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Uredništvo revije Simply Clever

Za prijazen zaključek leta je Petr Podlipný, direktor blagovne znamke 
Škoda, z nami delil svoje brihtne življenjske nasvete in pravila, ki 
osmišljajo njegov vsakdan. Če so simply clever tudi za vas, presodite 
sami. Pa zdravo, uspešno in sreče polno leto 2013!

1. Delam Tako, koT goVoRi SRCe  
Ko se znajdem na razpotju, si vedno zastavim enako vprašanje: kaj 
oz. kdo v življenju mi največ pomeni? Odgovor je vedno enak – moja 
družina! Družinske vrednote so tudi temeljno vodilo znamke Škoda, 
zato pri vsakem novem modelu družino postavimo na prvo mesto. 
Bo na primer Rapid, ki ravnokar prihaja na naše ceste, zadostil 
pričakovanjem očeta in željam mame, bo prijazen do otrok in drugih 
družinskih članov? Mislim in vem, da bo!

2. iŠčem ReŠiTVe, Ne pRoblemoV  
Čeprav smo v obdobju, ki ni prav prijazno do avtomobilske industrije, 
so naši cilji postavljeni visoko. Želimo še naprej rasti in krepiti naš 
tržni delež, zato bomo tudi v prihodnje na slovenskem, evropskem in 
svetovnem trgu nastopili z zanesljivimi, varnimi in udobnimi avtomo-
bili najvišje kakovosti z ugodnim razmerjem med ceno in zmogljivos
tjo. Prav tako želimo še naprej spodbujati šport in odgovornost do 
okolja. Imamo voljo in dovolj energije, zato verjamemo, da nam bo 
uspelo. Skupaj z vami.

3. gojim iN ŠiRim opTimizem  
Če se bomo ves čas samo jezili in širili slabo voljo, ne bomo ničesar 
spremenili. Kozarec je napol poln, ne napol prazen! Poiščimo in deli-
mo trenutke veselja, sreče in zadovoljstva. Pomaga, verjemite. 

4. poSkUŠam biTi kReaTiVeN iN iNoVaTiVeN 
»Ni srečnega dneva brez dobrega vonja,« pravi staroegipčanski 
pregovor. Sam dodajam še, da ni srečnega dneva brez dobre glasbe 
in smeha. V neštetih kombinacijah, na vseh lokacijah in v vseh 
situacijah. 

5. zaVeDam Se, Da je čaR V majhNih STVaReh 
Zelo ponosen sem na tiste, ki iz malih stvari naredijo velike. Ki iz nič 
odprejo nove svetove in nekomu polepšajo dan. Kot je Ana in njena 
Zvezdica, ki pomaga lačnim otrokom. Ko si zvest sam sebi in stvarem, 
ki jih počneš, si nepremagljiv!  

6. poSlUŠam 
Preveč govorimo, preveč pišemo, preveč tipkamo in premalo poslu-
šamo. Naj bodo božičnonovoletni prazniki polni topline in napetih 
ušes.  

7. Vzamem Si čaS zaSe iN za SVoje NajDRaŽje  
Včasih se je treba preprosto odklopiti. Pozabiti na skrbi in svoje naj-
bližje odpeljati na sprehod in skodelico vroče čokolade. To je najlepše 
darilo, ki ga lahko podarimo – tako njim kot samemu sebi.  

7x Simply CleVeR 

IZ VSEBINE

12
poTomeC Velikih
Marko Radmilovič, novinar 
Avtomobilskoprometnih minut 
na Valu 202, je testiral novega 
Škoda Rapida.
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Kaj pričakuje od 
avtomobila?

20 DelaTi DobRo
Škoda in Anina 
zvezdica

22 ooo, kako DiŠi!
Ni srečnega dneva 
brez dobrega vonja.
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BRIhTEN

odrasli veliko svojega časa namenimo reševanju številnih vprašanj: kako 
najti pravo ljubezen, zaslužiti dovolj denarja za nov avto, najti prave 
prijatelje, skrbeti za svoje otroke … odgovore iščemo po medmrežju, 
knjigah, za nasvet vprašamo prijatelje in znance …, le redko pa 
pomislimo, da številne ideje rastejo prav v svetu najmlajših. petletniki 
v vrtcu Franceta prešerna v ljubljani so dokazali, da se za vsako težavo 
hitro najde preprost in brihten odgovor.

SaRa
Dober voznik mora biti pripet in ne sme odpirati 
vrat, ko vozi. Paziti mora, da se ne zaleti, in 
ne sme telefonirati v avtu, ker se lahko zgodi 
nesreča. Slabi vozniki ne upoštevajo pravil in 
govorijo po telefonu. Otroci v avtu lahko spijo, ne 
smejo pa se nagniti naprej, ker jim je lahko slabo, 
in prav tako ne smejo skakati po avtu. Morajo se 
pripeti in dvigniti ovratnik, da jih ne boli vrat.

maRCel
Dovolj 
denarja za na 
primer nakup 
avtomobila 
zaslužimo 
tako, da nam 
izpade zob. 
Potem pa 
nam zobna 
miška prinese 
denar!

besedilo: Ana Štravs 
Foto: Matic Bajželj

Povej mi svoj

NASVET! 
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SaRa
Starši ne smejo pozabiti, da 
morajo po otroka v vrtec, prav 
tako tudi kdaj pa kdaj v trgovino 
in hoditi v službo – ker če 
ne gredo, potem tudi nimajo 
denarja. 

aNDRaŽ
Prijatelja dobiš tako, da se srečaš na igrišču in mu rečeš: »A se 
gremo igrat?« On reče »No, prav!« in se igraš z njim. Potem, če je 
dober prijatelj, mora biti tudi prijazen in te imeti rad.

milla
Če se hočeš zaljubiti, moraš biti lep in potem se 
lahko zaljubiš in poročiš. Lep si, če si lepo oblečen 
in če si krasen.

Božičkove sani so zastarele, obrabljene in počasne, 
zato mu napišite ali narišite svojo idejo, kako ali s 
čim bo letos svet prepotoval hitreje! Najboljše bomo 
obdarili.

otroci, Pomagajte Božičku!

Svojo brihtno idejo lahko pošljete po pošti na naslov 
PM, poslovni mediji, dunajska 9, 1000 Ljubljana s 
pripisom »ideja za Božička« ali po elektronski pošti na 
skoda@simplyclever.si.
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»Sreča je v preprostih stvareh in lahko jo najdeš v vsakem 
trenutku,« mi je pred leti dejala babica. Verjetno je takrat nisem 
zares razumel, a z leti sem počasi začel stremeti k preprostemu 
življenju, ki je zame tudi edino brihtno - malce zato, da prihranim 
kakšen evro, malce pa zato, ker verjamem, da je za kvaliteto 
življenja potrebno mnogo več kot le materialne dobrine. Na moje 
presenečenje imam zelo veliko somišljenikov, ideje za srečnejše 
in pametnejše življenje pa je moč najti na vseh koncih in krajih! 

o podatkih indeksa 
happy Planet (srečni 
planet) je najsrečnej-
ša država na svetu 
Kostarika, Slovenija 
je nekje na sredini – 

uvrstila se je na 87. mesto. Med 
dvajsetimi najsrečnejšimi prav-
zaprav ni najti nobene razvite 
zahodne države; morda razlog 
za to tiči tudi v dejstvu, da so v 
zadnjih štirih letih mediji bese-
do kriza uporabili tolikokrat, da 
bi sicer lahko začeli šteti, a nam 
verjetno ne bi uspelo prešteti. 
Situacija marsikje res ni rožnata, 
a obenem tudi ni nespremen-
ljiva! Vsak je gospodar svojega 
sveta in z majhnimi triki lahko 
prihranimo, bolje poskrbimo za 
svoje zdravje in s tem počutje, 
vse skupaj pa se bo pokazalo v 
povečanju občutka optimizma 
in osebne sreče. Ker verjamem v 
moč sodelovanja, nekaj takšnih 
pametnih praks delim z vami.

ooo, Domače je!
Ko človek enkrat spozna, kaj 
vse se prodaja v trgovinah, 
naredi vse, da ima svojo zele-
njavo, je prepričan Gojko Stanič, 
ki ima na strehi družinske hiše 
sredi Ljubljane velik vrt. Njegova 
družina je sicer prej vrtnarila na 
»klasičnem« vrtu, ker pa so tam 
naredili parkirišče, so Staničevi 
zelenjavo posadili kar na ravno 
streho. Tam uspevajo praktično 
vse vrste zelenjave, od bučk, 
paradižnika, korenja, solate, 
zelene, blitve, brokolija … 

Nekateri moji znanci so se 
odločili za družabnejšo obliko 
vrtnarjenja, in to kar v svoji sta-

novanjski soseski. V Mariboru 
na primer deluje projekt urbane 
brazde, v okviru katerega so v 
eni izmed mestnih četrti ure-
dili okoli šestdeset gredic za 
skupno obdelavo s prebivalci 
okoliških blokovskih naselij. 
Podobno uspešno v središču 
prestolnice deluje projekt 
Onkraj gradbišča, pri katerem so 
se zbrali prebivalci soseske in 
na opuščenem gradbišču uredili 
zelen skupnostni prostor, na 
katerem so ustvarili tudi gredice 
za zelenjavo. Poleg ekološke 
pobude imajo takšni projek-
ti tudi pomembno socialno 
komponento, saj vračajo pomen 
druženju in medosebnim od-
nosom. 

Možnosti za pridelavo zdrave 
domače zelenjave in sadja je 
torej več kot dovolj, le malce je 
treba odpreti oči in duha. Morda 
nam bo tako kmalu uspelo 
spremeniti podatek, da smo 
Slovenci v samem evropskem 
vrhu po velikosti nakupovalnih 
površin, centri pa pogosto sto-
jijo ravno na najboljših kmetij-
skih zemljiščih. A ker je vseeno 
treba kdaj kaj kupiti, se kot 
okoljsko odgovorni potrošniki 
potrudimo in kupujmo lokalno 
pridelano slovensko zelenjavo, 
tisto, ki ji lahko sledimo od njive 
do krožnika. Lokalno pridela-
na hrana je okusnejša, saj je 
zaradi minimalnega transporta 
na policah le dan ali dva, poleg 
tega tako kupujemo pretežno 
sezonsko sadje in zelenjavo, 
kar je dejansko edini naravni 
način prehranjevanja in temelj 
brihtnega življenja.

Na SpRehoD V DeŽjU – 
z NaSmehom!
Ni je bolj brihtne ideje kot 
skrbeti za svoje zdravje, po eni 
strani s hrano, po drugi pa … 
ne ne, ne bomo začeli pridige 
o vsaj pol ure gibanja dnevno, 
ker – prvič – to že veste in ker 
se – drugič – vsem zgodi, da 
pač zmanjka časa. Raziskave 
sicer kažejo, da povprečen 
uporabnik Facebooka na njem 
preživi kar osem ur na me-
sec! Morda bi si katero od teh 
vendarle lahko utrgali tudi za 
pospešitev srčnega utripa. Pa 
vendarle, kadar res ne gre dru-
gače, prakticirajmo »telovadbo« 
kar po poti – namesto dvigala 
vedno izberimo stopnice in tako 
izboljšajmo telesno pripravlje-
nost, povečajmo aktivnost celic 
in utrdimo svoj imunski sistem. 
Po podatkih Švicarjev bomo 
tako imeli kar 15 odstotkov več 
možnosti, da dočakamo visoko 
starost. Ni slabo!

