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DA VANJ NALOŽIMO 114 LET ZGODOVINE,
SMO RABILI PRECEJ VELIK PRTLJAŽNI PROSTOR.
Ko skupaj sešteješ več kot stoletje razvoja in izkušenj, rezultat ne more biti majhen. Kot 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 €.

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2 za model Superb Combi: 
5,9–10,2 l/100 km, 155–237 g/km. Fotografija je simbolična.

Na zalogi omejena količina vozil Škoda po izjemno 
ugodnih cenah: www.škodazaklad.si

SIMPLY CLEVER

SkodaSuperbCombi SimplyCleverMagazine211x280.indd   1 12/3/10   12:02 PM
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petr podlipny
Direktor blagovne znamke Škoda

ob koncu leta smo vsi polni lepih želja 
in toplih misli za naprej. pa vendar 
je to tudi čas, da se ozremo nazaj in 
pogledamo, koliko lani izrečenih želja 
je bilo uresničenih in koliko jih je letos 
spet na vrsti.

pri blagovni znamki škoda smo si pred 
letom dni postavili visoke cilje, na poti 
do katerih se je skozi vseh 12 mesecev 
združilo ogromno pozitivne energije, 
zaupanja in timskega dela. tako smo 
dosegli naš največji tržni delež na 
slovenskem avtomobilskem trgu do 
zdaj in na slovenske ceste pospremili 
lepo število škodinih modelov. 
Govorimo o sodobnih, modernih in 
oblikovno atraktivnih oblikah ter o 
tehnološki dovršenosti. Govorimo 
o kakovosti z velikim poudarkom na 
ekologiji, domiselnosti in praktičnih 
rešitvah. ustvarili smo tudi revijo 
in portal simply Clever ter veliko 
pozornosti namenili aktivnostim, 
ki so razveseljevale družine po vsej 
sloveniji. vedno znova smo vas želeli 
sprostiti, nasmejati, vam ponuditi 
tisto, kar ste želeli in potrebovali. če 
nam je uspelo (in upam, da nam vsaj 
nekajkrat je), smo resnično veseli.

zato smo in bomo še naprej verjeli 
v vrednote, ki so naše in vaše. 

to bo naše vodilo tudi za naprej. 
Želimo vam kakovostno preživljanje 
prostega časa, bogate in trdne 
medosebne odnose, čim več 
družinskih radosti, prijaznosti, 
zaupanja, pogovorov! če se ne bomo 
pogovarjali in drug drugega poslušali, 
nam niti škodin avto ne bo pomagal. :)   

Želim vam veliko nepozabnih, 
preprosto pametnih trenutkov,

za Nazaj iN za NaPrej
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Zimski cukrčki
Smeh, veselje, drobna presenečenja in dišeče dobrote. Poglejte, 
kaj brihtnega skriva zima pod svojo puhasto odejo.

besedilo: petra mavsar

OKraSNa SVeTiLKa
dekorativna lučka ustvari 
pravo romantično vzdušje, 
saj skozi odprtine vzorcev 
ustvarja blage snope 
žarkov svetlobe. umestite 
jo lahko v vsak prostor od 
spalnice, dnevne sobe do 
pisarne. v prostoru pričara 
prijetno vzdušje, zaradi 
različnih vzorcev pa tudi 
igrive, nenavadne svetlob-
ne učinke.

PiCTiONary
trenutno daleč najbolj popularna družabna igra, kjer 
igralci uporabljajo svojo iznajdljivost in kreativnost. 
primerna za celotno družino in ravno pravšnja za 
dolge zimske večere. vse kar potrebujete, je malo 
domišljije, svinčnik in dobro družbo. igra zahteva, da 
mora igralec pojme, ki so napisani na karti, narisati, 
pri čemer ne sme uporabljati besed, številk in simbo-
lov. igra ponuja veliko zabave, smeha, adrenalina in 
prijetnih trenutkov.

biO KamiN
prihaja čas dolgih zimskih uric in hladnih noči, ko 
bi se vsak izmed nas z veseljem (o)grel ob vročem 
kaminu. trenutni trend narekujejo moderni in 
dizajnersko dovršeni ekološki kamini. poleg tega, 
da so okolju prijazni, so tudi odlična ideja za 
dekoracijo doma. osnovani so na bazi etilnega 
alkohola in ne proizvajajo ogljikovega dioksida. 
prostor tako ostane zračen in brez neprijetnega 
vonja po dimu. 

podjetje SVeT OGNja vsem bralcem revije 
simply Clever, ki se do konca februarja 2011 
odločijo za nakup biokamina znamke planika 
Fires, podarja 20 litrov bioetanola Fanola. ob 
nakupu povejte geslo: simply clever. več o 
kakovostnih in okolju prijaznih kaminih na 
www.svet-ognja.si.

Brihtno  i  simply CLeVer



ČOKOLaDNi fONDue
prideš na čokoladni fon-

due? pogled na vročo temno 
čokolado v kombinaciji s sve-
žim sadjem, piškoti ali kola-
čem je naravnost mamljiv. ker 
je fondue poleg slastne hrane 
tudi prijetno druženje, je kot 
nalašč primeren za hladne 
zimske večere, ko želite svojim 
najdražjim pričarati prave 
čokoladne sanje. enostavno, 
družabno in sladko! 

VOLNeNi COPaTKi
ni lepšega, ko se vrnete domov in vas 
ob vhodu pričakajo pisani, udobni 
in topli copatki. pravi luksuz, ki ga po 
dolgem in napornem dnevu morate 
privoščiti svojim nogam. najboljša 
izbira so copatki iz prave volne, ki 
zaradi naravnih lastnosti vaša stopala 
razvajajo tako pozimi kot poleti, saj 
v njih noga diha in se ne poti. še 
vedno ne veste, kaj bi podarili svojim 
najdražjim? 

DrSaLKe
se še spomnite drsanja? tega luštnega 
in romantičnega športa? zima je čas, da 
ga znova obudite! najlepše je drsati na 
prostem, seveda, če so jezera in ribniki 
dovolj zmrznjeni. poleg naravnih drsa-
lišč pa so vse bolj pogosta tudi umetna, 
mobilna drsališča, ki nas sredi mest 
vabijo na ledeno površino in ustvarjajo 
pravljično vzdušje. zato hitro na drsalke!

KOLO za 
DežNiK

Petra Kukovec, 
je za najboljšo »brih-
tno« idejo dež in 
dežnik, objavljeno na 
portalu www.simplycle-
ver.si, prejela glavno 
nagrado, treking kolo 
škoda Greenline.

Od kod navdih za brihtno idejo?
sem izredno praktičen človek. zmeraj 
razmišljam, kako stvari postaviti na svoje 
mesto in si s tem olajšati to ali ono stvar. 
tekla sem iz službe, in ko sem v garaži zapi-
rala dežnik in ga pospravila v avtomobil, je 
voda lila iz njega. tepih sem imela popol-
noma premočen, in ker je avto nov, me je 
to še posebej motilo. zamislila sem si, kam 
z dežnikom, če bi imela sopotnika. in se 
domislila ideje.

Kako vam je všeč nagrada in kako jo 
nameravate uporabiti?
zelo me je razveselila. dva dni pred tem 
je dedi, ki z babico pazi na našega malčka, 
omenil, da potrebuje kolo, in me spraševal, 
če poznam koga, ki svojega ne potrebuje 
več. idejo sem dejansko pisala zanj z name-
nom, da bi kolo dobila in mu ga podarila. 
mislim, da je to zelo dobro darilo kot za-
hvala za vse, kar z babico storita zame.

Ker gre za kolo iz Škodine linije Green-
line, nas zanima, kako skrbite za naš 
zeleni planet?
v zadnjem času sem postala zelo osveščena 
glede varovanja okolja in planeta. kako skr-
bim? pridno ločujem odpadke, ko je vreme 
primerno, raje skočim na kolo, kot v avto.

simply CLeVer

objavite svojo 
brihtno idejo na 
portalu www.
simplyclever.si 

briHTNO 
tudi vi. morda vas 
preseneti lepa 
nagrada! 
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žensko

moški so uspešnejši pri 
iskanju novih destinacij, 
ženske pa so boljše pri 
ponovnem iskanju že 

obiskane destinacije brez 
pomoči zemljevida. 

čeprav se pivo danes 
povezuje bolj z moškimi 
kot glavnimi pivci, so to 

priljubljeno pijačo ustvarile 
ženske in je bila več tisočletij 

skoraj izključno domena 
nežnejšega spola.

po rezultatih raziskave 
britanske revije Grazia kar 
tretjina žensk zasluži več 

od svojih partnerjev, kar 19 
odstotkov pa zasluži enako 
plačilo kot njihovi partnerji.

sled
za

ilustracija: mirjana Batinić

v središču  i  simply CLeVer



Kreativna, ustvarjalna energija dopolnjuje aktivno, ciljno usmerjeno. ena je 
bolj ženska, druga bolj moška. Ko gledamo z očmi ženske, je pogled na svet 
nekoliko drugačen kot skozi oči moškega. ženska za sabo pušča sled: včasih 
nevidno očem, a vedno čutno v zaznavi.

verjetno ni naključje, da je 
narava ustvarila ljudi dveh 
spolov. vse izhaja iz neke-
ga globljega razloga, ki ni 
zgolj reprodukcijske narave. 
zagotovo vemo, da različnost 
bogati življenje in prav je, da jo 
v tem pogledu jemljemo kot 
enakopravno, saj lahko le skozi 
dopolnjevanje in sodelova-
nje družba pridobi kvaliteto 
harmoničnosti. sledi, ki jih za 
sabo pušča ženska, imajo za-
snovo v biologiji in fizioloških 
razlikah, kažejo pa se skozi 
različno čustveno dojemanje 
in kulturo. 

žeNSKi PriNCiP
psihologi so enotnega mne-
nja, da so izrazitejše ženske 
lastnosti večja sprejemljivost, 
razumevanje, občutljivost, 
odzivnost in usmerjenost v 
odnose, ter večja sposobnost 
dojemanja neverbalne komu-
nikacije in izražanje čustev. 
pa vendar sled, ki jo pušča za 
sabo ženska, ni vidna le skozi 
te lastnosti njenega delovanja. 
zgodovina je polna žensk, ki 
so zaznamovale svet. in ga 
v veliki meri tudi pomagale 
spremeniti na boljše. Ženske 
vodi pogum, močna volja in 
zavzetost za tisto, kar čutijo kot 
prav. še vedno prisoten obču-

tek odgovornosti in dolžnosti 
pa botruje k temu, da se bolj 
trudijo za vse, kar si želijo. 

»ČuTim, Kar ČuTiŠ«
»danes vemo, da se ženski 
možgani precej razlikujejo od 
moških«, pojasnjuje rezultate 
fizioloških raziskav psihiatrinja 
louann Brizendine. pri moških 
naj bi bil del možgan, ime-
novan premamilarno jedro, 
večje kot pri ženskah in z več 
povezavami, kar vpliva na ve-
čje zaznavanje vstopa drugih 
moških na »njihov teritorij«. 
tudi njihov opozorilni sistem 
za nevarnost, strah in grožnje 
je večji. del možganov, ki bi 
ga po mnenju Brizendinove 
lahko poimenovali »čutim, kaj 
čutiš« pa je večji in bolj aktiven 
pri ženskah, zato te hitreje 
zaznajo občutje drugih in so 
boljše pri branju izraza na 
obrazu, interpretaciji glasu in 
drugih neverbalnih izrazov. 

