
12
Po prednostni 
Nova Škoda 
Octavia. 
Prva dama pač! 

24
Pet zvezdic 
Divja hrana? 
Mlask!

26
Družinsko 
Mami, oči! 
Kdaj gremo 
v živalski vrt?

simPly clever
www.škoda.si

09

maj 
2013

revija za brihten odnos do življenja

w
w

w
.s

im
p

ly
cl

e
v

e
r.

si

Rituali:
drobni prazniki 

življenja



SIMPLY CLEVER

Enkrat za vselej se nehajmo prepirati. Velikost je pomembna. Nova ŠKODA Octavia Combi je s 610-litrskim prtljažnikom 
narejena točno v skladu s to resnico. Prav tako, kot so pametni postali telefoni, mora tak postati tudi prostor. Zato smo 
ga izrabili s pametnimi izboljšavami, kot so pritrdilne mreže za prtljago in številne druge domislice za boljši izkoristek.
 
K navdušujoči izkušnji vožnje z novo Octavio prispeva marsikaj: recimo novi elegantni, a hkrati dinamični dizajn, 
zmanjšana teža, kar pripomore k manjši porabi goriva, in druge preprosto pametne rešitve, ki so v vsakdanjo pomoč. 
Številne tehnološke izboljšave vožnjo naredijo še zabavnejšo, varnejšo in bolj uživaško. Izkusite izjemnost, 
zapeljite novo Octavio Combi na testno vožnjo od junija dalje.

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,8–6,1 l/100km in 99–141 g/km.
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Fantje, čas je za večjo igračo.
Nova ŠKODA Octavia Combi.

www.škoda.si



NOvA iN 

iZJemNA. 

POMLAD!

Ta letni čas nam je vsem pri srcu in komaj že ča-
kamo, da se zemlja pošteno ogreje. Poleg narave 
pa se spreminja tudi kvaliteta naših življenj in za 
boljše počutje ne skrbijo le živahnejši odtenki, am-
pak to počnejo tudi dobrohotni ljudje. Raziskovalci, 
ustvarjalci in tisti, ki presegajo miselne okvire. Ne-
kateri se navdušujejo nad divjo kulinariko, drugi se 
zbirajo v kulturnem središču vesoljskih tehnologij, 
tretji pozabijo na čas ob preprostih igrah v naravi. 
Vsak od nas pa ima tudi kak droben ritual, ki pomir-
ja in razveseljuje.

In prav zdaj na ceste prihaja nov avtomobil, ki bo 
razveselil vse, ki uživamo v izjemni vožnji. Nova 
Škoda Octavia je izkušena, a sodobna. Prostorna 
in udobna, elegantna in lahkotna. Za 9 centime-
trov daljša in 4,5 centimetra širša, ob tem pa za 
kar 102 kilograma lažja. Brihtna, ker je med vsemi 
dosedanjimi različicami najvarnejša. Opremljena je 
namreč s tehnološko naprednimi asistenčnimi sis-
temi, na katere se lahko zanesemo tudi v izjemnih 
situacijah. 

Škoda Octavia velja za prvo damo Škodinih avto-
mobilov. Že junija se ji pridruži tudi sveža različica 
sestrskega modela, Škoda Octavia Combi. To pa ne 
bo edini model, o katerem se bomo v letu 2013 z 
veseljem razpisali. Potem ko smo v zadnjem letu 
na trg poslali že dva povsem nova avtomobila – to 
sta bila Škoda Citigo in Škoda Rapid – še pred izte-
kom tega leta prihajata prenovljeni Škoda Superb 
in novi Škoda Rapid Spaceback.

Ste pripravljeni? Vabim vas na skupno vožnjo med 
pomladne novosti!

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

IZ VSEBINE

12
PRVA DAMA PAČ!
Jure Gregorčič, novinar 
SiOL-a o novem modelu 
Škoda Octavia.
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1   eNA levA, eNA ZeleNA
Potrebščine: narava, domišljija.

Na sprehodu poskušajmo poiska-
ti čim več stvari v določeni barvi 
ali obliki, ki spominja na črke. Če 
bomo iskali polžje hišice, lahko 
hodimo počasi in oponašamo 
polže. Le koliko časa bomo zdržali 
v počasnem koraku? Ko so kraji s 
stoječo vodo polni žabic, lahko 
oponašamo skakanje in regljanje. 

2   VREČkA ZAkLADOV
Potrebščine: narava, eko vrečka.

Pojdimo v bližnji gozd in s seboj 
vzemimo ekološko vrečko, iz-
delano iz okolju prijaznih mate-
rialov, na primer tekstila. Vanjo 
bomo shranili nabrane zaklade 
narave. Nabiramo lahko razno-
vrstno kamenje, listje, vejice, 
plodove … Ali še znamo opazo-
vati naravo in se razveseliti ma-

lenkosti, ki jih v njej najdemo? 
Ali lahko v njej vidimo igračo iz 
naravnih materialov, ki jo bomo 
pozneje skupaj napravili (glasbi-
lo, avtomobilček, lutko, palčkovo 
duplino)? Naj naša domišljija in 
ustvarjalnost ne poznata meja! 
Le odpraviti se moramo tja, kjer 
je naš pravi dom.

Odpravimo se v naravo in se igrajmo! Radovednost 
nam je vsem prirojena in prava škoda bi bila, če življe-
nja ne bi spoznavali tam, kjer se odvija. Predstavlja-
mo vam pet iger, ki bodo popestrile vaša družinska 
potepanja.

Besedilo: Jerneja Pavček, Eko Vila  
Foto: Shutterstock

V naravi 
sem doma
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3   NeviDNi OrKester 
Potrebščine: jasa, travnik ali 
gozd.

Vsi skupaj se postavimo v krog in 
zapremo oči. Zelo natančno pri-
sluhnemo zvokom iz okolice. Po 
približno eni minuti vsak od nas, 
lepo po vrsti, pove, kaj je slišal. 
Štejejo le zvoki iz narave:  šele-
stenje vetra v krošnjah, brenča-
nje čebel, kljuvanje detla v deblo, 
pokanje vej, oglašanje črička, 
brenčanje muhe … Ko se nam 
vsem skupaj sluh izostri, slišimo 
veliko več. Otrokom lahko poja-
snimo, da smo vsi del nevidnega 
orkestra na planetu Zemlja in 
da je prav, da se zavedamo drug 
drugega. 

4   DeluJem NA sONce 
Potrebščine: prostor v naravi in 
manjše krpice.

Sodelujoče, ki naj čepijo, razde-
limo v dve skupini. Ena polovica 
udeležencev ima v rokah manjše 
krpice, drugi se vzpnejo na prste 
in stegujejo dlani proti soncu. Po-
skušajo občutiti toploto sončnih 
žarkov. Čez nekaj časa jih otroci 
iz skupine, ki čepi, vprašajo: »Ste 
že polni energije sonca?« Ko od-
govorijo, da imajo energije do-
volj, začnejo vsi tekati okoli. Prej 
čepeči otroci krpico odložijo na 
otroka, ki je lovil energijo sonca.  
Pokrivanje se nadaljuje, dokler ni 
pokrit zadnji otrok, potem skupini 
zamenjamo.

5   LOViMO kREsniČkE
Potrebščine: prostor v naravi, 
kresnička, baterijska svetilka.

Igra je primerna za poletne ve-
čere. Vsak otrok ima pri sebi eno 
ali več kresničk (odsevnikov) in 
baterijsko svetilko. Kresničko 
naj obrača tako, da ga lahko 
drugi otrok s svetilko osve-
tli. Takrat naj zakliče besedo 
»kresnička«, prijatelj pa mora 
ugotoviti, kdo je. Pokličeta se 
po imenih. Potem lahko vlogi 
zamenjata. Ko otroci prižigajo 
in ugašajo svetilke, spoznava-
jo, da nam pravilno nameščena 
kresnička pomaga, da v temi 
postanemo vidni in tudi ob ce-
stah bolj varni.

3
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RItuaLI: 
DROBNI PRAZNIKI

ŽIVLJENJA

V SREdIŠČu  I  SIMPLY CLEVER



srečo imam, da živim v družbi, ki me pri dvajsetih ni sili-
la v poroko, in hkrati iz srca privoščim prijateljici, ki je ta 
korak izbrala. Vesela sem, da živim v družbi, ki mi pusti, 
da sama postavljam pravila. Hkrati pa skoraj ne najdem 
prostora, kjer ne poslušam brnenja telefonov, tablic in 
drugih sodobnih naprav, ki so se prikradla v naša življe-
nja, tako k družinskem kosilu kot v posteljo. 

Besedilo: Nika Logar 
ilustracija: Zoran Pungerčar
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V 
globalizirani vi-
sokotehnološki 
družbi z informa-
cijami in dobrinami 
na dosegu klika 
se na prvi pogled 

zdi, da so izbire neskončne, ra-
cionalne in samo naše. Že dolgo 
vemo, da dečki postanejo moški 
tudi brez tveganih in krutih ritu-
alov moškosti, da ženske v času 
menstruacije niso nečiste in da 
obredni plesi ne bodo prinesli 
bogate letine. Ponosni smo, da 
si dogodke razlagamo s pomočjo 
znanstvenih dognanj in življenja 
krojimo po lastni volji. Če želimo, 
si lahko ustvarjamo nove, inti-
mne obrede, ne da bi nas pri tem 
označili za odpadnika ali oklicali 
za čarovnico. Tradicionalne na-
vade, običaje in rituale pa – sku-
paj z nageljni na oknih in peko 
potice za praznike – potiskamo 
v babičino skrinjo kulturne dedi-
ščine ter jih občasno, kadar nam 
to ustreza, potegnemo na plano, 
in to v obliki tematske zabave, 
nedeljskega obiska etnofestiva-
la ali divje fantovščine ob zvokih 
harmonike, s katero preseneti-

mo prijatelja. So torej običaji in 
obredi izgubili pomen ter postali 
povsem naključni, stvar naše 
svobodne izbire? Ni tako prepro-
sto. Da bi razumeli, kako močno 
še vedno določajo naš vsakdan, 
moramo pogledati malo globlje.