Gibanje pa ima še eno po-
membno vlogo – zmanjševanje 
stresa. Tudi na tem področju 
sem našel ad hoc vajo za spro-
stitev, tj. masažo ušes. Povleci-
te uho nazaj, nato ga stiskajte 
s palcem in kazalcem ter na 
koncu še stisnite ušesni mečici 
in ju povlecite navzdol. Kratka 
masaža, ki so jo prakticirali že 
kitajski zdravilci, stimulira ener-
getske točke ušesa, zmanjša 
stres in izboljša prebavo.

Sprostitev mi prinesejo tudi 
sprehodi in izleti v naravo. 
Na svež zrak se sam najrajši 
odpravim – ne boste verjeli – v 

besedilo: Marko Vahlc 
ilustracija: jernej Žumer
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deževnem vremenu. Takrat so 
v zraku dobri ioni, ki so nosilci 
življenjske energije in izboljšajo 
prekrvavitev, lajšajo glavobole in 
dihalne težave, krepijo koncen-
tracijo ter blažijo celo vremen-
sko pogojene bolečine. Če pa 
se vam bo vseeno zdelo, da ste 
napeti, je razlog morda to, da se 
premalo smejete. Smeh sprosti 
mišice v telesu, omili neka-
tere blažje bolečine, izboljša 
kakovost spanja in pospeši krvni 
pretok, kar blagodejno vpliva 
na kardiovaskularno zdravje. 
Ko smo otroci, se nasmejemo 
tudi 300 do 400krat na dan, 
povprečen odrasli človek pa se 
nasmeje komaj 15krat. Raziska-
ve tudi kažejo, da so se ljudje 
pred desetletji smejali osem-
najst minut na dan, danes pa le 
še šest. Spremenimo trende! 

V NaRaVi je VSe koRiSTNo
Z vsaj nekaj urami raznolikega 
gibanja na teden in z zdravim 
načinom življenja lahko že na 
krajši rok tudi prihranimo. Po 
podatkih Zavoda za zdrav
stveno varstvo v Sloveniji za 
zdravila na recept porabimo več 
kot 470 milijonov evro na leto, 
poleg tega kar dobre tri četrtine 
Slovencev za lajšanje različ-

nih težav v lekarnah kupuje 
zdravila brez recepta! A ni vselej 
potrebno, da takoj posežemo 
po umetnih rešitvah – več kot 
60 odstotkov ljudi uporablja 
zdravilna zelišča. 

V moji domači lekarni ne manjka 
šentjanževo olje za opekline, 
manjše rane, revmo … Žlica 
medu, posuta s cimetom, ki 
ima močan antiseptični učinek, 
zmanjša bolečine v grlu in pove-
ča odpornost. Proti prehladu si 
lahko pripravimo sirup iz smre-
kovih vršičkov, ki jih naberemo 
zgodaj v mesecu maju, naložimo 
v kozarec z vmesnimi plastmi 
sladkorja in pustimo, da jih v 
poletnih mesecih na okenski 
polici greje sonce. Priporočam 
tudi naravne kapljice za ušesa: 
zmešajte dve kapljici soka 
česna, razredčeno olje čajevca 
in šentjanževko ter zmes s 
kapalko nakapajte v vneto uho. 
Kapljice delujejo antibakterijsko 
in protivirusno. Domača zdravila 
in zelišča lahko kupimo tudi na 
ekoloških tržnicah in sejmih, 
eden izmed takšnih je Trubarjev 
zeleni sejem, ki ga v Ljubljani 
organizira ekipa ProstoRož in ga 
lahko obiščete tudi ob sredah 
v decembru. »javne prostore 

ljudje radi uporabljamo, če imajo 
vsebino. Druženje sosedov, iz-
menjava blaga, nakup ekološke 
hrane na neobičajnih mestih 
poživljajo ljudi,« pravi Ana Grk iz 
projekta ProstoRož.

blago za blago iN 
TRgoVaNje S čaSom
Ideja naturalne menjave, ki je 
vzklila že v zgodnjem srednjem 
veku, je danes spet bolj aktual-
na. Zelo dober odziv so marsikje 
po Sloveniji doživele garažne 
razprodaje in boljši sejmi, na 
katerih lahko kaj zamenjamo, 
seveda pa tudi kupimo ali 
prodamo. Bolšji sejem vsako 
nedeljo poteka ob Ljubljani-
ci, garažne razprodaje pa so 
aktualne predvsem od pomladi 
do jeseni. Organiziramo se lahko 
tudi v manjših skupinah, morda 
menjavo blaga izvedemo s po-
močjo spleta. Ponudbo si lahko 
ogledamo ali jo oddamo na 
primer na spletni strani www.
dominvrt.si/garaznarazprodaja. 
Takšna menjava oziroma proda-
ja pa spodbuja tudi recikliranje 
ter solidarnost s soljudmi in 
okoljem, spet je pomembno 
tudi druženje. Marsikdo pride 
na razprodajo s škatlo domačih 
piškotov … 

DobRoDelNa 
DaRila
Že razmišljate, 
kaj boste dru-
žini in prijate-
ljem kupili za 
božično darilo? 
Ker so v resnici 
najpomembnej-
ši skupno pre-
živeti praznični 
trenutki, sem 
se sam že pred 
leti z družino in 
prijatelji dogo-
voril, da denar, 
ki bi ga porabili 
za darila, rajši 
darujemo v 
dobrodelne 
namene, lahko 
humanitarni or-
ganizaciji, lahko 
pa kar neposre-
dno nekomu v 
stiski. V novole-
tne čestitke si 
poleg lepih želja 
tako zapišemo 
še, kdo je dobil 
»darilo«.
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Solidarnosti pa ne merimo 
samo z materialnimi dobrina-
mi. Zanimiv je projekt časovne 
banke, ki je poskusno že zažive-
la tudi ponekod pri nas. Gre 
za idejo o izmenjavi različnih 
znanj, sposobnosti, spretnosti 
in storitev po načelu vzajemno-
sti, pri čemer osnovna valuta ni 
denar, ampak ena ura dela. V 
soseski se tako lahko dogovori-
te za medsebojno sodelovanje. 
Sosed vam pokosi travo okoli 
vrta, vi pa na primer inštruirate 
matematiko njegovega sina. 
Več ko je sodelujočih, večji je 
nabor različnih del in uslug! 
Dolgo in uspešno tradicijo imajo 
s časovno banko v zamejskem 
Sesljanu. upokojenci popazijo 
na otroke, mlajši krajani pa 
sosedom pomagajo pri gospo-
dinjskih opravilih, na vrtu. V 
okviru časovne banke Pollicino/
Palček v Sesljanu organizirajo 
tudi izmenjavo oblek, igrač in 
drugih predmetov.

VSepoVSoD eko
Varstvo okolja je pravzaprav 
dvojna zmaga – naredimo 
nekaj za okolico in obenem še 
prihranimo. Že samo če trgo-
vino obiščemo s svojo vrečko, 
prihranimo 30 evrov na leto; 

odrasli Slovenec namreč porabi 
od 130 do 150 plastičnih vrečk 
letno, cena ene se giblje okoli 
20 centov. 

Z energijo lahko privarčuje-
mo tudi v gospodinjstvu, kjer 
zamrzovalnik, hladilnik in pralni 
stroj mesečno porabijo več kot 
polovico vse električne energije. 
Z živili ne zapolnjujmo preveč 
prostora, prav tako po nepotreb-
nem ne odpirajmo vrat hladilnika 
in zamrzovalnika ter skrbimo za 
redno čiščenje, pa se bo že po-
znalo na računu. Že samo vsaka 
nižja stopinja v hladilniku poveča 
porabo energije za 5 odstotkov, 
ta se prav tako poveča, če je 
hladilnik prenatrpan. 

Tudi vožnja z avtomobilom je 
poleg užitka in udobja strošek, 
vendar z varčno vožnjo prihra-
nimo tudi za četrtino, ključna pa 
je racionalna izbira vozila glede 
na naše potrebe. 
»Svetujem, da pred nakupom 
realno analiziramo svoje dnevne 
poti in skušamo odmisliti, da 
kupujemo tudi zaradi oči. Če 
se večinoma vozimo po mestu, 
na bolj oddaljen dopust pa 
gremo le trikrat na leto, res ne 
potrebujemo velikega karava-

na, enoprostorca ali terenca. 
Svetujem manjše vozilo. Če se 
v službo vozimo na primer iz 
Maribora v Ljubljano, priporočam 
avto na dizelski pogon s čim več 
prestavami,« svetuje strokov-
njak za promet Andrej Brglez, 
ki sicer opaža, da vozniki vedno 
bolj pazijo na porabo, vozijo bolj 
umirjeno in tekoče. 

SReča je Nekaj, 
kaR Si izbiRaŠ VNapRej
Čehi radi rečejo, da je tudi skro-
mna sreča – sreča! Ne potrebu-
jemo veliko, da si jo pričaramo. 
Vsaj za kakšen dan se izognite 
slabim novicam v časopisu in na 
televiziji ter v roke rajši vzemite 
dobro knjigo, sploh v sedanjih 
časih, ko vse preveč brskamo po 
internetu, ki močno znižuje ra-
ven naše koncentracije in slabša 
zmožnost poglobljenega branja. 
Klasično branje v nasprotju z 
digitalnim dviguje koncentracijo 
in pomnjenje ter budi domišljijo. 

Poiščite torej lepoto v majhnih 
stvareh in živite preprosto, 
brihtno in optimistično. Zave-
dajte se: vse, kar potrebujete, 
da zaživite življenje, po katerem 
hrepenite, imate že ta trenutek 
v sebi!
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erika Drobnič, inovatorka, projekt zibelke 
in postelje, ki »rasteta« z otrokom:  
Najbrihtnejši nasvet mi je dal direktor v 
moji prvi službi, ko mi je rekel, da se največ 
naučimo iz težkih situacij. To sem doživela 
tudi na svoji koži in vedno znova ugota-
vljam, kako prav je imel. hvaležna sem za 
nasvet, pa tudi za težke preizkušnje! Moje 
glavno vodilo je, da vedno izhajam iz sebe, 
brez kompromisov in slepljenja. Težki časi? 
Nasprotno, menim, da živimo v času pozitiv-
nih sprememb, ko bomo začeli razmišljati in 
delati drugače, pravilneje, ko bomo spošto-
vali drug drugega in naravo, s katero živimo. 

miro Žitko, graditelj  
naravnih in poceni hiš: 
Živim drugače kot nekoč, ko sem trmasto 
rinil za cilji in jih večinoma tudi dosegel. 
Brihtnost je, da imaš idejo in cilj, vendar ju 
ne skušaš doseči na silo. Zaupam naravi 
in ugotavljam, da se je treba le prepusti-
ti življenju in biti aktiven, pa imaš vsega 
dovolj. Nič ti ne koristi, če greš v hribe s 
polnim nahrbtnikom denarja, ko pa ti bo bolj 
prav prišlo jabolko! Brihtnost zame pomeni 
tudi pravo in popolnoma predano odločitev. 
Kaj ti pomaga, če imaš lepo stanovanje v 
središču Ljubljane, ti pa bi rad živel mirno in 
v naravi. Oboje ne gre, odločiti se je treba za 
vse ali nič.