VeNera iN marS
ko govorimo o ženskem 
pogledu na svet, ne moremo 
mimo slavne knjige Žen-
ske so z venere, moški so z 
marsa, kjer avtor, dr. john 
Gray, nakazuje smernice, ki 
jih posamezniki še danes 
jemljejo kot 'svete'. venera naj 
bi namreč izražala ljubezen, 
lepoto, čutnost, plodnost in 
veselje ter predstavlja 
ženski karakter. po 
drugi strani naj bi 
mars izražal akcijo, 
energijo, tempera-
ment, vročekrvnost 
in silovitost, torej 
moški karakter. 
Gray meni, da se 
ženske drugače 

odzivajo na stres. medtem 
ko moški verjamejo, da je 
najbolje, da se, dokler ne 
rešijo problema, umaknejo, je 
to za ženske težje razumljivo. 
Ženske se namreč odzivajo 
drugače tako na stres kot na 
probleme: o tem razpravljajo, 
dokler ne pridejo zadevi do 
dna. 

michael G. Conner, doktor 
psihologije, ki je kar pet let 
posvetil raziskavam razlik 
med moškimi in ženskami,  je 
svoje prepričanje o razlikah 
med spoloma podkrepil 
s poskusom. v labirint je 
poslal tako skupino deklet, 
kot skupino fantov, oboji pa 
so morali sami najti način, 
kako priti iz njega. Fantje so 
kaj kmalu nekoga postavili 
za vodjo, glede na njegove 
fizične in druge lastnosti in ta 
je nato 'reševanje' tudi vodil. 
dekleta so se problema lotile 
drugače – po principu kolek-
tivne inteligence. vse skupaj 
so raziskovale labirint in iskale 
pot ven, hierarhija pri njih ni 
bila jasno vidna.  

Conner prav tako opozarja na 
to, da so ženske občutljivejše 
in imajo boljši spomin za tiste 
stvari, ki so čustveno obar-
vane, moški pa za tiste,  ki so 
povezane s kakšnimi fizičnimi 

dejavnostmi. poudari še to, da 
se moški lahko osredotočijo 
samo na en problem, ženske 
pa še na vse tisto, kar je okrog 
njega.

Gre za VreDNOTe
sodobna ženska meni, da gre 
v razliki moškega in ženske 
predvsem za vrednote, za iz-
ražanje ženskosti in moškosti, 
način odzivanja, delovanja, 
odločanja, kar pa nikakor 
ni pogojeno s konkretnimi 
opravili, ki bi jih delili po 
spolu. jasno je, da fizična 
dela zaradi fiziologije telesa 
lažje opravljajo moški, vendar 
čiščenje hiše, kuhanje kosila, 
delo natakarice vsekakor 
nista prirojena in primerna 
le za en spol. dejstvo je 
tudi, da še vedno ni veliko 
žensk v politiki, gospodarstvu, 
znanosti. po analizi slovenske 
televizije se je izkazalo, da je 
ženska v debatah udeležena 
povprečno od 15 do 27 %.  a 
po drugi strani ženske puščajo 
za sabo pečat odličnosti 
tudi v teh poklicih - imamo 
svetovno nagrajene znanstve-
nice, dizajnerke, menedžerke, 
režiserke … 

SOCiaLNi ČuT
zmožnost usklajevanja je 
ženska prednost, ki se je prav-
zaprav razvila iz potrebe. v  
vsakdanjem življenju morajo 
velikokrat združevati materin-
sko, skrbstveno in gospodinj-
sko vlogo. združevanje vseh 
treh vlog je lahko zahtevno, 
a socialni čut in materinstvo 
ženski dodata novo kvaliteto 
življenja, ki se lahko pozitivno 
odraža v njenem družbenem 
doprinosu. 

švicarsko vlado prvič 
v večini sestavljajo 

ženske, zasedajo namreč 
štiri od sedmih ministr-

skih stolčkov.

besedilo: andreja Cepuš
foto: matic Bajželj
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zakaj se ženska odloči voziti 
avtobus?
lahko govorim le v svojem imenu. 
karkoli sem delala do sedaj, je to 
moja najboljša in najljubša služba. 
privatno življenje organiziram 
tako, da mi delovni čas popol-
noma odgovarja in se mu lahko 
prilagodim. v mladosti sem veliko 
pomagala očetu pri »tipično« 
moških opravilih. pomagal mi je z 
nasveti glede vožnje in mi zaupal 
voziti njegov avto, ko še nisem 
imela izpita. Življenjske situacije 
so me privedle tudi do poklicnega 
delovanja v prometu. 

Katere ženske lastnosti Vam 
dobro služijo pri vožnji avtobu-
sa in za kaj?
stereotip o tem, kaj je moško 
in kaj žensko delo, je ustvarila 
človeška neumnost in njegov ego 
oz. želja po prevladi nasprotnega 
spola. na splošno so moški fizič-
no močnejši. a na svetu je skoraj 
7 milijard ljudi. zanima me, koliko 
žensk je fizično močnejših od 
moških. ravno tako se tudi 
ženskam pripisujejo določene 
kvalitete, ki jih presega marsikateri 
moški. kako težko je delo po-
klicnega voznika, se ocenjuje po 
indicih večine. jaz sem kot ženska 
pač izjema in z vso pravico lahko 
povem svoje občutke in doži-
vljanje. 99 % mi pomeni zdravje. 
če bi imela zdravstvene težave, 
bi verjetno o težavnosti poklica 
mislila drugače.

Ko ženska zapelje celo mesto 

sicer pa mislim, da smo ženske, ki 
opravljamo moške poklice, veliko 
samozavestnejše. in da uspemo, 
se dvakrat bolj angažiramo, saj 
želimo pokazati, da zmoremo. 
mislim, da tudi drugi od nas 
več pričakujejo in še pozorneje 
ocenjujejo naše delo ter iščejo 
morebitne napake. 

Vas to kako razlikuje od moških 
sodelavcev - voznikov?
dobro obvladam znanje Cpp kot 
tudi sama vozila, od motorja do 
tovornjaka in avtobusa, tako da 
ne vidim razlik. delo opravljam 
z veseljem, zavedam se, da mi 
potniki režejo kruh in na 
morebitne pripetljaje 
gledam sproščeno 
in neosebno. na 
začetku sem 
bila za nega-
tivne kri-
tike bolj 
obču-
tljiva, 
ker 
sem 

še iskala svoje mesto in potrditev. 
seveda zaradi stereotipa, da žen-
ska ni za volan. zdaj se s tem ne 
obremenjujem več. vesela sem, 
če me potniki pohvalijo, vendar 
ne želim, da v isti sapi kritizirajo 
moške kolege. povsod in v vsakem 
poklicu so tako dobri in slabi, tako 
eni kot drugi. 

Pride ob uri, nam odpre vrata in nas zapelje – kamor smo pač namenjeni. za-
gotovo se danes ne začudimo več, če stopimo na avtobus, ki ga vozi ženska. 
irenka Stamenkovič, voznica avtobusa pri LPP Ljubljana, v svojem poklicu 
nadvse uživa. Da bi izvedeli, zakaj se je zanj odločila, smo ji postavili nekaj 
vprašanj.

v središču  i  simply CLeVer



ženske se pustijo »crkljati«

je kakšna razlika, če vstopi v 
vaš prodajni salon ženska ali 
moški? 
seveda je. moški gredo ponavadi 
kar do vozila, ženske pa se pustijo 
»crkljati«. sicer pa moški gledajo 
bolj tehnično, medtem ko pri 
ženskah ponavadi pretehtajo bolj 
detajli estetske narave. 

Katero je najbolj pogosto 
vprašanje, ki vam ga zastavi 
kupec-ženska, in katero je tisto, 
ki najbolj zaznamuje kupca-
moškega? 
Ženske največkrat sprašujejo po 
barvah (tako notranjosti kot zuna-
njosti), moški pa večino vprašanj 
namenijo tehniki. 

Vstopa v salon več žensk ali več 
moških? 
pri naši blagovni znamki je večina 
moških, čeprav novi modeli čedalje 
bolj vzbujajo zanimanje tudi pri 
ženskah in mladih družinah. 

Kateri avto najprej opazijo 
ženske, kaj pogledajo na njem in 
kako se ogleda lotevajo moški? 
yeti pri ženskah zbuja največ zani-
manja (drugačna oblika), moški pa 
se bolj ozirajo po superbu (velikost 
je pomembna, hahaha …). 

Koga prej prepričate 
za nakup - žensko ali moškega? 
zaenkrat najlažje podjetja, nato 
moške in na koncu ženske.

V avtomobilskem prodajnem salonu je zanimivo opazovati ljudi, ki vstopijo. 
Sploh, če primerjamo, kako se v njem vede ženska in kaj najprej stori moški. 
matjaž mlakar, prodajni svetovalec v salonu Škoda na Verovškovi v Ljubljani, 
že dobro pozna razlike med spoloma. 

Bogati nam življenje in danes 
je postalo tako univerzalno, da 
spol pri tem ne igra več nobene 
vloge. pa vendar so v oddelkih 
avtomobilskega zunanjega 
oblikovanja po svetu ženske v 
manjšini ali pa jih sploh ni. v 
nasprotju z oddelki za barve in 
materiale, kjer delajo skorajda 
izključno ženske. te so dobro 
zastopane tudi v oddelkih za 
notranje oblikovanje. Ženski po-
gled na zunanjo obliko avtomo-
bila je namreč nekoliko druga-
čen od moškega: predstavnice 
nežnejšega spola po raziskavah 

bolj cenijo skrite kvalitete, barve 
in notranjost moškim pa prite-
gnejo pozornost velika platišča 
in široke gume. seveda zato 
ženska oblikovalka raje doda 
svoj pečat v notranjemu dizajnu, 
moški pa zunanjemu. 

v poskusih primerjave ženskega 
in moškega zunanjega dizajna 
avtomobila ni ugotoviti kakšnih 
večjih razlik, je pa ta dobro vidna 
pri notranjem dizajnu. Ženske 
dizajnerke posvečajo veliko več 
pozornosti praktični uporabi, 
opaziti je več odlagalnih površin. 

»žensko« in »moško« oblikovanje?
Dizajn pomeni tisto nekaj, kar je vpeto v oblike praktično vsega, 
s čimer se vsakodnevno srečujemo. 

maLO za ŠaLO
po čem prepoznamo dizajnerje? 

moški dizajner vse stvari spravlja v 
žepe ali v redkih primerih k torbici 
od macBooka, ki ga pogosto nosi 
s sabo. Ženska dizajnerka spravlja 

stvari v pisano torbico zraven 
iphona ali pisane nokie.
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 zmagovalka prve 
ženske avtomobilske 
dirke je vozila znam-
ko maxwell runabot, 

drugo uvrščena lancia 
lampo in tretje uvr-
ščena novi, prirejen 

Cadillac.

čeprav zgodovina avtomobilizma 
piše že 125 let svojega razvoja, 
ženske pa so svojo volilno pravico 
dobile šele kasneje, to nikakor 
ni vplivalo na njihovo pravico do 
vožnje. skoraj od samega začetka 
avtomobilske industrije lahko 
najdemo za volanom tudi ženske. 
v zgodnjih letih so gospodinjam 
motorizirana vozila pomagala, da 
so lahko postorile več za svojo 
družino. ni trajalo dolgo, da so se 
nastajajoča avtomobilska podjetja 
začela obračati s svojimi marke-
tinškimi kampanjami k ženskam. 
in ni trajalo dolgo, ko so ženske 
postavile svoj podpis tudi na 
dirkaške steze.

Kjer je VOLja, je POT
ena od avanturističnih žensk je 
bila alice huyler ramsey, ki je 
ustanovila in prevzela vodilno 
vlogo prvega »Ženskega moto 
kluba« v zda. 12. januarja 1909 je 
bilo eno prvih poslovnih naročil 
za klub, da organizira prvo žensko 
avtomobilsko dirko. z dvema 
ženskama na avto so udeleženke 
prevozile pot/razdaljo od new 
yorka do pennsylvanie in se 
vrnile dva dni kasneje. pravila so 
dopuščala avtomobilom pogon na 
bencin, paro ali elektriko. dirke se 
je udeležilo dvanajst tekmovalk. 

pol leta kasneje se je ramseyeva 
odpravila na vožnjo od new yorka 
do san Francisca s svojim avtomo-

bilom s 30-imi konjskimi močmi in 
postala prva ženska v zgodovini, ki 
je sama prečkala združene države 
amerike. vendar pri tej vožnji ni 
šlo vse gladko, soočiti se je morala 
s kar nekaj težavami: 12 deževnih 
dni jo je prisililo v postanek v iowi, 
ko je v utahu zapeljala čez luknje, 
so odstopila sprednja kolesa, 
porabila pa je kar 11 setov tovarni-
ških gum. a alice je uspelo. 

bLiže žeNSKi
med leti 1920—1930 je število 
ženskih voznic začelo naraščati, 
tako v vožnji za zabavo kot v vožnji 
iz potrebe, čeprav so veliko večino 
nakupov avtomobilov še vedno 
opravili moški. vendar pa je avto-
mobilska industrija že prepoznala 
trend ženske vožnje in jim stopila 

na proti tako z dizajnom avto-
mobilov kot z nagovorom skozi 
oglasne kampanje. 

