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Od 18. do 20. maja 2012 
v AMZS centru varne 
vožnje na Vranskem

(P)OSEBNO DOŽIVETJE – TESTNE VOŽNJE 
Z AVTOMOBILI ŠKODA 
Na različnih poligonih in s profesionalnimi inštruktorji 
varne vožnje:
• Hitrostni poligon: adrenalinske vožnje z rally dirkalniki – 

Škoda Fabia R2 in Škoda Fabia S2000
• Spretnostni poligon: preizkus vožnje skozi ovire in merjenje 

reakcijskega časa
• 4x4 poligon: atraktivne terenske vožnje in vožnja čez ‘most’

GLASBENE POSLASTICE V ŽIVO
• Vsak dan ob 13:00 ekskluzivni nastopi znanih glasbenikov!

AVTOMOBILSKE ATRAKCIJE 
• Novi Škoda Citigo – premierno v Sloveniji! 
• Velika razstava vseh modelov Škoda
• Predstavitev avtomatskega zaviranja pred oviro – sistem 

City Save (Škoda Citigo)
• Lahkotnost parkiranja – sistem avtomatskega parkiranja 

(Škoda Superb)

ZABAVNI DRUŽINSKI IN OTROŠKI PROGRAM
• Mega peskovnik  
• Ustvarjalne delavnice za otroke 
• Mini nagradne igre in praktične nagrade

www.simplyclever.si/show

VABILO

VSTOP PROST – a le na podlagi predhodne prijave!
Prijavite se, izberite svoj termin in ne zamudite dogodka, kot ga še ni bilo.
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Po Mestu s "taMaliM"
Novi Škoda Citigo osvaja 
evropska mesta.

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

avtomobilska znamka Škoda letos 
doživlja svoje pomladno prebujenje 
in paleta vozil raste v vseh barvnih 
odtenkih. Davnega leta 1895 sta 
se srečala Vaclav Laurin in Vaclav 
Klement iz češkega kraja Mlada 
Boleslav in nastala je proizvodnja 
koles, nato še avtomobilov. Danes 
je Škoda globalno podjetje, ki bo 
predvidoma že v tem letu prodalo 
milijon avtomobilov in zaposluje preko 
26.000 ljudi po vsem svetu. 

Takšne rasti ne bi bilo brez VELIKO 
dela, izkušenj, vrhunskega znanja, 
uporabe najnovejših tehnoloških 
rešitev in seveda vas – vaših želja, 
potreb in pričakovanj.

Tudi zato med nas prihaja nov član 
družine z imenom Citigo, ki je MAJHEN 
odgovor na vaše VELIKE potrebe. 
Od blizu ga bomo spoznali že na 
začetku poletja. Z neverjetno močnima 
dirkalnima modeloma Škoda Fabia 
s2000 in Škoda Fabia R2 ostajamo 
tudi v svetu športa in prepričani smo, 
da bo državno reli prvenstvo še kako 
zanimivo. Za vas smo naredili tudi 
MAJHEN izračun in nastalo je Simply 
Happy financiranje, ki ponuja resnično 
VELIKO. Poglejte na www.škoda.si. 

Ja, MAJHNE stvari, ki so pravzaprav 
zelo VELIKE. Tako kot je VELIK nežen 
mmm ob okusnem in naravnem kosilu 
ali iskrivo hvaležen pogled otroka, ki 
je dobil uporabno in izobraževalno 
igračo. MAJHNE stvari so neprecenljive. 
Poiščite jih in delite s svojimi bližnjimi. 
Šele takrat bo vaše življenje dobilo 
smisel in vi boste VELIKI.

MAJHNE STvAri 
zA vELiKO LETO!
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KAzALO

VEM, KAJ JEM
ustvarite vrt kjerkoli, 
tudi v stanovanju!
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MALI, A VELIKI
O tistih majhnih, a še 
kako pomembnih.
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PrIPrAVLJENI NA 
PRostoRNost?

Praktično Combi!
18

BRaNiMo 
NASLOV PrVAKA
slovensko reli 
prvenstvo 2012 
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HALO, ZDrAVJE!
Zabojček ekološko pridelanih živil 
na domačem pragu.

28

POgOVOr:
DružINA ŠPANZEL 
Družina izjemnih 
talentov, ki ni pozabila 
na klasične vrednote.

32IZbErITE 
PrAVO IgrAčO 
Igrače za razvijanje 
kreativnosti in domišljije.
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Vem,

Besedilo: Nika logar 
Foto: arhiv lala

www.simplyclever.si

Lastnoročno brkljanje po zemlji je brez 
dvoma spet v modi, saj nam je vedno bolj 
pomembno, da vemo, kaj jemo. Če mislite, 
da je vrtnarjenje rezervirano za prebivalce 
izven mestnih središč, premislite znova! 
Ko ekološko osveščene brihtne glave 
zgrabi vrtnarski navdih, te ne poznajo 
prostorskih omejitev in tako vrtički 
nastajajo na balkonih, okenskih policah in 
celo znotraj blokovskih stanovanj.

zELENJE v LESENi PALETi
Vertikalno vrtnarjenje je v urbanih središčih 21. 
stoletja postalo pravi hit, nekateri »navpični 
vrtnarji« pa so zvezdniki svetovnega kova, 
katerih stvaritve lahko občudujemo na mogočnih 
fasadah po vsem svetu. V nekoliko manjšem 
merilu se lahko tega početja lotimo tudi doma. 
Vse, kar potrebujemo, je odslužena lesena paleta 
in nekaj koprene, s katero bomo med deskami 
naredili žepe za sajenje. In že v prihajajoči sezoni 
lahko pusto balkonsko ograjo ali zid prekrijejo 
slapovi sladkih jagod ali aromatičnih zelišč.
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Vrt V VreČi
Za vse, ki nimamo prostora za shranjevanje 
številnih loncev ali pa preprosto nismo prepričani, 
koliko zemlje za zdravo rast potrebujejo zelišča, 
paradižnik, solata in druga zelenjava, so zdaj 
tudi pri nas na voljo sadilne vreče Patio Planters. 
Izdelane so v več privlačnih barvnih kombinacijah, 
v dodatno pomoč pa so oznake na embalaži, po 
katerih takoj vemo, kako velika je vreča in kateri 
zelenjavi bo ustrezala.
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KMETiJA NA OKNU
Leta 2009 sta mladi britta riley in rebecca bray – 
podobno kot vse številnejši prebivalci velemest – v svojem 
majhnem stanovanju v New Yorku začeli pogrešati stik z 
naravo. Iz nekaj starih plastenk in preluknjanih plastičnih 
lončkov je nastal njun prvi navpični vrt na oknu. Projekt 
je na inštitutu za umetnost in tehnologijo, kjer sta ga 
predstavili, požel plaz navdušenja. Zato sta ga razvijali 
naprej, k sodelovanju pri »poskusu urbanega kmetijstva« 
pa pritegnili še na desetine mestnih vrtnarjev z vsega 
sveta. Ti danes svoje izkušnje in veselje ob prvih pridelkih 
izmenjavajo v spletni skupnosti, kjer so na voljo tudi 
natančna navodila za sestavljanje okenskega vrta. So vas 
zasrbeli prsti?

rASTLiNJAK BrEz vrTA
okenski rastlinjaki pri nas sicer 
(še) niso kdo ve kako priljubljeni, 
v Veliki britaniji, kjer ima 
vrtnarjenje vseh vrst dolgo in 
bogato tradicijo, pa jih v različnih 
oblikah poznajo že stoletja. 
Ta izbočena okna je mogoče 
namestiti v praktično katero koli 
okensko odprtino, s čimer na 
razširjeni in zastekljeni okenski 
polici dobimo ravno dovolj 
prostora za nekaj lončkov sveže 
zelenjave. brihtno, ni kaj!

zELENi zAJEdAvci
Mlada nemška oblikovalca Charlotte 
Dieckmann in Nils Ferber sta 
prepričana, da za gojenje lastne 
hrane ni nujen balkon, kaj šele vrt. 
Niti okenske police ne potrebujete, 
le veliko izvirnosti in nekaj dobre 
volje. Za nadobudne urbane vrtnarje 
sta razvila Parasite farm/Zajedavsko 
farmo, ki se z nekaj preprostimi 
prilagoditvami lahko »ugnezdi« 
v katero koli kuhinjo. Sestavljajo 
jo koš, v katerem iz organskih 
odpadkov s pomočjo črvov nastaja 
hranljiv humus, ter osvetljena korita, 
v katerih lahko vse leto rastejo 
okusna zelišča in zelenjava.

vELiKi MOJSTri 
MALiH vrTOv
če boste za lopatko in kan-
glico letos prijeli prvič, odkar 
ste ju kot kratkohlačnik pred 
leti pozabili v peskovniku, ne 
bo odveč nekaj nasvetov:

• rastline kombinirajte 
preudarno. Skupaj dobro 
uspevajo solata in čebula, 
paradižnik in fižol, korenček 
in redkvica.

• Varčujte z vodo. Začnite 
z zbiranjem deževnice in 
shranjevanjem vode, v 
kateri ste oprali sadje in 
zelenjavo.

• Gnojilo izdelajte sami. 
Iz kuhinjskih ostankov 
pridelajte odlično gnojilo za 
svoj vrt in to brez smradu 
in umazanije, ki ju navadno 
povezujemo z gnojenjem 
in gnojili.
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"tamalim"
Po mestu s

Besedilo: Matevž Straus

Ste opazili, da je na svetu vsako leto večja gneča? 
Predvsem prebivalci večjih mest temu zagotovo 
pritrdijo. Prostora namenjenega posamezniku je vedno 
manj, rešitve pa so še vedno (pre)velike. A k sreči ne vse 
rešitve. Velik problem lahko pogosto rešimo z majhno 
praktično iznajdbo, zato se naš odgovor na prometno 
gnečo v mestu glasi: Škoda Citigo.  

www.simplyclever.si

TrETJA DIMENZIJA  I  simply clever



potovanja po mestu potrebuje-
mo avtomobil, ki uresničevanje 
naših želja olajša in ne oteži. 
Škoda Citigo, ki bo na naše 
ceste zapeljal v prihajajočih 
mesecih, je majhen, a kljub 
temu prostoren in zato idealen 
za mestno vožnjo. Je praktičen, 
varen in udoben – preprosto 
brihten. Omogoča nam polno 
izkustvo mestnega utripa, tudi 
parkiranje v majhnih ulicah in 
lažjo vožnjo v gneči. Preprosto, 
ni slon v trgovini s porcelanom.

PoČAKAj nA mAj
Citigo se prodaja in vozi po 
domačih čeških cestah že 

nekaj mesecev, na slovenske 
ceste pa bo zapeljal meseca 
maja. Rojstvo majhnega, 
a pomembnega novega 
Škodinega avtomobila sicer 
sega v prve dni lanske jeseni 
oziroma v čas tik po zaprtju vrat 
frankfurtskega avtomobilskega 
salona, ko so iz tovarne 
prišle prve informacije in slike 
trivratne izvedbe. Pred časom 
je Škoda napovedala še prihod 
petvratne različice. Ciljna 
skupina novonastalega malčka 
so nedvomno mladi - ne le 
tisti po letih temveč tudi tisti 
po srcu. Citigo bo navdušil tudi 
mlade družine.

iz MALEGA NASTANE vELiKO
Zamisel o malem vozilu je 
preprosta. Citigo ponuja 
maksimalno prostornost na 
minimalni površini in prostor za 
štiri potnike. Njegova dolžina 
je 3,56 metra, širina znaša 1,65 
metra, visok pa je 1,48 metra. 
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Citigo velja za enega izmed 
najkompaktnejših avtomobilov 
v svojem segmentu. 

