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V pestri ponudbi akcijskih modelov Škoda Family, opremljenih posebej za družine, boste za Octavio Combi Family 
1,6 MPI s pritrdišči za namestitev 3 otroških sedežev ISOFIX, torbo za shranjevanje v prtljažniku, avtoradiom s CD in 
MP3, centralnim zaklepanjem z daljinskim upravljanjem, ABS, ESP, električno nastavljivima in ogrevanima zunanjima 
ogledaloma, električnim pomikom sprednjih in zadnjih stekel, 16" aluminijastimi platišči, meglenkama spredaj, 
potovalnim računalnikom, štirimi zračnimi blazinami, vzdolžnima strešnima nosilcema, dodatno zatemnjenimi stekli 
zadaj, parkirnimi senzorji zadaj in usnjenim volanom odšteli le 14.999 evrov. Oglasite se pri najbližjem trgovcu z vozili 
Škoda in se na testni vožnji prepričajte o varnosti, udobju, varčnosti in ugodnih cenah naših modelov.

www.škoda.si Porsche Slovenija, d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Fotografi ja je simbolična.

DRUŽINE SO SI RAZLIČNE. A HKRATI PODOBNE.
Octavia Combi Family že za 14.999 €.

Specifi čna poraba goriva in emisija CO2 za Octavio Combi Family 1,6 MPI: 7,2 l/100 km in 168 g/km.

SkodaOctaviaFamily SimplyClever210x280.indd   1 6/2/11   11:13 AM



Petr Podlipný
Direktor blagovne znamke Škoda
Porsche Slovenija d.o.o.

Želite sveže sadje, zelenjavo in kruh, 
svež zrak in sveže novice, ste polni 
svežih zamisli in idej? Prepričati nas 
želijo, da kar ni sveže, lepo, napeto 
in sijoče, ni dobro. Pa vendar ni vse 
v videzu in obliki. Brez pravega in 
pristnega okusa še tako okroglo in 
lesketajoče se rdeče jabolko ni dobro 
in brez znanja, izkušenj ter pogumnih 
korakov tudi odlična sveža ideja ne 
more zaživeti.

Pri Škodi poskušamo ves čas 
upoštevati zahteve po svežini. Tako 
so skozi zgodovino nastajali različni 
modeli in logotipi češke avtomobilske 
blagovne znamke, ki v očeh kupcev 
postaja vse bolj sveža, mladostna in 
sodobna. Tudi novi modeli, ki prihajajo, 
so sveži, polni novih tehnoloških in 
ekoloških domislic, prav tako vse 
akcije in aktivnosti, ki jih pripravljamo 
za vas, prijatelje kluba Simply Clever. 
Letos smo se spustili tudi v slovenske 
reli vode in naša zmagovalka Fabia 
S2000 je že pokazala svežo moč in 
bojevitost. Želimo si odličnih uvrstitev, 
in če utegnete, lepo vabljeni na 
kakšno dirko. Zagreti navijači so vedno 
dobrodošli. 

Predvsem pa želimo, da bi imeli skozi 
vse poletje veliko časa (in prostora) za 
svež počitek. Če še niste vedeli, tudi 
počitek je delo. Sprostitev in umiritev 
misli in čustev je eno najtežjih opravil, 
ki jih opravljajo človeški možgani. 
Zato se tega »dela« lotite odgovorno 
in zanesljivo. Verjemite, nekje se 
bo poznalo. Veseli bomo, če boste 
svoje ideje razkrili tudi nam na 
portalu  www.simplyclever.si, tam se 
mnogokrat znajdejo sveže, simply 
clever teme za pogovor.

SVEŽE, PROSIM!
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Kazalo
STISNITE PAVZO
Zakaj je počitek tako trdo delo, 
trše od dela samega?

6

NOVA POMLAJENA MOČ ŠKODE
Škoda je izpopolnila svoj znameniti 
logotip. Se še spomnite prejšnjih?

12

ČRNO-RDEČA ŠPORTNA 
ELEGANCA
Fabia Monte Carlo izstopa po svoji 
mistični črnini.

16

VSE, KAR VAS ZANIMA 
O LIZINGU
Ob odločitvi za nakup avta moramo 
razmisliti tudi o načinu financiranja 
tega nakupa. 

18

PREPROSTO SMISELNO!
Katere so tiste novosti, ki Škodine 
avtomobile naredijo še boljše?

14

8 DRUŽINI PRILAGOJENIH VOZIL
Podrobneje predstavljamo 
8 modelov serije Family. 

20

5 LJUDI, KI SKRBI ZA VAŠ AVTO 
Prodajna svetovalka, finančni 
svetovalec, vodja delavnice, vodja 
pralnice in vulkanizer svetujejo. 

22

KO SRCE TAM GORI HITREJE BIJE 
Največ adrenalina na enem mestu 
dobimo ob obisku adrenalinskega 
parka.

26

DAN IN NOČ V MESTU 
Urbana džungla se poleti spre-
meni v prijazne sončne terase, 
senčne dišeče vrtove in živahne 
ulice. Podnevi in ponoči. 
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Hladno.
Vroče.     

zoFaBazeN 
Nadvse poletna in inovativna 
idejna zasnova italijanske obli-
kovalke Piscine Castiglione za 
zdaj ostaja vsemogočni koncept, 
ki čaka na dan, ko bo postala 
realnost. Si predstavljate poletni 
večer v družbi najljubše nada-
ljevanke in hladnega mojitosa? 
Neprecenljivo brihtno!

VISEČA MREŽA
Viseča mreža je sinonim za užitek, sprostitev in 
mir. Nepogrešljiva predvsem za tiste, ki dopuste 
preživljate v obmorskih kampih, lahko pa si jo 
napnete tudi na domači terasi, vrtu, balkonu ali 
vikendu. Lebdenje nad tlemi, z mislimi visoko nad 
oblaki, na telo in duha deluje več kot katarzično. 

Besedilo: Petra Mavsar

SaDNe leDeNe KoCKe
Bi nekaj hladnega, osvežilnega 
in sadnega? Poletje je čas, ko se 
zaradi vročine še kako prileže 
osvežilno sadje. Ste kdaj pomislili, 
da bi jagodo »zapakirali« v ledeno 
kocko? Brihtna, barvita in privlačna 
osvežitev bo zagotovo navdušila 
vse, ki jim jo boste postregli! 

Formula: sadje + voda + modelček + 
zamrzovalnik = seksi ledena kocka

www.simplyclever.si

Toplo večerno sonce, viseča mreža in 
družba sadnih ledenih kock. Poleti je čas, 
da odvržete skrbi in preprosto uživate.

BRIHTNO  I  SIMPLY cLeVerBRIHTNO  I  simply clever



MINI AVTOHLADILNIK
Ste že kdaj razmišljali o mini 
hladilniku, ki bi vam na poti do 
morja ponujal hladno pijačo? 
Praktična rešitev na daljših 
potovanjih z avtomobilom, 
šotorjenju, kampiranju. Hladilnik 
bo učinkovito hladil vašo pijačo 
in vam zaradi majhne teže in 
praktičnega ročaja za nošenje 
še kako prav prišel na letošnjem 
dopustu.

SKIRO
Skiro je hit poletja! Včasih 
lesena igrača za otroke, danes 
priljubljeno prevozno-rekreativ-
no sredstvo. Nadvse zabavna 
vožnja s tako imenovanim novo-
dobnim kolesom vas bo pripe-
ljala, kamor želite, do mesta na 
kavo, v šolo, službo, in poleti 
na dopustu prihranila pešpot 
do plaže, trgovine ali recepcije. 
Skratka hitro, zabavno in nadvse 
praktično.

LUBENICA NA DVEH KOLESIH
Nora pogruntavščina prihaja iz dežele norih idej. Japonci so si omi-
slili napravo, ki na hitro spominja na mini vesoljsko postajo. V resnici 
gre za praktičen voziček, ki bo do vašega najljubšega kotička na 
plaži lubenico pripeljal hladno in svežo. 

Odrežite poljubno dolžino 
laksa in izberite svoje 
najljubše barve perl in 
kamenčkov.

Kamenčke in perle nani-
zajte na laks, kakor želite. 

Prepustite se barvam in 
oblikam. Ne boste verjeli, 
naključni izbor lahko pre-
seneti!

Korak 1 

Korak 2 

Korak 3 

Potrebujete: 
kamenčke, školjke, 

    lesene bunkice
škarje
pisane perle
laks 
patent za verižice

MOJ NAKIT
Izdelava nakita je kreativno, 
sproščajoče in zabavno preži-
vljanje prostega časa. Izdelajte 
si takšnega, ki ga nima nihče! 
Unikaten nakit je lahko prijetno 
presenečenje za sestro, mamo, 
najboljšo prijateljico in mogoče 
celo fanta. Poletje pa je kot na-
lašč za to, da svoj sveži morski 
ten popestrite z novim modnim 
dodatkom.
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Stisnite 
pavzo 
Počitek, tisti s prazno glavo in umirjenimi 
čustvi, nas naolji. Preglasne misli in 
močna čustva nas namreč starajo, zaradi 
njih lahko zarjavimo. A zakaj je počitek 
tako trdo delo, trše od dela samega?

Besedilo: Tina Torelli
Foto: Primož Predalič/Playboy 
Slovenija, Iztok Dimc, osebni arhiv

www.simplyclever.si

V SREDIŠČU  I  simply clever
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Anketa: Če je počitek delo, kako zelo zaposleni ste? 

er v naključja ne 
verjamem, vem, da 
me je članek na temo 

počitka z namenom »doletel« 
natanko v trenutku, ko sem 
bila zasuta z delom. Toda – 
kdo pa danes še počiva? Son-
ce vzhaja vsako jutro, konjev v 
maneži nihče ne vpraša, ali jih 
lahko osedla, naša usoda je 
stalno na delu in celo nesreča 
nikoli ne počiva. A zakaj je 
počitek tako trdo delo, trše od 
dela samega? 

Po sili razmer bi o počivanju 
morala imeti veliko pojma. 
Življenje si delim z dvema 

flegmatičnima mačkama, ki mi 
vsako minuto dneva sporo-
čata, kako fino je počivati. In 
da sem poleg njiju v zadnjih 
dneh dobila v varstvo še dve, 
očitno pomeni, da še kar ne 
razumem sporočila, ki ga 
je vesolje dostavilo na moj 
naslov. 

