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NAJBOLJŠI NAČIN, 

         KAKO OBARVATI ULICE.

Tako ŠKODA olajša vsakdanje 
življenje svojih kupcev.

Sistem MirrorLinkTMLED dnevne luči Nosilec za večpredstavnostne 
naprave

Pametno znotraj

Ker nova Fabia tako izrazito krade poglede, le stežka opazimo kaj drugega. Tudi navdušujočo poulično umetnost. Fabiina 
zunanjost izžareva samozavest, barvni koncept pa, ki vam omogoča, da barvo strehe, platišč in zunanjih ogledal prilagodite 
svojim željam, doda še osebno noto. Če k temu prištejemo še notranje vzvratno ogledalo s samodejno zatemnitvijo in 
osveženo, stilsko dovršeno notranjost, se res težko osredotočiš na karkoli drugega. In zakaj ne bi tudi vi kradli pogledov? 
Preprosto: oglasite se pri najbližjem trgovcu ŠKODA in se dogovorite za testno vožnjo. škoda.si

Nova ŠKODA Fabia s povsem novim barvnim konceptom. P
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,4-4,8 l/100 km in 88-110 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična 
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0115-0,0538x1011 g/km, trdi delci: 0,00-0,00023 g/km, število delcev: 0,02-7,50. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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KRAJA POZORNOSTI ZA TELEBANE
Po eni od teorij starogrški bogovi Prometeja niso kaznovali 
zaradi kraje ognja, ampak ker jim je z ognjem vred ukradel 
pozornost ljudi. Orlovo kljuvanje jeter je torej bilo mašče-
vanje in poplačilo za vse všečke in deljenja, ki jih Zeus in 
Hera nista nikoli dobila. A takšna megalomanska dejanja so 
v domeni Titanov in ne navadnih smrtnikov. Mi se moramo 
zatekati k drugačnim metodam.

Nekdaj je bila kraja pozornosti preprosta. Oblekel si čudne 
cape, se postavil na lesen zaboj sredi parka in začel glasno 
klobasati tja v en dan. Enega za drugim si privlačil poglede 
mimoidočih, dokler se med njimi naposled ni znašlo oko, 
čemeče v telesu, ki se je dičilo z modro uniformo. Govorec 
je tako ultimativno ukradel pozornost gumijevke in celice, 
osamljen zaboj pa je pritegnil pozornost osmoljenca, ki so 
mu pozimi vedno zaparkirali lastnoročno skidano parkirno 
mesto pred blokom. 

Danes je vse skupaj težje. Skorajda nemogoče je prebiti ko-
munikacijski šum, ki ga povzročajo mediji. Vsako njihovo 
sporočilo je tisočkrat potencirano vpitje z zaboja. Ta novica 
ti bo spremenila življenje, tej objavi sploh ne boš verjel, tre-
tji kviz ti bo odgovoril na žgoče vprašanje mladostnih dni, 
kateri član Pop Designa ti je najbolj podoben. V kričavem in 
bleščavem svetu informacijske predoziranosti je potrebno 
ubrati nasproten pristop. Tih, umirjen in blag. Približaj se 
osebi. Lahno se dotakni njene nadlahti in ko se obrne, šepni 
svoje sporočilo. »Brez nenadnih gibov, vate meri ostrostre-
lec,« so besede, ki preverjeno delujejo, a bi vseeno raje pri-
poročil kaj blažjega. In iskrenega. 

Če mi je uspelo ukrasti vašo pozornost, naj se vam odkupim 
za kviz, ki ste ga izpustili zaradi branja pričujočih besed. 
Rešil sem ga namesto vas, dragi in cenjeni bralec številka 
8632. (Tiskar je ponorel zaradi teh personaliziranih uvo-
dnikov.) Najbolj podoben vam je Vili Resnik. 

boštjan gorenc - pižama Rad raziskuje, potuje, uživa. Včasih tudi 
piše, prevaja in (se) igra. Ne nujno v tem vrstnem redu. 

IZ VSEBINE
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PRITEGNITE JO!
POZORNOST, NAMREČ. KAKO, SE SPRAŠUJETE? BERITE NAPREJ. 