Fani okič, raziskovalka protokultur: 
Človek je kot drevo, globlje ko segajo 
njegove korenine, težje ga je izruvati. Že 
mama mi je brihtno govorila, da z Zemljo 
ne smemo delati kot svinja z mehom, tako 
kot ravna sodobna civilizacija, ne gre. Moj 
nasvet je, da moramo najprej spoznati in 
spremeniti sebe, šele potem druge. Po-
membno je, da imamo sami pred seboj čisto 
vest. Očistiti se moramo negativnih misli 
in antagonizmov, ki nas spremljajo, ter se 
zavedati, da človek ni le materialno, ampak 
tudi energetsko bitje. Sama bom večno 
hvaležna, da sem začutila Zemljo in da sem 
lahko stopala po svoji poti. 

Tanja mozetič, prostovoljka, vodja  
medgeneracijskega projekta Simbioz@:  
Živi zase in za svoje izkušnje! Predvsem 
slabe izkušnje te okrepijo in ti pomagajo 
rasti ter postati oseba, kakršna si želiš biti. 
Predvsem pa ne bodi opazovalec svojega ži-
vljenja, temveč glavni igralec. Vedno sem bila 
presenečena, kako malo je treba, da narediš 
spremembo. Prostovoljno delo te okrepi in 
postavi tvoje prioritete na pravo mesto, to 
pa je v tem času izjemno pomembno. Moj 
nasvet bi bil le to, da nikoli ne smeš obupati, 
temveč je treba življenje pogledati z druge 
perspektive in ceniti preproste reči, ki so 
včasih samoumevne.

kakšen je vaš brihten nasvet za življenje?
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Ste se za gradnjo pasivne hiše odločili zaradi 
dolgoročnega prihranka ali ekoloških vzgibov?  
V prvi vrsti zaradi ekološke ozaveščenosti. Ko sva 
se z Mojco odločila za življenje na svojem, sva skle-
nila, da ne želiva dodatno obremenjevati okolja in 
da bova maksimalno varčna. Odločitev za pasivno 
hišo je bila edina logična poteza in sploh nisva po-
mislila, kaj bo gradnja pomenila s finančnega vidika 
– v povprečju je pasivna gradnja hiše za 14 odstot-
kov dražja od običajne gradnje. Sama sva poskrbela 
za gradnjo osnovne plošče in podkletitev, to smo 
naredili nekje od pomladi do jeseni, v petih mesecih 
je bila nato postavljena tudi montažna pasivna 
hiška, vselila sva se približno v letu in pol. Pridobila 
sva tudi 17 tisoč evrov državne subvencije, tako da 
se je projekt tudi finančno nekako pokril.

katere so glavne prednosti, v čem je življenje v 
takšni hiški drugačno kot v klasični hiši?
Glavna razlika je odličen prezračevalni sistem, 
vseskozi imamo zdrav in svež zrak, sploh nam ni 
treba odpirati oken! Pri nas ne poznamo plesni in 
toplotnih mostov, sicer pa sploh ne veš, da živiš 
v pasivni hiši. Razen cene gradnje praktično ni 
šibkih točk.

Najboljši del pa je ogrevanje, s katerim skoraj ni 
stroškov. Rad se pošalim, da se jaz na kurilno 
sezono pripravljam tako, da s krpo letam okoli 
hiše in čistim okna. Dolgo nas greje le sonce, lani 
smo se morali dodatno ogrevati samo od sredine 

novembra do sredine februarja. Izolacija je vrhun-
ska, hiša proizvede več energije, kot je porabi, za 
vsak primer imamo urejeno talno gretje. Dodatni 
vir ogrevanja je toplotna črpalka, ki tri četrtine 
energije zagotovi iz narave, preostanek pa prispe-
va elektrika. Lani nas je celotno ogrevanje za 135 
kvadratnih metrov bivalne površine stalo samo 40 
evrov, ob predlanski hudi zimi pa 48 evrov. 

kako se trudite paziti na porabo energije na 
drugih področjih?
Seveda imamo nameščene varčne žarnice, odpad-
ke sva ločevala že mnogo pred uveljavitvijo novih 
pravil, ključna pa se mi zdi varčna vožnja. Če je 
le mogoče, uporabim javni prevoz. Ko poslušam, 
kako bomo morali zmanjšati izpuste, se čudim, saj 
sam standarde že dolgo dosegam samo s pame-
tnim pritiskanjem na plin. Če se s svojim majhnim 
avtomobilom peljem iz Ljubljane v Maribor, za pot 
ne porabim več kot dobre štiri litre goriva! 

ali tudi pridelujete hrano?
Seveda! Z Mojco večino zelenjave pridelava sama, 
imava svoj paradižnik, solato, radič, kumare, stročji 
fižol … Nekaj zelenjave si izmenjujemo tudi s 
sosedi, na primer bučke. Sva še mlada in se sproti 
učiva skrivnosti vrta, ki ga bova naslednjo pomlad 
zagotovo še razširila. Pred kratkim sva poskrbe-
la, da imava tudi lastno deževnico, saj ob sušah 
ne želiva dodatno obremenjevati presahnjenih 
vodovodov.

Za ogrevanje 
porabimo 40 
evrov na leto
mitja petkovšek, eden najuspešnejših slovenskih orodnih telovadcev, skupaj 
z družino živi v pasivni, energetsko varčni hiši na ljubljanskem barju. hiša je 
zgrajena po posebni tehnologiji, s katero dosežemo velik prihranek energije 
in zato ne potrebujemo klasičnih grelnih teles. bivališče mora biti orientirano 
proti soncu (saj se sobe in voda grejejo na sončno energijo) in optimalno izoli-
rano. Tudi sicer je mitja zagovornik ekološkega in varčnega načina življenja.

»Rad se 
pošalim, 
da se jaz 
na kurilno 
sezono 
pripra-
vljam 
tako, da 
s krpo le-
tam okoli 
hiše in či-
stim okna. 
dolgo nas 
greje le 
sonce.«

gRaDNjo paSiVNih hiŠ SpoDbUja DRŽaVa
V povprečju je pasivna gradnja hiše še vedno za 14 odstotkov dražja od običajne gradnje, cene pasivnih hiš na ključ 
se začnejo pri 150 tisoč evrov, zgornja meja je odvisna predvsem od velikosti in vgrajenih materialov. Gradnjo pasivnih 
hiš spodbuja tudi država. V letu 2012 je bilo na razpisih na voljo 10 milijonov evrov, ki so že porabljeni. Državljani imajo 
sicer pravico pridobiti subvencijo 250 evrov na kvadratni meter bivalne površine, poleg tega nekatere banke ponujajo 
tudi ugodnejše, t. i. zelene kredite. Investicija se povrne v nekaj letih predvsem zaradi nizkih stroškov ogrevanja.
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besedilo: Marko Radmilovič, novinar  
Avtomobilskoprometnih minut na Valu 202 
Foto: arhiv Škoda

Tokrat sem ignoriral pot, ki jo je priporočila Škoda kot organizator 
globalne predstavitve novega Rapida. brno sem obšel na severu in 
se podal med griče osrednje moravske. Navigacija me je usmerjala 
z nežnim glasom. V daljavi se je v nebo zapičil spomenik in znašel 
sem se na poljih, na katerih je pred stoletji Napoleon zmagal v bitki 
pri austerlitzu. polja, ki so videla bitko, so preteklost teh krajev, in 
avtomobil, ki me je pripeljal do sem, je njihova prihodnost. 

avtotest: 
Škoda Rapid, 1.4 TSI, 90 kW, 
7stopenjski samodejni 
menjalnik DSG z dvojno sklopko
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p
o antičnem učenju je 
treba poznati pre-
teklost, če hočemo 
razumeti sedanjost. 

A tokrat napoleonske bitke 
pustimo ob strani. Novi Škoda 
Rapid, ki sem ga preizkusil na 
cestah njemu domače Češke, 
ima za seboj, verjemite ali ne, že 
kar bogato zgodovino in slavne 
prednike. 

poNoS čeŠkoSloVaŠkega 
goSpoDaRSTVa
Bilo je leta 1935 in zdelo se je, 
da je mora velike prve svetovne 
vojne in gospodarske depresije 
izpred nekaj let pozabljena, svet 
pa je bil videti miren in poln 
novega upanja. Češkoslovaška 
je v tistih letih predstavljala eno 
evropskih gospodarskih velesil, 
ne le v industrijski proizvodnji, 
temveč tudi na področju inovacij 
in raziskav v vrhunski tehnologi-
ji. V takšnih razmerah je ponos 
češkoslovaškega gospodarstva, 
avtomobilski proizvajalec Škoda, 
predstavil svoj novi izdelek. 
Poimenovali so ga Rapid in sredi 
tridesetih let je na Češkem ter 
tako tudi v celotni Evropi pred-
stavljal enega skrajnih dometov 
tedanje avtomobilske industrije. 
Nato je letos pariški avtomo-
bilski salon pokazal novega 
Rapida. Preprosto moral sem ga 
spoznati.

jabolko Ne paDe Daleč 
oD DReVeSa
Zbiram vtise na njegovi krstni 
vožnji, in ko se počasi vračam 
proti izhodišču, mi ne da miru 
misel na čas, ki se ponavlja, na 
okoliščine predstavitve prvega 
Rapida in tega danes. Toliko se 
je spremenilo, a pričakovanja, 
ki jih ima evropski voznik, so 
ostala enaka. hočemo zane-
sljivost, ekonomičnost, funk-
cionalnost in – ne povsem na 
koncu – hočemo vozilo, ki je 
lepo. Tem zahtevam je Rapid 
odgovoril že pred vojno, jih s 
kupejevsko izvedbo limuzinske 
Škode ponovil v težkih časih 

pred padcem Berlinskega zidu 
in ugotoviti moram, ali jim 
odgovarja tudi danes, ko je čas 
prav tako turbulenten in surov 
– tako do voznikov kot tudi do 
avtomobilov. 

pRTljaŽNik Ni 
Nikoli pReVelik
To vemo vsi, ki imamo družino 
ali hobi, ki radi potujemo ali pa 
za nas velja vse našteto. Od-
prem Rapidovega; zadnja vrata 
se dvignejo z zadnjim steklom 
vred in tako avto tehnično 
gledano ni klasična, temveč 
petvratna limuzina oziroma 
»hatchback«! Terminologiji 
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navkljub je prtljažni prostor 
ogromen. 550 litrov za vozilo, 
dva centimetra krajše od 4,5 
metra, in 1,7 metra širine mora 
biti nekakšen rekord. Pozneje 
povejo, da dejansko je, a kot 
zakleto pri sebi nimam večje 
prtljage, le majhen kovček, ki 
ga potisnem v zevajočo luknjo. 
Izgine. Izprosim si kos prtljage 
še pri kolegu in tudi ta izgine. 
Po še nekaj kosih družno po-
krijemo dno, kar človeka navda 
s strahospoštovanjem. In z 
nežno mislijo, da lahko voznik 
Rapida končno zmaga v večni 
bitki med prtljažnikom, dopu-
stom in ženo.

pRi ŠkoDah mi je VŠeč …
… da je vse tam, kjer mora biti, 
in da ni ničesar preveč. Pri Rapi-
du pa mi je všeč še kaj več. Stal 
je tam nekako nizko prihuljen, 
izrisan z eno samo potezo 
oblikovalčevega navdiha. Klasič-
na limuzina, ki pa sega onkraj 
tradicije na neraziskana ozemlja 

avtomobilskega oblikovanja. 
Rapid je točka nič – je znanilec 
Škodine oblikovane vizije in po 
njem se bodo zgledovale vse 
Škode bližnje prihodnosti. Krasi 
ga tudi novi Škodin logotip, 
nameščen na zaobljenem 
zaključku pokrova motornega 
prostora.

