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NA POT!

Ko pomladno sonce ogreje svet in poboža 
naša srca, se pred nami kot po čudežu odpre-
jo prej tako skrite in nemogoče poti iz zaplete-
nega labirinta sivega vsakdana. 

Tam, kjer sta prej mraz in tema upočasnila 
korak in utišala vsako željo, kar naenkrat pre-
kipeva od idej in vse se zdi mogoče. Če kdaj, 
potem je zdaj, na pragu sončnih dni, tudi naj-
bolj preprostemu človeku, povsem običajne-
mu smrtniku, jasno, da »ni nemogočih poti«. 

Vaše poti do sreče morda vodijo po kratkem 
kolovozu do šumenja najbližje reke, skozi 
prebujajoči se gozd do objema s hrapavo 
kožo starega drevesa ali na bližnji hribček 
s cerkvico do velikanske radosti na obrazu 
otroka, ki je na vrh prvič prisopihal čisto sam. 

Morda se vaša sreča rada vozi na kolesu ali pa 
vas žene daleč, da za njo letite na drug konec 
sveta. Če kaj, je v svetlobi pomladnega sonca 
jasno, da sreča ne prebiva na kavču dnevne 
sobe, kamor nas je vso zimo tako nezadržno 
vleklo. 

Umažite si čevlje, prepotite telo in si narišite 
nasmeh. Narava nas kliče, da najdemo pot k 
sebi!

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

IZDAJATELJ: PORSCHE SLOVENIJA D.O.O. I PETR PODLIPNÝ, DIREKTOR BLAGOVNE ZNAMKE ŠKODA I BRAVNIČARJEVA UL. 5,  
1000 LJUBLJANA I INFO@SKODA-AUTO.SI I WWW.ŠKODA.SI I WWW.SIMPLYCLEVER.SI I ODGOVORNA UREDNICA:  IRIS ELSNER,  
IRIS.ELSNER@PORSCHE.SI I IDEJNA IN OBLIKOVNA ZASNOVA TER UREDNIŠTVO: PM, POSLOVNI MEDIJI, D. O. O., WWW.P-M.SI  
I GLAVNI UREDNIK: SIMON NOVOSEL, SIMON.NOVOSEL@P-M.SI I TISK: TISKARNA SKUŠEK D.O.O. I FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI: 
ARHIV ŠKODA I DATUM NATISA: APRIL 2015 I NAKLADA: 40.000 IZVODOV I ŠTEVILKA: 15/2015

IZ VSEBINE

4   PAMET V ROKE 
Bodite brihtni in si pri 
pranju svojega vozila 
pomagajte z našimi 
nasveti.

6   POKLON  
USPEHOM 
Ni težko poiskati 
povezave med Škodo  
in Monte Carlom.

8   V TRETJE GRE ... 
Novi Superb je glasnik 
nove ere.

14   LJUBEZEN  
NA PRVI POGLED 
Avtomobili so danes 
zgovorno komunikacijsko 
sredstvo.

20   EVFORIJA NA DVEH 
Škoda je svoje korenine 
pognala na le dveh 
kolesih.

24   NAJ SE LOV ZAČNE 
Pustolovska igra 
Geocaching osvaja svet.

26   ZVEZDA JE BILA ONA 
Pogovor o modi in 
avtomobilih z Lorello 
Flego. 

32   KER JE  
ŽIVLJENJE LEPO 
Test Fabie Combi, 
avtomobilskega ideala 
mlade družine.

8

14

20

24

26

3

SIMPLY CLEVER

P
o

rs
ch

e 
S

lo
ve

n
ija

, d
.o

.o
., 

B
ra

vn
ič

ar
je

va
 5

, 1
0

0
0

 L
ju

b
lja

n
a.

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,6-7,8 l/100 km in 119-184 g/km, emisijska stopnja: EURO 5, specifična 
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0206-0,1643 g/km, trdi delci: 0-0,00284 g/km, število delcev: 0,00-0,26x1011. 
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.

Več o nagradni igri v vseh trgovinah HERVIS,
na www.hervis.si in www.skoda.si.

V HOKEJU Z YETIJEM
ZA 4 x 4 PRIJATELJE!

OGLED TEKME SVETOVNEGA PRVENSTVA

NAGRADNA IGRA 
V VSEH TRGOVINAH HERVIS 
OD 1. 4. DO 24. 4. 2015. 
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KOKAKOLA

Packe in črte na vetrobranskem 
steklu – težko jih je odstraniti, kajne? 
Naslednjič poskusite s kokakolo. 
Najprej na spodnji rob stekla položite 
zvito brisačo, da pijača ne bo stekla v 
motor ali na njegov pokrov. Mehurčki 
v kokakoli bodo »odšumeli« nesnago 
stran, vi pa steklo potem le še dobro 
sperite z vodo.

PRANJE
V Belorusiji in Romuniji morate 
po zakonu voziti čisto vozilo, pri 
nas pa je odločitev, kdaj, kako in 
ali sploh z vodo in čistili nad uma-
zanijo svojega avtomobila, k sreči 
še vedno prepuščena voznikom. 
Ročno čiščenje na (denimo) doma-
čem dvorišču je tako za marsikoga 
priložnost, da koristno združi s 
prijetnim. Tako rekoč terapevtsko 
sproščanje bo še prijetnejše in re-
zultati boljši, če si boste pomagali 
z našimi nasveti spodaj in se izogi-
bali početju, s katerim vozilu prej 
škodite kot pomagate. ‹

BODITE BRIHTNI IN SI PRI PRANJU 
SVOJEGA ISKREGA KONJIČA POMAGAJTE 
Z NAŠIMI PREVERJENIMI NASVETI!

BESEDILO: Simon Novosel
FOTO: arhiv Škoda

1. Britvica je super pripomoček 
za odstranitev žuželk.

2. Madeže na tkanini učinkovito 
spere tudi sredstvo za čišče-
nje stekla.

3. Prozorna plastika pri števcih 
na armaturi je občutljiva za 
praske.

4. Zobna pasta z avtomobila 
zlahka odstrani sledi blagih 
udarcev na parkirišču.

5. Otroški šampon ali WD-40 
stopi ptičje kakce na pločevini.

5 HITRIH

PAMET V ROKE

DA-ji IN NE-ji ROČNEGA PRANJA AVTOMOBILA

DA NE
KROŽNI GIBI

Ena najpogostejših napak pri pranju 
vozila so krožni gibi z gobo. To 
namreč povzroča rahle, a opazne 
praske. Ustreznejši so dolgi premiki 
po dolžini avtomobila. Pozor: če vam 
goba pade na tla, jo dobro sperite.

SUŠENJE NA ZRAKU

Tako, končali ste svoje najljubše 
opravilo. Zdaj pa en krog, medtem 
pa se bo avto tudi lepo posušil. Stop! 
Raje ne, saj bodo sicer na vozilu ostali 
grdi vodni madeži. Tudi če ga pustite, 
da se posuši na zraku, ne bo ravno 
najbolje. Rajši ga obrišite z gladko 
krpo, prijazno do barve in laka.

MOČNO SONCE

Sonček sije, nebo je brez oblačka, 
temperatura pa kar visoka: idealne 
razmere za pranje vozila, mar ne? 
Napaka! Na vroči pločevini se bo 
milnica prehitro posušila, kar bo 
na površini pustilo packe. Avto že 
prej postavite v senco in v njej tudi 
opravite vajin lepotilni ritual.

KAVA IN VINSKI KIS

Koliko časa se boste še pustili jeziti 
tistemu kavnemu madežu? Lotite 
se ga s tole mešanico: 2,5 dcl vode + 
žlica kisa + čajna žlička detergenta za 
pranje posode. Nanesite jo na madež 
in po 15 minutah sperite s toplo vodo.

OGLJE

Vas v slabo voljo spravlja slab zrak 
v vašem avtomobilu? Postavite vanj 
odprto vrečo oglja. To bo čudežno 
posrkalo vse slabe vonjave. Namig: 
oglje lahko potem uporabite za 
domači piknik.
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MONTE CARLO

POKLON 
USPEHOM

Škoda in Monte Carlo. Povezave med njima 
ni težko poiskati, saj si je znamka enega 
svojih prvih mednarodnih uspehov privo-
zila prav na najslavnejšem in najstarejšem 
(za mnoge celo še vedno najtežjem) reliju 
v Evropi. Takrat so sicer tudi na reliju več 
kot čista hitrost šteli drugi atributi, ki so jih 
kupci ravno tako znali spoštovati in ceniti, 
če ne celo bolj. Ti atributi so bili predvsem 
zanesljivost, nezahtevnost uporabe, pre-
prostost, suverena lega na cesti in dosto-
pnost. No, vam to zveni znano? 

ŠPORTNE IZKUŠNJE
Prve športne uspehe so podjetni Čehi že na 
začetku 20. stoletja znali povezati tudi s se-
rijsko proizvodnjo in model Popular Monte 
Carlo je že leta 1936 dostojno zaznamoval 
prvo zmago na reliju Monte Carlo. Uspe-
hi Škode na reliju, ki po zavitih cestah nad 
kneževino poteka že od leta 1911, pa so se 
takrat šele prav začeli. Češka znamka je v 
vseh teh letih s številnimi modeli – od vzne-
mirljivega 130 RS v sedemdesetih letih, 
preko glasne Felicie Kit Car v osemdesetih 

FRANCOSKA AZURNA OBALA JE POJEM MONDENOSTI 
IN SREDOZEMSKEGA UŽIVAŠTVA. TODA 
STARODAVNA MESTNA KNEŽEVINA, STISNJENA MED 
MORJE IN VELIČASTNE ALPE, JE S SVOJO ZGODOVINO, 
V MNOGOČEM POVEZANO Z AVTOMOBILSKIM 
ŠPORTOM, VENDARLE NEKAJ POSEBNEGA. 
PRIBLIŽNO TAKO, KOT SO POSEBNI IN IZSTOPAJOČI 
TUDI MODELI MONTE CARLO.  

BESEDILO: Matjaž Korošak
FOTO: Arhiv Škoda, Shutterstock

DRUŽINICI MONTE CARLO 

SE BO KMALU PRIDRUŽILA 

KOMPAKTNA USPEŠNICA 

Z ŽENEVSKEGA SALONA – 

FABIA MONTE CARLO.

• Ker je dovolj poseben in 
prepoznaven,

• ker je športno vznemirljiv in 
zabaven,

• ker je vozna izkušnja zelo 
dobra,

• ker ponuja več serijske 
opreme,

• ker je očitna njegova 
povezava s slavno športno 
zgodovino.