 
 BESEDILO: Dragica Sušnik 
FOTO: Shutterstock

»Vsi si želimo biti ljubljeni in spo-
štovani s strani drugih − brezpo-
gojno. Ne glede na včasih neustre-
zno in morda preveč mačistično 
vzgojo moški pri tem niso izjema. 
Pozornost iščejo zato, ker po-
trebujejo občutek, da so varni, 
sprejeti, da imajo vpliv na svoje 
okolje in da lahko v tem okolju 
ustvarjajo. Gre torej za zadovolje-
vanje tako osnovnih kot tudi bolj 
kompleksnih psiholoških potreb. 
Pozornost iščejo glede na to, ka-
tero potrebo skušajo zadovoljiti,« 
pojasnjuje dr. Ana Arzenšek, psi-
hologinja, predavateljica in razi-
skovalka na Fakulteti za manage-
ment Univerze na Primorskem, ki 
se ukvarja tudi z individualnim in 
partnerskim svetovanjem.

»Vseeno pa moški niso z Marsa in 
ženske ne z Venere. To je zmotna 
in preveč poenostavljena razla-
ga delovanja obeh spolov. Večina 
moških in žensk si partnerja izbi-
ra na osnovi geografske bližine, 
ki poveča možnost, da se srečata, 
telesne in psihološke privlačnosti, 
socioekonomskega položaja in 
drugih demografskih značilnosti, 
skladnih vrednot, pričakovanj, 
potreb, navad in interesov. Poleg 
tega so za moškega bolj zanimive 
ženske, ki jih oceni kot prijazne, 
inteligentne in mu izkazujejo po-
zitivna čustva. V povprečju so mo-
škim bolj kot ženskam pomembni 
zunanji videz in telesna privlač-
nost ženske. Za oba spola pa ve-
lja, da si izbirata partnerje, ki jih 
dojemata kot sebi podobne po 
psiholoških značilnostih.«
 
Večina žensk ima po opažanjih 
dr. Arzenškove izkušnje z vsaj 
enim od naštetih načinov moške-

ga pritegovanja pozornosti: od 
evolucijsko gledano bolj prvin-
skih (različni statusni simboli, 
kot so glasna glasba, ki bobni iz 
avtomobila, ali izrazito okrasje 
in vpadljiva oblačila, ki poudari-
jo možatost) do bolj sofisticira-
nih, kot so navezava pogovora na 
skupne značilnosti ali hobije ter 
vzbuditev zanimanja z neko svojo 
posebnostjo. »Ženske pozornosti 
ni težko vzbuditi, če se ji bo moški 
zdel zanimiv. Odrasle ženske za-
nimajo šarmantni moški, ki imajo 
jasno artikulirana stališča, so za-
nimivi sogovorniki in pri katerih 
dobimo občutek, da nas posluša-
jo in razumejo. 

Pomembno je tudi, da se nam zdi 
podoben v eni ali več vrednotah. 
Če na primer ženska rada potuje, 
pomaga, če ima to rad tudi njen 
sogovornik. Če je moški v ključnih 
značilnostih skladen z njenimi 
pričakovanji, obstaja visoka ver-
jetnost, da jo bo začel zanimati.«

NE ZAMUDITE PRILOŽNOSTI
Slovenski moški, posebej mlajši, 
so pri navezovanju stikov z žen-
skami precej pasivni. Bolj zado-
voljni so, če ženska prva pristopi 
k njim. S tem pa zamujajo veliko 
dobrih priložnosti! Vsak moški je 
po svoje zanimiv in to svojo po-
sebnost lahko 'unovči' tako, da 
pritegne pozornost. »Bodite de-
javni, ne bojte se neuspeha. Poza-
nimajte se o dami ter navežite po-
govor o tem, za kar menite, da bi 
jo lahko zanimalo. Če ste pri njej 
vzbudili pozornost, bo to pokaza-
la. Bolje je biti zavrnjen, kot se še 
tedne spraševati, kaj bi se zgodi-
lo, če bi pristopili do nje,« svetuje 
doc. dr. Arzenšek. ‹

1.
Nasmehnite se (nasmeh deluje bolj 
privlačno kot kisel obraz).

2.
Naučite se klasičnega plesa 
(občudujemo dobre plesalce).

3.
Ko jo zagledate v drugem avtomobilu 
(če stojita pri rdeči luči), ji napišite listek 
s svojo telefonsko številko in zabavnim 
sporočilom ter ji ga ponudite čez okno.