KrAtKA ZgODOviNA 
OBreDOv
dr. Borut telban z Inštituta za 
antropološke in prostorske štu-
dije ZRC SAZu pojasnjuje, da so 
bili obredi zelo pomembni že za 
pračloveka. »Človek se je začudil, 
da sploh je. Zato se je ustrašil, da 
bo sonce izginilo, da bodo ljudje 
še naprej umirali in podobno. In 
je začel soustvarjati svoj življenj-
ski svet: naravo in kulturo. Opra-
vljal je obrede, da je zemlja rodila, 
obrede zdravljenja, obrede po 
smrti, da je pokojni lahko odšel 
med mrtve in da so živi ostali med 
živimi.« Plemenske družbe so, 
nadaljuje Telban, razvile obrede 
odraščanja, začasne osamitve 
od družbe, s katerimi so deklice 
in dečki iz otrok postali ženske 
in moški. »Na koncu jih je obred 
'izvrgel' kot ljudi, ki so jim vcepili 

vrednote skupnosti ali družbe. 
Šele po zaključni svečanosti so 
se vrnili. A to pot so bili drugačni 
kot prej. Tako so jih videli drugi in 
tako so se videli sami.« In nič dru-
gače ni danes.

iNterPretAciJA 
PriPADNOsti
»Obredi ostajajo pomembni, do-
kler obstajajo družbe, saj ljudi 
združujejo in jih navdajajo z ob-
čutkom pripadnosti – drug dru-
gemu in skupnosti,« pojasnjuje 
Telban. »Tako na primer ni čudno, 
da se mnogi borijo za pravico do 
istospolnih porok, saj se šele s 
poročnim obredom res potrdi 
odnos oziroma priznanje zveze 
tudi od zunaj.« Prav zaradi pou-
darjenega pomena racionalnosti 
in individualnosti ljudje obrede 
morda potrebujemo še bolj kot 
prej. »Svet je poln drobnih oseb-
nih obredov, obredov manjših 
skupin in seveda še vedno velikih 
nacionalnih obredov, v katerih se 
glasba, gibanje, besede in simboli 
skupaj zlijejo v en sam cilj: združiti 
vse v občutek skupnosti in pripa-
dnosti.« Ob tem Telban omenja 

Ana lukner, ustanoviteljica dobrodelne 
organizacije Anina zvezdica  
Odkar pomnim, imam najrajši družinske 
obrede, predvsem zajtrk, ki so nam ga 
starši od zgodnjega otroštva pa vse do let, 
ko sem že obiskovala srednjo šolo, pripra-
vili vsako jutro pred odhodom od doma. 
Drugi pomemben ob(r)ed je božični fondi 
– tradicija, ki jo v naši družini negujemo že 
desetletja. Ko bom imela svoje otroke, se 
bom prav gotovo potrudila, da bodo tudi 
oni cenili trenutke v krogu družine. 

sekumady conde, 
voditelj poročil na TV slovenija 
Čas mojih ritualov so jutra, saj navadno 
vstajam že ob petih. Najprej je čas za pol 
ure meditacije, temu sledita joga in nekaj 
telovadbe. Okrog pol sedmih spijem 
jutranjo kavo in preberem nekaj sloven-
skih ter tujih spletnih portalov z novicami, 
preverim spletno pošto in dogajanje na 
socialnih omrežjih. Sledi jutranja toaleta, 
ob osmih pa nujno sprehod s psičko. Ob 
devetih pa je čas za odhod v službo.

znani Slovenci o obredih
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nAVADE, ObiČAji ALi ObREDi?
Čeprav si različne stroke niso čisto edine glede ločnice med navadami, obredi 
in običaji, dr. Telban podaja nekaj splošnih smernic. Navade so vsakdanji 
načini, prakse, kako počnemo stvari, kadar o njih ne razmišljamo. So individu-
alne, nevezane na kulturo, zato jih najlažje vrednotimo – grajamo ali hvalimo. 
Medtem ko so navade osebne in rutinske, so običaji načini delovanja, določeni 
s kulturnim okoljem in preteklostjo. Presegajo delovanje posameznika in 
vključujejo določena pravila, zato smo pri njih pogosto previdni, da ne bi kje na-
redili napake. Tudi običaji se navezujejo na tradicijo, a je ta pri obredih mnogo 
bolj zgoščena. Pri obredih se izvajajo nevsakdanje, posebne prakse, nabite s 
simbolnimi pomeni, zato so dramatični, včasih celo nasilni, kar je upravičeno z 
namenom obreda. Zaznamujejo spremembo – na osebni ali družbeni ravni – in 
so pogosto povezani z religijo ali kulturno-političnimi praksami, kar jim da okvir 
in hkrati moč.

ivan esenko, avtor, fotograf,  
naravovarstvenik in čebelar 
Sem »jutranji tič« in pri nas vstajam 
prvi. Ko pristavim za kavo, sledi pogled v 
naravo, da preverim, kako se imajo drugi 
prebivalci naše dolinice – ptice in veve-
rice, ki se gostijo v kar šestih krmilnicah 
zraven hiše. Ker so v zimskem času še 
kako hvaležne za hrano, sta preverja-
nje in polnjenje krmilnic nujno dnevno 
opravilo. Obenem pa je stik z naravo tudi 
obred, iz katerega črpam vedno nove 
ideje in navdih.

marcel rodman, 
hokejski reprezentant  
Še najbližje obredu je potek dneva pred 
tekmo, ki je pri meni že leta vedno enak. 
Potem ko vstanem – uro budnice zadnje 
čase določa sin – in z družino pojemo 
zajtrk, se odpravim na neobvezni trening. 
Sledi kosilo z družino, popoldne pred 
večerno tekmo pa je obvezna ura in pol 
spanca. Ko se vrnem s tekme, družinica 
navadno že spi, jaz pa si vzamem čas za 
pregled novic in športnega dogajanja.
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tudi politične obrede, ki so pose-
bej značilni za čas uporov, v kate-
rem živimo. Obredne prakse upo-
rabljajo vse strani, značilno pa 
je, da pripadniki različnih skupin 
simbole, uporabljene pri obredih, 
razumejo različno. Boj za pome-
ne in interpretacije tako – tudi v 
medijih – prinaša še večje razkole 
in konflikte.

ODNOs DO lJuDi iN OKOlJA
Z nezmanjšanim pomenom 
obredov v sodobni družbi se stri-
nja tudi dr. karmen Šterk z lju-
bljanske Fakultete za družbene 
vede, ki izpostavlja, da z obredi 

poleg pripadnosti vzpostavlja-
mo tudi čustven odnos do ljudi 
in okolja. Tudi sama poudarja, 
da so svobodne, naključne iz-
bire in nizi dogodkov le navide-
zni, saj smo v sodobnem svetu 
bolj kot kdaj prej vpeti v mrežo 
pričakovanj. »Obredi so procesi 
prehoda, sprememb in prila-
gajanj družbenim vlogam, ki v 
družbi potekajo neprestano, le 
da se jih zaradi družbeno bolj 
sprejemljive vsebine in (vsaj na 
videz) milejših sankcij, če se jim 
ne uklonimo, morda ne zaveda-
mo.« Namen in forma obredov 
tako skozi zgodovino ostajata 

nespremenje-
na, spreminja 
pa se vsebina; 
nekdaj so bili 
obredi vsebin-
sko osredoto-
čeni na fizično, 
za našo per-
cepcijo celo 
kruto spremi-
njanje ali ukla-
njanje telesa, 
danes pa so 
odgovornost 

za opravljanje obredov in obi-
čajev ter tudi sankcije v primeru 
nespoštovanja preložene na po-
sameznika. »Svobodna volja in 
izbira,« pravi Šterkova, »sta tako 
le utvara. Namesto realne, ma-
terialne avtoritete nad nami leb-
dijo pričakovanja družbe, fizično 
kazen pa nadomeščata slaba 
vest in socialna izločenost.« 

OBreDi v virtuAlNi DOBi
Razvoj komunikacijske tehnolo-
gije, širjenje življenja na svetov-
ni splet, predvsem pa družbena 
omrežja pomembno vplivajo na 
spremembe starih, pa tudi po-
rajanje novih obredov in navad 
– tako individualnih kot tudi sku-
pinskih. Eva Vrtačič, asistentka 
na Fakulteti za družbene vede, 
kot najočitnejšega izpostavlja 
jutranji obred, s katerim se iz ne-
prespanega posameznika prele-
vimo v urejenega, na izzive pri-
pravljenega sodelavca. »Nekdaj 
je tipičen jutranji obred vključeval 
kavo in branje časopisa. Danes 
so časopis zamenjali pametni te-
lefoni ali tablice ter brskanje po 
Facebooku in Twitterju.«

9

M
a

j  
20

13



dobrodošel na svet! 
Obredi nas – ne glede na to, v kateri kulturi in času smo rojeni – 
spremljajo vse življenje. ker je pomlad čas novih začetkov, smo 
tokrat zbrali nekaj obredov in navad, povezanih z rojstvom.

ZDA: baby shower
Baby shower je zabava, ki jo prijate-
ljice bodoči mamici pripravijo nekaj 
tednov pred porodom. Običajno je 

rezervirana za ženske, ki ob tej prilo-
žnosti prijateljico tudi obdarijo.

slovenija: moški večer
Pri nas rojstvo običajno najprej pra-

znuje očka s svojimi prijatelji, in to prvi 
večer po rojstvu otroka. Ker je v navadi 

nazdravljanje, je zato očka naslednji 
dan pogosto bolj utrujen kot mamica.

Japonska: nazaj k staršem
Japonke se po rojstvu otroka tradicio-
nalno za mesec dni ali več preselijo v 
hišo svojih staršev, vsaj enaindvajset 

dni po porodu pa naj bi z otrokom 
ostale v postelji.

Brazilija: obdarovanje
V Braziliji z bodočo mamico ravnajo kot 
s princesko, po porodu pa se na obisk 
na domu zgrnejo prijatelji. V navadi je 
obojestransko obdarovanje, novope-

čeni starši običajno podarijo simbolična 
darilca z zahvalo v otrokovem imenu.

Turčija: lohusa şerbeti
Turški otroci naj prvih štirideset dni 

življenja ne bi zapustili svojega doma, 
mlada mamica in gostje, ki jo obiščejo, 
pa v tem času pijejo posebno sladko 

pijačo »lohusa şerbeti« – poporodni šer-
bet, odišavljen z nageljnovimi žbicami.

sierra leone: obredi poimenovanja
V Afriki so obredi poimenovanja otroka 

tradicionalno enako pomembni kot na primer 
poroka. V kulturi Koranko v državi Sierra 

Leone otroka poimenujejo ob mraku osmega 
dne po njegovem rojstvu. Pri tem so prisotni 
vsi člani širše družine, pa tudi ime otrok dobi 

po umrlem ali še živečem članu družine.

Drugi običaj, ki je pritegnil njeno 
pozornost, je objavljanje foto-
grafij na družbenih omrežjih. »Če 
ni bilo objavljeno na Instagramu, 
se ni zgodilo,« se pošali, a resno 
dodaja, da ima to na prvi pogled 
povsem površno in naključno 
početje globlje ozadje. »Večerno 
druženje s prijatelji ali nedeljski 
družinski izlet sta z narcističnim 

iskanjem pozornosti in priznanja 
s strani spletne skupnosti dobila 
nove dimenzije,« ugotavlja Vr-
tačičeva. Danes nam torej ni do-
volj, da smo bili na potovanju, se 
odselili od doma ali prvič postali 
starši; pomembnost dogodka se 
poleg izkušnje same vrednoti s 
številom všečkov ali deljenj na 
socialnih omrežjih.