ZAKAJ PRAV MONTE CARLO?

neustavljivim in pustolovskim Yetijem Mon-
te Carlo ter prostorno-dinamičnim Rapi-
dom Spaceback Monte Carlo. V kratkem se 
jim bo pridružila tudi kompaktna uspešnica 
z ženevskega salona – Fabia Monte Carlo. 
Vsak kupec tako lahko v dobro razčlenjeni 
paleti najde pravi model zase, takega, ki je 
najbolj pisan na kožo – njemu, njegovim vo-
zniškim željam, trenutnim potrebam in vsa-
kodnevnim potem. 

Ne glede na velikost ali pogon, število vrat ali 
oddaljenost od tal so vsem modelom Mon-
te Carlo skupni edinstven videz, vrhunska 
oprema in nepozabna vozna izkušnja – se-
veda ob vseh drugih preverjenih last nostih, 
ki jih lahko voznik pričakuje od avtomobila 
Škoda. Izrazit je predvsem rdeče-črn barvni 
kontrast, ki je očiten v rdečem laku karose-
rije in sijoče črnih okrasnih elementih, ki jih 
učinkovito poudarijo črna aluminijasta pla-
tišča in športni strešni usmernik zraka spre-
daj ter difuzor zadaj. Podobno kontrastno 
zgodbo je mogoče prepoznati še v notranjo-
sti, ki jo dopolnjujejo športni sedeži, trikraki 
in v usnje oblečen volanski obroč, pedalke in 
vstopne letve iz aluminija ter seveda zate-
mnjena zadnja stekla. ‹

letih in vse do nepremagljive Fabie S2000 – 
nanizala kup vrhunskih uspehov, s katerimi 
je z zlatimi črkami pisala zgodovino relija, 
ki je zaradi spremenljivih vremenskih raz-
mer in zavitih preizkušenj vedno zahteval in 
nagrajeval vrhunsko tehniko, natančno pri-
pravo ter izjemno vzdržljivost dirkalnikov.

Vse te lastnosti, ki so odlikovale uspešne 
dirkalnike, je spretnim inženirjem skozi leta 
udejstvovanja v reliju uspelo prenesti tudi v 
serijske modele Škoda. S serijo Monte Car-
lo, ki nadaljuje zgodovino svojega slavnega 
prednika iz leta 1936, so oblikovalci in in-
ženirji našli recept, kako kupcem ponuditi 
delček slavne športne zgodovine ter pred-
vsem mondene kneževine in najstarejšega 
relija tudi v dosegljivih modelih Škoda. 

ŠIROKA PALETA
In družinica, ki je nastala kot poklon vsemu, 
kar je Škoda dosegla v športu, se še poveču-
je. Trenutno je v drugi generaciji sodobnih 
različic Monte Carlo mogoče izbirati med 
mestnim okretnežem Citigom Monte Carlo, 
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SUPERB

ŠKODA SUPERB JE BIL VEDNO SKUPEK VSEGA 
NAJBOLJŠEGA, NAJLEPŠEGA IN NAJSODOBNEJŠEGA, 
KAR JE TOVARNA SPOSOBNA POSTAVITI NA KOLESA. 
TUDI V TRETJI GENERACIJI PREDSTAVLJA ŠKODINO 
ADMIRALSKO LADJO IN JE GLASNIK NOVE ERE TOVARNE 
IZ ČEŠKEGA MESTA MLADA BOLESLAV. 

V TRETJE 
GRE …

BESEDILO: Matjaž Korošak
FOTO: Arhiv Škoda
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tretje generacije, ki gradi na slav-
nem izročilu svojega praprednika 
in postavlja številne mejnike, tudi 
oblikovalskega, pri čemer se zgle-
duje po konceptu Vision C ter pred-
stavlja s čistimi, ostrimi potezami in 
visoko bočno linijo opazen odmik 
od oblikovalskega jezika druge ge-
neracije. Ekipa Jozefa Kabana je 
preučila predvsem proporce stare-
ga modela in novemu vlila več dina-
mike tudi z daljšo medosno razda-
ljo (kar za 8 centimetrov), hkrati pa 
ji je uspelo zmanjšati prednji previs 
za dobrih 6 centimetrov. Bolj dina-
mične, ostro izrisane poteze ter 
proporci tako povsem predrugačijo 
pojavnost novinca, ki zdaj deluje di-
namično, skoraj kupejevsko, čeprav 
je njegova skupna dolžina zrasla 
še za 2,8 centimetra in pol (na 4,86 
metra).

ČAS JE ZA NOVA PRAVILA
Govor je o srednjem razredu, o 
zgornjem delu tega razreda, v ka-
terega vselej želi Škoda, vendar pa 
s svojimi notranjimi merami spet 
postavlja letvico konkurenčnosti 
nekoliko višje. Zakaj? Oblikoval-
cem in inženirjem je namreč kljub 
zanemarljivim dodatnim zunanjim 
centimetrom spet uspelo povečati 
prostornost. Pregovorno velik pr-
tljažnik je dobil dodatnih 30 litrov in 
zdaj meri rekordnih 625 litrov. Po-
trebujete več? Brez težav je mogoče 
v prtljažnik (ob zloženi zadnji klopi) 
naložiti do 1.760 litrov prtljage. 
Seveda prtljažni prostor ni pogla-
vitnega pomena, je pa koristen. Za-
nimivejši so podatki o pridobitvah v 
notranjosti, kjer je spredaj za skoraj 
4 centimetre več širine v predelu 
komolcev. Superb je bil sicer vedno 

znan po bogato odmerjenih centi-
metrih na zadnji klopi in tudi ta tra-
dicija ostaja. Kar 15,6 centimetra 
je prostora za kolena, kar je rekor-
dna vrednost (približno toliko kot v 
Mercedesovem razred S). Še več so 
pridobili potniki v širino. Prostora je 
več za skoraj 7 centimetrov, tako da 
lahko v Superbu zadaj zares udob-
no sedijo tudi trije odrasli potniki.

SAMOSVOJ  
VOZNIKOV PRIJATELJ
Če je prva generacija temeljila na 
podaljšani Passatovi platformi in 
druga na podaljšani Octavijini, je 

nova precej bolj samostojna, če-
prav v osnovi uporablja prilagodlji-
vost najbolj razširjene koncernske 
platforme MQB. Z daljšo medosno 
in širšo medkolesno razdaljo pri-
naša več stabilnosti in več udobja 
na cesti, suvereno lego in dinamiko. 
Tukaj seveda ne smemo spregle-
dati uravnavanih blažilnikov DCC 
(Dynamic Chassis Control), s kate-
rimi se lahko Superb kot prva Ško-
da v zgodovini prelevi iz udobne 
potovalne v zelo dinamično limu-
zino. Pomaga še sistem Driving 
Mode Select, s katerim je mogoče 
spreminjati naravo avtomobila z 

se številke in spremembe ne bi 
zmogle opisati in pokazati ponosa 
Škodinih oblikovalcev in inženir-
jev ob predstavitvi novega modela 
največje Škode, tretje generacije 
Superba, ki je v vsem tem času od 
avtomobilsko davnega leta 2001 pa 
do danes našel kar 750.000 kupcev. 
To je število, ki osupne, obenem pa 
zavezuje in določa visoke kriterije 
za naslednika. Tisto s tretjo gene-
racijo seveda ni čisto res, saj bi kak 
poznavalec avtomobilske zgodovi-
ne, posebej evropske, vedel pove-
dati, da je bil Superb ponos Škodi-
ne tovarne že pred drugo svetovno 
vojno. Leta 1934 je na ceste zapeljal 
prvi Superb, ki je skozi leta – izde-
lovali so ga do vojne – tlakoval pot 
sodobnim tehnologijam, kot so bile 
na primer štirikolesni pogon, motor 
V8, posamično vzmetenje na vseh 
kolesih, hidravlične zavore in še kaj. 
Ravno tak je zdaj tudi novi Superb 

V
SUPERB SE 

PREDSTAVLJA 

S ČISTIMI, 

OSTRIMI 

POTEZAMI 

IN VISOKO 

BOČNO LINIJO.

SUPERB JE 

TEHNOLOŠKI 

LABORATORIJ, 

AVTOMOBIL, 

KI POSTAVLJA 

MEJNIKE.
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Posamične obese spredaj in zadaj 
skrbijo za varno lego, elektronska 
prečna diferencialna zapora XDS+ 
(vgrajena kot podsistem sistema 
ESC proti zdrsu) pomaga pri di-
namični vožnji, tu pa je še armada 
varnostnih sistemov, ki pomagajo 
vozniku varno in brez stresa preži-
veti vsakdan: radarski tempomat 
(ACC), Lane Assist aktivno pomaga 
pri nenamernem zapuščanju voz-
nega pasu, Blind Spot Detect (BSD) 
prepoznava vozila v mrtvem kotu 
in opozarja nanje. Potem so tu še 
Rear Traffic Alert (RTA), ki opozarja 
na prihajajoči avtomobil pri vzvra-

tni vožnji s parkirišča, sistem za 
prepoznavanje prometnih znakov 
(Traffic Sign Recognition), nadzor 
pritiska v pnevmatikah, če našteje-
mo le novejše in pomembnejše.

Ker nesreča pač ne počiva, lahko v 
trenutku priskoči na pomoč nadzor 
stabilnosti ESC ali pa City Emergen-
cy Brake, ki samodejno zavira ob 
prepoznavanju ovire (Front Assist 
pred tem še opozori voznika), pro-
tinaletna zavora (Multi Collision 
Brake) pa ob trku preprečuje pono-
ven nalet drugega vozila. Nov je tudi 
sistem Crew Protect, ki je sposoben 

zaznati nesrečo in s številnimi pro-
tiukrepi pomaga zaščititi potnike 
(zategovanje pasov, zapiranje oken 
…). No, na koncu so tu še čvrsta 
varnostna celica in do devet varno-
stnih zračnih blazin. Se zdaj le po-
čutite varno?