4.
Nosite zanimive manšetne gumbe − s 
tem pokažete uglajenost in humor.

5. 
Vzravnajte se, saj tako izžarevate 
eleganco in samozavest, tudi ko ju ne 
čutite.

6. 
Bodite radodarni s svojim časom in 
pozornostjo do drugih.

KAKO PRITEGNITI NJENO POZORNOST

UROŠ 
SMOLEJ 
igralec MGL 

»Pozornosti sem 
najraje deležen. 
Tak primer je 
moja zabava 
za rojstni dan, 
o kateri nisem 
vedel ničesar. 
Res pravo 
presenečenje, saj 
so se prikazali vsi, 
ki sem jih vneto 
vabil na pijačo 
pa »niso imeli 
časa« ...  
Takrat sem že 
moral pritegniti 
pozornost, če ne 
drugega,  
s skremženim 
obrazom in 
krokodiljimi 
solzami. Sreče, 
seveda. Sicer 
pa imam na 
srečo tak poklic, 
da pritegnem 
pozornost s svojo 
igro na odru.  
No, vsaj upam.«
Foto: Jože 

Suhadolnik
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BRADA IN RDEČA KRAVATA 
SVETUJE: Nina Štajner 

Ni res, da se v moški modi ni mogoče igrati z oblačili in 
njihovimi kombinacijami! Čeprav se je v poslovnem svetu 
potrebno držati določenih pravil oblačenja, to še ne pomeni, da 
svojega videza ne smete popestriti – enkrat bolj, drugič manj. 
V moški modi je trenutno 'in' navidezna ležernost, zato ima 
pri poslovnem oblačenju prednost odlično ukrojena in po meri 
narejena obleka, tudi trodelna. Zanjo so primernejše temnejše 
barve, zato jo popestrimo z dodatki bolj intenzivnih barv, kot 
so na primer srajce ali kravate v rdečem, kobaltno modrem ali 
gorčičnem odtenku. Videz pa lahko dodatno popestrite še z 
lepo ročno uro, zanimivimi kravatami ali pa morda nogavicami. 
In če smo bili v zadnjem času navajeni na moškega z gladko 
obritim obrazom, se bomo morali sedaj navaditi na moške 
z brado – tisto pravo, močno, polno in košato. Ja, v modo se 
očitno vračajo tudi pravi »dedci«! 

nina štajner je arhitektka, ki poleg obli-

kovanja prostora ureja tudi lifestyle blog 

Kitchy World ter vodi projekt Vintage 

Vikend.

www.kitchyworld.com 

STRAN S SENDVIČI! 
SVETUJE: Tereza Poljanič 

Čas je, da hrani posvetite malce več 
pozornosti in namesto v sendvič 
zagrizete v kaj bolj zdravega. 
Nenazadnje nam hrana daje energijo 
in moč za premagovanje vsakodnevnih 
izzivov. Kaj če bi si pripravili solato 
iz kodrolistnatega ohrovta s sladko 
makovo polivko? Ohrovt namreč sodi 
med bolj hranljivo zelenjavo, saj vsebuje 
veliko antioksidantov ter je bogat vir 
vlaknin, mineralov ter tudi vitaminov.

Sestavine: 1 šop kodrolistnatega 
ohrovta, 1 limona, olivno olje, ščep soli, 1 
rdeča paprika, 3 jušne žlice popraženih 
pinjol, 1 avokado, 1 rženi kruhek, kalčki, 

kuhana čičerika/leča/kvinoja (po želji), 
popražena zelenjava (po želji).

Makova polivka: ¼ skodelice olivnega 
olja, 2 jušni žlici jabolčnega kisa, 1 čajna 
žlica dijonske gorčice, ½ šalotke (po 
želji), 1 čajna žlica maka, ščep soli, 1 čajna 
žlica medu. 

Navodila: Kodrolistnati ohrovt na 
drobno narežite in ga v posodi dobro 
»zmasirajte« z olivnim oljem, soljo in 
limoninim sokom. Dodajte preostale 
sestavine, nato pa čez solato prelijte 
še makovo polivko in vse skupaj dobro 
zmešajte. 

TUDI JAZ SEM LAHKO SUPERFIT 
SVETUJE: Marck Goran Lorencin 

Tokrat vas ne bomo poslali v fitnes, ampak na trening 
Superfit®, ki je mešanica elementov gimnastike, atletike, 
dviganja uteži, kondicijskega treninga in različnih športnih 
disciplin. Na treningu ne boste uporabili niti enega fitnes 
trenažerja ali naprave, glavno orodje za trening bo namreč 
vaše telo, proste uteži in klasični gimnastični rekviziti. Posebne 
opreme ne boste potrebovali, pa tudi ne izjemne kondicije – 
začnete pač s tako zahtevnim treningom, kot ste ga sposobni 
opraviti, in s časom svoje treninge nadgrajujete. A vse napore 
bo zagotovo odtehtala zares lepa športna postava, manjši 
delež maščobe v telesu, več moči ter boljša telesna kondicija. 
Če se boste ob treningu še bolj zdravo prehranjevali, bo 
rezultat še toliko boljši in hitrejši. 