»Najzanimivejša navada, ki je 
vezana samo na družbene medi-
je, je fotografiranje hrane,« foto-
grafsko zbiranje dokazov ome-
nja tudi Nina kožar, svetovalka 
za spletno komuniciranje. Hkrati 
izpostavlja problematičnost po-
četja, značilnega predvsem za 
tako imenovano hipstersko sub-
kulturo: »Nekatere restavracije v 
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Vlado kreslin o obredih 

NAmig ZA NA POt:
V Vladovem rojstnem kraju, Beltincih v Prekmurju, že 
več kot štirideset let pripravljajo mednarodni folklor-
ni festival. Namen festivala, ki poteka konec julija, je 
ohranjanje šeg in običajev, ki so v krajih ob Muri zazna-
movali veselje kmetov ob koncu žetve. 
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Prekmurje, od koder izhajate, je s svojimi skrivnostnimi meglica-
mi in preprostimi, prijaznimi ljudmi gotovo pokrajina s številnimi 
običaji in obredi. kateri med njimi so vam najbolj ostali v spominu?
Iz mladosti se še najbolje spominjam, da smo otroci peli božične pe-
smi po hišah in s »pametnicami« tepežkali Beltinčane v ranem jutru 
na štefanovo. 

Kaj pa navade, povezane z glasbo in nastopanjem? 
Preden gremo na oder, z bendom po navadi stopimo skupaj, se pri-
memo za roke in si še kaj zaupnega povemo, bodisi o nastopu ali pa 
kar tako.

kaj pa klobuk, vaš zaščitni znak? 
Klobuk, ki ga nosim na koncertih, izhaja iz prekmurske narodne noše. 

kot glasbenik ste veliko na cesti. imate pri vožnji z avtomobilom 
kak zanimiv običaj ali navado, morda razvado? 
Edina navada, ki jo gojim v avtu, je, da si zavrtim glasbo s CD-predva-
jalnika in skočim po kavo na bencinsko črpalko. Pravzaprav bi rekel, 
da sam nimam nobenih posebnih navad, niti ne gojim običajev, ki bi 
bili zame posebej pomembni.

svetu so že prepovedale slikanje 
in objavljanje njihovih jedi, ker bi 
rade gostom zagotovile mirno 
uživanje hrane brez bliskanja s 
fotoaparati oziroma pametnimi 
telefoni.«

Še en običaj, ki se je v 21. stoletju 
preselil na svetovni splet, je če-
stitanje za rojstni dan – namesto 
z voščilnico ali v živo si danes 
voščimo na steni družbenega 
omrežja. »Kljub temu se naj-
bližjim prijateljem in družini ne 
spodobi čestitati (samo) na Fa-
cebooku, pozornost jim je treba 
izkazati vsaj po telefonu, če ne 
gre v živo,« meni Kožarjeva.

Naj se tega zavedamo ali ne, na-
vade, običaji in obredi še vedno 
krojijo naš vsakdan. Morda je to 
celo dobro – morda kaže na to, 
da smo kljub zmagi svobodne 
volje, razuma in individualizma 
ljudje vendarle družabna in ču-
stvena bitja.

POti v lePŠi DAN
1. Naše jutro
Enkrat tedensko, recimo konec tedna, si privoščite obilen 
družinski zajtrk – brez televizije, mobilnih telefonov in 
pogledov na uro. Porabili boste zaloge iz hladilnika, in kar 
je še pomembnejše, preživeli dragoceno uro ali dve s svoji-
mi najdražjimi.

2. Pozdrav pomladi
Pomlad sicer v naših krajih prinaša že Valentin, naznanjajo 
pa jo tudi gregorčki in kurenti, ki odganjajo zimo. Lahko 
jo pozdravimo tudi po svoje: vsako leto na prvi res topel 
pomladni dan pripravimo piknik, jedilnik pa popestrimo z 
užitnimi pomladanskimi cvetlicami.

3. Potep za slavljenca
Če tudi pri vas doma zmanjkuje zamisli za uporabna, izvir-
na in ne predraga darila, poskusite drugače: praznovanja z 
obdarovanjem spremenite v napete, adrenalina in svežega 
zraka polne dogodivščine. Lokacijo za izlet vsakokrat 
izbere tisti, ki je imel rojstni dan pred tem.

4. Kava z dodatkom
Ali pa čaj, sok …, kakor vam je ljubše. Pomemben je doda-
tek – oseba, s katero boste med srkanjem slastne pijače 
uživali ob klepetu. Ne pustite, da vam vrtoglav tempo 
življenja ukrade čas za druženje s starimi prijatelji. 

5. (U)domačenje
Nekdaj so domove blagoslavljali ali posvečevali, da bi 
odgnali zle duhove. Danes se to morda zdi pretirano, a za 
dobro počutje doma je redno čiščenje premalo. Sem in tja 
si zato vzemite čas, da na svoj dom pogledate drugače 
– sprehodite se po prostorih in začutite, kakšno energijo 
najdete v njih. Že majhno prestavljanje pohištva, menjava 
zaves ali slovo od neuporabne šare lahko naredijo čudeže.
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PRVA
DAMA
PAČ!

Leto 2013 se je šele dobro začelo, ko smo predstavni-
ki sedme sile poleteli na skrajni jugozahodni rob stare 
celine na prvi zmenek z damo, ki je tako rekoč iz pepe-
la oziroma primeža železne zavese tradicijo inženirske 
odličnosti tretjega najstarejšega evropskega avtomo-
bilskega proizvajalca v velikem slogu znova postavila 
na pota stare slave. 

Besedilo: Jure Gregorčič, novinar Avtomota (www.siol.net) 
Foto: Klemen Korenjak

PO PREdNOStNI  I  SIMPLY CLEVER
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V 
avtomobilskem svetu bo verjetno 
kotirala visoko, tako kot najpo-
membnejše dame iz sodobne druž-
be. In da ne bo pomote, to ni bila ena 
tistih visoko rangiranih dam s Forbe-
sove lestvice vplivnih. Res je sicer, 

da je bila na prvi pogled videti zadržana in uglajena 
kot njeno visočanstvo Elizabeta II., a je hitro poka-
zala, da zna biti hkrati zabavna kot Oprah, prepri-
čljiva kot pred mikrofonom Adele ter med zavoji – 
pa ne veleslalomskimi, ampak asfaltnimi – hitra in 
natančna kot naša snežna kraljica Tina Maze. Mor-
da se bo res slišalo oziroma bralo kot pretiravanje, 
ampak je res, povem vam, tudi družinsko življenje ji 
je skoraj tako blizu kot osebi, ki jo otrok vedno išče 
z očmi in pokliče mama. 

Da, zgoraj naštete dame – pa naj mi ne zamerijo, 
saj je primerjava mišljena kot kompliment – v so-
dobni družbi nedvomno puščajo pečat, kakršnega 
pa bo na nepredvidljivem in zelo zahtevnem glo-
balnem avtomobilskem trgu verjetno pustila tudi 
nova Škoda Octavia. V svoji tretji generaciji je na-
mreč postala elegantnejša, drznejša, večja, lažja, 
zmogljivejša in pametnejša, kot je bila kdaj prej. 
Brez sence dvoma ostaja najpomembnejši Škodin 
model – prava prva dama znamke iz Mlade Bole-
slav.

ZADiŠAlO Je PO POmlADi …
Na Portugalskem je bilo premalo časa, da bi dodo-
bra spoznal vse adute nove Škode Octavie. A ko 

sem na peščeni obali Fara urejal zapiske s poti in 
zbiral občutke, mi je bilo jasno, da je pomlad vse-
eno bližje, kot je videti. Nehote sem se nasmehnil 
in se sam pri sebi razveselil spontanega optimiz-
ma. Pa ne zaradi omamnega vonja iz pomarančnih 
nasadov, toplega sonca in prša valov z Atlantika. 
Razmišljal sem namreč o avtomobilski pomladi, ki 
jo avtomobili, kot je nova Octavia, prinašajo tudi na 
naš trg – pa ne le v smislu tradicionalne klasifika-
cije, kaj avto ponuja glede na ceno, saj je ta lahko 
preveč pavšalna in ni vedno ustrezna. 

V salone torej po Rapidu vstopa še en Škodin av-
tomobil, zanimiv predvsem v luči vizionarskega 
razvoja. Ta tudi navadnim ljudem, ne le predsedni-
kom uprav, prinaša premium kakovost, proti zobu 
časa relativno odporne in elegantno čiste linije ter 
prepričljivo pamet, radarski tempomat, večnaletno 
zaviranje, zavorno asistenco, nadzor mrtvega kota 
in druge varnostne pripomočke, poleg tega pa še 
čistejše, varčnejše in zmogljivejše motorje, več 
energijske učinkovitosti ter ne nazadnje več voz-
niških užitkov. To so tisti pravi avtomobili, ki bodo 
potegnili trg, zbudili in pocenili konkurenco, obrnili 
trend padanja in stagnacije, reševali delovna me-
sta in osrečevali družine, tako na cesti kot doma. 

PO PREdNOStNI  I  SIMPLY CLEVER



se viDivA v slOveNiJi
Tik pred odhodom na letališče še enkrat z roko 
pogladim povsem polikane in prav premiumsko 
natančno prilegajoče se karoserijske stike. Luči so 
resnično videti, kot da bi bile povsem neločeni, uliti 
del karoserije, dvojni LED svetlobni kanal zadaj pa 
jih dela zelo trendne. Napredek je očiten. Senzor 
digitalnega fotoaparata zajame še aerodinamični 
detajl, difuzor in pri najmočnejši turbobencinski 
različici tudi diskreten spojler, postavljen čisto na 
skrajni rob prtljažnih vrat. Šik, vam rečem! 

V mislih novinko za slovo še na-
govorim: »Še sreča, da se bova 
čez dobra dva meseca spet 
srečala, in to pri meni doma v 
Sloveniji. Pokazala mi boš, ali 
tudi na apnenčastem, od vode 
zglajenem in zime razritem as-
faltu tako suvereno, skorajda 
lahkotno držiš smer, kot si to 

počela sredi evkaliptusovih gajev na kremenasto 
lesketajočem se, od sonca segretem asfaltu, in to 
z oprijemom, ki je dajal občutek, kot da bi se vo-
zila po preprogi iz brusnega papirja. Tukaj si zares 
blestela, bila nadpovprečna, saj se je iz pesmi iz-
pod gum dalo razbrati, da sva bila blizu meje fizike. 
Kljub temu si ostala mirna, z menoj izdatno klepe-
tala prek volana in zares pustila vtis, tak, ki je orosil 
dlani, pospešil utrip in osrečil um. Danes sva bila 
sredi portugalskih gričev hudičevo hitra, a to sva 
počela varno, tudi zaradi tvoje umetne inteligence, 
uravnoteženosti podvozja in karoserijske čvrsto-
sti. Hvala ti. Dobrodošla torej v Sloveniji.« 

PrOstOrsKiH OmeJitev Ne PriZNAvA
Prva dama tovarne iz Mlade Boleslav v svoji tretji 
generaciji res ničesar ne želi prepustiti naključju in 
na novi koncernski modularni platformi (MQB) za-
čenja povsem svežo zgodbo. To smo novinarji po 
večini ugotavljali že na Portugalskem. Prav je tudi, 
da se inženirji niso zmenili za razmeroma toge 
merske gabarite, ki jih kupcem včasih prav vsiljuje 
klasifikacija avtomobilskih razredov. 