NAOLJEN MOTOR
Počitek je delo, ker je za nas 
najtežja stvar umiriti misli in 
čustva. Pa ne gre samo za 
negativna čustva: kitajska 
medicina ve, da tudi pretirano 
veselje škoduje srcu. Pregla-
sne misli in močna čustva nas 

starajo, spreminjajo našo te-
lesno kemijo, kisajo kri in ško-
dijo organom. Počitek pa nas 
naolji in je zato nujen. Počitek 
v pravem pomenu besede, 
s prazno glavo in umirjenimi 
čustvi, jasno. Ko smo v stanju 
sproščenosti, se nam obnavlja 
vsaka celica telesa, in če bi 
znali živeti v stanju sprošče-
nosti, ne bi nikoli zboleli, ker 
bolezen naravnost sovraži 
zadovoljne, sproščene ljudi. 

Naravni terapevt Boštjan 
Aljaž, ki na posestvu Herk 
na Koroškem ljudi uči (tudi) 
počivanja, o tem pravi: »Ljudje 

K

GREGOR BOLČINA
radijski voditelj

»Najbolj uživam, ko se mi pokvari telefon.«
»Sodim v tisto skupino ljudi, ki si ne dajo miru. 
Kolikokrat se ujamem, da je ura že dve zjutraj, jaz 
pa še vedno besno tipkam na računalnik. Kadar 
delam tisto, kar me veseli, sicer uživam, poči-
vam pa vseeno ne. Bolj trdo delaš, večji užitek 
ob opravljenem delu občutiš. Zdi se mi, da bi se 
resnično spočil samo, če bi se mi pokvaril telefon. 
A kaj, ko imam očitno preveč trpežno napravo, ki 
se kar noče in noče pokvariti! Si pa drugače najraje 
napolnim baterije doma, ko obiščem starše. Nonina 
hrana, lepa in sončna Vipavska dolina ter prespani 
dopoldnevi ...«

SAVINA A. RITTER
mednarodna mojstrica obrazne joge

»Nam se zdi največje delo, da ne delamo.«
»Kot je rekel Lao Ce: Nič ne delam, pa je vse nare-
jeno. V življenju se zgodijo čudeži, ko nehaš delati 
in se prepustiš življenju. Tako življenje postane 
lahkotno. To ne pomeni, da ničesar ne delaš, da se 
kar izklopiš – ravno nasprotno! Če se znamo prepu-
stiti naravnemu ritmu življenja, čutimo vse procese 
telesa in življenje postane sinhron ples s telesom. 
Sproščamo se, ko imamo pozornost na telesu. 
Telo nam vse pove, telo vse ve. Zato ga moramo 
poslušati in ubogati. Tudi delo postane nedelo, če 
se znamo spustiti. Kaj ti pomaga, da eno uro na dan 
delaš neke sprostitvene vaje, ko je v resnici enako 
pomembnih preostalih 23 ur v dnevu? Vsa poanta 
tega je, da tisto uro, ko delamo zase, prenesemo na 
vsak trenutek dneva in da ne ločujemo, kaj je spro-
stitev in kaj delo. Naš največji problem je, da neneh-
no predalčkamo: to je stresno, to je antistresno … 
Utrujamo se z ločevanjem, to je vsa skrivnost.«

V SREDIŠČU  I  simply clever



si v večini primerov počitek 
predstavljajo kot ležanje pred 
televizorjem ali na dopustu, 
kjer se spet predajajo ležanju 
in čezmernemu uživanju hra-
ne in pijače. Pri teh dejavno-
stih, žal, v glavnem možgane 
nekje med zavestno in podza-
vestno ravnjo še bolj zaposli-
mo. Samo aktivni počitek, ki je 
lahko oblika rekreacije, joga, 
sprehod v naravi, meditacija 
ali priljubljen hobi, si zasluži 
ime počitek.« 

A kaj, ko smo tako presneto 
pomembni. Če ne bomo storili 
tega in onega in če za tisto 

in ono ne bomo pohvaljeni, 
se bo porušil svet. Vemo, da 
moramo za uspeh trdo delati. 
»Sam izraza trdo delo ne upo-
rabljam več, ker ima negativen 
pomen. Kot theta inštruktor 
za delovanja na podzavestnih 
ravneh lahko trdim, da imamo 
ljudje ali vsaj večina nas na 
podzavestni ravni negativni 
vzorec – če hočeš uspeti, 

moraš trdo delati. 
V resnici je vse 

dosti bolj preprosto: de-
lati moramo tisto, kar nas 

veseli, in to v takem obsegu, 
da nas ne obremenjuje. Če ni 
tako, trdo delo postane jalovo 
in zato še več delamo. Ko iz-
ničimo ta vzorec, razklenemo 
začarani krog, obrnemo način 
razmišljanja v pozitivno smer, 
opravljamo delo lažje, hitreje 
in uspešneje v krajšem času. 
Ob takšnem izhodišču so vse 

JURE VNUK
hokejist

»Moj počitek je lahko tudi fizični napor.«
»S trditvijo, da je počitek tudi delo, se strinjam, a 
dodajam, da velja tudi obratno: tudi delo je lahko 
počitek. Ko delo uporabiš za polnjenje z energijo, ob 
njem pravzaprav počivaš. Kaj pa je počitek drugega 
kot polnjenje z energijo? In obratno: če se dela lotiš 
s predpostavko, da boš po njem utrujen, ti energija 
odteče že v istem trenutku, ko si se ga lotil. Delo 
je nekaj naravnega, nekaj, čemur se je nemogoče 
izogniti, zato je dolžnost vsakega posameznika, 
da si izbere delo, ki bo najbolj ustrezalo njegove-
mu življenjskemu ritmu. Drugače pa je s čustveno 
vpletenostjo v delo: kadar delamo s čustvi, se hitro 
izčrpamo. Sam se lahko spočijem tudi ob intenziv-
nem fizičnem naporu. In če sem za nameček še 
srečen v zasebnem življenju, pa tako ali tako ves čas 
počivam, torej tudi ob delu.«

MAJA KEUC
pevka

»Če ob delu uživaš, niti ne opaziš, 
da si izmučen.« 
»Najbolj se sprostim, če se lahko dobro naspim, 
pogledam kak dober film in se družim s fantom in 
prijatelji. Mi je pa znan občutek, da je počitek trdo 
delo. (smeh) Meni po navadi telo kar samo sporoči, 
kdaj je dovolj, tako da se dobesedno ugasnem. Kar 
sicer ni najbolje, a si ne morem pomagati, ker me 
ob nedelu grabi panika. Sicer pa menim, če ob delu 
uživaš, potem niti ne opaziš, da si izmučen.« 

Človek potre-
buje sedem do 
devet ur spanja 
na dan. Najko-
ristnejše ure za 
spanje so tiste, 
ki jih najraje 
prebedimo: in 
sicer od 23. do 2. 
ure, ko se izloči 
največ rastnega 
hormona in 
melatonina, ki 
je izjemnega 
pomena za naš 
imunski sistem. 
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težave samo pozitivni izzivi, 
na katere se odzivamo tako, 
da je v splošno zadovoljstvo, 
in tako, da nas bogatijo kot 
nove izkušnje. Le potem telo 
ni v stresu in se lahko tudi 
med delom normalno rege-
nerira in počiva. Stres pomeni 
energetske zapore v telesu, 
torej zapore za regeneracijo 
telesa.« 

POČIVAM, TOREJ SEM
Res je, pomislim, koliko več 
naredim v stanju sproščeno-
sti. Sproščena celo počivam 
tako, da se spočijem. In takrat, 
ko se pritožujem, kako veliko 
dela imam, globoko v sebi 
vem, da ne delam dovolj ali 
vsaj ne učinkovito. Ampak 
moram – hej, tako razvajena, 
da bi vse nekam vrgla, ko mi 
ne gre, pa že nisem! 

O razvajenosti sem pred krat-
kim govorila z Renato Salecl. 
Trdila sem, da je naša druž-
ba razvajena, Saleclova pa 
se z mano, ko sem, ker sem 
ponoči študirala njeno knjigo, 
neprespana z diktafonom v 
roki sedela v njeni pisarni, ni 
strinjala. Po njenem bi bili v 
sodobni kapitalistični družbi, v 
kateri vladata ideologija izbire 
in sreče, težko manj razvajeni. 
Stalno si namreč prizadevamo 
izboljšati naše delo, odnose, 
telo … Delamo, da se kadi, in 
to vse v veri, da bomo tako 
srečnejši in da nas bodo imeli 
drugi raje. A mit o popolni 
sreči je nevarna iluzija. Ali kot 
zapiše W. T. Künstenmacher v 
simpatični knjigi Poenostavi-
mo si življenje: »V življenju je 
dovolj prostora za majhne in 
velike spodrsljaje. Kdor najde 
srednjo pot med nemarnostjo 
in popolnostjo, živi srečneje, 
preprosteje in varčneje. Da si, 
kar dosežeš z delom, je ne-
varna polresnica. Kadar delo 
izpolnjuje celotno življenje, ni 
ravnovesja. Poleg neustavljive 
želje po delu vključite v svoje 
življenje tudi svoje telo, svoje 
odnose do drugih in iskanje 
smisla v vašem življenju.« 

KOLIKO UR NA DAN PRESPIJO?

Avtomobilska 
zen teorija

Kaj imajo skupnega mačke 
in srečen avtomobil? 
Odgovor je za vas spredel 
Brane Legan, inštruktor 
varne vožnje Centra varne 
vožnje AMZS.

