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Družina ŠkoDa  
Kaj so o nas  
povedali  
avtomobili?

GrEEnLinE
Kaj lahKo  
za oKolje  
naredimo 
vozniKi?

BriHTno
Praktični 
izumi proti 
vsaKdanjim 
težavam

NESKONČNA 
LAHKOST 
GIBANJA 
AVTO KOT NAJIZRAZITEJšI 
cIVILIZAcIJSKI fENOMEN

SIMPLY CLEVER

Poraba goriva in emisija CO2 za motor 2,0 TDI (103 kW): 5,2 do 7,6 l/100 km, 159 g/km.
Porsche Slovenija, d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. 

Za volanom novega Škoda Yetija je vsako potovanje nekaj posebnega. Yeti je kompaktni robustnež, ki se z lahkoto spopade 
z vsako vrsto terena. Zahvaljujoč štirikolesnemu pogonu in načinu vožnje »off-road«, ki pomaga tudi pri strmi vožnji 
navzdol, so težavni odseki zanj kot sprehod po parku. Zadnja sedežna klop s sistemom VarioFlex omogoča lahkotno 
prilagajanje načinu prevoza, pač odvisno od števila potnikov in vrste tovora, panoramsko strešno okno pa vam bo odprlo 
povsem nove poglede. Yetijeva vsestranska varnost vključuje tudi do devet zračnih blazin za zaščito voznika in potnikov. 
Pod pokrovom motorja je Yeti hkrati močan in varčen – z nizkimi izpusti in visokozmogljivimi motorji v različnih izvedbah. 
Pripravite se na novo definicijo terenca in se dogovorite za testno vožnjo pri najbližjem trgovcu z vozili Škoda.

www.yeti.si

DVOMA NI VEČ: YETI OBSTAJA!

Novi ŠkodaYeti. Družinski prijatelj. Že od 16.990 €.

YetiGozdCena Skoda210x280.indd   1 2/15/10   11:12:33 AM
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ŽLAHTNOST PROSTORA  
NOVI ČLAN šKODINE 
DRuŽINE SuPERB cOMBI

V DRUŽBI 10 NAJBOLJŠIH
ZA VAS SMO V SRcu EVROPE  
POISKALI NAJBOLJšA PIVA
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živLJenJe v BarvaH  i  SIMPLY CLEVER

Povej, katera barva ti je všeč
IN POVEM TI, kAkŠNE VOLJE SI. flamenko rdeča, magično črna, 
višavsko zelena, kapučinsko bež … čudoviti odtenki, v katerih se nam 
slika svet, niso le različna valovanja svetlobe ali kombinacije osnov-
nih tiskarskih barv. Nagovarjajo nas, nas mamijo z obljubami čustev 

in zapletajo v vrtinec nostalgije. Barve odpirajo vrata spominom na 
lenobno popoldne ob morju, na skodelico kave v senci starodavnih 
kamnitih zidov, na vonj stoletnih smrek nekje daleč nad mestom, bli-
že neba … in vabijo na nova potovanja, vse tja do konca mavrice.

ŠkodaYeti Škodaoctavia ŠkodaFabia Škodaroomster

kOMUNIkACIJSkE BARVE kOMUNIkACIJSkE BARVE kOMUNIkACIJSkE BARVE kOMUNIkACIJSkE BARVE

kOMPLEMENTARNE BARVE

kONTRASTNE BARVE

kONTRASTNE BARVE

kONTRASTNE BARVE

kONTRASTNE BARVE

Škodasuperb

kOMUNIkACIJSkE BARVE

kOMPLEMENTARNE BARVE

kONTRASTNE BARVE

PRAVIJO, DA TI USPEH LAHKO STOPI V GLAVO.
NAM JE STOPIL V PRTLJAŽNI PROSTOR.
Namesto, da bi preprosto proslavljali ob dosežkih v več kot stoletju razvoja, smo se raje odločili, da jim priskrbimo 
novo domovanje. Novi Škoda Superb Combi – avto, ki je vsota naših največjih idej. Na primer radodarnega 
prtljažnega prostora z do 1.865 litri prostornine. Ali zmogljivega motorja 3.6 FSI, ki ga podpirata avtomatski DSG 
menjalnik in 4x4 pogon. Je tudi vsota številnih premišljenih dodatkov, kot so panoramsko strešno okno in peta vrata, 
ki se odpirajo in zapirajo s pritiskom na gumb. Seznanite se s temi in še mnogimi drugimi idejami na testni vožnji. 

Novi ŠkodaSuperb Combi. Vsakdo raste z uspehom. Že od 20.990 €.

www.skoda.si
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2 za model  
Superb Combi: 5.9–10.2 l/100 km, 155–237 g/km

SIMPLY CLEVER

SkodaSuperbCombi Skoda210x280.indd   1 2/15/10   2:23:29 PM
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Petr Podlipny
Direktor blagovne znamke Škoda

Živimo v časih, ko ni prav lahko biti 
pameten. Svet, v katerem živimo, se 
je namreč zelo spremenil. Z njim so 
se spremenili tudi mnogi, do zdaj na 
videz trdni temelji in vrednote, na 
katerih so temeljile naše odločitve, 
tako tiste velike kot tudi tiste drobne, 
vsakodnevne. Pa nikakor ne gre 
samo za gospodarsko krizo. Ta je le 
spodbudila nova vprašanja, na katera 
moramo odgovoriti. 

Drugače gledamo na svet okoli 
sebe, drugače dojemamo naravo, 
občutljivejši smo za to, čemu in 
zakaj bomo namenili svoj čas in 
denar. Drugače gledamo tudi na 
svet stvari, ki jih potrebujemo in jih 
marsikdaj simbolizirajo blagovne 
znamke. Vstopamo v čas, ko je treba 
biti preprosto brihten, ko se je treba 
otresti mnogih stereotipov, ko je 
treba zgolj opaziti prave vrednosti 
stvari, ki jih potrebujemo (še posebej 
v primerjavi s ceno), in prepoznati 
kvaliteto.

Pred vami je prva posebna izdaja 
revije, ki z naslovom povzema geslo, 
ki ga je v svoje jedro vgradila blagovna 
znamka Škoda. Vsebina revije je 
povezana z mobilnostjo, s potovanji in 
prevozi, ki ostajajo eno pomembnih 
vprašanj v naših življenjih, po drugi 
strani pa je povezana z blagovno 
znamko Škoda, o kateri sem prepričan, 
da prinaša zelo zanimive odgovore na 
vprašanja današnjega časa. Še posebej 
pa sem vesel, ker revija Simply Clever 
spremlja na pot novi model Superb 
Combi, ki tudi v razredu zahtevnih 
poslovnih vozil postavlja zanimive 
nove standarde. Preverite …  
Do življenja je pač treba imeti  
brihten odnos.
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Za BRIHTEN oDNos  
Do moBIlNosTI 
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UVODNIK  I  SIMPLY ClEVER

IZDajaTeLj: PORSCHe SLOVeNIja d.o.o. I Petr Podlipny, direktor blagovne znamke Škoda I Bravničarjeva ul. 5 
1000 Ljubljana I info@skoda-auto.si I www.skoda.si I ODgOVORNI UReDNIK: Marko Petauer, marko.petauer@porsche.si 
IDejNa IN OBLIKOVNa ZaSNOVa TeR UReDNIŠTVO: PM, poslovni mediji, d. o. o. www.p-m.si I FOTOgRaFIje: arhiv 
Škoda I TISK: Tiskarna Schwarz, d. o. o. I DaTUM NaTISa: februar 2010  NaKLaDa: 22 000 izvodov I ŠTeVILKa: 1/2010

KoloFoN

RaZMIŠLjajMO ZUNaj OKVIROV 
Preprosto brihtni izumi 
in domislice za življenje

NeSKONčNa LaHKOST gIBaNja
Kaj danes pomeni avto, kaj  
vse počnemo v njem in kako 
si ustvariti vožnjo »po meri«?

ŽLaHTNOST PROSTORa
Superb Combi navdušuje  
z mešanico elegance, 
funkcionalnosti in prostornosti.

NeKOč IN DaNeS: aLI STe VeDeLI?

NeVIDNa ODeja V aTMOSFeRI

V DRUŽBI DeSeTIH NajBOLjŠIH
Skrivnosti češkega  
tekočega zlata

OD ZLaTe RIBICe  
DO ZOBNe ŠčeTKe

2
0

1
0

M
a

R
e

C



UsB-ČITalEC sIm-KaRTIC  
Koliko dragocenih informacij in podatkov 
shranjujemo na ranljivih mobilnih telefonih, ki 
se lahko vsak hip pokvarijo! čitalec SIM-kartic 
je priročen USB-ključek, v katerega vstavimo 
svojo mobilno kartico in s pomočjo priloženega 
programa na računalnik skopiramo svoj mobilni 
imenik in SMS-sporočila ter uredimo PIN-kode. 
Kopija podatkov se bo ob »nesreči« našega 
telefona izkazala za enega boljših preventivnih 
ukrepov.    

lETEČa BUDIlKa  
ekstremni zaspanci lahko 
izbrišejo besede »zaspal sem« 
iz svojega besedišča. Konec je s 
tipko »snooze« in z maničnimi 
ponedeljkovimi jutri, saj leteča 
budilka ob vklopu ne samo piska, 
ampak hkrati še poleti po sobi. 
Kdor jo hoče izklopiti, jo mora 
najprej ujeti in za to je seveda treba 
– vstati. Ne najnežnejše, zagotovo 
pa učinkovito bujenje. 

ZloŽlJIVI ZVoČNIKI   
Potovanje z glasbeno opremo še nikoli ni bilo lažje! 
Zložljivi 1-vatni zvočniki, narejeni iz recikliranega 
papirja, so lahki in zavzemajo malo prostora. Za svoje 
delovanje ne potrebujejo baterij ali električnega 
napajanja. Sestavimo jih v osem centimetrov veliko 
kocko, ko pa se odpravimo na potovanje, jih preprosto 
zložimo nazaj v plosko površino in pospravimo v torbo 
za prenosni računalnik. Zvočnike lahko priključimo na 
katero koli avdionapravo z izhodom za slušalke.

VSaK DaN USTVaRjaMO, UReSNIčUjeMO, OBLI-
KUjeMO IN SNUjeMO IDeje Za BOLjŠI jUTRIŠNjI 
DaN. DO SeDaNjOSTI STa NaS PRIPeLjaLI čLO-
VeŠKa INOVaTIVNOST IN ŽeLja PO NaPReDKU 
IN VODILI NaS BOSTa TUDI V PRIHODNOST.

Povsod okoli nas ležijo dobre ideje, ki nam omogočajo preprostejše življenje; nekaterih se ne 

zavedamo več, druge nas vedno znova navdušujejo. Domišljija, znanje, praktičnost 
in vizija prihodnosti so glavne sestavine spodaj naštetih predmetov. »Vse, kar se je dalo 

izumiti, je že izumljeno!« je dejal nekdo na pragu devetnajstega stoletja. Kako zelo se je motil!    

www.hocemto.si

www.origaudio.com

www.hocemto.si

RaZmIŠlJaJmo ZUNaJ  

oKVIRoV

BRIHTNO  I  SIMPLY ClEVER

Besedilo: Špela Zakotnik 



5

sUNNaN     
Namizna lučka, ki ne potrebuje elektrike, ampak 
deluje na sončno energijo. Na podstavku ima 
vgrajen del s sončnimi celicami, ki sončno svetlobo 
spreminjajo v električno energijo. Lučka po celem 
dnevu »sončenja« sveti približno tri ure. Lahko jo 
napolnimo tudi na oblačen dan, vendar je takrat 
čas polnjenja daljši (več kot dvanajst ur). Na neki 
način je tudi simbol porasta izkoriščanja sončne 
energije kot alternativnega vira, ki bo po napovedih 
strokovnjakov kmalu zamenjal konvencionalne vire 
elektrike. Naj torej sveti sonce!

PoDPlaT     
eden najbolj opevanih izumov 
vseh časov je zagotovo kolo. 
Obstaja pa še veliko iznajdb in 
domislic, ki še zdaleč niso požele 
toliko slave. ena takšnih je podplat 
– danes majhna vsakdanja stvar, ki 
ji ne posvečamo veliko pozornosti 
(morda le ob nakupu čevljev) – 
izum, ki je človeku omogočil, da 
prehodi desetkrat večjo razdaljo, 
kot bi jo lahko premagal bos. 
Tisti, ki se je domislil, da med 
svojo nogo in tla postavi plosko 
površino, je zadel žebljico na 
glavico. Kdor se ne strinja, naj se 
preizkusi golih nog!

IPaD ToUCH     
Pa smo ga dočakali – skoraj dve leti ugibanj in namigovanj 
o novem applovem izdelku je dočakalo dan D, pravzaprav 
dan a. apple je januarja v ZDa predstavil napravo za 
brskanje po spletu, branje in pošiljanje elektronske pošte, 
ogled fotografij in videov, poslušanje glasbe itd. Kaj je 
novega? iPadov odzivni zaslon Multi-touch visoke ločljivosti 
uporabniku omogoča fizično interakcijo z vsebinami in 
aplikacijami. iPad je skupek napredne tehnologije in dizajna 
ter lahko prenosen, saj tehta manj kot kilogram. Za vse 
ljubitelje tehnike in applovih stvaritev zagotovo izdelek leta. 

www.apcom.si/slv/

www.ikea.com/gb/en/

5 BRIHTNIH NaPoVEDI  
Za PRIHoDNosT:

Držite se načela »Simply 
clever«! Olajšajte si svoje 
življenje z inovativnimi pristopi 
k vsakdanjim težavam in jih 
spremenite v preproste rešitve. 
Držite se brihtnih idej in poza-
bite na nepotrebne komplika-
cije. Sliši se preprosto. Zakaj  
ne bi bilo?

Dober načrt kriznega 
menedžmenta je ključen. če 
smo se kaj naučili iz zadnjih 
dveh let, je, da moramo biti 
pripravljeni na vse. Kdor se bo 
hitro in pametno odzval na 
kritično situacijo, bo uspešen. 
Za to pa je treba planirati in 
graditi za nepredvidljiv jutrišnji 
dan. Tako v poslovnem kot v 
osebnem življenju. 

če nisi na spletu, ne 
obstajaš. Internet je okno 
v svet in danes to velja bolj 
kot kdaj prej. Tudi leto 2010 
bo leto Facebooka, Twitter-
ja, google Wavea in drugih 
socialnih omrežij, ki med seboj 
povezujejo ogromno število 
ljudi po vsem svetu. Prisotnost 
obvezna! Tudi internetne strani 
so eden ključnih komunikacij-
skih tokov za doseganje široke 
publike. Kako je videti vaša? 