Nova Octavia je tako le dobre štiri centimetre kraj-
ša od Audija A4, Passat pa jo v dolžino prekaša za 
precej neprepričljivih sedem centimetrov. V resnici 

Prvič sva se srečala na Portugalskem, kjer me je s 
svojo natančnostjo in hitrostjo navdušila med griči 
v zaledju atlantske obale. Drugič sva se srečala pod 
domačimi Alpami, kjer mi je tudi v snegu potrdila, da 
se za elegantno podobo skriva precej iskrivosti in 
hudomušnosti. Preseneča, res!

Brez sence dvoma 
ostaja najpomembnejši 
Škodin model — prava 
prva dama znamke iz 
Mlade Boleslav.
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torej Octavia dejansko že skoraj zapušča Golfov 
razred oziroma kombilimuzinsko kompaktnost C-
-segmenta. To seveda nikakor ni očitek, temveč ja-
sno znamenje, da je bila prostornost v resnici eden 
izmed ključnih arhitekturnih kriterijev pri njenem 
nastanku. Besede so torej meso postale, kar je v 
dobi praznih obljub in napihnjenih marketinških 
zgodb redkost.

nEkOČ jE POMAgALA PODRETi AVTOMObiLski 
BerliNsKi ZiD …
… danes je pred njo ves svet. Čehi so znova po-
stavili mejnik, ki po nastopu na stotih trgih in 3,7 
milijona prodanih Octaviah prejšnjih generacij ele-
gantno in tehnično ter oblikovno doslej najbolj do-
delano novinko postavlja pred velik izziv. 

Pred sedemnajstimi leti, leta 1996, je s tehnično-
-finančnimi steroidi iz največjega evropskega av-
tomobilskega velikana Škoda doživela pravi inže-
nirski »restart«, ponovni zagon. Produkt slednjega 
je bila prva generacija Škode Octavie, ki je svoje 
ime podedovala iz bogate zgodovine, od karavan-
skega modela iz leta 1959. Novodobna Octavia je 
takrat dokončno podrla avtomobilski berlinski zid, 
povezala inženirje in kupce vzhoda in zahoda ter 
Škodo znova odločno postavila na prodajni ze-
mljevid evropskega avtomobilskega trga. 
Danes, ko je dozorela in se izobrazila tudi na la-
stnih napakah, ima potencial globalnega igralca in 
zvezdnika največjih trgov, ruskega, kitajskega, in-
dijskega … In kot taka ima prvič možnost obkrožiti 
svet.

kLAsiČnA ELEgAncA jE 
viDeti iZJemNO sODOBNO
Novi Škodin hišni oblikovalski slog poenostavlja 
linije, briše kič in s čistimi oblikami nevsiljivo pou-
darja eleganco. Octavijin nos zagotovo poudarja 
njeno zavezanost vozniški dinamiki. Zaradi pro-

storskih zahtev se je sicer zvišala streha, a obliko-
valci so ta prirastek povsem zamaskirali s podalj-
šanjem medosne razdalje (+ 108 mm) in krajšanjem 
sprednjega previsa (- 29 mm) ter s pomikom C-ste-
brička daleč proti zadku vozila. Ti ukrepi so skupno 
dolžino podaljšali za devet centimetrov in Octavio 
oddaljili od klasičnega limuzinskega dizajna 3-box. 
Bočno kupejevsko silhueto so oblikovalci še doda-
tno vizualno okrepili z linijo 
tornado, znano že iz Audija 
A3. Ta je seveda na Octavii 
prilagojena daljšim bokom in 
»naostrena« tako, da po njej 
opazno poteka meja med 
svetlejšim in bolj osenčenim 
delom karoserijskih površin. 
Minimalistično, a opazno in 
zares izdelano do potankosti. 

Pristop manj je več, ki tra-
dicionalno obliko potiska v 
smer supermodernističnih 
ostrejših in preprostejših linij 
avtomobilskega oblikovanja. 
Vse to se seveda kaže tudi 
v manjšem zračnem uporu. 
Octavia zrak reže z ugodnim 
količnikom Cw 0,29.

OBlJuBA DelA DOlg 
Zima, globok profil in posute 
ceste je niso bistveno upo-
časnili. V senci ženevskega 
salona, kjer sta konkurente 
znova osupnili Octavia Com-
bi in kar 610-litrska prtljažna 
kapaciteta, sem imel čast 
med prvimi novinko zapeljati 
po domačih cestah. Prever-
jeni dvolitrski TDI v nosu s 

v KluBu Petic
Najbolj sveža novost, ki je celo pomembnejša od pred-

stavitve Škode Octavie Combi v Ženevi, pa je varnostna 

ocena najnovejših testov evropske agencije Euro NCAP. 

Nova Octavia je v družbi električnega Renaulta ZOE ter 

dveh svežih Toyot, Aurisa in RAV4, dosegla najboljši sku-

pni rezultat. Vsi štirje novinci so sicer na testiranjih dobili 

pet zvezdic, pri čemer pa je Octavia v skupni oceni dobila 

34 točk, kar predstavlja kar 93-odstotno varnost. 

Agencija je pri novi Octavii nagradila in poudarila tudi 

vse opcijske asistenčne sisteme za varnost, ki jih je 

mogoče prav v tem modelu prvič naročiti pri tem češkem 

proizvajalcu. 

9 DeJstev, Ki NOvO OctAviO 
DELAjO ZAniMiVO, kOnkUREnČ-
NO iN sAmOZAvestNO:

1. Ponuja prostornost in tehniko sre-
dnjega razreda za ceno spodnjega 
srednjega, Golfovega razreda.

2. Ob limuzinski oziroma skoraj kupe-
jevski bočni silhueti s petimi vrati 
ohranja praktičnost in uporabnost 
kombilimuzine.

3. Ima največji, kar 590-litrski prtljažnik 
v 5-vratni različici in celo 610-litrski 
prtljažnik v karavanski različici Combi.

4. Kljub 9-centimetrskemu dolžin-
skemu prirastku je izgubila 102 
kilograma.

5. Ima za 23 odstotkov varčnejše in 
čistejše motorje.

6. Ponuja serijsko zračno blazino za 
voznikova kolena.

7. V naboru njene opreme so vsi najno-
vejši varnostni sistemi in elektronski 
vozni asistenti.

8. Široka motorna paleta – štirje 
bencinski in štirje dizelski – sodobnih 
turbomotorjev z močjo od 63 do 132 
kilovatov.

9. Najvarčnejši 81-kilovatni 1,6-litrski 
TDI bo v simbiozi z ekotehnologijo 
GreenLine za stokilometrsko razdaljo 
zahteval le 3,4 litra dizelskega goriva 
in pri tem v zrak na vsak kilometer 
izpustil samo 89 gramov CO2. 
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Za prenovljenim logotipom se 
skriva celo stoletje inženirske 
tradicije in odličnosti. Če bi mehanik 
Vaclav Laurin in knjigarnar Vaclav 
Klement, Škodina botra iz češkega 
kraja Mlada Boleslav, doživela novo 
Octavio, najbrž sploh ne bi verjela 
svojim očem.

110 kilovati in 320 njutonmetri navora, ki na kolesa 
potujejo prek že večkrat pohvaljenega dvosklop-
čnega DSG-menjalnika, je vsekakor prava izbira za 
vozniškega uživača, ki je veliko na cesti. Motor je 
suveren v vseh razmerah, sicer ne tako zelo iskriv 
kot 132-kilovatni 1,8-litrski bencinski iz serije TFSI. 
Ta je rezerviran za najbolj dinamične voznike, saj 
se v dvestotico skoraj zaleti.

Držal sem obljubo in novinko postavil pred izziv 
domače ceste, ki je bila še vedno v primežu bolj 
zimskih kot spomladanskih voznih razmer, in kljub 
zimski obutvi ter precej drsečemu asfaltu lahko 
potrdim to, kar sem ugotovil že v zaledju peščenih 
plaž Atlantika: pelje se preprosto odlično. Njeno 
podvozje zmore ponuditi bistveno več, kot se od 
avtomobila njenega kova sploh pričakuje. Med za-
voji se tako znajde res zelo suvereno, lepo namreč 
pobira neravnine in brez stresov ter pretresov z 
lahkoto drži hiter tempo. Vozniške apetite seveda 
povečujejo tudi njena možnost delne elektronske 
zapore diferenciala (EDS) na sprednji pogonski osi 
in prednastavljeni vozni programi (SPORT, NOR-
MAL, COMFORT).

A najlepše še pride, saj bo letos na ceste zapeljala 
tudi atletinja prve jakostne skupine, članica selek-
cije RS. Prav tako pa nas bo pred naslednjo – upaj-
mo, da s snegom spet tako bogato – zimo očarala 
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Številke 
govorijo, da je s 
skoraj 1,8 metra 
razpoložljive 
notranje dolžine 
ter z zares 
velikanskim 
590-litrskim 
prtljažnikom 
resnično 
suvereno na 
čelu svojega 
razreda.

TDI – legendarna oznaka stroja, 
ki že leta navdušuje z varčnostjo 

brez davka na vozniške užitke. 
Pod motornim pokrovom Octavie 
v najmočnejši izvedbi ponuja 150 
konj in 320 njutonmetrov navora. 

V praksi to pomeni 8,6 sekunde do 
sto kilometrov na uro pri povprečni 

porabi pod petimi litri.

tudi terensko razpoložena nova 
Octavia Scout s štirikolesnim po-
gonom in haldex sklopko zadnje 
generacije.

nA DOMAČEM DVORišČU sE 
nisMO MOgLi nAČUDiTi 
Po prostornosti je ta avtomobil 
kljub bolj klasični limuzinski za-
snovi, čeprav ima pet vrat, ne-
dvomno razredni prvak. Številke 
govorijo, da je s skoraj 1,8 metra 
razpoložljive notranje dolžine, 
dobrimi sedmimi centimetri ko-
lenskega prostora in skoraj me-
trom višine nad zadnjo klopjo 
(980 mm headroom) ter z zares 
velikanskim 590-litrskim prtljažnikom resnično 
suvereno na čelu svojega razreda. In tudi kakšen 
predstavnik višje avtomobilske kaste bi zaradi Oc-
tavijinega prostorskega razkošja lahko imel teža-
ve s samozavestjo. Njen prtljažnik se zlepa ne bo 
ustrašil dopustniške ali kakršne koli krame, celo 
selitve. Tudi če taborite, srfate, igrate v garažnem 
bendu in nonstop vozite glasbila, ojačevalce ..., 
vam bo prišel prav. Od srede leta dalje pa bo mogo-
če naročiti še prvi sedež, ki bo v slogu enoprostor-
cev dopuščal sklapljanje naslonjala, tudi v petvra-
tni različici. Nakup v Ikei tako ne bo problem, četudi 
nameravate iti po garderobne omare.