marck goran lorencin je učitelj, 

mentor in pionir osebnega trenerstva 

in ima več kot 20 let profesionalnih 

trenerskih izkušenj.

www.mojtrener.com 

KAVČ, TV IN ROŽA 
SVETUJE: Špela Modic 

Dnevna soba je srce doma, saj v njej preživimo kar nekaj časa. Zato je pomembno, 
da je karseda udobna in prijetna. To lahko dosežete z nekaj preprostimi izboljšavami. 
Najprej izberite ustrezen pod in barve sten. Les na tleh da prostoru toplino, ustrezno 
izbrana, umirjena barva pa mirnost. Piko na i doda ustrezna osvetlitev. Dobro je, če 
svetloba prihaja iz različnih virov in v toplih tonih – na primer ambientalna osvetlitev, 
stenske luči in bralna luč. Seveda so ključni elementi v dnevni sobi tudi udoben kavč 
in velik televizijski sprejemnik ter druge tehnične naprave. Pri slednjih pa je dobro 
že vnaprej razmisliti o tem, kje bodo stale, saj je napeljavo možno skriti tudi v steno. 
Prostor sicer lahko popestrite tudi s slikami, spominki ali kakšno rastlino, a z ničemer 
ni dobro pretiravati.  

špela modic je arhitektka in ustanoviteljica blagovne 

znamke Prostorama, ki ponuja celovit pogled na prostor, 

v katerem združujejo uporabnost in estetiko. 

www.prostorama.si

FANTJE, NIKAR NE RECITE, DA VAM NI MAR ZA TO, KAJ O VAS 
MISLIJO DRUGI. ZA POPESTRITEV VAŠE PODOBE SMO S POMOČJO 
STROKOVNJAKOV ZBRALI NEKAJ PREPROSTIH NASVETOV. VIDELI 
BOSTE, KAKO MALO JE TREBA, DA JI UKRADETE POZORNOST.

 
 BESEDILO: Tina Ambrožič 
FOTO: Arhivi avtorjev

tereza poljanič je diplomirana ko-

munikologija in certificirana presno-

-veganska kuharica z diplomo šole 

Matthew Kenney Culinary Chef. 

www.teresamisu.com

KRADEMO ...
POZORNOST
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JOZEF 
KABAŇ

USODNA 
PRIVLAČNOST

Ste že kot otrok sanjarili, da boste postali avtomobil-
ski oblikovalec?
Avtomobili me od nekdaj zelo privlačijo. Davno pred 
študijem sem narisal prve slike avtomobilov. In zahva-
ljujoč podpori staršev sem dobil priložnost delati to, za 
kar sem se rodil.

Imate izjemen čut za ljudi, kar se odraža tudi v funkci-
onalnosti avtomobilov. Od kod črpate vse te inovativne 
ideje? 
Pomembno je živeti z odprtimi očmi in vsak dan na stva-
ri gledati na svež, nov način. Če je tako, potem ni težko 
dobiti navdiha iz povsem običajnih stvari, ga vdihavati 
med hojo po ulicah, poslušanjem glasbe, branjem. Velik 
vir navdiha je zame arhitektura. Pa ne le lepe zgradbe, 
ampak tudi premišljeno oblikovana urbana okolja, ko 
vloga arhitekture ni le v ugajanju očesu, ampak ima tudi 
pozitiven vpliv na vsakdanje življenje ljudi. To je pravza-
prav najpomembnejša vloga dizajna – biti praktičen in 
narediti funkcionalne reči lepe. 

Škodina vozila ste v zadnjem času oblikovno temeljito 
posodobili, pri tem pa niste smeli pozabiti na tradicijo 
te blagovne znamke …
V zadnjih letih se je Škoda uveljavila kot proizvajalec 
izjemno uporabnih in nadpovprečno prostornih vozil. 
Začutili smo, da je sedaj pravi čas za tesnejšo povezavo 
te funkcionalnosti z ekspresivnim, čustvenim dizajnom. 
Lahko bi rekli, da smo s tem naredili korak nazaj k na-
šim koreninam. Škoda ima bogato tradicijo čudovito 
oblikovanih vozil, ki nikogar ne pustijo hladnega. Tak je 
bil denimo legendarni Popular Monte Carlo iz tridese-
tih let minulega stoletja. Želimo, da so takšna tudi naša 
vozila danes. 