Ko bo na začetku poletja Superb 
zapeljal tudi na naše ceste, bo se-
veda pomenil novo poglavje za 
Škodo, predvsem zaradi številnih 
novosti, ki jih prinaša – vključno z 
drznim oblikovalskim jezikom, ki 
ga je uvedla Fabia, nadgradil in do-
delal pa prav Superb. S tretjo gene-

racijo sodobne limuzine zgornjega 
srednjega razreda Škoda postaja 
še resnejši konkurent uveljavlje-
nim tradicionalnim znamkam. Še 
več – s številnimi novostmi, varno-
stno opremo, pomožnimi sistemi 
ter predvsem povezljivostjo (Mir-
rorLink za telefonijo) in vgrajenim 
udobjem (greti in ventilirani sedeži, 
samodejno odpiranje prtljažnika, 
zmogljiv »infotainment« …) je tako 
Superb le še droben korak od pre-
mijskega razreda. V luksuzni izved-
bi Laurin & Klement pa je že tam, 
vendar za ceno, ki nikoli noče biti 
premijska. ‹

nadzorom menjalnika, motorja, 
blažilnikov in elektromehanskega 
krmilnega serva. Devet vrhunskih 
štirivaljnikov, ki zmorejo od 88 kW 
(120 KM) pa do osupljivih 206 kW 
(280 KM), skrbi za pogon novinca. 
Ampak ne štejeta le surova moč in 
izdaten navor – paleta motorjev 
je za približno 20 odstotkov učin-
kovitejša tudi zaradi inteligentne 
gradnje, s katero je Škodinim in-
ženirjem kljub dodatnim centi-
metrom uspelo privarčevati do 75 
kilogramov! K sodobnemu pogon-
skemu sklopu sodijo seveda tudi 
sodobni samodejni menjalniki z 
dvojno sklopko, ki jih je mogoče 
kombinirati s skoraj vsemi mo-
torji. Štirikolesni pogon? Seveda, 
ne manjka tudi v tretji generaci-
ji v obliki računalniško vodene 
sklopke Haldex pete generacije 
na zadnji osi in poskrbi za idea-
len oprijem – tudi ko je k Superbu 
pripet čoln, tovorna ali počitniška 
prikolica.

100-ODSTOTNA VARNOST
Ker se pri Škodi varnost piše z veli-
ko začetnico, je tudi Superb nare-
jen brez tovrstnih kompromisov. 

Škoda je izredno uspešno leto 1934 zaključila z 
novim, luksuznim modelom Škoda 640 Superb, ki 
je imel povsem novo zasnovo šasije in podvozja 
s posamičnimi obesami. Najdražja Škoda tistega 
časa je bila zaželena in tehnično napredna 5,5 
metra dolga limuzina, tudi z velikim motorjem V8 in 
štirikolesnim pogonom.

Z osupljivim konceptom dvojnih prtljažnih vrat 
TwinDoor so na salonu v Ženevi leta 2008 predsta-
vili drugo generacijo B6, ki je slonela na podaljšani 
platformi Octavie A5, tokrat s prečno nameščenimi 
motorji. Leta 2013 je Superb druge generacije dobil 
še osvežen videz.

Hitro po koncu druge svetovne vojne je ime utonilo 
v pozabo – do preporoda znamke in rojstva novega 
Superba leta 2001, ki je po pripojitvi h koncernu 
Volkswagen dobil osnovo v podaljšanem Passatu. 

Novi Superb z novim dizajnom kaže čustveno moč 
znamke ŠKODA in hkrati razburljivi oblikovni slog 
študije 'Škoda VisionC' prenaša v serijsko proizvo-
dnjo. Novi Superb je najboljša Škoda vseh časov in 
predstavlja vrhunec naše modelske palete.

NOVI SUPERB 

TRETJE 

GENERACIJE, 

GRADI NA 

SLAVNEM 

IZROČILU 

SVOJEGA 

PRAPREDNIKA 

IN POSTAVLJA 

ŠTEVILNE 

MEJNIKE.

VSE 

ŠTEVILKE IN 

SPREMEMBE 

NE BI ZMOGLE 

OPISATI IN 

POKAZATI 

PONOSA 

ŠKODINIH 

OBLIKOVALCEV 

IN INŽENIRJEV.

ZAKAJ BI GA  
ŽELELI IMETI?

1.
Ker je spretno zasnovana 
in moderno oblikovana, 
predvsem pa prostorna 
limuzina.

2.
Ker izbor devetih motorjev 
ponuja to, kar želite.

3.
Ker je zraven štirikolesni 
pogon in ker pomeni 
dodatno varnost.

4.
Ker vseh 29 Simply Clever 
rešitev pomeni lažji vsakdan 
z avtom in potniki v njem.

5.
Ker si lahko omislite skoraj 
vse varnostne sisteme, ki 
obstajajo na trgu. 

6.
Ker bo z najmočnejšim 
motorjem (280 KM), 
štirikolesnim pogonom in 
sistemom XDS+ to tudi 
najmočnejša Škoda.

7.
Ker sodobna družina še 
kako rabi vsakega od 625 
prtljažnih litrov. 

SUPERBOVA ZGODBA
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LJUBEZEN NA 
PRVI POGLED. 
MAR RES?
UGLEDNI BRITANSKI PSIHOLOG DR. RAJ PERSAUD JE IMEL ZANIMIV 
NAČIN POSTAVLJANJA DIAGNOZE SVOJIM PACIENTOM. ČE JE BIL 
KDAJ V DILEMI, KAKŠNO TEŽAVO IMA BOLNIK, SE JE OB NJEGOVEM 
ODHODU IZ ORDINACIJE NAGNIL SKOZI OKNO IN POGLEDAL, S 
KAKŠNIM AVTOMOBILOM SE JE PRIPELJAL. IN DILEMA JE BILA 
RAZREŠENA. 

BESEDILO: Petra Kovič
FOTO: Peter Giodani
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olgoletna praksa dr. Persuada je pokazala, da zago-
tovo velja rek »povej mi, kaj voziš, in povem ti, kdo 
si«. »Če vam je všeč ali ne, z avtomobilom se izdamo,« 
pravi psiholog iz podjetja O.K. Consulting Nikolaj 
Mejaš. Kako?! Preden mi odgovori, pod drobnogled 
vzame moj izbor avtomobila. In kdo sem? »Vaša živo 
rdeča Škoda Fabia City z belo streho razkriva, da ste 
športno in urbano bitje, ki si v resnici želi kabrioleta. 
To pomeni, da kljub vaši starosti v vas še vedno vre-
ta otroška radoživost ter želja po zabavi in svobo-
di,« razloži Mejaš. No, morda pa res. A kaj, ko imam 
dva majhna otroka in se mi zdi, da kabriolet ne bi bil 
ravno dobra izbira. »Seveda,« pravi Mejaš, »v tem 
 življenjskem obdobju ste v prvi vrsti mamica in po-
tem vse drugo, zato imate nekatere omejitve. Sami s 
seboj ste naredili kompromis in izbrali sicer opazen, 
simpatičen, a za družinico zelo primeren avtomobil.« 
Nikolaj Mejaš se ne moti pri oceni in zato lahko z rde-
če-belim dokazom, parkiranim pred hišo, nadaljujem 
pisanje tega članka. 

bogastva in uspeha. V primerjavi z lastniki mestnih 
terenskih vozil (SUV) so bolj ekološko ozaveščeni. La-
stniki luksuznih avtomobilov hočejo na ogled posta-
viti svoje finančne zmožnosti, želijo nadgraditi svoj 
ugled v družbi in so običajno starejši moški z visoko 
izobrazbo in z večjimi dohodki. So deloholiki in radi 
so neodvisni. Športne in nizke hrumeče dirkalnike si 
kupujejo pustolovci, ki živijo iz dneva v dan, saj kljub 
visokošolski izobrazbi nimajo stabilnih finančnih pri-
livov. Enoprostorno vozilo si kupujejo ljudje, ki živijo v 
družinski skupnosti, v službo pa se vsak dan vozijo iz 
predmestij. »Pickupi« se zdijo najboljša izbira ljudem 
z nižjo izobrazbo, a veliko delovno vnemo. Natančni 
in miroljubni ljudje ne bodo nikoli izbrali ekstrava-
gantnega avta, zaradi katerega bi lahko njihovi prija-
telji vihali nosove. 

AVTOMOBILSKA SHIZOFRENIJA
Zanimivo je, ko ima ena oseba v nekem življenjskem 
obdobju več identitet. Psiholog Nikolaj Mejaš nave-
de primer: »Ko v eni osebi živijo alfa samec, oče treh 
otrok, resen direktor uspešnega podjetja in rekreativ-
ni športnik, se situacija na prvi pogled zdi zagonetna, 
a proizvajalci avtomobilov imajo odgovor tudi na to. 
Apetite vseh identitet takšnega človeka bo zagotovo 
nahranil družinski karavan z vgrajenim motorjem 
športnega avtomobila z veliko moči, z dizajnersko 

ALI IZ 
GROMOZANSKEGA 
AVTOMOBILA ŠE 
VEDNO IZSTOPI MOŠKI 
NIZKE RASTI? 

»Da, pogosto,« pravi 
Mejaš, »saj je to 
kompenzacija. Moški nizke 
rasti intuitivno izberejo tak 
avto, da bodo skupaj z njim 
videti tako, kot si želijo – 
večji, višji … A pogosto se 
to zdi smešno, tako kot je 
videti smešen dvometrski 
človek, ki sede za volan 
mini avtomobila.«

ALI BO ALFA SAMEC, KI 
JE TO SAMO NA VIDEZ, 
IZBRAL DIRKALNI 
AVTO?

»Seveda bo, saj bo želel 
preslepiti samice, ker 
si jih želi. A to je tek na 
kratke proge, saj bodo 
kljub njegovemu dragemu 
avtomobilu ženske hitro 
ugotovile, da si je za svoj 
avto pritrgal od ust. Kmalu 
bodo zbežale od njega.«

ALI ALFA SAMEC ŠE 
VEDNO VOZI ČRN, 
NIZEK IN HITER AVTO?

»Pogosto, saj nehote 
sporoča, da želi samico 
osvojiti hitro, da je v tekmi 
z drugimi samci najboljši, 
dominanten in neomajno 
odločen, da bo v osvajalski 
igri zmagal. Ženske se 
bodo odločile zanj, saj 
z dragim avtomobilom 
sporoča, da je premožen, 
da z lahkoto menja igračke 
za odrasle in da bodo 
ženske ob njem finančno 
preskrbljene.«

KLASIČNE POVEZAVE MED VOZNIKOM  
IN NJEGOVO IZBIRO AVTOMOBILA

Ker se ljudje radi predalčkamo in označujemo, si 
marsikdo ustvari mnenje, že ko pogleda, s katerim 
avtom smo se pripeljali. Toda ali res vemo, kdo je za 
volanom? »Naše percepcije,« kot pravi vodja službe 
za klinično psihologijo na Psihiatrični kliniki v Lju-
bljani dr. Ivna Bulić Vidnjevič, »so zgrajene predvsem 
na stereotipih in oglaševanju.« 

A nekaj vseeno drži: mlada ambiciozna intelektualka 
bo kupila povsem drugačen avto kot družinski moški 
ali uspešen športnik. Gre pač za to, da nas k nakupu 
ene izmed najdražjih in najpomembnejših material-
nih dobrin napeljujejo osebnostna identiteta in želja 
po izkazovanju naše uspešnosti na eni strani ter na 
drugi želja po sprejetosti v okolju. In avto je v tem po-
gledu postal naše ogledalo. 