Prisegam na karavane, a klet v tej petvratni Octavii 
je preprosto impresivna. Domači otroški voziček, 
ki ne sodi ravno med tiste z največjo možnostjo 
zlaganja, to brezno za zadnjimi sedeži pogoltne 
za šalo. Zdi se, da štiričlanska družina za normal-
no uporabo karavana ob takem prtljažniku skoraj 
ne potrebuje. Da, pa še en simply clever element 
tam zadaj navduši. Police, ki pokriva prtljažni pro-
stor, vam sedaj ne bo več treba puščati v garaži, pri 
tašči, v hodniku ..., če boste vozili višje predmete. 
Dobila je namreč svojo vertikalno pozicijo, prostor 
ob naslonjalih zadnje klopi. Domiselno, ni kaj.

 Simply clever 
otroška igralnica 

na zadnjih 
sedežih, sicer 

neuradno, a 
preverjeno v 

praksi. Odlična 
za družine!

PO PREdNOStNI  I  SIMPLY CLEVER



Prebrskajte celotno fotogalerijo Nove Škoda Octavie 
 www.simplyclever.si/Po-prednostni/

OGLEJTE SI GALERIJO

Karoserijski deli se stikajo s 
filigransko natančnostjo, ki bi 

ji prikimal tudi švicarski urar. 
Horizontalna linija tornado 

riše ločnico med svetlejšimi in 
osenčenimi deli ter celostnemu 

minimalizmu doda piko na i. 

mOtOr meNJAlNiK nAjVEČjA hiTROsT

1.2 TSI/63 kW
5-stopenjski ročni 
menjalnik

181 km/h

1.2 TSI/77 kW, 
Green tec

6-stopenjski ročni ali 
7-stopenjski samodejni 
DSG-menjalnik

196 km/h

1.4 TSI/103 kW, 
Green tec

6-stopenjski ročni ali 
7-stopenjski samodejni 
DSG-menjalnik

215 km/h

1.8 TSI/132 kW, 
Green tec

6-stopenjski ročni ali 
7-stopenjski samodejni 
DSG-menjalnik

231 km/h

mOtOr meNJAlNiK nAjVEČjA hiTROsT

1.6 TDI/77 kW, 
Green tec

5-stopenjski ročni ali 
7-stopenjski samodejni 
DSG-menjalnik

194 km/h

2.0 TDI/110 kW, 
Green tec

6-stopenjski ročni ali 
6-stopenjski samodejni 
DSG-menjalnik

215 km/h
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v poslovni preobleki
Optimizem

Besedilo: urša Svetelj 
Foto: Žare Modlic

Tako sta si nova Škoda Oc-
tavia in Škoda Rapid utr-
gala 2 minuti pozornosti 

in navdušila šesto glavo množi-
co uglednih gostov v Linhartovi 
dvorani Cankarjevega doma. 
uživali smo ob imenitno zasno-
vani podelitvi GZS nagrade, ko 
sta povezovalca dogodka ula 
Furlan in Jose prireditev nepriča-
kovano  in resno prekinila. Nekdo 
je parkiral spodaj v preddverju, 
torej v prostoru, do kamor vodi-
jo le stopnice in kjer naj bi se po 
koncu prireditve odvijalo še ne-
uradno druženje. Ampak tam ni 

parkirnega prostora za avtomo-
bile, ni prostora, ni poti do tja, ču-
dna reč … kdo si je vendar drznil 
kaj takega?

Javil se ni nihče (šušljalo pa se 
je, da je kriv samodejni boč-
ni in prečni parkirni asistent s 
60-stopinjskim ultrazvočnim 
pregledom okolice in funkcijo iz-
voza), so si pa po prireditvi, kjer 
je velo po optimizmu, vsi želeli 
sesti vanju. Najprej smo vrata 
odprli nagrajencem in njihovim 
partnerjem ter jih seveda pov-
prašali, kaj se jim pri avtomobilu 
zdi najpomembnejše. Ja, moški 
in ženske na avtomobile gledajo 
malce drugače. Tako kot Škoda, 
ki se na takšnih in drugačnih do-
godkih, sponzorsko predstavi na 
drugačen, svež in duhovit način.

»spoštovane dame, cenjeni gospodje, naj 
se prosim takoj javita lastnika dveh vozil 
Škoda, ki sta parkirana pred dvorano. saj 
smo optimisti in verjamemo v lepši jutri, 
ampak z avtomobilom skoraj v dvorano?«

POSLOVNO  I  SIMPLY CLEVER



Dejan turk, 
predsednik uprave, si.mobil …
Glede na to, da imamo dva otroka, ki 
imata s seboj vedno veliko opreme 
in igrač, gledamo pri avtomobilu 
predvsem na to, da ima zelo veliko 
prostora. Drugi atributi so zagotovo 
varčnost, ekonomičnost in izpust 
CO2. Imam služben in zelo ekonomi-
čen avtomobil, ki je hkrati tudi naš 
družinski avto.

… in žena Manja Turk.
Pri avtomobilu mi je najpomembnejša 
varnost otrok. Pri nas je vedno vse 
podrejeno temu, da moj mož pride 
varno na delovno mesto, ker se zelo 
veliko vozi po terenu in tudi v tujino, 
ne glede na vreme ali čas. Varnost 
družine in varnost predsednika upra-
ve sta najpomembnejši.

Marjana Lavrič šulman, 
direktorica, Futura DDB …
Pri avtomobilu mi je ključna varnost, 
avto pa mi mora biti tudi malo všeč. 
Številne raziskave ugotavljajo, kaj vse 
naj bi vplivalo na nakup avtomobila, 
na koncu pa se odločiš za tistega, 
ki ga imajo v tvoji barvi. Gre torej 
za neko kombinacijo razumskih in 
čustvenih apelov. 

… in mož jože šulman.
Največ mi pomeni funkcionalnost 
avtomobila, pa tudi udobje in varnost. 
Naš poslovni avto je hkrati tudi dru-
žinski, to kar združujemo. 

Andrej gradišnik, glavni direktor, 
metal ravne …
Pri avtomobilu mi je najpomembnejše 
to, da je zelo uporaben. Avto mora 
imeti velik prtljažnik in biti malo višji, 
da grem lahko na cesto v vsakem 
vremenu. Glede na to, da sem na 
cesti res veliko, tudi brez udobja ne 
gre. Moj poslovni avto je hkrati tudi 
družinski, ima pa tudi žena svoj lastni 
avtomobil. 

… in žena katarina gradišnik.
Mislim, da je pri vozilu najpomemb-
nejša varnost. Glede na naše ceste, 
za katere vemo, kakšne so, mislim, da 
je pomembna tudi trpežnost. Menim, 
da je službeni avto lahko tudi osebni, 
saj se službeno in privatno življenje 
danes že tako povezujeta, da je vča-
sih težko določiti mejo med njima.

Andrej repše, direktor, 
Armat projekt …
Pri avtomobilu je najpomembnejša uporabnost. V 
podjetju imamo službeno Škodo Octavio – to so 
odlična vozila z zahodno tehnologijo. Model, ki je 
danes tukaj razstavljen, je res vrhunski, čudovit. 
Nova Octavia je elegantna, lepa, to bomo kupili.

… in žena 
marjeta repše.
Avto je lahko športni in poslovni, seveda. Najrajši 
sem imela katrco, to je bil zame najboljši avto. 
Vožnja je bila simpatična, sproščena in lahka. Če bi 
kupovala nov avtomobil, bi mi ga zagotovo izbral 
kar mož, tako da nisem preveč izbirčna. 

emil marinšek, direktor, maremico …
Pri izbiri avtomobila se mi zdi pomembna pred-
vsem njegova funkcija, torej velikost, varnost, 
primernost za družino. Moj avto je udoben, varen, 
hiter, imidž avtomobila pa mi ne pomeni prav 
veliko. Poslovnega avtomobila nimam, tako da je 
moj avto tudi naš družinski avto.

… in žena bojana Marinšek.
Pri avtomobilu gledam na barvo, obliko, velikost 
(ne sme biti prevelik) in na to, da so oblike zelo 
skladne. Mojemu možu so seveda pomembne po-
polnoma druge stvari, kot so na primer funkcional-
nost, tehnična oprema, varčnost in udobje. 

Janez Novak, direktor, 
rls merilna tehnika …
Pri avtomobilu mi je najpomembnejše to, da se varno 
pripeljem od točke A do točke B in da se z mano lahko pelje 
vsa moja družina, torej mora imeti avto vsaj šest sedežev. 
Poslovnega avtomobila nimam, imamo samo družinskega. 

… in žena Maja novak.
Ko je mož začenjal s podjetjem in so bili otroci še majhni, 
smo imeli karavana, da smo lahko hodili na družinske izlete, 
mož pa je z njim urejal tudi službene stvari. Najpomembnej-
ša je varnost, po težji prometni nesreči smo na avtomobile 
začeli gledati drugače.

vojmir urlep, predsednik 
uprave, lek …
Pri avtomobilu so mi pomembne predvsem vozne 
lastnosti, kot so na primer pospešek, lega na cesti, 
dinamičnost in glede na leta malo tudi udobje. 
Poslovnega vozila nimam, ker so avtomobili moja 
šibka točka in jih precej rad menjujem, česar pri 
poslovnih vozilih ne moreš početi.

… in žena Mateja Urlep.
Pri naši hiši avtomobile izbira mož, ker je avtomo-
bilski navdušenec in velik poznavalec. Jaz običajno 
dobim tisti avto, ki ga on neha voziti, on pa potem 
kupi novega.

Petra melanšek, 
direktorica, vivapen …
Moram reči, da sem glede avtomobi-
lov »lokalpatriot«, in ko zaprisežem 
eni znamki, ji ostanem zvesta. Pri 
avtomobilu torej ne iščem drugih kva-
litet, ampak se nekako gibljem znotraj 
ponudbe znamke. Moj poslovni avto 
je hkrati tudi družinski.

… in sin luka melanšek.
Izpita za avto še nimam, glede tega 
sem malo len, imam pa to letos 
vsekakor v načrtu. Družina mi je 
zagotovo vcepila to, da bom pri avtu 
najprej gledal na varnost in zane-
sljivost. Tudi v našem podjetju je pri 
izdelkih kvaliteta pred ceno. 
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Octavia Combi
Nova stara kraljica med karavani: 

Besedilo: Jan Kreuzer 
Foto: arhiv Škoda

Čeprav ta prostornejša, di-
namičnejša, elegantnejša 
in pametnejša različica 

najbolj prodajanega karavanske-
ga vozila v Evropi še ni niti dobro 
zapeljala s tekočega traku, se že 
sluti, da prestola ne misli preda-
ti. »Nova generacija prinaša vse, 
kar je potrebno, da se bo uspeh 
nadaljeval tudi v prihodnjih letih. 
Nova Octavia Combi ponuja še 
več avtomobila, še več prostora 
in še več domiselnih rešitev – 
skratka še več Škodinih odlik,« je 
novo članico družine Škoda opi-
sal predsednik uprave Winfried 
Vahland.