Prostornina prtljažnika meri 
251 litrov, s podiranjem naslona 
zadnje sedežne klopi v 
razmerju 60 : 40 pa je mogoče 
ustvariti ogromen prostor (951 
litrov) za prevoz predmetov 
različnih velikosti.

Potniška kabina sprejme 
štiri odrasle potnike, ki jim 
prostora ne bo primanjkovalo. 
Za kolena ga je dovolj tudi na 
zadnji klopi. Veliko truda je bilo 
vloženega v voznikovo delovno 
okolje, v katerem armaturna 
plošča razvaja z nežnimi in 
kakovostnimi materiali ter 
preglednostjo upravljavskih 

sistemov, ne nazadnje pa ne 
gre pozabiti na nekaj manjših, 
a uporabnih odlagalnih 
prostorčkov.

NEvArEN SAMO KONKUrENci
Škodini mojstri so izjemno 
velik poudarek pri modelu 
Citigo namenili varnostnemu 
področju. Mestni malček se 
lahko pohvali, da je prvi Škodin 
model, ki ima spredaj vgrajeni 
stranski varnostni blazini za 
glavo in trup. Dopolnjuje ju 
še vrsta drugih varnostnih 
komponent, zato pasivna 
varnostna zasnova v tem 
razredu lahko služi za vzor. 
Aktivno varnost občutno 
izboljšujejo nove aktivne 
zavorne asistence City Safe 
Drive. Kot dodatna oprema 

Širjenje mest 
in obmestnih 
vpadnic majhna 
vozila postavlja 
v trend, saj 
zakon mestnih 
ulic zapoveduje: 
manjše je boljše.

TrETJA DIMENZIJA  I  simply clever



je na voljo funkcija zaviranja 
v sili pri mestni vožnji, ki se 
samodejno aktivira pri hitrosti 
do 30 km/h in s pomočjo 
laserskega senzorja zazna 
nevarnost naleta. Citigo je 
eden redkih avtomobilov 
segmenta a00 oziroma malih 
avtomobilov, ki je opremljen s 
to varnostno funkcijo. 

NAJ vELiKOST NE zAvEdE
Motorna paleta bo ob 
začetku prodaje vsebovala 
dva bencinska motorja, 
ki naj bi se jima pozneje 
pridružil še dizelski pogon. 
Oba motorja se ponašata z 
litrsko delovno prostornino 
in razvijata moč 44 kW (60 
KM) oziroma 55 kW (75 KM). 
Poraba in emisije Co

2 znašajo 

pri motorju s 44 kW (60 KM) 
4,5 litra na sto kilometrov 
in 105 gramov na prevoženi 
kilometer, medtem ko motor 
s 55 kW porabi 4,7 litra na 
100 kilometrov, kar ustreza 
emisijam Co2 108 gramov na 
kilometer. Citigo je serijsko 
opremljen s petstopenjskim 
ročnim menjalnikom in kot 
tak od 0 do 100 km/h pospeši 
v 14,4 sekunde oziroma v 
13,2 sekunde z močnejšim 
motorjem in pospešuje do 
največje hitrosti 160 oziroma 
171 km/h. 

PriPrAvLJENi, POzOr, zdAJ!
Citigo bo po rdeči preprogi 
v prodajne salone pripeljal v 
mesecu maju, ko bodo znane 
natančne cene njegovih 

različnih kombinacij. Za zdaj 
je jasno, da se bo njegova 
začetna cena gibala okrog 
osem tisoč evrov. Da bi 
zadostili vsem željam, čehi 
razmišljajo o umestitvi modela 
Citigo s pogonom na stisnjeni 
zemeljski plin in na elektriko. 

Prvi mož znamke Škoda, 
Winfried Vahland, je ob 
premieri povedal: »Citigo je 
osrednji temelj naše strategije 
rasti in naši znamki odpira 
vrata v hitro rastoči tržni 
segment. ta avtomobil je res 
pravi simply clever avto.« to 
lahko razberemo že v samem 
imenu. Citigo je skovanka 
angleških besed "city" in "go", 
torej "mesto" in "pojdi". Pojdimo 
torej!

Na avtomobil-
skem sejmu v 
ženevi (marec 
2012) je Škoda 
prvič predstavila 
tudi petvratno 
različico modela 
Škoda Citigo. 
Kupcem bosta 
tudi tokrat 
na voljo dva 
motorja: trivaljni 
1.0 MPI 44 kW 
in močnejši 1.0 
MPI s 55 kW, na 
češkem pa ak-
tivno načrtujejo 
tudi različico na 
stisnjeni zemelj-
ski plin CNG in 
»idejni projekt« 
električnega  
Škoda Citigo.
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grad Devín stoji na peščini nad 
sotočjem Donave in Morave, nedaleč 
od slovaško-avstrijske meje. grad 
ponuja odličen razgled na okoliške 
gozdove, vinograde in rečna nabrežja, 
sprehod med zidovi, stopnišči in 
dvorišči pa idealno priložnost za 
sprostitev. Nikar ne spreglejte vseh 
majhnih detajlov, ki že več stoletij 
krasijo ta mogočni grad.

BrATiSLAvA
Grad Devín

V samem središču Milana vas 
preseneti monumentalnost 
dvojne arkade, ki s kombinacijo 
stekla in litega železa 
pokriva nakupovalni ulici 
med osrednjim trgom Piazza 
del Duomo in trgom Piazza 
della scala. Milanska pokrita 
nakupovalna ulica, zgrajena 
med letoma 1865 in 1877, je bila 
v tistem času največja na svetu 
in je še vedno zgled mnogim 
drugim nakupovalnim centrom.  

MiLANO
galleria Vittorio 
Emanuele II

Bratislava, Gradec, Milano in Pulj so mesta, 
v katerih bo Škoda Citigo dokazal svoje 
prednosti. Za njegovim volanom namreč lahko, 
poleg že znanih znamenitosti, odkrijemo tudi 
tiste manjše - a nič manj pomembne - ki burijo 
duhove pravih avanturistov.

Škoda Citigo ima dovršene 
stranske varnostne blazine 
za glavo in trup ter zavorno 
asistenco z laserskimi 
senzorji City Safe Drive.

951 litrov prostornine pri podrti 
zadnji sedežni klopi omogoča 
nepozabno nakupovalno izkušnjo. 
Prostora bo dovolj celo za najbolj 
strastne zapravljivke(ce).

TrETJA DIMENZIJA  I  simply clever



Ogromna modra tvorba, ki se šopiri na desni strani 
Mure, ni delo Nezemljanov. Je pa dokaz, da staro 
in novo lahko harmonično sobivata. Kunsthaus 
v notranjosti gosti različne razstave sodobne 
umetnosti, okolico pa fascinira z nenavadno 
podobo – ponoči na levi breg Mure pošilja 
svetlobne signale, podnevi pa skozi »nosnice« v 
zgradbo srka svetlobo.  

GrAdEc
Kunsthaus graz

Ko so v rimu gradili znameniti Kolosej, je v 
Pulju rastla Arena. Ta znamenitost Pulja je 
v antičnih časih gostila gladiatorske boje 
in sprejela kar 20.000 gledalcev, danes 
pa ustvarja idealno atmosfero za različne 
prireditve. Ob poletnih večerih se v amfiteater 
naseli puljski filmski festival z mednarodnim 
programom in spremljevalnimi aktivnostmi.

PULJ
arena

Prenosni navigacijski sistem, 
možnost prostoročnega 
telefoniranja s pomočjo vgrajenega 
bluetooth sistema in petpalčni 
zaslon na dotik so obvezna oprema 
za raziskovanje skritih mestnih 
znamenitosti. uživajte!

Predali, držala za pijačo in obešalnik za 
ročno torbo so ravno pravšnji za hranjenje 
vseh drobnarij in nujnih potrebščin. Nikar 
ne pozabite na fotoaparat, saj ima Škoda 
Citigo na osrednji konzoli posebno držalo 
za fotografije.
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Besedilo: urša Henigman 
ilustracije: Zoran Pungerčar

www.simplyclever.si

Ko sem nekaj prijateljev vprašala, na koga pomislijo, če 
rečem »majhen, a hkrati velik«, je večina iz svoje podzavesti 
potegnila malega velikega Francoza. ne Sarkozyja, ampak 
napoleona Bonaparteja, velikega vojskovodjo, ki je v prvi 
dekadi 19. stoletja zavladal večini zahodne in srednje evrope.
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p
riznam, tudi sama bi 
najprej pomislila nanj, 
čeprav je dejstvo, 
da bi bil danes s 

svojimi 169 centimetri morda 
res uvrščen med manjše 
predstavnike močnejšega 
spola, za čas, v katerem je živel, 
pa je bil – verjeli ali ne – čisto 
povprečne višine. Pa pustimo 
centimetre. Pomislimo rajši 
takole: da se je Napoleon 
sploh rodil, gre pravzaprav 

zasluga kromosomu Y. če bi 
se ob njegovem spočetju v 
zadnjem, triindvajsetem paru 
kromosomov poleg kromosoma 
X zapisal še en X, bi bila 
zgodovina Francije zagotovo 
napisana drugače. Majhen, 
a zelo pomemben detajl. le 
od »iksa« ali »ipsilona«, ki ga 
ob spočetju prispeva moški, 
je namreč odvisno, ali bo čez 
devet mesecev na svet prijokal 
fantek ali punčka.
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mALi PogAnjALCi žiVLjenjA
V naravi najdemo veliko majhnih 
bitij, ki vplivajo na življenje vsega 
planeta, čeprav o tem običajno 
niti ne razmišljamo. Poglejmo 
najprej čebele, ki niso samo 
proizvajalke medu, ampak so 
predvsem glavne opraševalke 
različnih rastlin v naravi. Tako 
skrbijo za njihov obstoj, s tem 
pa tudi za obstoj živalskih vrst 
in človeka. Tako majhna, na 
videz nepomembna žuželka, a 
če izumre, slej ko prej izumre 
vse človeštvo! Še manjši, 
pravzaprav nevidni prebivalci 
našega planeta, brez katerih bi 
bila zemlja samo mrtva materija, 
so dobri mikroorganizimi. Prav 
oni nam namreč pomagajo 
proizvajati antioksidante, ki so 
bistveni za zdravje in življenje. če 
teh v okolju ni dovolj, se zemlja 
spreminja v puščavo, živa bitja 
začnejo izumirati. brez teh malih 
nevidnih pomočnikov bi bil tudi 
naš jedilnik precej bolj pust, na 
njem ne bi bilo kvašenega kruha, 
kislega zelja, jogurta, vina in še 
marsičesa. Seveda pa ne smemo 
pozabiti, da obstajajo tudi 
nekateri škodljivi mikroorganizmi, 
ki proizvajajo strupe, povzročajo 
bolezni in smrt. teh se je treba 
izogibati.

