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Od tega boste kakih osem mesecev življenja šofer svoje družine. Kot za druge osebne storitve je tudi za to pomembno, 
da se potniki počutijo udobno, kot se le da. V udobju svojega začasnega delovnega mesta pa morate seveda uživati 
tudi vi. Še dobro, da novi ŠKODA Superb Combi briljira prav v teh pogledih: opazno nov dizajn in 18” lita platišča zunaj, 
kakovostni materiali, usnjeni sedeži in izpopolnjen avdiosistem v notranjosti. A udobno je lahko tudi praktično, še 
posebej, ko imate natrpan urnik. Zato številne drobne rešitve, kot je recimo električno krmiljenje zadnjih vrat, privarčujejo 
čas, ko v prtljažnik nalagate nakupovalne vrečke ali športno torbo. Izpopolnjeni avtomatski pomočnik pri parkiranju pa 
nam prihrani čas, ko iščemo dragocena prosta parkirna mesta. Zato si vzemite kako minutko svojega življenja in se pri 
svojem trgovcu Škoda dogovorite za testno vožnjo.

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,3–9,3 l/100 km in 113–217 g/km.
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V avtu preživimo tri leta svojega življenja.
Novi ŠKODA Superb Combi. Udobje kot nikjer drugje.
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DOber DaN —  
z NasmehOm!

Kakšno čudovito moč ima poletje! Odkar 
sonce sije močneje in toplo boža naša srca, 
se zdi, kot da po svetu hodi več nasmejanih 
obrazov. Po mesecih sivine je deželo pre-
magal optimizem. Za iskro v očeh in nasmeh 
do ušes so »krivi« sonce, morje, gore, pred-
vsem pa dragoceni brezskrbni trenutki v 
družbi najdražjih, ob katerih se zavemo, kaj 
je tisto, kar v življenju pomeni največ. 

Morda se v trenutku, ko to berete, šele ve-
selite dopusta, morda že uživate na njem ali 
pa ste se polni nove energije ravnokar vrnili 
nazaj na delo. Sam se spočit in pripravljen na 
nove izzive veselim bogate jeseni, za katero 
so poskrbeli moji kolegi. Njim gre zahvala za 
to, da vas lahko vedno znova presenečamo 
z na pogled lepimi, radodarno prostornimi, 
zmogljivimi in racionalnimi, varčnimi vozili. 

Ne, za Škodo ni počitnic! Dokaz za to so 
nova Octavia Combi, ki je marsikoga med 
vami že pospremila kam na lepše, pa najhi-
trejša serijsko izdelana Octavia, Octavia RS, 
in prenovljeni zapeljivec Superb. 

Res, jesen bo lepa. Pa ne pozabite na nasmeh!

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

IZ VSEBINE

4 Darila Narave
Poiščite v naravi vse, kar 
potrebujete za nego.

6 prava pOT 
Preprosto brihtno v svet: 
Aleš Bravničar, Benka 
Pulko, Zvone Šeruga in 
Drago Bulc o potovanjih. 

29 ODLIČNO, DESET!
Vlado Kreslin o desetih  
stvareh, ki jih ceni v 
življenju.

12 vse, Kar pOTrebUJeTe
Z novo Octavio Combi 
vam ni treba ničesar
pustiti doma!

26 varNO DO cilJa
In to kljub naglici in joku!  
Preberite, kako se spopasti  
s stresom za volanom. 

34 izbira pO vaši meri
Bi imeli nov avto za 
polovičko ali 1 %?

18 VROČA OSVEŽITEV
Na slovenske ceste je  
zapeljal prenovljeni 
Superb!

30 Ne ODhaJaJ, pOleTJe!
Poskrbite, da bo sonce 
v vas sijalo še dolgo po 
tem, ko se bo poletje že 
prevesilo v jesen.

24 MODRI DIRKAČ
Najhitrejša serijsko 
izdelana Octavia je tu: 
spoznajte Octavio RS.

20 lepOTica iz sKeDNJa
S Škodo Popular, letnik 
1938, se je Tadej Golob 
zapeljal kot gospodje 
nekoč.

32 DRUŽINA NA KOLESU
Kam na nepozaben izlet 
na dveh kolesih?
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1   meDiTeraNsKi piliNg 
za TelO

Z mediteranskim pilingom boste 
odstranili odmrle kožne celice in 
pospešili prekrvavitev, vaša koža 
pa bo tako svilnato gladka, da se 
boste počutili kot prerojeni! 

Sivkine cvetove in rožmarin zdro-
bite v možnarju. Stresite jih v 
morsko sol, dodajte oljčno olje in 
še malo eteričnega. Dobro pre-
mešajte in shranite v steklenih 
kozarčkih. 

sestavine:
1 skodelica drobno mlete 
morske soli
¾ skodelice deviškega 
oljčnega olja
1 žlica posušenih sivkinih cvetov
1 žlica posušenega rožmarina
10 kapljic sivkinega eteričnega olja  
10 kapljic rožmarinovega 
eteričnega olja 
10 kapljic brinovega 
eteričnega olja

2   KariTeJeva Krema 
za pOleTNe DNi 

Nekatera rastlinska olja in masla 
so bogata s fitosteroli, ki kožo 
ščitijo pred škodljivimi vplivi 
 uV-žarkov. S kremo se vedno 
namažite pol ure pred odhodom 
na prosto. Pripravite jo tako, da 
karitejevo maslo najprej stopi-
te v parni kopeli. Primešajte mu 
kokosovo olje in ju za 5 do 10 
minut postavite v hladilnik. Do-
dajte preostale sestavine in vse 
skupaj stepajte z električnim 
mešalnikom, da nastane gosta 
smetanasta zmes. Shranite jo v 
posodicah in porabite najkasne-
je v pol leta. Krema minimalno 
zaščiti pred uV-žarki in je odlična 
za nego kože po sončenju. 

sestavine:
50 g karitejevega masla (SPF 6)
20 g kokosovega olja (SPF 4)
20 g sezamovega olja (SPF 2–4)
10 g olja malinovih semen 
(SPF 25–30)
8 kapljic vitamina E

Kdor ve, kaj, kje in kdaj iskati, bo v pravih bilkah, cvetovih in plo-
dovih našel vse, kar potrebuje za nego. Narava je v teh dneh še 
posebej radodarna, mi pa vam odstiramo njene skrivnosti! 

Besedilo: Nina Medved
Foto: Shutterstock

DARILA 
NARAVE

BRIHTNO  I  SIMPLY CLEVER



3   NegOvalNO OlJe 
za NaJmlaJše 

Otroci do 6. meseca starosti 
so posebej občutljivi, zato se 
uporabi eteričnih olj pri njih raje 
izognite. Za nego in čiščenje ob-
čutljive dojenčkove kože je zlasti 
primerna izlužnina iz ognjiča. 
Ognjičevo olje pripravite tako, da 
dve tretjini steklenega kozarca 
za vlaganje napolnite z ognjiče-
vimi cvetovi, ki ste jih nabrali vsaj 
dva dni po dežju, in sicer med 11. 
in 12. uro ter na dan, ki je v luni-
nem koledarju označen kot dan 
za nabiranje cvetov. Prelijete jih 
z oljčnim ali sončničnim oljem in 
jih za 4 do 6 tednov postavite na 
sonce. Vmes jih večkrat pretresi-
te, na koncu pa precedite. Ognji-
čevo in sončnično olje zmešajte 
v temni steklenički in shranite.

sestavine:
70 g ognjičevega olja
30 g sončničnega olja

4   vODica za pO briTJU 
za prave mOšKe

Pogovor med prijateljicami pogo-
sto pripelje do tarnanja, da pravih 
moških ni več. No, ta vodica za po 
britju bo prebudila moškost tudi 
v tistih najbolj zadržanih! Absint 
vlijte v temno stekleničko in mu 
dodajte eterična olja. Vse skupaj 
premešajte, dodajte glicerin in 
hidrolat. Hidrolat je vodica, ki na-
stane pri destilaciji eteričnih olj. 
Hidrolati imajo podoben pH kot 
naša koža, zato so odlični za iz-
delavo tonikov, mask in vodic za 
po britju. 

sestavine:
55 ml hidrolata virginijskega 
nepozebnika 
25 ml metinega hidrolata
5 ml absinta (ali vodke)
5 ml glicerina
3 kapljice pačulijevega  
eteričnega olja 
5 kapljic brinovega eteričnega olja 
5 kapljic limetinega  
eteričnega olja 

5   OlJNi repeleNT

Nekatera eterična olja učin-
kovito odganjajo mrčes. S tem 
pripravkom se lahko namažete 
tudi večkrat dnevno. Jojobino 
olje vlijete v temno stekleničko, 
mu dodate eterična olja in me-
šanico pomencate med dlanmi 
ter nanesete na kožo. 

sestavine:
10 ml jojobinega olja 
4 kapljice sivkinega  
eteričnega olja
3 kapljice evkaliptovega  
eteričnega olja 
3 kapljice eteričnega olja  
limonske trave
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Ko potujem, potujem zato, da širim svoja 
obzorja, odkrivam svet in postajam boljši 
človek. Pot v svet je zato zame vedno pot 
k sebi, najlepše poti pa so tiste, na katerih 
me spremlja moja družina.

Besedilo in foto: Aleš Bravničar

PRAVA 
POT

V SREDIŠČu  I  SIMPLY CLEVER
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S
vetovne prestolnice so 
lahko zanimiva reč. Vze-
mimo Pariz: romantično 
mesto, polno impresiv-

nih kotičkov, intimnih kavarnic in 
ravno prav nakičenih butikcev, 
da se slehernik lahko zabava z 
ogledovanjem izložb in opazo-
vanjem sivolasih dam s Herme-
sovimi šali, ki se vijejo med njimi. 
Pariz ima diskreten šarm buržo-
azije in svež, odprt kozmopolit-
ski utrip tako ob dveh popoldne 
kot tudi ob štirih zjutraj. A le ne 
zaidite v napačno mestno četrt 
ob napačni uri, če nočete, da vas 
oropajo ali poškodujejo. Tudi 

Berlin je prestolnica, ena naj-
večjih. A z Berlinom sva že od 
nekdaj slaba prijatelja. Ne vem, 
ali je to zaradi fiktivnih predsod-
kov ali pa se mi je mesto morda 
zamerilo v katerem od prejšnjih 
življenj. Na splošno se z leti moj 
odpor do velikih betonskih pre-
stolnic noče in noče spremeniti. 
Zato poskušam pozabiti na mra-
vljišča velemest in zadihati sku-
paj z naravo, v neodkritih krajih, 
v katerih le redko postopajo 
paketni turisti z Zahoda. Tam 
preži na radovednega hedoni-
sta spektakel neodkritega, ne-

navadnega, morda celo nekoliko 
bizarnega. Kraji, ki se ne bi želeli 
videti v ogledalu in ki hkrati pri-
kazujejo lepoto ter dekadenco 
ali pa le nemo zijajo z neskonč-
no praznino onstran zguljenih 
fasad in pozabljenih vasic, v mo-
jih očeh vzbujajo neustavljivo 
željo po takojšnjem obisku. To 
so kraji, v katere jo najraje mah-
nem tudi s svojo družinico.