VEČjA in PAMETnEjšA
Dinamična lepotica je 90 milime-
trov daljša in 45 milimetrov širša 
od predhodnice. Poleg več pro-
stora za kolena ponuja že prego-
vorno največji prtljažnik svojega 
razreda: 610 litrov z možnostjo 
razširitve na vrtoglavih 1740 li-

trov. Različica Combi je prepro-
sto brihtnim rešitvam limuzinske 
izvedbe dodala še nekaj novih, 
kot so obešalnik za oblačila, zlo-
žljiv sovoznikov sedež in nasta-
vljivo dvojno prtljažno dno. 

uDOBNeJŠA, vArNeJŠA 
in VARČnEjšA
Da Škoda pri udobju in varnosti 
ne sprejema kompromisov, ste 
verjetno že vajeni. Nič drugače 
ni niti z novo Octavio Combi, za 
kar poskrbijo najsodobnejši sis-
temi aktivne varnosti in izjemne 
vozne lastnosti. Avto ponuja 
široko paleto motorjev; štirim 
bencinskim in dvema dizelski-
ma, ki smo jih spoznali z limu-
zinsko različico tretje generacije 
Octavie, se bosta do konca leta 
pridružila še dva dizelska mo-
torja. Razveselila vas bo še ena 
novost: različica s štirikolesnim 
pogonom in 5. generacijo sklop-
ke Haldex.

Čeprav dodatni centimetri na dami navadno ne po-
menijo ravno razloga za veselje, pa smo prepričani, 
da jih boste vsaj na eni lepotici naravnost vzljubili. 
Prihaja namreč nova škoda Octavia combi, ki se bo 
kmalu pridružila svoji vitkejši sestri.

TRETJA DIMENZIJA  I  SIMPLY CLEVER



OctAviA cOmBi Pri NAs
Nova članica družine Škoda bo 
v prodajne salone na sončni 
strani Alp verjetno prispela v drugi 
polovici junija, njena malopro-
dajna cena pa bo predvidoma 
1000 evrov višja kot pri limuzinski 
različici. Če si želite zagotoviti, da 
boste med prvimi, ki bodo okusili 
slast lastništva nad tem avtomo-
bilom, ki premika meje svojega 
razreda, lahko svoje prednaročilo 
že zdaj oddate najbližjemu trgov-
cu z vozili Škoda. Prav tam boste 
novega Škodinega paradnega 
konja lahko tudi testirali – tako kot 
lahko že sedaj vse druge modele, 
med katerimi je od marca tudi 
tretja generacija Octavie. 

Testno vožnjo rezervirate na sple-
tni strani www.testiraj.škoda.si

Spisek trgovcev najdete na 
www.testiraj.škoda.si/saloni
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Zvončki in trobentice, / 
mačice, vijolice / spet iz 
zemlje vzklijejo, / zdaj po-

mlad je tu! Se spomnite te igrive 
popevke? Pomlad se že bujno 
razrašča in danes vam jo v druž-
bi strastnega raziskovalca po-
strežemo kar na krožniku! Dario 
Cortese je velik ljubitelj narave in 
samoniklih rastlin, divjink, kot jim 
še reče. Eno njegovih vodil je, da 
naj ima vse, kar užijemo, poleg 
prehranske vrednosti tudi zdra-
vilno. Prav takšno pa je tudi ra-
stje, od katerega tega sploh ne 
bi pričakovali. Niso torej le por, 
korenje, jabolka in slive tisti, ki 
nas premamijo. 

meDitAciJA iN DelO
Ste vedeli, da na naših tleh od 
skupno več kot 3000 vrst uspe-
va približno 1500 užitnih darov, 
kar predstavlja kar polovico 
slovenske flore? Zveni obetav-
no! Dario pravi, da je pot do ra-
stlinskega ulova sproščujoča. 
Nabiranju jedi sledi pisarniško 
delo, ko je vse sestavine in način 
priprave posameznih jedi tre-
ba urediti in zapisati. Vsebina je 
meditativna, izvedba nekoliko 

manj, z obema skupaj in zlasti z 
dobro mero radovednosti pa je 
Dario Cortese napolnil že več kot 
deset knjig za divje gurmane. 

V kRALjEsTVU ČEMAžA
V družbi tridesetih do štiridese-
tih prvih ozelenelih nadobudnic, 
ki se po besedah našega sogo-
vornika »hitro in bujno razpo-
čijo« že v začetku pomladi, po-
žene čemaž, ki je najbolj doma 
v dolinah rek in potokov ter na 
senčni strani bukovih gozdov. Ko 
pobrskamo po svetovnem sple-
tu, najdemo zanj še druge izraze: 
medvedji luk, divji oziroma goz-
dni česen, kačji lek in štrkavec. 
In pri čemažu se – ha! – sezona 
pomladnih odkritij šele začne. 
Izjemno pomembno pa je, da ga, 
še preden zdrsi po našem grlu, 
zares znamo ločiti od na prvi 
pogled skorajda povsem enakih 
listov podobnih, a neužitnih ra-
stlin. 

POZOR, nEVARnE DVOjnicE!
Naš vodič po divjini opozarja: 
»Nabiralci in zatem seveda jedci 
čemaža in 'čemaža' umirajo za-
radi jesenskega podleska (Col-

dIVja HRaNa?
Mlask!

Besedilo: Kaja Kokot Žanič 
Foto: Shutterstock

ste vedeli, da sestavin za okusno jed ne najdemo le na 
vrtu, tržnici ali v sadovnjaku, ampak tudi na zarašče-
nih travnikih in gozdnih obronkih? Danes ponujamo: 
okuse iz divjine!

chicum autumnale) in šmarnic 
(Convallaria majalis). V Evropi je 
zaradi omenjenih dveh strupe-
nih rastlin vsako leto vsaj nekaj 
smrtnih primerov. A drugače kot 
čemaž ima jesenski podlesek že 
pri osnovi, torej pri tleh, med se-
boj zvitih več listov, po navadi tri 
ali štiri, ki so temnejše barve, ožji 
in pri osnovi rumenkasti. Šmarni-
ca je zelo podobna čemažu, a sta 
listni nožnici njenih dveh listov 
zraščeni v navidezno steblo; ko 
jo torej utrgamo pri tleh, imamo 
v večini primerov v roki stebelce 
z dvema listoma.«

ČAs ZA nEkAj DiVjEgA
V duhoviti in poučni knjigi z na-
slovom Nekaj divjega, nadalje-
vanju uspešnice Divja hrana, nas 
Dario povabi v pokrajino za veči-
no ljudi samih novih okusov.
Ste že kdaj poskusili dobro misel, 
želodovo kavo, koprive z bobom, 
čevapčiče z materino dušico ali 
njivski osat z jajci? Še dolgo bi 
naštevali, če bi želeli predstaviti 
vse avtorjeve divje zamisli, pa 
smo se na koncu odločili za poži-
vljajoče rumeno in letnemu času 
zelo primerno. Naj vam tekne! 

5 ZVEZDIC  I  SIMPLY CLEVER



KrOmPirJevA sOlAtA 
s trOBeNticAmi 

oljčno olje
8 krompirjev
1 pest trobentic (ali vijolic)
2 pesti regrata
200 gramov čemaža

»Krompir skuhamo (in olupi-
mo). Narežemo ga ter damo v 
skledo. Dodamo vse, kar smo 
zgodnjega divjega nabrali tam 
v gozdu: regrat z gozdnega 
obrobja, da o vijolicah in tro-
benticah, tako listih kot cve-
tovih, niti ne govorimo. Med 
zgodnjepomladnim rastlinjem 
najdemo tudi deveterolistno 
konopnico, verjetno tudi že 
prve liste navadne smrdljivke. 
Skoraj zagotovo je zraven 
tudi nekaj čemaža: nabrane 
liste operemo, jih osušimo in 
grobo sesekljamo. Divjo jed 
zabelimo z oljčnim ali katerim 
drugim hladno stisnjenim 
oljem. Posolimo, premešamo, 
podivjamo.«

kaj poleg čemaža spomladi še 

požene med prvimi? 

Kurja črevca ali navadna zvezdica. To 

je vrsta plevela, ki ga je vse polno po 

vrtovih, tudi parkih. Njen okus spomi-

nja na mlado koruzo. Mehka, sočna je, 

prav fina!

Omenili ste tudi zdravim rastlinam 

podobne, a neužitne rastline. ste se 

vi s katero zastrupili? 

Enkrat sem nalašč prerezal pribli-

žno pet centimetrov veliko zeleno 

mušnico, ker me je zanimalo, kakšna 

je notri. Z istim nožem sem rezal še 

kruh in le kapljica soka na rezilu je 

povzročila precej hudo slabost. 

Na temo divje hrane pripravljate 

tudi delavnice? 

Drži. Zapodimo se na travnik ob reki 

navzgor in skozi gozd, da nabere-

mo in pojemo, kar je. Gre za tečaj, 

na katerem predstavim značilnosti 

užitnih divjih rastlin: koliko jih je, kako 

se uporabljajo, zakaj so v prehrani po-

membne, katere družine rastlin imajo 

določene učinke, preventivno pa 

povem tudi kaj o strupenih rastlinah. 

Ni jih veliko, vendar so. 

Kdaj bo naslednja delavnica? 

Konec marca na Primorskem. Jih 

pa organiziramo skoraj vsak konec 

tedna, nekaj v Ljubljani in okolici, pa 

na Štajerskem in v Prekmurju, v Beli 

krajini ... 

se rastje po regijah v sloveniji 

zelo razlikuje? 

Z izjemo primorskega in kraškega 

sveta je večina rastlin razširjenih 

vse od Skandinavije do Sredozemlja. 

Seveda imajo tudi ta območja med 

rastlinami svoje specifične predstav-

nice, ampak v grobem so si vse po-

dobne. Bistvene razlike med Koroško, 

Prekmurjem ali Gorenjsko torej ni. 

dario Cortese, 
avtor ter raziskovalec 
in uživalec divje hrane
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V letu 2007 je praški ži-
valski vrt dobil nagrado 
za sedmi najboljši žival-

ski vrt na svetu. To sploh ni kar 
tako, še posebej, če upoštevamo 
dejstvo, da je leta 2002 doživel 
katastrofalno poplavo, ki je na-
močila več kot polovico območja. 
Sledila je največja evakuacija 
živali v zgodovini. Toda ravno 
zaradi te nesreče in popravil je 
Zoo v Pragi postal eden izmed 
najmodernejših in živalim ter 
obiskovalcem najprijaznejših ži-
valskih vrtov, kar jih boste kdaj 
obiskali!

DOm, Ki Je ZrAsel 
iZ lJuBeZNi
Kako se je vse skupaj začelo? 
Z romantično pobudo, poroko 
habsburškega princa Rudolfa 
in princese Štefanije iz Belgije. 
Dejanska uresničitev njunega 
poročnega darila se je nekoliko 
zavlekla, saj se nikakor niso mo-

gli zediniti o lokaciji. Nazadnje 
je češki veleposestnik, gospod 
Svoboda, udaril po mizi in košček 
zemlje poleg graščine Troja na 
severu Prage podaril prav z zah-
tevo, da se tam zgradi živalski 
vrt. In tako je praški Zoo septem-
bra 1931, točno petdeset let po 
poroki kraljevskega para, odprl 
vrata obiskovalcem. Prebivalci 
so se hitro začeli množiti, med 
prvimi so bile večinoma bivše cir-
kuške živali. Med drugo svetov-
no vojno so tu našle zavetišče 
tudi nekatere živali iz bombardi-
ranega Berlina. V tistem času so 
v praškem živalskem vrtu prvi na 
svetu vzredili polarnega medve-
da v umetnem okolju.