AVTO KOT ORODJE ZA DIAGNOZO
Vrnimo se na začetek. Nikolaj Mejaš pravi, da po 
analogiji lahko drži, da ljudje z izborom avtomobila 
kompenzirajo nekaj, kar jim manjka. Recimo, da nek-
do z nakupom simbola uspešnosti želi skriti svojo po-
manjkljivost, to je nezmožnost erekcije. A če pustimo 
ob strani blagovne znamke, lahko lastnike razkrinka-
jo tudi modeli avtomobilov. Mini avtomobile kupujejo 
meščani, ki se hočejo skozi gost promet prebiti hitro, 
saj so deloholiki ter lovijo vse priložnosti za dosego 

D
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notranjostjo in detajli, ki dajejo prostor za športne re-
kvizite. Tak avto daje takšnemu moškemu čez teden 
občutek, da varno prevaža otroke v šolo in domov, ob 
koncih tedna pa s pospeški in hitrostjo občutek moči 
in svobode.« 

Avtomobilska industrija pa nima odgovora le za ljudi, 
v katerih se za kompromis bojuje več identitet, tem-
več tudi za ljudi v različnih življenjskih obdobjih. Tako 
bo mlad voznik želel (ne pa nujno tudi izbral) avto, ki 
ga bodo občudovali njegovi vrstniki oziroma s kate-
rim bo bolj poudaril svojo nastajajočo identiteto. Tai-
stemu fantu se bodo ob prehodu v družinsko življenje 
vrednote spremenile in bo kot zaščitnik družine pri 
izboru avtomobila več pozornosti namenil varnosti. 
Pozneje, ko bodo ptički zapustili njegovo gnezdo, si 
bo privoščil avto kot statusni simbol, po upokojitvi pa 
bo pri izbiri avtomobila v ospredje postavil obvladlji-
vost, preglednost, preprostost in varčnost. 

VI STE PAMETEN KUPEC
Še tako nepozornemu očesu ne more uiti dejstvo, da 
Škodine avtomobile kupujejo pametni kupci. To so 
ozaveščeni ljudje, ki jih pri odločanju za nakup avto-
mobila motivirajo najvišje rangirane vrednote, kot so 
varčnost, praktičnost, ekologija. Poleg tega pametni 
kupci zelo premišljeno upravljajo družinski prora-
čun. Pri tem jim gre češka blagovna znamka, ki se je 
spojila s pri Slovencih visoko čislano nemško, zares 
naproti, tudi ko odlično odgovori na notranji boj med 

AVTOMOBILSKA 

INDUSTRIJA IMA 

ODGOVOR TUDI ZA 

LJUDI V RAZLIČNIH 

ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH.

AVTOSKOP

OVEN
Za vašo borbenost, napadalnost 
in tekmovalnost, ki se kažejo v 
strastni in dinamični vožnji, je 
idealna Škoda Octavia RS. 

TEHTNICA
Težko se opredelite in odločite za eno 
stvar, še rajši se izognete konfliktnim 
situacijam. Ljubite pa popolnost. 
Octavia Greenline vas ne bo razočarala.

VODNAR
Pomembni sta družabnost in svoboda. 
Radi razburkate ljudi, se držite novih 
pravil in šokirate okolico z odločitvami, ki 
so neobičajne. Z Yetijem se boste super 
razumeli.

RAK 
Nič zato, če ste občutljivi. Vaša navezanost 
na dom in družino ter usmerjenost v lepe 
stvari iz preteklosti pomenijo le, da je 
Octavia pravi avto za vas.

RIBI
Kako se pripeljati do univerzalne 
ljubezni, ki jo iščete? Kako uiti 
kakršni koli resničnosti tega sveta? 
Poskusite z Octavio Scout.

BIK
Radi uživate in cenite vrhunske 
materialne dobrine, za katere se 
trudite. Ker prisegate tudi na varnost, 
bo novi Superb idealna izbira.

STRELEC
Kljub temu da ste optimisti in 
polni življenja, želite biti tudi kar 
se da uvidevni do drugih ljudi. 
Mestni malček Citigo bo vaš 
idealen sopotnik.

LEV
Vsem hočete dokazati svojo 
velikodušnost, toplino, samozavest 
in ustvarjalnost. Zato izberite barvno 
novo Fabio. Zagotovo boste v 
središču pozornosti.

DEVICA
Vaše poslanstvo je služiti drugim. 
Vaše sposobnosti analiziranja, 
logičnega mišljenja in natančnosti 
same po sebi namigujejo na 
Rapida Spaceback.

VAŠE NEBESNO 
ZNAMENJE VAM LAHKO 
POMAGA IZBRATI TUDI 
AVTOMOBIL.

DVOJČKA
Vaše poti so prilagodljive in spontane. 
Ko potujete, je glavno spoznavanje 
novih stvari. Vaša različna zanimanja 
bo z veseljem potešil Yeti Outdoor.

KOZOROG
Ambicioznost, ciničnost, 
pesimizem, resnost in 
odgovornost so zahtevne 
lastnosti. A nova Fabia Combi 
vam bo zlahka kos.

ŠKORPIJON
Kot magnet privlačite okolico s 
svojo notranjo močjo in ekstremno 
obsedenostjo s tistim, za kar si 
prizadevate. Na vaš slogan »na vse 
ali nič« bo odgovoril Superb Combi.

»Babyboom 
moški so svojo 
moškost izkazo-
vali skozi šravfa-
nje, friziranje in 
glancanje svojih 
jeklenih konjičk-
ov, generacija Y 
pa svoje moške 
mišice meri z 
najnovejšo IT-
-tehnologijo.« 

Nikolaj Mejaš

sanjami in navodilom stroge slovenske družbe, ki 
žuga v smislu, da se ne šopiri, ampak bodi skromen. 
Poleg cenovne dosegljivosti je Škoda ena izmed tistih 
znamk, ki ponujajo različne modele avtomobilov za 
različne generacije in različne tipe ter značaje ljudi. 
In zato je pri Slovencih tako priljubljena. 

SANJAČI VELIKOKRAT NERAZUMLJENI 
Zanimivo je, kako sramežljivi ali neodkriti smo ljudje. 
Kljub temu, da avtomobil izbiramo po lastni podobi, 
tega nikdar ne bomo priznali. Samo pomislite, ali bi 
kot ponosni lastnik novega jeklenega konjička sose-
du res razodeli, da ste si kupili avto zato, da boste 
magnet za lepa dekleta, ali zato, ker komaj čakate, 
da boste noreli s 180 kilometri na uro, ali morda zato, 
da bi svojemu šefu dokazali, da ste samozavesten 
človek, ki bo vztrajal pri povišanju plače. Ne, seveda 
ne, kar je logično. Večina Slovencev je vzgojenih tako, 
da svoje lastnosti, sanje in želje skrijejo za praktične 
motive za nakup. 

Da, danes so avtomobili zgovorno komunikacijsko 
sredstvo, saj govorijo že s svojo zunanjostjo. Nekateri 
v avtomobilu prepoznajo celo človeški obraz. Samo 
pomislite na animirano družinsko pustolovščino z 
naslovom Avtomobili. V risanki, ki so jo vzljubili otro-
ci z vsega sveta, avto ni odraz človekove identitete, 
temveč je identiteta, podobna človeški. Avtomobile 
torej kupujemo skladno z našimi identitetami. Zato 
pozor, avto nas izdaja. ‹
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ŠKODA JE SVOJE KORENINE POGNALA NA LE DVEH 
KOLESIH. TE KORENINE PRIDNO OHRANJAMO, 
AVTOMOBILSKA KROŠNJA PA IZ DNEVA V DAN RASTE, 
A CILJ OSTAJA ENAK: NEPOZABNA AVANTURA – 
VČASIH NA DVEH, VČASIH NA ŠTIRIH KOLESIH. 

BESEDILO: Anja Jager
FOTO: arhiv Škoda, Shutterstock 

KOLO › VEČ

Veliko zabavne vsebine  

in nasvetov najdete na: 

www.welovecycling.com

EVFORIJA 
NA DVEH
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Ko se je kolo šele pred slabimi 200 
leti pripeljalo v življenja ljudi, je 
omogočilo njihove daljše in hitrej-
še premike. Kar naenkrat so se lah-
ko odpeljali čez meje vasi, v katerih 
so živeli, kar je veliko pripomoglo k 
družbeni mobilnosti in k uresniče-
vanju posameznikovih življenjskih 
ciljev. 

NEUSTRAŠEN RAZVOJ
Če se sprehodimo po poti razvoja 
kolesa, ugotovimo, da so njegovi 
začetki precej megleni in segajo v 
15. stoletje. Pravijo, da je prvi ko-
lesu podobno prevozno sredstvo 
skiciral Leonardo da Vinci. Ni kaj, 
poskus je bil že dober, a kaj, ko je 
bilo skico nemogoče prenesti v re-
alnost. Zgodba o kolesu se je tukaj 
za dobrih 300 let prekinila. 

Naslednja varianta kolesa se je 
imenovala celerifer. Ta je bil zgra-
jen iz preprostega štiridelnega le-
senega okvirja v obliki krokodila. 
O pedalu in krmilu ni bilo sledu, 
z njim pa se je bilo mogoče voziti 
samo naravnost. Takrat je bilo to 
prvo prevozno sredstvo, ki se je 
premikalo brez živalske vprege, a 
celerifer zaradi nevarnosti ni bil 

zelo razširjen. Je pa izumiteljem 
na široko odprl vrata k nadaljnje-
mu napredku. Kmalu so se pojavila 
prva kolesa s krmilom, imenovana 
velociped (kar v prevodu pomeni 
»hitre noge«), ki so se razširila na 
začetku 19. stoletja. Ta kolesa so 
bila v celoti narejena iz lesa, vozi-
la pa so se tako kot danes otroški 
poganjalčki. Ker si ljudje niso upali 
dvigniti nog od tal, je bil velociped 
nevaren, celo tako zelo, da so nje-
govo uporabo prepovedali. 

Drugi poskus in nova variacija 
velocipeda je bil boneshaker ozi-
roma »kostotresec«. Ime je dobil 
zaradi precejšnje okornosti na 
tlakovanih ulicah. Pojavil se je, ko 
je neki škotski kovač izumil meha-
nizem pedalov, ki so bili nameščeni 
na sprednjem kolesu. Okvir je bil 
narejen iz trših materialov, kolesa 
so bila jeklena. Z razvojem kolesa 
s pedali so rasle tudi želje po čim 
večji učinkovitosti tega prevozne-
ga sredstva. Prva na spisku želenih 
izboljšav je bila večja hitrost. In lo-
gična rešitev: večje kot je prvo kolo, 
hitrejši bomo in manj bo treba po-
ganjati. Pojavil se je »Highwheeler« 
oz. visokokolesnik. Taka kolesa 

na začetku dvajsetih let prejšnjega 
stoletja postalo najbolj razširjeno 
prevozno sredstvo na svetu. 