»Najboljši način napove-
dovanja prihodnosti je, da jo 
izumite.« (Michael Kami)

»Content marketing« naj 
bo sestavni del vaše poslovne 
strategije. Podjetja lahko danes 
na nešteto načinov neposre-
dno komunicirajo s svojimi 
kupci, že pridobljenimi in po-
tencialnimi. Vse zahtevnejši in 
vse bolj izobraženi potrošniki 
iščejo relevantne, verodostoj-
ne in uporabne informacije. 
če jim jih zagotovite na način, 
kakršnega si želijo, boste z 
njimi dolgoročno vzpostavili 
zvest odnos, gradili blagovno 
znamko in uživali rast podjetja. 
Revija Simply Clever je že del 
te res preprosto pametne  stra-
tegije »content marketing«. 
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(Za)PISaNO  I  SIMPLY ClEVER

POTeM KO je YeTI KONčaL jeSeNSKO TURNejO PO SLOVeNIjI  
IN KO SMO Že MISLILI, Da Se je ODPRaVIL DOMOV, NaZaj  
V ZaSNeŽeNe gORe HIMaLaje, SMO ga 4. FeBRUaRja  
SPeT LaHKO VIDeLI.

Tokrat se je pojavil na odru Cankarjevega doma! Uspehi slovenskih 

gospodarstvenikov, prejemnikov nagrad gZS-ja za izjemne gospodarske  

in podjetniške dosežke, so ga tako navdušili, da je nagrajencem želel 
čestitati tudi sam. Sploh po tem, ko je slišal, kaj so ti povedali na odru.

Yeti na odru 
CaNKaRJEVEga Doma

V dvorani je bilo čutiti 
optimizem. Po težkem 
zadnjem letu so oči podjetnikov, 
menedžerjev, znanosti in vlade 
spet močno uprte v prihodnost. 
Borut Pahor, predsednik vlade 
Republike Slovenije, ki je ravno tega 
dne sprejela izhodno strategijo, je 
povedal, da želi z njo država postati 
zmagovalka na vseh področjih. 
Zmagovalci večera – nagrajenci pa 
svoje prihodnje poslovne cilje tako 
ali tako že zdaj zastavljajo v skladu z 
boljšim, lepšim, pa tudi bolj zelenim 
življenjem v prihodnosti.

Takšno prihodnost si želi tudi Yeti, 
ki se je na podelitev slovenskih 
gospodarskih oskarjev pripeljal s 
svojim srebrnim Škoda Yetijem, 
na sprejem pa je povabil še enega 
Škodinega predstavnika – novi 

model Škoda Superb Combi. Tudi 
Škoda namreč že danes vlaga v 
prihodnost. V svoje avtomobile 
vgrajuje najsodobnejše tehnologije 
za še varnejšo, zanesljivejšo in 
okolju prijaznejšo vožnjo, sodobne 
oblikovalske rešitve pa voznika 
in sopotnike zapeljejo v popolno 
udobje in užitek. 

Škoda je bila generalni pokrovitelj 
dogodka in je v Cankarjevem domu 
premierno predstavila vrhunsko 
vozilo Škoda Superb Combi. 
Zapeljati se tokrat z njim sicer ni 
bilo mogoče, so se pa vsi Škodini 
modeli – Yeti, njegova simpatična 
žena, Škoda Yeti in Škoda Superb 
Combi – tako, kot je običajno 
za dogodke na rdeči preprogi, 
ves večer z veseljem nastavljali 
objektivom paparacev. 

Letos so si po mnenju strokovne komisije prestižno nagrado gZs-ja ZasLužiLi: 

Zorko a. Cerkvenik, istrabenZ pLini; mojCa kert kos, petroL energetika; tone 

stanovnik, ŠpiCa internationaL; tomaž žepič, LpkF Laser & eLektronika; bogdan 

obLak, obLak CommerCe; sonja rajh, FarmteCh; peter žigante, savaprojekt.

01 Borut Pahor, predsednik vlade 
Republike Slovenije, je na odru pouda-
ril, da je treba izpostavljati zmagovalce, 
tiste, ki jim je uspelo, in da se moramo 
zavedati, da so ti tudi med nami, ne  
le v tujini.

01 02

02 letošnji nagrajenci za izjemne 
gospodarske in podjetniške dosežke.

03 obisk iz vesolja, prihodnosti, 
drugih dimenzij?

05  aleša Kandus, medex,  
in Maja Makovec Brenčič, ekonomska 
fakulteta v Ljubljani. Bi se dami pustili 
zapeljati Škodinemu Superb Combiju?

04 Yeti je visoke vrhove Himalaje 
zamenjal z visoko družbo slovenskih 
gospodarstvenikov in jih na podelitvi 
nagrad gZS-ja pozdravil tudi z odra 
Cankarjevega doma.

Besedilo: Urša Henigman
Fotografije: Žare in Uroš Modlic ter Zaklop
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Škoda je bila generalni pokrovitelj dogodka in je v Cankarjevem domu 

premierno predstavila vrhunsko vozilo Škoda superb Combi. 
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06 Tone stanovnik, Špica International: 
»V Špici se podajamo na nove poti in nove 
vrhove.« Da ni imel v mislih vrhov  
Himalaje?

07 Bi Yeti rad ključe svojega avtomobila 
menjal za dobro hrano? Morda se bo z direk-
torico Vivo cateringa, jernejo Kamnikar, lahko 
dogovoril.

10 mojca Kert Kos, Petrol Energetika: »Ko 
veš, kje si, veš, kam lahko greš.« Mi pa doda-
jamo – z Yetijem bo pot gotovo zabavnejša.

09 Prvi mož Petrola, aleksander Svetelšek, 
je Yetija pobaral, kateri energent ga najbolje 
spravi v pogon.

08 Kaj je o superbu zanimalo dr. Vasilija 
Prešerna, izvršnega direktorja za strategijo, raz-
voj in investicije v SIj-u? Petr Podlipny, direktor 
Škode Slovenija, je vedel vse odgovore.

11 aswin Kumar shrestha, častni konzul 
Nepala: »Yetija pa poznam, on prihaja iz naših 
krajev, iz Himalaje!« 



XXX  I  SIMPLY ClEVER

V aVTOMOBILIH PReŽIVIMO VSe Več čaSa.  
UPORaBLjaMO jIH KOT MOBILNe PISaRNe, 
PROSTOR Za RaZMISLeK IN SPROSTITeV, 
PRIROčNO SKLaDIŠče Za ŠPORTNO  
OPReMO IN Za VSaKODNeVNe NaKUPe  
TeR PRILOŽNOSTNI ŠOLSKI aVTOBUS. 

In na koncu, a nikakor ne nepomembno: vožnja je zadovoljstvo, 
je preseganje lastnih fizičnih možnosti ter zlitje človeka 
in stroja. Svoboda, neodvisnost in možnost – kamor koli in kadar koli. 

avto je eden najizrazitejših civilizacijskih fenomenov in o tem govori 

članek, ki je pred vami.

neskončna 
LaHKOST gIBaNja

lJUBEZEN Do sVoBoDE
Tehnologiji je glede na analize 
redkokje uspelo zadovoljiti 
človekove potrebe tako, kot je to 
storila z avtomobilom, in malo 
verjetno je, da bo to lahko s 
čim ponovila. argumenti v prid 
avtomobilu so splošno znani: 
prikladnost, hitrost, udobje, 
osebna svoboda in ne nazadnje 
njegov ekonomski pomen. Kljub 
temu pa ti racionalni razlogi ne 
pojasnjujejo, zakaj avto v ljudeh 

sproža tako močna čustva, kar 
je opaziti predvsem v trenutkih, 
ko bi vladni ukrepi želeli omejiti 
število avtomobilov na cestah 
in povečati uporabo sredstev 
javnega prevoza. Psihološki 
motiv vožnje nam lahko pojasni 
nekaj zgodovinskih dejstev. 
Nizozemski klinični psiholog 
René Diekstra in višji svetovalec 
na nizozemskem okoljskem 
ministrstvu Martin Kroon v 
svoji raziskavi o avtomobilih in 

vedenju pojasnjujeta: »Homo 
sapiens je bil v svojem izvoru 
nomadski lovec oz. nabiralec, 
kar daje naši reakciji na možnost 
mobilnosti, kot jo ponuja avto, 
neposredno razširjenje tendenc, 
zasidranih globoko v naši genski 
in živčni strukturi.« Ob tem 
dodajata še: »Osebna svoboda, 
ki jo omogoča avtomobil, zato 
ni stranski produkt, ampak je 
osnovni motiv za njegov nakup  
in uporabo. 

Besedilo: Nika Logar in andreja Cepuš
Fotografije: Shutterstock
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DomaČNosT  
Na ŠTIRIH KolEsIH 
avto je človeku dal možnost, da 
preprosto potrdi svoj teritorij 
kjer koli na svetu, tako z vožnjo 
kot s parkiranjem. Z vso notranjo 
opremo, danes tudi mobilno 
pisarno, udobnostjo in varnostjo 
je avto odgovor na človekovo 
potrebo po mobilnosti in širitvi 
teritorija brez izgube udobja 
domačega prostora. Lenka 
Kavčič, vodja katedre za notranjo 

opremo na Visoki šoli za dizajn, 
pravi: »Brez dvoma lahko rečem, 
da ima avtomobil v današnjem 
času zagotovo več poveličujočih 
vlog kot kadar koli v času svojega 
obstoja. Neverjetne čustvene 
povezave in poistovetenja 
lastnikov s svojimi jeklenimi 
konjički danes presegajo tudi že 
v psihologiji ustaljene predstave. 
avto je danes mnogo več kot 
samo sredstvo za prevoz do 
želenega cilja.« avto daje vsebino 

tudi našemu času. V mestu Los 
Mochis v Mehiki se vsako nedeljo 
zvečer vsaj polovica prebivalcev 
od desetih pa vse tja do polnoči 
vozi s svojimi avtomobili po ulicah 
in križari naokoli. gre za »ritual na 
kolesih«, ki vključuje tudi možnost 
aktivnega udejstvovanja v družbi. 
Tak način zadovolji tudi potrebo 
po varnosti pred zunanjim 
svetom. avto nam daje varno 
zavetje, je nasprotje ranljivosti  
in postane naša druga koža. 

9

VoŽNJa Po mERI

V poslovnem vozilu je čas še 
dragocenejši, dragoceno pa 
je tudi dobro počutje, ki mora 
kljub dolgemu delovniku trajati 
ves dan. 
Priporočamo vam pet 
dodatkov za izboljšanje vaše 
poslovne vozne izkušnje.  

OPReMa Za PROSTO-
ROčNO TeLeFONIRaNje  
Da boste med vožnjo  
lahko varno prevzeli  
vse pomembne klice.

MULTIMeDIjSKa VTIčNI-
Ca MDI (za iPod, aux in USB 
povezavo) 
Najpreprostejši način za poslu-
šanje najljubše glasbe  
na službeni poti.

eLeKTRIčNa VTIčNICa  
Napolnite svoj prenosnik na 
poti na sestanek.

gPS-NaVIgaCIja  
Z njo bomo hitreje in z manj 
stresa našli svoj cilj.

OgReVaNI SeDeŽI  
Predvsem v hladnejših dneh 
bodo blagodejno vplivali na 
počutje voznika in potnikov. 

PaNORaMSKO  
STReŠNO OKNO  
Pogled v nebo pričara neverje-
ten občutek svobode.
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ENZo 
smREKaR  
glavni poslovni 
direktor,  
Skupina Droga 
Kolinska
 

Prve tri asociacije  
na besedo avto?
Svoboda, nova doživetja, družba.
se rajši vozite sami ali  
ste rajši sopotnik in kako 
preživljate daljše vožnje?
Najrajši vozim sam, ker tako 
najbolje čutim avto, cesto in okolje. 
Službeno uporabljam voznika, da 
lahko delam na poti. Že več let se 
za prvi maj z družbo odpravimo na 
kulinarična potepanja po bližnjih 
deželah, kot so Toskana, Piemont, 
Ligurija, Marche, Provansa itd. 
Izogibam se velikim turističnim 
središčem in poskušam najti še 
neodkrite bisere, lokalno kulinariko, 
vina, pogovor z domačini. 
Pred vami kolona, nikjer 
nobenega izvoza. Kako se 
odzovete, s čim si zapolnite čas? 
Zastoje sovražim predvsem zato, 
ker hočem vedno biti točen. 
Sicer sem popolnoma povezan 
s sodobno tehnologijo, tako da 
čakanje v avtu lahko izrabim za 
pregledovanje e-pošte, interneta, 
usklajevanje itd.
Če bi odprli svoj prtljažnik,  
kaj bi zagledali v njem?
Rad imam velike avtomobile, 
ker imam vedno zmerno poln 
prtljažnik. Kaj je v njem, je odvisno 
od sezone: kaj v zvezi s športom, 
drugače pa službeni vzorci naših 
izdelkov.

TaTJaNa FINK 
glavna 
direktorica, 
Trimo, d. d. 
Prve tri 
asociacije  
na besedo avto? 

Prevoz, razdalja, varnost, udobje.
se rajši vozite sami ali  
ste rajši sopotnik in kako 
preživljate daljše vožnje? 
eno in drugo. Predvsem je to 
odvisno od razdalje in od tega, ali 
je za menoj naporen dan ali ne. če 
vozim, se skoncentriram na vožnjo. 
če sem sopotnik, opazujem okolico, 

se pogovarjam ali razmišljam.
Pred vami kolona, nikjer 
nobenega izvoza. Kako se 
odzovete, s čim si zapolnite čas? 
Z glasbo ali s pogovorom.
Če bi odprli svoj prtljažnik, kaj bi 
zagledali v njem?
Kovček, športne copate, trenirko.

RoK goloB 
skladatelj, 
aranžer, 
producent 
in multi-
inštrumentalist

Prve tri asociacije  
na besedo avto? 
Užitek, vožnja z dodatkom (opraviti 
telefonske klice), nervozni slovenski 
vozniki.
se rajši vozite sami ali ste rajši 
sopotnik in kako preživljate 
daljše vožnje?
Rad imam, da stvari variirajo. Nekaj 
časa se rajši vozim sam, potem 
spet rajši v družbi. Dolge vožnje 
preživim ob poslušanju dobre 
glasbe z dobrim »sound« sistemom. 
V tem času opravim največ klicev, 
seveda na varen način, uporabljam 
bluetooth. Včasih lahko predelam 
v glavi kakšne dogodke, razmislim, 
velikokrat dobim tudi kakšen 
preblisk, idejo.
Pred vami kolona, nikjer 
nobenega izvoza. Kako se 
odzovete, s čim si zapolnite čas? 
To je odvisno od tega, koliko časa 
imam na razpolago. Rečem si, da 
je situacija pač taka, in najbolje jo 
je sprejeti. Takrat sta na sporedu 
glasba in še kak telefonski klic.
Če bi odprli svoj prtljažnik,  
kaj bi zagledali v njem?
Dve možnosti: ali kopico 
inštrumentov – klaviature, bobne 
in kitare – ali pa rdeče pregrinjalo 
za avto. 

goga 
sTEFaNoVIČ 
ERJaVEC plesna 
pedagoginja in 
koreografinja iz 
Plesnega foruma 
Celje

Prve tri asociacije  
na besedo avto? 
Prijatelj, ki čaka nate. Premagovanje 

razdalj. Udoben kotiček, v katerem 
se lahko umirim. 
se rajši vozite sami ali  
ste rajši sopotnik in kako 
preživljate daljše vožnje?  
Ker imam pestro življenje, v 
katerem sem obkrožena z ljudmi, 
se rada vozim sama. To je zame 
vrsta sprostitve. V prvi vrsti se rada 
vozim. Vožnjo si popestrim z dobro 
glasbo, ki v meni vedno vzbuja 
različne ustvarjalne asociacije. V 
mislih ustvarjam koreografije, iščem 
nove ideje … Tudi naravo rada 
opazujem med vožnjo. Vedno se 
zavedam lepot, ki me obkrožajo. 
Pred vami kolona, nikjer 
nobenega izvoza. Kako se 
odzovete, s čim si zapolnite čas? 
Izhod v stiski je vedno dobra glasba. 
Če bi odprli svoj prtljažnik,  
kaj bi zagledali v njem? 
Ker smo pogosto na gostovanjih, se 
v prtljažniku vedno najde kakšen 
rekvizit naših predstav. 
 