Majhne stvari, ki imajo veliko moč, 
pravzaprav najdemo povsod. če 

boste za večerjo pripravljali katero 
koli mehiško jed, zagotovo ne bo-
ste mogli mimo čilija. Tega je celo 
priporočljivo uživati, kajti v majh-
nih količinah je zelo zdrav. Znižuje 
holesterol LDL, varuje pred ate-
rosklerozo, srčno in možgansko 
kapjo ter je odličen antidepresiv. 
Ampak predstavljajte si ga v ustih 
v nekoliko večji dozi! čili jalapeno 
je na primer tako močan, da bi ga 
morali kar 10.000-krat razredčiti z 
vodo, da bi izgubil pekoč okus. In 
ko smo že v kuhinji, ali ste vedeli, 
da je za to, da so vaši kozarci 
lepe prozorne in prosojne barve, 
treba v steklarni pri pripravljanju 
mase za steklo na približno eno 
tono materiala dodati manj kot 
en gram barvila? Pomislite, manj 
kot en gram za 2500 kozarcev! 
Še večji je vpliv majhnih nevidnih 
delcev v nanotehnologiji. ta nam 
v prihodnosti obljublja možnost 
izdelave bioloških robotkov, ki 
bodo v telesu uničevali nezaže-
lene tujke, na primer tumorje, 
ali nosili zdravila samo tistim 
izbranim celicam, ki jih bodo res 
potrebovale. sposobni bomo 
narediti računalnike, ki naj bi 
delovali na osnovi enega samega 
elektrona, atoma ali molekule, 
celo avtomobili naj bi bili zaradi 
posebnega jekla, izdelanega na 
podlagi nanotehnologije, lažji tudi 
do 85 kilogramov, vendar zato nič 
manj varni.

mAnjŠe je BoLjŠe
ampak na prihodnost bomo 
morali še malce počakati, zato 
rajši ostanimo v sedanjosti. 
Opažam namreč, da se je v 
zadnjih letih tudi v naša življenja 
vtihotapila filozofija majhnega. 
Še ne toliko let nazaj je naša 
družba slavila vse veliko – velike 
hiše, velike avtomobile, velike 
računalnike, velika podjetja, 
visoke položaje, velikopotezne 
načrte … –, zdaj pa je »in« 
majhno in hkrati preprosto, 
osebno, pristno. Danes se že 
težko spomnimo prvih mobilnih 
aparatov, za katere smo ženske 
skorajda potrebovale mini 
potovalke, moški pa pravzaprav 
niti ne vem, kako ste jih sploh 
prenašali naokoli. Danes je 
najmanjši mobilnik velik manj 
kot 7 x 4 centimetre, lažji od 40 
gramov, ima pa vse, kar mora 
imeti vsak pametni telefon, celo 
skriti uSb-ključek. Vse manjši 
so tudi računalniki, sploh tisti 
v tablični izvedbi in avtomobili, 
ki jih potrebujemo predvsem 
za vožnjo po mestu. Škodin 
najnovejši malček Citigo je 
prilagojen prav mestnim ulicam 
in tako s 3,56 m dolžine in 1,65 
metra širine kljubuje pravilom 
parkiranja. Praktičnost postaja 
ključna zapoved sodobnega 
življenja in manjšajo se celo 
hiše. 

Najmanjši 
odrasli človek 
na svetu je 
72-letni Nepalec 
Chandra 
bahadur Dangi, 
ki je visok le 
54,6 cm.

MAJHNO-vELiKi izUMi

Kondom (1640)
Prve so naredili že Egipčani 
pred 3.000 leti, v 16. stoletju 
pa je italijanski ginekolog 
gabriele Falloppio začel 
zagovarjati njihovo uporabo za 
preprečevanje širjenja bolezni. 
Najstarejši kondom iz leta 1640 
je bil najden v mestu Dudley.

Baterija (1800)
Za baterijo se moramo zahvaliti 
žabi. Leta 1780 je italijanski 
fizik Luigi galvani odkril, da 
mrtvi žabji krak trza, če se ga 
dotakne z dvema kosoma 
kovine. ustvaril je surovo vezje, 
njegov prijatelj alessandro 
Volta pa je fenomen nadgradil, 
povezal ploščice iz bakra in 
cinka, ovite s klobučevino, ki jo 
je namočil v žvepleno kislino, 
in tako ustvaril prvo električno 
baterijo.

Aspirin (1899)
tabletke acetilsalicilne kisline 
so najbrž pozdravile več 
manjših bolezni kot katero koli 
drugo zdravilo. Prvi, ki je odkril 
zdravilno moč te substance, je 
bil Hipokrat, ki je za zdravljenje 
uporabil čaj iz vrbove skorje, 
ki je učinkoval proti vročini in 
putiki. Veliko pozneje je zdravilo 
grškega očeta izpopolnil 
nemški kemik Felix Hoffmann 
pod blagovno znamko aspirin.

Kreditna kartica (1950)
Oče kreditne kartice je 
Američan ralph Schneider, 
ustanovitelj kluba kartice 
Diners, po čigar zaslugi imamo 
zdaj denar na plastiki in nam 
zanj ni treba več stati v vrsti 
pred bankami ali menjalnicami. 
Kot zanimivost: v Veliki britaniji 
obstaja več kot 66 milijonov 
kartic, prebivalcev otoka pa 
je 6 milijonov. Zato ni odveč 
opozorilo, da je kreditna kartica 
lahko tudi nevarna.
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V tujini se je že leta 2002 pojavilo 
posebno gibanje »Small House 
Society«, ki zdaj združuje na 
stotine ljudi po svetu, ki so si že 
postavili manjšo hišo, veliko od 
30 do 100 kvadratnih metrov. 
Ljudje se za preprostejše bivanje 
odločajo predvsem zaradi 
dveh razlogov. Takšne hiše 
jim omogočajo več svobode – 
zanje potrebujejo manjši kredit, 
plačujejo manjše davke in si 
zato v življenju lahko privoščijo 
več –, hkrati pa so narejene v 
skladu z načeli trajnostnega 
razvoja ter tako ustvarijo veliko 
manj ogljičnega odtisa, kot ga 
proizvedejo običajne, (pre)velike 
hiše. Zato ni čudno, da so bili prvi 
navdušenci za tovrstno bivanje 

mladi, starejši in tisti, ki prisegajo 
na naravno. če boste malo 
pobrskali po spletu, boste hitro 
ugotovili, da so take hiše prav 
prijetne in lične, še zanimivejše 
pa je, da so lahko postavljene 
na tleh, na vodi, na drevesih, 
obstajajo celo majhne hiše na 
kolesih. 

mAnj imeti, VeČ Biti
Preprosto in manj potratno 
bivanje na vseh ravneh je 
zagotovo modro. Pa brez 
strahu, pri tem ne gre za težnjo 
po izgubi udobja, za pretirano 
odrekanje ali celo asketizem. 
gre za preprosto filozofijo, da 
je manj več, oziroma za idejo: 
»Potroši toliko, kot potrebuješ, in 

poskrbi, da toliko tudi ustvariš.« 
Smo v času, ko je naša zavest o 
soodvisnosti ljudi, okolja in vsega 
planeta vsak dan večja, s tem pa 
čedalje pomembnejše postaja 
biti, ne imeti. Biti odgovoren 
zemljan, pošten državljan, 
dober človek. Smo v času, ko 
začenjamo na svet gledati 
s srcem, tako, kot nam je že 
pred skoraj sedemdesetimi leti 
svetoval Mali princ. čeprav srce 
s svojimi povprečno 250–300 
grami ni največji človeški organ, 
ravno v njem najbolj začutimo 
najmočnejšo silo, ki poganja 
svet – ljubezen. Ljubezen pa, kot 
vemo, ne potrebuje velikih besed, 
ampak predvsem prava dejanja, 
tudi če so majhna.

Majhna stvar, ki pomembno vpliva na vaše življenje?

Vzeti si čas
»Pomembna majhna stvar je, ko od otroka pred koncertom 
dobim risbo, tudi plakat, ki ga je narisal samo zame, in vem, 
da si je za to vzel precej časa. Na to ljudje prevečkrat pozabi-
mo, namreč na to, da si je treba vzeti čas – zase in za druge. 
Takšne majhne stvari v življenju res znam ceniti. In kakor teče 
ta svet, postaja takšna naravnanost že pravi luksuz.«

Poljub
»Poljub je majhen, nič ne stane, a veliko naredi. Še več kot 
nasmeh. Poljub z možem, ko pridem domov. že leta in leta, a 
vedno sladko. Zelo rada imam te ustnice. Poljubi otrok tu in 
tam, stokrat na dan, jaz njima in onadva meni. Najmehkejša 
koža na svetu in najnežnejši gibi. Poljub staršem, ko se vidimo 
in je vse tako, kot mora biti. Poljub prijateljici, za katero je 
vedno premalo časa, a to razume in brez zamere izkoristi tiste 
minute, ki jih imava. Poljub lahko spremeni svet. In zagotovo 
osmisli osebo.« 

rojstvo drobcenega bitja
»Kakor koli razmišljam, je to Tibor, moj dvoletni sin. Njegovo 
rojstvo je bilo zame izredno doživetje, polno adrenalina, emo-
cij, pravzaprav je bilo to nekaj najbolj posebnega, kar sem kdaj 
doživel. Še danes se mi zdi fascinantno, kako se lahko zaradi 
enega malega, drobcenega bitja spremeni celotno življenje 
odraslega človeka na vseh ravneh.« 

Študij v tujini
»Povabilo moje poznejše mentorice, da naj za doktorat 
znanosti pridem študirat v Edinburgh na Škotskem. Tako 
sem tri leta, ko sem pripravljal doktorat, živel tam in to je bila 
zagotovo izkušnja, ki me je spremenila in preoblikovala za vse 
življenje. življenje v tujini ti omogoči, da na svet gledaš širše, 
da imaš svojo domovino rad na drugačen način in da znaš 
pogledati preko razprtij in meja, v katere smo prepogosto 
vpeti slovenci.« 
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NASTJA MULEJ
licencirana trenerka 
de Bonovih metod

BojAn emerŠiČ 
igralec

gregor mAjDiČ
znanstvenik
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Začniva na začetku. Vemo, da so nanodelci 
nevidni. Kako si sploh lahko predstavljamo 
njihovo velikost?
Velikost nanodelcev ali bolje nanopredmetov, ki 
jih obravnava nanotehnologija, si lahko predsta-
vljamo takole: razmerje velikosti prototipnega 
nanodelca molekule fulerena C60 proti nogometni 
žogi je približno enako kot razmerje med žogo in 
soncem.

ne glede na svojo majhnost pa imajo precej 
velik vpliv na naše življenje, kajne?
res je. Z nanoizdelki se srečujemo vsepovsod, le 
da tega običajno niti ne zaznamo. Nanomateriale 
in proizvode na osnovi nanotehnologije najdemo 
v elektroniki, kozmetiki, oblekah, avtomobilih, beli 
tehniki in medicinskih izdelkih. Po nekaterih sta-
tistikah se je število teh proizvodov v petih letih 
povečalo za 500 odstotkov, kar pomeni, da so se 
vsak teden pojavili trije ali štirje novi izdelki, tako 
ali drugače povezani z nanotehnologijo.

Zdaj nam napovedujete novo revolucijo. Kaj 
vse lahko v naslednjih letih pričakujemo od teh 
nevidnih delcev? 
Osebno največji napredek vidim v nanomaterialih, 
ki bodo namenjeni različnim možnostim uporabe – 
od na primer vodoodbijajočih stekel za avtomobile 
do loparjev za tenis, v elektroniki in v medicinsko-
-farmacevtski industriji.

Prebrala sem, da obstaja možnost, da bodo na-
norobotki v prihodnosti lahko »pojedli« tumorje 
ali dostavljali zdravila točno tistim celicam, ki 
jih bodo potrebovale. to se bere kot scenarij za 
znanstvenofantastični film … 
tovrstne raziskave so zelo pogoste in kar nekaj 
skupin, tudi pri nas, se s tem že ukvarja. bolj ko ra-
zumemo mali svet posameznih molekul, ki tvorijo 

življenje, bolj namensko in učeno se lahko lotimo 
njihove uporabe za zdravljenje ali diagnozo. res, 
prava znanstvena fantastika, ki se razvija tako 
hitro, da včasih preseneča tudi strokovnjake. 