Eksotična družinska potovanja v 
lastni režiji, izpeljana na udobnih 
sedežih lastnega avtomobila, pa 
niso le poležavanje in ogledo-
vanje znamenitosti. Največkrat 

zahtevajo temeljito organiza-
cijo in nenehno skrb, ali bodo 
zadeve tekle tako, kot je treba. 
Priprave so obsežne, a je zaradi 
njih potovanje veliko zanimi-
vejše. Sčasoma namreč prideš 
do spoznanja, da je pot veliko 
pomembnejša od cilja. Sodobni 
paketni turisti, zdelani od stresa 
vsakdana, si želijo zgolj radodar-
nih doz »relaksacije«, ki je po na-
vadi le sinonim za opravičevanje 
lenobnosti. Če se zleknemo pred 
bazen all inclusive hotela v ka-
teri koli državi na svetu in se po 
slovenski tradiciji ves dan raz-

vajamo z drugorazrednim alko-
holom iz hotelskega bara, ni nič 
narobe. Vendar si s tem ne bomo 
razširili obzorij, odkrivali sveta in 
iz nas ne bo nikoli nastal boljši, 
bolj odprt človek. 

Glasbenik in pisec Henry Rollins 
je v nekem intervjuju dejal: »Za 
nekatere ljudi pomeni preživeti 
dan hoditi dvanajst milj daleč po 
štiri vedra pitne vode. So stvari in 
izkušnje, ki se jih ne moreš nau-
čiti iz nobene knjige in ki čakajo 
nate na drugi strani. Veliko ljudi 
se vrne s potovanj in takrat jim 
posveti žarnica razodetja.« 

Ne, bistvo sveta se ne skriva v 
velikih urbanih centrih, v katere 
množično rinemo, ampak da-
leč stran, v intimnem vsakdanu 
ljudi s podeželja, z otokov, vasi. 
Največje razkošje, ki ga premo-
remo na sleherni poti z družino, 
je nedvomno tisto, ki ga sodob-
nemu človeku nove dobe tako 
zelo primanjkuje – čas. Ta lahko 
v krajih, v katerih nam je lepo, 
dneve spremeni v tedne, dolgo-
časne dogodke in pusta čakanja 
na mejah ali pri mehaniku, ki se 
usmili uboge družine sredi noči, 
pa ob novih doživetjih hitro iz-

Fotograf Aleš Bravničar je prepotoval že velik del 
sveta. Številne države je obiskal skupaj s svojo 
Špelo ter hčerkama Sarai in Trin. Potovanja z 
družino so nekaj neprecenljivega, pravi. 
Na fotografiji levo si poglavarka ene od vasic 
Himb ogleduje fotografijo mamice Špele in 
prvorojenke Sarai, ki jo je Aleš le mesec dni po 
rojstvu odnesel s seboj v Namibijo.

V SREDIŠČu  I  SIMPLY CLEVER



briše iz spomina. Čas je najdra-
gocenejša dobrina naše družine 
in meseci, ki jih preživimo na poti 
po Aziji, Afriki ali Evropi, so res 
prvinska doživetja, pri katerih 
štirje ljudje dihajo kot eden in se 
zlijejo v eno samo celoto. Kar na-
redi pot še posebej zanimivo, je 
pogled moje boljše polovice, ko 
se odločim za manjši obvoz in se 
po nekaj sto kilometrih blatnega 
makadama izkaže, da je vasica, 
v katero sem rinil za eno foto-
grafijo, pravzaprav prečudovita, 

morda celo vrhunec celotne poti. 
Ti mali trenutki so tisto, zaradi 
česar je čas naš tako dragocen in 
ljubosumno varovan zaklad.

Nikoli ne boste vedeli, če je po-
tovanje take vrste primerno za 
vas, dokler ne boste pripravili 
kovčkov in preprosto odšli. »To 
ni za nas, naš otrok je premaj-
hen,« slišim praviti previdne 
starše z novorojenčki. Vse pre-
več jih misli, da se pustolovščina 
konča, ko na svet prijokajo mali 

prestolonasledniki in presto-
lonaslednice. Naj vam zaupam, 
da se takrat zabava šele zares 
začne! Kaj je lepšega kot sanja-
ti svoje sanje skupaj z družino? 
Kako neprecenljivi so spomini, ki 
jih ustvarjamo skupaj! S starejšo 
hčerko smo odšli čez Atlantik, ko 
je imela štiri mesece. Od takrat je 
obiskala več kot dvajset držav in 
z nami prepotovala nekaj deset 
tisoč kilometrov. Tako ona kot 
tudi njena mlajša sestrica sta s 
potovanji postali potrpežljivej-

Benka Pulko, BenkaPulko.com:  
V svet me ženejo radovednost, volja do življenja, želja po učenju, veselje 
do novega in drugačnega. Vsaka povprečna Slovenka porabi za življenje 
več cvenka od mene. Samo pomislite, koliko nanesejo kavice, cigarete, 
vsak mesec nove majčke in srajčke, beljenje griv, depilacije in podobne 
frustracije … Vse svoje pri-delke (plače nimam, ker me za moje ne-delo 
ne plača nihče) spreminjam v bencinske hlape. Z njimi povzročam najmanj 
škode in gorja. Vsak izmed nas izbere, ali bo svoj čas vlagal v kapitalizem, 
lenarjenje, vzgajanje otrok, pritoževanje, konjičke …  Osebno sem se odločila 
za potovanja. Odločitve nisem obžalovala niti za trenutek. Potujem rada s 
čimer koli, s tovornjakom, kolesom, letalom, slonom, peš, jasno pa še daleč 
najraje z motorjem. Zadnje čase mi hodijo po glavi jahanje osla, kotalke in 
raketa. Bomo videli, za kaj bodo volja, moč in sodelovanje vesolja.
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ši, dojemljivejši in dvanajst ur 
v avtomobilu z veliko postanki 
ne predstavlja več nikakršnega 
problema. Otrok sprejme rutino, 
z veliko žlico požira svet okrog 
sebe in njegovi možgani kot 
spužva vpijajo vse, kar se dogaja 
okrog njega. Sproščenost poto-
vanja pa je vedno premo soraz-
merna s sproščenostjo staršev. 
To pravilo drži kot pribito.

Mnogi so prepričani, da je potovanje z dojenčkom 
sila zapletena reč, ki zahteva neskončno prtljage 
in reči, ki jih nujno potrebuješ na poti. To je daleč od 
resnice. Dojenčki, ki se dojijo, so verjetno daleč naj-
hvaležnejši sopotniki – ko so pokakani, jih previješ, 
ko so lačni, jih podojiš, ko so zaspani, pa eno kitico 
oddremajo. Ne razumem staršev, ki mi zagotavlja-
jo, da se tako majhna bitja »itak ne bodo spomnila 
ničesar«. Spomnili se bomo vendar mi, starši! Spo-
mnili se bomo, kako lepo nam je bilo, ko smo sku-
paj osvajali svet. Kako smo izpustili kakšno zname-
nitost in namesto tega raje odšli v park ali pogrnili 
odejico in se stiskali ter igrali s svojo ljubko kepico. 
Če ste bili kadar koli v dilemi in se spraševali, ali je 
tako mlado bitjece primerno za dolgo potovanje, 
je moj odgovor absolutno pritrdilen – pozabite na 
vse in se že enkrat odpravite na pot!

Seveda pa je treba biti na vsakem potovanju pre-
viden. A le do te mere, da to ne vpliva negativno 
na vzdušje in na vse ljudi okoli nas. Sam sem svoji 
dekleti vedno učil, naj bosta previdni z ljudmi, ki jih 
ne poznata. Potem pa sem vsakič znova začutil, 
kako blizu smo si pravzaprav ljudje, ko sta se moji 
hčeri rajajoč igrali z vrstniki in novimi prijateljicami 
iz Turčije, Tunizije ali Liechtensteina, in to ne da bi 
spregovorili eno samo besedico njihovega jezika. 
Otroški jezik je univerzalen, brez skrbi in predvsem 
brez kulturnih, verskih in rasnih preprek! Težko je 
verjeti, da znajo otroci tako zelo uživati brez sobe, 
polne igrač, brez iPadov in brez televizije. Včasih 
jim je treba le pokazati pravo pot. Ta pa se začne 
bližje, kot si mislite.

Zvone Šeruga, zvoneseruga.com:  
Začelo se je s pristno popotniško strastjo, mladostno 
željo po avanturi, odkrivanju novega, premikanju meja. 
Silno vesel sem, da je vse to še vedno prisotno. Sem pa 
realen človek v dokaj zrelih letih in me torej vsaj toliko 
veseli tudi dejstvo, da so potovanja postala tudi moje 
delo in služba. Od nekdaj sem svobodnjak in včasih se 
šaliva z ženo: ona gre v službo petkrat tedensko, jaz 
pač petkrat letno, le dlje ostanem. In še vedno so vmes 
poti le za dušo (in morda novo knjigo), na katerih le za-
pravljam, ne pa služim. Časovne omejitve svobode nikoli 
niso bile del mojega življenja, denar pa … no, ja, vse je 
stvar prioritet. Najlepši spomini me vežejo na poročno 
potovanje. To je bila Afrika, leto dni dolgo prebijanje do 
juga celine in nazaj z motorjem. In s preverjeno krasno 
sopotnico, ki mi še danes, četrt stoletja kasneje, stoji ob 
strani, z dvema otrokoma vred. In pravzaprav mi ravno 
to vse bolj daje tisti najprijetnejši občutek – da mi je 
namreč uspelo združiti nemirna morja in varen pristan, 
avanture in družinsko življenje. Da mi je vrnitev domov 
še vedno in celo čedalje bolj najlepši del najenkratnejših 
poti.

tudi vi potujete? kam in zakaj? sami ali z družino? 
Zaupajte nam zgodbe s svojih potovanj in berite  
o doživetjih drugih! 
 www.simplyclever.si

VEČ
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Kaj vas vleče v svet? 
Na začetku je bila to mladostni-
ška radovednost, ko pa sem 
postal turistični novinar, je bila 
radovednost temeljno gibalo 
mojega poklica. Žal zaradi ne-
razumevanja urednikov gledalci 
niso videli številnih delov sveta, 
ki sem jih raziskoval zasebno. 
Želja po potovanjih zdaj, ko sem 
v pokoju, ni nič manjša. Ker sem 
svoboden, potujem še intenziv-
neje in tako sem bil letos doma 
manj kot tri tedne. Pred seboj 
pa imam še morda zadnje veliko 
potovanje okrog sveta.

Kako ste si to lahko privoščili?
Ker sem že kot dijak in kasneje 
študent opravljal priložnostna 
dela, sem imel toliko denarja, da 
sem lahko potoval z nahrbtni-
kom, kar mi je še danes najbližja 
oblika potovanja. Tudi avtostop 
mi ni tuj, seveda pa vozniki raje 
ustavljajo ženskam, tako da 
grem na takšna potovanja z 
letalom in potem z različnimi 
sredstvi javnega prometa. Za-
dnje takšno potovanje po Kam-
bodži je bilo nepozabno.

S čim najraje potujete? 
Najbolj pri srcu mi je avto, ker 
lahko s seboj vzamem vse re-
kreativne rekvizite in se najbolj 
približam izhodišču za pešače-
nje, planinarjenje, kolesarjenje, 
smučanje, čolnarjenje, ribolov. 
Z avtom pa lahko na najbolj 
preprost način popeljem tudi 
dobermanko Ajo, ki se zelo rada 

vozi z avtom, ker ve, da jo po 
vož nji čaka brezmejno tekanje 
po naravi. 