ODer PreVzame DeNiSe
v 50-ih letih je v ospredje stopila 
denise mcCluggage – ena najbolj 
slavnih dirkačk svojega časa, z 
zmagami v avtomobilih znamk 
Ferrari, porche, osCa, Ford Falcon 
in različnimi težavnimi progami. 
njena svetovna prepoznavnost in 
uspeh so dali nov pomen ženski 
vožnji in dvignili vlogo ženske v 
očeh kot resne tekmovalke. 

Čez 400Km/H
prva ženska, ki je prestopila hitrost 
400 km/h, je bila shirley muldo-
wney, ki je leta 1977 postala prva 

ženska zmagovalka svetovnega 
prvenstva Winston World Cham-
pionship. to zmago je ponovila še 
leta 1980 in 82, ter se tako zapisala 
v zgodovino ne kot prva ženska 
temveč kot prva oseba, ki je zma-
gala na tej dirki kar trikrat.

S PeČaTOm žeNSKe
to je le nekaj navdihujočih zgodb 
žensk v avtomobilski industriji. 
njihov pionirski trud in neustra-
šljivi duh so utrli pot mnogim 
uspehom drugih za njimi. danes 
ženske inženirke, dizajnerke bolj 
kot kdajkoli krojijo končen videz 
avtomobilov, da bi bili bolj prijazni 
tudi ženskam. Ženske najdemo 
tudi med avtomobilskimi novi-
narji, preprodajalci avtomobilov, 

vodilnimi v podjetjih. raziskave 
kažejo, da predstavljajo ženske 
več kot 50% avtomobilskega trga 
in vplivajo kar na 80% nakupnih 
odločitev za nov avto. 
Ženska pušča močan pečat v avto-
mobilski industriji in tega se danes 
zavedajo vsi. 

Ženska sled tudi 
nadirkališču

v središču  i  simply CLeVer



NeODViSNO iN VarNO
mednarodna raziskava 
agencije lex service v zda 
je ugotovila, da se z izjavo 
»zelo težko si predstavljam 
življenje brez avtomobila« 
strinja 82 % žensk in 
80 % moških. tudi z izjavo 
»večinoma uživam v vožnji« 
se strinja več žensk (81 %) 
kakor moških (79 %). med 
glavnimi motivi za vožnjo v 
lastnem avtomobilu ženske 
veliko bolj poudarjajo neod-
visnost in varnost, medtem 
ko je prevladujoč motiv pri 
moških prikrit v izjavi, da je 
to pač normalen sestavni del 
življenja. 

tudi raziskave mednarodne-
ga združenja avtomobilske 
industrije so pokazale, da 
17 % žensk v vožnji vedno 
uživa, 62 % večinoma in le 
3 % je takih, ki so le redko 
zadovoljne za volanom. 
vedno več je tudi žensk, 
ki vozi velike in varnejše 
avtomobile, saj želijo kar 
najbolj zadovoljiti potrebo 
po varnosti. pa tudi moški 
se vedno pogosteje v službo 
vozijo sami, ženske pa 
prevažajo otroke in psa, če 
ga imajo. tako imajo ženske 
vedno večji vpliv na izbor
avtomobila, čeprav njihovo 
ime ni vpisano v prometnem 
dovoljenju.

mateja Skok Kolar je dobitnica glavne na-
grade foto natečaja »mami, hočem se slikati 
z yetijem!«. 

avtomobil škoda yeti je prišel v ženske roke 
in mateja kot voznica je še danes presrečena: 
»yeti je prijeten, prilagodljiv in nadvse simpa-
tičen spremljevalec moje družine. kot ženski 
mi daje občutek varnosti in udobja, ker ima 
obliko terenca. sin nejc pravi, da ima veliko 
prostora za igrat - se pravi funkcionalnosti. 
Gregor, moj mož, pa pravi,da je yeti vedno 
prilagodljiv voznim razmeram in da je zelo 
dinamičen avto«. 

yeTi V žeNSKiH rOKaH

po raziskavah sodeč, so 
ženske bolj odprte do 
majhnih, nizkocenov-
nih avtomobilov in jih 

kupujejo v skladu svojimi 
potrebami, finančnimi 

zmožnostmi in načinom 
življenja. so tudi zmer-
nejše in avto kupujejo 

zase.
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ekskluzivno: intervju z generalnima direktorjema porsche slovenija 

direktorska vožnja

besedilo: anja Garbajs
foto: dean dubokovič

Kaj je za vas simply clever?
Danilo ferjančič: simply 

clever je delati to, kar osrečuje, 
in to z ljudmi, ki osrečujejo. to je 
preprost recept za boljše življenje 
(v resnici pa seveda ni vedno tako 
»simpl«).
Heinz Slesak: simply clever je 
komplicirane stvari narediti eno-
stavne, se osredotočiti na bistvene 
teme, enostavno komunicirati ter 
delati prave stvari prav!
Kateri izum človeštva vam je 
blizu, vas fascinira? 
Df: povsem jasno: vino! vino 
nas osrečuje že tisočletja, 
plemeniti svet okusov ter nam 
pomaga prebroditi življenje. da 
ne bo pomote: ne za-

govarjam alkoholizma (v povezavi 
z vožnjo pa sem izrecno proti), a 
kaj bi slovenska duša brez pijače 
bogov? Bila bi brez sentimentalne 
ustvarjalnosti in veselega navdiha, 
cel narod pa brez himne – kakšna 
žalost!
HS: spletno okolje in ostala 
elektronika. danes me navdušuje 
mobilna telefonija in tehnika v av-
tomobilih. a za vse to še vedno in 
hvala bogu, potrebujemo človeka.

Kaj vam pomaga oz. prinaša 
veselje... 
...v avtu?
Df: dobra glasba! ker je avto 
pravzaprav edini kraj, kjer sem 
sam, običajno poslušam glasbo 
precej naglas. v mojem reperto-
arju se, odvisno od razpoloženja, 
znajde vse od težkega rocka do 
mozartovih klavirskih koncer-
tov – na veselje mojih sosedov, 
ki vedno ujamejo nekaj zadnjih 
sekund. 
HS: letno prevozim 60000 km 
in se ob tem sproščam tako, da 
poslušam glasbo. to je tudi moj 
kreativni čas, veliko premišljujem, 
rešujem probleme, dobivam nove 
ideje, včasih celo zapojem.

...na delovnem mestu?
Df: dobri sodelavci! sem timski 
igralec in največji užitek so timske 
zmage (manj seveda porazi). 
ekipa škoda pri porsche slovenija 
je eno najboljših moštev v slo-
venski avtomobilski panogi – to 
je dejstvo!
HS: pozitivni ljudje, ki mislijo na 
rešitve, ne na probleme. tudi 
takšni, ki delujejo hitro ter so 
timsko usmerjeni. 

...doma?
Df: moji trije otroci in žena, ki mi 
vedno znova dokazujejo, da avto-
mobili niso najbolj pomembna stvar 
v življenju!
HS: tu pa moram ločiti slovenijo in 
avstrijo. ljubljana je lepo mesto s 
prijaznimi ljudmi, z veliko druženja 
in energije, v avstriji pa moja hiša, 
moji odrasli otroci, moja družina in 
gore. v obeh državah rad uživam ob 
dobri kulinariki in kozarcu kakovo-
stnega vina.

...na počitnicah?
Df: Bolj ko razmišljam, bolj preprost 
je odgovor: ohlajena pijača na lepi 
sončni obali v dalmaciji!
HS: veliko gibanja, svež zrak, dobra 

DaNiLO ferjaNČiČ:
verjamem, da pravzaprav ni slabih avtomobilov, so le 
nekateri avtomobili, ki nimajo pravega lastnika!

Danilo ferjančič iz Trbovelj in Heinz Slesak iz Loebna v avstriji, 
generalna direktorja Porsche Slovenija, sta odlična poznavalca av-
tomobilske industrije. 

veliki intervju  i  simply CLeVer



skozi življenje
hrana, ljudje z veliko pozitivne 
energije, mesta z veliko zgodovi-
ne, čudesa narave …

Top 3 kraji/mesta, kjer ste 
že bili in zakaj so za vas tako 
posebni?
Df: zasavje: pešpot iz izlak na 
čemšeniško planino pozimi 
ob sončnem vzhodu - ko sta 
telo in duh sinhronizirana z 
lepoto domačega okolja, se 
sprošča neverjetna energija.
allianz arena v münchnu ob 
zmagi mojega Bayerna in po-
tem proslava zmage v pivskem 
vrtu »seehaus«. to mesto je 
moja druga domovina.
Cel svet je združen v mestu, ki 

nikoli ne počiva: »i want to be 
a part of it – new york, new 
york!«
HS: moja tekalna proga po 
ljubljanskem rožniku in pot 
na šmarno Goro.
Blejsko in Bohinjsko jezero. 
Goriška Brda ter štajerska.
otok na karibih, kjer je  večno 
poletje.

Kakšni občutki vas prevza-
mejo, ko sedete v dober 
avto? 

Df: predvsem spoštovanje do 
ustvarjalnosti človeškega uma! 
ne glede na to, ali gre za dražji ali 
ugodnejši avtomobil, je v obeh 
primerih naloga enako zahtevna. 
Glede na dano nalogo se milijon 
posameznih procesov zlije v izdelek, 
ki si ga ljudje želimo, ga občuduje-
mo. to je višek tehničnega znanja in 
umetnosti!
HS: vedno veliko veselje, a tudi 
veliko spoštovanje do inženirjev 
in oblikovalcev, ki so naredili tako 
čudovit izdelek.

Kaj je za vas dober avto? 
Df: če velja, da ljudi lahko sodimo 
po njihovih čevljih, potem to zago-
tovo velja tudi za avto. avtomobil je 

vidni izraz osebnega okusa ter du-
hovnega in tudi materialnega stanja 
lastnika. ker pa smo si ljudje različni, 
tudi pojem »dober avto« za vsakega 
od nas pomeni nekaj drugega. 
verjamem, da pravzaprav ni slabih 
avtomobilov, so le nekateri avtomo-
bili, ki nimajo pravega lastnika!
HS: dober avto je v današnjem času 
avto z nizko porabo goriva, z malo 
Co

2 emisij, z vso potrebno varno-
stno opremo, tako da voznik začuti 
svobodo in neskončne možnosti 
mobilnosti.

Kako mobilen bo svet v pri-
hodnje (čez 20, 50, 100 let) – s 
čim in kako se bomo vozili, 
premikali? 
Df: morda sem sanjač, a nekako 
verjamem, da nas (jih) bodo 
nekoč, kot na vesoljski ladji 
enterprise ob odhodu dema-
terializirali in potem na končni 
destinaciji ponovno materializi-
rali. prosto po sloganu: »Beam 
me up scotty!«
HS: upam, da dobro! in močno 
upam, da se bomo na vseh kon-
cih sveta začeli bolj zavedati naše 
narave, ker imamo samo eno. 
najbolj pomembno je, da bodo 
naši otroci in otroci naših otrok 
živeli v čistem in zdravem okolju.