PETER KaUZER 
slovenski 
kajakaš, svetovni 
prvak v slalomu 
na divjih vodah
Prve tri 
asociacije 

na besedo avto?
Hitrost, moč, varnost.
se rajši vozite sami ali ste rajši 
sopotnik in kako preživljate 
daljše vožnje? 
Odvisno od dolžine poti. Najrajši 
sem voznik sam, je pa dobro  
imeti družbo na daljši turi. 
V avtu poslušam glasbo, po  
navadi me okolica še preveč 
zanima, saj mi za volanom hitro 
postane dolgčas. Pridejo pa 
trenutki, ko izključim misli  
in se samo vozim. 
Pred vami kolona, nikjer 
nobenega izvoza. Kako se 
odzovete, s čim si  
zapolnite čas? 
Najprej sem malo nervozen,  
ampak se hitro sprijaznim  
s situacijo in poslušam glasbo,  
če pa imam koga ob sebi, se 
pogovarjam z njim. 
Če bi odprli svoj prtljažnik,  
kaj bi zagledali v njem? 
Prvo pomoč, varnostni jopič, 
opremo za kajak.

V SReDIŠčU  I  SIMPLY ClEVER

DNEVNa alI DEloVNa soBa Na KolEsIH: KaJ sE DogaJa mED VoŽNJo?

»ŽENsKE sE  
v segmentu 
poslovnih vozil,  
čeprav je stereo-
tipno prepričanje 
drugačno, ne od-
ločajo za manjša, 
okretnejša vozila. 
Ravno nasprotno, 
pogosto prav 
ženske uporabni-
ce povprašujejo 
po prestižnejših 
znamkah in mo-
delih.« 

Matjaž Mlakar, 
Porsche  
Verovškova 
 
Z Vso NoTRaNJo 
opremo, danes 
tudi mobilno 
pisarno, udobno-
stjo in varnostjo je 
avto odgovor na 
človekovo potrebo 
po mobilnosti 
in širitvi terito-
rija brez izgube 
udobja domačega 
prostora.
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NoTRaNJosT JE  
TIsTa, KI REs ŠTEJE
Potrebe in zahteve voznikov 
postajajo vse kompleksnejše, 
raznovrstnim funkcijam vozil 
današnjih poslovnežev pa 
morajo s svojimi rešitvami 
slediti tudi proizvajalci vozil. 
»Poslovni uporabniki navadno 
povprašujejo po limuzinah 
srednjega in višjega cenovnega 
razreda, v zadnjem času pa 
opažamo trend, da pri nakupu 
vse manj pozornosti posvečajo 
prestižni zunanjosti in znamki 
vozila, vse bolj pa jih zanimata 
varnost in funkcionalnost. Zanje 
je zelo pomembno udobje, 
na primer usnjena notranjost, 
elektronski pripomočki, kot 
so sistem za prostoročno 
telefoniranje, navigacijski 
sistem in vtičnice za polnjenje 
elektronskih naprav, pa so 
dandanes že samoumevna 
oprema poslovnih avtomobilov,« 
pove Matjaž Mlakar, prodajalec 
v ljubljanskem salonu Porsche 
Verovškova. 
Da so varnost, uporabnost 
in prijaznost do okolja 
pomembnejši od bleščeče 
zunanjosti, dokazujejo tudi 
nekateri slovenski poslovneži. 
»Najpomembnejše lastnosti 
vozila so varnost, varčnost 

pri porabi (manjši izpusti), 
udobnost in cena,« pravi 
Cvetana Rijavec, predsednica 
uprave družbe Ljubljanske 
mlekarne. Iste lastnosti kot 
prednostne pri izbiri izpostavlja 
tudi Robert Terčelj - Schweizer, 
direktor podjetja Farmedica, ki 
dodaja, da se navadno odloči 
za nakup dobro vzdrževanega 
rabljenega vozila. Torej razlik 
med spoloma pri poslovnih 
uporabnikih ni? »Mogoče se 
bo slišalo presenetljivo,« pravi 
Matjaž Mlakar, »ampak ženske več 
pozornosti posvetijo barvi vozila. 
Sicer pa se v segmentu poslovnih 
vozil ženske, čeprav je stereotipno 
prepričanje drugačno, ne 
odločajo za manjša, okretnejša 
vozila. Ravno nasprotno, 
pogosto prav ženske uporabnice 
povprašujejo po prestižnejših 
znamkah in modelih.« 

INTERJER Na NasloVNICI
Družbene spremembe 
prinašajo tudi spremembe v 
notranjem oblikovanju. Daniel 
Tomičić, zagrebški samostojni 
fotoreporter, strokovnjak za 
avtomobilizem in avtomobilski 
dizajn, tudi organizator 
konference o avtomobilskem 
dizajnu v Zagrebu, zase pravi, da 
uživa v izvirnem, inteligentnem 

in funkcionalnem interjerju 
avta. »Danes ima avto nove 
funkcije in zaradi prenosnega 
telefona ter interneta postaja 
'pisarna na kolesih'. Veliki zasloni, 
povezanost z internetom in 
multimedijska vtičnica MDI so 
rezultati tega trenda. Oblikovalec 
interjera Nikola Vidaković pravi: 
'avto kupite, če vam je všeč 
karoserija, nov model pa boste 
kupili le, če vam ustreza njegov 
interjer.'«
Pisarna na kolesih, oblikovanje 
po meri ... Kam torej kažejo 
trendi? Tomičić meni: 
»Individualnost je brez dvoma 
absolutna prioriteta za vse 
proizvajalce avtomobilov. čeprav 
večjim proizvajalcem to nekoliko 
upočasnjuje proizvodnjo, 
je vseeno lažje prilagajati 
notranjost avtomobila kot 
njegovo zunanjost. Leto 2010 bo 
prineslo nove barve, materiale in 
oblike, a nič revolucionarnega, 
ker to ni tisto, kar bi kupci 
želeli. Vozniki želijo volan. Po 
domišljiji dizajn interjerja lahko 
primerjamo z modno industrijo, 
kar najbolje kažejo konceptna 
vozila. Usnje in les sta še vedno 
simbol luksuza, tudi v športnih 
modelih. Se bodo pa materiali 
nekoliko zamenjali z umetnimi  
z boljšimi lastnostmi. Velik izziv

DaNIEl 
TomIČIć:
»Individual-
nost je brez 
dvoma 
absolutna pri-
oriteta za vse 
proizvajalce 
avtomobilov.«
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NEVaRNE RaZVaDE  
VoZNIKoV

Pri ameriškem nacionalnem 
uradu za varnost na avtocestah 
so ugotovili, da poleg  uporabe 
mobilnega telefona in precej 
samoumevnega pitja obstaja 
še vrsta drobnih navad, s 
katerimi vozniki ogrožajo sebe 
in varnost drugih. 

Uporaba brezžičnih 
naprav je nevarna, ker jih mo-
ramo pred uporabo poiskati, 
vključiti, povezati …

Skrb za osebno higieno, 
urejanje pričeske ali nadevanje 
nakita sodijo pred ogledalo v 
kopalnici.

Spreminjanje nastavitev 
na armaturni plošči zahte-
va sklanjanje, iztegovanje, 
brskanje …, ob čemer pogosto 
pozabimo gledati na cesto.

Kajenje je nevarno samo 
po sebi, še nevarnejši pa so 
iskanje cigaret in vžigalnika, 
prižiganje cigaret in seganje  
po pepelniku.
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»Avto je dAnes 

mnogo več kot  

sAmo sredstvo  

zA prevoz do 

želenegA ciljA.«  

Lenka kavčič, 

vodja katedre Za 

notranjo opremo  

na visoki ŠoLi  

Za diZajn

predstavlja tudi oblikovanje 
operativne plošče. Kot je dejal 
oblikovalec ed Welburn: 'čakam 
dan, ko bom na naslovnici 
avtomobilistične revije videl 
fotografijo interjerja.'«  
Vzbujanje čustev? Vsekakor. Ne 
gre torej za vožnjo od točke a 
do točke B, gre za vsebino med 
tema dvema točkama. Vse, kar 
se dogaja okoli tega, dodaja 
kvaliteto, dobro počutje in nove 
izkušnje čutenja.

UČENJE, INFoRmIRaNJE IN 
NEPogREŠlJIVosT glasBE
čas, ki ga preživimo v avtomobilu, 
je po eni strani pomembno 
pametno izkoristiti, po drugi 
strani pa je treba z opremo 
avtomobila poskrbeti, da 
bodo ure, preživete na cesti, 
predstavljale čim manjšo 
obremenitev. »Običajno v 
avtomobilu preživim okoli uro na 
dan, na službenih poteh v tujino 
pa tudi osem ali devet ur,« pravi 
Petr Podlipny, direktor blagovne 
znamke Škoda v Sloveniji. »Med 
vožnjo vedno poslušam glasbo 
in ob tem razmišljam o delu ali 
se veselim povratka domov, 
telefoniram pa redko. Na dolgih 
poteh seveda tudi pijem in 
jem, včasih sem se s pomočjo 
CD-jev učil tujega jezika, če pa 
imam sopotnike, se zelo rad 
pogovarjam,« opisuje svoje 
navade med vožnjo. 

PRIVITI RaDIo V aVTo
Uradno za prvega komercialnega 
izdelovalca avtoradiev velja 
ameriško podjetje galvin 
Manufacturing Corporation, 
katerega ustanovitelja, brata 
galvin, sta leta 1930 javnosti 
predstavila prvi avtoradio, in sicer 
model Motorola 5T71, ki ga je bilo 
mogoče vgraditi v večino tedanjih 
avtomobilov. Zaradi vse večjega 
uspeha avtoradia – do leta 1933 
naj bi bilo v ZDa kar 100.000 
avtomobilov z vgrajenim radiem 
– sta ime Motorola pozneje 
začela uporabljati za celotno 
podjetje. Seveda pa komercialni 
proizvajalci niso bili prvi, ki so se 
domislili enkratne kombinacije 
vožnje in uživanja v glasbi. Skoraj 
desetletje pred njimi so radijske 
aparate v svoje avtomobile bolj ali 
manj uspešno vgrajevali tehnični 
navdušenci po vsem svetu, prvi 

… in povem ti, kdo si, bi 
lahko parafrazirali stari 
rek. V času, ko mnogi 
precejšen del dneva 
preživimo v avtomobilu, 
je ta poleg prevoznega 
sredstva postal priročno 
skladišče, podaljšek 
aktovke ali torbice, v 
katerem s seboj vozimo 
vse, kar potrebujemo v 
vsakdanjem življenju.

»Poleg obvezne opreme 
v mojem avtomobilu 
vedno najdete še pitno 

vodo, otroški sedež, 
CD-je, robčke, kemič-
ne svinčnike, drobiž, 
polnilec za mobitel, 
olje in rokavice, kapo, 
pogrinjalo, dežnik, pozi-
mi še snežne verige in 
raztopino za vetrobran-
sko steklo, poleti pa 
zelo pogosto opremo za 
golf, in kadar se vračam 
s poti na Češko, seveda 
veliko piva …«

Petr Podlipny, direktor 
blagovne znamke Škoda

oDPRI mI sVoJ PRTlJaŽNIK … 

radio pa naj bi v sopotnikova 
vrata svojega Forda T leta 1922 
vgradil osemnajstletni george 
Frost, predsednik radiokluba Lane 
High School iz Chicaga. 
Radijske postaje svojo 
programsko shemo posebej 

V SReDIŠčU  I  SIMPLY ClEVER

athingforcars.com
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strošek in dodatna skrb odveč,« 
pravi gašper Žvan iz podjetja 
avant car, ki se ukvarja z zasebnim 
in poslovnim najemom vozil, 
najemom vozil z voznikom in 
upravljanjem voznih parkov. »Za 
vsa vozila, pa naj gre za lastno 
vozilo ali vozilo, ki ga ima podjetje 
v lasti ali najemu, bi morali skrbeti 
po načelu dobrega gospodarja.« 
Osebnih predmetov, ne glede 
na to, koliko so vredni in kje 
parkiramo vozilo, v avtomobilu 
nikoli ne puščamo na vidnih 
mestih, saj so magnet za vlomilce. 
Zelo pomembna je varnost drugih 
oseb v avtomobilu, posebno 
otrok, ki so ravno zjutraj, ko je 
promet najgostejši, vozniki pa 
najbolj nestrpni, redni sopotniki 
svojih staršev. »če pri nakupu 
avtomobila poskrbimo zase s tem, 
da izberemo takega, ki je udoben, 
varen in ustreza našim zahtevam 
ter potrebam, potem moramo 
poskrbeti tudi za otroke, ki se 
v njem vozijo,« je nepopustljiv 

prilagajajo poslušalcem v 
avtomobilih. »V 'drive time' 
terminu, zjutraj in popoldne, 
še aktivneje spremljamo 
dogajanje na cestah in 
pogosteje objavljamo prometne 
informacije,« pojasnjuje David 
Irgolič, glavni in odgovorni 
urednik Radia Center. Zvrst in 
glasnost glasbe v avtomobilu 
vplivata tudi na varnost vožnje. 
glasba s hitrim ritmom naj bi po 
izsledkih izraelskih raziskovalcev 
spodbujala voznike k hitrejši, 
manj previdni vožnji, (pre)glasna 
glasba pa zmanjša sposobnost 
osredotočanja na vožnjo.

ImEJmo ga RaDI!
Na varnost vožnje v veliki meri 
lahko vplivamo sami, tudi s 
skrbnim vzdrževanjem in nego 
svojega vozila. a kot kaže, to ni 
tako samoumevno, kot se morda 
zdi. »Pri vozilih, ki jih imamo v 
zasebni lasti, pogosto pozabljamo 
na te stvari, saj sta nam vsak 

Bojan Žlender s Sveta za 
preventivo in vzgojo  
v cestnem prometu.