Katera potovanja so vam pose-
bej ostala v spominu in zakaj?
Najbolj mi je v spominu ostalo 
prečkanje Sahare. Priprave na 
avanturo sem opravil s Škodo 
110, ki se je sicer dobro obnesla, 
le kljub peklenski vročini sem 
moral ves čas voziti z vključenim 
gretjem, da bi se izognili pregre-
vanju. Žal takrat, pred 37 leti, 
Škoda ni izdelovala avtomobilov 
s štirikolesnim pogonom, kot je 
Yeti. To je bilo tudi moje poročno 
potovanje. Takrat ni bilo niti na-
prav za navigacijo niti satelitskih 
telefonov, na najtežjem odseku 
v središču Sahare pa na več kot 
tisoč kilometrih ni bilo niti ben-
cinske črpalke niti enega same-
ga vodnjaka. 

Na drugo mesto bi dal poto-
vanje z vlakom od Moskve do 
Hongkonga leta 1991, ko še ni-
smo vedeli, kakšna bo usoda 
naše domovine. Da smo postali 
samostojni, sem izvedel šele tik 
pred koncem potovanja, na vla-
ku med Kantonom in Hongkon-
gom. 

Za tretje najzanimivejše po-
tovanje mojega življenja pa bi 
izbral helikoptersko smučanje 
v kanadskem zimskošportnem 
središču Whistler Mountain, v 
katerem so bile tudi zadnje zim-
ske olimpijske igre. 

Kaj ljudi, ki raziskujejo svet na 
ta način, loči od drugih, ki po-
tujejo z agencijami? 
Za samostojno potovanje je 
seveda treba več intelektual-
nega in pogosto tudi fizičnega 
napora, vendar pa so užitki na 
potovanju in zadovoljstvo na 
koncu poti mnogo večji, kot pa 
če greš na potovanje, na ka-
terem od začetka do konca za 
tvoje počutje skrbi organizator 
potovanja. Tisti, ki hodijo v »vse 
vključeno« počitniška naselja, 
pa pogosto po prihodu domov 
sploh ne vedo, v kateri deželi so 
bili, saj so ta bolj ali manj povsod 
po svetu enaka. Po mnogih po-
tovanjih čez leto sam svoje po-
čitnice že trideset let preživljam 
po robinzonsko, na Kornatih, 
kjer ni ne cest ne elektrike. Ven-
dar zaradi različnih aktivnosti, 
predvsem ribolova, dan nikoli ni 
enak dnevu. Če ti je turizem po-
klic in so potovanja obveznost, 
je odklop od turizma vsaj enkrat 
na leto nuja. 

drago bulc: »radovednost me žene v svet.« 
z legendo slovenskega turističnega novinarstva smo se pogovarjali o njegovi 
želji po potovanjih, ki kljub upokojitvi ni nič manjša kot kdaj prej, o tem, kje in 
kako se sam odklopi od turizma, ter o dogodivščini, ki mu je najbolj ostala v 
spominu in v kateri je pomembno vlogo igrala tudi njegova Škoda 110.
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Bi radi imeli vedno pri roki vso svojo športno opremo 
in še otroški voziček za najmlajšega ter poganjalček 
za malo večjega otroka, zraven pa bi po potrebi vta-
knili vsaj še kakšno vrečko ali škatlo iz trgovine? Ne 
znate na dopust, ne da bi vzeli s sabo še pol stano-
vanja? Tudi prav!

Besedilo: Vinko Kernc, www.avtofil.si 
Foto: arhiv Škoda

Vse, kar

PO PREDNOSTNI  I  SIMPLY CLEVER



POTREBuJETE 
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Imamo rešitev? Seveda! Že stari Kosobrin je ve-
del, da »za vsako bolezen rož'ca raste«. In nam 
ni treba v lekarno. Našemu zdravilu se reče Ško-

da Octavia Combi in je, če na tem mestu dodamo 
nekaj malega zgodovinsko-tehničnih osnov, kom-
bijevska različica tega najbolje prodajanega mode-
la Škoda, ki predstavlja srce znamke. 

Tri geNeraciJe

Njena genetika je bila dobro zastavljena že na za-
četku, saj je bil to prvi model, v celoti zasnovan 
pod okriljem Volkswagna, kar pomeni, da je Octa-
via nastala na osnovi tehnično odličnih koncern-

skih komponent. Petvratni karoserijski različici, 
predstavljeni leta 1996, se je dve leti kasneje pri-
družila še kombijevska. Slednja je bila v nekaterih 
deželah opazno bolj priljubljena od kombilimuzi-
ne, saj je v še večji meri izražala svoj namen – po-
nuditi veliko za svojo ceno. Njeno uspešnost še 
dodatno potrjuje dejstvo, da so jo kljub temu, da 

so leta 2004 predstavili njeno novo generacijo, 
izdelovali še naprej in jo z dodatno oznako Tour 
tudi uspešno prodajali. Izdelovati so jo preneha-
li šele leta 2011! Kot pri prvi in drugi generaciji se 
je tudi tretji kmalu po predstavitvi kombilimuzine 
(marca letos v Ženevi) pridružil še kombi. Vsem 
trem generacijam pa je skupno še nekaj: vselej 
je bila Octavia Combi na voljo tudi s štirikolesnim 
pogonom.

Komur bo to prva Octavia Combi, mora vedeti, da 
je nova generacija v primerjavi s prejšnjo močno 
zrasla tako zunaj kot znotraj, kjer je več prostora 

za potnike na zadnji klopi in v prtljažniku. Tudi v 
tretje je zgrajena po enaki filozofiji: kot osnova je 
bila uporabljena kombilimuzina, ki so ji na njenem 
zadnjem delu podaljšali streho in jo zaključili z ele-
gantno uklonjenim steklom v zadnjih vratih. Ta se 
odpirajo globoko v odbijač, da je nakladanje stvari 
v prtljažnik kar se da lahkotno.

Na portalu 
www.simplyclever.si 
si poglejte, kako 
delujejo intel  i-
gentni sistemi v 
novi Octavii Combi!

PO PREDNOSTNI  I  SIMPLY CLEVER



S takšno spremembo zadka se seveda opazno po-
veča prtljažnik: namesto osnovnih 590 litrov, koli-
kor jih ponuja kombilimuzina, jih ima kombi 610, v 
celoti povečan prtljažnik pa namesto 1580 meri kar 
1740 litrov! Toda litri niso vse: prtljažnik je lažje do-
stopen kot pri kombilimuzini, predvsem pa ob svoji 
kvadrasti obliki po celotni dolžini vse do zadka av-
tomobila ponuja dovolj višine, kar omogoča prevoz 
tudi bolj škatlastih predmetov. Pralni stroj si boste 
z njim brez težav na dom dostavili kar sami!

VEČ IN VEČ

Odprtina, ki jo odkrijejo odprta zadnja vrata, meri 
1,07 krat 1,07 metra, nakladalni rob pa je od tal 
dvignjen le dobrih 6 decimetrov. Gledate torej to 
odprtino, na tleh pa kup kovčkov in torb, da bo na 
dopustu res vse pri roki. Kaj storiti? Naj se začne 
postopno večanje prostora, za katerega je očitno, 
da ga v osnovni obliki ne bo dovolj za vaše nad-
standardne potrebe. Ni vam treba tekati okoli av-
tomobila! Le pritisnete gumb na desni – in pade 
desno naslonjalo zadnje klopi. Še premalo? Priti-
snete gumb na levi – pade še levi, večji del (stan-
dardna delitev klopi v razmerju 60 : 40). Zdaj bi mo-
ralo zadostovati, mar ne?

Preden naložite večje kose, se lotite ločevalne 
diete. Kako? Ločite manjše kose od večjih in nato 
od manjših ločite tiste, ki so lahko daleč od dose-
ga rok. Te zložite pod dno, ker je tam še dodatni 
prostor s prilagodljivo višino. Saj veste: več spodaj, 
manj zgoraj in obratno.

mOTOrNa pONUDba

Kar koli bo kupec izbral iz motorne palete, bo imelo 
neposredni vbrizg in nadtlačno polnjenje, kar kaže 
na sodobnost gradnje pogonskih strojev, ki so vsi 
po vrsti zadnji krik današnje pogonske tehnike 
koncerna Volkswagen. Bencinski motorji so štirje 
(1.2 TSI s 63 ali 77 kilovati, 1.4 TSI s 103 kilovati in 
1.8 TSI s 132 kilovati), prav tako so štirje tudi tur-
bodizli (1.6 TDI s 66, 77 ali 81 kilovati in 2.0 TDI s 110 
kilovati), menjalniki pa so ročni 5- oziroma 6-sto-
penjski, za doplačilo pri nekaterih motorjih pa tudi 
dvosklopčni 6- oziroma 7-stopenjski DSG. Vsi so 
na novo izboljšani ali imajo optimizirane tako kon-
strukcijo in zmogljivost kot porabo in emisije. Mo-
torji 1,8 TSI, 1,6 TDI in 2,0 TDI so pri Octavii Combi na 
voljo v kombinaciji s 4-kolesnim pogonom.
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Kaj pa, če na prevoz čaka še kaj dolgega, denimo 
deska za srfanje? Kdo bi samo zaradi nje montiral 
strešne nosilce, ki na koncu še povečajo porabo in 
zmanjšajo zmogljivosti?! Klik, preklopite naslonjalo 
sovoznikovega sedeža in dobite 2,9 metra uporab-
ne dolžine, pri tem pa lahko pustite levi del zadnje 
klopi uporaben za sedenje. Tja se lahko za silo sti-
sneta dva, enemu samemu potniku pa sploh ne bo 
prav nič hudega.

Aha: kam z odstranjenim rolojem, ki pokriva prtlja-
žni del? V njemu namenjen prostor pod opcijskim 
dvojnim dnom! Imate tudi kaj vrečk? Na kljukice z 
njimi, da se njihova vsebina ne raztrese že v prvem 
ovinku! Je mrak, tema? Nič hudega – v prtljažniku 
sta dve osvetlitveni lučki. In kam boste vtaknili pol-
nilnik za svoj prenosnik? V 12-voltno vtičnico, seve-
da! Pa ne boste potrebovali podaljška, ker je ena 
tudi v prtljažniku.

Zdaj pa si predstavljajte še, da se z Octavio Combi 
odpravljate v gore. Startate navsezgodaj v Vratih. 
Zadaj imate vso opremo, se preoblečete in se vr-
nete šele naslednji dan. Z blatnimi čevlji in ne dosti 
manj umazanimi oblačili. Boste umazali še prtlja-
žnik? Ne, prevleko dna boste obrnili, ker je na dru-
gi strani gumijasta! Doma boste nato blato z nje 
preprosto sprali. To je, uganili ste, Simply Clever 
rešitev!

šTiriKOlesNO

uporabnost Octavie Combi pa se s prostornostjo 
in prikladnostjo detajlov na sedežih, ki jih je pode-
dovala od kombilimuzine, ter z enakimi lastnostmi 
prtljažnika, kar je pridobila s spremembo zadnje-
ga dela karoserije, še ne konča! Premore namreč 
tudi inteligentni štirikolesni pogon. Teorija pravi, 
da je njegovo srce sklopka Haldex, ki je večploščna 
sklopka med prednjo in zadnjo osjo. Elektronika, 

PO PREDNOSTNI  I  SIMPLY CLEVER



varNOsT Na prvem mesTU
Ko nič več ne pomaga, se lahko zanesemo le še na trdnost karoserije in 
Octavia je na preskusnem trčenju pri konzorciju Euro NCAP dobila vseh 
pet možnih zvezdic. A statistika pravi, da je vredno vlagati tudi v aktivno 
varnost, zato pri Škodi z novo Octavio Combi ponujajo marsikaj.

