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Ekologija ni več le modna muha. 
Ekologija postaja način življenja. Vesel 
sem, ko vidim, da ljudje ločujejo 
odpadke, ne mečejo smeti na cesto, 
se odločajo za naprave, ki so okolju 
prijazne. Čeprav se še vedno najde 
kdo brez odnosa do čistega okolja, 
mislim, da smo v zadnjem času 
naredili velik korak naprej. Tudi na 
področju avtomobilizma. ljudje 
se zavedajo, kako velik vpliv imajo 
izpusti ogljikovega dioksida na 
globalno segrevanje ozračja, zato 
zanimanje za ekološka vozila ni 
majhno; po najnovejših podatkih se 
je povpraševanje po avtomobilih z 
manjšimi izpusti ogljikovega dioksida 
v EU povečalo kar za 60 odstotkov.

Škoda v svoji prodajni paleti ponuja 
vse modele avtomobilov tudi z 
ekološko oznako in tehniko. lahko 
se pohvalimo z drugo generacijo 
avtomobilov serije Greenline, ki jih 
odlikujejo najsodobnejši sistemi, 
kakršni omogočajo manjšo porabo 
goriva in manjše izpuste toplogrednih 
plinov. Hkrati so avtomobili serije 
Greenline na voljo po ugodni ceni in 
zagotavljajo tudi nizke stroške goriva. 
To pomeni možnost hitre razširitve 
med kupci in posledično hiter 
pozitiven učinek za okolje. prepričan 
sem, da se vsak eko odnos do življenja 
(ekološki in ekonomičen) začne doma, 
pri vsakem od nas. spoštujmo naravo 
in v tem duhu vzgajajmo tudi svoje 
otroke. Čeprav se morda ne bo takoj 
poznalo, bomo za prihodnost vseh 
nas in tistih, ki prihajajo za nami, 
naredili veliko! 

Za naŠo PrihoDnosT,
Za naŠE oTrokE
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kaZaLo
BRiHTNE EKO DOmisliCE
predstavljamo sedem izvirnih 
eko zamisli. 

4

OD EGOisTA DO EKOisTA
Kaj pomeni živeti eko: 
ekološko in ekonomično?

6

GREENliNE: VARČNi iN ČisTi
prednosti in primerjava osmih 
modelov Škodine serije Greenline.
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8 NAsVETOV KAKO VOZiTi EKO
V sliki in besedi kako biti ekološki in 
ekonomičen voznik.

15

VsE sE DA, ČE sE HOČE
Škoda ne izdeluje le okolju vse bolj 
prijazne avtomobile, temveč je tudi 
njihova proizvodnja vse bolj eko. 

14

TUKAJ ZA DANEs iN JUTRi
V londonu sta se srečala Anžej Dežan
in eko modna oblikovalka Julia Crew. 
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NOČ V KANAliZACiJi, sKAli 
Ali ODslUŽENEm lETAlU
simply clever in romantični predlogi 
za eko oddih. 

19

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:

E-pošta:

prejemnik revije (če želite revijo podariti):

ime in priimek:

naslov:

Poštna številka, kraj:

Re
vi

jo
 la

hk
o 

na
ro

či
te

 tu
di

 n
a 

w
w

w
.s

im
pl

yc
le

ve
r.s

i

3

UVODNiK  i  simply CLEVEr

EK
O

 iZ
D

AJ
A 

20
11

iZDAJATElJ: pORsCHE slOVENiJA d.o.o. i petr podlipny, direktor blagovne znamke Škoda i Bravničarjeva ul. 5, 1000 
ljubljana i info@skoda-auto.si i www.skoda.si i www.simplyclever.si i ODGOVORNi UREDNiK: marko petauer, 
marko.petauer@porsche.si i iDEJNA iN OBliKOVNA ZAsNOVA TER UREDNiŠTVO: pm, poslovni mediji, d. o. o. i www.p-m.si 
GlAVNA UREDNiCA: Anja Garbajs, anja.garbajs@p-m.si i iZVRŠNi UREDNiK: mag. Nenad senić i FOTOGRAFiJE: Arhiv 
Škoda i TisK: Tiskarna schwarz, d. o. o. i DATUm NATisA: marec 2011 i NAKlADA: 100.000 izvodov