NEUsTaVlJIVa  
PRIVlaČNosT VoŽNJE
Dejstvo je, da v avtomobilih, 
s tem pa v gneči in prometnih 
zastojih, ki povzročajo slabo  
voljo, preživimo vse več časa.  
V toku hitrega ritma vsakdanjika 
nam trenutki v avtu lahko 
izpolnijo potrebo po zasebnosti. 
Kljub temu da je vožnja danes 
draga, čeprav je vedno težje najti 
parkirni prostor in se je skoraj 
nemogoče izogniti kolonam 
na cesti, pa bo ravno zaradi 
psiholoških prednosti vožnje z 
avtom javni prevoz težko pridobil 
veljavo. avtomobilov na cesti, kot 
kaže, ne bo vedno manj. Bodo 
pa ekološko in tehnološko vedno 
bolj razviti in posameznik bo 
lahko v njih svoj čas preživljal po 
potrebi: koristno, družabno ali 
meditativno. Da bo le varno.

SIMPLY ClEVER

IZBERImo VaREN  
in udoben avto, 
ki ustreza našim 
željam in potrebam, 
se razveselimo z 
dobro glasbo ali 
poiščimo svojo 
najljubšo radijsko 
postajo in resnično 
uživajmo v vožnji.

glasBa 
Najbolj 
priljubljena za 
poslušanje med 
vožnjo je po les-
tvici VH1 skladba 
Born to be wild 
(Steppenwolf).

2
0

1
0

M
a

R
e

C



SVeT MODROSTI  I  SIMPLY ClEVER

UsTVaRJalNosT IN oBlIKoVaNJE 
Ne POZNaTa Meja

Kakšen je bil vaš odziv, ko ste 
izvedeli, da boste postali glavni 
oblikovalec družbe Škoda auto? 
Znamka Škoda je imela vedno 
posebno mesto v mojem srcu, saj 
sem odraščal na češkoslovaškem 
in zato me je ta novica še posebej 
razveselila.

ali vodenje oddelka za 
oblikovanje vključuje več 
oblikovanja ali več upravljanja? 
Ta funkcija sicer vključuje več 
upravljanja, vendar moraš ostati 
ustvarjalen in imeti popoln pregled 
nad dogajanjem. Od vsakega 
posameznika je odvisno, kateremu 
področju daje prednost. Ustvarjalni 
del je zame zelo pomemben in 
čutim odgovornost za to, kam je 
usmerjen razvoj. Ravnotežje med 
ustvarjalnostjo in organizacijo je 
izredno pomembno ter odvisno 
predvsem od ekipe, s katero delaš.

Delali ste za več avtomobilskih 
znamk v koncernu Volkswagen. 
Kaj zanimivega in posebnega 
je pri vsaki od njih? Vsaka 
od znamk ima zame poseben 
pomen. VW mi je pomenil prvi 
korak v avtomobilskem dizajnu 
in neverjetno izkušnjo. Proizvaja 
avtomobile, ki izpolnjujejo zahteve 
velikega števila kupcev. Bugatti 
mi je omogočil delo v popolnoma 
drugih dimenzijah, mislim na 
njegovo ekstravagantnost in 
brezčasnost. audi je sinonim 
za natančen in popoln izdelek 
s poudarkom na kakovostnem 
materialu in izredno natančnem 
delu. Škoda predstavlja povezavo 
med vsemi temi vrednotami – med 

kakovostjo, ustvarjalnostjo in 
funkcionalnostjo – kupcu skuša dati 
več kot le dober avto za razumno 
ceno. Poskuša mu dati način 
življenja, mu polepšati vsak dan in 
izboljšati njegovo počutje. 

ali obstajajo omejitve 
oblikovanja Škodinih 
avtomobilov? Je smer, v katero 
naj gre razvoj znamke, že vnaprej 
določena? Vsaka znamka koncerna 
ima svojo specifično vlogo. Škoda 
stoji na trdnih temeljih, svoj položaj 
je vzpostavljala več let in ta tudi 
določa njen nadaljnji ustvarjalni 
razvoj. To se nanaša predvsem 
na komunikacijo in dobre 
ideje. Omejitev ustvarjalnosti 
in oblikovanja ni, morda je 
pomembno le dejstvo, da mora 
imeti končni izdelek neki smisel.

oblikovati avtomobile, ki bodo 
resnične kupce dosegli šele 
čez nekaj let, je verjetno težko 
delo. Kako uganete, kaj bo čez 
nekaj let veljalo za trend, in 
kje najdete navdih za te ideje? 
Res je, da morajo biti oblikovani 
avtomobili za kupce privlačni tudi 
čez nekaj let, ko bodo dejansko 
lansirani na trg, ampak ti pogoji 
so enaki tudi za naše tekmece. 
Moj cilj, ki je verjetno enak 
cilju vsakega oblikovalca, je, da 
ustvarim izdelek, ki se bo ljudem 
zdel privlačen, kolikor dolgo je 
mogoče, ki bo brezčasen. Kupcem 
želimo ponuditi takšen avto, da 
ne bodo nikoli obžalovali, da so 
ga kupili. Navdih črpam iz mnogih 
različnih virov: iz okolja, ki me 
obkroža, ljudi, različnih mnenj 

o dogajanju v svetu in iz drugih 
ustvarjalnih področij, kot so 
arhitektura, grafično oblikovanje in 
tudi mediji. Te zunanje spodbude 
pa le dopolnjujejo natančno in 
sistematično opravljeno raziskavo 
avtomobilskega trga. Naš cilj je, 
da avtomobili postanejo več kot le 
skupek kovinskih delov, vdahniti 
jim moramo del kulture njihovih 
ustvarjalcev.

Kaj vam je všeč na trenutnih 
Škodinih modelih in kje 
vidite možnosti napredka v 
prihodnosti? Preporod znamke 
izpred petnajstih let pomeni 
neverjeten zagon in vesel sem, da 
sem del ustvarjanja novih Škodinih 
avtomobilov. gradili bomo na 
trdnih temeljih, pa naj bo to prva 
ali druga generacija Octavie, 
drzen korak, kot je Roomster, ali 
domiselna verzija Superba. Ti 
izdelki kažejo veliko vloženega dela 
in truda, hkrati pa sledijo načelu 
»Simply clever« – so preprosto 
brihtni in ponujajo svojim kupcem 
vsaj eno ali več preprostih rešitev. 
Kaj pa prinaša prihodnost? 
Imam konkretne ideje. Postaviti 
potencialne kupce na prvo mesto je 
zagotovo prava usmeritev. Ti ljudje 
pa rastejo in se razvijajo, njihove 
zahteve so vedno večje in od 
avtomobila pričakujejo več kot le 
kakovosten izdelek, podkrepljen z 
dobro tehnologijo. Pričakujejo tisto 
nekaj več, to so karakter in čustva. 
Želim si, da ljudje ne bi kupovali 
naših avtomobilov na podlagi 
racionalnih odločitev, temveč na 
podlagi senzibilnosti, torej čustev, 
ki jih ta avto vzbudi pri njih.

Meje MOgOčega SI POSTaVLjaMO SaMI, če DOVOLIMO RaZUMU, 
Da VKLeNe NaŠ SVOBODNI USTVaRjaLNI DUH. VeDNO OBSTaja 
PeŠčICa LjUDI, KI Se ZaVeDajO, Da SO OMejITVe SaMO V gLaVI  
IN Da NajBOLjŠe IDeje Ne LeŽIjO V KONVeNCIONaLNIH OKVIRIH. 

Vizionarski duh prepoznamo v Jozefu Kabaňu, vodji oblikovalskega oddelka 

družbe Škoda auto. Prišel je z zanimivimi konkretnimi idejami in kljub mladosti  

z bogatimi mednarodnimi izkušnjami. Vesel, da se spet vrača domov.

JoZEF KaBaŇ
 
Prihaja iz kraja  
Námestovo, ki 
leži na severu 
Slovaške. Na 
akademiji za 
likovno umetnost 
in oblikovanje  
v Bratislavi je štu-
diral industrijsko 
oblikovanje. Že  
v prvem letniku 
se je prijavil na 
natečaj za znamko 
Škoda, ki ga je leta 
1992 razpisal  
Volkswagen. Uvr-
stil se je na drugo 
mesto, kar mu 
je že v njegovih 
zgodnjih dvajsetih 
letih prineslo 
pogodbo za delo 
v Wolfsburgu. Leta 
1997 je diplomiral 
na The Royal  
college of art.  
Od takrat ustvarja 
v Volkswagnovem 
koncernu, kjer 
je razvil dizajn 
za športni avto 
Bugatti Veyron  
in od leta 2003 pri 
audiju koordiniral 
dizajn številnih 
serij avtomobi-
lov. Leta 2006 je 
prevzel vodenje 
audijevega centra 
za zunanji dizajn,  
s prvim februarjem 
2008 pa je začel 
svojo pot kot vodja 
dizajna znamke 
Škoda.

Besedilo: Š. N. 



SIMPLY ClEVER

Škodine avtomobile 
na oddeleku za 
oblikovanje ustvarja 
kar 71 oblikovalcev, 
ki prihajajo s češke, 
Slovaške, iz avstrije, 
Nemčije, s Švedske, 
Finske, iz Francije, 
Velike Britanije, avs-
tralije in Ukrajine.
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Škoda predstavlja povezavo med kakovostjo, ustvarjalnostjo 

in funkcionalnostjo – kupcu skuša dati več kot le dober avto za 

razumno ceno. Poskuša mu dati način življenja, mu polepšati  

vsak dan in izboljšati njegovo počutje.   



TReTja DIMeNZIja  I  SIMPLY ClEVER

ŽLaHtnost 
PROSTORa
KO gRe Za SUPeRB, NajVečjI ŠKODIN aVTOMOBIL ZDajŠNjega čaSa, Ne 
gRe BReZ NOSTaLgIje, KI SeŽe V TRIDeSeTa LeTa PRejŠNjega STOLeTja. 
TUDI TeDaNjI SUPeRB ISTe ZNaMKe je SLOVeL PO ODLIčNOSTI, IMeNIT-
NOSTI IN POMeNLjIVOSTI SVOjega IMeNa.

Besedilo: Tine garlič 

01 02 03ZDaJ ŽE TRaDICIoNalNI Škodin 
obraz: robusten, a prepoznaven, 
dominanten in prav nič modno 
muhast. Zaobljena blatnika obrobljata izrazit 
motorni pokrov, elegantni biksenonski žaro-
meti uporabljajo najmodernejšo tehnologijo 
aFS (smerno prilagodljivi žarometi). Prednji 
meglenki s funkcijo samodejnega vklopa ob 
zavijanju v ovinkih oblikovno dopolnjujeta 
markantno odprtino za zajem zraka, ki pou-
darja sodobno oblikovno zasnovo.

laHKa, DElNo alUmINIJasTa 
sprednja prema z vzmetnima no-
gama, trikotnimi prečnimi vodili 
s stabilizatorjem in dognano kinematiko. 
elektromehanski servoojačevalnik volana 
ter prisilno hlajeni zavorni koluti omogoča-
jo lahkotno vožnjo in natančno vodljivost.  
Dobra kolesna trakcija jamči za neoviran stik 
koles z voziščem. Pogonski sklop pa lahko kr-
milimo z elegantnim štirikrakim ali športnim 
trikrakim volanskim obročem.

laHKa, 16- alI 17-PalČNa 
platišča, vsa moderna nadzorna 
elektronika: stabilizacijski sistem 
(eSP), preprečevanje zdrsa pogonskih koles 
(aSR), protiblokirni zavorni sistem (aBS), 
elektronska delitev zavorne moči (eBD), 
omejevalnik vrtljajev motorja, pomoč pri 
speljevanju v klanec, stabilizacijski sistem 
prikolice, elektronski sistem stabilnosti med 
zaviranjem in zavorna asistenca. Kolesno 
vzmetenje in blaženje pa sta prirejena dina-
miki vožnje in potniškemu udobju.

01

02

05
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čeprav so se časi, ljudje in avtomobili od tridesetih let prejšnjega stoletja  

močno spremenili, se zgodovina ponavlja: Škodin superb, naj bo  

v limuzinski/kombilimuzinski ali kombijevski podobi, je tudi zdaj uglajen 

avtomobil, ki se – razen z varčnostjo nakupa – izzivalno spogleduje  

s prestižem in odločno krepi ugled znamke, zapečatene na svojem nosu.

04 05 06VEČVoDIlNo ZaDNJo PREmo 
sestavljajo prečna in vzdolžna vo-
dila, vijačne vzmeti, teleskopska 
blažilnika, stabilizator in kolutne zavore. Kljub 
razmeroma velikemu in prostornosti prtlja-
žnika naklonjenemu karoserijskemu previsu 
preko zadnjih koles je uravnoteženost Super-
ba Combi – tudi ko je polno obtežen – teme-
ljita, vodenje pa nezahtevno. 

oBlIKoVNo DINamIČNa in 
spretno uravnotežena karoserija z 
merami presega srednji avtomo-
bilski razred. Streha s serijskima vzdolžnima 
nosilcema je lahko obogatena z električno 
pomičnim dvižnim panoramskim oknom. 
Velike steklene površine in zajetni zunanji 
ogledali zagotavljajo dobro in varno vozniko-
vo vidljivost.

sRŽ ComBIJa so velika in visoko 
dvižna vrata na zadku, za njimi 
pa prostran in z lahkoto povečljiv  
prtljažnik z nizkim pragom, dvojnim izvleč-
nim dnom, pritrdilnimi mrežami, drsnimi 
prtljažnimi zatiči in sredinsko odprtino v 
zadnjem naslonjalu deljive sedežne klopi. 
Naslonjalo se pregane v popolno, skoraj dva 
metra dolgo in meter široko površino, po 
kakovosti obdelave pa prtljažnik prav nič ne 
zaostaja za potniškim prostorom.

03

04

06

Sistem IsoFIX omogoča 
varno, hitro in preprosto 
pritrditev otroškega sedeža 
ter preprečuje tveganje,  
da bi se otrok v primeru 
nesreče poškodoval.

SIMPLY ClEVER

Superb Combi ima  
v prtljažniku 
odstranljivo LeD-
svetilko z magnet-
nim ohišjem, ki se 
lahko pritrdi na dele 
karoserije. Polni se 
med vožnjo in lahko 
jo uporabljamo kot 
ročno svetilko, 
ki sveti do 24 ur.
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superb Combi je tisti, 

pred katerim je treba 

še posebej spoštljivo 

dvigniti klobuk: ne zgolj 

zaradi njegove prepričljive 

zunanjosti in potniškega 

udobja v njem, temveč tudi 

zaradi velikega prtljažnika v 

skladno oblikovanem zadku. 

Superb Combi je bil javnosti 

prvič predstavljen lansko 

jesen na avtomobilskem 

salonu v Frankfurtu. Prav v 

teh dneh pa je zapeljal tudi 

na slovenske ceste. 

vodenjem prtljažnih vrat; z drsno 
aluminijasto prečko za prostorsko 
urejenost prtljage; z usnjem na 
sedežih in z elegantnimi lesenimi 
obrobami potniškega prostora; z 
navigacijskim sistemom in parkirno 
pomočjo; z biksenonskimi smerno 
prilagodljivimi žarometi, gretjem 
prednjih ter tudi zadnjih sedežev, 
komunikacijskimi in navigacijskimi 
dodatki ter še marsičim.
ergonomija gre vzporedno s 
prostornostjo. Vozniku se ne more 
pripetiti, da mu prilagodljivost 
sedeža ali volanskega obroča ne 
bi bila po volji. Tudi stikala so tam, 
kjer jih pričakujemo. Merilniki 
so – belo na črnem – pregledno 
razvrščeni ter zlahka berljivi. 
Volanski obroč je prestižen in 
prijeten na otip. Trije njegovi 
zasuki od ene do druge skrajne 

BENCINsKI moToRJI:  
štirivaljna 1,4 TSI (92 kW) in 1,8 
TSI (118 kW), šestvaljni 3,6 FSI 
(191 kW); vsi z neposrednim 
vbrizgom goriva, varčnostjo  
in okoljsko naravnanostjo.