Vaš 'mobilen' nasvet 
za naše bralce? 
Df: ko enkrat resnično 
potrebuješ zavore in pnev-
matike, pa jih nimaš, jih 
nikoli več ne boš rabil. zato   
poskrbite za svoj avto. 
pred vsem pa: »take it 
easy!«
HS: moj nasvet je 
prošnja: v vsakodnevni 
vožnji po naših cestah 
upoštevajte in spoštujte 
druge ljudi,  da se bo 
vsak od nas lahko vrnil 
v svoj dom zdrav. zato 
poskrbite za tehnično 
varnost svojega 
vozila in ga redno 
servisirajte.

HeiNz SLeSaK:
danes me navdušuje mobilna telefonija in tehnika v 
avtomobilih. a za vse to še vedno in hvala bogu 
potrebujemo človeka.

porsche slovenija svojo zgodovino piše že od leta 1993. 
kot generalni zastopnik znamk volkswagen, škoda, audi, 
seat, volkswagen Gv in porsche je največji avtomobilski 
uvoznik s preko 20 % tržnim deležem pri nas.
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spogledovanje 
s prestižem
beseda Octavia je starogrškega porekla in starorimsko ime; 
je igra, opera in televizijska serija; je bulevar v San franciscu 
in vas v Nebraski; je bolivijska rokovska skupina ter glasbil-
niški pedal jimija Hendrixa. in je – avto. Škoda Octavia! 

besedilo: tine Garlič

jena zgodovinskost sega 
v leto 1959, ko so tako 
imenovali osmi serij-

ski avtomobil te znamke, njena 
sedanjost pa pomeni najbolje 
prodajani škodin model. v post-
komunistični podobi je vzniknila 
leta 1996 ter odtlej našla že več 
kot dva milijona kupcev; lani so na 
primer prodali 273.590 octavij, 
kar je krepka tretjina celoletne 
škodine avtomobilske proizvo-
dnje. na voljo je v petih osnov-

nih različicah: (kombi)limuzina 
octavia, kombi (octavia Combi), 
polterenec (octavia scout) ter  
športnik (octavia rs in octavia 
Combi rs), navdihnjeni s škodino 
dirkaško zgodovino in rezervirani 
za hitre cestne uživače.

n

mOČ mOTOrja
možna motorja sta 
dva: bencinski, 2,0-li-
trski tsi (147 kW pri 
5100-6000/min; 280 
nm pri 1700-5000/
min) ali enako velik, 
turbodizelski tdi 
(125 kW pri 4200/
min; 350 nm pri 
1750-2500/min), oba 
z neposrednim pol-
njenjem z gorivom 
in oba v kombinaciji 
s 6-stopenjskim roč-
nim menjalnikom ali 
pa s 6-stopenjskim 
samodejnim me-
njalnikom z dvema 
sklopkama (dsG).

po prednostni  i  simply CLeVer



čeprav oblikovana bolj upo-
rabnosti kot izzivalnemu videzu 
na ljubo, je karoserija vzorno 
aerodinamična. količnik zračnega 
upora znaša 0,30; torej fotografija 
iz vetrovnika sploh ni naključje. 
in zgledne so tudi zmogljivosti: 
največji hitrosti znašata 242 (tsi) 
oziroma 226 (tdi) km na uro, 
pospeška 0-100 km na uro 7,2 
oziroma 8,3 sekunde, (kombinirani) 
porabi goriva pa 7,5 oziroma 5,7 
litra na 100 km.  

nos octavie rs je vljudno 
agresiven, znaka na njem ni 
moč prezreti, z led obogatenih 
(ksenonskih) luči in skoraj ošabno 
velikih zračnih požiralnikov pa tudi 
ne. maska pred strojem ne taji 
porekla, lahka platišča s širokimi in 
nizkopresečnimi gumami pa znajo 
biti 17- ali 18-palčna. spojler na 
spodnjem robu odbijača, tik ob 
kolesih izrezani blatniki in vpadljivi 
zunanji ogledali so takšnim avtom 
prirojeni.

karoserijska dolžina meri 
4,597 m, širina 1,769 m, višina 
1,447 m, medosna razdalja 2,578 
m, koloteka pa 1,528 in 1,508 
m. prazno vozilo tehta 1450 kg, 
dovoljena obtežba sme biti 480 kg. 
prostornina osnovnega prtljažnika 
je 585 litrov, octavia rs pa zmore 
biti – vsej športnosti navkljub – kos 
tudi družinskim željam po vleki 
prikolice: z zavorami 1400-, brez 
zavor pa 650-kilogramske.

tako kot osnovna različica oc-
tavie je tudi rs petvratni avtomobil 
s petimi sedeži. in čeprav ne skriva 
nagnjenj do ostre športne vožnje, 
zna biti tudi povsem družinsko 
uglajen. ne le zaradi prikladnih 
mer srednjega avtomobilskega ra-
zreda, temveč tudi zaradi sedežno 
prilagodljive prostornosti, dobre 
voznikove vidljivosti ter ne le hitrim 
ovinkom, ampak tudi mestnim 
gnečam prilagojene okretnosti.

LaHKOTNO
iN VODLjiVO
octavia rs je s trebu-
hom za 13 milimetrov 
bliže tlom kot osnovna 
različica in podvozje je 
trše uravnano. prednjima 
kolesoma služijo elektro-
mehanski servoojačeval-
nik volana, vzmetni nogi 
in trikotna vodila, zadnja 
prema pa je večvodilska, 
z vijačnima vzmetema ter 
štirimi, spredaj prisilno 
hlajenimi zavorami. med-
kolesna elektronika je te-
meljita, voznost lahkotna, 
vodljivost pa pričakovano 
športna.

VSeSTraNSKO zmOGLjiVa
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ObLiKOVNO SVeža
volkswagnove podpore škodam 
– in octavia ni izjema – seveda 
ni moč zanikati. hkrati pa ne gre 
pozabiti škodinih več kot 100 
let obstoja, vse tja do njenih 
ustanoviteljev, václavov laurina 
in klementa (zdaj veste, po kom 
se imenuje octaviin najbogatejši 
opremski paket!), ki sta se že na 
začetku minulega stoletja ubadala 
tudi z avtomobilskim dirkanjem, 
ne le z avtomobilsko proizvodnjo. 
evropeizirano sodobna in obujena 
škoda pa vnovič dokazuje svoje 
izkušnje in znanje. in prav octavia 
je zlata sredina njene ponudbe: 
oblikovno sveža, vozno gibka, 

potniško in prtljažno prostorna, 
štiristopenjsko, a vsakič temeljito 
opremljena, motorno in pogonsko 
moderna, hkrati pa zmogljiva, 
varčna in okoljsko vse bolj vzorna.

tehnološko streže z moderno 
zasnovanimi motorji, bencinskimi, 
od 1,2 (da, tudi češka tovarna se je 
oklenila prostorninskega minima-
lizma) do 2,0 litra, ter dizelskimi, 
od 1,6 do 2,0 litra; z neposrednim 
vbrizgavanjem bencina oziroma 
plinskega olja; alternativno pa tudi 
s 6- ali 7-stopenjskim menjalni-
kom dsG. natančnemu kolesne-
mu vodenju, elektrificiranemu 
volanu in učinkovitim zavoram 

služi dolg spisek elektroniziranih 
sistemov za aktivno varnost, z 
notranje strani varuje voznika in 
potnike obširen nabor zračnih 
vreč in zaves, vozno udobje pa so 
zaupali številnim podrobnostim 
– od najmanjših do telefonije, 
radia, Cd ter mp3 predvajalnika, 
navigacijskega sistema, na dotik 
odzivnega zaslona in še vrste 
imenitnosti, ki presegajo octaviin 
»matični« avtomobilski razred.

VOzNO GibKa
najsi bo (kombi)limuzina ali 
Combi, zadnja klop je po potrebi 
zložljiva, prtljažnik pa, posledično, 
izdatno povečljiv. v prvem prime-

14

5

6

pogonu na prednji kolesi more – 
namesto ročnega menjalnika – služiti 
tudi samodejni dsG: dve sklopki in 
možnost (ročnega) sekvenčnega 
pretikanja.

1 s čim se vozite, je vselej na očeh 
tudi, kadar odprete vrata. octavia rs 
se v marsikaterem  detajlu spogleduje 
s prestižem.

2 spojler na zadku: v prid nadzira-
nemu vrtinčenju zraka za avtom in kot 
dokaz pristne športnosti. pa tudi videz 
je s tem čistokrvnejši.

3

simply CLeVer

lani je škoda 
izdelala 684.226 
avtomobilov, kar 
je največ doslej. 
njena prodaja 
poteka na več kot 
100 trgih sveta. 
tudi slava izpred 2. 
svetovne vojne je 
vnovič dosežena.

po prednostni  i  simply CLeVer



3

2

skladnost zasnove, izdelave in po-
čutja: dognana ergonomija, pregleden 
kokpit, temeljita oprema z varnostno 
vred, učinkovita dvojna klimatizacija. 

5Combi rs je zaradi nosilcev na stre-
hi malenkostno višji, zaradi pokončnej-
šega zadka prtljažniško prostornejši, 
sicer pa enakih mer kot limuzina.

4 imenitnost od blizu: krom, pokonč-
no letvasta maska ter napis, ki ga ni 
moč prezreti: vi za »victory« (zmaga) 
in rs za (hišno tradicionalni) »rally 
sport«.

6

aprila 1991 je postala škoda četrta znamka 
koncerna volkswagen (poleg vW, audi in seata).

ru od osnovnih 585 do 1455, pri 
Combiju pa od 605 do 1655 litrov. 
octavia ne skriva, da hoče biti zelo 
uporaben družinski, lahko pa tudi 
poslovni avtomobil.

poleg že omenjenih strojev je 
octavia na nekaterih trgih na 
voljo tudi z 1,6 litrskim (bencin-
skim) motorjem, prilagojenim 
uporabi utekočinjenega naftnega 
plina (lpG), prav tako pa ne gre 
prezreti svežih različic Greenli-
ne, veljavnih za obe karoserijski 
obliki. okolju naklonjena »zelena« 
uporablja 1,6-litrski tdi (77 kW) 
sistem »start-stop« ter še nekaj 
zdaj aktualnih »trikov«, dosega 

kombinirano normno porabo 3,8 
oziroma 4,2 litra plinskega olja na 
100 km in se ponaša z izpuhom 
le 99 oziroma 109 gramov Co

2 na 
prevoženi kilometer.

NaKLONjeNa OKOLju
je pa octavia, v podobi različice 
scout tudi drugače naklonjena 
okolju. scoutova kombijevska, 
privzdignjena (najmanjša razdalja 
od tal meri 179 mm) ter s plastiko 
obrobljena (ter zato tudi nežno 
povečana) karoserija se spogle-
duje z blagim terenstvom, to pa 
ji omogoča tudi (podobno kot 
doplačilno pri Combiju 4x4) stalni 
štirikolesni pogon. (ne)temelji-

tosti stika koles s podlago sproti 
prilagodljivo štirikolesno gnanost 
(do 85 % navora za posamično 
kolo) uravnava sklopka haldex 
četrte generacije, motorja, ki sta – 
v navezi s 6-stopenjskim ročnim 
menjalnikom – scoutu na voljo, pa 
sta 1,8-litrski tsi ter 2,0-litrski tdi.

in to je – to! zgodovina in so-
dobnost sta sklenjeni, ponudba 
tovarne in želje kupcev pa tudi. 
škoda bi bilo vse to prezreti!
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OCTaVia 
GreeNLiNe

OCTaVia COmbi 
GreeNLiNe

fabia 
GreeNLiNe

fabia COmbi 
GreeNLiNe

SuPerb 
GreeNLiNe

SuPerb COmbi 
GreeNLiNe

yeTi 
GreeNLiNe

rOOmSTer 
GreeNLiNe

motor 1,6 tdi Cr dpF 
s 77 kW (105 km)

1,6 tdi Cr dpF 
s 77 kW (105 km)

1,2 tdi 
s 55 kW (75 km)

1,2 tdi 
s 55 kW (75 km) motor 1.6 tdi Cr dpF 

s 77 kW (105 km)
1.6 tdi Cr dpF 
s 77 kW (105 km)

1.6 tdi Cr dpF 
s 77 kW (105 km)

1,2 tdi 
s 55 kW (75 km)

Poraba 3,8 l goriva/100 km 4,2 l goriva/100 km 3,4 l goriva/100 km 3,4 l goriva/100 km Poraba 4,4 l goriva/100 km 4,4 l goriva/100 km 4,6 l goriva/100 km 3,4 l goriva/100 km

izpust 
CO2/km 99 g 109 g 89 g 89 g izpust 

CO2/km 114 g 114 g 119 g 109 g

PrimerjaVa mODeLOV GreeNLiNe

zelena
moč

zeLeNO ODLiČje
škoda Fabia je prejela zeleni znak akcije 
Planetu zemlja prijazno vozilo za drugo 
tretjino leta 2010. akcijo izvaja društvo 
Planet zemlja, ki je rezultate dobilo po 
opravljeni drugi analizi merjenja izpustov Co2 
prvič registriranih vozil v sloveniji v letu 2010.

