiranja vozil v sloveniji, družbeno odgovornost postavlja 
kot temelj svojega delovanja. V podjetju se zavedajo, da dobro-
delnost niso le črke na papirju, zato so že leta 1996 začeli sode-
lovati z zavodom za slepo in slabovidno mladino iz ljubljane ter 
jim na različne načine pomagati. tokrat so jim predali avtomobil 
Škoda Octavia combi Ambition 1.6 TDi. 

uroš Poljanšek, direktor 
podjetja Porsche Finance 
Group Slovenia, je slavno-
stno predal v uporabo ključe 
novega avtomobila pred-
stavnici otrok z Zavoda za 
slepo in slabovidno mladino 
iz Ljubljane. Novega vozila se 
je razveselila tudi ravnateljica 
omenjenega zavoda, gospa 
Katjuša Koprivnikar (na 
fotografiji desno). 

Foto: Vito Tofaj
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šEstI čut: 
intuicija, ki nam omogoča začu-
titi ali predvideti dogodke. Po 
mnenju vračev je nekaj magič-
nega, znanost pa pravi, da gre 
le za pametno predvidevanje 
poteka dogodkov v slogu Sher-
locka holmesa.

ŠesT sTOpeNJ 
lOčENOstI: 
teorija, po kateri se da v šestih 
stopnjah prek sorodnikov, prija-
teljev in znancev priti do katere 
koli osebe na svetu. Čeprav je 
statistika dognala, da v resnici 
dve osebi loči le 4.7 človeka, naj 
vas to ne ustavi, da ne bi igre 
preizkusili tudi sami.

60 OBROKOV IN DO 6 
lEt ODPlAčEVANjA  
s HUDOBrim 
FINANCIRANjEM:
da bo krilata puščica še dosto-
pnejša, vam znamka Škoda omo-
goča dve inovativni financiranji – 
1% in Polovičko. Več informacij je 
na voljo na www.hudobro.si.

AMERIšKA 
AvTOcesTNA  
POt 66:  
najslavnejša avtocesta na 
svetu povezuje Virginijo in 
Washington, 4000 kilometrov 
dolgo pot pa poznamo tudi pod 
oznako »glavna ulica Amerike«. 

610 lItROV 
PRtljAŽNE 
PROstORNINE: 
Škoda Octavia Combi ima poleg 
jasnih in brezčasnih linij še 610 
litrov osnovnega prtljažnega 
prostora.

šKODINO jAMstVO 
6Plus:
poleg osnovne dvoletne garan-
cije predstavlja inovativen pro-
gram jamstev in storitev, s po-
močjo katerih lahko v brezskrbni 
vožnji uživate tudi v tretjem, 
četrtem, petem in šestem letu 
starosti vozila.

pOpOlNOsT 
ŠTevilA 6

Besedilo: Anžej dežan

šestice, zložene v trojni 666, kličejo nevarnost. A v 
resnici je 6 prvo popolno število, skozi tisočletja ob-
čudovano zaradi svoje matematične strukture in ozi-
ranja v neskončnost. Ko šestica zdrsne na bok, je s 
spiralnim ovijanjem že praktično simbol za večnost.
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SIMPLY CLEVER

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,3-9,4 l/100 km in 113-237 g/km, emisijska stopnja: 
EURO 5, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0196-0,1529x1011 g/km, trdi delci: 0-0,27 
g/km, število delcev: 0,01-0,15. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

ŠKODA Superb
škoda.si 
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