»Predenje mačke je zelo 
primerljivo s predenjem 
avtomobila. In če se pri vo-
žnji avtomobila spomnimo 
na predenje mačke, bomo 
hitro vedeli, ali avtomobil 
prede. Naš odnos do av-
tomobila in način uporabe 
sta tista, ki mu omogočata, 
da nam bo v vožnji vračal 
s pričakovanim obnaša-
njem, to je z uporabno, 
učinkovito in varno vožnjo. 
Predenje avtomobila je 
tako v tem smislu njegovo 
nežno delovanje, nežna 
vožnja in izkoriščanje 
našega občutka nežnosti. 
Seveda bo laže predel 
dobro vzdrževan avtomo-
bil. Vsakodnevna skrb za 
njegovo brezhibnost naj bi 
bila stalnica, ki ne vzame 
veliko časa, poleg tega pa 
je izjemno pomembno tudi 
redno strokovno in predpi-
sano vzdrževanje (servisni 
intervali), ki bo avtomobil 
ohranilo v dobri brrrrrr 
kondiciji.«

PITON
18 ur

VEVERICA
15 ur

MAČKA
12 ur

PeS 
10-11 ur

PujS
8 ur

KRAVA 
4 ure

SloN
3 ure in nekaj minut
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Kaj menite o trditvi, da je počitek pravzaprav 
trdo delo?
Žal je za večino sodobnih ljudi počitek pravza-
prav muka. Silna naglica in velik stres, da bi 
vedno več in po možnosti čim bolje naredili 
v čim krajšem času, seveda povzroči veliko 
napetost v spregi telo – um. Verjamemo pa, da 
smo to oziroma se s tem identificiramo – po-
tem sledijo glavoboli, migrene, depresije. Ali pa 
nato človek zvečer nekaj počne, denimo igra 
računalniške igrice, da se do konca izmuči, da 
lahko zaspi. In se zjutraj zbudi utrujen. Če bi 
človek za počitek imel na voljo vsaj tri tedne v 
kosu, ko bi lahko popolnoma izpregel, potem 
bi si tretji teden morda lahko vsaj malo odpočil. 
Ljudje smo, vsaj na Zahodu, večinoma sužnji 
svojega uma, ki se nikoli ne umiri. In zato se 
človek v resnici nikoli ne spočije. Ne v pravem 
pomenu besede počitek. Ta je možen samo v 
stanju uma brez misli, torej v stanju meditacije. 
Torej lahko rečem, da velika večina ljudi počitka 
sploh ne pozna. 
 
Kako najlaže dosežemo, da med delom 
počivamo, čeprav delamo?
Tako, da se zgledujemo po otrocih. Dokler 
se zavedamo, da je delo pravzaprav 
igra in da prav zato v tem uživamo, je 
to mogoče. V tistem trenutku, ko se z 
delom identificiramo in ga vzamemo zelo 
resno in kot prisilo, je počitka konec. Ključna 
beseda je torej zavest, zavedanje, da ne 
delamo kot roboti, ampak kot ljudje. 
Torej kot zavestna bitja. Ne smemo 
pa pozabiti na izjemno vlogo 
lenobe, ki je v naši družbi, žal, 
prepogosto očrnjena in na 
slabem glasu. Kajti brez 
lenobe ni kreativnosti. 
Obstaja čudovita beseda, 
ki je v slovenščini nimamo, 
bošnjaško pa se ji reče čef, 
to je občutje ugodja ali 
lagodnosti, zadovoljstva 
ali naslade, ki človeka 
prevzame, ko kaj 

stori. To človek občuti, ko naredi nekaj za svojo 
dušo, če lahko tako rečem, in ko to storiš, se 
silno prileže lenoba. Lahko si popolnoma sam 
ali pa s prijatelji. In tukaj mi spet pride na misel 
bošnjaška beseda divanisati. Njen pomen pa naj 
bralci in bralke čim večkrat raziskujejo sami. 

Kar pa se otrok tiče – pustimo jim, da kričijo, 
plezajo po drevesih, da so umazani kot pujsi, 
da packajo z barvami – in se jim pri vsem tem 
pridružimo. Dokler je otrok spontan, imamo 
ob sebi najboljšega prijatelja ali prijateljico, 
ki nas lahko zelo hitro popelje v sprostitev. A 
na otroških igriščih opažam, da odrasli otroke 
držijo nazaj, jim vsajajo strah – pazi, padel boš 
–, namesto da bi jih varovali in se z njimi hkrati 
igrali.
 
Kako se najbolj napolnite z energijo?
Vsak dan si napolnim baterije v družbi s svojim 
skoraj sedemletnim otrokom. Vsak trenutek 
z njo je neprecenljiv, ker je povsem iskren, 
neposreden, poln smeha in norih domislic. 
Ona je tudi moj največji kritik, saj vse izvem 
direktno. In to je lepo. Baterije si polnim tudi 
s posebnimi tehnikami dihanja in meditacije, 
predvsem pa, kadar je le priložnost, s staro-
davnim plesom po žerjavici. Ni ga boljšega 
eliksirja za človeka, kot je to. Stati sredi 
žerjavice je nepopisno doživetje. Um doživi 

šok, zato se v določenem trenutku preprosto 
preda in ostaneš v blaženem trenutku zdaj, v 

popolnem miru, hkrati pa v popolni svobodi 
samega sebe, v radosti življenja. Poleg 

tega je to silno krepčilno in zdravilno za 
telo. Takšna je moja večkratna osebna 
izkušnja. Starodavne metode in 
znanja so sploh, vsaj zame, najboljša 

metoda za sprostitev. Denimo tudi 
šamanska savna. Ker za prehod 

v drugo stanje zavedanja je 
potreben šok. Baterije so nato 
v trenutku ne samo polne, am-
pak je telo tudi očiščeno, da 
energija po njem sploh lahko 

potuje.

»avtomo-
bile redno 
servisi-
ramo, 
menjamo 
olje, gume 
in podob-
no, sebe 
pa žene-
mo do 
onemo-
glosti.«

Borut Omerzel, urednik revije Playboy in 
raziskovalec starodavnih znanj

EKSKLUZIVNI POGOVOR

Žal je lenoba v naši družbi 
na slabem glasu
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Verjetno ste opazili, da je ta številka revije Simply Clever pomlajena. Škoda 
ima namreč od letošnje pomladi novo celostno podobo. V podjetju so spreme-
nili pisave, obnovili podobo svojih avtosalonov in izpopolnili svoj znameniti 
logotip. Se še spomnite prejšnjih? 

Nova pomlajena 
moč Škode

Besedilo: Nenad Senić

1895 1905

1905

1925

1895-1905

1905-1925

1926

Začelo se je z izdelova-
njem koles in motornih 
koles pod znamko Slavia 
v delavnici v mestu Mladá 
Boleslav na Češkem, zato 
je temeljni element prve-
ga logotipa kolo, lipovi listi 
pa simbolizirajo slovanski 
narod. 

Naslednji logotip je bil 
postavljen na motorno 
masko prvih vozil. V 
njem izstopata začetnici 
ustanoviteljev tovarne 
Slavia L&K, obkroženi 
sta z lovoriko, ki je že v 
antiki pomenila slavo in 
zmago. 

www.simplyclever.si

BRIHTNO  I  SIMPLY cLeVerSVET MODROSTI  I  simply clever



1990

1993
1994

1999
2011

marec 2011

Logotip s slavno krilato puščico so 
začeli uporabljati pred 85 leti. Prika-
zuje glavo Indijanca s tremi peresi, 
na desni strani pa se nadaljuje v 
zašiljeno puščico. Logotip je navdih-
nil resnični Indijanec, ki je bil med 
letoma 1915 in 1920, ko je nastajala 
njegova podoba, zvest pomočnik 
družine Škoda. 

Šele v devetdesetih 
letih so prvič nekoli-
ko spremenili logotip 
s krilato puščico. Mo-
dro barvo je zame-
njala zelena, barva 
narave, ki simbolizira 
harmonijo, življenje, 
pomlad in svežino. 
Kombinacija z belo 
daje zeleni pozitivno 
naravnanost.

Črno-zeleni logotip se 
uporablja od leta 1994. 
Črna simbolizira tradi-
cijo, zelena pa zaveza-
nost okoljsko prijazni 
proizvodnji. 

V najnovejšem logotipu je vidno pove-
čana krilata puščica. Naravno zeleno 
barvo so spremenili v bolj živahno 
»Škodino zeleno«, robovi in obroč 
okrog nje so »kromirani«, kar naredi 
logotip bolj sijoč in prefinjen. Nova 
zelena barva simbolizira novo moč, 
odločnost in jasno začrtano strategijo 
znamke. Nova oblika logotipa je del 
prenove celostne grafične podobe 
znamke, ki izraža optimizem in premik 
naprej. 

1926-1990

1993-1994

1994-2011

marec 
2011
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Preprosto 
smiselno!

dlagalna mesta so že 
ena taka pogruntavšči-
na, ki zna marsikatere-

mu vozniku zagreniti življenje. 
Standardna oblika embalaže, 
v katerih se prodajajo napitki, 
obstaja že kar nekaj desetle-
tij, in ker so vozniki in potniki 
običajna žejna bitja, radi kam 
odložijo plastenko ali pločevin-
ko. Pri Škodi so se spomnili, da 
obstajajo tudi večje plasten-
ke, in tako lahko v nekaterih 
modelih najdemo v vratih ali 
na kakšnem drugem brihtnem 
mestu dovolj velik predal kar za 
1,5-litrsko plastenko. 

Naj NaS PoNjava 
NE ŽIVCIRA
Tudi prtljažni prostor kara-
vanov že dolgo časa pozna 
ponjavo, ki skriva vsebino pred 
neželenimi pogledi. A včasih 
polni krame težko odpremo 
že prtljažna vrata, kaj šele 
ponjavo. Če so lahko stvari 
enostavne, morajo take tudi 
biti. Pri Škodinih karavanih so 
si inženirji domislili posebnega 
jezička, ki drži ponjavo na me-
stu. Ko narahlo pritisnemo na 
rob ponjave, ta odskoči in se 
zvije proti zadnjim sedežem. 

DOMISELN SISTEM 
POMIČNIH SEDEŽEV
Enako domiseln je tudi sistem 
pomičnih zadnjih sedežev Va-
rioFlex v Roomsterju in Yetiju. 
Posamezni sedeži omogočajo 
tako pomikanje naprej in nazaj 
ter nastavljanje naklona kot 
tudi podiranje naprej in celo 
enostavno odstranjevanje iz 
avtomobila, če potrebujemo za-
res dolgo ravno dno za prevoz 
daljših predmetov. VarioFlex 
omogoča kar okoli 20 različnih 
položajev sedežev in zares 
odlično prilagajanje potnikom 
in prtljagi.