Greenline  i  simply CLeVer



zelena nas navdaja z občutkom udobja, sproščenosti, zmanjšuje 
napetost in je barva zdravja, narave. izbirali naj bi jo ljudje, ki že-
lijo varnost in zanesljivost, zanje pa so pomembni realnost, mate-
rialnost in sedanjost. 

besedilo: andreja Cepuš

aleta škodinih mode-
lov Greenline prijazno 
barva naše ceste z 

zeleno. ti, »odgovorni zelenci« 
so našemu okolju še posebej pri 
srcu. seveda, saj jih poganjajo 
najnaprednejše tehnološke 
rešitve, kar omogoča maksi-
malno ekonomičnost vožnje z 
nizkim izpustom emisij, obenem 
pa nudi visoko raven udobja in 
zmogljivosti. manj je več.

novo razviti dizelski motorji pa-
lete Greenline, ki so jih škodini 
strokovnjaki dovršeno vtkali v 
modele, vsi po vrsti zagotavljajo 
ekonomično vožnjo, hkrati pa ne 
pozabljajo niti na komponente 
zmogljivosti in dinamičnosti 
vožnje. s trudom, znanjem in 
strokovnostjo razvojnikov je tako 
uspela misija: udobno in zeleno.

urejeNO S PraVO fiLOzOfijO
do manjših izpustov in posle-
dično več sveže zelene na cestah 
so pri škodi prišli na odgovo-
ren način, z zeleno filozofijo. 
pozitivne lastnosti modelov so 
namreč dosegli z aerodinamič-
nimi spremembami na karose-
riji, z namestitvijo pnevmatik z 
znižanim kotalnim uporom, z 
uvedbo sistema start-stop, ki 
omogoča samodejno zaustavitev 
in zagon motorja, z indikatorjem 

prestavljanja ter sistemom, ki 
regenerira neizkoriščeno ener-
gijo. pri posameznih modelih 
so bile opravljene tudi različne 
prilagoditve v smeri zniževanja 
teže in izboljšanja koeficienta 
zračnega upora. 

OSem zeLeNiH KOreNjaKOV
pri modelih Octavia GreenLine 
ter Octavia Combi GreenLine 
so se morali razvojniki še posebej 
potruditi, da so dosegli izjemno 
nizko porabo goriva ter bolj zelen 
izpust emisij. z novo razvitim di-
zelskim motorjem s sistemom vi-
skotlačnega vbrizga po skupnem 
vodu ter vsemi zgoraj naštetimi 
spremembami so zagotovili 
ekonomsko učinkovito, a hkrati 
visoko zmogljivost in dinamičnost 
vožnje. 

fabia GreenLine je okolju najpri-
jaznejši model. njegov povpreč-
no izmerjeni izpust znaša samo 
89 gramov ogljikovega dioksida 
na kilometer. kot pri Fabii se tudi 
fabia Combi GreenLine različica 
ponaša z enakim motorjem, s 
popolnoma enako tehnično dovr-
šenostjo. odgovorno in zeleno.

Superb GreenLine odlikujeta 
izjemno nizka poraba goriva in 
majhna količina emisij Co

2. je 
prijetno varčen in se lahko zapiše 

med prestižnejše, a hkrati okoljsko 
prijazne avtomobile. v svojem 
razredu pa postavlja nova merila 

Superb Combi GreenLine je 
izjemnež, saj je količina emisij, ki 
jih izpušča v okolje, enakovredna 
emisijam, ki jih dosegajo avto-
mobili v razredu majhnih vozil. 
in kako so strokovnjaki dosegli 
takšno razmerje? odgovor je 
preprost: s skrbnim inženiringom 
in raznovrstnimi inovacijami.

športno-terenski yeti GreenLine 
spada v najnovejšo generacijo ze-
lenih avtomobilov in je eden prvih 
tovrstnih avtomobilov z nizkim 
izpustom ogljikovega dioksida. mo-
tor je enak kot pri octavii, vožnja 
pa pomeni dinamično zabaven 
užitek z mislijo na zdravo okolje. 

med najmanjšimi škodinimi mode-
li ceste barva zeleno tudi room-
ster GreenLine, ki so mu vgradili 
enak motor, kot ga ima Fabia. s 
sistemom start/ stop, menjalni-
kom s podaljšanimi prestavnimi 
razmerji, regeneracijo energije pri 
zaviranju, z znižanim podvozjem, 
aerodinamičnimi izboljšavami ter 
ne nazadnje pnevmatikami z nižjim 
kotalnim uporom je roomster 
med najbolj varčnimi in čistimi 
avtomobili, vožnja z njim pa seveda 
udobna, varna in dišeče zelena.  

P

OCTaVia 
GreeNLiNe

OCTaVia COmbi 
GreeNLiNe

fabia 
GreeNLiNe

fabia COmbi 
GreeNLiNe

SuPerb 
GreeNLiNe

SuPerb COmbi 
GreeNLiNe

yeTi 
GreeNLiNe

rOOmSTer 
GreeNLiNe

motor 1,6 tdi Cr dpF 
s 77 kW (105 km)

1,6 tdi Cr dpF 
s 77 kW (105 km)

1,2 tdi 
s 55 kW (75 km)

1,2 tdi 
s 55 kW (75 km) motor 1.6 tdi Cr dpF 

s 77 kW (105 km)
1.6 tdi Cr dpF 
s 77 kW (105 km)

1.6 tdi Cr dpF 
s 77 kW (105 km)

1,2 tdi 
s 55 kW (75 km)

Poraba 3,8 l goriva/100 km 4,2 l goriva/100 km 3,4 l goriva/100 km 3,4 l goriva/100 km Poraba 4,4 l goriva/100 km 4,4 l goriva/100 km 4,6 l goriva/100 km 3,4 l goriva/100 km

izpust 
CO2/km 99 g 109 g 89 g 89 g izpust 

CO2/km 114 g 114 g 119 g 109 g
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Ste vedeli, da je letos minilo že 110 let od udejstvovanja Škode v 
avtomobilskem športu in da je delček tega na voljo tudi običajnim 
voznikom? Škoda fabia rS je točno to, kar povezuje dva različna 
svetova – dirkaški adrenalin in dinamične voznike.

besedilo: artur švarc

najboljše

svetov
obehiz

tretja dimenzija  i  simply CLeVer



Škoda je s fabio S2000 letos pometla s konkurenco v interkontinentalnem prvenstvu 
v rallyju (irC), kjer so osvojili oba naslova prvakov, tako med vozniki kot proizvajalci. 
Če ta superprimerek male rakete prenesemo na vsakdanje ceste, dobimo fabio rS.

17-PaLČNa KOLeSa
najbolj športna Fabia je lahko 
obuta po vaših željah – 10-kraka 
17-palčna Gigaro lita platišča so 
bila razvita posebej za rs model 
v štirih barvnih kombinacijah – 
srebrni, antracitni, črni in beli. 

ŠPOrTNi VOLaN
ni športnega doživetja, če ni 
drugačen tudi volan. poseben 
večfunkcijski usnjen volan ima na 
voljo tudi lopatke za prestavljanje 
prestav na volanu. kot pri pravih 
dirkalnikih.

ŠPOrTNi meriLNiKi
športni značaj Fabie rs še pouda-
rijo merilniki, ki se zlijejo s športno 
notranjostjo cestnega dirkalnika, 
sama grafika merilnikov pa nosi 
poseben rs pečat.

DSG meNjaLNiK
med navitim motorjem in cesto 
deluje sedemstopenjski avto-
matski menjalnik dsG z dvojno 
sklopko. prestavljanje z njim je 
bliskovito, saj ob trenutni prestavi 
v pripravljenosti čaka tudi nasle-
dnja. občutek vožnje dirkalnega 
stroja je tako še bolj blizu.

DNeVNe LuČi LeD
zahtevam po dnevnih lučeh in s 
tem boljšo opaznostjo in varnostjo 
v prometu Fabia rs sledi z lučmi 
z led diodami v dnu sprednjega 
odbijača, kjer lahko nadome-
stijo klasične okrogle sprednje 
meglenke. 

DiSKreTNi DODaTKi
za ostale avtomobiliste je pre-
senečenje največje, ko jih prehiti 
znak rs, ki ob športnih dodatkih 
potrdi pečat in ostrino Fabie rs. 
ne gre za plebejsko vozilo, pač pa 
prave mišice in plenilsko dušo. 

simply CLeVer

1,4-litrski tsi motor 
v Fabii rs premore 
132 kW (180 km) 
in 250 nm navora, 
kar je dovolj za 
končno hitrost 224 
km/h in pospešek 
7,3 sekunde do 100 
km/h. 

ŠPOrTNe zmaGe
dve tekmovalni rally ekipi sta z rezultati v sezoni 2010 dokazali, da je škoda 
Fabia s2000 v samem vrhu, ekipa škoda motorsport pa je osvojila tudi tekmo 
irC (interkontinentalni rally izziv) proizvajalcev.

Voznik jan Kopecký in sovoznik Petr Starý:
1. mesto: rally kanarski otoki
2. mesto: rally Geko ypres, rally vinho madeira, rally sanremo
3. mesto: rally argentina, rally italija sardegna

Voznik juho Hänninen in sovoznik mikko markkula
1. mesto: rally argentina, rally škotska
2. mesto: rally monte Carlo, rally kanarski otoki, rally češka, rally sanremo
3. mesto: rally vinho madeira, sata rally acores, rally Curitiba
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naj bo še tako nenavadno, špor-
tnosti ne utelešajo le prestižne 
avtomobilske znamke kot so 
Ferrari ali aston martin. športni 
strup se naliva v male flaške. in v 
skladu z družinsko tradicijo je tudi 
druga generacija Fabie obuta v 
tekaške čevlje.

škoda je letošnjo pomlad na 
Ženevskem avtomobilskem salonu 
ob bok večji sestri octaviji rs 
postavila tudi manjšo Fabio, ki 
pod oznako rs pri škodi prvič 
predstavlja mali nabriti 1,4-litrski 
motor, ki pa premore zavistnih 
180 konjev (132 kW). 