1. Prilagodljivi tempomat z radarskim tipalom ne omogoča le prilagajanja 
hitrosti in samodejnega zaustavljanja (ter v kombinaciji z menjalnikom DSG 
tudi vnovičnega speljevanja), ko dohitite kolono, katere hitrost se spreminja, 
ampak tudi samodejno močno zaviranje v primeru, ko nadzorna elektronika 
zazna možnost naleta (zavorni asistent Front Assistant).

2. Stabilizacijski sistem je namenjen stabilizaciji vozila, ko se to začne gibati 
drugače, kot si želi voznik s kotom volanskega obroča. V novi Octavii je 
sistem nadgrajen z dodatno funkcijo, ki nadzira gibanje tudi po morebitnem 
delnem trku, če se po njem vozilo še vedno giblje (sistem večnaletnega 
zaviranja Multi Collison Brake). S tem prepreči nadaljnje trke, ki bi znova lahko 
ogrozili varnost potnikov.

3. Nadzor nad zbranostjo voznika je sistem, ki ugotovi, ali je voznik nezbran, in 
ga na to opozori na zaslonu. Nezbranost je eden od najpogostejših vzrokov 
za prometno nesrečo!

4. Dodatna zaščita potnikov je tudi v tem, da poseben sistem (proaktivni 
sistem zaščite potnikov Crew Protect Assistant) v primeru, ko tipala zaznajo 
bližino naleta, zategne varnostne pasove, zapre strešno okno in stranska 
stekla.

5. Napreden sistem ohranjanja prometnega pasu (Lane Assistant) ugotovi, 
da voznik nenamerno (ko ne vklopi smernikov) zapušča prometni pas, na 
kar ga lahko le opozori ali pa aktivno poseže v volanski sistem in samodejno 
ohranja smer vožnje.

6. Pametni žarometi so sposobni sami preklopiti med dolgimi in zasenčenimi, 
ko tipala zaznajo, da se z nasprotne smeri bliža drugo vozilo.

7. Dvojna ksenonska tehnika skrbi za očesu prijetno barvo svetlobe, za eno-
tno barvo žarometov (če so zasenčeni žarometi ksenonskega tipa, dolgi pa 
halogenskega, je barvna razlika precejšnja in očem neprijetna) ter za odlično 
osvetlitev pred vozilom. 

8. Poleg tega so žarometi prilagodljivi v treh stopnjah (mesto, zunaj mesta, 
avtomobilska cesta) in vsaka od njih osvetljuje cesto pred vozilom tako, da je 
osvetlitev v danem okolju najučinkovitejša. 

ki jo nadzira, skrbi, da se z njeno pomočjo vklaplja 
in izklaplja pogon k zadnjim kolesom. V praksi je 
tako v običajih cestnih razmerah tudi Octavia Com-
bi 4x4 gnana le spredaj, kar zagotavlja normalno 
porabo goriva. Ko pa elektronika pod kolesi s tipali 
zazna poslabšane razmere, ustrezen del navora 
hipno prenese tudi na zadnji kolesni par in s tem 
omogoči boljši pogon avtomobila. K temu doda-
tno pripomore še elektronska zapora diferenciala, 
ki z zaviranjem kolesa s slabim oprijemom navor 
prenaša na drugo kolo, ki ima boljši oprijem. Naj-
lepši del tega pogona je, da vse opravi sam in da 
vozniku ni treba ne poznati tehnike ne znati po-
sebej upravljati takšnega pogona in ne prilagajati 
načina vožnje. Takšen pogon je zelo primeren ob 
poslabšanih razmerah na urejenih cestah, pa tudi 
na blatnih ali zasneženih podlagah vas ne bo pustil 
ravnodušnih. 

Kakor koli že, Škoda Octavia Combi – še posebej v 
različici 4x4 – je z vseh zornih kotov najboljši av-
tomobilski kompromis: je ravno prav velika, rav-
no prav prostorna in prilagodljiva, obenem pa, če 
gledamo razmerje »dobljeno proti vloženo«, tudi 
cenovno ugodna. Odličen sopotnik za vaše aktivno 
življenje torej!

Pri novi Octavii Combi znaša kombinirana poraba goriva med 3,8 in 6,7 l/100 km, izpusti CO2 pa so med 99 in 156 g/km.
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vroča 
osvežitev

lep iN UDObeN 
V Superbu lahko izbirate med petimi 

barvnimi kombinacijami, enajstimi 
različicami oblazinjenja in devetimi 

različnimi oblikami volana. Navigacij-
sko-zabavni vmesnik s 6,5-palčnim 

zaslonom, ki se odziva na dotik, skrbi 
za vaš užitek, na trdi disk pa lahko 

shranite za 30 GB podatkov.

pameTeN
Prenovljeni Superb premore nov par-
kirni sistem, ki parkirni prostor opazi 

tudi pri hitrosti do 40 km/h.

5 zvezDic
Res bi si tudi za udobje prislužil pet 

zvezdic, a uradno jih je dobil za svojo 
varnost na testu Euro NCAP.

DvOJiNa
Sistem Twindoor iz Superba naredi 
križanca med klasično štirivratno 

limuzino in petvratno kombilimuzi-
no. Odpre se bodisi le pokrov nad 

prtljažnim prostorom bodisi celoten 
pokrov, vključno z zadnjim steklom – 

le izbrani gumb morate pritisniti!

zapelJiv 
Elegantnejši sprednji del Superba je 
oblikovan povsem na novo. Mreža 

hladilnika je širša, meglenke in glavni 
biksenonski žarometi z integriranimi 
LED svetlobnimi kanali pa so povsem 

preoblikovani. Nova je tudi podoba 
odbijača, sprednjih blatnikov in mo-

tornega pokrova.

hlaDeN 
Kot Superb! V električno sončno stre-
ho limuzine in električno panoramsko 

streho kombilimuzine so pri Škodi 
namreč integrirali fotovoltaične celi-
ce. Energija, pridobljena na ta način, 
poganja ventilacijo, medtem ko avto 

stoji na parkirišču.

Kombinirana poraba goriva znaša med 4,2 in 9,3 l/100 km, izpusti CO2 pa so med 109 in 217 g/km.

TRETJA DIMENZIJA  I  SIMPLY CLEVER



Je vroč, kot so vroče najzapeljivejše novosti, in tudi sredi hude 
pripeke prijetno hladen, kot so lahko le največji frajerji. Pozor, 
pozor, na slovenske ceste je zapeljal prenovljeni Superb!

Besedilo:  Barbara Bizjak
Foto: arhiv Škoda

prOsTOreN 
V Superbu je obilo prostora za potnike (največ 

prostora za noge) in njihovo prtljago. Prav-
zaprav je Superb odličnjak v svojem razredu! 

Prtljažnik limuzine ima 595, prtljažnik kombili-
muzine pa kar 633 litrov osnovne prostornine. 
Ko podrete zadnjo klop, Superbova shramba 
naraste na kar 1,7 oziroma 1,865 kubičnega 

metra prostora.

s TraDiciJO
Njegovega žlahtnega predhodnika 

so v Mladi Boleslav izdelovali že pred 
drugo svetovno vojno, natančneje od 

leta 1934 do 1949.

eKOlOšKi
Superb GreenLine (1,6 TDI/77kW) na 

sto kilometrov povprečno porabi le 4,2 
litra dizelskega goriva in pridela 109 
gramov ogljikovega dioksida na km. 
K energijski učinkovitosti motorjev 
prispevata tudi sistem start-stop 
ter rekuperacija zavorne energije. 

Motorno paleto sicer sestavljajo štirje 
bencinski in štirje dizelski motorji. 4X4

Da ga tudi na najbolj spolzkem terenu 
nič ne spravi iz tira, skrbi zanesljiv 

štirikolesni pogon s sklopko Haldex. 

POMEŽIK
Zadnje luči imajo tri pasove 
svetlečih diod prepoznavno 
oblikovane v silhueto črke C. 

simply clever
Predalčki za to, predalčki za ono – 

denimo za sončna očala ali pod vozni-
kovim sedežem za varnostni jopič. 

V prtljažniku pa najdete integrirano 
LED-svetilko, ki vam lahko osvetljuje 
tudi pot zunaj vozila. Prtljažnik ima 

lahko še dvojno dno in mreže, kljukice 
za vrečke in številne pregrade, ki 

jih lahko prilagodite velikosti svoje 
prtljage. 

gOspOsKO
Za občutek luksuza najvišjih avtomo-
bilskih razredov poskrbi tudi dežnik v 
vratih vozila. Kot v Rollsu! Sicer pa so 
na voljo štirje paketi opreme: Active, 
Ambition, Elegance in najrazkošnejši 

Laurin & Klement. 
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Božidar Jereb je bil letos star petdeset let, njegova 
Škoda Popular pa je natanko 25 let starejša. Oba sta 
imela srečo drug z drugim.

Besedilo: Tadej Golob
Foto: Rafael Marn

Lepotica 
IZ SkEDNJA

»Ta streha za pokrivanje avta, v 
štirinajstih dneh sem jo razko-
pal, poslikal ... Petdeset slik sem 
naredil. In ko sem dobil nazaj te 
letve, pobarvane, pokromane, 
nisem imel več pojma, kaj je kaj, 
katera sodi kam. Če ne bi imel 
fotografij, bi bil mrzel. Misliš si, 
da ne bo problem to sestaviti. 
Pa nimaš pojma,« mi pravi Jereb, 

medtem ko motor pred nama 
melje presenetljivo znosno, tako 
znosno, da se lahko povsem 
normalno pogovarjava. Peljeva 
se mimo Tehniškega muzeja v 
Bistri, sediva na usnjenih sede-
žih, med nama je dooolga roči-
ca menjalnika, komolec imam 
naslonjen na leseno notranjo 
oblogo vrat. Nisva privezana. Ni 

nama treba biti in pogovarjava 
se o avtomobilu, seveda. Prav 
nič izvirna nisva. Kjer koli se Bo-
židar Jereb pojavi s to Škodo, se 
vsi pogovarjajo o njej.