TEHNOLOŠKO IZPOPOLNJENI 
MOTORJI TDI IN TSI
Škodini avtomobili imajo na voljo 
vse napredne tehnike koncerna, 
ki mu pripada. Nove tehnologije 
dizelskih motorjev z direktnim 
vbrizgavanjem goriva TDI z 
majhno porabo in tihim delo-
vanjem ter nadvse učinkoviti 
bencinski motorji TSI, ki jim pri 
dihanju pomagata tako turbinski 
polnilnik kot kompresor, so pravi 
užitek za vožnjo, še posebno, ko 
pri tem sodeluje samodejni me-
njalnik z dvojno sklopko DSG s 
šestimi ali sedmimi prestavami, 
ki omogoča bliskovito presta-
vljanje, saj zaradi svoje zasnove 
naslednja prestava vedno čaka v 
pripravljenosti.

Včasih preprosta ideja, spoznanje ali rešitev prinesejo čisto 
novo pojmovanje avtomobila. Tiste drobne malenkosti na zuna-
njosti, v potniški kabini in pri tehniki naredijo veliko razliko med 
povprečnim in dobrim avtomobilom. 

O

Besedilo: Artur Švarc www.simplyclever.si
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SAMODEJNI MENJALNIK DSG
Posebno doživetje je menjalnik 
DSG takrat, kadar ima voznik 
na voljo multifunkcijski volan 
z lopatkami za prestavljanje 
na zadnjem delu. Princip so na 
običajne ceste in v običajne 
avtomobile prenesli iz dirkaškega 
sveta, kjer vozniki formule 1 in 
drugih dirkalnikov že dolgo časa 
prestavljajo kar s potegom pr-
stov k volanskemu obroču, ne da 
bi morali umakniti roko z volana. 

DEVET VARNOSTNIH BLAZIN
Tehnika ni nič brez varnosti, to 
pa je segment avtomobila, ki je 

v avtomobilski evoluciji najbolj 
napredoval. Vsi napredni siste-
mi iz devetdesetih let se danes 
zdijo samoumevni. ABS sistem, 
ki preprečuje blokiranje zavor, 
ESP sistem, ki ves čas nadzira 
lego avtomobila in prepreči 
zdrse iz smeri, da o varnostnih 
blazinah ne govorimo. Če je 
bila še pred nekaj časa varno-
stna blazina za sovoznika na 
seznamu opreme za doplačilo, 
varnostne zavese pa eksotika, 
so danes vsi Škodini avtomobili 
opremljeni s štirimi varnostni-
mi blazinami, medtem ko jih 
ima lahko na primer Superb 
kar devet in tako tveganje za 
poškodbe ob trku spravi 
na najmanjšo sto-
pnjo verjetnosti. 
Svoje dodajo 
tudi premični 
ksenonski žaro-
meti, ki inteligen-
tno osvetljujejo 
pot pred avtomobilom 
in voznikom v ovinkih po-
svetijo tudi tja, kjer drugače 
ne vidijo nič in lahko tako spre-
gledajo kakšno malenkostno 
oviro ali potek ceste.

NeBo v avtu
Dodatno udobje pomeni tudi 
prostor – ne samo sedeži, 
nestisnjena kolena potnikov 
zadaj, pač pa tudi razgled. Ta 
ni več omejen le na stranska in 
sprednja okna, temveč prinese v 
notranjost od zgoraj tudi nebo. 
Velika pomična panoramska 
streha spremeni občutek nizke-
ga od zgoraj zaprtega prostora 
v posebno doživetje vožnje pod 
milim nebom. In ker vožnja v 
tišini ni nujno prijetna, se zato ni 
treba spraševati, kam so izginili 
klasični avtomobilski radii. Pri 
Škodah namreč najdemo velike 
zaslone, občutljive na dotik, kjer 
upravljamo navigacijo, glasbo, 

radio in druge 
nastavitve.

Škoda v Guinnessovi knjigi rekordov
Dolgotrajno partnerstvo Škode in svetovnega hokejskega 
prvenstva uradno velja za najdlje trajajoče glavno sponzorstvo 
v zgodovini športnih svetovnih prvenstev. Češki proizvajalec 
avtomobilov je bil letos že devetnajstič zapored glavni uradni 
sponzor letnega svetovnega prvenstva IIHF na Slovaškem, 
kjer je tekmovala tudi slovenska izbrana vrsta. 

Škoda na Tour de France
Škoda Auto bo tudi letos glavni partner naj-
slavnejše kolesarske dirke na svetu, Tour de 
France, ki bo prihodnji mesec. Škoda Auto je 
hkrati tudi sponzor bele majice za najboljšega 
kolesarja v kategoriji do 25 let. Letošnje že 
98. kolesarsko tekmovanje Tour de France bo 
postreglo z 21 etapami in 3.471 prevoženimi 
kilometri. 
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Črno-rdeča 
športna eleganca

redstavljajte si s soncem 
obsijano Azurno obalo in 
vse tiste zavite ceste, ki 

se pnejo nad mogočnim mestom 
Monte Carlo. Vsako leto janu-
arja se na njih začne sezona 
cestnega dirkanja in reli Monte 

Carlo že od svoje prve izvedbe 
leta 1911 velja za zelo zahtevno 
prireditev, ki je tudi neke vrste 
kazalec najnovejšega napredka 
in inovacij v svetu avtomobilizma. 
Tudi pri Škodi letos praznujejo že 
110 let od prve udeležbe Škodinih 

vozil na dirkah, v reliju se Škoda 
udejstvuje od 60. let prejšnjega 
stoletja naprej, ob prelomu tisoč-
letja do leta 2005 pa je Škoda 
najprej z Octavio, potem pa tudi s 
prvo generacijo Fabie sodelovala 
v svetovnem reli prvenstvu WRC. 

To leto zaznamujeta dve zanimivi obletnici – 100. obletnica prve 
izvedbe enega najbolj prepoznavnih relijev, relija Monte Carlo, 
in 110-letnica udejstvovanja Škode v avtomobilskem športu. 

P
Besedilo: Artur Švarc www.simplyclever.si
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FABIA MONTE CARLO
In prav spoj teh dveh obletnic je 
dal priložnost za posebno izda-
jo Fabie z oznako Monte Carlo. 
Da gre za drugačno pojmovanje 
vožnje s športnim predznakom, 
izdaja že zunanji videz. Na voljo 
v sedmih vpadljivih barvah 
Fabia Monte Carlo izstopa pred-
vsem po svoji mistični črnini, 
ki ji daje zlovešč izraz – črna je 
streha, zatemnjene so luči, črne 
so rešetke na maski in letvica 
s Škodinim logotipom, črna so 
vzvratna ogledala – ne glede na 
izbrano barvo karoserije. Črnina 
prekriva tudi spodnje zaključke 
odbijačev in pragov, ki imajo 
tako dekorativno kot zaščitno 
funkcijo. Celoto zaključujejo 
tudi tonirana stekla, za na-
meček pa so v črno obarvana 
še kolesa. V osnovi različici so 
to 16-palčna platišča Comet, 
za doplačilo pa si je mogoče 
omisliti nekoliko večja, 17-palč-
na platišča Trinity. Na notranjih 
pragovih je kovinska letvica z 
napisom Monte Carlo, ki končno 

razkriva identiteto posebne 
Fabie. 

ZUNANJOST PREPOZNAVNA 
TUDI V NOTRANJOSTI
Tej filozofiji se ne izneveri niti no-
tranjost. V črno odeto armaturno 
ploščo spremljajo športni sedeži v 
črno-sivi kombinaciji, mogoče pa 
si je omisliti tudi rdeče. Športnost 
poudarjajo v usnje odeta volan in 
prestavna ročica, prešita z rdečimi 
šivi, ter kovinske stopalke. 

Na športno šasijo postavlje-
na Fabia Monte Carlo je na 
slovenskem trgu na voljo s tremi 
motorji. Bencinski 1,2-litrski TSI 
premore 63 kilovatov (86 konj-
skih moči), v močnejši različici pa 
77 kilovatov (105 konjev), dizelski 
1,6-litrski TDI pa prav tako 77 
kilovatov (105 konjev). Z najmoč-
nejšim bencinskim motorjem do 
100 kilometrov na uro pospeši 
v 10,1 sekunde, z dizlom pa v 
10,9 sekunde. Vsi motorji imajo 
petstopenjski ročni menjalnik in 
pogon na sprednji kolesi. 

Od 2009 naprej Reli Monte Carlo začenja sezo-
no interkontinentalnega prvenstva IRC, ki ga je 
prav lani osvojila Škoda s Fabio S2000. Največje 
uspehe v Monte Carlu je Škoda dosegla lani 
in letos; lani sta Hanninen in Vouilloz osvojila 
drugo in tretje mesto, letos pa je Freddy Loix 
po 337 kilometrih hitrostnih preizkušenj osvojil 
drugo mesto. Reli vključuje eno najbolj zname-
nitih hitrostnih preizkušenj v tem športu, Col 
de Turini, ki poteka od La Bollena do Sospela 
(ali obratno) po strmih in ozkih gorskih cestah z 
veliko serpentinami. Pot je, če je le prava zima, 
prekrita z zaplatami ledu in snega, ki ga še do-
datno namečejo gledalci, in velja za eno najbolj 
zahtevnih. Za nameček se preizkušnja vozi tudi 
ponoči, zaradi močnih in ostrih snopov luči, s ka-
terimi dirkalni avtomobili parajo noč, pa je dobila 
vzdevek Noč dolgih nožev. 

RELI MONTE CARLO
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Vse, kar vas 
zanima o lizingu

izing je prilagodljivejši 
kot posojilo. Na Porsche 
Finance Group Slove-

nia lahko izbirate med tremi 
vrstami lizinga: finančnim 
lizingom, finančnim lizingom 
plus in operativnim lizingom. 

UPORABNOST JE PRIMARNA
Pri lizingu je na prvem mestu 
uporabnost. Temeljno vodilo pri 
finančnem lizingu je, da s plači-
lom zadnjega obroka poravnate 
vse obveznosti in postanete 
lastnik vozila. Pri finančnem 

lizingu plus imate možnost 
plačevanja manjših mesečnih 
obrokov skozi celotno izbrano 
obdobje. Ob sklenitvi pogod-
be se dogovorite za ostanek 
vrednosti, ki ga poravnate s 
plačilom zadnjega obroka.

Ob odločitvi za nakup avta moramo po navadi razmisliti tudi o 
načinu financiranja tega velikega izdatka. Ekskluzivno poja-
snjujemo, kaj je lizing in kakšne so različne vrste lizinga.  