VSE OBSTAJA
Kolesa so se do danes razširila in 
globoko zakoreninila v vsak ko-
šček človeške družbe. Na razpo-
lago imamo ogromno materialov 
in tehnik ter še več znanja. K tako 
silovitemu razvoju je največ pri-
pomogla vsestranska uporabnost 
tega čudežnega prevoznega sred-
stva. Danes so kolesa lahko zopet 
lesena ali futuristično karbonska. 
Kolo je lahko otroška igrača ali 
predmet, s katerim si mnogi slu-
žijo kruh. Lahko je tricikel, za uži-
tek v dvoje celo tandem. Lahko je 
retro ali z MP3-predvajalnikom. 
Nanj lahko pripnete prikolico za 
otroka oziroma hišnega ljubljenč-
ka. Kolesa so še posebej popular-
na v deželi koles – Nizozemski, 
kjer ima kolo v lasti kar 7 od 8 pre-
bivalcev, starejših od 15 let. Kole-
sa imajo lahko prestave za lažjo 
vožnjo navkreber ali pa vzvratno 
zavoro (takšna so na primer v 
Berlinu prepovedana). Pozabiti 
ne smemo niti na sobno kolo, ki ti-
stim najbolj zagrizenim krajša čas 

takrat, ko je kolesarjenje v naravi 
težje izvedljivo. Kaj pa slavni Ro-
gov Pony – čisto naš, slovenski, ki 
gre še danes za med? Da, tisti, ki 
ima občutno premajhna kolesa in 
prikupno skrčen okvir. 

KAKŠNA JE ŠKODINA 
KOLESARSKA ZGODBA?
Škodina kolesarska zgodba se je 
začela leta 1895 s kolesom L & K 
Slavia. Kolo je dobilo ime po usta-
noviteljih Škode, ideja zanj pa je 
nastala, potem ko je eden od nji-
ju kupil nemško kolo, ki se je hitro 
pokvarilo. Preostalo mu ni nič dru-
gega, kot da je poiskal partnerja in 
z njim osnoval svojo linijo koles, ki 
se je hitro razširila v proizvodnjo 
vrhunskih prevoznih sredstev na 
dveh in šest let pozneje na štirih 
kolesih. Škoda je svojo paleto ko-
les nedavno povečala na kar 14 
različnih modelov. Čisto svojega 
imajo ženske, ljubitelji gorskih 
vzponov pa lahko izbirajo med 
tremi različnimi modeli. Poleg 
tega je Škoda že od leta 2004 ura-
dni partner Tour de Francea, naj-
bolj prepoznavne kolesarske dir-
ke na svetu, katere začetki segajo 
daleč nazaj v leto 1903. ‹

so bila popularna predvsem med 
mladimi moškimi, željnimi adre-
nalina in veščimi osnov akrobatike. 
In medtem ko so moški svoje po-
divjane hormone krotili na visoko-
kolesnikih, so se ženske po parku 
začele prevažati z elegantnimi tri-
cikli. Tako so dolga krila in oprijeti 
korzeti ostali na svojem mestu. Tak 
način prevažanja so izkoristili tudi 
nekateri bolj uglajeni gospodje in 
zdravniki. 

Zlata leta v razvoju kolesarstva so 
bila v zadnji četrtini 19. stoletja. Po 
izumu verige, katere mehanizem je 
povezoval sprednje in zadnje kolo, 
se je višina prvega kolesa postopo-
ma zmanjševala. Varnost in razšir-
jenost kolesa kot praktičnega pre-
voznega sredstva pa sta iz dneva v 
dan naraščali. Naslednji ogromen 
korak je bil izum pnevmatike. Mi-
mogrede si jo je zamislil irski vete-
rinar, ki je svojemu sinu želel zago-
toviti varnejšo in mehkejšo vožnjo 
s kolesom. Imenoval se je Dunlop. 

Ko sta bila udobje in varnost za-
gotovljena in ko je proizvodnja 
postajala vse cenejša, uporabnih 
inovacij pa je bilo vedno več, je kolo 

CESTNO

Cestno kolesarstvo je 
najstarejša in najbolj 
razširjena kolesarska 
disciplina. To so tisti 
z aerodinamično 
čelado, oprijetimi 
oblačili, bidonom z 
vodo in izredno tankimi 
pnevmatikami. In tisti, 
ki jih na cesti pogosto 
prehitevamo 

GORSKO 

Gorsko kolesarstvo 
je pravzaprav čisto 
nasprotje cestnemu, 
kot jang jinu. Ker 
je teren precej bolj 
razgiban, moramo temu 
prilagoditi tudi vožnjo. 
Ta je bolj dinamična in 
zahteva kompaktnejšo 
zaščitno opremo ter 
kolo z debelejšimi 
pnevmatikami in 
trdnejšo konstrukcijo. 

MESTNO

Mestno kolesarjenje je 
ena najbolj raznolikih 
in razširjenih vej 
kolesarstva. V mestu se 
vozi vse, kar je »kul«. 
Od športnega  se loči 
po tem, da se trendi v 
mestu spreminjajo v 
skladu s trendi družbe, 
in ne s tehnološkimi 
inovacijami koles. 

PRENAŠALSKO

Kurirji, pismonoše in 
raznašalci hrane. Včasih 
kavboji, kovači ter 
zaljubljeni mladeniči, 
ki so mladenkam nosili 
pisma. Tisti, ki od vrat 
do vrat prenašajo razna 
sporočila. Danes je  
takih vse manj, a bo 
ta veja kolesarjenja v 
družbi za vedno ostala 
zelo cenjena, celo 
romantizirana. 

TIPI KOLESARJENJA

Največja slovenska 
tovarna koles Rog je 
uspešno obratovala 
v letih 1951–1991. Še 
danes, več kot 20 let 
pozneje, je na mestnih 
ulicah mogoče ugledati 
številne Rogove modele 
koles, nekdanja tovarna 
pa je pomembno sredi-
šče ljubljanske urbane 
kulture. 

Obstaja vrsta pajka, ki 
se, ko ga ogroža sovra-
žnik, »zloži« v obliko 
kolesa, kar mu omogoči 
hitrejši beg po pušča-
vskih sipinah.

Največja dosežena hi-
trost cestnega kolesa je 
133,78 km/h (vir: UCI).

ALI STE VEDELI?

ŠKODINA 

KOLESARSKA 

ZGODBA SE 

JE ZAČELA 

LETA 1895 S 

KOLESOM  

L & K SLAVIA.

Visokokolesnik (highwheeler) Moderno mestno kolo (fixed gear)
Škoda ponuja 14  
različnih modelov koles
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VRSTE ZAKLADOV
Traditional – najosnovnejša 
oblika s škatlico in 
koordinatami.

Mistery – rešitev uganke 
vam da koordinate zaklada.

Multi – vključuje več lokacij, 
ki vas popeljejo do končnega 
zaklada.

Earth – zaklad je geološka 
zanimivost, ne škatla.

Letterbox Hybrid – zaklad 
se skriva v poštnem predalu.

HITRO RASTOČA SKUPNOST GEOLOVCEV, IGRALCEV 
NENAVADNE PUSTOLOVSKE IGRE GEOCACHING, 
ODKRIVA NOVE IN NOVE ZANIMIVE LOKACIJE, 
SPOZNAVA MANJ ZNANE ZGODBE IZ ZGODOVINE 
TER DRUŽINSKE IZLETE SPREMINJA V ZABAVNE IN 
POUČNE AVANTURE.

BESEDILO: Matevž Straus
FOTO: Marko Serafimovič, Shutterstock

NAJ SE LOV ZA 
ZAKLADKOM 
ZAČNE!

Pred enim letom ni skorajda nihče – razen domačinov 
in raziskovalcev vojaške zgodovine – vedel za bunkerje 
ob vstopu v Idrijo, kaj šele, da bi vanje zahajale druži-
ne, se po njih sprehajale, spoznavale njihov nastanek 
in vojaško obrambno logiko, na podlagi katere so jih 
zgradili, ter razvozlavale uganke na več kot pol stoletja 
starih stenah.  Danes pa tam potekajo družinske pu-
stolovščine, pri katerih oživijo celo najstniki

KAKO JE VIDETI ZAKLAD?
Pravila geocachinga so preprosta: na spletnem por-
talu www.geocaching.com si poiščite koordinate is-
kanega zaklada kjerkoli na svetu in se s pametnim 
telefonom odpravite na teren. GPS-navigacija vas bo 
pripeljala v bližino zaklada. Od tu naprej morate sami 
– ozrite se naokrog in upoštevajte namige, ki vam jih 
je pustil lastnik zaklada. Ko zaklad najdete, se vpišite 
v knjigo najditeljev in zaklad skrijte na mesto, na kate-
rem ste ga našli.

»Kako je videti zaklad?« je tipično vprašanje začetni-
kov, na katero celo izkušeni geolovci težko odgovorijo. 
Geokeški, kakor se imenujejo zakladi, so namreč lahko 
izredno majhni, lahko pa gre za večlitrske vodotesne 
škatle, odrabljene avtomobile in celo hiše. A v ška-
tlah ni zlatnikov in dragega nakita, temveč so otroške 
igračke, figurice, doma izdelane zapestnice in spo-
minki, ki jih v zameno za nadomestne drobnarije lah-
ko vzamete. Glavna nagrada je namreč samo odkritje 
zaklada, najdbo pa najditelj zabeleži v svojem profilu. 
Več zakladkov ko najdeš, boljši lovec si. "Pričakovanja, 
kaj nas čaka za vogalom, in presenečenje nad razse-
žnostjo podzemnih prostorov so tisti razlogi, zaradi 
katerih tako radi obiščemo take kraje,« je na portalu 
zapisal porabnik Darklugia.

IZZIVI ZA TELO IN UM
Geokeške najdete vsepovsod po Sloveniji in prav ver-
jetno ste že stali v njihovi bližini. To je definicija dobro 

skritega zaklada – najde ga le tisti, ki ga išče. Zakladi 
se skrivajo pod klopmi, v špranjah, za prometnimi 
znaki in podobnim na obljudenih lokacijah v sredi-
ščih mest (denimo pod ljubljanskim Tromostovjem), 
ob turističnih znamenitostih, na vrhovih hribov in 
gora (da, tudi na Triglavu) ter na težje dostopnih 
točkah. Mnogi poleg prežečih oči zahtevajo le krajši 
sprehod, do nekaterih pa boste morali plezati, upo-
rabiti čoln, odmikati kamenje … 

A dober geolovec nima le dobre kondicije, saj mora 
nemalokrat napeti možgane in se spoprijeti z ugan-
kami, ki so mu jih nastavili predhodniki. Ker je poleg 
koordinat na spletu pogosto objavljen krajši opis, 
ima geolov tudi izobraževalno dimenzijo – opise si-
cer otroci, ker želijo čim prej najti zaklad, pogosto 
preskočijo, a nedvomno koristijo staršem pri odgo-
varjanju na otrokove zakaje, ki se porajajo ob odkri-
vanju neznanih lokacij. 