V potniški kabini je lepo vidna 
redoljubnost. je preprosta in 
pospravljena. Nobene nepo-
trebne navlake, čisto in prijetno 
bivalno okolje, ki človeka tako 
pomirja, kot ga hkrati spodbuja 
k vožnji. Sedeži me pravilno ob-
jamejo, in preden se odpravim 
na še en krog, preverim zadnjo 
klop. Včasih se v avtomobilih 
matematika konča in se začne 
čarovnija. Kje, za vraga, so našli 
ves ta prostor?! Med koleni in 
sprednjim sedežem je prepad, 
kar je pri moji višini redko.

kaj SkRiVa SRCe?
V Rapidu je mogoče najti vse, 
kar Škoda ponuja, in prijazno 
mi dodelijo prav takšnega. Ben-
cinski motor s prostornino 1,4 
litra je le ena izmed možnosti 
zelo zanimive palete. 1,2litrski 
trivaljni agregat je bencinski 
posebnež, vendar že dolgo ni 
več osamljen, saj se trivaljniki 
skozi velika vrata vračajo v av-
tomobilsko orbito. Potem sta tu 
dva 1,2litrska štirivaljna TSIja. 
Že manjši s 63 kW je živahna 
reč, tisti s 77 kW pa prava mala 
zverinica. Ljubitelji dizla – vsaj 
polovico jih je, kažejo statisti-
ke – imajo na voljo 1,6litrski 
agregat, tudi z različno izhodno 
močjo; na izbiro je dizelski mo-
tor z danes že klasičnimi 66 kW 
in agregat s 77 kW. Še smetana 
na torti: v Rapidu je mogoč 
tudi samodejni DSGmenjalnik 
z dvojno sklopko, vsaj zame 
osebno najnaprednejši samo-
dejni menjalnik na tržišču. Kot 
spoznavamo zadnje čase, so 
vladarji nafte zviti kujoni, a so-
dobni agregati se jim postavlja-
jo po robu. Kar koli izberete pri 
Rapidu, bo preko sedmih litrov 
težko šlo, rekordi navzdol pa so 
odvisni od voznikove ozavešče-
nosti in volje. 

zapeljeVa Se Še eNkRaT
cesta se odpre; malo poškilim 
levo in desno, malo se zane-
sem, da smo vsi, tudi policisti, 
bratje Slovani. Poženem. Nizam 
zavoje v užitkarsko ogrlico in 
Rapid se niti malo ne vznemirja. 
je družinski avto, a v teh nekaj 
kilometrih sem vesel, da ni 
nikogar z menoj. Smer drži po-
gumno, in celo ko cesta spomni 
na socialistično zgodovino po-
krajine, plombe ostanejo varno 
v zobeh. Pokrajina beži mimo 
oken in nekje v podzavesti za-
znam, da je avto tih. Zavestno 
obžalujem, da je čas omejen 
in da je pot določena. Še bi se 
peljal, mogoče našel kakšen 
starinski bife in z veseljem popil 
slabo kavo. Ali je takšen dan ali 
me takšnega dela nova Škoda?

Nekaj ŠolSkih pReizkUSoV
Kako težko je opazovati razvoj, 
če si njegov sopotnik! Kar je bilo 
še pred nekaj leti rezervirano 
za avtomobilsko aristokracijo, 
je danes najti v družinskem 
avtomobilu. Varnost je tako 
samoumevna, da je elektronika, 
ki nadzoruje zaviranje in po 
potrebi stabilizira vozilo, del se-
rijske opreme. Zato na velikem 
praznem parkirišču, posutem z 
drobnim peskom, naredim nekaj 
vaj iz osnovnega programa šole 
dobre vožnje. Lučke zasvetijo, 
v kolesih zabobna in avto se 
ustavi ali obdrži smer. Natančne 
meritve bodo novinarski kolegi 
naredili pozneje v nadzorova-
nem okolju, a za Rapida me ne 
skrbi.

Nazaj h koReNiNam
Vsi se še spominjamo Škod 
z začetka devetdesetih let. 
Takrat so dobesedno pretresle 
(pa ne samo slovenske voznike) 
s svojo visoko kvaliteto in z 
dostopno ceno. Kvaliteta se je 
nato skozi desetletja še višala. 
Rapid se vrača nazaj h kore-
ninam. Obdržal in še poglobil 
je Škodine zaveze h kvalitetni 
izdelavi, tehnološki napre-
dnosti in skrbi za vozilo skozi 
ves njegov življenjski cikel ter 
tako zagotavlja nizke stroške 
lastništva.
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Simply clever rešitve v Škodi Rapidu
Snovalce avtomobilov blagovne znamke Škoda – pa ne le zaradi 
slogana Simply clever – spremlja zaveza inovativnosti. Saj veste, 
postajamo družba, ki ceni majhne, pametne rešitve, ki življenje 
poenostavljajo in včasih celo rešujejo; rešitve, o katerih sploh ne 
bi razmišljal, da jih potrebuješ, dokler na katero ne naletiš …

oDSeVNi jopič poD 
VozNikoVim SeDeŽem
Zgodi se, da je treba ustaviti 
na drveči avtocesti. Zračnica, 
okvara ali, bog ne daj, nesreča. 
Ne le obvezno, temveč tudi 
pametno je obleči varnostni 
odsevni jopič, ki pa je navadno 
v prtljažniku, in nekaj strašljivih 
minut smo tako izpostavljeni 
drvečemu prometu. Ne pri Ra-
pidu! Odsevni jopič je pametno 
spravljen v posebnem držalu 
pod voznikovim sedežem.

DRŽalo za paRkiRNi liSTek

Rešitev za nekaj, kar vsaj mene 
močno spravlja ob živce. Ko se 
mi najbolj mudi, navadno s tem, 
ko zaprem voznikova vrata, z 
armaturne plošče odpihnem še 
parkirni listek. Ta roma na tla ali 
se skrije pod enega izmed sede-
žev. Sicer mi iskanje ne vzame 
veliko časa, zato pa povzroči 
toliko več nejevolje. Nič več – 
držalo za parkirni listek boste v 
Rapidu našli na voznikovi strani 
pri robu vetrobranskega stekla.

motorji:
• Bencinski: 1.2 MPI/55 kW; 1.2 TSI/63 kW; 1.2 TSI/77 kW;  

1.4 TSI DSG/90 kW
• Dizelski: 1.6 TDI cR/66 kW; 1.6 TDI cR/77 kW

emisije Co2: od 109 g/km do 137 g/km 
(odvisno od različice)

Sistemi aktivne varnosti: protiblokirni zavorni sistem (ABS), 
elektronski stabilizacijski sistem ESP, sistem za nadzor tlaka 

v pnevmatikah, sprednji meglenki s funkcijo smernih luči, asi-
stenca za speljevanje na klancu (hhc), parkirni senzorji zadaj

Sistemi pasivne varnosti: čelni varnostni blazini za voznika 
in sovoznika, stranske varnostne blazine in varnostne blazine 
za glavo, po višini nastavljivi tritočkovni varnostni pasovi z 
zategovalniki in vzglavniki

infotainment: navigacijski sistem Amundsen+, bluetooth 
povezava, MDIkonektor za uSBpovezavo

TehNičNi poDaTki o VozilU:

TRETjA DIMENZIjA  I  simply clever



STRgalo za leD V 
pokRoVčkU RezeRVoaRja
Potem se spomnimo zimskih ju-
ter. jasno, da imamo vsi strgalce 
za led, a nikoli pri roki. Osebno 
za strganje ledu uporabljam 
vse, od kreditne kartice do 
osebne izkaznice in vozniškega 
izpita, celo ovitek zgoščenke, če 
je sila. Rapid ima za nemarneže 
moje sorte strgalo za zimski led 
shranjeno v pokrovčku bencin-
skega rezervoarja.

pReVleka za pRTljaŽNik
In še ena izmed klasičnih nevšečnosti je našla 
rešitev v Rapidu. O prtljažniku smo že govori-
li, dejstvo, da je ogromen, pa s seboj nosi tudi 
skušnjavo po prevažanju ne ravno klinično 
čistih stvari. Če živite na področju, na katerem 
ne ločujete odpadkov, vsako soboto preprosto 
obrnete tkaninsko prevleko prtljažnika, ki je na 
drugi strani gumirana in zato obstojna – pa hajdi 
v regionalni center za predelavo odpadkov. Tiste 
noro živahne predmete, ki so na svetu zato, da 
se kotalijo po prtljažnikih, pa je mogoče ujeti v 
mrežo. 

DRobNe SlaDkoSTi
V Rapidu je poskrbljeno, da je 
vse na svojem mestu: držala 
za vse mogoče tehnološke 
igračke, držala za parkirne list-
ke, za steklenice ... Tako boste 
svojo pozornost lahko usmerili 
na dogajanje na cesti. Najti je 
mogoče še vse od preprostih 
predalčkov in prostorčkov do 
inovativne pregrade za različno 
blago v prtljažniku ter visoko-
tehnoloških rešitev, ki povezu-
jejo vaše elektronske igračke z 
avdionavigacijskim sistemom. 
Skoraj vedno preprosto in abso-
lutno vedno pametno. 

Preberite še več o Škoda Rapidu ter si oglejte fotografije 
in videopredstavitev.
 www.simplyclever.si/Po-prednostni/ (rubrika Premikanje meja)

PreBerite Več
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po 900 kilometrih, 40 kompletih uničenih gum in petih 
prepričljivih zmagah v državnem prvenstvu lahko ponovno 
potrdimo: Škoda Fabia S2000 je razred zase! hitri idrijčan 
aleks humar in njegov sovoznik Florjan Rus sta za njenim 
volanom ponovno poskrbela, da je naslov državnega 
reliprvaka ostal v ekipi Target motorsport.

besedilo: Jan Kreuzer 
Foto: uroš Modlic

ostaja na prestolu
FABIA S2000

Oglejte si fotografije in video posnetke z letošnjega državnega reli prvenstva.
 www.simplyclever.si/Po-prednostni/ (rubrika Rally ekipa 2012)

PreBerite Več
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letošnje državno prven-
stvo se je začelo 13. 
aprila pri naših severnih 

sosedih na reliju Lavanttal. 
Tam pa se ni začela zgolj nova 
sezona, temveč tudi vnovičen 
zmagoviti pohod ekipe Target 
Motorsport. humar in Rus sta 
si kmalu privozila neulovlji-
vo prednost ter tako s prvo 
zmago v konkurenci državne-
ga prvenstva nakazala, da se 
bodo tekmeci s Škodo S2000 
le stežka kosali. 

po jUTRU Se DaN pozNa
In res – že videno se je 
nadaljevalo čez mesec dni 
na znamenitem, tokrat že 
35. reliju Saturnus. Škoda 
hitrega Idrijčana je pometla 
s konkurenco v državnem 
prvenstvu, za nameček pa 
osvojila še absolutno zmago. 
Po 13 hitrostnih preizkušnjah 
in 190 kilometrih sta humar 
in Rus kljub manjši napaki in 
vrtenju drugouvrščeni dvojec 
ValoušekKostka s Češke za 
seboj pustila za pol minute. 