VČASIh SO ZNALI
Dogovorjeni smo bili v trgo-
vskem centru na ljubljanskem 
Rudniku, ker je moral lastnik 

POLNO, PROSIM  I  SIMPLY CLEVER



tega našega avtomobila še po 
neke reči v trgovino. Z avtom 
ni bilo težav, hitro sva se našla. 
Lepo je sijal na parkirišču, ves 
srebrn, svetal in lep ... Ne vem, 
kako je z vami, ampak vsakič, ko 
zagledam kakšno takšno klasi-
ko, zavzdihnem: »Pa so včasih 
res znali delati lepe avtomobi-
le!« Ampak kje je lastnik? Kje 
ga bom našel med vsemi temi 
ljudmi ... No, pa je iz trgovine sto-
pil nekdo z lično čepico, dandi-
jevsko bi rekel, džentelmensko, 
malo starodobno, in sva, tako 
kot to počnejo Slovenci, dokler 
še lahko in dokler nam tega ne 
prepove trojka, najprej odšla na 
kavo, nato pa sva le sedla v avto 
in se odpeljala v peklenski pole-
tni dan – iz mesta, kot bi najbrž 
storili gospodje leta 1938. Pokri-
ta, on s svojo čepico, jaz s kapo s 
ščitkom pri šestintridesetih sto-
pinjah. Iz Ljubljane čez Barje do 
Tehniškega muzeja v Bistri, na 
Vrhniko. 

legeNDa
Avtomobil je torej letnik 1938, 
in če gre verjeti zgodbi, ki je pri 
takšni časovni oddaljenosti že 
skoraj na pol poti do legende, so 
v predvojno Jugoslavijo prišli štir-
je. Pa še ti ne bi, če bi lahko jugo-
slovanski kupci prišli do nemških 

avtomobilov. No, do nemških av-
tomobilov bi še prišli, ne pa več 
do gum, ki jih je nemški vojaški 
stroj potreboval za prihajajočo 
vojno. Če si kupil Mercedesa, so 
ti ga menda poslali »na klocnih«. 
In kaj ti bo avto, s katerim se ne 
moreš peljati? 

Kam so šle te štiri Škode, od 
katerih je ena ta, ki nastopa v 
članku, se ne ve. Eno naj bi ku-

pil Emerik Zelinka, človek, ki 
je iznašel kokto, pravi Jereb, ki 
je to slišal od nekoga iz Šiške v 
Ljubljani, ki naj bi kot otrok služil 
kot poskusni zajček pri preizku-
šanju nove pijače z okusom kole 
in šipka. V zahvalo je bil deležen 
vožnje s takrat prestižnim avto-
mobilom.

Ob teh štirih popularkah je v 
predvojno Jugoslavijo prispela 
še peta podobna Škoda, malo 
daljša v zadku in z močnejšim 
motorjem, ki jo je tovarna iz 
Mlade Boleslav ob beograj-
skem sejmu poklonila Petru 
Karađorđeviću, takrat še presto-
lonasledniku. Kraljevič, mlad člo-
vek pač, je bil malo neučakan in 
prehiter, pa je svoj Monte Carlo 
(tako se je imenovala izveden-
ka) razbil na enem od ovinkov, ki 
peljejo iz Zake na Bled. In da ne 
bi okrog govorili, kako je bodo-
či jugoslovanski kralj neodgo-
voren, so stvar prikrili. Avto je 
kupil lastnik usnjarske tovarne 
utok iz Kamnika, ga renoviral 
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in se z njim vozil, dokler ga ni 
bil ob povojni nacionalizaciji 
svoje tovarne prisiljen prodati 
in se je za njim izgubila vsaka 
sled. Ampak to je tako ali tako 
druga zgodba. Naša se nada-
ljuje v Logatcu, od koder prihaja 
Božidar Jereb, ki je v petdesetih 
letih svojega življenja poskusil 
marsikaj in se izučil marsičesa. 
Včasih bi takemu rekli »tavžent-
kunstler«. To je treba vedeti, saj 
sicer te Škode verjetno ne bi 
bilo na cesti. Jereb se je ukvar-
jal z mnogimi rečmi, od gojenja 
kalifornijskih črvov do upravlja-
nja lokala z imenom Jenny v delu 
Logatca, ki mu domačini pravijo 
Baščaršija. Po izobrazbi je ele-
ktromehanik, ki se je zaposlil v 
tovarni dvigal. »Pri tem delu se 
ogromno naučiš,« razloži. »Kot 
vajenec sem bil pol leta v varil-
ski delavnici, pol leta v strojni in 
pol leta v elek trodelavnici. To ti 
zelo poveča zorni kot, potem pa 
so tukaj še montaže, teren ... Da 
sploh prideš do dvigala, moraš 
znati še kaj drugega. In to mi je 
pomagalo, ko je stala pred me-
noj ta Škoda – pomagalo, da se 
nisem ustrašil!«

mOTOr v zabOJU
Avtomobil je kupil od znanca z 
Vrhnike, ki je zahajal v njegov 
lokal in ga je sam dobil kot po-
ročno darilo. Nekoč mu je ob to-

čilnem pultu pokazal fotografijo 
starodobnika, takrat rdečega 
avtomobila, ki da ga ima spra-
vljenega doma in bi ga bil pri-
pravljen prodati. »Avto mi je bil 
takoj všeč, pa sem ga šel pogle-
dat,« je dejal Jereb, ki je bil, naj 
povemo, od nekdaj navdušen 
nad starimi avtomobili in mo-
torji. »Možak ga je imel spravlje-
nega pod nekim nadstreškom, 
pokritega s ponjavo, po kateri 
so skakale kokoši. Precej sem se 
namučil, preden sem pod nekim 
nosilcem odkril košček prvotne 
srebrne barve. Imel je drug mo-
tor s prostornino 1100 kubičnih 
centimetrov, medtem ko je imel 
originalni motor samo 1000 ku-
bikov. Ko sem prodajalca vprašal 
po tem motorju, mi ga je izročil 
v zabojih za krompir. Pogledam 
jaz to doma: glavna gred rjasta, 
da smo jo morali dvakrat pokro-
mati, preden je bila uporabna. To 
je, to je, to imamo ... Ampak kje je 
pa karter? Karter manjka ...« Od-
peljal se je do prodajalca: »Kje je 
karter? Brez karterja ne morem 
nič.« Iskala sta ga in iskala ter 
ga našla na vrtu. Vanj je proda-
jalčeva mati zasadila rože. »Kon-
strukcija avtomobila je železna,« 
mi razloži Jereb, »njegov skelet 
pa lesen, oblečen v pločevino. 
In ker je lesen, sem moral po-
stati še mizar in kupiti še orodje 
za obdelavo lesa.« V Škodi Po-

pular iz leta 1938, ki zdaj kroži 
po slovenskih cestah, torej brni 
originalni 1000-kubični motor 
z močjo 27 kilovatov. Da je avto 
tak, kot je, se lahko zahvali dva-
najstim letom dela in dvanajst 
tisoč uram, ki jih je Jereb vložil 
vanj. »To vem, ker sem si ob tem 
vodil dnevnik,« poudari. 

Voziva se po Barju. Mimo Pleč-
nikove cerkve, po dolgi ravnini 
Črne vasi, ki vedno bolj spomi-
nja na kakšno primestno alejo, z 
novimi in novimi hišami ob obeh 
straneh. Za nama se pripelje člo-
vek z ogromnim avtomobilom. 
Počasi naju prehiteva in same 
oči so ga. 

»Samo za ta avto sem naredil tri-
najst tisoč kilometrov in zapravil 
trinajst tisoč evrov.« Zato pa je v 
tem avtomobilu devetdeset od-
stotkov delov originalnih – prav-
zaprav vse, razen prvega odbi-
jača, ki ga je Jereb izdelal sam in 
se malo razlikuje od odbijačev, ki 
so nastali leta 1938, ter zadnjih 
zavornih luči, ki ju predvojni av-
tomobili niso imeli, ju je pa dodal 
zaradi varnosti.

KONČNO NA cESTO
S tako opremljenim avtomobi-
lom se je Jereb podal na cesto, 
najprej seveda skozi Logatec. 
»Strah me je bilo,« prizna, »ni-

POLNO, PROSIM  I  SIMPLY CLEVER



sem imel zaupanja vase, nisem 
mogel vedeti, ali sem stvari do-
bro napravil, nisem mogel biti 
popolnoma prepričan, da mi ne 
bo odpadlo kolo, da ne bo ... ne 
vem kaj. Nisem znal voziti tega 
avta, nisem znal prestavljati, 
sukati volana na levi strani.« Na 
levi strani? »Ja, na levi strani. Ne 
vem, zakaj. Ko sem ga sestavljal, 
sem opazil, da je luknja za volan-
ski drog izvrtana tudi na desni 
strani in da je vse pripravljeno za 
volan na desni. Mogoče zato, ker 
je avtomobil nastajal, ko so po 
Evropi še vozili po levi, ne vem.«

Ko sta se Škoda in Jereb navadila 
drug na drugega, jo je odpeljal na 
shode starodobnikov. Avtomo-
bil – enega od desetih najlepših 
oldtajmerjev v Sloveniji, kot pravi 
sam – je ponosno predstavil ko-
legom in ugotovil, da je tudi ta 
scena tipično slovenska: polna 
zavisti, drobnih zamer in razlik. 
V osnovi se deli na tiste, ki živijo 
za svoj avto, in one, ki so ga za 
denar pripeljali iz Avstralije, Bra-
zilije, že pripravljenega za vožnjo, 

sijajnega od daleč, groznega, ko 
se zazreš v detajle.

»Lastniki takih avtomobilov 
nimajo prave duše. Niso se 
ukvarjali z avtomobilom, niso ga 
popravljali, niso ga restavrirali. 
Zato se nas je zdaj našlo kakšnih 
dvajset, ki smo živeli s svojim vo-
zilom, in se sestajamo, kam od-
peljemo in pogovarjamo. S člove-
kom, ki je popravljal svoj avto, se 
pač čisto drugače pogovarjaš kot 
pa z nekom, ki je dal zanj dvaj-
set tisoč evrov, da ga je pripeljal 
sem.«

Medtem ko sva klepetala, je ve-
ter okrog ušes odgnal vročino, 
motor je lepo brnel, gledal sem 
lesene notranje dele, merilnike, 
pokrov motorja z odbijačema 
in lučmi, ki so štrlele iz njih, ter 
opazoval ljudi, ki so nama maha-
li. Sčasoma sem se navadil misli, 
da ni varnostnega pasu in drugih 
podobnih dodatkov. Jah, kaj naj 
rečem? Ne le da so včasih znali 
delati lepe avtomobile – res so se 
tudi znali uživaško voziti z njimi. 

oglejte si posnetek vožnje s predvojno Škodo popular.
 www.simplyclever.si/po-prednostni/zadnje-novosti/

VEČ
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Modri dirkač 

Besedilo: Ciril Komotar, Avtomoto (www.siol.net) 
Foto: arhiv Škoda

Dinamičnega poslanstva 
Octavia RS ne v petvratni 
ne v karavanski različici 

ne skriva niti za hip, v primerjavi 
s predhodnico pa svoje namene 
izraža s še izrazitejšo odločno-
stjo. Sodobne poteze običajnih 
izvedenk nadgrajuje z jasnim pri-
kimavanjem športnosti, ki ga ve-
hementno potrjujejo dva izrazito 
poudarjena zaključka izpušnih 
cevi, večje odprtine za zajem zra-
ka, diskreten usmerjevalnik zraka 
in številne oznake RS – tako na 
karoseriji kot v kabini. Športnih 
genov še nobena Škoda ni razka-
zovala tako jasno in odločno. 

Octavia RS ima serijsko športno 
podvozje in tudi zato je za dva-
najst milimetrov nižja od obi-
čajnih izvedenk. Prilagodljivi in 
njenim meram primerno prirejeni 
platformi MQB dolguje poveča-
nje medosne razdalje, s tem pa 

tudi kabinske prostornosti, za-
radi česar je kljub športnosti tudi 
udobnejša in na slabših podlagah 
bolj uglajena. Sprednji kolesni 
par je vpet z vzmetnimi nogami 
MacPherson, zadnja prema pa je 
zaradi boljše vodljivosti vpeta po-
samično, na štirih vodilih.