Za večino družin geocaching ni sam sebi namen. 
»Začeli smo tako, da smo na družinskem izletu spo-
toma pobrali še kakšen zakladek in menjali igračke. 
Zdaj iščemo zaklade dvakrat na mesec, poleti pa še 
pogosteje,« pripoveduje o svojih začetkih Uroš Ču-
den, ki je z družino našel že 1080 zakladkov. Lov na 
zaklade je adrenalinski dodatek dolgim vožnjam na 
morje, izgovor za planinarjenje in vir idej za kakovo-
sten način preživljanja prostega časa. 

Z geocachingom celo obisk muzeja postane raz-
burljiva dogodivščina; v kamniškem muzeju se na 
primer skriva zaklad, ki ga je mogoče odkleniti le 
s kodo, ki je sestavljena iz številke, na katero kaže 
mali kazalec ure iz 19. stoletja, števila nabojev na 
spominku iz prve svetovne vojne in vsote števk letni-
ce, napisane na vrhu Maistrovega pisma. Ključavni-
ca in vsi potrebni podatki se skrivajo v muzeju – naj 
se lov začne! ‹

VEČ KOT

2,5
milijona 

koordinat 

zakladkov je 

že zbranih na 

specializiranih 

spletnih 

straneh.

6
milijonov 

Zemljanov že 

sodeluje v igri 

Geocaching.

Maja 2000 je Dave 
Ulmer v gozd skril 
škatlico, polno drobnarij 
ter koordinate lokacije 
objavil na spletnem 
forumu. V naslednjih 
dneh so se popolni 
neznanci odpravili na 
lov za zakladom, začeli 
skrivati lastne zaklade 
in objavljati koordinate 
skrivališč na spletnih 
forumih. V nekaj mesecih 
je igra prestopila meje 
ameriške celine in prekrila 
zemljino obličje.

ZAČETKI 
GEOCACHINGA
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kliče v spomin večne znamke, kot so Aston Martin, 
Bentley ali Porsche: v teh primerih gre za eleganco, ki 
ne gre nikoli iz mode. 

Kako pomemben za vas je sicer pri nakupu avtomo-
bila njegov videz? 
Videz je seveda pomemben, najpomembnejša pa je 
uporabnost avtomobila. Kot sem omenila, so mi všeč 
športni avtomobili, hkrati pa imam družino, zato ne 
bi izbrala prenizkega modela ali dvoseda, to bi bilo 
popolnoma nesmiselno. Pomembno vlogo odigrajo 
tudi tehnične lastnosti: všeč so mi močnejši motorji 
in sodobna tehnologija, saj danes brez te preprosto 
ne gre.

Kakšen je torej avto, ki je pisan na kožo Lorelli z vse-
mi njenimi obveznostmi, strastmi?
Mora biti večji, ker vedno tovorim prtljago ... V bistvu 
že samo make up zasede veliko prostora! Če pa sem 
s svojo malo princeso Sofio, je treba računati tudi na 
njene potrebe: voziček za najljubšo lutko in kup tor-
bic, kar tako, ker se od njih težko loči. V resnici potre-
bujem velik avto, tudi zaradi občutka varnosti; včasih 
sem se bala velikosti, zdaj ne več. Najbrž to pomeni, 
da sem postala zrela ženska (smeh). 

Na vaših vsakodnevnih poteh vas je nekaj dni spre-
mljala nova Škoda Fabia. Kako bi opisali svoje dru-
ženje z njo? 
Predvsem kot zabavno! Pravijo, da je strup v majhni 
steklenički, in Škoda Fabia to nedvomno dokazuje. Je 
lepa, hitra, moderna, udobna, športna ... Ima veliko 
lastnosti, ki jih ženske preprosto zahtevamo.

Kaj vse sta skupaj doživeli? 
Doživeli sva najhujšo burjo na Obali! Med slikanjem 
naju je skoraj odpihnilo ... Bilo je izjemno hladno, 
vendar so ogrevani sedeži in toplota v kabini poskr-
beli, da je bilo vse skupaj znosno in preprosto lepo. 
Naj povem, da je Škoda pritegnila veliko radovednih 
pogledov, in mislim, da je bila na fotografiranju prava 
zvezda ona, ne jaz. 

Pa ste se v njej počutili varno? Kakšen občutek vam 
je dala kot voznici? 
Je zelo stabilna, vožnja je preprosta in brezhibna; 
všeč mi je, ker je notri polna gumbkov in lučk ... Saj 
veste, ženske pač gledamo tudi na te detajle, ne samo 
na konje! In še nekaj: se zelo hitro segreje, kar je pozi-
mi še kako pomembno.

Kako pa se je obnesla kot modni dodatek ženske s 
tako izbranim okusom za oblačenje, kot ga imate vi? 
Zelo mi je bila všeč njena električno modra barva v 
kombinaciji z belo; to jo je naredilo zelo posebno, ne-
običajno.

Barva je tista, ki daje vozilu končni videz. Kaj vse je 
treba upoštevati pri izbiri barve avtomobila?  
Rekla bi, da mora biti to barva, ki se je ne bomo naveli-
čali. Sama prisegam na belo, zato ker je lepa in vedno 
brezhibna. Vem, da je v tem trenutku tudi modna, tako 
da imam srečo. Osebno so mi všeč tudi močnejše bar-
ve, vendar vem, da bi se jih naveličala. Všeč mi je seve-
da črna, ker je zelo elegantna, hkrati pa tudi zahtevna 
na parkiriščih. Ker mi je lepota blizu, me zelo moti, če 
je avto poln bušk. Pri črni barvi se vse skupaj zelo vidi, 
bela pa je nekoliko bolj hvaležna.

Kako pa bi ocenili barvno paleto na slovenskih ce-
stah, kjer prevladujejo bela in siva vozila?
Kaj pa vem ... Morda smo le modni! Ne mislim, da smo 
dolgočasni, daleč od tega, morda imamo raje varnost 
in udobje barve, ki je nekoliko nevtralna. Mladi si več 
upajo, prej bi izbrali električno modro, rdečo ali ru-
meno barvo. Ampak ko mladost mine, smo vsi za sivo, 
belo in črno. Mislim, da ne gre za slovenski fenomen, 
kot vem, je tako povsod.

Imamo kaj več poguma pri izbiri barv oblačil?
Nedvomno, vendar ne gre pozabiti, da so običajno 
oblačila veliko bolj ugodna in niso investicija tako kot 
avto. V tem je pač razlika.

Katera je po vašem mnenju najbolj priljubljena barva 
Slovenk in Slovencev?
Mislim, da preveč prisegamo na črno, sploh v modnem 
svetu.

Moda je tudi slog, odnos. Kakšen je ustrezen, modni 
odnos do vožnje?
Predvsem spoštovanje do sebe in drugih. Tudi to je »li-
festyle«.

Recimo, da bi morali določiti nove barve za semafor-
je – kako bi se odločili in zakaj?
Intenzivno roza namesto rdeče, ker je bolj ženstvena 
in ženske vodimo svet (smeh). Vijoličasta namesto ru-
mene, ker je barva modrosti in mislim, da bi nam vsem 
koristila. Modra pa namesto zelene, ker pravijo, da 
sprošča, in bi torej imela prijazno sporočilo. ‹

ZVEZDA 
JE BILA 
ONA
MODA JE NJENA STRAST, OBALA DOM, MALA 
SOFIA NJENA PRINCESKA, TELEVIZIJA PA MEDIJ, 
PO KATEREM JO JE SPOZNALA VSA SLOVENIJA. 
NJENO IME JE SINONIM ZA LEPOTO IN NE 
POTREBUJE PRIIMKA: LORELLA. TOKRAT NA 
DRUGI STRANI MIKROFONA. NA VOZNIŠKEM 
SEDEŽU. 

BESEDILO: B. B. & Simon Novosel
FOTO: osebni arhiv

Kot modna poznavalka skrbno spremljate trende in 
dogajanje v svetu mode. V kolikšni meri pa sledite av-
tomobilskemu dizajnu?.
Avtomobili so mi bili od nekdaj zelo všeč in z veseljem 
spremljam vse, kar je povezano z estetiko. Menim, da 
je področje avtomobilskega dizajna zelo privlačno in 
zanimivo, vedno je kaj novega in drznega, hkrati pa 
avtomobili močno odražajo spremembe, ki se dogaja-
jo v družbi, kar je podobno modi. Tudi moda je odsev 
družbenega stanja, zato se ne smemo čuditi, da sta si v 
resnici moda in avtomobilizem zelo blizu.

Katere oblikovne posebnosti sodobnih vozil so vam 
še posebej všeč in katere značilnosti starejših mo-
delov se vam zdijo »klasika«, ki bi jo bilo škoda spre-
minjati?
Všeč sta mi športnost in udobje. Mislim, da so zadnje 
generacije avtomobilov zelo dobro spojile lastnosti, 
ki sta danes ključnega pomena za sodobno žensko. 
Načeloma so nam všeč nekoliko bolj moderne linije, 
hkrati želimo imeti udobno kabino in dobro sedeti, 
tudi v krilu. Glede klasike pa mi že sama beseda pri-

»Všeč mi je, ker je notri polna gumb-
kov in lučk ... Saj veste, ženske pač 
gledamo tudi na te detajle, ne samo 
na konje.«

Lorella Flego
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ŠKODA 
FABIA 
COMBI

On ni pozabil romantičnih ovinkov na motor-
ju in strastnih noči v čudovitem objemu pod 
zvezdami v spalnici starega, a spominov pol-
nega karavanskega prtljažnika. Oči se zasve-
tijo, saj tista, ki si jo ogleduje, krade pogled 
in obljublja hudobro nakupno priložnost. Is-
kreno ali zgolj dobra marketinška strategija? 
Razmišlja dalje: »Lepa je, prečiščene jasne 
linije ji dajejo dinamičen in eleganten videz, 
zelo dobro jo je ocenila tudi sedma sila in ne 
nazadnje je slovenski avto leta 2015.«  Ona 
s pogledom, polnim ljubezni, vpraša le: »Je 
varna? Ima velik prtljažnik? Si jo lahko privo-
ščiva?« On, kot se za bodočega očeta spodo-
bi, pogladi obli trebušček, se skloni k njej in ji 
prišepne: »Da, draga, prostorna, varna in še 
lepa je. Če si jo lahko privoščiva? Hm, pravza-
prav je skoraj edina, ki si jo lahko privoščiva.« 

NA KRILIH USPEŠNE TRADICIJE
Škoda Fabia Combi velja za uspešnico v svo-
jem segmentu. Od leta 2000, ko je Fabia prvič 
dobila karavanski prtljažnik, pa do danes 
je bilo izdelanih več kot 1,1 milijona Com-
bijev. Novinka je lažja za 61 kilogramov in v 
osnovni različici brez voznika tehta le tono 
in 4 kilograme. Fabia Combi seveda stoji na 
čvrsti osnovi, modularni koncernski platfor-
mi MQB, ki ji je poleg redukcije kilogramov 
zagotovila tudi čvrstost. Vse to se na cesti po-
zna, tako pri vodljivosti kot tudi pri varnosti.