Zgodovina nam je večkrat pokazala, da se dobri 
izumi lahko sprevržejo v veliko zlo. Kakšne so 
možnosti zlorabe nanotehnologije?
Brez dvoma si lahko zamislimo kak nov nano-
strup ali zgolj prodajo spornega izdelka s strani 
pohlepnega podjetja, ki izrablja nedorečeno 
zakonodajo. Znanstveniki imajo pri tem odgovor-
nost opozarjati na morebitne težave, vendar je 
končna odgovornost pri naročniku. K sreči doslej 
ni bilo nobenih resnih primerov, saj je družba že 
dovolj občutljiva za tovrstne grožnje in nanje hitro 
opozori. žal pa družba nima vpogleda v vojaško 
industrijo. Skratka, zlorabe lahko preprečimo le z 
znanjem, razumevanjem in nenehnimi raziskavami 
toksičnosti, ki potekajo na svetovni ravni.

imamo tudi Slovenci kakšen viden uspeh v 
nanotehnologiji? 
Kar nekaj jih je, in to na področjih novih nano-
materialov za različne namene, v kompozitih, 
senzorjih, baterijah, elektroniki in še kje. Nekaj 
uspehov imamo tudi pri izgradnji naprav za nano-
tehnologijo, za izdelavo majhnih vezij v elektroniki 
in ultrahitrih spominskih elementih. Na področju 
nanomaterialov smo dejansko dokaj močni tudi v 
svetovnem merilu.

na koncu pa malo za šalo, malo zares: kakšna 
je »kemija« med vami in temi malimi, nevidnimi 
škrati?
Svoje delo pojmujem kot detektivko, pomešano 
z osnovno naravoslovno radovednostjo, ki jo 
izvajam v dobrobit človeštva. To mi predstavlja 
neizmerno veselje.

Med detektivko 
in znanstveno 
fantastiko
Dr. Dragan mihailović, znanstvenik in vodja 
raziskovalne skupine na inštitutu jožefa 
Stefana, ki se z nanotehnologijo ukvarja 
že več kot petindvajset let, je za svoje delo 
leta 2002 dobil tudi zoisovo nagrado za 
vrhunske znanstvene dosežke.

»svet na 
ravni po-
sameznih 
molekul 
in atomov 
se obnaša 
povsem 
drugače, 
kot smo 
vajeni. 
tam nam 
normalna 
intuicija 
pogosto 
odpove in 
si moramo 
ustvariti 
novo.« 
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Feng shui v avtu

Besedilo: Polona Matjašič 
ilustracija: Zoran Pungerčar

www.simplyclever.si

Z upoštevanjem načel feng shuija lahko vaša spalnica postane tempelj 
čutnosti, kopalnica oaza osvežitve, delovni kotiček pa izvir navdiha. 
ta starodavna kitajska veščina vam lahko  z nekaj preprostimi namigi 
prinese umirjenost in harmonijo tudi na cesti. 

Feng shui – 
starodavna 
kitajska veščina 
urejanja 
zunanjega in 
notranjega 
prostora, 
katere namen 
je povečati 
skladnost in 
pretok energije 
qi. Feng – veter 
in shui – voda 
predstavljata 
dve prostorski 
silnici, ki morata 
biti pazljivo 
uravnovešeni.

dobra novica je, da vaše 
vozilo že samo po sebi 
upošteva veliko pravil feng 

shuija: ko sedite za volanom, vaš 
hrbet ni obrnjen proti vratom, 
množica lučk na armaturni 
plošči ustvarja prijetno vzdušje, 
odpiranje vrat, pomična stekla in 
prezračevanje poskrbijo za svež 
zrak … Da bodo vaše poti prav 
zares harmonične, upoštevajte še 
nekaj nasvetov:

1. Sila pomembno je, da je tudi 
vaše vozilo v ravnovesju s 
silnicama vetra in vode – več 
ko vozite proti vetru, večkrat bo 
treba vozilo tudi oprati.
2. Redno čistite steklene 
površine – umazana stekla so 
odraz vašega počutja in duše.
3. Vožnja od vas zahteva 
zbranost in odgovornost, 

kar je mogoče le v okolju, v 
katerem vlada red – znebite 
se nepotrebne krame. stari 
časopisi, plastenke pijač, lončki 
kave za na pot in druge smeti 
preprečujejo kroženje pozitivne 
energije in kopičijo negativno. 
Ko se jih boste znebili, bo 
občutek takoj boljši.
4. Če so v spalnici za dva 
priporočljive tople barve, ki 
vzbujajo strast in vnemajo 
čustva, jih v vozilu ne 
priporočamo. Zelena in modra 
barva vas bosta pomirili, da 
boste ohranili trezno glavo tudi 
takrat, ko vam bo kdo neprijazno 
prevzel parkirno mesto. tople 
barve pa si lahko omislijo le 
tisti z najbolj hladno glavo in 
popolnim nadzorom nad vožnjo.
5. Vaš volan je trd, hladen in 
neudoben na otip, vi pa si že 

od nekdaj želite tople in mehke 
prevleke, v katero bi zapletli 
svoje ledeno mrzle prste. Ne, 
razlog ne tiči v proizvajalcih, 
ki vam ne privoščijo mehkega 
udobja. Tako kot tople barve 
tudi mehki materiali prebujajo 
čustva, ki lahko zameglijo 
voznikovo presojo.
6. Kadar je le mogoče, parkirajte 
vozilo tako, da ni obrnjeno proti 
vašemu domu. Vozilo tako ne 
bo črpalo vaše energije, izboljšali 
boste vzvratno vožnjo in si 
olajšali jutranji odhod od doma.

Pozitivna energija iz vas se 
pretaka v okolje in obratno. 
Poskrbite, da bo krožila, in vaše 
življenje bo polno harmonije 
ter udobja – tako v domačem 
zavetju kot v avtomobilu na 
cesti.
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PRosto
Pripravljeni na 
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Avtomobili Škoda vsak v svojem razredu sodijo 
med najboljše po razmerju med prostorom in ceno. 
Ko pa je govor o kombijevskih različicah, dobijo 
prostornost, uporabnost in praktičnost novo 
dimenzijo.

Besedilo: Matjaž Korošak

RNost?
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škoda preprosto mora 
biti praktičen in upora-
ben avtomobil. Lastniku 

ponuja kup prostorskih rešitev 
in obenem še veliko zanimivih 
dodatkov, ki s preprostim na-
meščanjem naredijo preživljanje 
prostega časa, pot v službo, 
ukvarjanje s hobijem ali zgolj 
zabavno družinsko pot še lažje.
   
FABiA ComBi ZA KuBiČni 
METEr iN POL TOvOrA
Najmanjši Škodin kombi 
je obenem tudi mojster 
praktičnosti in uporabnosti, 
pojmov, ki se tudi v tem razredu 
merita s centimetri in litri. Po 
zadnji prenovi meri Fabia Combi 
427 centimetrov in inženirjem 
je v podaljšanem zadku uspelo 
ustvariti prtljažnik s prostornino 
vsaj 505 litrov (skoraj 200 litrov 
več od limuzine). Vsaj? Seveda, 
z zlaganjem in podiranjem 
zadnje dvotretjinsko deljive klopi 
je namreč tam mogoče dobiti 
kar 1458 litrov prostora – ali 
povedano drugače za kubični 
meter in pol tovora!

Sicer pa tudi Fabia Combi ponuja 
kup praktičnih podrobnosti, ki 
bodo olajšale delo ter prevoz 
prtljage in potnikov. tako je 
mogoče prekrivalo prtljažnika 
namestiti na dveh višinah, izbrati 
komplet mrež za organiziran 
prevoz vsakodnevnih drobnarij, 
dodati na bok še plastični koš 
in nakupovalne vreče obesiti 
na izvlečne kljuke. Povrhu se 
lahko dokupi še nosilec za 
prevoz dveh koles v prtljažniku 
ali namesti hladilna torba med 
potnika na zadnji klopi.

OcTAviA cOMBi 
zA PrAvO rAzMErJE
Škodina prodajna uspešnica, ki 
gradi na razmerju prostornost-
cenovna dostopnost-kvaliteta, 
ponuja še več zanimivih 
rešitev za izrabo darežljivo 
odmerjenega prostora na 
udobni zadnji klopi, ki jo 
deli izvlečni naslon za roke 
(s predalčkom), in za njo. 
Octavia Combi namreč na 457 
centimetrih dolžine ponuja 
najmanj 605 litrov lahko 

dostopnega prtljažnega 
prostora, ki ga odpirajo peta 
vrata. odprtina za nalaganje 
tovora je široka dober meter in 
dolga do 106 centimetrov. toda 
s preprostim zlaganjem zadnje 
klopi je ta prostor moč povečati 
na kar 1655 litrov uporabnega 
prostora, ki ga skoraj ravno dno 
napravi še bolj uporabnega. 
octavia Combi zmore prepeljati 
tudi do 675 kilogramov teže.

Sicer pa so na voljo praktično 
dvojno dno prtljažnika za 
pospravljanje manjših in 
občutljivejših predmetov, 
izvlečne kljuke na bokih, 
osvetlitev, zložljivo prekrivalo, za 
katerim je lahko nameščen tudi 
praktičen predal za dežnik, vreča 
za smuči in seveda zgledno 
obdelana notranjost. Tudi pri 
Octavii Combi je mogoče dodati 
še uporaben komplet pregradnih 
mrež. 

1.

2.

3.

1. Kolo v prtljažniku Fabie? Zdi se 
nemogoče, toda Škoda ponuja 
priročno rešitev za navdušene 
kolesarje. sistem za vpetje dveh 
koles se namesti znotraj prtljažnega 
prostora.

2. Zakaj bi se jezili zaradi večnega 
kotaljenja drobnarij po velikem 
prtljažniku? rešitev je preprosta 
plastična košara, ki se pritrdi na bok.

3. Izvlečni sredinski naslon za roke 
na zadnji klopi Octavie je hkrati še 
praktičen pokriti predal za drobno 
kramo, potrebno za na pot.

4. Si radi organizirate življenje v 
avtu? Ni težave. Škoda za Fabio 
ponuja sistem mrež, v katere je 
mogoče pregledno pospraviti vse, kar 
občasno potrebujete med daljšo 
potjo, pa tudi sicer. 

5. Prostorni žepi na naslonu prednjih sedežev so 
praktično majhno skladišče. utor na sredi je namenjen 
varnemu spravljanju plastenke ali termosteklenice.

6.  Prostornina Superbovega prtljažnika je lahko 
prevelika – za drobnarije. Zato je mreža ob boku idealna 
rešitev za občutljive drobne predmete.

7.  Tudi sončna očala imajo svoj varni kotiček – 
v namenskem predalčku tik pred notranjim vzvratnim 
ogledalom.

PolNo, PRosiM  i  simply clever



SUPErB cOMBi 
zA BOGATO ELEGANcO
Škodin največji model je v 
kombijevski verziji nedvomno 
zmagovalec med ponudniki 
res bogato odmerjenega 
prostora za noge potnikov 
zadaj in njihovo prtljago. 
Potnikom je na voljo kar 
633 litrov, če sta voznik in 
sopotnik sama, pa je mogoče 
v Superbu (z zlaganjem zadnje 
klopi) pričarati za 1865 litrov 
prostora, pri čemer je prtljažni 
prostor potem dolg skoraj 192 
centimetrov.