V prid dodatnemu izboljšanju 
visoke ravni športnosti prejšnje 
generacije so snovalci nove Oc-
tavie RS povečali še odzivnost 
elektromehanskega progresiv-
nega krmiljenja in s tem zago-
tovili pristnejši ter informacijsko 
bogatejši prenos podatkov od 
koles prek volana v voznikove 
dlani. K zanesljivejši legi in ne-
motenemu pospeševanju iz za-
vojev pa bo prispevala tudi elek-
tronska zapora diferenciala XDS.
 
Očetje, ki se kljub družinskim 
obveznostim ne bodo želeli 

odreči aktivnemu iskanju novih 
zavojev in dolgih ravnin, lahko 
izbirajo med dvema pogonski-
ma agregatoma. Dvolitrski tur-
bobencinski motor TSI bo razvil 
162 kilovatov največje moči, no-
vinko do stotice katapultiral v 
6,8 sekunde, največjo hitrost pa 
bo dosegel pri 248 kilometrih na 
uro. Varčnejši bodo posegli po 
manj zmogljivi dvolitrski turbo-
dizelski alternativi s 135 kilovati 
in pospeškom do sto kilometrov 
na uro v 8,1 sekunde. Oba mo-
torja bosta serijsko opremljena 
s šeststopenjskim ročnim me-
njalnikom, zahtevnejši in hitrej-
ših menjav zobnikov željni kupci 
pa bodo lahko izbrali tudi dvo-
sklopčni menjalnik DSG.

V serijsko opremo sodijo popol-
noma novi biksenonski žarome-
ti; s tehniko LED bodo svetile 
tako sprednje dnevne kot zadnje 
luči. Ker je bila pri ustvarjanju 
družinsko-športnega kompro-
misa visoko na seznamu pri-
oritet tudi varčnost, bo nova 
Octavia RS – tudi po zaslugi se-
rijskega sistema start-stop in 
sistema rekuperacije energije 
– od prejšnje varčnejša za do de-
vetnajst odstotkov. Kombinirana 
poraba goriva sicer znaša med 
4,6 in 6,4 l/100 km, izpusti CO2 pa 
so med 119 in 149 g/km.

Najhitrejša serijska Octavia je tu: nabrita nova, tretja generacija 
Octavie RS spet dokazuje, da lahko poslovno in družinsko upo-
raben izdelek po zaslugi natančnih prijemov in jasne vizije brez 
odrekanja praktičnosti postane pravi športni stroj. 

VISOKI OBRATI  I  SIMPLY CLEVER



MOČ IN hITROST POTREBUJETA VRhUNSKO VARNOST
Skladno z visokimi varnostnimi merili kompaktnega segmenta je tudi 
Octavia RS lahko opremljena z najsodobnejšimi aktivnimi varnostnimi asi-
stenčnimi sistemi na čelu s funkcijo večnaletnega zaviranja Front Assistant, 
sistemom samodejnega zaviranja pri mestnih hitrostih, sistemom za zaščito 
pred nenamerno menjavo voznega pasu, aktivnim radarskim tempomatom, 
sistemom za prepoznavanje zbranosti voznika in še mnogimi drugimi. 
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Listi koledarja so končno odfrčali do težko 
pričakovanih dopustniških dni. Se je strešni 
kovček skrčil, da noče požreti vse prtljage? In 

ravno letos se je morala draga preleviti v knjigo-
žera! Pa sploh misli priti s pedikure, da se vendar 
že odpeljemo? Spet bomo obtičali v gneči, ceste 
kot zakleto seveda popravljajo na višku sezone … 
Oho, pa še mulcu so se ravnokar izpraznile baterije 
v iPadu in namerava avto spremeniti v svoj »džu-
boks«! Še sreča, da ima najmlajša tiho mašo; z dru-
žinskimi počitnicami menda kršimo njene osnovne 
človekove pravice … Aja, kje pa je garmin?

Vam zveni znano?
Zgoraj opisana ekstremna situacija seveda ni edi-
na, ki vas lahko doleti za volanom. Na dopust se 
odpravite enkrat ali v najboljšem primeru nekaj-
krat letno, vsakodnevno pa lahko doživljate stres 
med povsem rutinsko vožnjo v službo, sploh če se 

vam mudi, zadaj pa razgrajajo otroci, ki jih je prej 
treba še dostaviti v vrtec ali v šolo. »Nekdo za nami 
vozi preblizu, trobi, utripa z lučmi in nas provocira,« 
opisuje značilne situacije inštruktor varne vožnje 
Andrej Brglez in svetuje: »Najpomembnejše je, da 
ne dovolimo, da bi to vplivalo na našo vožnjo. Pod 
stresom namreč nehote tudi sami vozimo nevar-
neje. Zato je nujno, da ostanemo zbrani in z mislimi 
pri vožnji.« 

No, ta bo pa težka! Ne le da je stres težko »pustiti 
na cesti, dobesedno tam, kjer se je zgodil«, kot pri-
poroča Brglez, misli med vožnjo tudi kaj hitro odta-
vajo kam drugam, in to tudi zaradi na prvi pogled 
nedolžnih opravil, ki smo jih (še posebej prislovično 
večopravilne ženske) med vožnjo sposobni poče-
ti. Ne verjamete? Kolikokrat telefonirate? Da, tudi 
prostoročno telefoniranje šteje! Kolikokrat se obr-
nete nazaj k nadobudnemu podmladku? Saj vem, 

VARNO DO CILJA 
kljub naglici in joku

Besedilo: Domen Brčan
Ilustracija: Shutterstock

Pravijo, da vozimo tako, kot živimo, in danes je življenje zagotovo 
precej bolj stresno kot nekoč. Po analogiji torej tudi vozimo stre-
sno, in kot dodajajo poznavalci, raztreseno. Pri tem pa se pravilo-
ma sploh ne zavedamo, kako kompleksno početje je pravzaprav 
vožnja. Tako zelo, da zahteva popolno koncentracijo. 

BRIHTNO  I  SIMPLY CLEVER



KAJ POVEČUJE STRES VOZNIKA IN TAKO ZMANJŠUJE PROMETNO VARNOST?

1. Vedenje sopotnikov v vozilu: nemiren, razdražljiv, jokav otrok, preglasna, zoprna, celo agresivna 
oseba na sovoznikovem sedežu.

2. Voznikova neosredotočenost na cesto: pogovor po telefonu, pisanje sporočil, brskanje po napravi 
za navigacijo, radiu, torbici, denarnici, ličenje … 

3. Drugi vozniki na cesti: gneča, naglica, nevarna in agresivna vožnja, izsiljevanje, provokacije, hupa-
nje, gestikuliranje …

4. Prometne nesreče.
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res je bilo nujno. Oh, in vse te sodobne naprave in 
igračke v avtu, zaradi katerih nas srbijo prsti. Ko ča-
kaš na zeleno luč, je nekaj vendar treba početi. 

Se morda spomnite kakega oglasa, mimo katere-
ga ste se zjutraj peljali? »Na treningih varne vožnje 
velikokrat postavim to vprašanje,« opisuje Brglez, 
»in potem skušamo ugotoviti, zakaj se podrobno-
sti ne spomnimo. To že pomeni, da z mislimi nismo 
pri vožnji. Vzrok je lahko stres, lahko rutina vsako-
dnevne vožnje po ustaljeni poti …« In misli odpla-
vajo, celo tako zelo, da nismo povsem prepričani, 
če je na semaforju v križišču res svetila zelena luč. 

Poleg telefona vožnjo najpogosteje zmoti (in celo 
ogroža) dražljaj, ki se mu še posebej težko uprejo 
ženske: otroški jok. »Razumljivo, gre za materinski 
nagon, ki ga lahko primerjamo z refleksnim odzi-
vom. Matere se odzovejo nagonsko in se med vo-
žnjo bolj posvetijo otroku ter njegovim potrebam 
kot pa sami vožnji,« razloži specializant psihoana-
lize Aleksander Lavrini. »V neki britanski raziskavi 
so ugotovili, da se je precej visok odstotek prome-
tnih nesreč zgodil, ker so se voznice med vožnjo 
obračale nazaj, otrokom pobirale dude, jih tolažile 
in podobno,« navaja Brglez. »Tu bi svetoval podob-
no ukrepanje kot v letalu: najprej poskrbite zase, 
v nekaj minutah se otroku ne bo zgodilo nič uso-
dnega. Nato poiščite varen in primeren prostor za 
ustavljanje ter se šele zatem posvetite reševanju 
zagat na zadnjem sedežu.«

Ventil za stres
Z agresivno vožnjo se odpira prav posebno po-
glavje spopadanja s stresom. Avtomobil namreč 
za marsikoga deluje kot ventil za vso nakopiče-
no jezo, razočaranja, nezadovoljstva …  »V jekle-
ni kletki avtomobila dobijo ljudje občutek intime 
in varnosti pred zunanjim svetom. Kar naenkrat 
jih zelo velik odstotek postane bolj pogumnih in 
nasilnih, kot so sicer. Si predstavljate, denimo, da 

bentite v vrsti pred 
blagajno, ker oni 
pred vami izdel-
kov ne zlaga 
dovolj hitro na 
tekoči trak, in si 
to dovolite celo 
na glas izraziti? V 
križišču pa takoj po 
hupi, ker tisti spredaj 
ni speljal že pri rumeni 
luči! Dandanes je agre-
sija dosti večja kot nekoč, 
vzroki pa so nedvomno v drugačni 
osebnostni strukturi ljudi, vzgoji in storilnostno-
-potrošniški naravnanosti,« pravi Lavrini. Rešitev? 
Izpopolnjeno vozniško znanje, antistresne delav-
nice varne vožnje in sprotno predelovanje stresa, 
našteva Brglez. Nekaj pa bi k večji varnosti na cesti 
gotovo pripomogla tudi učinkovitejša izterjava ka-
zni, se strinjata oba sogovornika. 

Posebej stresne situacije se pojavijo ob prome-
tnih nesrečah. In četudi gre zgolj za kako prasko 
na pločevini, se lahko posamezniki vdajo šoku, 
strahu in živčnosti. »Prav neverjetno je, koliko 
ljudi nenamerno pobegne s kraja nesreče in se 
potem kasneje sami javijo na policijski postaji,« 
pripoveduje Lavrini. »Tako močno se prestrašijo, 
da pride celo do disociacije in se včasih dogodka 
niti ne spomnijo več.«

K zmanjševanju stresa in povečani varnosti ne-
dvomno pripomorejo tudi t. i. pametni sistemi, ki 
z razmahom tehnologije postajajo tudi cenovno 
vse bolj dostopni. Gre za različne radarske siste-
me, ki zaznajo pešca in samodejno ustavijo vozilo, 
kamere, ki prepoznavajo prometne znake in mrtvi 
kot, senzorje, ki zaznajo vožnjo čez polno črto in 
samodejno usmerijo vozilo nazaj na vozni pas ali 
pa voznika opozorijo, če zadrema za volanom.

simply clever NasveTi 

• Če joče otrok, najprej poskrbite za varnost, in šele ko je varno, preverite, ali je kaj narobe, in 
ustrezno ukrepajte.  

• Če vam zmanjkuje časa ali že zamujate, se spomnite na to, da je na cilj bolje priti prepozno kot 
nikoli. 

• Če vas nadlegujejo drugi udeleženci v prometu, ostanite mirni in zbrani ter ne pustite, da vas 
potegnejo v spiralo agresivnosti in stresa. 