PLEsna ELEkTrarna 
londonska organizacija Club4Climate je lastnica 
prvih dveh eko klubov v londonu in Rotterdamu, v 
katerih zabave željni gosti s pozibavanjem po plesišču 
pripomorejo k pridobivanju energije. V tleh plesišča 
je vgrajen poseben sistem, ki pod pritiskom proizvaja 
električno energijo za namene kluba. Za potešitev žeje 
si lahko privoščite tudi organsko pridelane pijače. Vstop 
v diskoteko je prost, če dokažete, da ste do tja prišli 
peš, s kolesom ali sredstvi javnega prevoza. 

Brihtne eko domislice
idej, kako obvarovati okolje, ne zmanjka. 
Predstavljamo vam sedem izvirnih eko zamisli. 

ŠkoDinE aVToMoBiLE rECikLiraJo
Škoda pri proizvodnji avtomobilov uporablja okolju prijazne 
materiale in take, ki jih je mogoče reciklirati. prav tako je razvila 
posebno tehniko označevanja, ki jim olajša nadzor nad kasnejšo 
reciklažo. materiale, ki so primerni za vnovično uporabo, ustrezno 
označijo že pri izdelavi avta. 

PoČiTEk na ZELEni sTrEhi 
s širitvijo mest izgubljamo zelene površine. Kako pridobite nove 
zelenice? po Evropi je vse več zelenih streh, ki nadomeščajo 
klasične travnate površine. Te pa niso koristne zgolj za to, da si 
na njih odpočijemo oči, ampak imajo pozitiven vpliv na počutje, 
ponudijo nam nov kotiček za oddih ter nov življenjski prostor za 
živali in rastline, podaljšujejo pa tudi življenjsko dobo strehe ter 
omogočajo zvočno in toplotno izolacijo.  

Besedilo: Albina Vegel

»ZasTonJ« 
hoTELsko kosiLo 
Vsi gosti v The Crowne plaza 
Hotelu v Københavnu na 
Danskem si lahko prislužijo 
bon za kosilo. Kako? s 
kolesarjenjem! A ne kar tako. 
Treba je prikolesariti vsaj 
deset vatnih ur elektrike, kar 
pomeni približno 15 minut 
zmernega pritiskanja na 
pedale. s to potezo želijo 
goste spodbuditi k telesni 
vadbi. 

Eko PraLni sTroJ 
podjetje Xeros je razvilo nov ekološki pralni stroj, ki 
porabi zgolj deset odstotkov količine vode, ki jo za 
delovanje potrebujejo njegovi predhodniki, privarčuje 
pa tudi pri elektriki, saj v primerjavi z drugimi pralnimi 
stroji porabi le dva odstotka njihove porabe električne 
energije. Varčen je tudi pri sušenju perila, saj to iz 
pralnega stroja pride skoraj suho. Bodo nezgode kot na 
sliki zgoraj le še spomin?  

Eko ViZiTka
Odslej ne bomo več tiskali papirnatih vizitk in 
jih nato pozabljali v predalu pisarne! Andrea 
Romani je izumil priročno ekološko vizitko v 
obliki žiga. Tako vizitko je mogoče pustiti na 
vsakem koščku papirja. Z njo pa prihranimo pri 
papirju, črnilu in elektriki.  