Superbova peta prtljažna 
vrata lahko odpira elektrika, 
nalaganje je preprosto zaradi 
zgolj 60 centimetrov višine od 

tal, pregrinjalo se samodejno 
zloži, za lažji prevoz manjših 
kosov je mogoče dodati še 
sistem mrež, sistem trakov 
in posebno teleskopsko 
pregrado, ki se lahko preprosto 
prilagaja količini prtljage po 
vgrajenih tirnicah, ne manjka 
pa niti vreča za smuči. Na voljo 
je tudi izvlečno dvojno dno, ki 
močno olajša nalaganje težjih 
predmetov in hkrati omogoča 
varno shranjevanje drobnarij. 
V boku je spravljena prenosna 
LED-svetilka, prtljažnik pa 
osvetljujeta še dve luči v vratih. 
Sicer je v prtljažnik mogoče 
namestiti še originalno 
plastično korito za prevoz 
mokrih in blatnih kosov obleke 
in opreme.        

5. 6.

9.

10.

8.

4.

7.

8 Takole je videti Superbov prtljažnik, ko je Combi 
pripravljen na najzahtevnejše podvige. Skoraj dva 
kubična metra prtljage je mogoče odložiti vanj! In ob 
potrebi bo v prtljažniku prespal tudi skoraj dvometrski 
dolgin.

9. Priključek za ipod in podobne predvajalnike je pod 
sredinskim naslonom za roke.

10.  Dež ne bo več ovira. V Superbovih vratih je 
poseben utor – narejen natanko po meri za tovarniško 
izdelani dežnik.  

21

a
p

r
il

  2
0

12



Branimo naslov

PrvAKA

Po PReDNostNi  i  simply clever



Besedilo: Matjaž Korošak 
Foto: uroš Modlic

www.simplyclever.si

V letošnji sezoni je Škoda še okrepila 
svojo prisotnost v slovenskem državnem 
prvenstvu v reliju. Cilj: ubranitev 
naslova prvaka v absolutni konkurenci 
in uspešna promocija razreda r2 z 
istoimensko Fabio, z malo sreče pa še 
naslov v diviziji ii.

rva zvezda torej 
ostaja Aleks Humar s 
sovoznikom Florjanom 
rusom in dirkalnikom, ki 

se je z naslovom pod okriljem 
ekipe target Motorsport okitil 
že lani. četudi bodo v prvenstvu 
še trije nekdanji prvaki, pa je ob 
normalnih razmerah verjetno 
malo možnosti, da bi kdo od teh 
resno ogrozil hitrega Idrijčana 
v Fabii S2000. čisto na hitro: 
gre za dirkalnik z dvolitrskim 
atmosferskim motorjem, 
stalnim štirikolesnim pogonom 
in šeststopenjskim sekvenčnim 
menjalnikom. Kako zmogljiv je 
dirkalnik, pove že dejstvo, da je 
Škoda z njim v Evropi in svetu 
osvojila praktično vse naslove, 
kar je v tem razredu mogoče.

Da pa bi vendarle pokazali in 
dokazali prisotnost znamke 
na vseh ravneh dirkanja, so pri 
Škodi že lani pripravili Fabio 
v razredu r2, ki je približno 

štirikrat cenejša od nove Fabie 
S2000. gre za konkurenčen 
dirkalnik za mlade voznike z 
nekaj izkušnjami, ki si želijo 
napredovati. letos bosta 
tako zagotovo dve posadki 
vozili novi Fabii, morda pa 
sredi sezone pripelje še 
kakšna. Promotor novega 
vozila in razreda je Miran 
Kacin, najuspešnejši slovenski 
sovoznik, ki si je v zadnjih letih 
nabral ogromno izkušenj z 
organizacijo športnih dogodkov, 
hkrati pa je uporabil nekaj 
dragocenih stikov iz svojega 
dolgoletnega sovozniškega 
staža. Poleg promocije znamke 
s športom, pri čemer bo v 
ospredju posadka v Fabii 
s2000, je eden od ciljev 
slovenskega zastopnika 
tudi povezati ime Škoda s 
promocijo mladih, obetavnih 
voznikov s Fabio R2. Prav 
lahko se zgodi, da bo zadeva 
že naslednje leto prerasla v 

ZA ZAČeteK reSnegA DirKAnjA
Poleg zmogljivega dirkalnika v razredu S2000 bo 
v Sloveniji mogoče videti tudi dve Škodi Fabii r2. 
gre za enega od nižjih razredov po klasifikaciji FIA 
(Mednarodna avtomobilistična zveza) in predsta-
vlja vstop v resno dirkaško okolje. »če ga primer-
jam s prejšnjim dirkalnikom francoskega porekla 
v tem razredu, je bolj obvladljiv, miren v zavojih, 
ponuja pa več navora,« pravi o njem Aleks Humar. 
Večkratni prvak Tomaž Kaučič je o Fabii r2 dejal, 
da ga je navdušila z okretnostjo, natančnostjo 
vodenja in mirnostjo med zaviranjem. 

MOTOr štirivaljnik, 1.598 ccm

moČ 132 kW (180 KM) pri 7.500 vrt./min

NAvOr 194 Nm pri 5.500 vrt./min

MENJALNiK petstopenjski sekvenčni Sadev, zapora diferenciala LSD

zAvOrE zračeni jekleni koluti premera 310 mm spredaj in 255 zadaj

težA 1030 kg

cENA pribl. 62.000 evrov

p 35. rALLY SATurNuS 13. 05. 2012

27. AMTK rALLY VELENJE 10. 06. 2012

10. rALLY MArIbOr 01. 07. 2012

rALLY ALPI OrIENTALI 02. 09. 2012

rALLY IDrIJA 14. 10. 2012

SLoVenSKo DržAVno reLi 
PrVenStVo 2012 (PrihAjAjoČe teKme)
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prvi slovenski reli pokal, kar je 
skrita želja tako Mirana Kacina 
kot vodje znamke Škoda pri 
podjetju Porsche Slovenija 
Petra Podlipnyja, ki je Škodino 
dirkaško tradicijo uspešno 
prenesel v slovenijo. »Dirkalnik 
je vrhunsko pripravljen, ima 
vso potrebno dirkaško tehniko 
in je tako namenjen mladim, ki 
imajo nekaj izkušenj, in tistim 
izkušenejšim, starejšim, ki si 
želijo resnega dirkanja, ampak 
s skromnejšim proračunom,« 
pravi Miran Kacin.  

Dve posadki sta torej potrjeni. 
Mladi Aljoša Novak in Matej 
čar bosta letos odpeljala 
kar deset relijev – poudarek 
bo seveda na državnem 
prvenstvu. Za Novaka bo 
to šele druga sezona, zato 
je seveda vsak kilometer 
dragocen. Za volanom druge 
Fabie bo sedel izkušeni Miha 
Prek s sovoznikom Valterjem 
Mršnikom, ki je doslej trikrat 
osvojil naslov v diviziji i, 
letos pa mu je končno uspel 
preboj do bolj konkurenčnega 
dirkalnika. Za oba dirkalnika in 

logistiko bo skrbela ekipa iK 
sporta z Miranom Kacinom na 
čelu.

In tako bo, kot kaže, daleč 
najzanimivejše dogajanje prav 
v diviziji II (v katero spada tudi 
razred r2), saj ti dirkalniki 
s svojo napredno tehniko 
omogočajo zabavno in hitro 
vožnjo. Novak in Prek se bosta 
tako udarila z dovolj močno 
konkurenco v diviziji II, v katero 
sicer sodijo dirkalniki R2 in 
močnejši r3 (do dveh litrov 

prostornine). Cilj je seveda 
zmaga v diviziji. »V ekipi imamo 
združene izkušnje in mladostno 
zagnanost. Ob še malce 
športne sreče pa računamo tudi 
na visoke uvrstitve v skupni 
razvrstitvi,« še dodaja Kacin. Da 
je Fabia tudi v šibkejši izvedbi 
r2 res še kako učinkovito 
orožje v rokah pravega voznika, 
je dokazal že Aleks Humar 
na lanski zadnji dirki v idriji, 
ko se je vseskozi uvrščal 
med najboljših pet v skupni 
razvrstitvi! 

zvezda 
ostaja 
Aleks 
Humar 
s sovo-
znikom 
Florjanom 
Rusom in 
dirkalni-
kom ško-
da Fabia 
s2000.

ŠKoDA oStAjA merA StVAri V PrVenStVu irC
Prav ob 110. obletnici sodelovanja v avtomobilskem športu je bilo za Škodo tudi najuspe-
šnejše leto v zgodovini. Drugič zapovrstjo je namreč osvojila prvenstvo IrC (Interconti-
nental rally Challenge), trije vozniki Škode Fabie S2000 pa so se uvrstili na prva tri mesta 
(1. Mikkelsen, 2. Kopecky, 3. Hänninen). Juho Hänninen je s sovoznikom Mikkom Markkulo 
osvojil še prestižni naslov svetovnega prvaka v razredu S2000 (SWrC). 

Tudi letos Škoda po besedah šefa športnega oddelka Michala Hrabaneka usmerja vse 
napore v to, da bi postala vodilna sila v prvenstvu IrC. Za naslov se ob tovarniški ekipi (po-
sadki Hänninen-Markkula in Kopecky-Dresler) bori še poltovarniška britanska ekipa Škoda 
uK s posadko IrC-prvakov Mikkelsen-Floene. Hkrati bo Škodina ekipa nastopila na izbra-
nih dirkah evropskega prvenstva (ErC), Kopecky pa na nekaj relijih češkega prvenstva. 

Škoda sicer ne bo branila naslova SWrC, saj ekipe ni prijavila. Se bo pa za naslov v Fabii 
potegoval lanski prvak v razredu PWrC (skupina N), Novozelandec Hayden Paddon.  
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»Najtežji reli? Saj tu ni kaj 
razmišljati,« pravi 38-letni 
Idrijčan, ki je kljub dolgoletni 
prisotnosti v slovenskem reliju 
svoj prvi naslov v absolutni 
konkurenci osvojil šele leta 
2010. že naslednje leto je najavil 
nastop v prvenstvu z zmogljivim 
dirkalnikom Škoda Fabia s2000. 
»Nedvomno je bil moj ali pa 
naš najtežji in najnapornejši reli 
prav prvi v lanski sezoni – to je 
bil lavanttal v avstriji. Ne toliko 
zaradi dirke kot zaradi vsega, 
kar se je dogajalo pred dirko,« 
razlaga aleks. 

»Tisti teden pred uradnim 
startom je bil že tako izjemno 
natrpan. Zadali smo si namreč 
še cilj odpeljati testno dirko 
v italiji. Šlo nam je dobro, 
potem pa – okvara vztrajnika 
in poškodovana glavna 
gred. Groza. in v torek je bila 
napovedana velika predstavitev 
za goste in medije! Ko je stekla 
akcija, še nisem verjel, da se 
bo vse izšlo. Nekako nam je 
uspelo dobiti nov motor na 
češkem, zjutraj sem sedel v avto 
in se peljal v Mlado Boleslav, 

kjer sem v športnem oddelku 
prevzel motor, ob pol štirih 
zjutraj sem se vrnil v godovič 
v delavnico, kjer so fantje do 
sedmih zjutraj v Fabio vgradili 
novi motor,« se zasmeje Humar, 
ki je tisti torek na adrenalinski 
krog potem odpeljal še kakšno 
stotnijo povabljenih gostov in 
novinarjev. 