Prenovljenim modelom se zdaj pridružuje tudi Fa-
bia. Kaj ste na njej spremenili? 
Pri ustvarjanju nove Fabie smo se navezovali na ele-
mente konceptnega vozila Vision C.  Lahko bi rekli, da 
smo jo oblikovno dodelali in ji dodali nekaj več dina-
mike in športnega pridiha. Avtomobil je nekoliko nižji 
ter širši od predhodnika. Lahko se pohvali z izjemno 
prostornostjo, praktičnostjo in varčnostjo. Prtljažni 
prostor je večji, njegova notranjost pa je tako širša kot 
daljša. Končni rezultat je mladostno, sveže in sodobno 
vozilo, ki postavlja nove standarde v svojem razredu. 

Pa zaradi vseh teh oblikovnih sprememb kaj trpi Fa-
biina pregovorna praktičnost?
Ravno nasprotno. Fabia ostaja zvesta svojim temelj-
nim odlikam. Je bolj prostorna, ekonomična, pame-
tnejša in bolj praktična kot kdajkoli. Poleg že znanih 
rešitev Simply Clever ima kupec zdaj na izbiro še do 
deset novih, med katerimi velja posebej omeniti teh-
nologijo MirrorLink, ki omogoča povezavo pame-
tnega telefona z avtomobilom. Fabia je prva Škoda, 
ki to ima. 

Ljudje radi svoji lastnini vdihnemo osebno noto. Av-
tomobili niso izjema. Pri oblikovanju nove Fabie na 
to niste pozabili. Še več, kupec ima ogromno možno-
sti, da vozilo prilagodi svojemu okusu … 
Tako je. Nova Fabia zdaj ponuja veliko več možnosti 
personalizacije kot doslej. Ponuja kar 15 različnih 
barv karoserije. Obstaja tudi poseben barvni koncept, 
ki strankam omogoča, da po lastnem okusu izberejo 
še barvo strehe, platišč in stranskih ogledal. Na voljo 
so tudi tri barvne sheme Fabiine notranjosti skupaj s 
številnimi drugimi možnostmi v vozilu. ‹

»FABIA JE 

MLADOSTEN, 

SVEŽ IN 

URBAN AVTO 

Z MOČNIM 

ZNAČAJEM.«

S ŠKODO SO GA LETA 1973 PRIPELJALI IZ PORODNIŠNICE, Z NJO JE 
OKUSIL ŠTEVILNE RADOSTI ŽIVLJENJA IN PRAV PRI TEJ AVTOMOBILSKI 
ZNAMKI ZDAJ URESNIČUJE SVOJE OTROŠKE SANJE: JOZEF KABAŇ 
DANES KOT VODJA ŠKODINIH OBLIKOVALCEV SKRBI ZA NOVO, 
SODOBNO, A BREZČASNO PODOBO VOZIL S KRILATO PUŠČICO.

 
 BESEDILO: Anja Jager 
FOTO: arhiv Škode
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FABIA

FANTOVSKI 
PETEK Z 
BRHKO 
ČEHINJO

Fototograf: Aleš Bravničar / Asistent: Andraž Blaznik / Styling: Mateja Gornik  
Make up: Tina Fabjan / Modela: Anamaria Bagarič, Filip Kržišnik
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Enako velja za avtomobile. Veliko 
število kilovatov oziroma konj ni 
vedno tisto ključno merilo in pot do 
prave vozniške sreče. Pravo nirvano 
za volanom je v resnici moč dožive-
ti predvsem v avtomobilu z dušo in 
voljo do razumevanja voznikovih 
želja. Hedonizem zavitega asfalta 
sem v enem od svojih fantovskih 
petkov na domačih ovinkih z veliko 
žlico zajel z njo, brhko Čehinjo. 

ZJUTRAJ TEKAČICA,  
POPOLDAN ODVETNICA
Korak proti parkirišču je bil lahko-
ten. Prvi dve generaciji Fabie dobro 
poznam in nehote se nasmehnem, 
ko se spomnim iskrivosti prve dizel-
ske RS-ke in druge turbobencinske 
s hitrim menjalnikom DSG in 180 
konji v nosu. Kako seksi sta znali od-
drseti preko radija naštudiranega 
zavoja, se samozavestno postaviti 
na prehitevalni pas in prav po mo-
ško ugrizniti v bankino. 

Potem ugledam novinko. Opa! Šir-
še in nižje postave je, poudarjena 
je njena atletska anatomija, nekaj 
prav šik elementov, prepoznavnih 
iz koncepta visionC, pa ji dodaja 
dotik elegance. Všeč mi je, da je da-
mica po videzu nedvomno postala 
dama, ki ve, kaj hoče! No, mladci jo 
bodo utegnili videti tudi drugače. 
Kot tekačico, ki zjutraj s ploskim tre-
buščkom, vrhunskim podvozjem, 
oprostite, dolgimi nogami in seksi 
zadnjico, oblečena v fluorescenčni 
top in razburljive pajkice lahkotno 
premaguje prepreke urbane džun-
gle. Potem pa obleče sila eleganten 
teliran kostim s kratkim krilom in 
samozavestno odide v odvetniško 
pisarno. Moram še kaj dodati ali je 
jasno, zakaj ukrade moške poglede?