DIZElsKa moToRJa:  
štirivaljna, zmogljiva 2,0 TDI, 
s 103 ali 125 kW, obakrat z 
neposrednim vbrizgom goriva; 
šibkejši s sistemom »črpalka-
šoba«, močnejši s skupnim 
vodom.

masa PRaZNEga VoZIla  
je od 1504 do 1746 kg. Dovo-
ljena obremenitev je 563 kg, 
dovoljena masa prikolice  
z zavoro od 1400 do 2000 kg, 
brez zavore pa od 650  
do 750 kg. 

TReTja DIMeNZIja  I  SIMPLY ClEVER

mENJalNIKI  
Po ŽElJaH  
KUPCEV: 
šeststopenjski 
ročni in šest- ali 
sedemstopenjski 
samodejni (DSg). 
Slednjima pripadata 
po dve sklopki, kar 
omogoča bliskovito 
in za motor vselej 
optimalno samo-
dejno ali ročno 
menjavanje prestav.  
Poleg pogona na 
prednji kolesi je na 
voljo tudi štirikole-
sni pogon s sklopko 
Haldex (zadnje, 
četrte generacije),  
ki zagotavlja 
prilagodljivo delitev 
navora med oba 
kolesna para.

Ker gre za Combi, je v igri, jasno,  
kombinacija: nezmečkanih hlač na 
sedežih in večjega števila kovčkov 
v prtljažniku, upoštevaje celotnost 
in celovitost tega Superba pa tudi 
družinske in poslovne uporabnosti. 
Zunanje karoserijske mere niso 
skromne, ampak obetavne: 4,838 
metra dolžine, 1,817 metra širine 
in 1,481 metra višine (3 centimetre, 
dodata strešna nosilca, ki zmoreta 
100-kilogramsko obtežitev). 

Kolesna para sta razmaknjena za 
2,761 metra, kar je izhodišče ugodne 
notranje dolžine. In tudi širine je tako 
v sprednji kot zadnji sedežni vrsti 
več kot dovolj. Prostorsko lagodje 
torej ni vprašljivo, dokler prtljage ni 
toliko, da izrine vsaj enega izmed 
treh potnikov na zadnji klopi. To je 
družinskim »selitvam« mnogokrat  
v prid, poslovnim vožnjam pa,  
kadar je tovora več ali je ta večjih 
dimenzij.
je pa Superb Combi prilagodljiv 
tudi z ustrežljivostjo do kupca. 
Osnovna opremska raven se 
bogatí v treh paketih in dopolni 
z morebitnimi posameznimi 
željami. Na primer s »pametnim« 
ključem (ter gumbom za zagon in 
ustavitev motorja); z električnim 

PRTlJaŽNIK 
enormna prostornina osnov-
nega prtljažnika meri 633, po- 
večanega (s pregibom sede-
žnega naslonjala) pa 1865 l.
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točke prijajo lahkotni okretnosti 
vozila. Motorji – bencinski ali 
turbodizelski – in menjalnika – 
ročni ali moderni samodejni DSg 
(z dvema sklopkama) – ter izbira 
dvokolesnega ali štirikolesnega 
pogona ustrežejo raznolikim 
okusom tistih, ki jih Superb Combi 
prepriča. Upoštevaje vse možnosti 
ter kombinacije so zmogljivosti 
kombijevskega Superba naslednje: 
največja hitrost od 199 do 247 
kilometrov na uro, pospešek z 
mesta do hitrosti 100 kilometrov na 
uro v časih od 10,6 do 6,6 sekunde, 
kombinirane porabe goriva od 6,9 
do 10,2 litra bencina oziroma od 
6,1 do 6,8 litra plinskega olja na 100 
kilometrov, izpuh CO2 pa od 159 do 
237 gramov na prevoženi kilometer 
(pri bencinskih motorjih) in od 155 
do 179 (pri dizelskih motorjih).

Voznemu udobju in dobremu 
počutju potnikov po meri niso 
temelj le sedeži in prostor okrog 
njih, ampak tudi uravnoteženo 
podvozje, učinkovita klimatizacija 
notranjosti, površinsko radodarna 
zasteklitev karoserije, široka vrata, 
dobra zvočna oprema in natančna 
izdelava ter zvočna izolacija,  
naj gre za hrup iz motornega 
prostora ali pa izpod koles. Tudi 
osvetlitev kabine, prtljažnika, 
ob njegovih odprtih vratih pa 
tudi bližnje okolice zadka vozila, 
magnetno pritrjena baterijska 
svetilka v prtljažniku in pri Superbu 
že tradicionalni zložljivi dežnik 
v vratih utegnejo priložnostno 
polepšati življenje.
To pa je navsezadnje njegov glavni 
namen. Žlahtnost prostora je le še 
»pika na i«. Torej Combi.

NoTRaNJosT 
je udobna in 
lahko dostopna. 
Petsedežna in 
kljub kombi-
jevski obliki ter 
namenu povsem 
limuzinska: 
s prilagodlji-
vostjo sprednjih 
sedežev, nadraz-
redno dolžino 
kolenskega 
prostora na 
zadnji klopi, er-
gonomskim kok-
pitom in s pestro 
izbiro avdio in 
komunikacijske 
opreme.
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Notranjost novega člana Škodine družine je ravnotežje 
med eleganco in funkcionalnostjo. Kakovostni 

materiali, prijetni na dotik, in ergonomsko oblikovanje  

vseh komponent zagotavljajo največje udobje.



ŠKODa YETI
PRePRIčLjIVa ISKRIVOST TRDNIH VReDNOT

Družina, delovne obveznosti, prosti čas, potrebe, 

zahteve in želje, ki jih je včasih izjemno težko 

zadovoljiti, kaj šele združiti. je mogoče za vse  

to imeti vsestransko pomoč, avtomobil,  
s katerim smo lahko suvereni na različnih 

področjih? 

SIMPLY ClEVER

Tehnično napre-
dnost in spoštljiv 
odnos do okolja 
odkrivajo pogonski 
agregati, ki so ne 
glede na to, ali 
delujejo na bencin 
ali plinsko olje, 
opremljeni z nepo-
srednim vbrizgom 
goriva in turbinskim 
polnilnikom.

Besedilo: Željko Purgar 

PReMIKaNje Meja  I  SIMPLY ClEVER
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Škoda Yeti vnaša svežino in is-
krivo domiselnost v hitrorasto-
či segment športno uporabnih 
vozil. Toliko bolj, ker je oznaka 
športni terenec zanj povsem 
logična in nadvse pravšnja. 

 N a prvi pogled so rešitev 
morda vozila, ki so zaradi 
marsičesa neživljenjska. 

Robustna, a neosebna. Zmogljiva, 
a tako zelo potratna. Zajetna in 
zato daleč od življenjskega sloga, 
ki postavlja v ospredje drobne 
radosti, sestavljene v velik mozaik 
veselja. Vrednote, ki temeljijo 
na ravnotežju, predvsem pa na 
igrivosti in družabnosti. je takšen 
avtomobil sploh del stvarnosti?

Seveda je, le da je težko dojeti, 
kaj šele verjeti, da se v dokaj 
nepregledni ponudbi velikih 
obljub skriva tovrstni posebnež 
trdnih vrednot. Kot lik iz bajk, 
pripovedi, podoba iz kulturnega 
izročila daljnih narodov. Kot jeti, 
bo rekel marsikdo. Seveda Yeti, a 
ne tisti himalajski, marveč ta, ki 
ga je vse pogosteje mogoče videti 
na vsakdanjih cestah, ponosno 
označenega z znakom Škode.

Združiti nezdružljivo 
Peti model znamke je združil na 
prvi pogled nezdružljivo: vodljivost 
in udobje srednje velikega 
avtomobila z učinkovitostjo 
in zanesljivostjo terenskega 
vozila. Zato zmore avtomobil 
simpatično navihane podobe 
marsikaj, za kar je doslej veljalo, 
da je prihranjeno le za vozila, 
izdelana z osredotočanjem na 
posebna področja. Vsestranskost 
je dokaz domiselnosti, še zdaleč 
ne kompromisov, za katere se 
ve, da nikoli ne morejo nikogar 
popolnoma zadovoljiti. če pa je 
cilj snovanja združitev različnih 
ciljev v prepričljivo celoto, potem 
je Yeti to, kar mora biti. en in edini, 
za katerega se zdi, ko se naštejejo 
gola dejstva o njem, da sploh 
ne more biti stvaren. Kot da bi 
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bil jeti, po katerem je dobil ime. 
Morda pa prav zaradi vsega tega 
avtomobilski Yeti potrjuje, da tudi 
pravi jeti res živi.

okreten in prostoren 
Z dolžino 4223 milimetrov je 
okreten v mestu, kjer je tudi v 
omejenem prostoru mogoče 
odpreti vrata dovolj na široko, da 
vsakdo preprosto vstopi vanj in 
izstopi iz njega. To, da ga je mogoče 
obremeniti s 545 kilogrami, da 
se da njegov prtljažnik osnovne 
velikosti 416 litrov povečati na 
1760 litrov in da zmore brez težav 
za seboj vleči tudi prikolico z maso 
1800 kilogramov, pa naredi Yetija 
mnogo mogočnejšega, kot bi mu 
pripisali na prvi pogled. 
a kljub vsemu temelji njegova 
privlačnost za najširši krog ljudi 
na njegovi obliki. Natančno, 
filigransko oblikovan, z velikimi 
svetlobnimi telesi, ki ga postavljajo 
na najvidnejše mesto modnosti 
sodobnega avtomobilizma. 
Veliki loki nad kolesi in posebne 

zaščite mu zagotavljajo terensko 
prepričljivost, ki v mestno 
betonsko džunglo vnaša 
svobodomiselnost širokega duha. 
Kdor ne mara uniformiranosti, 
mu prav zaradi tega Škoda Yeti 
zleze pod kožo. Za tistega, ki ve, 
kaj hoče, je odločitev zanj nekaj 
najlogičnejšega. 
Ko se mesto izgubi v vzvratnem 
ogledalu in cesta postane 
zahtevnejša, ko celo zadiši po 
brezpotju, pa nepopustljivost in 
suverenost avtomobila zagotovijo 
17-palčna kolesa in oddaljenost 
karoserije od podlage, ki je najmanj 
180 milimetrov. 
a z 2578 milimetrov dolgo 
medosno razdaljo in višino 1691 
milimetrov Yeti ne preseneča in 
navduši le navzven. Postavlja se 
z notranjo prostornostjo, ki bi 
jo le stežka pripisali avtomobilu 
sorazmerno kompaktne 
zunanjosti. Sedeži omogočajo 
udobno namestitev in dober 
bočni oprijem telesa. Nastavljivi 
so v vseh smereh, kar veča njihovo 

prilagodljivost, tako da se ljudem 
različnih postav zdi, kot da bi bili 
uliti po njihovih telesih. 
Zadnji sedeži imajo nekoliko 
privzdignjeno sedalno površino. 
Kot da bi potniki na njih sedeli v 
kinu, kjer se sedeži proti zadnji 
steni dvigujejo. To potnikom 
lajša komuniciranje in tistim 
zadaj sedečim zagotavlja, da se v 
ničemer ne počutijo zapostavljene. 
Tudi zato je Yeti avtomobil posebne 
družabne razsežnosti.  
V njem je družinski izlet doživetje, 
ki konec tedna zmore nadomestiti 
trenutke, ki so jih v delovnih dneh  
s seboj odnesle obveznosti.

Prijeten in praktičen 
Materiali in oblika notranjosti dajo 
potniškemu prostoru razsežnost 
prijetnega bivalnega okolja, 
katerega vrednost še povečujejo 
številni elementi opreme, ki s svojo 
kakovostjo Yetiju zagotavljajo, 
da prepričljivo odtehta znesek, 
ki ga je treba odšteti zanj. Zadnji 
sedeži so posamični, vzdolžno 

PRTlJaŽNIK 
Prostoren 
prtljažnik 
je mogoče 
prilagodljivo 
povečevati  
do spoštljive  
prostornine  
1760 litrov.
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pomični, odstranljivi ter imajo 
nastavljiv naklon. Tako se lahko 
Yetija ukroji po individualnih 
zahtevah. Prtljažnik je glede 
na trenutne zahteve mogoče 
povečati v potniški prostor in 
domiselno usklajevati potrebe 
po prevozu različnega števila 
potnikov in prtljage. Družinsko 
vozilo z izrazito nadarjenostjo za 
aktivno preživljanje prostega časa 
se lahko z večanjem prtljažnika 
spremeni v delovni pripomoček 
marsikaterega obrtnika oziroma 
v dostavnik, ko potrebe zahtevajo 
prevoz zajetnejšega predmeta. 
Seveda pa vsestranskost Yetija 
omogoča tudi spreminjanje 
in prilagajanje v nasprotni 
smeri. Modnost, zanesljivost in 
predvsem tehnološko naprednost 
zagotavljajo tej radoživi Škodi 
tudi pogonski sklopi. Bencinska 
motorja sta 1,2- in 1,8-litrski 
TSI, torej štirivaljna motorja z 
neposrednim vbrizgom goriva 
in turbinskim polnilnikom, ki se 
z veliko zalogo navora pri nizkih 

vrtljajih postavljata z odzivnostjo, 
obenem pa prepričljive 
zmogljivosti združujeta z zmerno 
porabo goriva. Tri zmogljivostne 
stopnje dvolitrskega motorja TDI 
s skupnim vodom za gorivo pa so 
glede na zmogljivosti ujete med 
največje moči 81 kW (110 KM) in 
125 kW (170 KM). Pri izhodiščnem 
bencinskem motorju se je mogoče 
odločiti tudi za sedemstopenjski 
samodejni menjalnik DSg. Le 
izhodiščni dizelski motor je na 
voljo z ročnim petstopenjskim 
menjalnikom, vsem drugim je 
namenjen ročni šeststopenjski 
menjalnik. Vsi Yetiji so opremljeni 
s štirikolesnim pogonom, pri 
osnovnem dizelskem motorju 
je možno izbrati tudi le prednji 
pogon. Osnovni bencinski motor 
pa je na voljo le s prednjim 
pogonom.  
Da se Yeti med vožnjo izkaže kot 
izjemno natančen in odziven 
avtomobil, poskrbi podvozje, ki 
je povzeto po Octavii in Octavii 
Scoutu. Spredaj vzmetna noga 

McPherson in zadaj veččlenkasta 
prema sta dokaz, da so zagotovitev 
izjemnih voznih lastnosti pri 
snovanju Yetija vzeli sila zares. 
Toliko bolj, ker so vzmetenje 
in dušenje nastavili tako, da 
se zdi, da zmore ta avtomobil 
premagati sleherno grbino in 
luknjo igrivo lahko. Ob tem pa se 
le malenkostno nagiba tako na 
terenski kakor tudi na dinamični 
vožnji po ovinkasti asfaltni cesti. 
Toda elektrohidravlična večploščna 
sklopka Haldex štirikolesnega 
pogona zmore iz krotkega, 
simpatičnega avtomobila izvirne 
oblike narediti stroj, ki se ne ustraši 
ničesar in ne poklekne pred še tako 
zahtevno potjo. Morda pa prav iz 
tega izhaja, da se ta Škoda imenuje 
Yeti. Yeti pride najbolj do izraza 
takrat, ko je pokrajina snežno bela 
in se drugi ujamejo v snežne  
ter ledene pasti, on pa suvereno  
in varno vozi naprej – v veselje 
vsem, ki gredo z njim novim 
dogodivščinam in obveznostim 
naproti.