S fabiO rS Se Ne Gre ŠaLiTi 
majhen logotip rs pomeni 
velik korak od umirjene, skoraj 
zadržane vsakodnevne vožnje, do 

občutka pristne športne vožnje, 
ki nas iz enega sveta prepelje v 
drugi svet, poln adrenalinskih 
doživetij, svet, ki ga spremljamo 
ob strani kot gledalci relijev, ce-
stnih dirk in nenazadnje formule 
1. rs nista le črki, ki bi polepšali 
Fabio, pač pa pomenita tudi bolj 
strupen videz. tako kombilimu-
zina kot kombi različica Fabie rs 
imata atraktiven sprednji odbijač 
z meglenkami in integriranimi 
led dnevnimi lučmi, ki znajo po 
želji svetiti tudi v ovinek. da gre 
za posebno različico, izdajajo 
tudi 17-palčna lita platišča 
Gigaro, narejena posebej za 
Fabio rs, za katerimi se izdajajo 
rdeče obarvane zavorne čeljusti. 
tudi na zadku Fabia rs poudarja 
svoj značaj – zajetnejši odbijač 
z difuzorjem in dvojno izpušno 

cevjo prepriča, da se s Fabio rs 
ne gre šaliti. ob športni videz 
so postavljene tudi barvne 
kombinacije – odvisno od bar-
ve karoserije so streha, spojler 
na zadku in kolesa obarvana v 
črno, belo ali srebrno. 

razPOreDiTeV mOČi
ključna preobrazba v strupeno 
Fabio pa domuje pod motor-
nim pokrovom. 1,4-litrski tsi 
motor s štirimi valji prisilno 
polnita tako kompresor kot tur-
bo polnilnik, ki pripomoreta k 
razporeditvi moči in navora čez 
celotno polje vrtljajev. motor 
zmore 132 kW (180 km) in 250 
nm navora v razponu od 2000 
do 4500 vrtljajev. odločen 
pogovor s stopalko za plin Fa-
bio rs požene z mesta do 100 

v čast 110-letnici udejstvovanja 
v motošportu in številnim 
uspehom, med katere sodi tudi 
letošnje osvojeno prvenstvo irC, 
so pri škodi pripravili omejeno 
serijo Fabie rs. škodini inženirji 
že vrsto let uporabljajo izkušnje 
iz motošporta pri razvoju 
avtomobilov in tako sta rs različici 
Fabie in octavie zelo priljubljeni 
pri dinamičnih voznikih. Fabia rs 
edition s2000 je omejena na 200 
primerkov, ki so obarvani v barve 
zmagovitega dirkalnika s2000 – 
avto je v dirkaški zeleni, streha je 
bela, bela pa so tudi platišča. 

športni odbijači, 
tonirana stekla, 
17-palčna kolesa 
z gumami širine 
205, za njimi 
rdeče obarvane 
zavorne čeljusti, 
difuzor, spojler, 
dvojna izpušna 
cev in pa značka 
rs, to je le nekaj 
elementov, ki 
navzven izdajajo, 
da gre za »nad-
Fabio«.

tretja dimenzija  i  simply CLeVer



km/h v samo 7,3 sekunde, končna 
hitrost pa znaša 224 km/h in še 
2 km/h več pri Fabii Combi rs. 
kljub mišicam pa se motor pohvali 
z ugodno porabo glede na moč, 
ki jo ponuja, le 6,4 litra na 100 
kilometrov in samo 148 grami Co2 
na prevožen kilometer – športna 
filozofija ni nujno tudi potratna in 
okolju neprijazna. 

PODOžiVimO DirKaŠKi SVeT
z motorjem sodeluje navdušu-
joči samodejni menjalnik dsG s 
sedmimi prestavami. naj beseda 
samodejni tehnofilov ne zavede – 
gre za dovršeni in odlično zasta-
vljen menjalnik z dvojno sklop-
ko, ki poskrbi, da je naslednja 
prestava vedno v pripravljenosti, 
s čemer se občutno zmanjša čas 
prestavljanja. in da bodo občutki 

še bolj posebni – menjalnik lahko 
prestavljamo z lopatkami na 
trokrakem usnjenem športnem 
volanu in tako le še bolj podoživi-
mo dirkaški svet.

imPreSiVNa GibČNOST
športno ustrojena šasija je na-
menjena dinamični, pa tudi varni 
vožnji. za izboljšanje doživetja so 
v Fabio rs dodali tudi elektronsko 
zaporo diferenciala Xds, ki skrbi 
za bolj suvereno vožnjo v ovinkih - 
zavira notranje kolo in prenaša več 
navora na zunanje sprednje kolo. 
tak premik navora daje Fabii rs 
med pospeševanjem skozi ovinke 
impresivno gibčnost. za varnost 
pa poskrbijo najsodobnejši 
sistemi esp, aBs in asr, senzorji za 
pritisk v gumah voznika opozorijo 
na morebitne spremembe, za 

udobje pri vožnji pa poskrbi 
tudi sistem za pomoč pri spe-
ljevanju v klanec. 
Fabia rs je športnik tudi v 
notranjosti. posebni školjkasti 
športni sedeži z logotipom 
rs poskrbijo, da se telo zlije z 
avtomobilom in skupaj z njim 
izkusi fiziko ceste. tu so tudi 
trikraki športni volan, tonira-
na stekla, posebna zaščitna 
prevleka pragov z oznako rs in 
stopalke iz brušenega alumi-
nija s posebno protizdrsno 
površino. 

kar prinaša Fabia rs, ni več le 
spogledovanje z junaki relija, 
pač pa ta drugi svet prinaša 
v naš svet, na dosegu naših 
rok na volanu, pravo športno 
doživetje.

četudi so dirkalni avtomobili 
naravnani špartansko, se pri 
tuzemski Fabii rs na prvo mesto 
postavlja udobje. v serijski 
opremi je odlični radio swing, ki 
omogoča predvajanje formata 
mp3. za dobro počutje potnikov 
vozilu poskrbi samodejna klimat-
ska naprava Climatronic.
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Zimska avantura
Prebujanje v sobotna jutra me po navadi navdihne s posebnim občutkom to-
pline. Še preden odprem oči, se v sobo privije sladek vonj po kavi in dišečem 
popečenem kruhu. Tokrat pa temu ni bilo tako. 

besedilo: andreja Cepuš

vetloba je bila prav 
posebna in me je prisilila, 
da sem odprla oči. »kako, 

saj vendar še ni čas, ni vonja po 
kruhu niti kavi,« sem pomislila. 
kmalu je bilo jasno zakaj. najprej 
je pogled skozi okno razkril nalet 
prvih zimskih snežink, potem pa 
me je nizek ton glasu popeljal v 
budnico: »draga, zmanjkalo je 
kave in kruha.«  takoj sem imela 
rešitev na dlani: »se lahko zape-
lješ do trgovine?« sem poprosila. 
in ko je čez dobro uro prišel 
nazaj, še vedno z vročim kruhom, 

sem se čudila skrivnostnemu 
nasmehu in vročici v očeh. le kaj 
tako dobrega se je zgodilo, me 
je zanimalo. razlaga je privabila 
nasmeh tudi na moj obraz. 

opisal je avanturo:  »vožnja čez 
rahlo belino je naredila poseb-
no vzdušje, celo tako, da sem 
naredil ovinek več. in po hitrem 
postanku v trgovini še enega, da 
ne bi bil prehitro doma. ta je bil 
še bolj vabljiv … pravzaprav me 
je kar sam od sebe popeljal na 
stransko cesto. pomislil sem, da 

imam še ravno toliko časa , da 
lahko naredim en veeelik krog in 
si privoščim adrenalinsko vožnjo 
čez drn in strn. za užitek, še pred 
zajtrkom. zavil sem na najbližji 
poligon, prijazen upravitelj mi je 
zagotovil, da si lahko privoščim 
svoj trenutek in … užitek se je 
začel.« o ja, pa še kakšen, sem 
jasno videla. 

če je off the road poligon naredil 
toliko užitka, da je sobotno jutro 
dobilo novo dimenzijo, želim 
naslednjič zraven. 

s zimSKi 
NaSVeT
če vas začne v 
ovinku zanašati, 
ne zavirajte z 
vso silo, ampak 
poravnajte av-
tomobil, tako da 
popravite volan, 
pri stabiliziranju 
(prenosu mase) 
pa včasih koristi 
tudi dodajanje 
plina.

polno, prosim  i  simply CLeVer



DObrO je VeDeTi
takojšnja odzivnost, ki omo-

goča optimalno razporeditev po-
gonske moči glede na spremembe 
vozišča.

elektronska kontrolna enota 
upošteva številne informacije iz 
senzorjev v vozilu: število vrtljajev, 
navor motorja, hitrost vrtenja 
koles, pozicijo krmila, delovanje 
sistemov aBs in esp … 

preventivni vklop zadnje 
pogonske osi, ki začne delovati 
že pred potencialnim zdrsom 
sprednjih koles, ko senzorji vozila 
sporočijo na primer sunkovito 
pospeševanje. 

v največjem snežnem metežu 
pretekle zime smo dodobra 
spoznali avtokros progo v tunjicah 
pri kamniku. za nekaj februarskih 
dni so škodina vozila na 4-kolesni 
pogon zavzela razgiban, zasne-
žen, mestoma leden teren ter se 
odlično znašla. z inštruktorji varne 
vožnje smo se vozili v 4-pogon-
skih vozilih: škoda yeti 4x4, škoda 
octavia scout 4x4 in škoda superb 
Combi 4x4 in se prepustili zimi.

zabaVa iN zNaNje
med zabavno, adrenalina polno 
vožnjo, smo spoznali tudi sistem 
sklopke haldex četrte generacije in 
vse njene prednosti, ki zagotavlja-
jo najučinkovitejšo, najvarčnejšo 
in najvarnejšo vožnjo:

v Tunjicah pri kamniku je dobra energija!

PriDružiTe Se Nam Na NaSLeDNji VOžNji
po vožnji nas je pričakal čisto pravi yeti in dišalo je po 
toplem … a marsikdo od nas se je odločil še za eno 
vožnjo. zato bomo naše off road srečanje pripravili 
tudi naslednje leto. ste za? bi se Škodinega 4na4 
dogodka radi udeležili? 
Spremljajte www.simplyclever.si.

ime POLiGONa PrimereN za POSebNOSTi KONTaKTNa OSeba

poligon Blagomix logatec
vozila suv – offroad in onroad, 
za začetne in nadaljevalne tečaje

/
miran kacin 
Gsm: 051 384 487

poligon motokros sela pri lavrici suv vozila, poligon za začetne tečaje poligon najbližji ljubljani
tone škerjanc
Gsm: 031 662 381

poligon avtokros 
planina nad horjulom

suv vozila, poligon za začetne tečaje
junija 2009 je potekala svetovna 
prezentacija vozil škoda yeti 

viktor oblak
Gsm: 041 534 888

poligon avtokros 
tunjice pri kamniku

suv vozila, poligon za začetne tečaje prelep razgled na kamniške alpe
damjan dolinšek
Gsm: 041 912 309

poligon motokros mislinjska 
dobrava pri slovenj Gradcu

klasična motokros proga, delno 
uporabna za preizkus vozil suv

/
darko mulec
Gsm: 051 622 115

poligon motokros 
orehova vas

klasična motokros proga, delno 
uporabna za preizkus vozil suv 

tu vsako leto poteka dirka za svetov-
no prvenstvo v motokrosu

herman jakolič
Gsm: 041 491 666

poligon motokros semič
klasična motokros proga, delno 
uporabna za preizkus vozil suv

/
dušan simonič
Gsm: 041 587 357

7 CLeVer Off THe rOaD POLiGONOV V SLOVeNiji
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Ko Slovenci govorimo o zimskih počitnicah, po navadi pomislimo na smučanje. 
a se smučarji med seboj razlikujemo. Nekateri s smučanjem »obsedeni« re-
kreativci zato smučajo samo na velikih smučiščih in zanje so tudi naša največja 
smučarska središča premajhna, proge pa prekratke in premalo strme.

besedilo: drago smuk

se več je takšnih, ki si pod pojmom 
zimske počitnice predstavljajo bolj 
ali manj aktiven dopust na snegu. za 

takšne znajo biti počitnice na manjših bolj in-
timnih smučiščih večje doživetje in popolnej-
ši oddih kot pa v velikih mondenih smučar-
skih središčih. seveda so tudi precej cenejše, 
saj so cene smučarskih vozovnic na manjših 
smučiščih pogosto vključene kar v ceno 
celotnega aranžmaja. takšne počitnice so 
še posebej primerne za družine z majhnimi 

otroki in za začetnike in seniorje, ki si ne želijo 
vratolomnih voženj po večjih smučiščih. 