Deja vu bi lahko rekli tudi za 27. 
AMTK reli Velenje, ki je bil na 
sporedu 10. junija. Ponovno se 
je pokazalo, da so drugi dirkači 
vsaj za razred slabši od prvakov 
v Škodi Fabii S2000. Idrijčan, 
ki je tokrat volan vrtel povsem 
brez napak, je po tekmi dejal: 
»S sovoznikom Florjanom Ru-
som nisva imela niti ene resne 
težave, Škoda Fabia S2000 pa 
se je znova izkazala za odličen 
dirkalnik.«

NaSloV pRVaka Že SReDi 
SezoNe
Če so po velenjski preizkušnji 
še obstajale vsaj teoretične 
možnosti, da se z naslovom 
prvaka okiti kdo drug, pa po 
reliju v štajerski prestolnici tudi 
teh ni bilo več. Tudi na 10. reliju 
Maribor, ki je potekal 29. in 30. 
junija, sta na najvišjo stopničko 
stopila humar in Rus. Do 16. za-
poredne zmage za ekipo Target 
Motorsport in naslova državnih 
prvakov sta pridirkala suvereno, 
brez ene izgubljene hitrostne 
preizkušnje, in na koncu z veliko 

prednostjo ugnala tekmece. 
Sledil je italijanski reli Alpi 
Orientali. Nanj je ekipa kljub 
predčasno osvojenemu na-
slovu državnega prvaka prišla 
polna motivacije in željna 
dokazovanja v mednarodni 
konkurenci. »Čeprav smo 
vedeli, da smo zmagovalci, ni 
bilo vloženega manj truda,« 
pove Aleks humar. »Zaradi 
večje konkurence na reliju Alpi 
Orientali smo se potrudili še 
bolj kot na večini tekem dr-
žavnega prvenstva.« S četrtim 
mestom v absolutni konkuren-
ci je ekipa izenačila najboljšo 
slovensko uvrstitev, povrhu 
pa osvojila še eno zmago v 
državnem prvenstvu.

a Da Ne bi bilo DolgčaS … 
Slovenska relikaravana se 
je za konec sezone 12. in 13. 
oktobra ustavila še v humarje-
vem domačem mestu, v Idriji. 
Kljub veliki želji po zmagi pred 
domačimi navijači sta bila hu-
mar in Rus po napaki primo-
rana odstopiti. »Po idrijskem 
reliju sem imel malce slab ob-
čutek, saj je doma vedno lepo 
dirkati in želja po zmagi je bila 
velika. Žal sva naredila napa-
ko.« A prvo mesto je takrat že 
bilo v žepu in nekoliko grenak 
priokus se je hitro spremenil v 
sladek občutek najboljšega v 
državi. 

Brez konkurence 
kako bi opisali letošnje prvenstvo?
V slovenskem reliprvenstvu je 
bilo letos zelo malo konkurence. 
V koledarju sta bili na srečo tudi 
dve dirki, na katerih smo lahko 
tekmovali s tujci – reli Saturnus 
in Alpi Orientali –, ki sta bili ravno 
zaradi višjega nivoja tudi moji 
najljubši.

ali bi smeli reči, da pri vas 
obstajata le dve možnosti – 
zmaga ali odstop?
V moji karieri je v državnem 
prvenstvu resnično videti tako, 
medtem ko v večji konkurenci 

pač ni šlo z glavo skozi zid. Na 
takšnih tekmah smo se prilagodili 
razmeram in poskusili dati vse od 
sebe. 

kakšen voznik pa ste sicer, v 
običajnem prometu? 
V običajnem prometu ne 
dirkam, navadno vozim tekoče 
in konstantno, moja vožnja je 
prilagojena razmeram. je pa res, da 
je moja vožnja v običajnem prometu 
zdaj kar precej drugačna kot pred 
dvajsetimi leti, ko sem si izkušnje 
nabiral tudi z dirkanjem po kakšnih 
stranskih cestah v okolici Idrije.

»Škoda S2000 je preprosto odlična! 
Ima vse, kar rabiš za dirkanje, ni 
je stvari, ki bi manjkala. Posebej 
moram izpostaviti odlične zavore in 
menjalnik, tudi lega avtomobila na 
cestišču je fantastična.« 

aleks humar, 
zmagovalec 
slovenskega 
državnega reli 
prvenstva 2012

NaRejeNa za zmage
V Škodi Fabii S2000 bije štirivaljni motor s 1998 ccm prostornine, ki razvije 265 
konjskih moči in 245 Nm navora. za optimalen prenos moči skrbita šeststopenjski 
sekvenčni menjalnik in stalni štirikolesni pogon, da se 1200 kg težka zverina 
pravočasno ustavi, pa ima zračene jeklene zavore s premerom diskov 355 in 300 mm. 
Cena modela znaša približno 295.000 evrov. 
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delati dobro
Fundacija anina zvezdica že tretje leto zapored zbira hrano z daljšim rokom 
uporabe za socialno ogrožene družine. V vsem tem času je postala že 
pravo gibanje, saj dobri nameni in iskrene geste prebujajo čute pri vse več 
ljudeh, podjetjih in organizacijah. letos se je pridružila Škoda in na pobudo 
zaposlenih je salon vozil na Verovškovi v ljubljani fundaciji v brezplačno 
uporabo dal vozilo Škoda Roomster s polnim prtljažnikom hrane. 

Lepo je 

besedilo: Suzana Bajuk 
Foto: Matic Bajželj

ana Lukner, 
ustanoviteljica fundacije 
Anina zvezdica, je ob 

predaji ključa povedala: »Sem 
brez besed. Toliko je lačnih 
družin, da na dan dobivam po 
petdeset elektronskih sporočil 
in preko sto klicev. Da smo 
dobili avto, poln hrane, ki bo 
pomagala mnogim izmed njih, 
je zame nekaj najlepšega!«  
S Škodo Roomster bodo 
olajšali logistiko prevzema 
hrane in razvoza paketov 
po vsej Sloveniji, dobrote v 
prtljažniku pa bodo polepšale 
praznike okoli 45 družinam. 

začelo Se je z 
RojSTNim DNem
Akcijo zbiranja hrane je Ana 
povsem spontano začela pred 
dobrimi tremi leti, ko si je za 
rojstni dan zaželela hrane z 
daljšim rokom uporabe, ki bi jo 
podarila ljudem v stiski. Njena 
pričakovanja so prijatelji močno 
presegli, kar jo je navdalo z 
veliko motivacijo za naprej. Za 
največji uspeh šteje dejstvo, 
da vse skupaj poteka spontano 
in da v akcijah sodeluje vedno 
več ljudi. Dela Ane in njene 
ekipe osmih prostovoljcev 
namreč vsako leto močneje 
prebujajo zavest in spodbujajo 
ljudi, da se iskrenemu namenu 
»pomagati« pridružijo tudi 
sami. »In to je šele dober 
začetek uresničevanja mojega 
poslanstva,« pravi Ana. Z 
veseljem jo bomo spremljali 
in z njo sodelovali tudi v 
prihodnje!

5 akCij aNiNe zVezDiCe:
1. Anina zvezdica: pomoč 37 družinam (januar 2010)
2. Anina zvezdica: pomoč 105 družinam (april 2011)
3. Anina zvezdica »Polepšajmo družinam božič«: pomoč 523 družinam 

(oktober in november 2011)
4. Anina zvezdica »Prebudimo se in pomagajmo«: zbranih 700 paketov 

hrane (april 2012)
5. Anina zvezdica »Pomagaj tudi ti«: še v teku (december 2012) 

Matjaž Mlakar, vodja prodaje za znamko Škoda pri Porsche Verovškova, 
in Ana Lukner, ustanoviteljica Anine zvezdice.

zbrana 
hrana v 
prtljažniku 
Škode 
Roomster 
bo 
pomagala 
45 
družinam.
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Redko srečamo človeka, ki svojo strast goji tako dolgo in 
intenzivno, kot jo gospod jože leskovar s Senovega. Vse od 
ranega otroštva je namreč zbiratelj avtomobilskih modelčkov, 
ki jih ima danes v svoji zbirki že okoli 1420.

besedilo: Tina Ambrožič 
Foto: Matic Bajželj

kako in kdaj se je strastno 
zbirateljstvo začelo?
Odkar pomnim, so bili moja 
strast tehnika in avtomobili. 
Avtomobilčke zbiram že vse od 
leta 1967. Ko sem začel hoditi 
v srednjo šolo, sem ves denar, 
ki mi je od žepnine ostal za 
prehrano, porabil za nakup mo-
delčkov, ki so še vedno v moji 
zbirki. Resneje sem zbiranje 
nadaljeval na fakulteti, ko sem 
se zaposlil, pa se je zbirka po-
večala, saj sem si lahko privoščil 
še kakšen boljši modelček.

prvega ne pozabiš nikoli … ali 
vendarle? 
Seveda se ga spomnim! Prvi 
modelček sem dobil pri treh 
ali štirih letih od mame, ko me 
je peljala k zobozdravniku. Bil 

je kamionet zelene barve z 
motorčkom, ki je omogočal spe-
ljevanje, če si ga pognal. Žal ga 
nimam več, bi ga pa želel najti 
in dodati v svojo zbirko.

kateri pa je bil prvi modelček 
znamke Škoda? 
Mislim, da je bil prvi Škoda Oc-
tavia karavan, sledili pa sta mu 
Škoda Felicia in Škoda Octavia 
limuzina. Danes je zbirka že 
precej bolj obsežna. Modelov 
Škod imam okrog štirideset.

koliko sicer stane vaš hobi?
To je odvisno od tega, koliko 
je narejenih modelov neke 
znamke, predvsem pa od tega, 
kakšna je njihova kakovost. 
Stanejo od nekaj evrov do več 
sto evrov, tako da je lahko ta 

hobi tudi zelo drag. Nominalne 
vrednosti taka zbirka za nepo-
znavalca nima, za zbiratelje pa. 
Če bi seštel, koliko denarja sem 
dal za zbirko, bi si verjetno za 
to vsoto lahko kupil vsaj dva 
luksuzna avtomobila. Najdražji 
model je stal okrog 450 evrov. 
Ne živim razsipno, a denar, ki 
mi ostane, namenim za nove 
modelčke.

»Imam jih več kot 1400.«

»Obiskujem 
tudi 
avtosalone, 
saj je 
običajno 
takrat 
tudi zbor 
modelarjev 
in zbiralcev 
in lahko 
dobim prav 
posebne 
modelčke.«
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»Ni srečnega dneva brez dobrega vonja,« pravi 
staroegipčanski pregovor. Dišave so bile v starem egiptu 
dragocenejše od zlata in srebra, saj so tedaj verjeli, da v 
sebi nosijo pridih večnega življenja. petega čuta – voha 
– tudi danes ne smemo prezreti, saj budi naša čustva in 
spomin. Vonje in čustva namreč obdeluje isti del možganov, 
zato lahko različne dišave v hipu vplivajo na naše 
razpoloženje.