YETI Uravnote-
ženo podvozje in 
štirikolesni po-
gon zagotavljata 
Yetiju suverenost 
na suhem asfaltu 
in na posebej 
zahtevnih 
podlagah, ko so 
vsakdanje ceste 
daleč stran.
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čaS Se SPReMINja IN Z NjIM NaŠe POTReBe TeR ŽeLje.
POSTajaMO VeDNO ZaHTeVNejŠI. 

To se močno kaže pri novih vozilih, ki sledijo našim potrebam in skušajo kar 

najbolje ustrezati navadam ter razvadam voznikov. Kaj pa o preteklosti jeklenih 

konjičkov razberemo v vzvratnem ogledalu in kaj pove pogled v stekleno kroglo? 

NEKoČ IN DaNEs
alI sTE VEDElI?

TRDNI TEmElJI:

Vaclav laurin in Vaclav 
Klement. Kdo ve, kako bi se stvari 
razpletle brez dveh nadarjenih 
podjetnikov, ki sta ju naključje 
oziroma usoda povezala v mestu 
Mlada Boleslav na češkem? 
Laurin je bil strokovnjak za ročne 
spretnosti in tehnologijo, Klement 
pa je blestel v organizaciji in 
poslovanju. Skupaj sta odprla 
delavnico, ki je leta 1895 začela 
izdelovati kolesa in se domoljubno 
imenovala Slavia. Leta 1899 sta 
začela proizvajati motorna kolesa 
in v letu 1905 prve avtomobile 
znamke Laurin & Klement. 
Njun uspeh je bil delno rezultat 
prepletanja ugodnih razmer in 
naključij, predvsem pa sta v svoje 
delo vložila ogromne količine 
energije in imela jasno zastavljene 
cilje za prihodnost, za katere sta bila 
pripravljena žrtvovati vse. Leta 1925 
sta se združila z industrijsko družbo 
Škoda v Plznu in od takrat naprej 
so v tovarni nastajali avtomobili 
znamke Škoda. Laurin in Klement 
danes veljata za legendi, neločljivo 
povezani z začetki avtomobilske 
industrije in industrializacije  
na češkem.

Vaclav Klement je hitro po 
tem, ko je eno prvih motornih koles 
za praktično uporabo predstavil 
javnosti, ugotovil, da bo za uspeh 
tega izuma treba poskusiti srečo 
v tujini. Po nekaj neuspelih 
poskusih se je znašel pred vrati 
podjetja Haweston, najstarejšega 
londonskega avtomobilskega 
trgovca. Ko je Klement Hawestonu 
začel opisovati in razkazovati 
motorno kolo, mu je ta izzivalno 
odvrnil, da naj enega od njegovih 
uradnikov, ki je bil izkušen kolesar, 

nauči voziti motorno kolo v petih 
minutah, in če mu bo uspelo, 
bo premislil o sklepanju posla. 
»Naučil ga bom v treh minutah,« je 
odgovoril Klement. In ga je res. V 
naslednjih desetih minutah sta se 
Haweston in Klement dogovorila, 
da bo tovarna L & K v anglijo 
poslala 150 motornih koles pod 
znamko Haweston. 

mesto mlada Boleslav 
leži dobrih 60 kilometrov 
severovzhodno od Prage in je 
med češkimi mesti posebno zato, 
ker tu deluje matična Škodina 
tovarna. V preteklosti so v tej 
tovarni proizvajali avtomobile 
znamke Škoda, poleg tega pa so v 
tujino izvažali tudi nesestavljene 
dele avtomobilov. Karavan, 
imenovan Trekka, izdelan leta 1965 
in namenjen kmetom na Novi 
Zelandiji, je sestavljal Octavijin 
vozni podstavek. Vozilo je hitro 
postalo simbol spretnosti in znanja, 
neodvisnosti in samozadostnosti 
ter še danes velja za legendo  
tistega časa.

Za UsPEŠNo PRIHoDNosT: 

 Kakšno Škodo bomo vozili 
leta 2088? Roomsterja in Superba 
prihodnosti si je zamislil francoski 
oblikovalec Vivien Martinage. Velika 
revolucija naslednjih osemdesetih 
let bo ekologija; ljudje se bodo 
naučili ohranjati naravo in zgradili 
bodo gospodarstvo, osnovano 
na vestni rabi naravnih virov. V 
sklopu ekodizajna bodo nastale 
nove oblike in del te evolucije 
bodo tudi avtomobili. Superb 
prihodnosti je oblikovan posebej 
za ljudi, ki se odpravljajo na dolga 
potovanja. Zgornji del avtomobila 
je sestavljen iz nanotehnoloških 
materialov, osrednji del pa se 
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oblikuje glede na pretok zraka, 
tako da je moč zračnega upora zelo 
majhna. Motor je iz superprevodnih 
materialov in zemeljsko magnetno 
polje omogoča, da avto lebdi.
Vozilo se giblje s posebnimi jadri. 
Drugi koncept je Roomster, urbano 
vozilo za kratke in poslovne vožnje. 
Tudi Roomster ima mehanizem 
za lebdenje, njegova površina 
je narejena iz naravnih volnenih 
vlaken, kar omogoča nastanek 
statične elektrike. V stiku z vodo je 
gonilna moč električna energija, 
v stiku z zrakom pa se zadnji del 
avta upogne in usmerja gibanje 
podobno kot ribji rep. Zaradi 
uporabe nanotehnologije je avto 
zelo lahek, močen, odporen in 
varen.

Češko ministrstvo  
za promet je izdalo certifikate o 
možnosti reciklaže avtomobilov, 
ki so jih dobili Fabia, Roomster, 
Octavia, Octavia Tour in Superb. 
Družba Škoda auto je tako že 
predčasno izpolnila zahteve 
evropske zakonodaje o možnosti 
reciklaže izdelanih avtomobilov in 
je že prejela certifikate, ki bodo po 
zakonu obvezni od 15. julija 2010. 

Joyster je koncept 
naprednega Škodinega avtomobila, 
ki je bil prvič prikazan na pariškem 
avtosalonu leta 2006. Že njegovo 
ime in slogan (enjoy the joyster!) 
povesta, da je preprosto ustvarjen 
za užitek. je prostorno vozilo s tremi 
vrati, ki ponuja izvirne rešitve po 
načelu »Simply clever«. Navdušuje 
njegov velik prtljažnik, ki ne le da 
ima veliko prostora, ampak se lahko 
spremeni tudi v prikupno klop za 
piknik. Študija uresničuje napredne  
oblike in funkcije za prihodnje 
Škodine kupce.

02
03

02

Besedilo: Špela Zakotnik
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ČEŠKE sKRIVNosTI:

češka ima neverjetno 
veliko število zunanjih in 
notranjih bazenov, saj njeni 
prebivalci obožujejo plavanje. 
Vsako majhno mesto ima svoj 
bazen, veliko je vodnih parkov, 
toplic in kopališč. Celo v srcu 
glavnega mesta lahko plavate  
v reki Vltavi v predelu, imeno-
vanem Žluté Lázně, in obenem 
uživate ob pogledu na  
praški grad.   

čehi so odlični izdelovalci 
nakita in stekla. V severnoče-
škem mestu jablonec nad Ni-
sou je steklarstvo večstoletna 
tradicija. češki kristal zadovolji 
še tako prefinjen okus, in to ne 
glede na to, ali si želite ogrlice, 
vaze ali lestenec. Kdor pa si 
zaželi češki poldragi kamen 
pyrop, naj gre nakupovat v 
Prago. Kamen, imenovan tudi 
češki granat, že stoletja krasi 
nakit draguljarjev in njihovi 
izdelki preprosto jemljejo dih.

čehi obožujejo klasično 
glasbo, kar ne preseneča glede 
na velika imena, ki izvirajo 
iz te države v srcu evrope: 
skladatelji Bedřich Smetana, 
Bohuslav Martinu in antonin 
Dvořak, dirigent Rafael Kubelik 
ter pevki Magdalena Kožena in 
Dagmar Peckova so biseri če-
ške klasike. Danes na češkem 
kar mrgoli glasbenih dogodkov 
in festivalov. Najslavnejši je 
festival klasične glasbe Prague 
Spring, na festivalu Prague au-
tumn pa klasika raziskuje svoje 
meje in se meša s flamenkom 
ter cigansko glasbo. 
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Besedilo: jošt gantar

TUDI VOZNIKI LaHKO VeLIKO PRIPOMORejO K 
ZMaNjŠaNjU IZPUSTOV TOPLOgReDNIH PLINOV.

Po dolgem delovniku se najbolj prileže topla postelja. Debelejšo ko imamo odejo v hladnih 

dneh, prijetnejši je počitek. Kaj pa, če bi se z debelo pernico pokrili v vročih poletnih 

mesecih? Približno tako se danes počuti naša Zemlja. 

v atmosferi
NeVIDNa ODeja 

Učinek tople grede dandanes 
zveni vse bolj negativno, 
čeprav je ključen za obstanek 
življenja na Zemlji v obliki, kot 
ga poznamo. Zakaj? Podobno 
kot odeja, pod katero se 
grejete v postelji, deluje plast 
toplogrednih plinov, ki sprejema 
sončevo infrardeče sevanje, ki se 
odbija od zemeljskega površja 
in se zadrži v naši atmosferi. 
če teh plinov ne bi bilo, bi vse 
odbito sevanje zapustilo našo 
atmosfero, naš planet pa bi tako 
za sedanji ekosistem postal precej 
negostoljuben; temperatura bi se 
namreč znižala za okoli 30 stopinj 
Celzija. Logika je zelo preprosta: 
debelejšo ko imamo odejo, topleje 

nam je v postelji, in več ko je 
toplogrednih plinov, več sevanja se 
zadrži v atmosferi, zato se ozračje 
segreva. Pomembno je torej neko 
pravo ravnovesje. Toplogredni 
plini, ki sicer predstavljajo en 
odstotek naše atmosfere, so 
sestavljeni predvsem iz vodne 
pare, ogljikovega dioksida, ozona 
in metana, industrializacija in naš 
trenutni način življenja pa sta z vse 
večjim izpustom CO2 glavni krivec 
za današnje preglavice z globalnim 
segrevanjem. 
Fosilna goriva, kot so zemeljski 
plin, premog in nafta, ob gorenju 
proizvajajo velike količine 
ogljikovega dioksida, zato je za 
vzdrževanje trenutne debeline 

plasti toplogrednih plinov ključno 
zmanjševanje porabe teh goriv. 
Svoj prispevek seveda dodajo tudi 
naftni derivati, predvsem dizelsko 
gorivo in bencin, ki sta danes 
glavni gonilni sili avtomobilov.  
Z inovacijami, ki stremijo k okolju 
vse prijaznejšim vozilom, raven 
izpustov ogljikovega dioksida 
strmo pada. Poleg inovacij, ki jih 
zagotavlja avtomobilska industrija, 
je pomemben tudi način vožnje, s 
katerim lahko občutno zmanjšamo 
porabo goriva, s tem pa tudi 
izpuste ogljikovega dioksida; 
opazili bomo tudi, da je naša 
denarnica debelejša, saj manj 
goriva pomeni nižje stroške.  
Kaj torej lahko stori voznik?

lINIJa  
gREENlINE 
Škodina linija 
greenLine dosega 
nadstandardno 
nizko porabo 
goriva in okolju 
prijaznejšo koli-
čino emisij CO2. 
Superb greenLine 
v svojem razredu s 
136 grami izpusta 
ogljikovega dio-
ksida na kilometer 
postavlja nova 
merila, saj je ta 
količina enako-
vredna emisijam, 
ki jih dosegajo 
avtomobili v razre-
du majhnih vozil. 
Skrben inženiring 
in raznovrstne 
inovacije omogo-
čajo vozilu Škoda 
Superb greenLine 
porabo le 5,1 litra 
na 100 prevoženih 
kilometrov. 
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SIMPLY ClEVER

V času, ki ste ga 
porabili za branje 
tega članka, ste 
izdihali približno 3 
grame ogljikovega 
dioksida. Odrasel 
človek v enem dne-
vu izdiha približno 
700 gramov ogljiko-
vega dioksida.

ŠKoDa JE s ŠPoRTom PoVEZaNa ŽE sKoZI 
Vso sVoJo ZgoDoVINo, najprej so v tem 
podjetju namreč izdelovali kolesa. Leta 2002 pa 
so z vnovičnim razvojem vrhunskih koles še bolj 
poudarili vizijo zdravega in aktivnega življenja. 
Izbira med mestnimi, dirkalnimi in čisto »off 
road« različicami zadovolji vsak kolesarski okus.
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če boste upoštevAli dAne 
nAsvete, lAhko zelo hitro 
pričAkujete zmAnjšAnje 
porAbe gorivA zA vsAj 
5 %. potenciAli vArčne 
vožnje pA niso sAmo 
v zmAnjšAnju emisij 
ogljikovegA dioksidA  
in mAnjši porAbi gorivA. 
z vožnjo pri mAnj 
vrtljAjih zmAnjšAmo 
tudi rAven hrupA, ki 
je v mestnih središčih 
precejšen problem. 
vozilo, ki vozi pri 2.000 
vrtljAjih, je kAr 32-krAt 
tišje od tistegA, ki vozi 
z enAko hitrostjo pri 
4.000 vrtljAjih. z boljšim 
predvidevAnjem prometA, 
mAnj pospeševAnjA in 
ekonomičnejšo vožnjo 
pA zmAnjšAmo tudi 
možnost prometne 
nezgode.

02 VsE PREVEČKRaT PoZaBImo, da 
tlak v pnevmatikah precej vpliva na 

porabo goriva. Pomislite, kako se vozite s 
kolesom, kadar ima napol prazne zračnice – 
poganjanje je veliko težje. Redno preverjanje 
tlaka lahko bistveno zmanjša porabo goriva. 

03 moToR V PRosTEm TEKU porabi okoli 
en liter goriva na uro, zato svoje vozilo 

izključite pri vsakem daljšem postanku.

06 VEČ VRTlJaJEV moToRJa pomeni 
večjo porabo, zato na daljših vožnjah 

poskusite voziti v najvišji mogoči prestavi pri 
nizkem številu vrtljajev.