manjša smučišča ponavadi premorejo samo 
eno ali dve vlečnici, izjemoma tudi sedežnico. 
skoraj povsod pa potegnejo tudi tekaško pro-
go. za najmlajše pa tudi starejše je privlačno 
tudi sankanje, še posebej nočno. marsikje pa 
so v ponudbo vključili tudi krpljanje. zaradi 
tega vam predstavljamo tri manjša slovenska 
smučišča.

v

čeprav ima ribni-
ško pohorje bogato 
smučarsko tradicijo, 
je pretežnemu delu 
slovenskih smučarjev 
zaradi odmaknjenosti 
od vseh pohorskih 
smučišč najmanj znano. 
smučarjem od nad-
morske višine 715 do 
1542 metrov nudi kar 
5,5 km urejenih prog 
za alpsko smučanje in v 
povezavi s kopami kar 
16 km urejenih tekaških 

prog. ker je ostalo še 
vedno prvinsko, naj ga 
predstavimo tistim, ki 
si želijo tudi na manjših 
smučiščih več smučanja 
in malce več udobja.

smučišča premorejo 4 
vlečnice. smučanje ob 
njih pa je primerno tako 
za začetnike kot tudi za 
bolj zahtevne smučarje. 
letošnja novost je nova 
proga srednje težavno-
sti, ki omogoča varno 

ter prijetno vožnjo otro-
kom in začetnikom.

medtem ko vsa manjša 
slovenska smučišča bo-
lehajo za pomanjkanjem 
prenočitvenih zmoglji-
vosti, lahko na ribni-
škem pohorju ponudijo 
kar 250 ležišč. izstopajo 
apartmajske hiše s 110 
ležišči in nadstandardni 
apartmaji sitar s cen-
trom dobrega počutja in 
vinoteko. 

ribNiŠKO POHOrje
smučanje v zavetju neskončnih gozdov

velike 
počitnice

smučiščih
3 malihna 

1

1
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KaNDrŠe, ViDrGa
smučanje v središču slovenije

SaŠO PaPP,
radijski voditelj
»zimo imam rad in nanjo 
me vežejo lepi spomini. 
včasih sem si vsako leto 
privoščil snežni odklop, 
zdaj pa mi že nekaj let 
zmanjkuje časa. ampak ker 
sem po naravi velik opti-
mist, upam in si zelo želim, 
da bi letošnjo zimo vsaj 
par dni preživel na boardu! 
kje, še ne vem, samo da bo 
sneg!«

berNarDa žarN,
televizijska voditeljica
»na smučanju obožujem 
urejene proge z naravnim 
snegom (in brez ledenih 
predelov), vroč čaj in 
sonce! snežni spa, kot 
poimenujem tak rekreativni 
oddih v zimskih mesecih. 
letos s prijatelji načrtujemo 
teden dni na enem od slo-
venskih smučišč in če nam 
uspe, vam bom poslala 
razglednico!«

POKLjuKa
raj za tek na smučeh in krpljanje
Globoko v osrčju 
triglavskega narodnega 
parka, pokrita s širnimi 
smrekovimi gozdovi, barji 
in mokrišči leži vsako leto 
s snegom bogato obdar-
jena planota pokljuka, 
ki velja za eno najlepših 
visokogorskih planot v 
alpah. 

pokljuka je bila raj za 
smučarje že pred drugo 
svetovno vojno. takrat 
je služila smučarjem 
predvsem kot izhodišče 
za turno smuko v julijskih 
alpah, pa tudi za tek na 
smučeh. s preusmeritvijo 
slovencev predvsem 
na alpsko smučanje, pa 
je močno izgubljala na 
privlačnosti. 
po temeljiti obnovi šport 
hotela, ki so ga pred 
dobrim letom spet od-

prli, je pokljuka ponovno 
zaživela tako poleti kot 
pozimi. v zimski sezoni 
hotel predvsem gosti 
smučanja željne otroke, 
mlade družine in smučar-
je začetnike ter ljubitelje 
brezkončnih pohodov 
po zasneženih gozdnih 
poteh. ob hotelu je 300 
metrov dolga vlečnica, 
ki je zaradi blagega sne-
žnega pobočja primerna 
predvsem za učenje 
smučanja. v neposre-
dni bližini je še krajša 
vlečnica jelka, sicer pa je 
pokljuka najbolj prilju-
bljena pri ljubiteljih teka 
na smučeh, saj premore 
kar 30 km dobro urejenih 
prog, na katerih trenirajo 
tudi vrhunski tekmoval-
ci. pokljuka je z novim 
biatlonskim centrom in 
hotelom za športnike in 

navdušene rekreativce 
na rudnem polju namreč 
eno najbolj svetovno zna-
nih prizorišč svetovnega 
pokala v biatlonu. 

za tiste, ki jim ni do smu-
čanja, pa od lani poleg 
sankanja in žaklanja na 
smučišču ob hotelu, od 
lani brez ali z vodičem, 
organizirajo tudi pohode 
s krpljami po gozdnih 
poteh in zasneženih 
planinah. zagotovo pa bo 
v lepem sončnem dnevu 
za vsakogar nepozaben 
zimski pohod do tudi 
pozimi stalno oskrbovane 
Blejske koče na planini 
lipanca. po uspešnem 
začetku bodo februarja 
na pokljuki organizirali že 
drugi festival krpljanja in 
zimskih pohodov.

Gostinsko-turistični 
kompleks » pri vidrgaju« 
se nahaja v neposredni 
bližini geometričnega 
središča slovenije, Ge-
oss in le 35 kilometrov 
od ljubljane in 10 km 
od trojan ali zagorja. tik 
ob gostišču je manj-
še smučišče z dvema 
vlečnicama, poleg pa 
je tudi sankališče. kljub 
temu da smučišče leži na 

nadmorski višini 416 m, 
je vedno dobro zasneže-
no, saj je opremljeno s 
snežnimi topovi. ponoči 
pa je tudi osvetljeno.
smučišče je prilju-
bljeno predvsem pri 
najmlajših smučarjih, 
saj so se mnogi otroci 
naučili smučanja prav 
v kandršah. za dnevne 
obiskovalce imajo veliko 
restavracijo s 250 sedeži, 

v depandansi poleg go-
stišča pa je tudi 67 ležišč, 
poleg pa so tudi savne in 
masažni prostori. smuči-
šče kandrše- vidrga slovi 
tudi po zelo ugodnih 
smučarskih paketih 
»zimovanje na deželi«. 
otroci do 6 let bivajo, 
jejo in smučajo brezplač-
no, do 12 let pa plačajo 
samo polovično ceno.

2

3

Ne pozabi!

ribNiŠKO POHOrje
odrasli 20 
mladinci/seniorji 19
otroci 14 

POKLjuKa
10 
(ugodni aranžmaji za mlade 
družine)

KaNDrŠe
otroci 6,30
odrasli 9,30

Dnevne voZovnIce (v €)
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Pošteno grenko
Kljub svoji relativno majhni velikosti je bilo pivovarni Humpolec na 
Češkem podeljenih že na desetine pomembnih nagrad. blagovna 
znamka bernard je namreč sinonim za kakovost in odličnost, Stanislav 
bernard, solastnik pivovarne pa z unikatnostjo dosega široko prepo-
znavnost širom po svetu.

Kako bi definirali pivo bernard 
v primerjavi z drugimi pivi?
zagotovo si ne drznem reči, da bi 
bila druga piva slaba. pivovarne 
z njimi zagotavljajo standardi-
zacijo proizvodnih procesov — z 
določitvijo časa za shranjevanje, 
stopnjo grenkosti, barv. posle-
dica tega je, 

da nobeden ne izstopa. a meni 
takšno, povprečno – ne preveč 
sladko ne preveč grenko pivo ni 
zanimivo. 
 
Kaj je ključno pri proizvodnji 
piva bernard?
najpomembnejši element, po 
katerem se tradicionalno češko 

pivo razlikuje od drugih, je 
ločeno fermentiranje od 

zorenja. to je tradicionalni 
način proizvodnje, ki ga 
želimo ohranjati in s tem 
vplivati na okusno zanimi-
vo pivo, veliko boljše od 
povprečnega. naše pivo je 
polnega okusa in pošteno 

grenko. na to harmonijo smo 
ponosni. 

Se lahko pri varjenju piva pri-
hrani pri sestavinah?
s sladom, glavno sestavino, se 
prihraniti ne da. za nami je skoraj 
dvajset let majhnih, a zelo dragih 
korakov: nakup sladarne, ki je za 
tradicionalno pivo najpomemb-
nejša, naši lastni vodnjaki, zaradi 
katerih imamo zelo mehko vodo 
za varjenje. uporabljamo samo 
češki hmelj. in seveda tradicional-
ne postopke. zato Bernarda ne bi 
želeli variti kje drugje. Gre za filo-
zofijo kvalitete celotnega postopka 
varjenja piva.

berNarD 
VaS ODžeja 

LjubLjaNa:
Kavarna Verbot, 
dunajska 
cesta 9a ;
irish Pub, 
prečna ulica 6;
Scratch bar, 
krakovski nasip 3

CeLje:
Kavarna 
metropol, 
muzejski trg 6
Hotel Štorman 
– Country pub, 
mariborska 
cesta 3;

VeLeNje:
Pivnica zoro, 
Cesta talcev 2, 
velenje

besedilo: anja Garbajs

3 STVari, Ki NareDijO 
PiVO berNarD izjemNO
  

recept, ki je značilen za 
blagovno znamko Bernard.
 

prvovrstne surovine. viso-
kokakovosten slad, proizveden 
v lastni talni sladarni Bernard 
v mestu rajhrad pri Brnu, kjer 
so ohranjeni tradicionalni na-
čini proizvodnje. prav tako se 
uporabljata prvorazredni češki 
hmelj, ki zagotavlja pravilno 
grenkost pivu, ter bistra izvirska 
voda iz češko-moravskega 
višavja. 

edinstvena končna obdela-
va, t. i. mikrofiltracija, ki naredi 
pivo Bernard res posebno.  
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Za violino je treba skrbeti 
kot za avto
Če ne bi bil violinist, bi bil pilot. To pravi Václav Hudeček, s katerim smo se 
ekskluzivno za našo revijo pogovarjali po njegovem koncertu v Ljubljani. med 
drugim nam je zaupal, da je njegova violina stara kar 284 let, naredil pa jo je 
italijanski mojster del Gesù.

besedilo: špela zakotnik
foto: zaklop

Kako se znajdete v sodobni, 
tako imenovani popularni 
glasbi? 
Glede tega sem zelo konzerva-
tiven, tako da me nemelodična 
glasba ne privlači. Cd-jev s tako 
glasbo ne kupujem, raje med 
vožnjo poslušam različne radijske 
postaje.

zakaj se reče: 
»Vsak Čeh je muzikant«? 
Glede na to, da smo majhna 
država, imamo kar veliko število 
svetovno znanih skladateljev, kot 
so dvořák, janáček, smetana in 
martinů. imamo tudi zelo veliko 
odličnih simfoničnih orkestrov, 

komornih zasedb, pa tudi solistov 
in dirigentov. 

ali je violina tudi instrument za 
glasbo, kot so rock, pop in r&b? 
če zna violinist igrati tudi takšno 
glasbo in jo želi, zakaj pa ne? ne 
podpiram pa poskusov, ki želijo 
vključiti violino oz. elemente klasi-
ke v sodobno glasbo za vsako ceno, 
brez pravega glasbenega občutka.

Violino bi lahko primerjali z av-
tomobilom. Kako dobro skrbite 
zanjo?  
tudi gosli imajo servis, v mojem 
primeru je to mojster goslar karel 
vávra iz prage. 

Kdo je vaš 
najljubši violinist?
doslej še nihče ni premagal moje-
ga učitelja davida oistracha. 

ali je kaka znana ali manj znana 
osebnost, za katero bi želeli 
igrati? 
vsekakor bi rad igral svetemu oče-
tu Benediktu Xvi, ne samo zato, 
ker je papež, ampak tudi zato, ker 
gre za osebo, ki ljubi prav glasbo, 
ki jo igram.
 