Ooo, 
kako DiŠi!

pomiRi iN SpRoŠča
V prvi vrsti med vonje, ki sproščajo, sodi vonj 
sivke. Nekaj kapljic eteričnega olja sivke v topli 
kopeli ali na gorilniku s svečko deluje proti stresu 
in depresiji, skrbi za dober počitek, pomirja 
in harmonizira telo in duha ter odpira srce. 
Pomirjujoč učinek na telo ima tudi mešanica 
vonjev baldrijana, melise in poprove mete.

TeŽaVe S koNCeNTRaCijo?
Strite listek rožmarina med prsti in ga 
povohajte. Raziskave kažejo, da vonj 
rožmarina učinkovito poživlja, spodbuja 
mentalno raven, povečuje jasnost in 
koncentracijo, izboljša spominsko kapaciteto, 
osveži in prebudi. Svež in čist aktiven vonj je 
dobra dišava tako za domači kot javni prostor. 

besedilo: Andreja cepuš 
Foto: Shutterstock

kakšen vonj parfuma glede na raziskave najbolj godi moškim? Ali 
ženske res bolje vonjajo? kateri vonj blaži bolečine in kateri vrača 
energijo? Odgovore in še več zanimivosti boste našli na portalu.
 www.simplyclever.si/Brihtno/ (rubrika Superbabica)

PreBerite Več
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kako DiŠi!
za kakŠeN kilogRam maNj
Vonji, ki vsebujejo kumare, grenivke, 
meto in limone, dajejo telesu občutek 
sitosti, zato so dobri za hujšanje. 
Tudi topli vonj po vanilji zelo dobro 
zmanjšuje apetit in s svojo aromo 
ustavi željo po sladkem. Napadom 
lakote se uspešno izognete tudi tako, 
da poduhate jabolko ali živilo, ki ga 
imate najrajši.

za lepŠo VoŽNjo
Študija, ki jo je izvedel Bryan Raudenbush z Wheeling 
jesuit university v ZDA, financirala pa družba 
AroMetrics, je pokazala, da so vozniki avtomobilov 
pri vožnji manj jezni in veliko bolj pozorni, kadar so 
izpostavljeni vonjavam borovca in jagod. Pri raziskavi so 
upoštevali hitrost, menjavo voznih pasov in reakcijski 
čas voznika. Večina se jih je strinjala tudi s trditvijo: »Ko 
v avtu diši, se počutim bolje.« 

DeCembRa Ne Sme maNjkaTi ….
Brez cimeta si zimskih praznikov ne moremo 
predstavljati. Čudovita aroma cimeta iz dišečih 
sveč, paličic ali eteričnega olja spodbuja in 
pomirja hkrati, obenem pa greje in dviguje 
ustvarjalnost. Lepo se ujame z eteričnimi olji 
pomaranče, ki napolni naše čute s svežino, 
jasnostjo in toplino. Za dobro počutje z gosti 
ne boste zgrešili, če boste v prostor dodali 
dišavo cedre, vse skupaj pa lahko zaokrožite 
še z vonjem po kardamomu in bergamotki.

akTiVaCija čUTNoSTi
ustvarjalno in čutno ozračje v 
prostoru bo ustvaril eksotični 
vonj ylangylanga, ki pospešuje 
izločanje serotonina. Željo po 
intimnosti spodbujata tudi mošus 
in cedrovina, evkalipt in rdeča 
paprika pa bosta v kombinaciji 
s čutno sandalovino dala vaši 
strasti povsem nov zagon.

23

d
e

ce
m

b
e

r
  2

0
12



Očka
za volanom

dalibor, ula in Andreja

POGOVOR  I  simply clever



besedilo: Špela Zakotnik 
Foto: Matic Bajželj

kaj od avtomobila pričakuje (skoraj) 
novopečeni očka in kaj tisti z malo 
več kilometrine?

Maša in Nejc (spredaj), Nataša in Rajko (zadaj)
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koliko let že vozite avtomobil 
in kako so se vaše zahteve 
glede avtomobila ter način vo-
žnje spremenili, ko ste postali 
oče?
Rajko: uradno vozim že 22 let, 
neuradno pa kar 29 (smeh)! 
Včasih ni bilo pomembno, kaj 
je, samo da je avto – kot mulec 
sem vozil bolho. Tudi danes ne 
kompliciram, pomembno je, da 
je avto udoben, in predvsem 
to, da se nanj lahko zaneseš. 
Pomemben vidik je tudi majhna 
poraba.
Dalibor: Vozim že 18 let, neura-
dno pa tudi morda kakšno leto 
ali dve več. Pri dvajsetih sem od 
upokojenega gospoda kupil prvi 
avtomobil, Yuga; žal ni bil dobro 
razvožen in sem ga moral kmalu 
menjati. Takrat dejansko nisem 
veliko razmišljal o tem, kaj si od 
vozila res želim – samo da je. Z 
leti, ko tehnologija napreduje 
in se hišni proračun poveča, 
pa začneš razmišljati drugače, 
sploh ko dobiš otroka. Trenutno 
sem v fazi menjave vozila in 
ugotavljam, da so pomembni 
prostornost, majhna poraba in 
predvsem varnost. Vedno pre-
verim, kako se je vozilo odrezalo 
na varnostnih testih. Pred dvaj-
setimi leti sem imel prometno 
nesrečo in od takrat naprej mi 
varnost še toliko več pomeni.

kaj tehnološkega v družin-
skem vozilu ne sme manjkati? 
Rajko: Ne bi več imel avta 
brez klimatske naprave in tudi 
električnega pomika stekel 
– slednjega sem vzljubil še v 
času cestninskih postaj (smeh). 
Za dolge razdalje pride prav 
tempomat, izredno pomembne 
so tudi dobre pnevmatike. Brez 
potovalnega računalnika bi 
zmogel. 
Dalibor: Praktično vsa vozila že 
v osnovi imajo klimatsko napra-
vo in elektronski paket. Zanima 
me, kaj še lahko ponudijo, zelo 

pomembna se mi zdita dizajn in 
estetika notranjosti. Praktično 
nujna je navigacija, nepogreš
ljivi so parkirni senzorji, sploh 
v karavanih in enoprostorcih. 
Tudi zame so gume pravzaprav 
najpomembnejše, takoj za njimi 
pa zavore. Za prevoz otroka je 
pomemben otroški sedež, pri 
katerem ne smemo varčevati. 

Se vam zdi nujno, da je družin-
ski avto karavan?
Rajko: Ne. Moji otroci se bližajo 
samostojnosti in predvidevam, 
da se bomo začeli več voziti 

»Najin oče je res faca! Je zabaven, preprost, od naju 
ne zahteva veliko in nama daje dovolj svobode, je pa 
včasih tudi tečen. Rada ga hecava in mu nagajava, 
da naju ima kdaj vrh glave! A je zares najboljši oče, 
ker se lahko v težavah vedno obrneva nanj in nama v 
življenju želi najboljše.« 
Maša (18 let) in Nejc (14 let)

Rajko gruden je 
oče 18-letne maše 
in 14-letnega Nejca, 
Dalibor Vukovič pa 
ima 2,5 leta staro 
hčerko Ulo. prvi je 
z otroki prevozil že 
tisoče kilometrov, 
drugi sicer kar 
nekaj manj, a v zelo 
drugačnih časih. 
kakšne so njune 
izkušnje in nasveti 
za vožnjo z otroki 
in kako ju ti vidijo v 
vlogi voznikov? 

Rajko Gruden (40 let),
hči Maša (18 let) 
in sin Nejc (14 let)

POGOVOR  I  simply clever



posamično kot skupaj. hčerka 
je že naredila izpit. 
Dalibor: Kaj pa vem. Pred pet-
indvajsetimi leti smo na streho 
namestili rjav kovček in se štirje 
peljali na morje. Nekje do Delnic 
je avto že zakuhal in smo odprli 
pokrov motorja, da se je hladil. 
Pa smo preživeli, še več, to so 
bili najlepši časi! A danes smo 
tako razvajeni. Imamo možnost, 
da si privoščimo prostornejša 
vozila, in pri majhnem otroku 
potrebuješ voziček, posteljico … 
Včasih je še karavan premajhen!

kako je bila videti prva  
vožnja z otrokom?
Dalibor: Mene je bilo groza in 
sem se na to pripravljal dva dni! 
Pripeljal sem se v porodnišnico 
in že je bil na vrsti prvi pod-
vig – otroka je bilo treba toplo 
obleči, saj je bilo zunaj hladno. 

Na koncu je bila ula nepremična 
kot robot (smeh). V sedežu ji je 
bilo seveda neudobno, jokala je 
in midva z Andrejo nisva vedela, 
kaj storiti. Zdelo se mi je, da pet 
kilometrov traja tri ure. Danes 
seveda tega več ni, vaja dela 
mojstra.
Rajko: Pri meni ni bilo nič takega 
– žena je z otrokom sedla na 
prvi sedež, pa smo šli domov!
 
kakšne so sicer vaše izkušnje 
glede vožnje z otroki? 
Dalibor: Pri nas Čuki delujejo kot 
persen, tudi kadar je polna luna, 
čeprav njen vpliv na človeka 
ni znanstveno dokazan. Letos 
gremo še korak naprej – kupili 
bomo tablični računalnik in ula 
bo lahko med vožnjo gledala 
risanke.
Rajko: Majhne otroke je prijetno 
voziti, ker jih vožnja navadno po-

mirja in hitro zaspijo. Veliki otroci 
pa si v ušesa vstavijo slušalke 
svojega iPoda in je spet mir! 

katere vožnje pa ne boste 
nikoli pozabili in zakaj?
Dalibor: V družini veljam za ve-
likega perfekcionista. Eno vozilo 
smo menjali, ker je bilo dvakrat 
po nepotrebnem na servisu in 
z njim nisem bil zadovoljen. Z 
novim avtom smo se tako od-
peljali na Dolenjsko, na obisk k 
sorodnikom. Tam sem novi avto 
na vse pretege hvalil: da si kaj 
drugega ne bom več omislil in 
je to tisto, kar hočem. ula me je 
seveda ves čas gledala in kima-
la. Ko smo se vračali domov, pa 
je – kot nalašč – pri Trebnjem na 
armaturni plošči posvetila rume-
na lučka in avto je izgubil moč. 
Ravno dovolj časa sem imel, da 
sem zavil s ceste, ula pa me je 
čukasto pogledala in rekla: »Kaj, 
a zdaj se je pa pokvaril?« Čeprav 
smo se na koncu vsi smejali, 
sem bil kar malo v stresu, sploh 
zato, ker te pri teh letih otroci 
gledajo kot boga in je nerodno, 
ko te ujamejo, da nimaš prav.
Rajko: Vozili smo se na morje, in 
to čez prehod Delnice proti Krku. 
To so bili časi, ko avtomobili niso 
imeli klimatske naprave, zato 
smo se odpravili zgodaj zjutraj. 
Vreme je bilo slabo, in ko smo se 
začeli spuščati po ovinkih proti 
Reki, so otroci želeli postanek za 
stranišče. Zunaj je pihala močna 
burja, čeprav je v avtu ni bilo 
preveč čutiti, in ko je sin odprl 
zadnja vrata, jih je veter skoraj 
odtrgal. No, lahko si predsta-
vljate, da sem vrata še nekako 
ukrotil, potem pa sem moral še 
sina držati za ovratnik, ker ga je 
kar nosilo! 

kaj pa o očetu kot vozniku 
pravijo otroci?
maša in Nejc: Je previden in 
iznajdljiv, mami pa pravi, da tudi 
prehiter.
Ula: Včasih vozi hitro, včasih 
počasi.

ampak Ula se vedno rada vozi 
z avtomobilom?
Ula: Da. Zato, ker se peljemo na 
morje.