• Vsekakor pa se potrudite, da boste obvladali vožnjo in prometne predpise. Izobražujte se in se 
udeležite tudi kakšne delavnice varne vožnje.

BRIHTNO  I  SIMPLY CLEVER



odlično, DESET!

Besedilo: Barbara Bizjak
Foto: Mateja Jordovič Potočnik

1. DRUŽINA 
»Družina mi pomeni veliko, am-
pak zdi se mi, da se o tem na 
splošno več govori, kot se to 
živi. Podobno kot pri ljubezni.«

2. priJazNOsT 

»Prijaznost soljudi ... Zdaj sem 
se spomnil voznika avtobusa, 
ki je pred nekaj dnevi zaprl vra-
ta tik pred deklico, ki je pritekla 
na postajo. Ta neprijaznost me 
je prizadela vsaj toliko kot de-
klico, verjetno pa tudi vse po-
tnike v avtobusu. Saj sem od-
govoril na vprašanje?« 

3. zaNeslJivOsT 

»Ob besedi zanesljivost pomi-
slim na ljudi, ki so redki in se na 
žalost še bolj redčijo.«

4. raciONalNOsT 

»Racionalnost mi ni blizu, je pa 
nujna za preživetje. Na srečo si 
razkošje biti neracionalen lah-
ko privoščim, saj ljudje okrog 
mene nadomestijo ta manko.«

5. VARČNOST 

»V predkriznih časih sem ži-
vel nenavadno varčno, zdaj pa 

kot da ne več, če se primerjam 
z okolico. V resnici sam nisem 
niti za kanček spremenil svoje-
ga vedenja ...« 

6. brihTNOsT 
»Brihtne rešitve bi v tem tre-
nutku najbolj cenil pri sloven-
skih politikih.« 

7. UmeTNOsT 

»Jasno, da mi je najbliže glasba. 
Navdih pride včasih sam, včasih 
v družbi. Včasih ga pa ni.« 

8. ČAS 

»Ob tej besedi pomislim na 
uro, ki sem jo izgubil pred nekaj 
dnevi. Mlajša hči je izgubo ko-
mentirala nekako takole: »Oča, 
tebi tako hitro teče čas, da ti je 
še ura pobegnila.« 

9. špOrT 

»Nisem človek, ki na kavču pije 
pivo in je kokice ter strastno 
spremlja vse možne tekme 
in se ima ob tem za ljubitelja 
športa. Nisem pa tudi človek z 
nasprotnega pola. Če je ribo-
lov šport, potem sem strasten 
športnik.«

10. eKOlOgiJa 
»Poskušam se vesti čim bolj 
ekološko in prenesti to tudi na 
svoje otroke. upam in verja-
mem, da ne živimo več v časih, 
ko se radiatorji v stanovanjskih 
blokih niso dali zapreti in so lju-
dje v zimskem času na veliko 
odpirali okna.«

V deseti številki revije Simply clever smo Vlada Kreslina, prek-
murskega trubadurja s črno kitaro, ki je pred kratkim izdal zgo-
ščenko Čarobnice, izzvali z desetimi besedami, ki predstavljajo 
vse, kar je preprosto brihtno ceniti v življenju. 
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S pomočjo strokovnjakov in 
ponudnikov tovrstnih na-
pitkov smo za vas izbrali 

pet vrhunskih receptov za smoo-
thieje, s katerimi se boste v za-
dnjih poletnih dnevih še posebej 
sladko in zdravo razvajali, jeseni 
pa se z nasmehom bojevali proti 
sivini. 

Smoothie je hitro in preprosto 
pripravljen napitek, v katerega 
lahko poljubno dodajamo razno-
vrstne mešanice zelenjave in 
sadja ter dodatkov, kot so med, 
oreščki, kosmiči ali koščki čoko-
lade. Da so še bolj hranljivi in še 
bolj polni antioksidantov, vita-
minov in mineralov, pa jih mnogi 
obogatijo še s tako imenovano 
superhrano (jagode goji, semena 
chia, maca v prahu, spirulina ipd.). 
Kombinacij in idej vam tukaj res 
težko zmanjka! 

Anja Horvat Jeromel, urednica 
spletnega portala Ekologičen 
(www.ekologičen.si), za lažje pre-
bujanje svetuje mlečni napitek, 
ki bo poživil vaša jutra ter dan, 
in to brez vnosa kofeina. Glavna 

sestavina je namreč gvarana, ki 
vsebuje gvaranin, kemično snov z 
enakimi značilnostmi, kot jih ima 
kofein. K dodatni energiji prispe-
vata tudi maca in kakav v prahu. 

V Juiceboxu (www.juicebox.
si) svetujejo, da v pripravo 
smoothie jev vključite avokado, 
saj jim ta doda posebno fin in kre-
mast okus. Obenem je avokado 
bogat vir nenasičenih maščobnih 
kislin, ki imajo na telo številne 
blagodejne učinke. Zaupali so 
nam recept za smoothie z ime-
nom Avokado Obrigado, za kate-
rega pravijo, da vsebuje posebno 
kombinacijo sestavin, ki bo ohra-
njala kožo napeto in sijočo še 
dolgo po tem, ko se bo poletje že 
prevesilo v jesen.

Strokovnjakinja za presno vegan-
sko prehrano Barbara Radojlovič, 
znana pod imenom Barbarella 
(www.barbarella.si), prisega na 
pripravo zelenih smoothiejev, 
polnih vlaknin in klorofila. Pri pri-
pravi teh zelenih napitkov upo-
rablja kombinacijo superživil, kot 
so pšenična in ječmenova trava 

ter alga spirulina, ki pripomorejo k 
razstrupljanju telesa. Za najbolj-
ši učinek priporoča pitje zelenih 
smoothiejev zjutraj na tešče. Pa 
dobro jutro!

Tudi nosečnice in doječe matere 
potrebujejo vso pomoč pri krepi-
tvi svojega imunskega sistema.
Tina Zdjelar, promotorka zdrave-
ga načina življenja in ustanovite-
ljica blagovne znamke Smooth 
(www.smooth.si), pravi, da lahko 
tudi nosečnice in doječe mamice 
uživajo superhrano, a v zmernih 
količinah, in priporoča vse zeleno, 
kot so na primer alge ali pšenična 
trava. 

Izčrpani od športa? Da je smo-
othie idealen obrok po športni 
aktivnosti, so nam pokazali v pod-
jetju aLIVE smoothie (www.a-live.
si), saj smo si s smoo thiejem VIIT 
hitro povrnili moči. Vsebuje veliko 
beljakovin in različne vrste super-
živil, od katerih sta dve slovenski 
– sončnična semena so odličen 
vir vitamina E in delujejo kot anti-
oksidant, bučna semena pa v sebi 
skrivajo bogastvo proteinov.

Ne odhajaj, 
POLETJE!

Besedilo: Ana Vidovič 
Foto: Shutterstock

Tudi ko bo od poletja ostal samo še lep spomin, naj v vas sije son-
ce! Pripravite si kozarec, poln vitaminov, hranilnih snovih in mi-
neralov, ter se razvajajte s čudovitimi okusi in pisanimi barvami 
osvežujočega napitka, ki je hkrati slasten obrok! 

5 ZVEZDIC  I  SIMPLY CLEVER



zeleNi razsTrUplJevalNi 
smOOThie (za 2 Osebi, 500 ml):

• 1,5 skodelice kokosove vode
• 1,5 skodelice nasekljanega jabolka
• ½ skodelice narezanega manga
• 1 skodelica mlade špinače
• 1 manjši krhelj bio limone  

(z lupinico)
• ½ čajne žličke spiruline
• ½ čajne žličke pšenične trave
• ½ čajne žličke ječmenove trave
• ¼ čajne žličke probiotikov v prahu

Sestavine zmešajte v močnem 
mešalniku in spijte takoj po pri-
pravi.

smOOThie, primereN  
ZA NOSEČNIcE (400 ML):
• pest surove špinače
• 1 jabolko
• ½ banane
• ¼ avokada
• majhna pest jagod goji 
• 2 dateljna
• žlička namočenih  

(vsaj 10 minut) semen chia 
• ¼ čajne žličke spiruline
• 200 ml rastlinskega mleka (riževo, 

ovseno, mandljevo)
• 100 ml vode

V močen mešalnik dajte sadje in 
superhrano. Dobro premešajte in 
zdrav okusen napitek je pripravljen.

• 1 jabolko
• 2 banani
• ½ majhne bučke 
• pest mandljev
• pest bučnih semen
• pest sončničnih semen
• 2 žlici semen chia
• 3 žličke konopljinih  

proteinov
• 1 žlička yacona v prahu 

(sladilo)
• 300 ml ovsenega mleka

Sestavine zmešajte v gost in 
gladek sok ter spijte po špor-
tni aktivnosti ali pa kot zdrav 
beljakovinski obrok hrane. 
Dober tek!

avOKaDO ObrigaDO  
(300 ml):

• 2 žlici borovnic
• 1/4 avokada (mehkega)
• 3 brazilski oreščki
• 150 ml naravnega jogurta
• 1 skodelica ananasa
• 100 ml sveže iztisnjenega  

jabolčnega soka

Vse sestavine stresite v 
mešalnik in do gladkega pre-
mešajte. Smoothie nalijte  
v kozarec in samo še uživajte.

NamesTO JUTraNJe Kave 
(350 ml):

• 300 ml vode
• 1 jedilna žlica masla iz oreščkov
• ½–1 čajna žlička gvarane
• ½ čajne žličke mace v prahu
• ščepec vanilije v prahu
• 2 čajni žlički kakava v prahu
• sladilo po okusu 

Vse sestavine dajte v 
mešalnik in preme-
šajte do gladkega. 
Nalijte v kozarec 
in že je pred 
vami napitek 
za dober za-
četek dneva.

smOOThie viiT (500 ml):
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Kolesarjenje postaja vse 
bolj priljubljena oblika pre-
življanja prostega časa z 

vso družino. A čudovita Slovenija 
premore le malo kolesarskih stez, 
zato se je treba tudi na manj pro-
metnih cestah ves čas zavedati, 
da se lahko kadar koli pojavi kak 
avto in da je varnost na prvem 
mestu. Šele potem pridejo na vr-
sto vsi drugi užitki!

Preden pa se z družino odpravite 
na kolesarjenje, si preberite še 
nekaj nasvetov, da se ne bo lep 
dan spremenil v družinsko moro. 
Za začetek potrebujete dobre 
nosilce, ki bodo čvrsto držali vaša 
kolesa. Družina ima več kot dve 
kolesi, zato so najprimernejši 
strešni nosilci. Nanje boste lažje 
dali kolesa, če bo prvo kolo obr-

njeno s krmilom v smeri vožnje, 
drugo nazaj in spet tretje naprej 
ter četrto nazaj. Vedno kupujte 
take nosilce, ki se lahko zaklene-
jo. To ne velja zgolj zaradi zaščite 
pred krajo, temveč predvsem za-
radi tega, da se nosilci ne odprejo 
med vožnjo. Bodite tudi skrajno 
pozorni na višino vozila s kolesi 
vred. Razne veje, garaže ali tesni 
podvozi so sila neprijetne ovire. 