07 PREmIŠlJENo uporabljajte električne 
porabnike, kot so klimatska naprava, 

radio in podobno. Te naprave lahko k porabi 
goriva prispevajo tudi do več kot pol litra na 
100 kilometrov, zato lahko s preudarno upo-
rabo veliko pridobite.

08 mED VoŽNJo Po KlaNCU NaVZDol 
ne pretiravajte s pritiskanjem na pedal 

za plin. Izkoristite vztrajnost vozila.

PRED VsaKo VoŽNJo se je treba pri-
praviti. S tem mislimo predvsem na pri-

penjanje varnostnega pasu, nastavitev sedeža, 
nastavitev ogledal in podobno. Vsa priprava 
lahko poteka pri izključenem motorju, zato naj 
bo vžig motorja zadnji korak priprave.

04 PREDVIDITE ToK PRomETa in prej 
začnite upočasnjevati. Hitrost vozila bo-

ste tako izkoristili veliko bolj kot pri naglem za-
viranju pred, recimo, semaforji, kjer ste dose-
ženo hitrost v trenutku izničili in niste izkoristili 
potenciala razdalje, ki ga je vozilo pridobilo.

09

NEogRET moToR PoRaBI VEČ, zato 
se poskusite izogibati vožnjam, ki so 

krajše od petih kilometrov, saj boste z njimi 
dolgoročno porabili več. Za krajše razdalje lah-
ko uporabite kolo, s čimer boste zmanjšali vpliv 
na okolje in poskrbeli tudi za svoje zdravje.

05
VIŠJI Ko so VRTlJaJI moToRJa, več 
goriva ta porabi, zato je za varčno in 

okolju prijaznejšo vožnjo ključno hitro presta-
vljanje. Pri bencinskih vozilih lahko prestavite 
približno med 2.000 in 2.500 vrtljaji, pri dizel-
skih pa lahko tudi že kakih 500 vrtljajev nižje.

10

10 prAvil »eko« vožnje

PoRaBa goRIVa se veča linearno s 
težo vozila, zato je najpomembneje, da 

ne prevažamo stvari, ki jih ne potrebujemo. 
Prtljažnik izpraznite takoj, ko je le mogoče. 

01



HLaDeN BOŽaNSKI NeKTaR, Na VRHU KaTeRega Se BOHOTI PLaST 
gOSTe PeNe, KI Sega RaVNO PRaV čeZ ROB KOZaRCa. PRIjeTeN 
ŠUMeč ZVOK VaBI BRBONčICe Na gReNKO-SLaDKO gOSTIjO. 

Pivo je sinonim za druženje, sprostitev in užitek. Na različnih 

koncih sveta najdemo različne okuse, pivovarska pot pa nas vedno znova 

pripelje tudi na češko. Ker želimo okusiti najboljše in ker v srcu evrope to 

najdemo v več kot 470 vrstah. Pilsner Urquell, Budvar in Staropramen 

so svetovno znana imena. Pa vendar češko tekoče zlato skriva še veliko 

popotniku nepoznanih dobrot …

01

02 sVIJaNsKý KNíŽE (13°): 
Svetlo pivo iz majhne pivo-
varne v mestecu Svijany na 

severu češke. Ni pasterizirano in nje-
gova pena je gosta ter nežna kot doma-
či sladoled. Okus je mešanica značilne 
sladkosti in obenem grenkobe. Ima 
močen in dolgo trajajoč okus.

04 ZUBR PREmIUm (12°):
Premium lager zlate mede-
ne barve z gosto in mehko 

peno. Zanj sta značilni velika okusnost 
in močna kislost. Zaradi njegovega 
nežno grenkega okusa brbončice kar 
kličejo po še. Točeno pivo iz pivovarne 
Zubr boste dobili na severnem Mora-
vskem, v steklenicah pa ga boste našli 
skorajda povsod na češkem.

BERNaRD  
sVáTEČNí lEŽáK (12°):  
Pivo za prav posebne prilo-

žnosti. Lager, obogaten s kvasom, velja 
za šampanjec med pivi. Usedlina kvasa 
na dnu povzroči končno fermentacijo 
kar v steklenici. To pivo ima unikaten, 
značilno poln okus z nežno aromo in 
okusom po kvasu. češko združenje 
prijateljev pivske kulture je Bernard 
Sváteční ležák nagradilo z naslovom 
najboljše posebno pivo na češkem.

10 najboLjšiH
V DRUŽBI

ZUBR ClassIC (10°):
Dobitnik laskavega naslova 
češko pivo leta 2009 izvira 

iz majhnega mesta v srcu Moravske. 
Njegov uspeh se verjetno skriva v tra-
dicionalni tehnologiji, ki jo uporabljajo. 
Pivovarna Zubr svoje pivo namreč pri-
dobiva v majhnih sodih, za kar ne upo-
rablja nobenih kemikalij, zato pa veliko 
človeške delovne sile. Zubr Classic je 
svetli ležak s srednje polnim okusom, 
močnejšo kislostjo in z večjo intenziv-
nostjo grenkobe.

03

Besedilo: Natálie Veselá

PeT ZVeZDIC  I  SIMPLY ClEVER
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05

09

KoZEl mEDIUm (11°):
Že po dveh mesecih na trgu 
je to svetlo pivo postalo 

prodajna uspešnica. Njegov dostojno 
grenek okus, rahla sladka aroma in 
izjemno dobro penjenje so bili nagra-
jeni na avstralskem mednarodnem 
tekmovanju piv leta 2006 v Melbournu. 
Prodajajo ga v pivnicah in trgovinah po 
vsej državi.

KlosTERmaNN  
HalF-DaRK lagER (13°):
To pivo iz južnočeškega me-

sta Strakonice s 5,1 odstotka alkohola 
je narejeno iz svetlega in temnega sla-
da ter je zato grenko in sladko obenem. 
Ni pasterizirano in njegov okus nekoli-
ko spominja na karamelo.

FERDINaND  
PREmIUm (12°):
Pivovarna v Benešovu upo-

rablja za svoj moto besedno zvezo 
»pravo pivo«, kar namiguje na tradici-
onalno češko proizvodno tehnologijo. 
Premium lager te pivovarne je dokaz, 
da so dobre stvari vredne truda. Njegov 
okus je mehek in rahel z uravnoteženo 
nežno grenkobo, prijetno kislostjo ter 
srednje polnim okusom. Številni stro-
kovnjaki so pivo zelo dobro ocenili, 
prav tako je blestelo na različnih tek-
movanjih.

08

07 REBEl ČERNý (12°):
Temno pivo slajšega okusa, 
je skoraj črne barve in njegov 

okus je nežno grenek. je stalni zmago-
valec čeških tekmovanj, med drugim je 
osvojilo naslov češkega piva leta 2008. 
Tudi to tekočo specialiteto dobimo v 
okolici mesta Havličkuv Brod.

10 DaRK lagER  
gRaNáT (12°): 
Temno rdečerjavo barvo 

tega piva spremljata velika polnost 
okusa in večja sladkost. Višji odsto-
tek bavarskega karamelnega slada 
daje tej specialiteti iz pivovarne 
černá Hora tipičen karamelni okus, 
prav tako se pivo ponaša z bogato in 
gosto peno ter dobro kislostjo.

06 CZECH REBEl BEER (11°):
Svetlo in intenzivno grenko 
pivo z značilnim polnim 

okusom, višjo vsebnostjo CO2 in bo-
gato peno. Pridobivajo ga na tradici-
onalen način, fermentacija poteka v 
odprtih posodah za zorenje, zori pa 
pri nizki temperaturi v kleteh za ležak. 
To šumeče pivo je prejelo že številne 
nagrade, poskusimo pa ga lahko v 
okolici mesta Havličkuv Brod, kjer ga 
proizvajajo.

Vsa ČEŠKa PIVa so označena s stopinjami (10°, 
11°, 12°, 13°), kar določa, ali so močnejša ali šibkejša. 
Stopinje pomenijo koncentracijo slada v mladem pivu 
pred fermentacijo oziroma povejo, koliko slada je bilo 
uporabljenega za vretje piva. Obstaja povezava med 
stopinjami in vsebnostjo alkohola. Navadno 10 stopinj 
pomeni manj kot 4 odstotke alkohola, 11 stopinj 4,5 
odstotka in 12 stopinj ali več 5 ali več odstotkov alko-
hola. Slad v procesu slajenja pridelajo iz pivovarskega 
ječmena in h končnemu okusu prispeva velik del.

SIMPLY ClEVER

Kadar pijem,  
ne vozim, kadar 
vozim, ne pijem.
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oD ZoBNE ŠČETKE 
Do ZlaTE RIBICE

NaJBolJŠI PRIJaTElJICI sVa, jaz in moja voznica. In kot vse punce imava vsak dan nešteto 
opravkov; peljeva se v službo, vmes na kavo, popoldne pa se življenje šele začne: greva k frizerju, 
po nakupih, do telovadnice, na obvezni klepet s prijateljico … Nikoli nama ni dolgčas; prebijanje 
skozi mestno gnečo si skrajšava z odkrivanjem še neznanih kavarnic in trgovin, vožnjo v službo 

s kavo in dobro glasbo. Radi imava celo izlete k staršem ob koncu tedna, saj zaradi njih najini 
ponedeljki dišijo po mamini slivovi piti. Voznica z mano deli vse svoje skrivnosti, tudi 

to, da s fantom, h kateremu vse pogosteje smukneva zvečer, nadišavljeni in z zobno 
krtačko v torbici – »za vsak primer«, kmalu načrtujeta selitev in povečanje družine. 
Takrat me bo verjetno zamenjala za mojo večjo sestro, novo Fabio Combi.

VsaK DaN JE NoV ZaČETEK. Dobesedno, saj nas vsak dan poleg vožnje do vozničine službe čaka 
kup obveznosti in cela vrsta opravkov, otroci pa poskrbijo, da nam nikoli ni dolgčas. Pravzaprav se 
niti ne spomnim več, kaj vse se je že zvrstilo na mojih sedežih in v prtljažniku; ravno smo namestili 

otroški sedež, pa je postal premajhen. Potem smo se selili. In z nami cele police knjig, njegov 
nepogrešljivi stari radio in njene obleke, babičin lestenec in celo akvarij z zlato 

ribico … pa seveda nepregledni kupi igrač. Nato je prišel drugi otrok, drugi 
otroški sedež in malo, zložljivo kolo za starejšega bratca. In zdaj, ko sta 
oba že »velika«, štiri »velika« kolesa, da se ob koncu tedna vsi skupaj 
odpravimo na izlet. 

KDo PRaVI, Da NE moREŠ ImETI VsEga?  Moj voznik že ne. Nikoli ni maral kompromisov, še 
najmanj pa jih sklepa, ko gre za udobje in varnost njegove družine. In tako se zjutraj, preden prideva 
na delo, vsi skupaj odpeljemo najprej do babice, potem do vrtca in nato še mimo šole, popoldne 

pa nazaj, pa na nogomet, k baletu in na tečaj klavirja, vse do večera, vsak dan. Tudi nedeljske 
izlete imava rada, a vseeno oba komaj čakava sončna jutra, ko se, ko vsi 

še trdno spijo, sama podava na cesto, prestaviva v višjo prestavo in kot 
prava športnika oddrviva proti morju, da svoje najdražje presenetiva z 
domačim olivnim oljem, prgiščem morskega peska in s svežimi ribami za 
sobotno kosilo.

VsaK DaN JE PREsENEČENJE IN VsaKa oVIRa IZZIV, ki ga z veseljem premagava. Odkar se je 
moj voznik odločil, da bo na idilični planini visoko nad megleno kotlino zgradil pribežališče za vse, 
ki tako kot on potrebujejo oddih od mestnega vrveža, ne poznava počitka. a nikoli ne godrnja. Pa 

čeprav sva v zgodnjem jutru, ko ljudje v dolini šele srkajo prvo jutranjo kavo, že tretjič 
skoraj obtičala v blatu, prevozila na videz neprehoden snežni zamet ali se spet 

pomerila v trmastem vztrajanju s čredo topoglavih ovac. Ve, da ga nikoli ne 
bom pustil na cedilu, pa naj gre za prebijanje po ostrih ovinkih do njegove 
bodoče palače ali pa za vožnjo na nedeljski piknik s prijatelji.

STe KDaj POMISLILI, Kaj VSe BI POVeDaLI NaŠI 
aVTOMOBILI, če BI ZNaLI gOVORITI? KOLIKO 
NaŠIH SKRIVNOSTI POZNajO? 

Pa recimo, da znajo. Recimo, da nam jih izdajo. morda o nas vejo celo več, 
kot vemo mi sami, in skoraj gotovo so prišepnili več, kot bi priznali sami.

Tvoj OCTAVIA SCOUT

Se vidiva kmalu tvoja OCTAVIA RS

Z ljubeznijo FABIA

Lep pozdrav od OCTAVIE !

DRUŽINa ŠKODa  I  SIMPLY ClEVER

Besedilo: Nika Logar



31

mUlTIFUNKCIoNalNosT JE KlJUČ Do UsPEHa, pravi moj voznik, ko se prijatelji čudijo 
osupljivo veliki zbirki orodij in predmetov v mojem prtljažniku. In prav nič nevsakdanjega ni, če poleg 
pleskanja obesi še kako sliko ali popravi povešena vrata, zamenja pregorelo žarnico ali z drevesa reši 
prestrašeno mačko. Neverjetno je, kaj vse doživiva pri svojem delu, najbolj pa se zabavam, kadar 
voznik svoje prigode, seveda z dobro mero dodane domišljije – »za boljši vtis«, pravi –, na 
daljših vožnjah deli z nadobudnimi mlajšimi pomočniki. ja, moj voznik je prekaljen 
maček, ki se spozna na svoj posel, zna pa tudi uživati. In prav zato orodje v mojem 
prtljažniku nekajkrat na leto zamenjajo mehke blazine, vsakodnevno vožnjo k 
strankam pa vijuganje po razgretem asfaltu med obmorskimi kampi.

ŽIVlJENJE JE ŠIRoKa, soNČNa CEsTa, ob kateri za nami ostajajo zadnje mestne hiše, na obzorju 
pa že vabijo neznana prostranstva. Ko se zjutraj peljeva v pisarno, oba veva, da sta sončen konec 
tedna ali nepričakovan pobeg v naravo takoj za prvim ovinkom. Zadnje čase svet vse pogosteje 
odkrivamo vsi skupaj … in z nami so gore oblačil, hrane in igrač, pa čeprav gremo samo na 
popoldanski piknik. jah, tako je z otroki. Rad jih imam, a včasih pogrešam najine »samske« 
čase, ko sva izkoristila prav vsak sončen dan in se brez kakršne koli skrbi 
pod soncem podala v neznano. Spomine na stare dobre dni z mojim 
robustnejšim bratom Scoutom pogosto obujava na parkirišču bližnjega 
bara, medtem ko moj voznik in njegov brat gledata nogomet.