L

Besedilo: Lela Dedić in Mateja Štebe

OPERATIVNI LIZING 

za KoGa
Za vse, ki jih zanima uporaba in ne 
lastništvo vozila: podjetja in s.p.

PoStoPeK 
Posameznik izbere model, barvo in 
opremo novega vozila ter obdobje 
uporabljanja znotraj omejitve od 24 do 
60 mesecev. Vozilo je lahko registrira-
no na ime in sedež lizingojemalca.
Družba Porsche Leasing izbrano vozilo 
kupi in ga v zamenjavo za najemnino 
da v uporabo lizingojemalcu.

5 GLAVNIH PREDNOSTI 
1. Na višino mesečne najemnine lahko lizingoje-
malec vpliva sam: odvisna je od izbranega modela 
vozila, dogovorjenih prevoženih kilometrov v letu, 
delne najemnine in trajanja pogodbe.
2. Najemnine omogočajo natančno načrtovanje in 
enakomerno razporejanje stroškov.
3. Vozila ni v osnovnih sredstvih, ker tu ni prenosa 
lastništva.
4. Najemnine se lahko knjižijo kot strošek. 
5. Pri najemu se lahko od najemnin v celoti odbije 
vhodni davek.

KoNeC
Po izteku pogodbe za operativni lizing se vozi-
lo vrne trgovcu, ki oceni, ali ste ga uporabljali s 
skrbnostjo dobrega gospodarja in ali je število 
prevoženih kilometrov v okviru predvidenih s 
pogodbo. Takrat se pogodba zaključi.

www.simplyclever.si
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FINANČNI LIZING

FINANČNI LIZING PLUS

PRIMERJAVA Z OPERATIVNIM 
Po izteku pogodbe o finančnemu 
lizingu postane lizingojemalec 
lastnik izbranega vozila. Lizingoje-
malec si izbere vozilo, model, barvo 
in opremo. V izbranem obdobju od 
12 do 84 mesecev za vozilo plačuje 
mesečne obroke, z zadnjim plači-
lom pa postanete njegov lastnik. V 
času trajanja pogodbe lahko vozilo 
uporablja brez omejitev.

GLAVNA PREDNOST 
Vozilo je osnovno sredstvo 
podjetja, zato lahko podjetje kot 
stroške upošteva amortizacijo in 
stroške financiranja vozila.

Kaj
To je finančni lizing z ostankom 
vrednosti, kar omogoča manjše 
mesečne obroke. Ostanek vrednosti 
plačamo ob koncu pogodbenega 
obdobja, kolikšen bo, pa določimo 
skupaj z lizingodajalcem potem, ko si 
izberemo vozilo. Ostanek vrednosti 
ne sme presegati predvidene tržne 
vrednosti vozila po izteku pogodbe.

DODATNE MOŽNOSTI
Ob izteku pogodbe se je mo-
žno odločiti za odkup vozila z 
zadnjim plačilom, za ponudbo 
odkupa tretjemu ali podaljšanje 
pogodbe. Vozilo se lahko vrne 
trgovcu, pri čemer je morebitna 
razlika med prodajno vrednostjo 
vozila in v pogodbi določenim 
ostankom vrednosti vaše dobroi-
metje ali vaše breme.

ODGOVOR 
V 24 URAH 
Dodatne infor-
macije o lizingu 
dobite na Por-
sche Kredit in 
Leasing SLO na 
Verovškovi ulici 
74 v Ljubljani, 
tel. (01) 53 
03 700 ali na 
njihovi spletni 
strani www.
porscheleasing.
si. Lahko tudi 
pišete na 
e-naslov 
info@porsche-
-leasing.si

Pri operativnem lizingu pla-
čujete najem vozila, pri čemer 
investirate samo v uporabo 
vozila. Tveganje, povezano z 
izgubljanjem tržne vredno-
sti vozila, nosi stoodstotno 
Porsche Leasing. Ob izteku 
pogodbe poskrbijo za proda-
jo vozila, naredi se obračun 
prevoženih kilometrov. Tudi 
pri tej obliki financiranja lahko 
plačujete nižjo najemnino za-
radi kasnejšega plačila ostan-
ka vrednosti, dogovorjenega 
ob sklenitvi pogodbe. 

LIZING SE PRILAGAJA 
POSAMEZNIKU
Lizinška pogodba je ukrojena 
natanko po vaših potrebah in 
finančnih zmožnostih. Tako 
pred podpisom pogodbe 
izberete ustrezno obliko fi-
nanciranja, določite obdobje, 
znesek lastnega kapitalskega 
vložka ter predvideno število 

prevoženih kilometrov. Pri 
dobi financiranja in možnosti 
predčasne prekinitve po-
godbe je finančni lizing bolj 
fleksibilen od operativnega. 
Na podlagi amortizacijskega 
načrta, ki ga pripravi Por-
sche Leasing, ste vedno 
seznanjeni s tem, kolikšen je 
preostanek dolga in kakšne 
so možnosti za predčasno 
poplačilo. Ves čas trajanja 
pogodbe vam zagotavljajo 
transparentnost in enostav-
no izračunavanje. 

ZAKAJ SE PODJETJEM 
OPERATIVNI LIZING 
SPLAČA 
Da pri 
lizingu 
niste 
pravni 
lastnik 
vozila, 
prinaša 

vrsto davčnih prednosti zlasti 
za podjetja. Slednjim tako vo-
zila ni treba voditi v osnovnih 
sredstvih. Zanj plačujejo zgolj 
najemnino, ki jo prikazujejo 
kot strošek, sorazmeren z 
uporabo vozila za poslovne 
namene. Najem v primerjavi z 
nakupom veže manj sredstev, 
to pa poveča likvidnost pod-
jetja. Pri najemu tovornih vo-
zil lahko podjetja od najemnin 
za vozilo v celoti odbijejo 
vhodni davek.
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družini 
prilagojenih 
vozil

abia, Fabia Combi, 
Roomster, Octavia, 
Octavia Combi, Yeti, Su-

perb in Superb Combi so člani 
družine, imenovane Family, ki 
bo za našo družino poskrbela 
tako, kot si zasluži in kot je 
potrebno. Ko mlada družina 
začenja svojo skupno pot, je 
Fabia Family v dveh različicah 
tista, ki ji lahko zagotovi vse 

potrebno udobje in opremo, s 
katero nas razvaja in skrbi za 
varen prevoz naše družinice. 
Če je družina taka, da po-
trebuje več prostora, ponuja 
Fabia Combi Family poleg 
oblazinjenja Crystal, odstran-
ljivih tkanih preprog, 15-col-
skih aluminijastih platišč in 
dodatno zatemnjenih zadnjih 
stekel, še prtljažni prostor s 

prostornino kar 1.485 litrov, 
kar pomeni, da nam prostora 
resnično nikoli ne zmanjka.

ROOMSTER FAMILy
Slej ko prej mlada družina 
načrtuje svojo rast ali pa ta 
pride sama po sebi: takrat je 
idealna rešitev nakup drugega 
člana družine Family: Škode 
Roomster Family. Ta ponuja 

Kot vse družine ima tudi naša svoje posebneže: člane, ki so 
malce drugačni kot drugi. Ta posebna veja družine, imenovana 
Family, vključuje posebneže, ki ponujajo več, ki ponujajo dru-
gače in nas razvajajo vsak na svoj način. 

F

Besedilo: Lela Dedić www.simplyclever.si

FABIA COMBI FAMIly

rOOMster 
FAMIly

OCtAVIA COMBI FAMIly

FABIA FAMIly

FABIA FAMIly
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15-colska aluminijasta platišča, 
zaščito najmlajših pred soncem 
SunSet in črne strešne sani. 
Mreža pod poličko v prtljažni-
ku nam omogoča praktično 
shranjevanje malenkosti, ki jih 
potrebujemo ob prevažanju 
najmlajših, kar je ob širitvi dru-
žine še posebno pomembno. 
Voznikov sedež je nastavljiv po 
višini, seveda pa ne manjkajo 
oblazinjenje Crystal in odstran-
ljive tkane preproge.

OCTAVIA (COMBI) FAMILy
Sčasoma si družina zaželi več 
udobja in prostora, kar jim 
prinašata dva naslednja člana 
družine Family: Octavia Family 
in Octavia Combi Family. 

Octavia Family je osnovana na 
različici Ambient in opremljena 
s 16-colskimi aluminijastimi 
platišči. Zagotavlja več udobja 

vsem članom družine. Tudi 
Octavia Combi ima dodatno 
zatemnjena zadnja stekla 
za zaščito pred soncem, kar 
mladim potnikom omogoča 
pogled skozi okno brez sonč-
nega sijaja. Octavia Combi 
Family preseneti z izjemnim 
prtljažnim prostorom s pre-
dalom, vgrajenim v prtljažno 
polico, strešne sani pa nam 
dajejo dodatno možnost za 
prevoz težjih bremen.

yETI FAMILy
Če živi družinica razgibano 
življenje, polno dogodivščin in 
sprememb, potem je Yeti Fa-
mily pravi avto zanjo. Zasnovan 
je na različici Ambition, ki jo 
dopolnjuje notranjost Family 
z veliko posebnih elementov 
Family. Krasijo ga 16-colska 
aluminijasta platišča, SunSet in 
odstranljive pletene preproge. 

SUPERB FAMILy
Ko družina preraste svoja 
otroška leta in preide v dobo 
odraslosti oziroma zrelosti, 
potem potrebuje zase nekaj 
več. Nekaj več v vseh pogle-
dih. In to ji lahko zagotovi 
le Superb Family z bogato 
opremo Ambient in poseb-
nimi elementi Family. Krasijo 
ga 17-colska aluminijasta 
platišča, oblazinjenje Crystal, 
odstranljive tkane preproge 

in SunSet: dodatna zatemni-
tev zadnjih stekel. Superb Fa-
mily pa želi ponuditi boljše od 
najboljšega: različica Superb 
Combi Family zagotavlja vaši 
družini popolnoma vse, kar si 
lahko zaželi ali kar potrebuje. 
Ker je vaša družina najboljša, 
si zasluži le najboljše. S Su-
perb Combi Family ji to lahko 
ponudite.