BRATOVŠČINA PRAKTIČNIH 
PRIPOMOČKOV NADALJUJE ZGODBO
Kljukice, odlagalne površine, mreže, predali, 
strgalo za led v vratcih rezervoarja za gorivo 
... – karavanska izvedba slovenskega avto-
mobila leta želi ponuditi tudi praktičnost, 
ne zgolj večji prtljažnik. Kar 17 že videnih in 

tudi novih Simply Clever praktičnih adutov 
premore nova Fabia Combi. Med inovativne 
praktične rešitve po novem sodijo celo inte-
griran koš za smeti, prostor za litrsko stekle-
nico v armaturi, nosilec za telefon, držalo za 
cestninske in parkirne listke, sistem obešal-
nikov ter kljukic … Vse našteto je seveda pri-
lagojeno družinski uporabi.

26,5-CENTIMETRSKI ČUDEŽ
Verjemite, nova Škoda Fabia lahko s prosto-
rom in prilagodljivostjo v kozji rog užene 
marsikaterega enoprostorca. Svojo izvirno 
različico, 5-vratno kombilimuzinsko sestro, 
je v dolžino prerasla za 26,5 centimetra in 
avtomobilski arhitekti so dodatne centime-
tre izkoristili več kot odlično. 

Dobrega 4,2 metra dolg avtomobil zmore 
ponuditi 530-litrski prtljažnik, še 25 litrov 
večji kot prej. S polaganjem deljive zadnje 
klopi se ta prostor poveča na zajetnih 1.395 
litrov. Omeniti velja še znižan nakladalni rob 
prtljažnika, ki je po novem od tal oddaljen 
dobrih 61 centimetrov, kar je prijazno rokam 
in hrbtu. Pri nalaganju otroškega vozička pa 
bodo na primer v pomoč tudi povečana širi-
na odprtine in prtljažna vrata, ki se dvignejo 
1,9 metra visoko. 

Fabia Combi je torej čisto pravi karavan, ki 
zmore ob povsem normalno zaprtih prtlja-
žnih vratih peljati predmete, dolge vse do 
1,55 metra.

Ob tem nikakor ne gre pozabiti dejstva, da 
brhka družinska čehinja aktualnim kom-
paktnim enoprostorcem in trendovskim 
križancem »crossoverjem« konkurira tudi s 

KER JE 
ŽIVLJENJE 
LEPO

POISKALA STA SVOJ PROSTOR POD SONCEM, 
SI IZREKLA DA, SEDAJ PA ČAKATA NA VELIKI 
DAN, DAN, KO BO NJUNA LJUBEZEN DOBILA 
NOV ODSEV ŽIVLJENJA. STOPILA STA NA SVOJO 
POT IN V DRUŽINSKO GNEZDECE, SIMPATIČNO 
STANOVANJCE, VLOŽILA CELOTEN PRORAČUN. 
ON JE PRODAL CELO SVOJ MOTOR, ONA SE 
JE ODPOVEDALA POTOVANJEM, A MLADA 
DRUŽINA POTREBUJE PROSTOREN IN VAREN 
AVTOMOBIL. TAŠČA SICER ŽE IZBIRA BELEGA 
ENOPROSTORCA, TAKEGA, KOT GA IMA SOSED 
IN JE MENDA NAJBOLJŠI. AMPAK NE. 

BESEDILO: Karl Zajc
FOTO: arhiv Škoda

5 DEJSTEV, ZAKAJ JE 
ŠKODA FABIA COMBI BLIZU 
AVTOMOBILSKEGA IDEALA 
MLADE DRUŽINE?

Ker je izjemno varna, saj jo je 
organizacija Euro NCAP, ki opravlja 
preizkusna trčenja, uvrstila med 
najvarnejše avtomobile leta 2014 
in ji podelila naslov najvarnejšega 
avtomobila v njenem razredu. 

Ker je samo 26,5 centimetra daljša od 
kombilimuzinske Fabie in zato še vedno 
prijazna za parkiranje tudi v mestu, pred 
tržnico, vrtcem, blokom …

Ker ima v svojem razredu največji, kar 
530-litrski osnovni prtljažnik. Ob podrtih 
zadnjih sedežih je zadaj za nič manj kot 
skoraj 1,4 kubičnega metra uporabnega 
prostora. 

Ker je le 660 evrov dražja od »običajne« 
Fabie in jo je mogoče kupiti za le 1 
odstotek njene cene na mesec, kar 
pomeni, da je do novega avtomobila 
še vedno mogoče priti tudi ob 
stanovanjskem kreditu.

Ker je zelo elegantnega in dinamičnega 
videza ter po želji posebej prilagojena 
tudi očetom, zaljubljenim v vožnjo, saj 
prihaja tudi v izvedbi Monte Carlo.
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prepričljivimi voznimi lastnostmi, tehnično 
odličnostjo vozniških asistentov največjega 
evropskega avtomobilskega koncerna in se-
veda s praktičnimi rešitvami.

ZABAVA ZA OČETE, VARNOST ZA MAME
Nova Fabia Combi navduši z voznimi la-
stnostmi. K lahkotni in natančni vodljivosti 
pripomore nov, odzivnejši elektromehan-
ski volan (C-EPS – Column Electric Power 
Steering), za učinkovitejši prenos moči na 
podlago oziroma zagotavljanje oprijema v 
zavojih pa skrbi serijska elektronska zapora 
diferenciala XDS+. Vse to je pisano na kožo 
dinamičnim očetom, ki se zavedajo, da je vo-
zniško dušo treba skrbno negovati.

Kot avtomobil, zavezan veliki družinski 
uporabnosti in odgovornosti, Fabia Combi 
prepričuje tudi s svojo aktivno in pasivno 
varnostjo. Organizacija Euro NCAP je tretjo 
generacijo Fabie glede na rezultate, dose-
žene na preizkusnem trčenju, in nabor asi-
stenčnih varnostnih sistemov razglasila za 
najvarnejši avtomobil leta 2014 v kategoriji 
majhnih avtomobilov. 

Fabia Combi torej dokazano ponuja visoko 
stopnjo varnosti. Med naprednimi varno-
stnimi asistenti je treba omeniti sistem proti-
naletnega zaviranja, ki preprečuje nadaljnje 
trke v primeru prometne nesreče, opcijski 
sistem za preprečevanje naleta s funkcijo 

samodejnega zaviranja, šest serijskih zrač-
nih blazin, sistem za nadzor tlaka v gumah. 
Fabia pa za nameček pozorno bedi tudi nad 
utrujenostjo voznika in pomaga speljevati v 
klanec. Inteligentni varnostni paket je torej 
res na zelo visoki ravni. Od dneva, ko boste 
svojega novorojenčka v lupinici s Fabio pelja-
li iz porodnišnice, pa vse do dneva, ko se bo 
otrok usedel za volan Fabie s tablico L na od-
bijaču, boste cenili to, kar ponuja ta avtomo-
bil. In mame bodo zaradi njega lažje spale.

O NJENIH ŽIVAHNIH IN  
VARČNIH STROJIH
V motorni paleti je na voljo 5 motorjev (3-
krat bencin in 2-krat dizel). Med vsemi mo-
torji Fabii Combi najbolj pristoji 1,2-litrski 
bencinski stroj TSI z 81 kilovati. Krasijo ga 
uglajenost in zavidljiva odzivnost ter z vidi-
ka vsega, kar ponuja, še zelo zmerna pora-
ba. Ta se lahko spusti tudi pod 5 litrov. 

Za vse, ki prevozijo veliko magistralnih kilo-
metrov, pa bo prava izbira navorsko bogat 
1,4-litrski trivaljni dizel. Hitro boste dobili 
energijskega rekorderja, ki v realnem pro-
metu ob upoštevanju načel varčne vožnje 
zmore na 100 kilometrov porabiti le 3,4 litra 
goriva. To pa z vidika družinskega proraču-
na pomeni manj kot 5 evrov za vsakih 100 
kilometrov družinskega izleta. Da, še nikoli 
niste imeli možnosti, da bi spomine s poti 
nabirati tako poceni. ‹
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MOTOR MENJALNIK NAJVEČJA 
HITROST

KOMBINIRANA
PORABA

EMISIJE
CO2

1,0 MPI 55 kW 5-stopenjski ročni 175 km/h 4,8 l/100 km 109 g/km

1,2 TSI 66 kW 5-stopenjski ročni 185 km/h 4,7 l/100 km 107 g/km

1,2 TSI 81 kW
6-stopenjski ročni  

ali 7-stopenjski  
samodejni (DSG)

199 km/h 4,8 l/100 km 110 g/km

1,4 TDI 66 kW
5-stopenjski ročni 

ali 7-stopenjski  
samodejni (DSG)

184 km/h
3,4 l/100 km

3,6 l/100 km

89 g/km

94 g/km

1,4 TDI 77 kW 5-stopenjski ročni 196 km/h 3,5 l/100 km 92 g/km
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Raziskava Barvni odtis, ki jo je na vzorcu 
16.500 oseb opravila Škoda Slovenija in v 
kateri so sodelujoči z odgovori na nekaj pre-
prostih vprašanj ustvarili svoj osebni barvni 
odtis, sicer ne odgovori na to vprašanje, a 
zato postreže še s številnimi drugimi zani-
mivimi podatki. Med drugim tudi s tem, da 
se ženske spet omehčajo po 65. letu. 