GOVORI JEZIK VOZNIKA
Fantovski petek se začne tam, kjer 
skozi volan začneva z avtom brati 
zgodbo, ki jo piše podlaga. Bolj kot 
je ta napeta, bolj uživava. Nova Fa-
bia me razume in govori vse jezike, 
od skrajno dinamične retorike pa 
do romantičnega napeva za vožnjo 
v dvoje. Podvozje je odlično nasta-
vljeno, blaženje predstavlja učbe-
niški kompromis med udobjem in 
dinamiko, kar pomeni, da boste z 
malce občutka tudi damo na sovo-
znikovem sedežu lahko peljali po 
moško, pa se ne bo pritoževala nad 
nagibanjem, ropotom, grbinami … 
Očetje pa smo dobili še eno Škodo, 
ki bo na nedeljski izlet znala druži-

KOT AVTOMOBILSKEMU ZANESENJAKU 
MI PRAVO REKREACIJO ZA DUŠO IN 
TELO POMENI LE VOŽNJA. CESTA 
VEDNO ŽIVI IN KDOR ZNA BRATI 
NJENE ZGODBE, JE NE BO VIDEL 
KOT DOLGOČASNO SIVO PREMICO, 
KI POVEZUJE TOČKI A IN B. STIK S 
PODLAGO JE KOT SLIKARJEVO PLATNO, 
NA KATEREM SE VČASIH LEŽERNO, 
DRUGIČ SPET V SPREMLJAVI CVILEČE 
ARIJE PUŠČAJO SLEDI NOVIH IN NOVIH 
ASFALTNIH ZGODB. DA, ŽIVLJENJE JE 
LEPO.

 
 BESEDILO: Karl Zajc 
FOTO: Aleš Bravničar in arhiv ŠKODA

VERJEMITE, ŠKODE ŠE NIKOLI 

NISO BILE TAKO VARNE, 

PAMETNE, PRAKTIČNE IN 

VOZNIŠKO SUPERIORNE.  

SLEDNJE NEDVOMNO ŠE 

DODATNO PODŽIGA KRATICA RS.
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no brez občutka krivde popeljati 
tudi v malce ostrejšem tempu, ta-
kem za nego moške duše in ega, če 
smo iskreni.

Tam zunaj na cesti se hitro opazi 
vse prednosti napredne, čvrste, 
a lahke gradnje. Fabia je izredno 
lahko vodljiva in malo kilogramov, 
shujšala je za 65 kilogramov, je 
mogoče nadzirati brez težav, tudi 
ko cestna fizika zaostri pogoje so-
delovanja. Stabilnostna elektro-
nika nima veliko dela in je precej 
zgledno kalibrirana, da pusti gi-
banju nekaj svobode. Novinka pa 
ima še enega jokerja za gimnastiko 
sredi zavojev: elektronsko diferen-
cialno zaporo XDS+. Serijsko, go-
spodje, da boste tam, kjer bi se sre-
di zavoja notranje kolo sicer vrtelo 
v prazno, imeli več vlečne moči, več 
nadzora. 

TSI JE STROJ …
Sredi zavedanja, da ne sedim v 
različici RS, nehote pokimam še 
motorju tam pred menoj pod mo-
tornim pokrovom. 81 turbo ben-
cinskih kilovatov v 1,2-litrskem 
štirivaljnem motorju je zelo suve-
renih v vseh pogojih vožnje. Motor-
ju dodatna krila, ob 175 njutonme-
trih prožnega navorskega sunka, 
doda že prej omenjena lahka gra-
dnja. Vse skupaj se pozitivno po-
zna pri porabi goriva. Četudi si jo 
boste na fantovski petek privoščili 
in jo resno pognali med svojo kom-
binacijo zavojev za veliko nagrado 
moške duše, bo to še vedno precej 
zmerno, kar se plačljive energije 
tiče. Na sto kilometrov boste z njo 
zapravili manj kot v nedeljo v savni 
in tudi znojnih kapljic zna naredi-
ti kar nekaj, da o hormonu sreče, 
ki se sprošča tam zunaj, ko boste 

uživali v glasbi in nizanju asfaltnih 
zgodb, niti ne izgubljam besed. 