FABIA COMBI FAMIly

superB 
COMBI 
FAMIly

superB FAMIly

OCtAVIA FAMIly

yetI FAMIly
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5 ljudi, ki skrbi       za vaš avto
Besedilo: Nenad Senić
Foto: Mateja Jordović Potočnik

ŠKODINE POSLOVALNICE
Potrebujete pomoč, imate 
vprašanje glede vašega 
škodinega vozila? bi ga 
radi kupili? Oglasite se v 
najbližji Škodini posloval-
nici. Kje so, vam pokaže 
zemljevid na strani 35. 

www.simplyclever.si

SEBASTJAN KUMELJ, 
vulkanizer
»Slovenci znamo 
menjati pnevmatike, 
resda to velja bolj 
za moške kot za 
ženske, a vseeno. 
Sicer pa, koliko naj se 
pnevmatika napolni, 
piše na nalepki na 
voznikovih vratih 
ali na pokrovčku za 
polnjenje goriva. Pa 
še to, pnevmatike 
hranite v temnih 
prostorih!«

BOŠTJAN ŠUNTNER, 
finančni svetovalec
»Ko se odločamo za nakup vozila, mora-
mo dobro premisliti, koliko lahko dejan-
sko mesečno odštejemo zanj. Velikokrat 
se namreč zgodi, da so želje in apetiti 
zelo veliki, čez čas pa ugotovimo, da to 
le ni bila pametna odločitev.« 

POSTAJA  I  simply clever



5 ljudi, ki skrbi       za vaš avto

jaNja PavuNa, 
prodajna svetovalka
»Kupite vozilo, v katerem se po-
čutite varno. Nujno pred nakupom 
opravite testno vožnjo, saj jekleni 
konjiček ni kos kruha, ki ga pojemo. 
Preglejte stroške registracije, zava-
rovanja in seveda vzdrževanja, na 
kar vplivajo servisni intervali, cena 
servisa, koliko let traja garancija in 
podobno.« 

ALEŠ LEGAN, vodja pralnice
»Avto pripeljite v pralnico vsaj enkrat na te-
den, predvsem pozimi zaradi soli. Če pa avto 
čistite sami, naj bo pločevina hladna, torej 
je najbolje, da to opravite zjutraj ali zvečer, 
vsekakor ne na soncu, saj lahko tudi voda 
pusti madeže na pločevini. Armaturo očistite 

le z vlažno krpo, zaradi pršil se vam bo ta 
namreč bleščala in vas motila pri vožnji.«

BOŠTJAN MIKUŽ, 
vodja delavnice 
»Sami lahko na avtu zamenja-
te žarnice, dolijete tekočine, 
preverite tlak v pnevmatikah 
in avto očistite. Za vsa druga 
opravila pa priporočam, da se 
oglasite pri serviserju. Pred-
vsem pa, kar se vse prevečkrat 
dogaja, ne zamujajte rednih 

servisnih intervalov, 
ker so potem teža-
ve z garancijo.« 
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Ali je kaj trden most?
Če bi to vprašanje postavili pred leti na kakšnem dvorišču, polnem 
otrok, bi vam ti v en glas odgovorili »kot kamen, kost«. Danes bi vas 
verjetno pogledali malce postrani, češ, kje pa vidimo na dvorišču kak 
most in seveda znajo gradbeniki dobro graditi. 

Besedilo: Andreja Cepuš
Foto: Matic Bajželj, Matej Hočevar

o danes vprašamo 
otroke, katera je 
njihova najljubša igra, 

so prvi odgovor »Nintendo« 
in druge računalniške igrice, 
ko govorimo o igrah na 
prostem, pa naštejejo vožnjo 
s kolesom ali igranje z žogo. 
Stare ljudske igre, kjer so 
pripomočki za igre preprosti, 
vzeti iz narave, so skorajda 
utonile v pozabo.

Morda so stare družabne igre 
na prvi pogled preproste, a so 
pomembne še danes. Zahtevajo 
aktivno sodelovanje otrok, 
no, tudi odraslih, urijo v vseh 
mogočih spretnostih, 
krepijo prilagodljivost, 
socialno empatijo, sočutje 
in tudi humanost – 
vrednote, ki dajejo smisel 
kakovostnemu življenju. In 
gradijo most med igrivostjo 

in vzgojno izkušnjo za življenje. 
Poletni čas družabnosti pred nami 
je pravi za obuditev spominov 
na nekatere nekoč najbolj 
priljubljene.  

ALI JE KAJ TRDEN MOST?
Zagotovo najbolj znana igra, ki jo 
poznajo po vsej Evropi. Dva izmed 
sodelujočih skupaj »držita most« 
z dvignjenimi rokami, preostali 
otroci hodijo okoli, in ko pridejo 
do mostu, prvi vpraša: »Ali je kaj 
trden most?« »Kakor kamen, 
skala, kost!« se glasi odgovor. »Ali 
sme naša vojska skoz?« vpraša 
vodja skupine, onadva z mostu 
pa odgovorita: »Če nam zadnjega 
pustite!« Vodja zakliče: »Če ga 
le ulovite!« Nato vsi stečejo 
pod mostom, zadnjega pa tista 
dva z mostu ujameta in po izbiri 
bolj mamljive ponudbe se ta 
priključi enemu za hrbet. Ko so vsi 
razvrščeni na eni in drugi strani 
mostu, se mostninarja primeta za 
roke in začneta vleči verigo vsak 
na svojo stran. Zmagajo močnejši. 

GUMITVIST
Bi znali danes svojim otrokom 
pokazati, kako se igra gumitvist? 
Morda se sliši preprosto, glede 
na to, da smo včasih skakali 
gumitvist vsak šolski odmor, 
skorajda vsi otroci v šoli in ulici, 
v vseh letnih časih, večinoma 
zunaj, lahko pa tudi na hodniku 
ali popoldne doma. Pa vendar, le 
kdo bi se znal natančno spomniti 
pravil tiste najbolj znane: usa, 
usa, usa-sa? Pa vendar je to igra, 
ki potem, ko jo enkrat oživimo, 

K

MODRA 
FRNIKOLA
Modra frnikola 
je znamenita 
fotografija 
Zemlje, ki jo je 
posnela posad-
ka vesoljske 
odprave Apollo 
17 7. decem-
bra 1972 na 
razdalji približno 
45.000 kilome-
trov. Zemlja ima 
na sliki obliko 
otroške stekle-
ne frnikole in od 
tod izvira tudi 
ime slike.

7-letna 
nai in 
mark 
v ljubljan-
skem 
parku 
tivoli

www.simplyclever.si
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zbudi naš 
igralni duh, in 
če jo pokažemo 
otrokom, si bomo 
zagotovo lahko 
privoščili »prosto 
popoldne«. Potrebujemo 
le daljšo elastiko, ki jo zvežemo 
v krog, dobro družbo vsaj dveh 
soigralcev in nekaj gibalnih 
spretnosti.

RISTANC
Starodavna igra je preživela 
stoletja, saj jo najdemo vrisano 
v tlaku antičnega foruma v 
Rimu. Pri nas je zanjo udomačen 
izraz ristanc, ki je sestavljen iz 
besede »tanc«, kar pomeni ples, 
in »ris« kot zarisati v tla. To torej 
pomeni v tla zarisana podoba za 
poskakovanje ali tancanje. 
In kako jo igramo? Na tla 
narišemo ristanc in v polja 
napišemo številke od ena do 
sedem. Kamenček vržemo v 
prvi kvadrat in skačemo po 
oštevilčenih kvadratih – po 
eni nogi v enojnih in po dveh v 
dvojnih kvadratih. V polkrogu na 
vrhu (dom ali nebesa) se lahko 
spočijemo in se na enak način 
vrnemo na izhodišče, vmes pa 
poberemo svoj kamenček. Če 
kamenčka ne vržemo v pravi 
kvadrat ali se med skakanjem 
prevrnemo ali v enojnem 
kvadratu stopimo na tla tudi z 
drugo nogo, je na vrsti 
drug igralec.

FRNIKOLANJE
Ta igra ima svoje 

korenine pri pastirjih, ki so iz 
gline naredili kroglice in jih potem, 
ko so se malo osušile, uporabili 
pri igri. Izkopali so jamico, v katero 
so poskušali spraviti kroglice. Z 
določene razdalje od jamice so 

z upognjenim kazalcem frcnili 
kroglico proti jamici. Igra je bila 
končana, ko so bile vse kroglice 
v jamici. Frnikolanje še ni utonilo 
v pozabo, čeprav bi morali danes 
odrasli precej pomisliti, kam so 
spravili svoje zbirke steklenih 
ali porcelanastih kroglic, tudi 
svetlečih v temi, vseh barv in 
vzorcev, navadno s premerom 
od enega do treh centimetrov. 
Frnikole pa tudi danes pogosto 
zbirajo nostalgično ali estetsko 
navdahnjeni zbiratelji.

ZEMLJO KRAST 
Zabavna igra, ki so se je otroci 

radi igrali na kakšni jasi sredi 
gozda ali na peščeni površini. 
Narišemo krog in razdelimo 

enaka ozemlja, vsak si izbere 
državo oziroma ime svojega 
ozemlja. Nekdo ima kamenček 
(kredo) in pravi: »Mečem, mečem, 
mečem ... (npr.) Sloveniji.« 
Kamenček mora pri tem pasti 
v Slovenijo. Vsi se razbežijo, 

NAJDALJŠI RISTANC NA SVETU
Društvo mladih Jarše se je lani zapisalo 
v Guinnessovo knjigo rekordov. V enem 
tednu so namreč porisali ulice Jarš in 
nastal je pet kilometrov dolg ristanc, ki do 
danes ohranja naziv najdaljšega na svetu. 