»Naslednji dan je bil popis 
proge v avstriji, v petek pa dirka. 
Groza. s sovoznikom Darkom 
Lahom sva bila utrujena in 
neprespana, psihično uničena 
zaradi pritiska in zadnje štiri 
preizkušnje sem komaj čakal 
konca,« se smeje Humar, ki je 
tisto dirko kljub vsemu dobil. 
»Ja, zanimivo je bilo tisti teden,« 
pravi tudi dolgoletni sovoznik 
Darko Lah in nadaljuje: »Zame 
je bilo morda še huje, saj je 
bila proga v avstriji zaradi 
naglice slabo popisana, naučiti 
sem se moral zapletenega 
in pomembnega potnega 
računalnika, ob tem spoznavati 
še avto – vse je bilo novo. Pa še 
vse nezgode z motorjem! Takrat 
te žene naprej le še adrenalin.«      

Moj 
najtežji 
reli doslej
Ko vedno dobrodušnega 
Aleksa vprašaš kaj o reliju, 
se naprej zasmeje, potem 
pa s tisto pozitivno idrijsko 
energijo, ki jo je čutiti 
in slišati tudi v značilni 
govorici, začne razlagati o 
dirkaških dogodivščinah. in 
Aleks ima kaj povedati, saj 
dirka od leta 1995.
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SVET MODrOSTI  I  simply clever

IMEJTE 
RaDi 
SVOJO! 
odhajate z malce žalostnim 
občutkom in cmočkom v grlu. 
ne veste, kdaj jo boste spet 
videli. upate, da bodo z njo 
lepo ravnali, in sprašujete se, 
kaj bodo sploh počeli z njo. jo 
že pogrešate … Preverili smo, 
kaj se z vašo Škodo dogaja, 
kadar jo morate pustiti v 
avtomehanični delavnici. 
in lahko vam že na začetku 
zagotovimo, da so skrbi 
odveč – je v dobrih rokah!

Besedilo: simon Novosel 
Foto: Matic bajželj, Škoda arhiv

www.simplyclever.si

t
ako kot vsak drug 
avtomobil je treba tudi 
Škodo od časa do časa 
odpeljati na servis, pa 

čeprav le preventivno. gre za 
odnos, s katerim ji izkazujete 
spoštovanje in ljubezen. In prav 
je tako, saj vam bo ljubezen 
vračala. To potrjuje tudi vodja 
Škodinega servisa pri Porsche 
Verovškova, boštjan Mikuž, 
ki pravi, da se na avtu takoj 
opazi, kakšnega lastnika 

ima. Na Škodah, ki jih lastniki 
ljubkujejo, kličejo po imenu, 
božajo in se z njimi pogovarjajo, 
popravila navadno sploh niso 
potrebna. boštjan verjame, da 
ima avtomobil karakter: slabše 
ko ravnaš z njim, več težav ti 
bo povzročil. Zato se nekatere 
stranke večkrat vračajo. 
»Tudi s štirikotnimi platišči, 
in drugimi poškodbami ter 
nevšečnostmi,« pravi nekoliko 
žalostno. 

»Najuniverzalnejši 
nasvet za vse voznice 
in voznike se glasi: 
Imejte radi svojo 
škodo!«

1. Mojstri danes 
ne gledajo več le 
v motor, ampak 
tudi na ekran 
diagnostičnega 
testerja, ki je eno 
najbolj 
priljubljenih 
»orodij«.

2. s kilometri se 
slabša kvaliteta 
olja, saj se v 
njem nabirajo 
nečistoče, ki 
sčasoma 
privedejo do 
obrabe motorja 
in posledično 
večjih stroškov.

3. spretni 
mehaniki znajo 
zgladiti tudi gube 
na vaši Škodi.

1.

Boštjan mikuž,
vodja Škoda servisa  
Porsche Verovškova:
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ČASi (in AVtomehAniKi) Se 
SPrEMiNJAJO
Prva stvar, ki nas v sodobni 
delavnici preseneti, je ta, da ni 
nobenega kanala, ki simbolizira 
podobo mehanične delavnice. 
Saj veste, to je tista luknja v 
tleh, iz katere spretne roke 
»operirajo« na avtomobilih. 
Danes so vozila dvignjena v zrak, 
napake na njih pa iščejo tudi s 
pomočjo elektronskih naprav. 
Delo tako poteka hitreje in zato 
fantom dnevno uspe pregledati 
– če je treba, pa tudi popraviti – 
od 30 do 40 vozil. Pri delu nikoli 
ne hitijo, saj hitrost ni povezana 
s kvalitetnim servisom. 
Pomembno je le najti in odpraviti 
napako. Zanimivo, boštjan pravi, 

da ne bi imel absolutno nič proti, 
če bi računalnik sam popravljal 
okvare na avtomobilih. Mi pa 
smo mislili, da mehaniki uživajo, 
ko si mažejo roke … Naš stric 
pa je bil tako zabaven, ko je po 
popravilu svoje Škode iz garaže 
prišel črn – od glave do brkov.

TUdi STrOKOvNJAKi izBErEJO 
PooBLAŠČeni SerViS
Kljub temu da bi mehaniki, ki 
se redno šolajo in pridobivajo 
nova znanja vsaj dvakrat 
letno, večino okvar na svojih 
avtomobilih lahko popravili 
sami doma, svoje jeklene 
konjičke vseeno pripeljejo 
na pooblaščeni servis. Dobro 
namreč vedo, kako originalni 
rezervni deli podaljšajo 
delovanje avtomobila. Zavedajo 
pa se tudi vseh prednosti 
Jamstva 4PLuS, inovativnega 

programa jamstev in storitev, 
s pomočjo katerih boste v 
brezskrbni vožnji uživali tudi v 
tretjem in četrtem letu starosti 
vozila. a nikar ne pozabite na 
predvideni interval rednega 
servisa, saj je največja dovoljena 
prekoračitev 1.000 kilometrov 
oziroma en mesec.

ZABAVA BreZ ŠAL
Vodja servisa ne dovoli, da bi se 
njegovi podrejeni med delom 
šalili, saj to lahko hitro pripelje 
do napak. Tudi smešnih situacij, 
kot je tista, ko je blondinka 
pripeljala avto v avtomehanično 
delavnico in prosila za 
zamenjavo olja s hladno 
stisnjenim in brez holesterola, ni. 
Je pa sveža anekdota, ko so pod 
rezervnim kolesom našli cel kup 
priljubljenih revij za moške. Še 
danes se muzajo, ko se spomnijo 
na to.

No, čeprav je pri njihovem delu 
nujna vsa resnost, se znajo 
fantje vseeno tudi pošaliti, 
predvsem pa se iz vsake njihove 
poteze vidi, da imajo radi svoje 
delo. In da imajo radi vaše Škode. 
tako kot vi, kajne? skrbite, da vas 
bo tudi vaša Škoda imela rada – 
najmanj, kar ji lahko privoščite, je 
to, da jo na servis vozite v rednih 
intervalih.

uPoŠteVAjte nASVete
S prelaganjem odločitve ne 
naredite nobene usluge ne 
svojemu avtomobilu ne svoji 
denarnici. Škoda (kot posledica, 
ne avto), ki lahko nastane zaradi 
obrabljenega dela, ki ni bil 
pravočasno zamenjan, je namreč 
lahko zares velika. Situacijo 
bi lahko primerjali s prepozno 
plačano položnico z zares 
visokim stroškom opomina. 
V nobenem primeru pa 
avtomobila ne popravljajte 
sami doma. lahko pa, in to 
svetuje tudi ekipa Škodinega 
servisa, redno preverjate tlak 
v pnevmatikah in nivo olja, 
dolivate čistilo za stekla in 
morda sami zamenjate žarnico. 
»Pa počasi čez ležeče policaje!« 
doda boštjan, se z nasmehom 
poslovi in vrne k delu.

2. 3.

5.4.

4. Za varno 
vožnjo je ključna 
pravilna 
nastavitev višine 
snopa  
žarometov.

5. enakomerna 
naravnanost 
vseh koles je 
bistvena za 
stabilno in varno 
vožnjo ter dolgo 
življenjsko dobo 
pnevmatik.



Halo, 
ZDrAVJE!
Besedilo: Nika logar 
Foto: Matic bajželj

www.simplyclever.si

Če še vedno mislite, da 
je po telefonu ali po 
spletu mogoče naročiti 
le pico, čevapčiče ali 
v najboljšem primeru 
kitajske rezance, 
se motite. Prijazni 
dostavljavci lahko 
prav do vašega 
praga prinesejo tudi 
zabojček svežih, 
ekološko pridelanih 
živil. Posebej za 
vas smo enega 
sestavili in ga 
poimenovali 
Simply Clever 
zabojček!

KrALJ JUH
Z železom, kalcijem in magnezijem bogati 
koromač je odličen surov v solati, zdušen 
se lepo ujema z zimsko in spomladansko 
zelenjavo, zabeljen z maslom pa je okusna 
priloga. A naročnice Zelenih zabojčkov prisegajo, 
da je neprekosljiv predvsem v juhah. Alexandra 
nam pove, da med njihovimi zvestimi odjemalci 
prednjačijo predstavnice nežnejšega spola, 
ki zabojčke običajno naročajo za vso družino, 
precej pa je tudi takih, ki se z ekološko pridelano 
hrano razvajajo same. Samskih moških, ki bi na 
tak način skrbeli za svoje zdravje, je baje precej 
manj, so jih pa zato toliko bolj veseli.

zdrAv PriGrizEK
Korenju ali peteršiljevi korenini 
podoben pastinak je bil nekdaj zelo 
razširjen tudi pri nas. Odličen je v juhah 
in čorbah, pa tudi kot zdrav prigrizek: 
le na hitro ga pogrejemo v ponvi ali 
v mikrovalovni pečici in že imamo 
malico, ki po vsebnosti vitaminov in 
mineralov, posebej kalija, prekaša celo 
pregovorno zdravi korenček.
Da bi pastinak in druge manj znane, 
zato pa toliko bolj zdrave vrste sadja 
in zelenjave pogosteje našle prostor 
na slovenskih krožnikih, se v vsakem 
zabojčku poleg živil znajdejo tudi 
recepti za njihovo pripravo.

PET ZVEZDIC  I  simply clever



ziMSKO SONcE
Tudi pomaranče v Zelenih 
zabojčkih so pridelane na 
ekoloških kmetijah. Morda 
zato niso tako lepe ali velike 
kot tiste iz trgovine, so pa zato 
okusnejše. Njihovo lupino lahko 
uporabimo za aromatiziranje 
peciva; medtem ko pri 
konvencionalni pridelavi citruse 
škropijo s konzervansi, da vsaj 
na pogled ostanejo sveži, so 
ekološko pridelane pomaranče 
površinsko neobdelane. Zato 
sem in tja katera tudi zgnije.  
če se boste pritožili, boste  
že pri naslednji dostavi 
dobili novo.

nežni orjAK
Veliko korenino, 

kot bi lahko 
prevedli japonsko 

ime daikon, na 
slovenskih vrtovih 

in krožnikih redko 
najdemo, v svoji 

domovini pa je daleč 
najbolj razširjena poljščina. 

tako korenina kot njeni 
mladi lističi, ki po okusu 

spominjajo na nepekočo 
redkvico, so izredno bogati 
z vitamini in minerali, zato 
jih je najbolje uživati surove. 
Sicer pa pri pripravi praktično 
ni omejitev, saj daikon lahko 
kisamo, ocvremo, pretlačimo ali 
iztisnemo v poživilni sok. 
Zabojčkarji svojim jedcem 
svetujejo, da naj bodo pri 
pripravi vseh živil izvirni, drzni 
in odprti za novosti. Ekološko 
hrano namreč vse prepogosto 
povezujemo s tradicijo ter 
babičino kuhinjo, ob tem pa 
pozabljamo, da je takšen način 
pridelave in prehranjevanja 
predvsem dobra popotnica za 
prihodnost.