KOMUNICIRA TUDI DRUGAČE
Fantovski petek žal prehitro mine. 
A Fabia je pustila močan vtis. Ne 
samo zaradi vozniške izkušnje. Nje-
no celotno povprečje je odlično. Po 
novem vas bo tudi znala opozoriti, 
ko boste morda nehote pripeljali 
avtomobilu pred seboj preveč na 
odbijač in bi utegnilo počiti. S funk-
cijo City Emergency Braking je še 
posebej pozorna tam, kjer je zbra-
nost voznika najbolj občutljiva, saj 
veste, na mestnih ulicah v gneči, 
ko fantje radi pogledamo tudi, kaj 
se dogaja in zlasti poleti sprehaja 
po pločnikih. Ko vam bo preprečila 
prvi nalet, boste v njej videli dobro 
prijateljico. Seveda brez telefona 
žal celo na tolikokrat omenjeni fan-

tovski petek ne gre več, saj ženo ve-
dno skrbi. Pametni telefon oziroma 
vse, kar se na njem dogaja, znajo 
elektronski možgani Fabie sicer s 
pomočjo Mirrorlinka preslikati na 
6,5-palčni zaslon, ki se razume s ko-
nicami prstov. 

DOSTOPNA
17 jih ima moja Čehinja. Ne let, 
ampak praktičnih Simply Clever 
rešitev, med katerimi je celo koš za 
smeti. Ta pomemben element dru-
žinskih popotovanj, saj fantje ne tr-
pimo robčkov, ovitkov in drobtin po 
celem avtomobilu, pooseblja glav-
no poslanstvo Škode, in sicer upo-
rabnost do najmanjših podrobnosti 
ob zavedanju, da je na prvem mestu 
človek, ki avto uporablja vsak dan. 
Za povrhu pa je avto dostopen: pe-
ljali ga boste za 1% na mesec. ‹

NE GRE POZABITI, DA JE PRVI 

MOŽ NOVEGA ŠKODINEGA 

OBLIKOVNEGA JEZIKA JOZEF 

KABAŇ RISAL TUDI LINIJE 

BUGATTIJA.

Čehi nas puščajo na trnih, kar se 
oznake RS tiče. A ne gre pozabiti, 
da so dirkači že dobili svojo čisto 
svežo muzo, Fabio R5. Najdražjo, 
najrazburljivejšo in najbolj prvinsko 
med vsemi Škodami. Ta okoli četrt 
milijona evrov vredna reli sprinter-
ka ima po predpisih FIA vgrajene 
tudi dele iz serijskih Škod, da ne 
bo pomote. 

SPRINTERKA

6 DEJSTEV, 
S KATERIMI 
FABIA 
POBOŽA 
MOŠKO DUŠO

lažja, širša, nižja in ostrejše 
začrtana. Takoj se vidi, da je 
aerodinamični tretma opravila 
pri specialistih z oddelka Škoda 
Motorsport.

vozniško samozavest dviguje 
z odličnim podvozjem, vsak zavoj z 
njo je nova zgodba, ki jo popestri še 
serijska elektronska diferencialna 
zapora  XDS+ in zelo odziven 
električno-mehanski volan. Dama vam 
tam zunaj zna brati misli.

menjalnik dsg z dvema sklopkama 
je pač hiter, natančen in udoben.

s pomočjo tsi in tdi motorjev 
boste dobili občutek inženirske 
odličnosti in ekološke ozaveščenosti, 
ko boste otrokom razlagali pomen 
reciklaže in vzdržnega cikla ogljikovega 
dioksida v naravi. Vse skupaj podkrepite 
s standardom Euro 6.

330 litrov prtljažnika je dovolj, 
da bo ob družinskih nakupih ostal 
prostor za serijo pločevink, ki ne smejo 
manjkati po fantovskem petku.

fabia namiguje na romantiko: naročite 
nalepko s prelepim portretom svoje 
najdražje. V tovarni bodo poskrbeli, da 
bo kot ulita pokrila površino armaturne 
plošče pred sovoznikovim sedežem.
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PRVA ZAZNAVA IN  
ZADNJE RAZISKAVE
Najnovejše raziskave, ki so jih 
predstavili na letni konferenci 
Združenja za osebno in socialno 
psihologijo v Teksasu, tako razkri-
vajo, da ljudje zelo težko spreme-
nimo prvo zaznavo, ki jo dobimo o 
nekom ob srečanju. »Kljub znane-
mu reku »ne sodi knjige po platni-
cah« pa rezultati kažejo, da ljudje 
pravzaprav zelo dobro presodimo 
»knjigo le po platnicah« in se naša 
prva zaznava pogosto potrdi tudi 
po tistem, ko knjigo že prebere-
mo,« pravi Vivian Zayas, psiholo-
ginja na Univerzi Cornell.