»Moj očka je zelo 
prijazen in v redu. 
Rada ga imam, ker 
je moj prijatelj.« 
ula (2,5 leta) 

dalibor Vukovič (36 let),
hči ula (2,5 leta)
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Y
FAKTOR

Na svetu obstajata samo dva tipa kompaktnih 
terenskih vozil: Škoda yeti in vsi drugi. če bi 
yeti tistega davnega leta 2009 ne ugledal luči 
sveta, bi bil svet kompaktnih terencev nedvomno 
siromašnejši. za avtomobil namreč, ki je odlično 
zadel osnovno idejo tega razreda. 

besedilo: Matjaž Korošak 
Foto: arhiv Škoda

Y
eti je prostoren, praktičen, vpadljiv, s 
spodobno prehodnostjo in zavidljivo vo-
dljivostjo. Za tovarno je predstavljal resen 
miselni preskok, saj narediti uspešnega 

kompaktnega športnega terenca v svetu, kjer so 
to nišo že pred leti odkrili in uspešno zapolnili 
mnogi drugi proizvajalci, seveda ni bilo lahko. 
Toda ko je Yeti naposled le ugledal luč sveta na 
salonu v Ženevi, je bilo jasno – uspelo je.

»mačo« ViDez Ni bRez Razloga
Oblikovno se je Yeti nekoliko oddaljil od trenda 
kompaktnih terencev, ki je že pred leti zapovedo-
val približevanje limuzinskim, nežnejšim potezam. 
Načrtno ima malce bolj »mačo« videz s terensko 

strmo odrezanim zadkom in ravno streho ter 
izrazitimi kolesnimi izrezi, nekoliko zaradi svoj-
stvenega imidža, malo pa je tako zunanjo podobo 
narekovala tudi potreba. Z zgolj 4,22 metra Yeti 
ni ravno velikan in prav takšna oglata zasnova 
zunanjosti omogoča najboljšo možno izrabo 
notranjega prostora na ponujenih centimetrih. Saj 
veste – prav prostornost predstavlja primerjalno 
prednost znamke Škoda glede na konkurenco v 
razredu. In ta prednost je otipljiva in prepoznavna. 
Če k temu dodate še velika dvižna vrata prtljažni-
ka, povečljivost prtljažnika z deljivim podiranjem 
sedežev, številne odlagalne prostore in praktično 
visok nakladalni rob, je jasno, da so snovalci Yetija 
dosegli svoj cilj.

PO PREDNOSTNI  I  simply clever



Doma zUNaj UTRjeNih poTi
Zgolj prostornost seveda ni dovolj, je pa impera-
tiv za družinskost in praktičnost. V tem razredu 
vendar štejeta tudi prehodnost ter uporabnost 
na utrjenih cestah in predvsem zunaj njih. jasno: 
Yeti se podobno kot večina njegovih konkuren-
tov še kako dobro znajde na razdrapanih gorskih 
makadamskih cestah, v snegu, blatu in še kje. 
Njegov kovinski trebuh je 180 milimetrov oddaljen 
od tal, previsi so spretno kratki, štirikolesni pogon 
uporablja večploščno sklopko, ki samodejno in 
bliskovito hitro preusmerja navor na os, ki ima več 
oprijema. Najlepše pri sistemu pa je to, da vozniku 
ni treba storiti prav nič. Tudi na drseči podlagi ima 
manj vešč voznik ob sebi vedno elektronskega 
varuha, pravzaprav več varuhov, saj mu pomagajo 
nadzor oprijema, stabilnosti, elektronska zapora 
diferenciala, pomoč pri speljevanju v hrib, pomoč 
pri vožnji navzdol – in terenski program, ki prilagaja 
vse omenjene programe in jih usklajuje z odzivom 
motorja na neutrjeni podlagi. 

Ugaja bRez kompRomiSoV
Zanimivo je, da sta tako lega kot vedenje vozila 
Yeti na asfaltu – kljub teži in podvozju terenca – 

pravzaprav zelo podobna klasični kombilimuzini. 
A vendar je vozilo nastalo tudi zato, da ponuja 
varnost in vozno udobje na opustelih lokalnih hri-
bovskih cestah, za kar poskrbijo dolga medosna 
razdalja, posamično vpetje vseh koles in kratki 
previsi ter predvsem dobro nastavljeno vzmete-
nje. Yetijeva agilnost med zavoji preseneti, svoje 
pa dodajo še preglednost zaradi nekoliko višjega 
sedenja in velikih steklenih površin, spodobno 
komunikativen volanski mehanizem in nadzirljive 
zavore. Dosti je seveda odvisno tudi od izbrane-
ga motorja, pri čemer ima bodoči lastnik ravno 
tako kaj izbirati. Na voljo so trije bencinski in trije 
dizelski motorji z razponom moči med 77 in 125 
kilovati (105 do 170 KM). Posebno varčni in umirje-
ni bodo zagotovo izbrali osnovni, prisilno polnjeni 
bencinski motorček z 1,2 litra prostornine (in 
zgolj prednjim pogonom ter odločnimi 105 konji), 
najizbirčnejšim in najbolj dinamičnim bo ustre-
zal dvolitrski TDI s 125 kilovati, s katerim Yeti do 
stotice pospeši v dobrih osmih sekundah. Avto 
mnogih talentov torej, ki zmore marsikaj, pa ne 
zgolj s sklepanjem kompromisov. Zmore ugajati 
mnogim, pa hkrati nikomur ne bo odveč. Multita-
lent? Zagotovo.
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za ŠpoRTNikoVo DUŠo
Pisan na kožo najbolj aktivnim, in to ne le zaradi pogona in 
terenske zasnove, s čimer omogoča dostop do oddaljenih plaž, 
kar bodo cenili deskarji, ali do zanimivih odskočišč za zmajarje 
in ugodnih plezalnih točk za plezalce. Yeti ponuja variabilno 
izrabo prostora, saj je potrebno športno »kramo« mogoče 
odložiti v velik prtljažnik (416 litrov), po potrebi pa podreti tudi 
en, dva oziroma tri naslone in dobiti do 1760 litrov prostora ali 
pa skozi podrt osrednji naslon potisniti le v vrečo zaprte smuči. 
A še ni dovolj za kolo, desko, jambor! Zato je na voljo originalni 
strešni nosilec za kolesa, smučarske deske in tudi pokrit kov-
ček. Ob dveh potnikih pa je do dve kolesi (s posebnim nosilcem) 
mogoče prevažati tudi v prtljažniku. 

pRegleDeN iN okReTeN
uživanje v vožnji ne bi smelo biti privilegij mlajših. Zato se bodo v 
Yetiju dobro počutili tudi seniorji. Lahkotno vstopanje in izstopanje 
zaradi višje nameščenih sedežev ter dobra preglednost ob višjem 
sedenju dosti pomenijo, ravno tako tudi preprosta vožnja vzvratno 
zaradi predvidljivih skrajnih koncev karoserije in lahkoten servo 
volanski mehanizem. Tu je še samodejni sedemstopenjski menjal-
nik, ki bistveno zmanjša stresnost vožnje v gneči, številni vgrajeni 
varnostni sistemi pa so nekakšen elektronski »angel varuh« za 
primer, da voznik razmer na cesti ne oceni najbolje. 

kako mu to uspe?
Škoda Yeti je avtomobil, ki odgovarja na potrebe med seboj zelo 
različnih profilov ljudi. Kako v sebi združuje športnika in avanturista 
na eni strani, obenem pa je prav priročen družinski avtomobil, za 
volan katerega radi sedejo tudi stari starši?

martin česenj, upokojeni avtomobilistični novinar, nekdanji od-
govorni urednik avto magazina in avto Foto marketa:  
»Avto, ki si ga želim zdaj, ne sme biti prevelik, hkrati mora biti dovolj 
okreten in pregleden. In imeti mora štirikolesni pogon, da je kos 
vsem okoliščinam. Ne nazadnje pa mora omogočati preprosto vsto-
panje in izstopanje ter imeti spodobno velik prtljažnik s kombijevs-
kimi petimi vrati.«

Rok Florjančič, svetovni 
prvak na vodnem skuterju 
(verzija ijSba) v kategoriji 
prosti slog: 
»Ker potujem po vsej Evropi, 
pričakujem seveda udobno 
podvozje in dobro ergonomijo 
notranjosti, udoben sedež 
in velik prtljažnik z lahkim 
dostopom. Štirikolesni pogon 
in kljuka pa sta tako ali tako 
nujna za prevoz vodnega 
skuterja!« 

PO PREDNOSTNI  I  simply clever



DRUŽiNSki ljUbljeNček
Če oče ceni dodelano ergo-
nomijo za volanom in udobne 
sedeže, bo mlajši del družine 
zadovoljen zaradi lahkotnega 
vstopanja, velikih steklenih po-
vršin, ki ponujajo dober razgled, 
velikega (doplačljivega) dvojne-
ga strešnega okna in sredinske-
ga naslona za roke z vdolbinami 
(ki je lahko kar sredinski sedežni 
naslon). Pri le dveh malčkih je 
mogoče sredinski sedež izgra-
diti in sedeža nekoliko približati, 
ob manjšem kupčku prtljage 
pa zadnja sedeža še malce 
odmakniti od sprednjih (sistem 
VarioFlex). Slednje bo cenil 
predvsem tisti večji, najstniški 
del družine. Varnost je pri Škodi 
pisana z veliko začetnico, saj ob 
vseh znanih sistemih potnike 
ščiti kar 9 zračnih blazin. 