Ali je kaj trden most?

samo predstavnik Slovenije hitro 
zagrabi kamenček in reče: »Stop!« 
Vsi se ustavijo, potem pa tisti iz 
Slovenije cilja najbližjega, in če 
ga zadene, mu lahko ukrade del 
zemlje.
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Ko srce 
tam gori 
hitreje 
bije

PARK ADRENALINA STORŽ V PRAPROTNEM
V bližini Škofje Loke je park Storž, ki je popolno-
ma vpet v naravno okolje, med krošnje dreves. 
Največji preizkušnji sta steber poguma in orjaška 
gugalnica, ki je najvišja v Sloveniji – meri 21 metrov. 
Kot dodatno ponudbo pa imajo na voljo tudi paint-
ball. Pri njih organizirajo tudi adrenalinski piknik ali 
pa nepozabno rojstnodnevno zabavo. 

drenalin poživi življenj-
ske funkcije, kri hitreje 
steče po žilah in kmalu 

se počutimo kot prerojeni. 
Seveda so možnosti, kjer 
lahko dobimo svoj odmerek 
adrenalinske poživitve, števil-
ne: nekateri izberejo spust s 
kolesom, drugi dirko s hitrim 
čolnom, tretji se odločijo za 
skok s padalom. 
A največ adrenalina na enem 
mestu zagotovo dobimo ob 
obisku adrenalinskega parka, 
ki jih je po Sloveniji pose-
janih kakšnih deset. Adre-
nalinski park je poligon na 

višini, katerega naloge lahko 
opravimo sami ali v skupini. 
Doživimo zabavo, pomeša-
no z zdravo mero strahu in 
razburjenja, zahteve pa so 
primerne tako za družine kot 
za sodelavce in prijatelje. 
Znano je namreč, da obisk ta-
kega parka krepi timski duh, 
povezanost članov skupine 
in željo po pomoči drugim. 
Poleg tega lahko doživimo 
občutek uspeha in druge 
posebne občutke, poveča se 
motivacija ter razvije zaupa-
nje in podpora v skupini. Ideja 
za nedeljski izlet je torej tu!

Vsakomur med nami se kdaj zgodi, da se 
mu nabere preveč skrbi, obveznosti in ga 
obvlada rutina. Takrat začutimo, da mo-
ramo proč. Nekateri v toplice, drugi na 
morje, tisti, ki jim poležavanje ni pri srcu, 
pa po dobro mero adrenalina.

A

Besedilo:  Inja Jurič www.simplyclever.si
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ADRENALINSKI 
PARK BOHINJ
Na poligonu v višini 
osmih metrov več kot 
tri ure izvajate različne 
naloge.  Glavni znameni-
tosti sta orjaška gugal-
nica in steber poguma. 
Prek plezalnega pasu 
vas bodo pripeli na vrv 
in vas z vlečnimi vrvmi 
dvignili na višino osem 
metrov. Tam se boste 
morali sami s pomočjo 
preprostega mehanizma 
odpeti in zanihali boste 
v globino in naprej – gor.

ADRENALINSKI PARK LJUBELJ
Ta park je med najdlje delujočimi pri nas. Sestavlja ga 16 različnih ple-
zalnih ovir, postavljenih na višini 10 metrov, ki jih udeleženci prema-
gujejo skupinsko ali individualno. Med najbolj priljubljenimi elementi 
v parku sta orjaška gugalnica in steber poguma, program, ki ga vodijo 
izkušeni inštruktorji, pa traja dve uri. Pustolovski parki pa so name-
njeni predvsem družinski zabavi, plezalne poti so speljane skozi gozd, 
sestavlja pa jih od 65 do 78 plezalnih elementov, na katerih se lahko 
preizkusijo tudi otroci od četrtega leta dalje. Gre za nekakšno plezalno 
igrišče, kjer se srečujejo vse generacije. 

ADRENALINSKI CENTER PETRA KLEPCA V OSILNICI
Najdemo ga v dolini Kolpe v vasi Sela pri Osilnici. V njem se lahko 
preizkusite na stolpu, do katerega vodijo jeklene stopnice, heksago-
nu iz visokostoječih elementov, na plezalni steni in steni za spušča-
nje, v Letečem Petru se spuščate po jeklenih vrveh in nato skočite 
v prazno z orjaške gugalnice. Prednost tega centra je, da vse dobite 
na enem mestu: športne programe, pijačo, hrano in namestitev, po-
leg tega pa vas pričaka čudovita narava z rekama Kolpo in Čabranko 
ter prostrani gozdovi. 
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Dan
Vroč mestni beton in opustele ulice. Ne, počitnice v me-
stu niso več kot od sveta pozabljene. Prej optimistično 
razgibane in osvežujoče. To ni čas za pobeg, saj se urbana 
džungla spreminja v prijazne sončne terase, senčne dišeče 
vrtove in živahne ulice. Poletje je paša za oči, se pridušajo 
moški, ko iz zavetja sončnih očal opazujejo kratka krila, ki 
se nevarno dvigajo, in ramena, ki se kažejo soncu. Je čas 
za popoldanski potep s kolesom, ležanje pod vrbami in 
limonin sladoled. A se ne začnejo prav takrat najugodnejše 
razprodaje? Poleti nikoli ne tarnamo nad pomanjkanjem 
parkirnih mest. Če imate srečo, pa akademski umetnik 
ustvari hladno prho sredi glavnega trga vašega mesta.

GREENLINE  I  simply clever



 noč v mestu 
Ko pade noč, zadihamo nekoliko laže in iz starega 
mestnega jedra skrivnostna glasba vabi ponočnjake. 
Cekin v klobuk! Ulični festivali s paleto gostov z vseh 
koncev sveta, kino pod zvezdami, ladjica po reki in 
jazz koncerti za zaljubljence. Kaj je bolj romantičnega, 
kaj bolj strastnega od poletnega večera v mestu in 
sprehoda v neznano?! Odprite okna, naj zapiha topel 
veter tudi, ko se proti jutru odpravljate spat z misli-
jo na prve sončne žarke, saj je noč prav ob začetku 
poletja najkrajša. Poletna noč prinese »prgišče sanj, 
spominov sto za stare dni«, kot nam že skoraj 50 let 
poje Mojzesova popevka. 

Besedilo: Saša Mesarić
Foto: Matic Bajželj

www.simplyclever.si
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Greenline 
taksi, prosim! 

estne poti je najbolj 
prijetno in enostavno 
premagovati na dveh 

kolesih. Zagrizeni športni kole-
sarji morda zdaj vihajo nos, češ, 
ali je to sploh kakšno kolesarje-
nje, takole po mestu?! Pa je, in 
to prijetno, poživljajoče, prijazno, 
celo zapeljivo! 

Kar pomislite, kolikokrat ste se 
jezili za volanom, ko se kolona 
vozil ni premaknila nikamor, 
zelena na semaforju pa je že 
tretjič postala rdeča. Seveda se 
vam je ob tem mudilo v služ-
bo. Kolikokrat vam je avtobus 
odpeljal pred nosom, če pa vam 
je v jutranji naglici že uspe-
lo skočiti nanj, vam je gneča 
pokvarila dan, še preden se je 
dobro začel? 

A zgodba je lahko tudi drugačna: 
s kolesom izberete pot skozi 
park, zadihate pod širokimi 
krošnjami, za minuto ali dve 
postanete in poiščete navdih 
za lep uspešen dan. Ob tem ste 
celo zadovoljni, ker ste prijazni 
do narave, ta do vas, in se na-
smehnete za dobro jutro. 

Naj imate še toliko opravkov, 
na kolesu pozabite celo na 
stres, saj je kljub obveznostim 
poganjanje pedal svojevrstna 
meditacija. Ob tem pa v zmerni 
polurni vožnji porabimo še okoli 
300 kalorij, pa naj bo kolo staro 
ali novo. S kolesarjenjem po me-
stu pa ne boste le ohranili mirne 
krvi, razgibali telo in uživali, celo 
prihranili boste. Zase, za okolje 
in za svojega jeklenega konjička.

M

Hitreje 
na dveh

GREENLINE  I  simply clever



Greenline 
taksi, prosim! 

red Moniko je dolga 
noč, izmena se začne 
že ob 18. uri in traja do 

zore, kar do šestih. A zato ne 
prespi dneva. »Kje pa, toli-
ko opravkov me čaka doma, 
preden imam čas za počitek. 
Ampak zelo rada vozim!« Všeč 
ji je nova zaposlitev, prostoren 
in okolju prijazen avtomobil 
serije GreenLine, v katerega 
je prvič sedla kot taksistka v 
začetku leta, ko se je odločila 
za nekaj življenjskih sprememb. 
Koliko zgodb je odtlej slišala, 
koliko srečanj doživela in koliko 
najrazličnejših oseb opazova-
la na zadnjem sedežu vozila. 
»Vedeti moraš, kako z ljudmi. 
Začutiti, komu prija pogovor, 
kdo želi molčati, kdo se izpove-
duje, o čem klepetati z mladimi. 
Velikokrat jim tudi svetujem, 
saj dobro vem, kje je zvečer 
zabava. Hkrati pa je dobro, da 
se ne pustiš izzivati, ko v avto 
sedejo problematični potniki,« 
pripoveduje o svojih izkušnjah 
iz življenja taksistke, ki si jih je 
nabrala v minulih mesecih.

P NOČNI DNEVNIK TAKSISTKE 
MONIKE 

Pred vhodom v 
poslovno zgradbo 

WTC poberem mladega utruje-
nega poslovneža. Delovni dan 
je bil dolg in ni mu do pogovo-
ra. Če bi bila pot domov daljša, 
bi gotovo zadremal.

Trije glasni otroci 
in mamica želijo v 

Kolosej, na Pirate s Karibov. 
Starejša sestrica pove, da je 
njihov avto na servisu, da očka 
še ni iz službe, da grejo gledat 
Jacka in da zamujajo.

Resda nekateri 
taksisti ne marajo 

preveč mladih potnikov, a zame 
to ne velja, imam jih rada, sploh 
če so moje stalne stranke. Po 
končani predstavi v SiTi teatru 
me pokliče simpatična Mojca, 
ki želi na drugi konec mesta na 
rojstnodnevno zabavo. 

Bradati moški je 
hitro končal svoj 

večerni pohod po ljubljanskih 
lokalih. Najbolj varno bo, da pu-
sti avto v centru in se odpelje 
domov v mojem taksiju iz serije 
GreenLine, okolju prijaznem. 
Zdravem tako in drugače. 

Vožnje so po eni 
ponoči redke, zato 

je čas za premor. Izpod sedeža 
potegnem knjigo, preberem 
kakšno poglavje ali pa s sode-
lavci spijem kavico, preden se 
začnejo prazniti diskoteke in bo 
telefon zvonil neprenehoma.

Dela se dan, klici in 
ustavljanje na ulici 

so redkost. Nekdo pa ven-
darle mora biti ob pol šestih 
na letališču. Še ena vožnja in 
delavnik se konča. 