PriJAtelJsKA NAveZA 
s KitAJsKO
Komunistični povojni režim v ta-
kratni Češkoslovaški je pomenil 
dobre odnose z Ljudsko republi-
ko Kitajsko. Ti so se kazali tudi v 

nekaj eksotičnih premikajočih se 
darilih, ki jih je v češko prestolni-
co poslal pekinški živalski vrt: od 
rdečega pande in leoparda do si-
birskega tigra. Živalski vrt v Pragi 
je obenem najpomembnejši hra-
nitelj ogrožene vrste azijskega 
divjega konja pasme przewalski, 
ki je bila v šestdesetih letih prej-
šnjega stoletja skoraj iztreblje-
na. Sedemde-
set odstotkov 
teh konjev, ki 
jih vračajo v 
divjino, ima v 
svojem rodov-
niku praškega 
prednika.

MaMI, OČI! 
Kdaj gremo 
v živalski vrt?

Besedilo: urška Savič 
Foto: Zoo Praga

žirafe, lemurji ali kuščarji? Če bi hoteli na-
šteti vse od skorajda 5000 vrst, ki so na 
ogled v živalskem vrtu v Pragi na Češkem, 
bi porabili veliko časa. Vabljeni torej v ene-
ga najlepših živalskih parkov na svetu.

Skozi živalski vrt vas 
lahko popelje vlakec, 
najmlajšim pa je na-
menjen tudi poseben 
otroški tramvaj.

DRuŽINSKO  I  SIMPLY CLEVER



Ta vrsta papig 
se imenuje 
hiacintna ara.

KAKO DO tJA?
Živalski vrt je iz središča Prage 
zlahka dosegljiv z javnim me-
stnim prevozom. Leži ob končni 
postaji avtobusa številka 112, ki 
ga ujamemo na metrojski postaji 
Nádraží Holešovice. Avanturi-
sti si lahko izlet vsaj v eno smer 
popestrite z vožnjo na ladjici po 

reki Vltavi, ki 
vas iz centra 
v dobri uri zapelje prav do vho-
da živalskega vrta in spotoma 
ponudi unikatno spoznavanje 
Prage z rečne perspektive. Če 
pripotujete z avtom (ali celo s 
kolesom!), imate zagotovljena 
parkirna mesta.
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ZAKAJ Je tAKO POseBeN?
Vsak ponedeljek je vstop mogoč 
le za eno češko krono ali pribli-
žno 0,04 evra. A pozor, vsak me-
sec to velja za drugo skupino lju-
di; marca je bil popust namenjen 
nosečnicam. Izleta v živalski vrt 
se lahko udeleži tudiu družina 
s pasjim ljubljenčkom, če ga le 
uspe obdržati na povodcu. 

V nekaterih predelih  je obisko-
valcem omogočena brezplačna 
internetna povezava. Ko vaši 
najmlajši omagajo, si lahko za-
stonj izposodite voziček. Na 
območju vrta je tudi nekaj resta-
vracij s pravimi češkimi knedlički, 
golažem, vrčkom piva ali kozar-
cem kofole: češke kokakole. 

PesKOvNiK iZ FOsilOv
Ena izmed lokalnih posebno-
sti je tudi žičnica s pisanimi 
sedeži,med spodnjim in zgor-
njim delom kar 65 hektarjev ve-
likega območja. Skozi živalski vrt 
vas popelje tudi vlakec, najmlaj-
šim pa je namenjen poseben 

otroški tram-
vaj. Zanimiv je 
dostop do 18, 
5 metra visoke 
razgledne toč-
ke. Med novimi 
pridobitvami je 
tudi paleonto-
loški peskov-
nik, v katerem 
lahko otroci raziskujejo fosile 
izumrlih živali. 

PRihAjA POMLAD! 
V živalskem vrtu je bilo 31. de-
cembra 2012 preštetih 4804 ži-
vali in 696 različnih vrst! A število 
je že naraslo, saj je praški zoo po 
več kot osemdesetih letih obsto-
ja prvič dobil slonjega mladička in 
po dolgih dvainštiridesetih letih 
ponovno tudi mladička močno 
ogroženega sumatranskega 
orangutana. Ne samo to, v letu 
2013 naj bi bila dokončana tudi 
vsa popravila, potrebna zaradi 
poplav. Letošnja pomlad je tudi 
bolj kot kadar koli primerna za 
obisk praškega živalskega vrta!

Mama žirafa in 
njen potomec.

Slonji mladiček, 
ki so si ga 

obiskovalci 
lahko premierno 

ogledali 30. 
marca, ko je 
svoja vrata 

odprla nova 
zgradba 

živalskega vrta: 
Slonja hiša. 

Koati ali rdeči 
nosati medvedi.

Mladiček kapskega 
morskega medveda.

DRuŽINSKO  I  SIMPLY CLEVER



velike astronavte
Za male in

Besedilo: urša Svetelj 
Foto: arhiv KSEVT

ste za malce drugačen družinski izlet, za popotovanje v vesolje, za 
katero se morate zapeljati le do slovenskega vitanja? Ksevt je Kul-
turno središče evropskih vesoljskih tehnologij, v katerem si lahko 
ogledate prave vesoljske obleke, hkrati pa ugotovite, da slovenci v 
vesolju sploh nismo tako nepomembni, kot se morda zdi!

Kulturno središče evropskih 
vesoljskih tehnologij je 
zaživelo septembra 2012 

in samo v prvih mesecih je sredi-
šče obiskalo več kot 10.000 ljudi. 
Osrednja stalna razstava Herman 
Potočnik Noordung: 100 monu-
mentalnih vplivov je res zanimiva 
in vredna ogleda.

slOveNci iN vesOlJe
Če ste si predstavljali, da naš mali 
narod ni imel nikoli pomembne 
vloge na tem področju, boste 
v KSEVTu-u hitro ugotovili, da 
temu ni tako. Herman Potočnik 
Nooordung je pionir vesoljskih 
tehnologij, ki se je prvi ukvarjal z 
vprašanjem, kako bi človek lah-
ko živel v vesolju. Že leta 1928 je 
napisal knjigo Problem vožnje po 
vesolju – raketni motor. dr. an-
ton Mavretič je vesoljski inženir 

in znanstvenik, ki že 40 let aktiv-
no sodeluje pri razvoju vesoljskih 
instrumentov. Med drugim je so-
deloval pri razvoju instrumenta 
za merjenje solarne plazme, se-
stavnem delu projekta Voyager. 
dragan Živadinov je z drugimi 
slovenskimi umetniki že leta 1999 
izvedel prvo gledališko predstavo 
v breztežnosti z naslovom Biome-
hanika Noordung. Mateja Rebolj 
je balerina in sodobna plesalka, ki 
se pripravlja na projekt prve ume-
tnice v vesolju. V vesolju je bilo 
tudi nekaj potomcev Slovencev: 
Sunita Williams, Ronald Sega in 
Jerry Linenger.

Že več kot deset let obstaja Slo-
venska vesoljska agencija, ki 
razvija vesoljski kulturni program 
in se ukvarja predvsem z vpraša-
njem, kako je biti človek v vesolju. 

Obleka Sokol je namenjena 
poletu v vesolje in povratku 
na Zemljo, vredna je  kar 
4 milijone ameriških dolarjev.

OBisK Z NOvO ŠKODO OctAviO
Nova Škoda Octavia je zelo varčna in primerna za družinske 
izlete, saj najvarčnejši 81 kW 1,6-litrski TDI-model Greenline 
za razdaljo 100 kilometrov zahteva le 3,4 litra dizelskega 
goriva in pri tem v zrak spusti samo 89 g CO2/km.
iz ljubljane: 
92 km, 1 ura 25 minut vožnje, 
poraba goriva z novo Škodo Octavio: 3,1 l
iz maribora: 
48 km, 50 minut vožnje, 
poraba goriva z novo Škodo Octavio: 1,6 l
iz Kopra: 
200 km, 2 uri 25 minut vožnje, 
poraba goriva z novo Škodo Octavio: 6,8 l

gremO NA iZlet
lokacija: Vitanje, 
bližina Slovenskih Konjic 
Naslov: Na vasi 18, 3205 Vitanje 
 Čas obiska: konec tedna med 10. in 
19. uro, sreda, četrtek in petek med 
10. in 17. uro 
Zanimivost: v kraju je kar 5 cerkva 
vstopnina: 7 EuR/osebo, 
brezplačno za mame z otroki in 
otroke do treh let 
Ogledi: vodeni, vsako polno uro
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Ana je povsem običajna študentka, ki rada pride k babici 
in dedku na kosilo. Svoje stare starše ima zelo rada, 
čeprav še vedno ne ve, kako otročja in nagajiva sta 

lahko. In to pri svojih letih! 

ROMaNCa Nad MEStOM
Škoda Citigo v novi vlogi

Oooo, kako 
že diši!

Živio,ljubica, 
si pa točna 
danes, je že! Mmm, kako 

je dober …

Ja, pa je 
res dober!

Opa, kakšna 
poskočna 
mašinca!

Grem malo 
na internet, 
kdaj pa 
pride dedi?

Prav, Anči, dedi 
je na telovadbi, 
ti kar počasi …

Dedi mi ne 
sme uiti na 
avtobus. 
Gaaas!

Ko je lepo, čas 
tako hitro mineva. 

Rozi?!?
Kaj pa ti
tukaj ...

ŽIVLJENJE V BARVAH  I  SIMPLY CLEVER



NAstOPAli sO:

Ana 
Status: vnukinja
Starost: 20 let
Poklic: 
bodoča odvetnica
Želja za čez 5 let: biti 
uspešna mama in voziti 
Škodo Yetija

Vinko 
Status: dedek
Starost: 70 let
Poklic: upokojeni 
profesor
Želja za čez 5 let: 
postati seniorski prvak v 
fitnesu 

Rozi 
Status: babica
Starost: 68 let
Poklic: upokojena poslovna 
sekretarka
Želja za čez 5 let: voziti 
se na izlete in odkrivati 
lepote Slovenije 

Škoda Citigo
Status: Sport
Starost: vedno mlad
Poklic: pravi sopotnik 
za avanture in potepanja 
Želja za čez 5 let: 
ostati najboljši mestni avto 
in pridobiti še kakšno črto 

Vinko, a greva 
še na grad? 
Saj Ana bo 
razumela ...

Vinkec, a 
ti sploh 
veš, kaj je 
danes? Pa ne da … 

Danes je
50 let,

odkar sva
se poročila.

Kaj ne ve, da 
si vzela njen 
avto?! 