30 SEKUND JE DOVOLJ
Prvi vtis si ustvarimo ob prvem 
stiku z neko osebo ali ob prvih 
informacijah, ki jih o tej osebi 
dobimo. Izoblikujemo si ga zelo 
hitro, v od 30 sekundah do 3 mi-
nutah po prvem stiku. Pri tem ima 
največjo vlogo telesna govorica, 
saj ima ta kar 50- ali večodstotni 
vpliv na to, kako nas ljudje zazna-
vajo. Ko smo sproščeni, nasme-
jani in spontani, imamo največ 
možnosti, da komunikacija lepo 
steče. Poleg tega naj bi bili po-
membni še očesni stik, ravno prav 
močan stisk roke, gestikulacija in 
obleka. 

PRVI 
VTIS 
ŠTEJE

IZJEMEN POMEN PRVEGA VTISA 
POTRJUJEJO ZNANSTVENA DOGNANJA. 
A K SREČI SE NE MOTIMO PRAV 
POGOSTO: NAŠE KASNEJŠE IZKUŠNJE 
PRVI VTIS OBIČAJNO POTRDIJO. 

 
 BESEDILO: Andreja Cepuš 
FOTO: Shutterstock

OSTANIMO ODPRTI  
ZA SPREMEMBE
Praviloma vtis, ki si ga izoblikuje-
mo na podlagi teh elementov, še 
kar nekaj časa vpliva na naš odnos 
do osebe in le redko smo dovolj 
odprti, da ga spremenimo. Seveda 
se lahko zmotimo, a kot potrjujejo 
raziskave, se nam v večini prime-
rov prvi vtis potrdi tudi kasneje.  
Gotovo pa je dobro ostati dovolj 
odprt za spremembo mnenja. Daj-
mo ljudem možnost, da se nam 
pokažejo v svojem bistvu in ne 
le skozi filtre naših prepričanj. S 
tem lahko vadimo tudi našo splo-
šno naravnanost v življenju, kjer 

so spremembe stalnice in je naša 
zmožnost odprte drže in prilaga-
janja ključnega pomena.

PREDSOBA KOT STISK DLANI
Prvi vtis je pomemben tudi v pro-
storu. Pomislite na vstop v dom, 
poslovne prostore, avto. Nanj v pli-
vajo barve, svetloba, toplina, ureje-
nost, postavitev pohištva, rastlin. 
Predsoba je kot stisk dlani in vedno 
se bolje počutimo tam, kjer nas 
objame občutek dobrodošlice in 
topline. V tak prostor raje vstopa-
mo in se vanj raje vračamo. Dober 
občutek vedno odnesemo s sabo. 
Pa naj gre za ljudi ali za prostor. ‹

5 NASVETOV  
ZA BOLJŠI 
PRVI VTIS 

1. BODITE NA TEKOČEM.
Preden se kam odpravite, preberite 
dnevne novice in se oborožite s 
temami za pogovor. Najlažje se boste 
pogovarjali o novicah, izogibajte pa se 
politiki.

2. NASMEHNITE SE PRVI.
Nasmeh odpira vrata.  Če se 
nasmehnete prvi, s tem takoj povabite 
sogovornika v svoj prostor, hkrati pa 
boste npr. na zabavi tako pridobili 
možnost spoznavanja z več ljudmi.

3.  POVEJTE NEKAJ 
ZABAVNEGA.
Uvodni pozdrav traja med 7 in 9 
sekund. Poleg imena in namesto 
službenega naziva raje navedite npr. 
vzrok, zakaj radi opravljate svoje delo. 
Tako boste zagotovo pritegnili večjo 
pozornost sogovornika, ki si vas bo tudi 
bolje zapomnil.

4.  DELAJTE SE, DA JE VAŠ 
SOGOVORNIK EDINA OSEBA V 
SOBI.
Ko se sogovorniku posvetite v celoti, 
kar pomeni, da se ne ozirate naokoli 
ali igrate z mobilnikom, to izkazuje 
vljudnost.

5. POVEJTE KAJ O SEBI.
Čeprav nekateri svetujejo, da 
sogovorniku postavljajte veliko 
vprašanj, lahko s tem ustvarite vtis, da 
ste preveč radovedni. Zato raje povejte 
tudi kaj o sebi, pri čemer izbirajte teme, 
ki so dovolj splošne.
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