Podrobnejše 
informacije o 
pestrem doga-
janju v vašem 
mestu podnevi 
in zvečer so na 
spletni strani 
www.napove-
dnik.com.
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den takšnih je Janez Zu-
pančič, po poklicu pravnik, 
ki pa ga je življenjska 

pot – delno zaradi zdravja, 
predvsem pa, kot sam pripomni, 
zaradi (pre)pogostih potovanj po 
Italiji – pripeljala do sladoleda. 
Prihodnje leto bo minilo že celo 
desetletje, odkar vodi slaščičarno 
Rustika. Ljubitelji sladoleda vedo 

povedati, da so sladke ledene 
kepice iz njihove vitrine najboljše 
daleč naokrog, Janez pa dodaja, 
da to seveda ni naključje. Njihov 
sladoled je namreč pravi »gelato 
artiganale«, kot bi rekli v Italiji – 
izdelan »obrtniško«, po skrbno 
varovanih receptih, z vrhunsko 
opremo in postopki ter iz najbolj-
ših sestavin. Vse to je zagotovilo, 
da ga uživamo čisto svežega 
in na ravno pravi temperaturi, 
okoli minus 14 stopinj, tako da 
do popolnosti občutimo njegove 
arome in okuse.
 
V vitrini sladoledarne Rustika je 
sladkosnedim gostom vsak dan 
na voljo 32 različnih okusov, ki pa 
jih nenehno spreminjajo, tudi gle-
de na letni čas. Tako se je poleti 
mogoče osvežiti s sladoledom iz 
svežih breskev ali melone, pozimi 
pa si z okusom čokolade, cimeta 
ali pečenega jabolka pričaramo 
občutek praznične domačnosti. 
Za letošnje poletje pripravljajo še 
eno slastno novost – sladoled 
iz svežih hrušk, prelit z žlahtno, 
70-odstotno čokolado.

In če so se vam že pocedile sline, 
hkrati pa ste ob mislih na priha-
jajočo sezono kopalk dobili slabo 
vest, nikar ne skrbite – kepica 
pravega sladoleda ima namreč 
manj kalorij kot enako težka 
kepica pustega riža.

Dve kepici, prosim!
Naj dvigne roko tisti, ki si vsaj v vročih dneh ne privošči kepice 
ali dveh ledene razvade. Bolj malo jih je, kajne? In čeprav sla-
ščičarne in prodajalce sladoleda danes najdemo tako rekoč za 
vsakim vogalom, so tisti pravi mojstri, ki sladoled ne le proda-
jajo, ampak tudi izdelujejo in vedno znova izumljajo, redki. A se 
najdejo tudi pri nas.

e

Besedilo: Nika Logar
Foto: Matic Bajželj

aNaNaS
Sladoledi iz svežega 

sadja, denimo ananasa, 
so prava izbira za vroče 
poletne dni. So namreč 
izjemno osvežilni, poleg 
tega pa, če so seveda 
sveže izdelani, vsebujejo 
le okoli šest odstotkov 
maščobe in tako prav 
nič ne prekrižajo načrtov 
za zdravo življenje in 
izgubljanje kilogramčkov, 
ki so se morda nabrali 
čez zimo.

Slaščičarka Petra Tome je 
tista, ki je pri Rustiki odgo-
vorna za izdelavo sladoleda 
in zasnovo novih okusov. 
Trenutno je v ekipi Rustike 
najbolj priljubljen njen okus 
Kanada – sladoled z javoro-
vim sirupom in ameriškimi 
oreščki.

simply clever

Poznate simply 
clever recept za 
domači slado-
led? Povejte ga 
še nam in ga ob-
javite na www.
simplyclever.si 

5 ZVEZDIC. 
Med zbranimi 
recepti, ki bodo 
na portalu 
objavljeni do 
30. junija, bomo 
izžrebali dva, ki se 
bosta – sama ali 
v družbi – brez-
plačno posladka-
la s petimi kepi-
cami sladoleda iz 
Rustike.

www.simplyclever.si

BRIHTNO  I  SIMPLY cLeVer5 ZVEZDIC  I  simply clever



ZANIMIVOSTI 
o SlaDoleDu:

Sladoled so s poli-
vanjem sadnega soka 
po snegu izdelovali že 
Perzijci.

Najpomembnejši 
za dober sladoled so 
kakovostni stroji za 
izdelavo, vrhunske 
sestavine in dovršeni 
recepti.

Največ sladoleda v 
Evropi pojedo Angleži, 
Skandinavci in Italijani. 
Slovenci smo pri lizanju 
precej bolj skromni.

Glede na hranilne 
vrednosti sladoled ni 
sladica, ampak polno-
vredno živilo.

Če si sladoleda 
zaželite med vožnjo, 
se ustavite in si ga 
privoščite v miru, med 
postankom. Pri lizanju 
med vožnjo namreč 
lahko hudo popackate 
sebe ali avto, lahko pa 
povzročite celo prome-
tno nesrečo.

ČOKOLADA
Čokolada sodi med več-

ne okuse sladoleda, ki nikoli 
ne pridejo iz mode in morajo 
biti vedno na voljo. Poleg 
teh v Rustiki pripravljajo še 
celo paleto bolj trendovskih 
okusov, na primer z bučnim 
oljem in peškami, pa z bal-
zamičnim kisom in za prav 
posebne priložnosti celo 
sladoled z okusom feferona, 
terana ali piva. 

VANILJA
Tudi vanilja sodi na žele-

zni repertoar vsake slaščičar-
ne, saj je okusna tako sama 
kot v kombinaciji z ledeno 
kavo ali sadnimi polivi. Janez 
pravi, da si starejši obiskoval-
ci pri njih praviloma najraje 
privoščijo prav sladoled z oku-
som vanilje, neredko pa poleg 
nje za pokušino izberejo še 
kak modernejši okus.

jaGoDa
Jagodni sladoled je marsikomu 

najljubši – tako zaradi privlačne ro-
žnate barve kot zaradi nežnega, a 
prepoznavnega okusa. Zanimivo je, 
da so bili prvi sladoledi prav sadni, 
izdelovali so jih namreč s poliva-
njem sadnega, navadno grozdnega 
soka, čez sneg.

HRUŠKA
Slasten sladoled z okusom 

hruške bodo pri Rustiki letos 
obogatili s 70-odstotno čoko-
lado. Od zamisli za nov okus 
do trenutka, ko je ta na voljo v 
prodajni vitrini, po navadi mine 
vsaj mesec dni, v tem času pa 
ekipa znova in znova preizkuša 
kombinacije, meša sestavine in 
dopolnjuje recept, da je končni 
rezultat prava poslastica za 
brbončice.
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V nagradni igri Bolj star, bolj 
nov odgovorite na nagradno 
vprašanje in se poleg popusta, ki 
vam ob nakupa novega avtomo-
bila Škoda že pripada, PoteGu-
JTE ŠE ZA GLAVNO NAGRADO 
– ŠKODA FABIO AMBIENTE! 

V nagradni igri lahko sodelu-
jete tudi, če ne želite zamen-
jati ali kupiti novega avtomo-
bila. Vse, kar morate storiti, je, 
da prijavite svoj sedanji avto-
mobil in zbirate kupone sreče. 
Kolikor let ima vaš avtomobil, 
toliko kuponov sreče prejmete. 
Starejši kot je, več kuponov 
vam prinese in s tem tudi večje 
možnosti pri žrebanju glavne 
nagrade. 

Avtomobil lahko prijavite na 
www.simplyclever.si ali to sto-
rite v salonu pri pooblaščenem 
prodajalcu vozil Škoda. S se-
boj morate imeti prometno 
dovoljenje, da dokažete starost 
vašega avtomobila!

yETI RAZVESELIL DRUŽINO

Franc robert predanič 
iz Artič je zmagovalec 
velike spletne nagradne 
igre s prijatelji ugani 
mOdel škOda green-
LINE in je tako postal 
ponosni lastnik belega 
mogotca Škoda Yetija 
GreenLine. Posebej 
za Simply Clever je 
povedal: 

»Naši prvi vtisi so fenomenalni, avto je lepo pregleden, ima veliko prostora, 
ni kičast in je zelo praktičen. Prej sva z ženo imela dva avtomobila, Felicio in 
Octavio. Vedno, ko smo se kam odpravili, smo se peljali z Octavio, ker je bila 
za vse nas udobnejša. Zdaj pa se dogaja, da Octavia doma počiva in se vsi 
zadovoljni peljemo z Yetijem. V prtljažniku je dovolj prostora za voziček in še 
vsi nakupi gredo zraven. Z družino že komaj čakamo poletje in letni dopust. 
Načrtujemo obiskati slovensko obalo, da potešimo željo po morju, namera-
vamo pa obiskati tudi Bohinj in Bled.

Še enkrat hvala, Simply Clever, za tako čudovito nagrado.«

Bolj star, bolj nov!
ŽIVLJENJE V BARVAH  I  simply clever



PM, poslovni mediji d.o.o.
Dunajska cesta 9
1000 Ljubljana

poštnina
plačana.
pog. št.
739/1/S

REVIJA SIMPLy CLEVER JE ZA VAS BREZPLAČNA!
Izpolnite podatke, izrežite kuponček in ga vrzite v poštni nabiralnik. 

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka, kraj:

Telefon:

Prejemnik revije (če želite revijo podariti):

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka, kraj:
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NE BOMO MI REKLI ’KUPČIJA LETA‘.
VI BOSTE.                Fabia za 8.499 €.
NE BOMO MI REKLI ’KUPČIJA LETA‘KUPČIJA LETA‘KUPČIJA LETA .
VI BOSTE.                Fabia za 8.499 €.

Specifi čna kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,4 l/100 km, 132 g/km.
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Zdaj je pravi trenutek, da sklenete kupčijo leta! Nove varne, varčne in prostorne 
Fabie s toliko opreme verjetno ne boste kmalu imeli možnosti dobiti tako izjemno 
ugodno. V sodelovanju z družbo Porsche Leasing d.o.o. smo za vas pripravili tudi več 
možnosti ugodnega financiranja nakupa. Kupčijo leta lahko sklenete pri najbližjem 
trgovcu z vozili Škoda. www.škoda.si

Fabia Classic 1,2 44 kW (60 KM): klimatska naprava, avtoradio 
s CD in MP3, 4 zvočniki in priključek za avdionaprave, ABS, 
centralno zaklepanje, električni pomik prednjih stekel, priprava 
za pritrditev dveh otroških sedežev Isofix, 4 zračne blazine, ...
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