Ko so kolesa na strehi avtomo-
bila, ne smejo imeti na sebi nič 
dodatne opreme, kot so bidoni, 
otroški sedeži ali števci, in sicer 
predvsem zaradi tega, da se med 
potjo kaj ne izgubi. V avto si dajte 
tudi nekaj kolesarskega orodja, 
ker se doma skoraj vedno kaj po-
zabi priviti ali nastaviti. Pri stre-
šnih nosilcih koles je največkrat 

glavna ovira višina. Manjši na-
mreč težje pripnejo kolesa, a se 
da to zagato rešiti zelo elegan-
tno. Zložljiva pručka, ki je vedno 
v prtljažnem prostoru, je nujni del 
kolesarske opreme, kajti plezanje 
po pragovih avtomobila vas bo 
spravljalo ob živce. 

Pa ne pozabite: sile, ki delujejo na 
več koles na strehi avtomobila, so 
zelo velike, zato je pomembno, 
da izberete najvarnejše nosilce. 
Njihova osnovna funkcija je na-
mreč, da zadržijo kolesa na strehi 
takrat, ko morate močno zavirati, 
hitro in sunkovito reagirati v ovin-
kih ali ob izogibanju nepredvidlji-
vim oviram ter seveda pri večjih 
hitrostih. Vožnjo ustrezno prila-
godite in nikoli ne pozabite, da 
imate na vozilu prtljago!

družina 
NA kOLESu

Besedilo: Miroslav Braco Cvjetičanin 
Foto: Turizem Bohinj, LTO Kranjska Gora - Matjaž Vidmar, TIC Koper - S. Gobbo

izberite, kam naj vas danes vodi pot, in od-
kolesarimo skupaj popolnemu družinske-
mu doživetju naproti!

DRuŽINSKO  I  SIMPLY CLEVER



1   bOhiNJsKa KOlesarsKa
sTeza 

Izhodiščna točka: Verjetno naj-
lepša kolesarska steza v Sloveniji 
se začne v Bohinjski Bistrici (na 
stezo lahko zavijete desno nekaj 
sto metrov od Petrolove bencin-
ske črpalke, drugi vstop je na poti 
med Bistrico in Brodom, in to na 
desni strani).
Dolžina: 15 km, višinska razlika 
150 m, v celoti asfaltirana.
posebnosti: Ob stezi, ki pelje po 
čudoviti okolici in vodi skozi idilič-
ne bohinjske vasi, so lične lesene 
postojanke, ki so namenjene po-
čitku in hkrati ponujajo zavetje 
pred dežjem. 
Najboljši čas za izlet: V poletnem 
času je Bohinj hladni obkladek, ki 
pomaga preživeti neznosno me-
stno betonsko vročino.

2   KraNJsKOgOrsKa 
KOLESARSKA  ŽELEZNIcA

Izhodiščna točka: Mojstrana (sle-
dite modri tabli D-2).
Dolžina: 12 km do Kranjske Gore, 
vendar se steza konča na drugi 
strani odprte meje, 15 km globoko 
v Italiji v mestecu Trbiž. 
posebnosti: Steza je speljana 
po bivši železniški progi, zato je 
še toliko zanimivejša. Pot se do 
Kranjske Gore sicer rahlo vzpenja, 
vendar otroci zaradi zanimivosti 
poti tega ne bodo niti opazili. Če 
boste nadaljevali proti Trbižu, ne 
spreglejte bike parka v Kranjski 
Gori, Mangrtskih oziroma Belo-
peških jezer, čudovitih Zelencev, 
vasi Rateče in seveda Trbiža, ki so 
ga nekoč oblegali slovenski kupci 
kavbojk in usnjenih jaken.
Najboljši čas za izlet: V poletnem 
času. Pot je v večini speljana skozi 
senčno obrobje gozdov.

3   pOKlJUKa, 
          KislO mleKO iN mir

Izhodišče: Šport hotel (desno s 
parkirišča proti Goreljku, na desni 
strani glej smerokaz za Zajamni-
ke).
Dolžina: 23 km, delno asfalt, ve-
činoma makadam. Prekolesarili 
boste krog od Šport hotela preko 
Goreljka, Zajamnikov, uskovnice, 
Rudnega polja in nazaj do Šport 
hotela.
posebnosti: Zajamniki so na vsa-
kem seznamu slovenskih idilič-
nih planin. Na uskovnici se lahko 
okrepčate z domačo hrano – ne 
pozabite na kislo mleko. 
Najboljši čas za izlet: Vsekakor 
poletje. Ko v dolinah žge nezno-
sna vročina, je Pokljuka balzam za 
vso družino.

4   POREČANKA, MIMO OLJK
iN sKOzi preDOre

Izhodišče: Škofije, smer Srmin, 
čez viadukt, ki prečka avtocesto 
A1, in vse do Lucije, v Sečovljah pot 
zapusti Slovenijo in se nadaljuje 
čez hrvaško Istro vse do Poreča. 
Za družinsko kolesarjenje je pov-
sem dovolj, če se peljete zgolj od 
Škofij do Sečovelj in nazaj.
Dolžina: 60 km v obe smeri, pri-
merna za otroke nad 10 let.
posebnosti: Po slovenski Istri 
teče del ene najprijetnejših kole-
sarskih poti v naši bližini nasploh. 
Po njej lahko kolesarimo tudi 
družinsko, saj ni zahtevna, je pa 
nadvse zanimiva, saj prav tako 
kot kranjskogorska teče po zapu-
ščeni železniški progi, po poteh, ki 
jih iz avta ne opazite. Za otroke je 
bližina morja dodatna motivacija 
za poganjanje pedalov. Nagledali 
se boste oljk, vozili skozi predore, 
vasi in mesta …
Najboljši čas za izlet: Pomlad in 
jesen, kajti poleti je lahko precej 
vroče, čeprav predori prijetno 
hladijo.

5   KOlesarJeNJe pOD zemlJO

Izhodiščna točka: Rudarski mu-
zej v Mežici, kjer se morate dogo-
voriti z vodičem, ki vas bo peljal do 
vhoda v jamo. Izhod iz jame je v 
drugi dolini. Od tod boste po cesti 
odkolesarili nazaj do rudarskega 
muzeja na Glančniku. Tam boste 
oddali izposojeno opremo in opra-
li kolesa ter si ogledali številne 
muzejske zbirke. Za dogodivščino 
s kolesi 500 metrov pod zemljo 
potrebujete najmanj 2 uri časa. 
Dolžina: 5,5 km, primerna tudi za 
otroke pod 10 let. 
posebnosti: Če to ne bo zanimivo 
za vaše otroke, potem jih boste 
težko prepričali za kako drugo 
turo! Spodaj je stalna temperatu-
ra 10 stopinj Celzija, zato v muzeju 
priporočajo uporabo dolgih hlač, 
oblačil z dolgimi rokavi, vetrovk in 
kolesarskih rokavic, in to ne glede 
na letni čas. Izlet je plačljiv, lahko 
pa si izposodite tudi kolesa. V 
ceno so vključeni vodenje, prevoz 
do vhoda v jamo, izposoja svetil-
ke in čelade ter ogled muzeja na 
Glančniku. Le dan prej pokličite na 
telefonsko številko 02 870 30 60!
Najboljši čas za izlet: Vse leto.
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Vsak mesec 
plačujete 1 % 
maloprodajne 
cene izbranega 
vozila.

Za tiste brez večjih 
prihrankov, ki si lažje 
privoščite mesečno 
plačevanje manjšega 
zneska  kot plačilo 
polovice ali celotne 
kupnine.

Bonus: Prvo leto 
vam pripada še 
Porsche Kasko 
zavarovalna polica 
za 1 evro na mesec.*

»ODSTOTEK«
aKciJa: šKODa za 1 %

kateri avto si lahko privoščite z denarjem, ki ga imate 
na voljo? več informacij in konkretni izračuni za različne 
modele vozil Škoda:
 www.skoda.si/aktualno

VEČ

Izbira po vaši meri

Besedilo: Barbara Bizjak

Da bodo tudi v teh časih varnost, tehnološka in oblikovna dovrše-
nost ter okoljska prijaznost že tako cenovno racionalnih modelov 
Škoda čim bolj dosegljive, lahko izbirate med dvema privlačnima 
ponudbama finančnega lizinga. Poučite se o razlikah med njima!

FINANCIRANJE  I  SIMPLY CLEVER

ŠELE ČEZ 3 LETA PLAČATE DRUGO POLOVICO
ALI PA TUDI NE .............. več na www.škoda.si 6.482€ ...............4.549€4.549€ ...............ŠELE ČEZ 3 LETA PLAČATE DRUGO POLOVICO

ALI PA TUDI NE .............. več na www.škoda.si
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ALI PA TUDI NE .............. več na www.škoda.si 6.482€6.482€ ...............4.549€............... ŠELE ČEZ 3 LETA PLAČATE DRUGO POLOVICO

ALI PA TUDI NE .............. več na www.škoda.si 5.483€5.483€ ...............

 POL CENE / CEL AVTO / POL CENE / CEL AVTO / POL CENE / CEL AVTO / POL CENE / CEL AVTO / POL CENE / CEL AVTO // POL CENE / CEL AVTO /

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,5–5,8 l/100km in 105–134 g/km.Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,5–5,8 l/100km in 105–134 g/km.Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,5–5,8 l/100km in 105–134 g/km. Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,5–5,8 l/100km in 105–134 g/km.



Sklenete lahko 
aneks in za plačilo 
preostanka dolga 
pogodbo podaljšate 
še za do 84 mesecev.

Pri trgovcu se 
dogovorite za odkup in/
ali zamenjavo vozila po 
sistemu staro za novo.

Ali pa tudi ne. 

Kako to?
Ob nakupu plačate 
polovico maloprodajne 
cene vozila, preostanek 
pa na račun lizingodajalca 
nakažete čez tri leta.

Za tiste, ki imate 
privarčevanega 
nekaj denarja, 
vendar ta ne 
zadošča za plačilo 
celotne kupnine.

»POLOVIČKA«
aKciJa:  pOl ceNe, cel avTO

Bonus: Prvo leto 
vam pripada še 
Porsche Kasko 
zavarovalna polica 
za 1 evro na mesec.*

* Velja le ob hkratni sklenitvi finančnega lizinga pri Porsche Leasing SLO, d. o. o., v okviru akcij POL CENE / CEL AVTO in NOVA ŠKODA ZA 1 % NA MESEC za 
prvo leto zavarovanja in sklenitvi permanentne kasko police pri Porsche Versicherungs AG, podružnica Slovenija, če bo zavarovanje v veljavi vsaj 2 leti.
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V tem času boste prevozili razdaljo, enako približno 19-kratniku obsega našega planeta. In ne glede na to, kje živite, 
se morate vedno počutiti kot doma. Zato vam novi ŠKODA Superb izreka toplo dobrodošlico. Z značilno zunanjostjo vam 
bo že na daleč razvnel srce, navznoter pa zadovoljil še vaš izbran okus. Seveda ima več kot dovolj prtljažnega prostora, 
hladilni predal ter udobne usnjene sedeže za vas in vaše goste. Ob slabem vremenu boste v zadnjih vratih našli tudi 
originalni Superbov dežnik. Če iščete čudovito lokacijo za dobršen del svojega življenja, ne odlašajte: še danes se pri 
svojem trgovcu Škoda dogovorite za testno vožnjo.

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,2–9,3 l/100 km in 109–215 g/km.
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www.škoda.si

SIMPLY CLEVER

V avtu preživimo tri leta svojega življenja.
Novi ŠKODA Superb. Udobje kot nikjer drugje.

facebook.com/SkodaSlovenijaOffi cial
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