Le kako 
bi lahko 
pozabil.

Ve, ve!
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s srcem
Delamo

Besedilo: urša Svetelj

Poznate koga, ki dela s srcem in ni srečen? Mi tudi ne. 
Delam s srcem je projekt Zavoda Med.Over.net, ki želi 
ob negativni miselnosti, ki trenutno prevladuje, v druž-
bo vnesti pozitivno mišljenje in pozitivne zgodbe vsak-
danjih ljudi. Z gibanjem Delam s srcem predstavljajo 
osebe, ki svoje delo opravljajo z iskrenim veseljem, is-
krico v očeh in v njem resnično uživajo.

Jasna Knez, 
trenerka javnega nastopanja 
»S srcem vodim šolo javnega nasto-
panja Povej na glas, v kateri odganja-
mo strah udeležencev pred javnim 
nastopanjem. Najbolj me osrečijo 
pozitivni odzivi udeležencev. Trud je 
poplačan s tem, ko opaziš spremem-
bo posameznika, ki po uspešno opra-
vljeni šoli drugače komunicira tako na 
osebni kot na poslovni ravni. Poleg 
šole se ukvarjam tudi z organizacijo 
dogodkov, kar mi omogoča kreativ-
nost in me zato tudi osrečuje.«

Menči gaspari, upokojenka
»Že po značaju sem človek, ki raje 
daje, kot dobiva. Starejšim rada 
namenim svoj čas, lepo besedo ali 
prijazen pogled. Dom za ostarele 
na Koleziji in v Trnovem je po smrti 
moža ostal moj drugi dom. Že 10 
let ga obiskujem vsak dan – tam se 
družimo, prinesem dobrote, spijemo 
kavico, povemo kakšno šalo. Kadar 
pridem, se ljudem kar svetijo oči. Res 
sem ponosna, da to zmorem. Nisem 
izobražen človek, imam pa veliko 
srce.«

Da bi bili srečni in bi lahko 
ljudem polepšali dan, lah-
ko počnete praktično kar 

koli. Dovolj je že, če v svoji oko-
lici delite nasmehe, ste prijazni 
do ljudi, pa naj bo to na ulici, v 
trgovini, v šoli ali na delovnem 
mestu. Posameznike, ki delajo s 
srcem, najdemo tako med učite-
lji, fotografi, podjetniki, uradniki, 
mehaniki, trgovci, odvetniki, ra-
čunalničarji, umetniki … S srcem 
namreč lahko dela vsak, če le 
počne to, kar ga veseli.

Na spletni strani delamssrcem.
si lahko preberete zgodbe to-
plih in srčnih ljudi, ki počnejo 
dobre stvari, ki v svojem delu 
uživajo in imajo nasploh poziti-
ven odnos do življenja. Poznate 
kakšno tako osebo? Predlagajte 
prijatelja ali znanca in o njem 
napišite kratko zgodbo. Z ob-
javljeno zgodbo na spletu bo-
ste pomagali širiti pozitivizem 
v družbi. Na portalu se seznam 
zadovoljnih posameznikov po-
večuje vsak dan.

delajo s srcem
Pogovarjali smo se z nekaterimi posamezniki, ki delajo s srcem. 
zastavili smo jim preprosto vprašanje, kaj delajo in zakaj to 
delajo s srcem. Njihove zgodbe so nas navdihnile in prepričani 
smo, da bodo tudi vas.

SVET MODROSTI  I  SIMPLY CLEVER



Kako ste dobili idejo za projekt Delam s srcem?
Dnevno smo obdani z negativnimi novicami v 
medijih, zato smo se odločili, da bi radi naredi-
li nekaj pozitivnega. Sam rad izpostavim primer 
voznika avtobusa, ki moje otroke vozi v šolo. 
Vedno je nasmejan in avtobus ustavi kjer koli. 
Otroci ga spoštujejo, se z njim zabavajo ga imajo 
radi. To pomeni, da v naši družbi negativizma ob-
stajajo ljudje, ki radi delajo tisto, kar pač delajo. 
Mi pravimo, da to počnejo s srcem. 

kako ste začeli sodelovati s škodo?
Do sodelovanja s Škodo je prišlo, ker je Škoda 
usmerjena v socialno podjetništvo. Vsak, ki upo-
rablja Med.Over.Net, vidi vse naše zgodbe, ki pri-
tegnejo. To je pritegnilo tudi Škodo, ki je postala 
naš generalni prevoznik in s tem izkazala svojo 
družbeno odgovornost. Škoda tako posredno 
pomaga tudi ljudem, ki obiskujejo naš portal.

Kateri Škodin model je vaša izbira?
Sam vozim Škodo Superba. Škoda je preprosta in 
pametna izbira ter glede na razmerje med ceno 
in kvaliteto najboljša izbira. Superba sem izbral, 
ker dnevno res veliko prevozim in potrebujem 
funkcionalnost. Moja pot ni le pot od doma do 
službe, dnevno prevažam tudi partnerje in razne 
materiale. Moji sopotniki so nad avtomobilom 
vedno navdušeni, zmeraj pa se rajši vozijo zadaj, 
ker je za noge res ogromno prostora.

Kaj vam pomeni avto? 
Avto je danes postal kot telefon – naš vsakdanji 
pripomoček in pisarna. V avtu se moraš počuti-
ti varno, dobro, biti mora koristen in uporaben. 
Menim, da avto predstavlja tebe in tisto, kar poč-
neš, in ni le statusni simbol. Vse, kar delaš, mo-
raš tudi živeti. 

Aleksander lilik, fotograf
»ukvarjam se z industrijsko studijsko 
fotografijo in v življenju imam veliko 
srečo, da sem našel poklic, ki ga 
opravljam z lahkoto. V tem uživam, 
ker od sebe dam končni izdelek, 
torej fotografijo, največjo nagrado 
pa mi predstavlja pohvala naročnika. 
Počutim se dolžnega, da svoje znanje 
o fotografiji sedaj družbi vračam, zato 
imam ob svojem delu pogosto zraven 
kakšnega študenta, da lahko svoje 
znanje delim z njim.« 

klemen Mihelič, 
ustanovitelj organizacije H.O.P.e.
»Pri mojem delu gre za čisto človeško 
sočutje. Ko sem videl, kaj se dogaja v 
Sudanu in Darfurju, nisem imel druge 
možnosti, kot pomagati in ustano-
vil sem humanitarno organizacijo 
H.O.P.E. Želim narediti vse, da se 
nasilje preneha. S srcem se predam, 
ker vidim otroke in ženske, ki dnevno 
umirajo, sudanski ljudje so se dota-
knili mojega srca. Vsega tega pa ne 
počnem zaradi denarja, temveč v želji, 
da naredim nekaj dobrega.«

Pogovarjali smo se 
tudi s Primožem 
Cimermanom, 
direktorjem zavoda 
Med.Over.Net, 
ustanoviteljem 
projekta delam s srcem.

»V tem uživam, ker rad 
delam z ljudmi in jim 

pomagam ter se mi zdi, 
da delamo dobro. Vsak 
človek pomaga na svoj 

način, jaz sem izbral 
internet.«

tudi vi poznate nekoga, ki dela s srcem? 
tukaj ga lahko predlagate: 
 www.delamssrcem.si/oseba/predlagaj/

PREDLAGAJTE SRČNEŽA!
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Juhu, čas za akcijo! Imate radi 
gibanje z razgledom? Ko pride 
vikend, hop! - vsi v avto, gor 
kolo in skupaj navkreber.  

Zagotovo se vam 
je že zgodilo, da 
brez strešnega 
kovčka vse svoje 
prtljage v vozilo 
sploh ne bi uspeli 
naložiti, kajne? 

Ko so sedeži polni ...

DODATNO  I  SIMPLY CLEVER



se spomnite časov, ko smo z malimi avtomobili potova-
li na morje na dopust? vozili smo kar nekaj debelih ur, 
lepo počasi v koloni, vmes pomalicali, tudi vroče nam je 
bilo ... in vsak kotiček avta je bil zapolnjen s prtljago!

anes so potovanja nekaj 
povsem drugega. Ne le da 
so poti hitrejše in udob-

nejše, tudi prostornost avtomo-
bilov ima nove dimenzije. Mo-
žnosti prevoza dodatne prtljage 
so veliko večje, lepše in celo zelo 
preproste. Za prevoz koles in 
drugih večjih športnih pripomoč-
kov uporabljamo nosilce, ki so 
nameščeni na strehi vozila oz. 
vlečni kljuki ali pa kar strešne 
kovčke.

Ali veste, KAterO OPremO 
Je NAJBOlJe iZBrAti? 
Odgovor ni težak, najprimer-
nejša je originalna dopolnilna 
oprema, ki je razvita skupaj z av-
tomobili. Je skladna in zanesljiva, 
njena kakovost pa dosega kako-
vost avtomobilov. Za dopolnilno 
opremo Škoda veljajo jamstva 
proizvajalca Škoda Auto. Škodini 
strokovnjaki so jo skrbno načrto-
vali, zato je kakovostna in varna. 
Priporočamo!

Besedilo: Anja Garbajs 
Foto: arhiv Škoda

DeJstvA, Ki JiH mOrAte POZNAti
1. Originalni strešni nosilec je lahko pritrjen samo na zanj 

določeno mesto.
2. Originalni nosilec koles se v primeru avtomobilov Ško-

da lahko pritrdi na streho ali na vlečno napravo.
3. Strešni nosilec za kolo ali strešni kovček predstavljata 

nadgradnjo osnovnega nosilca. 
4. Dodatni tovor oziroma prtljaga lahko segata največ 1 

meter preko sprednjega dela vozila, največ 1,5 metra 
preko zadnjega dela vozila in največ 1 meter v širino.  

5. Če ne boste upoštevali vseh pravil o prevažanju doda-
tne prtljage oziroma tovora, ki so zapisana v Zakonu 
o pravilih cestnega prometa (novi zakon ZPrCP 2011), 
vas čaka globa 160 evrov.

streŠNi NOsilci 
Brez nosilcev ni strešne prtljage!
Yeti = 119 EuR 
Superb Combi = 134,90 EuR
Superb = 214,90 EuR

sTREšni kOVČki 
Za vas smo izbrali 3 nepogrešljive spre-
mljevalce, ki ljubijo zabavo in izlete! 
330 L: 226 x 55 x 37 cm. Cena: 349 EuR
370 L: 139 x 90 x 39 cm. Cena: 329 EuR
380 L: 215 x 80 x 35 cm. Cena: 399 EuR

streŠNi NOsilec ZA KOlO
Nosilec kolesa od 80 EuR dalje.

NOsilec KOles 
ZA VLEČnO kLjUkO
Nosilec dveh koles za ceno 359 EuR.
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Vse cene že vključujejo 20 % DDV.
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SIMPLY CLEVER

Specifična poraba goriva in izpusti CO2: 6,4 l/100 km in 149 g/km.
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POVSOD Z VAMI
ŠKODA Yeti Active 1,2 TSI za samo 14.599€

www.škoda.si