KaJ JE lEPŠEga KoT DRoBNI TRENUTKI PoPolNosTI, se spogledata voznik in (občasna) 
voznica, ko se – razmršeni od ostre burje, z zabojem najboljšega terana v prtljažniku – odpeljemo 
proti domu. Že jutri bo na obilnem kosilu zbrana vsa družina, in čeprav bo voznica trdila, da je 
zagotovo zaklenila moja vrata, ko se je vrnila z jutranje ure jahanja, se bosta na mojih sedežih spet 
igrala stari kosmatinec in voznikov vnuk. V ponedeljek zjutraj pa v avtopralnico, 
kjer fantje natančno počistijo mojo notranjost. Ob delovnih dneh se namreč 
moj voznik iz popustljivega novopečenega dedka spremeni v strogega 
direktorja, ki bi si le stežka odpustil, če bi poslovni partnerji na sedežih 
njegovega avtomobila opazili odtise mastnih ročic in blatnih pasjih tačk.

KaJ Bomo PosKUsIlI DaNEs? Dočakati prve sončne žarke na peščenih sipinah? Presenetiti drago 
s šopkom svežega teloha? Preplezati tisto najstrmejšo ledeno steno v zavetju belih vršacev? ali po 
službi dokazati voznikovim prijateljem, ki so vsi po vrsti mestni škrici, da proti kopičenju stresa bolj 
kot sproščanje v nabito polni telovadnici pomagata tek skozi gozd in skok v ledeno mrzlo 
divje jezero? Pravzaprav nikoli ne vem, kaj me čaka, a sem vedno pripravljen na 
vse. Tako kot moj voznik, zato je moj prtljažnik poln njegove športne opreme, 
včasih pa se v njem znajdejo tudi košara za piknik, odeja za njenega kosmatinca 
ali kovčki, v naglici pripravljeni za dan ali dva nenačrtovanega potepanja.

SIMPLY ClEVER

ŠKoDo po svoji 
meri si s konfigura-
torjem vozil lahko 
sestavite na spletni 
strani www.skoda.si.

Avanturisticni YETI pozdrav!

S spoštovanjem SUPERB

S pozdravi ROOMSTER

Vsepovsod s teboj P RAKTIK
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PaNORaMa  I  SIMPLY ClEVER

Yeti, himalajsko mitološko bitje, je v Slovenijo zavil, 

da bi predstavil nov Škodin štirikolesnik, ki se imenuje po 

njem. Nikogar ni pustil ravnodušnega. 

PRIjaZNega BeLega KOSMaTINCa, O KaTeReM SMO 
PRej SLIŠaLI SaMO ZgODBe, SMO LaNI jeSeNI Ne 
Le VIDeLI, aMPaK Z NjIM TUDI UgaNjaLI NORčIje.

Besedilo: Špela Zakotnik 
Fotografije: Zaklop

YETI
sE PoTEPa Po sloVENIJI

NoVa goRICa: V toplem objemu 
snežnega moža. Nad simpatičnim 
velikanom so bili najbolj navdušeni 

najmlajši. V Novi gorici so ga otroci vlekli za dlako, 
mu sedli v naročje in se stisnili v njegov objem. Hitro 
so sprevideli, da se bo Yeti z njimi z veseljem igral.

02

01 RIBNICa: Yetijeva družina na treh 
kolesih. Yeti je skupaj s svojim dekletom 
obiskal ribniški sejem suhe robe in se 

pustil zapeljati svojemu soimenjaku. Postavljeni poligon 
je simuliral ekstremno razgiban teren in pokazal, kaj 
štirikolesnik Škoda Yeti zares zmore.

03 PIRaN: Yeti na Tartinijevem trgu. 
V Piranu je Yeti našel navdih za plesno 
točko. Skakal je in preobračal kozolce, le v 

morje se ni potopil, saj (še) ne zna plavati. Osvojil je srca 
vseh, ki jim je prekrižal pot. In še danes osvaja Škoda Yeti – 
na mestnih cestah in na neutrjenih poteh. 

SIMPLY ClEVER

»Mami, hočem se 
slikati z Yetijem!« je 
bila ena najuspe-
šnejših komunika-
cijskih strategij, saj 
je Yetijevo spletno 
stran obiskalo več 
kot 400 000 ljudi, 
poslanih pa je bilo 
2500 fotografij. Na 
desetih roadshowih 
je štirikolesnik testi-
ralo 450 ljudi, dobil 
pa je tudi svoj profil 
na Facebooku. 
Zopet nas bo  
obiskal spomladi! 

01

02

03

svetovnA 

novinArskA 

premierA 

nAjnovejšegA 

škodinegA  

terencA je  

v hotel mons 

junijA lAni 

privAbilA 

več kot 800 

Avtomobilističnih 

novinArjev  

iz 25 držAv  

svetA.



Boljših vremenskih razmer si res ni bilo mogoče želeti in vožnja čez drn in strn je ponujala svojevrsten 

izziv. je res mogoče voziti po tako razgibanem, zasneženem, mestoma ledenem terenu? 

Se avtomobili Škoda Yeti 4x4, Škoda Octavia Scout 4x4 in Škoda Superb Combi 4x4 znajdejo v hudih 

ekstremnih razmerah? Odgovor je preprost: seveda! 

aVTOKROS PROga TUNjICe PRI KaMNIKU Se je OD 
9. DO 11. FeBRUaRja PReLeVILa V ZIMSKO BaZO 
ŠKODINIH VOZIL Na 4-KOLeSNI POgON.

Besedilo: anja garbajs 
Fotografije: Mediaspeed in U. Modlic

aVToKRos PRoga TUNJICE

N 46° 14' 04.90 I e 14° 33' 42.00

snežna odeja: 60 cm
Vreme: okoli 0 °C + rahel snežni piš
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»oFF RoaD 4x4« TEga lETa

NaJBolJŠI ZImsKI

Z ekipo profesionalnih 
inštruktorjev smo dodobra 
spoznali funkcionalne prednosti 
vseh škodinih vozil 4x4, predvsem 
sistem sklopke Haldex četrte 
generacije. Ta s svojo takojšnjo 
odzivnostjo skrbi, da se pogonska 
moč optimalno razporedi glede 
na spremembe vozišča, in s 
tem zagotavlja varno vožnjo. 
elektronska kontrolna enota 

upošteva številne informacije iz 
senzorjev v vozilu: število vrtljajev, 
navor motorja, hitrost vrtenja 
koles, pozicijo krmila, delovanje 
sistemov aBS in eSP … Novost 
četrte generacije sklopke Haldex 
pa je preventivni vklop zadnje 
pogonske osi; ta začne delovati 
že pred potencialnim zdrsom 
sprednjih koles, ko senzorji vozila 
sporočijo na primer sunkovito 

pospeševanje. Tako je zagotovljena 
najučinkovitejša, najvarčnejša in 
najvarnejša vožnja. V spretnostni 
vožnji so se pomerili tudi:  
(slika 1) oba Škodina Petra – Petr 
Podlipny, direktor znamke Škoda, 
in Peter Brajnik, vodja prodaje pri 
Škodi  …
(slika 2) … Miran Krašovec s Pošte 
Slovenije in jure čater iz elektra 
Ljubljana . 

01

02

Škodina vozila 4x4 so kos še tako ekstremnim snežnim 
razmeram, kar je vsak voznik najbolje občutil na terenu. 

SIMPLY ClEVER

RUDOLF PFajFaR, 
podžupan občine 
Kamnik, se je preiz-
kusil v vožnji Yetija 
in zadovoljen ugo-
tovil, da je vozilo 
kljub vremenskim 
razmeram in zah-
tevnim okoliščinam 
zelo obvladljivo.
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ŠKoDa PRoDaJNa mEsTa KJE Nas NaJDETE? PoŠTNa ŠT. KRaJ TElEFoN

RO+SO Skaletova 13 3000 Celje 03 / 42 54 080

SPC Škerjanec Krumperška 21 1230 Domžale 01 / 72 44 085

Integral avto C. maršala Tita 67 4270 jesenice 04 / 58 33 369

Porsche Koper ankaranska c. 10 6000 Koper 05 / 61 16 503

avtohiša Vrtač Delavska c. 4 4000 Kranj 04 / 270 02 35

avtoline Krško Bohoričeva 10 8270 Krško 07 / 49 02 120

autoemona Celovška cesta 252 1000 Ljubljana 01 / 51 91 558

avtomerkur Samova 14 1000 Ljubljana 01 / 30 66 010

Porsche Verovškova Verovškova 78 1000 Ljubljana 01 / 53 03 551

Porsche Maribor Šentiljska 128a 2000 Maribor 02 / 65 40 300

Ferdinand Posedi Tišinska 29c 9000 Murska Sobota 02 / 53 81 100

avto inn Ulica V. Vodopivca 4 5000 Nova gorica 05 / 33 31 253

avto - Slak, Pe Novo mesto Kolodvorska 4 8000 Novo mesto 07 / 39 32 999

Malgaj PSC Postojna Tržaška 84 6230 Postojna 05 / 72 11 401

Kaass-avto Puhova ulica 12 2250 Ptuj 02 / 749 22 50

joras center Ob železnici 7 1310 Ribnica 01 / 83 61 127

Stavanja Na logu 1 5220 Tolmin 05 / 38 00 560

Malgaj Trbovlje gabrsko 30 1420 Trbovlje 03 / 56 33 155

Pan jan Obrtniška ulica 33 8210 Trebnje 07 / 34 60 700

PSC Praprotnik Šaleška c. 15 3320 Velenje 03 / 89 83 220

poskrbijo strokovnjaki
Naj za vas 

UPORaBLjaMO ga VSaK DaN, V VSeH RaZMeRaH 
IN Za NajRaZLIčNejŠe NaMeNe. 

Mogoče se bere smešno, a avtomobil je nekoliko podoben našemu telesu: 
če želimo, da nam dolgo in zanesljivo služi, moramo zanj vestno, redno in primerno 

skrbeti – tudi takrat, ko ni z njim (še) nič narobe. Prav tako kot se za nasvet o svojem 

zdravju obrnemo na strokovnjaka, če je le mogoče, na osebnega zdravnika, ki nas dobro 

pozna, je več kot priporočljivo, da tudi za naš avtomobil poskrbi nekdo z znanjem, 

opremo in izkušnjami, ki zagotavljajo vrhunsko storitev.

Besedilo: Nika Logar

080 1895
www.skoda.si
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živLJenJe v BarvaH  i  SIMPLY CLEVER

Povej, katera barva ti je všeč
IN POVEM TI, kAkŠNE VOLJE SI. flamenko rdeča, magično črna, 
višavsko zelena, kapučinsko bež … čudoviti odtenki, v katerih se nam 
slika svet, niso le različna valovanja svetlobe ali kombinacije osnov-
nih tiskarskih barv. Nagovarjajo nas, nas mamijo z obljubami čustev 

in zapletajo v vrtinec nostalgije. Barve odpirajo vrata spominom na 
lenobno popoldne ob morju, na skodelico kave v senci starodavnih 
kamnitih zidov, na vonj stoletnih smrek nekje daleč nad mestom, bli-
že neba … in vabijo na nova potovanja, vse tja do konca mavrice.

ŠkodaYeti Škodaoctavia ŠkodaFabia Škodaroomster

kOMUNIkACIJSkE BARVE kOMUNIkACIJSkE BARVE kOMUNIkACIJSkE BARVE kOMUNIkACIJSkE BARVE

kOMPLEMENTARNE BARVE

kONTRASTNE BARVE

kONTRASTNE BARVE

kONTRASTNE BARVE

kONTRASTNE BARVE

Škodasuperb

kOMUNIkACIJSkE BARVE

kOMPLEMENTARNE BARVE

kONTRASTNE BARVE

PRAVIJO, DA TI USPEH LAHKO STOPI V GLAVO.
NAM JE STOPIL V PRTLJAŽNI PROSTOR.
Namesto, da bi preprosto proslavljali ob dosežkih v več kot stoletju razvoja, smo se raje odločili, da jim priskrbimo 
novo domovanje. Novi Škoda Superb Combi – avto, ki je vsota naših največjih idej. Na primer radodarnega 
prtljažnega prostora z do 1.865 litri prostornine. Ali zmogljivega motorja 3.6 FSI, ki ga podpirata avtomatski DSG 
menjalnik in 4x4 pogon. Je tudi vsota številnih premišljenih dodatkov, kot so panoramsko strešno okno in peta vrata, 
ki se odpirajo in zapirajo s pritiskom na gumb. Seznanite se s temi in še mnogimi drugimi idejami na testni vožnji. 

Novi ŠkodaSuperb Combi. Vsakdo raste z uspehom. Že od 20.990 €.

www.skoda.si
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2 za model  
Superb Combi: 5.9–10.2 l/100 km, 155–237 g/km

SIMPLY CLEVER

SkodaSuperbCombi Skoda210x280.indd   1 2/15/10   2:23:29 PM
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SIMPLY CLEVER
www.skoda.si

REVIJA ZA BRIHTEN ODNOS DO ŽIVLJENJA p
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01 I 2010

Družina ŠkoDa  
Kaj so o nas  
povedali  
avtomobili?

GrEEnLinE
Kaj lahKo  
za oKolje  
naredimo 
vozniKi?

BriHTno
Praktični 
izumi proti 
vsaKdanjim 
težavam

NESKONČNA 
LAHKOST 
GIBANJA 
AVTO KOT NAJIZRAZITEJšI 
cIVILIZAcIJSKI fENOMEN

SIMPLY CLEVER

Poraba goriva in emisija CO2 za motor 2,0 TDI (103 kW): 5,2 do 7,6 l/100 km, 159 g/km.
Porsche Slovenija, d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. 

Za volanom novega Škoda Yetija je vsako potovanje nekaj posebnega. Yeti je kompaktni robustnež, ki se z lahkoto spopade 
z vsako vrsto terena. Zahvaljujoč štirikolesnemu pogonu in načinu vožnje »off-road«, ki pomaga tudi pri strmi vožnji 
navzdol, so težavni odseki zanj kot sprehod po parku. Zadnja sedežna klop s sistemom VarioFlex omogoča lahkotno 
prilagajanje načinu prevoza, pač odvisno od števila potnikov in vrste tovora, panoramsko strešno okno pa vam bo odprlo 
povsem nove poglede. Yetijeva vsestranska varnost vključuje tudi do devet zračnih blazin za zaščito voznika in potnikov. 
Pod pokrovom motorja je Yeti hkrati močan in varčen – z nizkimi izpusti in visokozmogljivimi motorji v različnih izvedbah. 
Pripravite se na novo definicijo terenca in se dogovorite za testno vožnjo pri najbližjem trgovcu z vozili Škoda.

www.yeti.si

DVOMA NI VEČ: YETI OBSTAJA!

Novi ŠkodaYeti. Družinski prijatelj. Že od 16.990 €.

YetiGozdCena Skoda210x280.indd   1 2/15/10   11:12:33 AM
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ŽLAHTNOST PROSTORA  
NOVI ČLAN šKODINE 
DRuŽINE SuPERB cOMBI

V DRUŽBI 10 NAJBOLJŠIH
ZA VAS SMO V SRcu EVROPE  
POISKALI NAJBOLJšA PIVA