OD MORJA DO SRČKOV
Ženske v svojih umetnosti naklonjenih letih 
za ozadje telefona po večini izbirajo sliko 
Eifflovega stolpa, ki jo po 25. rojstnem dne-
vu nadomestijo dekliški srčki, ti pa se nato 
umaknejo zasanjanemu pogledu proti ob-
zorju. Hrepeni mlada Slovenka po potova-
njih in raziskovanju, odrasla po metuljčkih 
romantične zaljubljenosti, medtem ko se 
v svojih zrelih letih predaja melanholiji in 
sanjarjenju? In kako razložiti dejstvo, da je 
največ moških v svoji odločni fazi (do 25. 
leta) za ozadje izbralo konstrukcijski detajl 
Eifflovega stolpa, zatem pa meditativno fo-
tografijo morske gladine? 

Raziskava Barvni odtis se s pojasnjevanjem 
tovrstnih izbir ne ukvarja. Njen namen je 
razkriti povezavo med posameznikovim 
osebnim barvnim odtisom in barvo vozila, 
tu pa so ugotovitve jasne: največ sodelujo-
čim v raziskavi bi najbolj ustrezal rdeč avto 
– z belo streho. 

KATERE BARVE SO V VAŠI OMARI?
Odgovori na to in podobna vprašanja na-
mreč kažejo, da je rdeča tudi absolutna 
zmagovalka med ženskami, medtem ko pri 
moških slavi modra. Prevedeno v avtomo-
bilski svet znamke Škoda, to pomeni, da 
bi ženske izbrale rdečo, moški pa modro 
Škoda Fabio. Glede na to, da je po podatkih 
proizvajalca lakov PPG Industries najbolj 
priljubljena barva novih avtomobilov bela 
(23 %), pa ne preseneča dejstvo, da bi Fabia, 
kakršna najbolj ugaja moškim in ženskam, 
imela belo streho, stranska ogledala in pla-
tišča. Šele po 55. letu bi si moški rajši omisli-
li siv avto s črno streho, medtem ko se okus 
žensk s starostjo ne spreminja. ‹

MOŠKI PO 35. LETU POSIVIJO

Kot ugotavlja raziskava Barvni odtis, 
moški svoja bela oblačila po 35. letu 
zamenjajo s sivimi, medtem ko jim 
začnejo sivi avtomobili ustrezati šele 
dve desetletji pozneje. Vse do 55. leta 
bi namreč izbrali modro vozilo – z belo 
streho, ogledali in platišči. 

STRAST POD KRINKO

Raziskava Barvni odtis o Slovenkah 
razkriva, da se pod na videz hladno 
zunanjostjo, ujeto v črna oblačila, 
skrivajo vročekrvne ženske, ki svojo 
pravo naravo izdajajo z rdeče lakiranimi 
nohti, medtem ko se po slovenskih 
cestah vozijo v dolgočasnih belih in 
sivih avtomobilih – večinoma limuzinah. 
Šele po 65. letu presedlajo na mestne 
malčke. 

RDEČI NOHTI,  
POLNE OMARE ČRNINE

Slovenke imajo v mladosti v omari 
največ črnih, belih in modrih oblačil. 
Bela po 35. letu zamenjajo rdeča, po 
65. pa v omari zavladajo zelena, rdeča 
in bela oblačila. Tudi slovenski moški 
imajo v omari do 35. leta največ modrih, 
črnih in belih oblačil, slednja pa nato 
zamenjajo siva. A po 65. letu črno barvo 
– zanimivo – nadomesti svetlo modra.

MLAJŠI MOŠKI  
PRISEGAJO NA ČEŠNJE

Slovenke se najrajši sladkajo z rdečimi 
češnjami, ananasom, borovnicami 
in grozdjem. Okus moških se od 
nežnejšega spola razlikuje le po 
ljubezni do pomaranč, ki traja nekje 
do 25. leta, ko jo nadomesti želja po 
borovnicah. Se tedaj tudi moški zavedo, 
da so te jagode za možgane in zdravje, 
ki imajo izjemne zdravilne učinke in 
pomagajo v boju proti staranju?

KAKŠEN 
JE VAŠ 
BARVNI 
ODTIS?

SLOVENKE IMAJO ODLOČNO 
BARVO GLASU ČLOVEKA, 
KI TOČNO VE, KAJ HOČE. 
SLOVENSKI MOŠKI PA PO 
VEČINI GOVORIJO Z NARAVNIM 
IN USTVARJALNIM GLASOM 
LJUBITELJA UMETNOSTI. V 
MLADOSTI JE SLIKA RAVNO 
OBRATNA. KAJ SE Z ODLOČNIMI 
MLADENIČI ZGODI PO 25. LETU? 

BESEDILO: B. B.
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Z NAKUPOM RABLJENEGA AVTOMOBILA ZA 
ZNOSEN DENAR DOBIMO AVTO, KAKRŠNEGA 
SI SICER NE BI MOGLI PRIVOŠČITI. ZAKAJ 
BI PLAČALI 20.000 EVROV ZA NOV AVTO 
SREDNJEGA RAZREDA, ČE PA LAHKO ZA 
KAKŠNEGA, KI JE KOMAJ ZAPUSTIL TRGOVCA, 
ODŠTEJEMO POL MANJ? SAJ RES, ZAKAJ? 
RAČUN SE NE IZIDE …

BESEDILO: Gal Vovk & Simon Novosel
FOTO: Peter Giodani

NOVO JE 
UGODNEJŠE  
OD RABLJENEGA

zu, vročini, koroziji izpostavljenih 
kosov železa, aluminija, plasti-
ke, na milost in nemilost prepu-
ščenih neznancu, ki mu pravkar 
predajate nekaj tisoč svojih od 
ust pritrganih evrov in ki avtomo-
bila pred prodajo ni niti pošteno 
opral.

KAR PRIZNAJMO SI: VSI BI 
VOZILI NOVE AVTOMOBILE, ČE 
BI JIH LAHKO.
Pravzaprav bi jih mnogi tudi 
lahko, saj 4 opcije Škodinega 
Hudobrega financiranja – 1%, 

Polovička, Fabiastično in Easy – 
skoraj vsakemu dajejo možnost, 
da si privošči vozilo po svoji meri 
in hkrati izbere način, s katerim 
ga bo najlažje odplačal. Novo vo-
zilo! Ko bo po nekaj letih v celoti 
odplačano, pa ga boste lahko mir-
no prodali nekomu, ki misli, da se 
mu nakup rabljenega vozila izpla-
ča, ker bo prav on imel srečo. ‹ › VEČ

Natančen izračun Hudobrega 

financiranja za vaš izbrani model 

dobite na: 

www.hudobro.si 

1% POLOVIČKA FABIASTIČNO EASY

Glavna značilnost Mesečni obrok v FIKSNI 

višini 1 % maloprodajne 

cene.

Takojšnje plačilo polovice 

cene avtomobila, plačilo 

druge polovice pa čez 36 

mesecev.

Akcijska obrestna mera in 

dolga odplačilna doba za 

vse modele Fabia in Fabia 

Combi.

Posebno ugodno akcijsko 

financiranje za vse modele 

Škoda Easy.

Komu je namenjeno Vsem, ki želijo bolje 

opremljeno in dražje vozilo, 

a plačevati nizke mesečne 

obroke.

Vsem, ki imajo sredstva 

za višji polog in ne bi 

želeli plačevati mesečnih 

obrokov naslednja tri leta.

Vsem, ki želijo Fabio ali 

Fabio Combi z najnižjim 

možnim mesečnim 

stroškom in/ali najdaljšo 

dobo odplačevanja.

Vsem, ki želijo novo, 

racionalno opremljeno 

vozilo z najdaljšo dobo 

odplačevanja.

Posebnosti • Fleksibilna doba 

odplačevanje s fiksnim 

obrokom vse do 72 

mesecev.

• Z mesečnim obrokom v 

celoti odplačujete MPC 

avtomobila.

• Manjša mesečna 

obveznost.

• Izredno nizek polog v 

višini 10 %.

• 3 leta brez mesečnih 

obveznosti.

• Po 3 letih preprosto 

odplačilo preostale 

polovice vrednosti 

avtomobila.

• V primeru nezmožnosti 

odplačila po 3 letih 

možnost dogovora za 

nadaljnje financiranje.

• Odplačilna doba 12–84 

mesecev.

• Akcijska obrestna mera.

• Stroški obdelave: 50 

EUR.

• Brez stroškov rizičnega 

sklada.

• Akcijska obrestna mera.

• Brez stroškov obdelave.

• Brez stroškov rizičnega 

sklada.

• Obvezna sklenitev 

Hudobrega zavarovanja.

Izračun:  

nova Fabia 

Ambition  

1.2 TSI 66 kW

 13.187,00 EUR 

Polog: 1.318,70 €
Obdobje financiranja: 72 
mesecev
Mesečni obrok: 131,87 €
Ostanek vrednosti po koncu 
financiranja: 2.373,66 €
EOM: 3,70 %

 13.187,00 EUR 

Polog: 6.593,50 €
Mesečni obrok: 0,00 €
Ostanek vrednosti po koncu 
financiranja: 6.593,50 €
EOM: 0,50 %

 13.187,00 EUR 

Polog: 1.780,25 €
Obdobje financiranja: 84 
mesecev
Mesečni obrok: 108,77 €
Ostanek vrednosti po koncu 
financiranja: 2.901,14 €
EOM: 4,43 %

 9.999,00 EUR* 

Polog: 999,90 €
Obdobje financiranja: 84 
mesecev
Mesečni obrok: 131,46 €
Ostanek vrednosti po koncu 
financiranja: 0,00 €
EOM: 6,33 %

PREVERITE, S KATERIM OD HUDOBRIH FINANCIRANJ SI LAHKO PRIVOŠČITE NOVO VOZILO ŠKODA

Hja, težava je ta, da takšnih avto-
mobilov ni. Nihče ne prodaja ko-
maj kupljenih avtomobilov, če pa 
jih že, nikakor niso poceni. Opa-
zna razlika v ceni rabljenih in no-
vih vozil nastane šele po nekaj le-
tih, a takrat so takšni avtomobili 
že nekajkrat obkrožili zemeljsko 
kroglo. Seveda so brezhibni, tako 
pravi drugi lastnik, razen nekaj 
malenkosti, ki se jih da popraviti 
in zamenjati za nekaj sto evrov. 
Rajši pomislite: samo povprečna 
avtomobilska karoserija je sesta-
vljena iz 2000 delov, trenju, mra-

*  Izračun: nova Fabia Active 

1.2 TSI 66 kW
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Nova ŠKODA Fabia Combi z vpadljivim dizajnom.

KRADE POGLEDE.

SIMPLY CLEVER
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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 stilsko dovršeni notranjosti in največjem prtljažniku v 
razredu 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 89-110 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična 
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0115-0,0538x1011 g/km, trdi delci: 0,00-0,0002 g/km, število delcev: 0,02-0,21. 
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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