KDo SPLoh Še PotreBuje ZDrAVniKA?
star slovenski pregovor pravi, da eno jabolko na dan 
odžene zdravnika stran. Kdo ve, morda so tudi zato 
jabolka med najbolj priljubljenimi sestavinami zabojčkov. 
receptov za njihovo pripravo v slovenskem ustnem 
in pisnem kuharskem izročilu pa tako ali tako nikoli ne 
zmanjka. No, zabojčkarji pa za dobro počutje ne stavijo 
le na hrano, ampak tudi na rekreacijo in skrb za čistejše 
okolje. Celo v mrzlih dneh jih namreč lahko vidite, kako 
zabojčke po Ljubljani razvažajo kar s kolesom. Hitro, 
poceni in zdravo.

Zeleni zabojčki so nastali leta 2009, ko se Irma in Gregor 
kljub selitvi v mesto nista hotela odpovedati »razkošju« 
ekološko pridelane hrane.  Po vzorih iz tujine in ob pomoči 
prijateljice Alexandre sta si zamislila zabojčke, s katerimi 
danes »zabojčkarji« s svežimi, v Sloveniji ali bližnji okolici 
pridelanimi sadjem, zelenjavo, moko, kisom, kruhom in 
drugimi pridelki ter izdelki vsak teden oskrbijo preko dvesto 
gospodinjstev. In vsakič znova jih popestrijo z zabavnimi 
domislicami in koristnimi nasveti, ki poskrbijo še za (na)smeh 
– drugo polovico zdravja. 

Več na www.zeleni-zabojcek.si.
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Besedilo:  Inja Jurič
www.simplyclever.si

Vsaka mama je najbolj srečna, ko opazuje svojega 
otroka med igro. Večina otrok ima polno omaro igrač, 
tako da med njimi včasih težko izberejo. odgovorne 
starše pa zanima predvsem to, katere so tiste igrače, 
ki otroku resnično koristijo. Da bodo v njegovih očeh 
zadovoljne iskrice, mu pomagajte izbrati brihtno 
igračo, ki bo razvijala njegovo kreativnost, domišljijo in 
različne spretnosti ter sposobnosti. 

izberite
pravo

igračo!

DružINSKO  I  simply clever



zA vSAKOGAr NEKAJ
Glede na prevladujočo funkcijo lahko igrače v otroški igri razdelimo na 
naslednje skupine:
• igrače za funkcijsko igro v prvih mesecih in letih, pozneje pa gibalne 

igre, npr. ropotuljice, žoge, lončki, obroči, figure, vozila na vrvici, 
kotalke, trikolesa, skiroji;

• ljubkovalne igrače in igrače za domišljijsko igro, npr. medvedki, pajaci, 
punčke, lutke, človeške in živalske figurice, vozila, hiše, oprema za 
različne vloge (frizer, zdravnik, avtomehanik, telefon, oblačila);

• igrače za konstruiranje in ustvarjalno izražanje, npr. različne kocke in 
drugi gradniki za sestavljanje in gradnjo, biseri za nizanje, zlaganke, 
plastelin, glina, glasbila, naravni materiali;

• družabne igre s pravili, npr. igre tipa človek, ne jezi se, različne karte, 
domine, labirinti, spomin, kocke, šah.

Da bodo naši sončki zadovoljni in veseli, jim torej ponudimo igrače iz 
različnih skupin, nato pa prepustimo otroku, da sam izbira, s čim se bo 
igral.

rvi pogoj za dobro 
igračo je, da je obli-
kovno in tehnološko 
ustrezna, da torej ni 
nevarna in je primer-

na otrokovi starosti. Ima tudi 
psihopedagoško vrednost, kar 
pomeni, da se otrok ob njej kaj 
nauči; igra s tako igračo ima 
namreč že vnaprej določen cilj.

TOvOrNJAKi zA FANTKE 
in DojenČKi ZA PunČKe?
Delitev igrač na tiste za punčke 
in one za fantke po besedah 
betke Vrbovšek, univerzitetne 
diplomirane pedagoginje in 
ravnateljice vrtca Tončke čeč v 
Celju, že dolgo ni več primerna. 
V slovenskih vrtcih se drži-
jo načela, da je treba vsem 
otrokom dati enake možnosti 
za igro, hkrati pa upoštevati 
tudi različnosti med njimi in 
skupinske razlike. Z drugimi 
besedami povedano: igrače za 
igro ali igralno dejavnost mora-
jo biti dostopne tako fantkom 
kot punčkam, upoštevati pa je 
treba, da se ti za igro odločajo 
različno, včasih mešano po 
spolu, drugič ne. Izbiro igrač 
torej prepuščamo otrokom, 

razen pri vojaških igračah, ki po 
mnenju Vrbovškove ne sodijo 
v učni proces ali v kakovostno 
vzgojo. 

LEPA, PA KAJ!
Igrača naj bo namenjena igra-
nju in zato je otroku ne kupite 
samo zato, ker je lepa ali ker 
bi se mu s tem radi odkupili za 
to, ker ste premalo z njim. če 
igrača nima ničesar, kar bi po-
nudila otroku, jo bo ta posku-
šal spremeniti (ji odtrgati dele, 
jo zlomiti) ali v njej odkriti novo 
funkcijo. Zato pri nakupih igrač 
ne izbirajte tistih, ki so všeč 
vam, ampak prisluhnite otroku 
in ugotovite, kaj si resnično 
želi. če ste še vedno negotovi, 
pred nakupom za nasvet vpra-
šajte vzgojiteljico v vrtcu. Tudi 
znak »dobra igrača« vam lahko 
pomaga pri izbiri.

KAj Bi BreZ DomiŠLjije?
Otrok se bo lahko čutil prikraj-
šanega, če ne bo imel igrač iz 
trgovine, vendar so tudi na-
vadni predmeti iz okolja lahko 
dobre igrače, če prej poskrbimo 
za varnost in ugotovimo, ali je 
otrok že dovolj zrel za igračo, 

ki mu jo ponujamo. Našim 
otrokom po besedah Betke 
Vrbovšek manjkajo predvsem 
kakovostne slikanice, saj z 
ilustracijo in besedo prenaša-
mo na otroka kulturo jezika in 
likovno kulturo, z obojim pa 
spodbujamo jezikovni in do-
mišljijski razvoj. Otroku lahko 
ponudimo tudi posodice za 
igro s peskom, kakšne kon-
struktorske igrače (na primer 
legokocke) in seveda žogo. 
Najpozneje po tretjem letu 
starosti pa so zelo priporočljivi 
tudi škarje, papir in barvice, ki 
spodbujajo otrokovo ustvarjal-
nost. Vendar naj starši ne po-
segajo v otrokovo delo, naj ne 
»pomagajo«, še manj pa delajo 
izdelke namesto otroka.

rAČunALniK – ZAKAj PA ne?
Tudi računalniške igrice, ki 
so vse bolj priljubljene že pri 
najmlajših, niso nujno slabe. 
Starši naj izberejo kakovostne 
didaktične računalniške igre, ki 
so na neki razvojni stopnji vse-
kakor koristne. Najpomemb-
nejši pa je seveda čas, ki ga 
kakovostno preživite s svojim 
otrokom.

TriJE 
PrEdLOGi 
DoBrih igrAČ:
• lesene kocke 

za sestavlja-
nje;

• družabne igre, 
na primer spo-
min, domine;

• ljubkovalne 
igrače, na pri-
mer punčke, 
medvedki za 
zgodnja leta.

OTrOKU 
NE KUPiTE:
• igrač z risanimi 

junaki, ki ni-
majo nobene 
funkcije;

• predragih 
igrač, ker so 
lahko cenejše 
prav tako 
inovativne.

p
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Besedilo: tina torelli 
Foto: borut Peterlin, Dorian r. Španzel

www.simplyclever.si

Ljubezen je ključna sestavina za naš nastanek in obstoj in za 
mnoge je najlepša prav tista, ki se tke v trenutkih družinske 
idile. V svojo so nam dovolili pokukati slikar rudolf Španzl in 
njegova žena ter slikarka Biljana unkovska ter njun sin Dorian, 
kakopak, tudi z umetniško žilico, ki jo trenutno pili na področju 
oblikovanja. Družina izjemnih talentov, ki še ni pozabila na 
klasične vrednote in se tega ne boji povedati.

udi je v akademski 
knjižnici ravno 
študiral zahtevno 
literaturo, ko je 
nekega dne tam 
opazil črnolaso 

lepotico. Iz tega srečanja so 
se rodili ustvarjalna podpora, 
ljubezen in Dorian – živ dokaz, 
da jabolko včasih pade točno 
pod drevo in to na raven 
teren. To je hiša umetnikov, 
kjer se vse začne in konča pri 
vseobsegajoči lepoti. Rudolf 
Španzel, najboljši slovenski 
portretist, v šali pove, da pri 
svojem delu ne uporablja 
fotošopa, ker ta vse ljudi 
napravi podobne in enako 
neprepoznavne. Portretiranje 
je časovno in ustvarjalno 
izjemno zahteven proces …

rudi: Portret je več mesecev 
trajajoče delo. Marsikdo je med 
poziranjem skoraj postal član 
naše družine. Seveda umetnik 
ne dela vsak dan, ker muza ni 
stalno ob njem. a ko se pojavi, 

ji sledi. S potreti je pa tako: čim 
se portretiranec začne mešati 
v nastajanje dela, slika izgubi 
tisti osnovni naboj, osnovno 
moč in prepričljivost. Na primer: 
postavim vas v pozo in svetlobo, 
ki je po mojem najbolj primerna, 
vi pa bi se radi postavili drugače. 
V takem primeru bi vam najraje 
dal čopič, da se naslikate sami. 
Vsaka punca ve, s katerega 
profila je lepša, umetnik pa ima 
na to svoj pogled.

Biljana: Tudi moški so 
narcisoidni.

rudi: Moški postajajo ženske 
in obratno. Naši fantje so 
poženščeni in jih računalniki 
očitno bolj zanimajo kot punce. 
Zato pa so prišli v špil moški iz 
nižjega sloja, če govorim tako 
nesocialistično. Intelektualke, 
ki jih že zvoni zvonček, k sebi 
spustijo preproste fante, ki jih 
pred dvajsetimi leti ne bi niti 
pogledale. Ne rabijo denarja 
in uglednega moža, rabijo 

moškega. Včasih je bil moški 
glava družine, ženske pa so bile 
doma. 

Biljana: če ne bi delala, kar 
delam, bi bila zelo nesrečna. So 
pa obdobja v življenju ženske, 
ko mora biti samo mama in 
gospodinja.

rudi: V Avstroogrski je vse 
delovalo perfektno. če si delal 
pri železnici, si vedel, da boš 
napredoval. Ko si začel, si lahko 
družino peljal enkrat na tri 
mesece na svinjsko pečenko. Ko 
si spet napredoval, si si družinska 
kosila lahko privoščil dvakrat 
na mesec. tvoje naslednje 
napredovanje je pomenilo, da 
si lahko najel gospodinjsko 
pomočnico. Moja mama je tako 
želela, da bi njen sin delal na 
železnici, oče je bil pa vojni 
ujetnik in je hotel, da bi bil 
zobozdravnik – trdil je, da zobje 
bolijo tudi sovražnika. A sta bila 
oba nadarjena tudi za umetnost. 
Kakor koli, starši vedno želijo 

POgOVOr  I  simply clever



najboljše za svoje otroke, otroci 
pa morajo ubrati svojo pot. 