Na aVaNTURo!
Yeti nedvomno zmore vsaj toliko, kot zmore in 
si upa povprečen voznik na terenu. Štirikolesni 
pogon s haldexovo sklopko je zadnje generacije 
in aktivno spreminja navor na kolesu oziroma osi. 
Pri tem mu pomaga elektronska zapora dife-
renciala, ki z zavornimi učinki zmanjšuje drsenje 
koles in usmerja navor na kolo z več oprijema. 
Oddaljenost od tal in dodatna zaščita spodnjega 
ustroja omogočata več svobode, močni dizelski 
agregati pa razvajajo z zalogo navora že pri niz-
kih 1750 vrtljajih, kar je nujno pri počasni terenski 
vožnji. Posebno koristen pripomoček je pomočnik 
pri vožnji navzdol, ki je najnevarnejši del terenske 
vožnje. Sistem ohranja nekaj kilometrov hitrosti 
in pomaga avto obdržati v smeri.

mag. alan perc, direktor energetike maribor:  
»Prva stvar, ki jo v avtu želim imeti, je seveda dober bluetooth sistem 
za prostoročno telefoniranje in druga komunikacijska tehnologija. 
Ob tem pa mi je v veliko pomoč tudi samodejni menjalnik. Seveda ne 
škodi, če so zadnji sedeži dovolj prostorni za moja dva odraščajoča 
otroka, zraven pa spada še vsa nujna vgrajena varnost.« 

marko jager, slovenski, nemški in evropski 
prvak v cross-countryju (razred aTV): 
»Po zmagi na mednarodnem reliju v Albaniji vem, 
da od svojega avtomobila, ki mora biti uporaben 
tudi kot spremljevalni avto, želim oddaljenost od 
tal zaradi slabih cest, vzdržljivost in štirikolesni 
pogon, seveda pa tudi izdaten navor, da je 
mogoče avto lepo in gladko peljati. Imeti mora 
uporaben prtljažnik za opremo in orodje.« 
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oDpRiTe DomiŠljiji VRaTa omaRe
Presenetite prijateljico ali polepšajte kar svojo omaro s prikupni-
mi obešalniki. Stare obešalnike zbrusite in jih pobarvajte z eno 
ali več akrilnimi barvami. Ko se posušijo, nanje narišite vzorčke, 
pikice ali druge oblike oziroma kar nalepite motive iz papirja 
(srčki, metulji, rožice). Na koncu jih premažite še z lakom za les 
in dobro posušite. Tisti bolj spretni s šivanko in sukancem pa 
obešalnike oblecite v pisano blago. Ročaje obložite s peno, okoli 
položite blago z najljubšim vzorcem in zašijte.

ki jih
so tista,

besedilo: Špela Zakotnik 
Foto: Shutterstock

Ustvarjalnost je hrana za 
dušo, zato zavihajte rokave 
in svojim najdražjim pripravite 
domiselna in unikatna 
presenečenja.

Najboljša
darila

naredimo sami

aDVeNTNi VeNček malo DRUgače
Vemo, kako to gre – vsako leto praznični 
čas s seboj prinese tudi kakšen razbit 
okrasek. Po nekaj letih nam tako ostane 
kup kroglic različnih barv in vzorcev, ki se 
preprosto ne ujemajo. Ste si letos zato 
zaželeli elegantno eno ali dvobarvno jelko 
in se odločili, da stare okraske končno 
menjate za nove? Morda je že čas za nov 
komplet – a vsekakor ne zavrzite starih 
okraskov! Zlepite jih med seboj v poljubnem 
zaporedju, tako da tvorijo krožno obliko, in 
ustvarite unikaten adventni venček.  

Foto: Eva Podgorelec 
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moj pRijaTelj SNeŽko SNeŽak
Za izdelavo figurice snežaka potrebujete mode-
lirno maso za oblikovanje (fimo maso) v beli in 
več poljubno izbranih barvah ter žico ali žebljiček, 
ki ga boste lahko ukrivili. Belo fimo maso pregne-
tete in iz nje oblikujete manjšo in večjo kroglico 
ter ju nanizate na žico. Iz barvne mase izdelate 
oči, nos, kapo, šal, gumbe in druge dodatke po 
želji. Snežaka opremite z okraski in po končanem 
oblikovanju maso utrdite s pečenjem v pečici. 
Pečete jo po navodilih na embalaži (30 min pri 
110 °c). Za konec žico ukrivite v zanko in dodate 
obesek za telefon, ključe ali celo uhane. In še 
nasvet: za oblikovanje fimo mase lahko upora-
bite nož ali pa ustvarjate samo s prsti. Pri delu 
uporabljajte rokavice iz lateksa, da se izognete 
prstnim odtisom.

bolj SlaDkoSNeDi Vemo …
 … da je v zadnjem času uporaba tičine mase pri 
okrasitvi tort prevladala nad vsemi drugimi mo-
žnostmi. Nič čudnega  gre za maso, ki je pravzaprav 
videti kot plastelin, a je narejena iz užitnih sestavin, 
tekstura pa hkrati omogoča številne možnosti okra-
ševanja. S pomočjo koncentriranih praškov in gelov 
lahko maso pobarvate v raznorazne nianse. Kako 
torej ustvariti unikatne torte? Tičino maso valjate, da 
postane kot listnato testo, in z njo preprosto prekri-
jete torto. Tisti s spretnimi prsti in bujno domišljijo iz 
nje naredite še različne figurice in napise ter vsakič 
pričarajte novo presenečenje. Tičina masa je torej 
material, s katerim se je za ustvarjalne odprla nova 
stran pri okraševanju tort  samo vsebino torte pa 
prepuščamo vam. 

Domače RokaVičke
Ponošeni pleteni puloverji niso 
nujno za med staro šaro. Poiščite 
pulover prikupne barve, na njem 
začrtajte obliko za levo in desno 
rokavico (kot na sliki) in izrežite 
blago (na obeh straneh puloverja). 
Vse, kar še ostane, je nekaj šivilj-
skih spretnosti, da obe polovički 
ene rokavice zašijete skupaj, in 
že imate nov par za mrzle dni! 
Za piko na i jih okrasite s pentljo, 
broško ali na njih izvezite kakšen 
okrasni napis.

Foto: Barbara Vidic 
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Škoda, če ne bi vedeli

le ŠTiRi aVTomobilSke zNamke Se 
lahko pohValijo z Več koT SToleTNo 
NepRekiNjeNo zgoDoViNo – ŠkoDa je meD 
Njimi. Škoda je proizvodnjo avtomobilov začela 
deset let po odprtju prve delavnice koles – iz 
tovarne je prva Škoda zapeljala leta 1905.

leTa 2000 je bila USTaNoVljeNa 
ŠkoDa aUTo UNiVeRSiTy. V starem mestnem 
središču Mlade Boleslav ponuja Škoda Auto 
Vysoká škola dodiplomske in podiplomske 
programe s področja menedžmenta, financ in 
gospodarskega prava. Dodiplomski program 
vključuje praktično usposabljanje v Škodi ali tujih 
podružnicah koncerna Volkswagen, univerza pa 
študentom omogoča tudi izmenjave Erasmus.

ŠkoDa je Del koNCeRNa VolkSwa-
geN, ki zDRUŽUje NajboljŠe aVTomobilSke 
zNamke: aUDi, poRSChe, VolkSwageN, SeaT, 
bUgaTTi, lamboRghiNi, beNTley, SCaNia, 
MAN ... V prvih devetih mesecih leta 2012 je 
Škoda prodala 551.000 vozil, s čimer je za 7,9 od-
stotka izboljšala rezultat iz enakega obdobja lani. 
Največ je bilo povpraševanja po modelih Octavia, 
Roomster in Yeti ter po Rapidu v Indiji.

pRoDajNi SaloNi DoŽiVljajo oSVeŽiTeV. Škoda začenja 
proces poenotenja videza in fukcionalnosti vseh prodajnih salonov 
– prenovljeni saloni bodo utelešali stik preprostosti s sofisticiranos
tjo. Moderne tehnologije, čiste linije, obilica naravne svetlobe in 
kvalitetni leseni detajli bodo odraz Škodinega gesla Simply clever.

pRVo SRečaNje NoVega FaNklUba
Ste vedeli, da v Sloveniji obstajata kar dva  
kluba oboževalcev Škode? Škoda Team, ki je 
nastal leta 2006, je namreč letos dobil družbo: 
Škoda klub. Krstno srečanje članov je potekalo 
oktobra. Zbrali so se v Velenju, kjer so odpeljali 
dirko z gokarti, nato je karavana Škod krenila 
na panoramsko vožnjo do Andrejevega doma 
na prelazu Sleme in po prijetnem druženju 
so udeleženci pot nadaljevali mimo Črne na 
Koroškem do Ivarčkega jezera. Srečanje so ob 
hrani in pijači sklenili v okolici Slovenj Gradca. 
V prihodnje poleg štirih velikih srečanj med 
drugim načrtujejo tudi obisk poligona za varno 
vožnjo ter dirkališča Grobnik. Ljubezen do 
znamke Škoda tako druži stare in mlade z vseh 
koncev Slovenije, vsekakor pa so odprti tudi za 
sodelovanje s podobnimi klubi iz tujine – med 
ljubitelji Škode namreč ni meja. 

Več o klubih najdete na www.škodaklub.si 
in www.skodateam.com. 

1

2

4

3

5

kaj proizvaja podjetje Ško-Energo, kateri je Škodin najbolje prodajani 
model in kakšne formule pomaga Škoda izdelovati študentom v Pragi? 
 www.simplyclever.si/Po-prednostni/ (rubrika Svet modrosti)

PreBerite Več

Prenovljeni saloni Škoda bodo utelešali 
stik prostornosti in sofisticiranosti.

Pisana karavana Škod je v okviru prvega srečanja Škoda 
kluba naredila 67 kilometrov po slikovitih cestah Šaleške 
doline in koroške.  

SVET MODROSTI  I  simply clever



NOVE VSEBINE!
VSak TeDeN

• ekskluzivne vsebine in nadaljevanje 
člankov iz revije Simply clever

• aktualne avtomobilske novice
• recepti
• potovanja
• nagradne igre – podeljenih več kot 

1000 nagrad, tudi 3x avtomobil: Škoda 
yeti, Škoda Fabia, Škoda Citigo

• ekskluzivna vabila na Škodine dogodke
• brezplačno naročilo na revijo Simply 

clever – že 25.000 naročnikov

ZA poSebNe 
PRILOŽNOSTI
Kam vse smo »parkirali« Škodo citigo, 
največje skrivnosti kuharskih mojstrov in 
tekmovanje v reliju – tokrat ste za volanom vi!

Vam je bila revija 
Simply clever všeč?Še več brihtnih idej smo za vas pripravili na spletu!

poRTal Simply CleVeR 
www.simplyclever.si

SpleTNa ReVija Simply CleVeR DigiTal  
digital.editionon.net/SKODA/cITIGO.html

registriranih
20.000

bralcev
3000

VSAK DAN 
NoVe objaVe!
• aktualne novosti pri znamki 

Škoda – akcijske ponudbe in 
čisto novi avtomobili Škoda

• brihtni predlogi za varno vožnjo, 
družinska potepanja, kuharski 
podvigi

• tedenske nagradne igre

ŠkoDa SloVeNija oFFiCial  
www.facebook.com/SkodaSlovenijaOfficial 
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,4-5,9 l/100 km in 114-137 g/km.

Za skrb za družino ne podeljujejo medalj. Že to, da jo imate, je največja nagrada. Mi pa imamo za vas še eno nagrado. Nekaj velikega in lepega. 
Pravimo mu ŠKODA Rapid. Družinski avto, ki pa ne zgleda tako. Njegove čiste, elegantne linije in sodoben videz izražajo moč in samozavest. 
Tako kot vam tudi nam ni všeč lepota brez pameti. Zato smo noter spravili ogromno prostora in pazljivo izbrali veliko domišljenih dodatkov, 
ki očetom še kako prav pridejo. Kot so recimo sedežni žepki za vaš mobilnik, strgalo za led na pokrovčku rezervoarja za gorivo in kaveljčki v 
prtljažniku, na katere lahko obesite nakupovalne vrečke. Sliši se dobro, mar ne? In v naši ponudbi »Nova ŠKODA za 1%« vam je na voljo že za 
120 EUR na mesec. Zato obiščite najbližjega trgovca ŠKODA. Obljubljamo, da bo zabavno.

www.škoda.siNovi ŠKODA Rapid, že za 11.999 €. facebook.com/SkodaSlovenijaOffi cial

“Za vsakim uspešnim 
 moškim stoji… dober avto.”

Novi ŠKODA Rapid. Da vas bodo imeli še bolj radi.
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