Če ne bi bili violinist, 
kaj bi bili?
iste sanje imam že od otroštva: 
letalski pilot.

STe VeDeLi 
Da ...

… je najstarejša 
ohranjena violi-
na delo goslarja 
andree amatija 
iz leta 1564, 
njena oblika 
in mere pa se 
uporabljajo še 
danes.
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eksplozivni okus po Še

besedilo: andreja Cepuš
foto: matic Bajželj

OLiVNO SOČeN ŠaH maT 
olive odcedite in jih panirate. najprej v 
moki, nato v jajcih in na koncu še v drobti-
nah, v katere ste dodali sezam. arašidovo 
olje segrejete in na hitro ocvrete olive. lahko 
jih ponudite vroče ali hladne.

mozzarelo narežete na debelejše rezine in 
iz njih z modelčkom izrežete različne oblike, 
jo malo posolite in začinite s čemaževim 
pestom (svež čemaž drobno nasekljate in 
prelijete z oljčnim oljem). mozzarelo zložite 
eno na drugo in prebodete z nabodalcem.
Namig: vaši gostje bodo ostali brez besed, 
zato poskrbite za kakšno glasbeno podlago.

SViLNaTi GriC Griz 
sirček narežete na manjše 
kockice, ga marinirate 
z bučnim oljem, malo 
solite in dodate še grobo 
sesekljane orehe in na 
krhlje narezana olupljena 
jabolka. rahlo premešate 
in postavite za nekaj časa v 
hladilnik. servirate v koktajl 
kozarcih.
Namig: če ponudite to 
prijateljem, vas bodo želeli 
obiskovati vsak dan.

jerneja marin-
šek priporoča 5 
prav posebnih 
kombinacij, ki jih 
je pripravila za tiste 
dni, ko se nam ce-
dijo sline po nečem 
dobrem, ravno prav 

sladko-slanem, ravno prav zdravo okusno 
bogatem, slovensko domačem, energetsko 
polnem in lahkotnem hkrati. in seveda 
čisto preprostem, saj je pripravljeno hitro, 
kadarkoli in kjerkoli.  razkrivamo vam nje-
ne preprosto brihtne recepte in … kličemo 
dober tek! njaaami! 

jerneja marinšek je kreativna vodja 
kulinarične ekipe Vivo Catering že 15 let, 
kulinarika pa jo navdušuje že od otroštva. 
z navdihom ustvarja nove jedi, sama pa 
ima najraje lahke in sladke okuse. če bi 
se morala odločati med jedmi, ki jih pripra-
vljajo, bi izbrala njoke s tartufi. 

Kako doma in na hitro do kreativnega, bogatega in zdravega prigrizka? Se-
stavine za takšen prigrizek najdemo v vsakem hladilniku. Če jih znamo prav 
uporabiti in združiti v harmonijo, dobimo revolucionarno kombinacijo: 
lahek, zdrav, svež, simply clever hiter prigrizek.

jerNejiNi SimPLy CLeVer reCePTi

pet zvezdiC  i  simply CLeVer



zeLeNi VrTiLjaK 
poljubno zelenjavo očistite in jo 
narežete na palčke. servirate jo v 
željene kozarce in zraven ponudite 
koktajl omako. pripravite jo iz kisle 
smetane, kateri dodate  drobno se-
sekljan česen, peteršilj, malo solite 
ter poprate. lahko jo pripravite tudi 
iz drobno sesekljanih mini para-
dižnikov, katerim dodate bazilični 
pesto. Namig: vaše misli se bodo 
zbistrile v trenutku in kreativna iskra 
bo zažarela z vso močjo.

jabOLČNa VrOČiCa 
jabolka očistite in jih narežete na 
kolobarje. v skodelico nalijete vino 
(belo ali rdeče) ter dodate moko in 
jajce. na hitro prežvrkljate, da ostanejo 
še grudice. v zmes namočite jabolka, ki 
jih v segreti pečici pečete pet minut na 
190°C. še vroče postrežete na krožniku 
in dodate kepico sladoleda. po želji 
lahko prelijete s stopljeno čokolado.
Namig: vaša tašča bo navdušena.

eNerGijSKi bum 
korenček in peso olupite in 
jo narežete na drobne kose 
in s sokovnikom iztisnete sok. 
Banano, jabolko in breskev 
očistite, dodate malo mleka 
in jo v sekljalniku drobno 
sesekljate. nalijte v kozarec 
ter prilijete še sok pese in ko-
renčka. po želji lahko napitek 
pripravite tudi iz drugih vrst 
sadja in zelenjave.
Namig: napitka ne pripo-
ročamo zvečer, saj se zna 
zgoditi, da boste sanje kratko 
malo preskočili.

simply CLeVer

Poznate simply clever 
recept? 

delite ga z nami 
in ga objavite na 
www.simplyclever.si 
      5 zVezDiC
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TEKOČA VOŽNJA

Velika  
poraba goriva  
je povezana s 

pospeševanjem.

Bolj tekoče 
vozite, manj 
zavirate in 
posledično 
tudi manj 

pospešujete.

Če pedal za plin pritisnete do konca, je poraba goriva  
dvakrat večja, kot če motor deluje s 75 % svoje moči!

3
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ZMERNA HITROST

Pri visokih 
vrtljajih  

se poraba  
goriva 

eksponentno 
poveča.

Najnižja hitrost, 
ki še zagotavlja 
varčno vožnjo, 

za vsa vozila 
praviloma znaša 

50–60 km/h.

Vozilo rabi 
gorivo celo 

takrat, ko pri 
vožnji spustite 
pedal za plin.

6

100 Kg
1 l / 100 km1 l / 100 km

MASA

Vsak odvečen 
kilogram, ki ga 

vzamete na pot, 
poveča porabo 

goriva.

Nepotrebni 
predmeti  

v prtljažniku 
so pogosto 

tako težki kot 
dodatni potnik.

4

1

2 4

2000

3 5

R

PRESTAVLJANJE

Ne vozite z visokim številom vrtljajev: 
pravočasno prestavite v višjo prestavo.

Pri speljevanju je upravljanje sklopke veliko 
bolj pomembno kot hitro dodajanje plina.

Za hladen motor je najslabše, če teče pri visokih 
vrtljajih. Na ta način se namreč ne poveča le  
poraba goriva, temveč tudi obraba motorja.

V prvi prestavi ima motor zaradi prestavnih razmerij 
veliko moč, a hkrati tudi veliko porabo goriva. Zato 
pri speljevanju čimprej prestavite v višjo prestavo.

V višjo prestavo 
prestavite, ko 

motor doseže pribl. 
2.000 vrtljajev na 
minuto; pri vozilih  

z dizelskim 
motorjem lahko  
to storite še prej.

kAko voZITI ekoNOmiČNO
LOŠKO

8 nasvetov za okolju prijaznejšo vožnjo, da bo slika sveta lepša.

svetovalno  i  simply CLeVer
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PREMIŠLJENA UPORABA AVTOMOBILSKE OPREME
Odmrzovanje 

stekel, ogrevanje in 
ohlajevanje zraka ter 

poslušanje radia – vse 
te funkcije za delovanje 
potrebujejo elektriko, 

ki jo proizvaja 
alternator. Več opreme 
uporabljate, več goriva 

je potrebnega za 
delovanje alternatorja.

Na porabo 
goriva močno 

vpliva klimatska 
naprava.

Ko električnih 
porabnikov ne 
potrebujete,  

jih vedno  
izključite.

10

OIL

OLJE, GORIVO, VZDRŽEVANJE
Sintetično olje 

podmaže motor v nekaj 
sekundah; mineralno 

olje standardne 
kakovosti za to lahko 

potrebuje tudi minuto. 
Kakovostnejše olje 

zmanjša porabo goriva 
in občutno podaljša 

življenjsko dobo 
motorja.

Višja cena  
visoko ka

kovostnega  
goriva se  

povrne z 1,0–5,6 % 
 manjšo porabo 

goriva.

Gorivo dolivajte 
previdno.  

Vsaka kapljica, 
ki ne pristane v 
rezervoarju za 
gorivo, poveča 

porabo in hkrati 
onesnažuje okolje.

7

AERODINAMIKA

Pri hitrosti nad 
75 km/h se kar 

polovica energije, 
pridobljene  

z gorivom, porabi 
za premagovanje 
zračnega upora.

Porabo goriva 
povečuje 

npr. strešni 
prtljažnik …

… ali 
     odprto 
     okno.

11

A B C D E F G

6,9 l/100km4,6
l/100km

?

PNEVMATIKE

Primerjajte povprečno 
porabo goriva na 

100 km, ki jo navaja 
proizvajalec,  

z dejansko povprečno 
porabo goriva. Voznik 
avtomobila razreda A 
lahko doseže manjšo 
porabo goriva, kot jo 

navaja proizvajalec – in 
to celo za več kot 20 %.

Vas zanima, kako učinkovito je vaše vozilo? Na podlagi emisije CO2 na kilometer, ki je 
vrednotena glede na povprečno porabo goriva, je vozilo lahko označeno kot povprečno 

(razred D), varčno (razredi A, B, C) ali »požrešno« (razredi E, F, G).

Pri vseh vozilih 
na dejansko 

porabo goriva 
v največji meri 
vedno vpliva 

voznik.
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LJUBLJANA

DOMŽALE

KRANJ

KRŠKO

JESENICE

TOLMIN

NOVA 
GORICA

NOVO 
MESTO

MURSKA 
SOBOTA

MARIBOR

TRBOVLJE
CELJE

BREZOVICA

PTUJ

KOPER

RIBNICA

VELENJE

TREBNJE

    Avto inn    05/ 33 31 253  
Stavanja    05/ 38 00 560   

Porsche Koper     05/ 61 16 503
Integral avto     04/ 58 33 369

Avtohiša Vrtač     04/ 270 02 35

SPC Škerjanec     01/ 72 44 085

Autoemona     01/ 51 91 593
Avtomerkur     01/ 30 66 010
Porsche  Verovškova    01/ 53 03 551

Avtocenter Špan    01/ 36 58 070

Ferdinad Posedi    02/ 53 81 100

Kaass-avto     02/ 749 22 50

Porsche  Maribor    02/ 65 40 300

PSC Prapotnik    03/ 89 83 220

RO+SO     03/ 42 54 080 

Malgaj Trbovlje    03/ 56 33 155

Avtoline Krško     07/ 49 02 120

Pan Jan    07/ 34 60 700

Joras center    01/ 83 61 127

pm, poslovni mediji d.o.o.
dunajska cesta 9
1000 ljubljana

poštnina
plačana.
pog. št.
739/1/s

reVija SimPLy CLeVer je za VaS brezPLaČNa!
izpolnite podatke, izrežite kuponček in ga vrzite v poštni nabiralnik. 

ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka, kraj:

Telefon:

prejemnik revije (če želite revijo podariti):

ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka, kraj:
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VSAKO NOVO ODKRITJE ZAHTEVA ŠIRŠI POGLED

Novi ŠkodaRoomster: Narejen s širšim pogledom. Naše oči odkrivajo čudesa povsod okrog nas. 
Zato ima Škoda Roomster tako velika stranska okna, panoramsko strešno okno in dvignjene zadnje sedeže, ki manjšim 
potnikom omogočajo, da v razgledih uživajo tako kot voznik. Družine morajo biti fleksibilne, zato vgrajeni VarioFlex 
sedeži dovoljujejo, da si avto naredite še prostornejši, kot je že sicer. Modele Roomster zdaj dobite tudi z opcijo 
7-stopenjskega DSG menjalnika ter močnimi in varčnimi motorji TSI in TDI nove generacije s Common Rail dizelsko 
tehnologijo. Pustite se presenetiti še drugačnim pogledom na testni vožnji pri vam najbližjem trgovcu z vozili Škoda.

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2 za model 
Škoda Roomster: 4.7–6.2 l/100 km, 109-147 g/kmNa zalogi omejena količina vozil Škoda po izjemno ugodnih cenah: www.škodazaklad.si
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