Dorian se je v tej svobodomiselni 
družini odločil, da bo šel po 
poti svojih staršev. Zaključil je 
Akademijo lepih umetnosti v 
Benetkah, na podiplomskem 
študiju na ljubljanski Akademiji 
pa je letos prejel študentsko 
Prešernovo nagrado. 

Biljana: Italija je božanska.

rudi: lepota in estetika sta tam 
doma. Je pa Italija tudi domovina 
maminih sinčkov in ta poklic se 
zdaj prijemlje tudi pri nas. Mi 
smo v mojem času hoteli biti čim 
prej samostojni.

In smo spet pri knjižnici. 

Biljana: ta je bila skoraj vedno 
čisto prazna, rudi pa se kljub 
prostim mizam usedel k meni.

rudi: Zakaj bi pa sam sedel? bila 
je, kot da bi ušla iz pravoslavne 
ikone. Biljana je imela veliko 
oboževalcev. Saj to je smešno, 
kako smo se petelinili. ampak 
potem so mlado umetnico 
prepričale moje slike.

Biljana: rekla sem si: pa kdo je 
ta starček, ki tako dobro slika? 
rudi je bil takrat na podiplomcu, 
na specialki, jaz sem bila v 
prvem letniku. 

rudi: Biljana je bila prva in edina 
ženska, ki me je razumela kot 
slikarja. 

Biljana: umetnik živi v drugem 
svetu. In če si dva nista 
podobna, eden vedno trpi.

rudi: Moj prijatelj je slikar iz 
drugih krajev, njegova žena, 
uradnica, pa je vložila tožbo za 
ločitev, ker ima doma moža, 
ki samo sedi, kuha kavo, kadi, 
nekaj maže z barvo in nič ne 
proda. Tožbo je seveda dobila. 

Biljana: Težko je prodati svoja 
dela. Lahko si priden, imaš 
doma sto slik, pa se še ni našel 
pravi človek zanje.

rudi: Vsaka slika ima svojega 
kupca. Skrivnostno je življenje 
slik.

Biljana: Včasih kupec pride šele 
čez dvesto let.

rudi: Kaj ima Van gogh od 
tega?  Za čas življenja je bil 
lačen in stiske so ga pokopale. 
Nekdo je rekel, da ga ne zanima 
biti najbogatejši na pokopališču.

Biljana: rudi, kaj če bi dal 
parto v časopis in za nekaj časa 
izginil?
rudi: Midva pa greva za pol leta 
na Capri?

Biljana: Potem se boš pa 
čudežno spustil nazaj na Zemljo. 
Ali pa bo prišel rene, tvoj brat 
dvojček.

Rudi obožuje Biljanine barve, 
njen slikarski svet, prepojen 
z bizantinsko kulturo, ki je 
zajeta v njen genski spomin. 
Pa je ne obožuje le zato. 
To je navsezadnje ženska, 
ki je po obrokih odkupila 
njegovo diplomsko delo za 
nerazumno visoko ceno. Ki 
ga je razumela in ga razume 
bolj kot kdor koli drug.
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Ker se njuno slikarstvo zelo 
razlikuje, je vprašanje, kateri od 
njiju bi pravzaprav moral na Capri.

rudi: Oba. Klasične vrednote 
bodo ostale kljub vsem prepihom. 
tistih parametrov, ki smo jih imeli 
za merjenje kvalitete, so ugasnili, 
novih pa ni. tako se danes slikar 
ukvarja s performensom. A ideja 
ni dovolj, sama misel, sam pogum, 
ni art. art nastane- preko dolge 
poti brušenja, profiliranja v to 
smer. če ima nekdo neko abotno 
idejo in jo spravi v medije, je danes 
to art. Nekateri si s svedrom 
delajo luknje v kolena, zakurili so 
križ v Strunjanu, brezjanski Mariji 
montirali podgano. umetnost bo 
nekoč, nekje, spet šla na svoje 
mesto. Ko je voda razburkana, 
ne vidiš, kako globoka je, in zdaj 
smo v stanju mulja. Svet je šel v 
klinč in si mora izboriti izhod. če 
skačeš z mesta, skočiš dva metra. 
če pa vzameš zalet, skočiš dlje. 
Mogoče bomo morali pa zdaj iti 
daleč nazaj, da bomo lahko skočili 
naprej.

rudi in biljana kot slikarja 
in grafika ne bi mogla biti 
bolj različna, vseeno pa sta 
ustvarjalno vplivala eden na 
drugega.

rudi: Priznati moram, da so 
nekatere moje slike nastale iz 
njenih misli in če bi bil fer, bi na 
sliko moral napisati tudi njeno 
ime. Za nazaj tega ne morem, 
ker tistih slik nimam več, v 
bodoče, če se bo še umestila v 
moje slikarstvo, pa bom.

biljana se trenutno pripravlja na 
veliko razstavo svojih grafik. Sto 
grafik, veliki odtisi.

Biljana: Našla sta se gospod in 
gospa, ki sta se zaljubila v moje 
delo in bosta to financirala. 
Vsak umetnik rabi, da se nekdo 
zaljubi vanj. razstava bo v 
Portorožu, Ljubljani, Mariboru, 
Nemčiji in Italiji. 

Dorian pa je za razliko od 
staršev zrasel pod krošnjo 
slikarskega platna. Jabolko se ni 
skotalilo po hribu navzdol.

dorian: Malo se je, a bo prišlo 
na isti cilj. Druga pot, isti cilj. 
Od moderne umetnosti pri 
nas težko živiš, še težje kot od 
slikarstva. slika je dekorativa, je 
jasna, neke inštalacije pa sicer 
imajo zgodbo, simboliko, a jih 
bo redko kdo kupil. Tako delam 
večinoma v oglaševanju, se 
ukvarjam z oblikovanjem. 

če bi gorela hiša, bi Dorian 
zagrabil očetovo diplomsko delo. 
ta slika je bila leta 72 prodana in 
se je pred šestimi leti vrnila na 
Stari trg. biljana jo je odkupila 
po 20-kratni ceni. od mame 
je Dorianu najbolj všeč grafika 
umetnika, ki je barvo. To je pa 
že prispodoba njegovega 
otroštva, ko je tudi zares jedel 
barvo. In še o sreči .. …
Biljana: rada lepo živim, 
rada sem s prijatelji, jim 
pomagam, jih pocrkljam. 
Zelo me razveselijo živali in 
zato jih tudi slikam. To je nekaj 
tako lepega, pametnega in 

nedolžnega, mi smo pa tako kruti 
do njih. Moj pes se je z mano 
telepatsko pogovarjal. Ko sem 
se šminkala, me je gledal kot 
pravi gentleman. Vedel  je, da 
bom pripravljena za ven, ko si 
nanesem še rdečilo na lica.

dorian: Meni pa gre na živce 
kliše 'sestradanega' umetnika. 
Kot da bi umetnik moral biti 
zamorjen, slabo oblečen, 
umazan, popackan z barvo, 
skrajni levičar, če ne že kar 
anarhist. Pomembno je, da ne 
igraš neke vloge, ampak da si, 
kar si. 

Biljana: In da tako tudi slikaš. Da 
si iskren, da ne delaš tega, kar 
je moderno ali kar misliš, da boš 
prodal. Da delaš, kar te gane. 
in se tako tudi odzivaš na svet. 
Da si upaš, tako glede tehnike, 
potez in ideje.

Nekdanji 
predsednik Evropske 

centralne banke Jean-Claude 
Trichet je izmed 300 umetnikov 

za svoj portret izbral Rudija Španzla. 
Po intervjuju je bila umetnina razkrita 
javnosti, Trichet pa je ob tem izrazil, 
da je z delom izjemno zadovoljen. 
Iskrene čestitke gospodu Španzlu 
za ta izjemen uspeh tudi v imenu 
uredništva revije Simply clever! 
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SIMPLY HAPPY
Ste
Življenje je lepo, a hkrati vemo, da je potrebno 
srečo najti, ne čakati, da bo ona našla nas. Za 
srečne trenutke smo odgovorni sami, zato vsak 
dan poiščimo nov razlog za nasmeh. Ker je 
veselje potrebno deliti, smo vam pripravili prav 
posebno priložnost za nasmeh … imenuje se 
Simply happy »all inclusive« financiranje.

Ne morete predvideti stroškov za 
avtomobil niti za en mesec vnaprej?

S Simply happy financiranjem 
vsak mesec odštejemo enak 
znesek. Fiksni mesečni stroški nam 
omogočajo enostavno načrtovanje 
mesečnih odhodkov, izognemo pa se 
tudi nepredvidenim stroškom. 

Ste brez prihrankov, vsi pa od 
vas pričakujejo plačilo are?

Temelj Simply happy financiranja 
predstavlja operativni leasing 
brez začetnega vložka. S tem se 
izognemo visokemu začetnemu 
izdatku, po preteku obdobja najema 
pa avtomobil preprosto vrnemo in 
razmislimo o najemu novega.

Ste zopet pozabili doliti vodo in 
olje? 

Zaradi »all inclusive« ponudbe 
nas niti menjava motornega olja, 
zobatega jermena, zavorne tekočine, 
žarnic, metlic brisalcev in sklopke 
ne skrbijo več. Za vzdrževanje vozila 
poskrbijo strokovnjaki. Brez dodatnih 
stroškov.

Kako se izogniti dodatnim 
stroškom za zimske pnevmatike?

Z odločitvijo za Simply happy 
ponudbo dobimo tudi komplet 
zimskih pnevmatik. Končno se nam 
ni potrebno več obremenjevati 
z nakupom pnevmatik in 
nepredvidenimi stroški, ki jih ta 
prinaša.

Se sprašujete o smiselnosti 
dodatnih izdatkov za kasko kritje?

V simply happy »all inclusive« 
financiranje so popolno kasko kritje 
z 1 odstotno odbitno franšizo in vse 
delne kombinacijami brez odbitne 
franšize že vključene. Še več, na 
voljo nam je tudi 24-urna pomoč pri 
težavah z vozilom na cesti.

Oklevate pri izbiri primernega in 
ugodnega zavarovanja?

Z obveznim zavarovanjem, ki je 
vključeno v Simply happy financiranje, 
so zavarovani naši sopotniki in mi, 
zavarovalna premija pa ostaja fiksna 
neodvisno od škodnega dogajanja.

Ne veste, kaj se zgodi po preteku 
dvoletne osnovne garancije vozila? 

Simply happy financiranje omogoča, 
da zaradi vključenega podaljšanega 
jamstva 5Plus uživamo v brezskrbni 
vožnji tudi v tretjem, četrtem in 
petem letu starosti vozila.

 

Simply Happy
Fabia Ambition
1,2 TSI, 63kW

Simply Happy
Fabia Combi Ambition
1,2 TSI, 63kW

Simply Happy
Octavia Business
1,2 TSI, 77kW

Simply Happy
Octavia Combi Business
1,2 TSI, 77kW
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Specifi čna poraba goriva in izpusti CO2: 6,4 l/100 km in 149 g/km.

Oprema: 4 varnostne blazine, ESP, klimatska naprava, aluminijasta platišča 17'', avtoradio s CD in MP3, dodatno 
zatemnjena stekla zadaj, vzdolžni strešni nosilci srebrne barve, VarioFlex sistem treh ločenih zadnjih sedežev, 
dve pritrdišči ISOFIX za otroške sedeže, prednji meglenki, električni pomik prednjih stekel, daljinsko centralno 
zaklepanje,  potovalni računalnik, po višini nastavljiv voznikov sedež, ...  www.škoda.si

OSVEŽITE SE!
YETI FRESH
OSVEŽITE SE!
YETI FRESH
ŽE OD 15.999 €
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