UMETnosT iZ GorE sMETi
Brazilski umetnik Vik muniz je nekonvencionalen fotograf. 
Njegovo ustvarjanje na največjem smetišču na svetu na obrobju 
Ria de Janeira je upodobljeno v dokumentarnem filmu Waste 
land. Tam živijo tako imenovani catadores, ki se ukvarjajo z 
zbiranjem smeti za reciklažo.
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once skozi lesene zastore 
prodira v spalnico. Ker je 
dela prost dan, lahko še 

malo zadremam, čeprav je prije-
tno, ko me žarki božajo po obra-
zu in bi najraje skočila na plano. 
Od zadovoljstva zamrmram. 
preseneča me, kako dobro spim 
na ležišču iz naravnih materialov 
in vzglavniku iz ajdovih luščin. 
Ob sebi vidim še en zadovoljen 
obraz. pridružita se nama še dva 
z zobno ščetko v ustih in bio 
zobno pasto, za katero smo se 
odločili zadnjič v trgovini. Kupu-
jemo namreč stvari, ki so pride-
lane tako, da ne škodijo zdravju 
in okolju. Še najbolj pa malčka 
prepriča dejstvo, da stvari niso 
naredili njuni izkoriščani vrstniki 
nekje v tretji deželi. Otroci vedo, 
kaj je prav, sledijo notranjemu 
občutku in našemu vzoru. Biti 
ekoist skozi igro in radovednost. 
izgovori, da je pretežko, ker iz-
delke težko vzamemo za »svoje«, 
saj niso oglaševani, pa da je eko 
življenje dražje, terja preveč 
časa, so privlečeni za lase. 

naŠ ZaJTrk JE DrUGaČEn
Ob zajtrku mi misli odtavajo k na-
kupovalnemu listku za »eko bio« 
tržnico. Kozje mleko, skuta, ovčje 
meso, najljubša hokaido buča, 
pa sezonsko in lokalno sadje, 
zelenjava s sosedove kmetije, ribe, 
bio jajca iz talne reje in za malčka 
eko slaščice, ki jih doma pripravijo 
iz polnovredne naravno pridelane 
moke v prekmurju. No, za odvi-
snika od čokolade tudi čokolada 

iz 70-odstotnega bio kakava, 
ki pride iz tujine, a oznaka »fair 
trade« zagotavlja, da izdelovalec 
dobi pošteno plačilo za svoje delo. 
mmm … se mi že cedijo sline. 

Na prvi pogled je naš zajtrk druga-
čen od sosedovega, saj izbiramo 
nepredelana živila, ne uživamo 
konzervirane ali umetno sladkane 
hrane in pripravkov. Na mizi so 
svež jogurt in skuta, v katero sadje 
narežemo sami, pa kosmiči, ki 
jih z oreščki opremimo kar doma 
– otroka obožujeta sestavljanje 
obrokov, saj je zanju to zabavno –, 
med, sveže stisnjen sok iz kakovo-
stnega sokovnika z dodatki alg in 
konopljinih proteinov in skodelica 
zelenega čaja. priprava hrane in 
užitek ob skupnem prehranje-
vanju družino združuje bolj kot 
katerakoli druga dejavnost. Tako 
poskrbimo tudi za zdrave odnose 
in smeh, ki je tako ali tako pol 
zdravja. 

PLaTnEna VrEČka
Ko se odpravimo v trgovino, ugo-
tovim, da smo brez čistil. Vedno 
peremo ob cenejšem toku, mož 
pa se je poglobil v nakup naprav, 
ki so manj potratne. Največja 
porabnika vode v stanovanju sta 
pralni in pomivalni stroj. pogra-
bim še platnene vrečke, s tem se 

izognem plastičnim. V trgovini 
izbiramo ekološko pridelana živila 
in biološke izdelke. seveda nas 
to udari po denarnici, a dejstvo, 
da ima bio jabolko nekajkrat več 
mineralov in vitaminov kot tisto, ki 
je zraslo pod vplivom pesticidov in 
škropiv, odtehta. 

DoMaČa LEkarna 
Na poti do ekoista si, če ti je mar, 
če ločuješ odpadke, skrbiš za svo-
je zdravje in ne uničuješ narave. 
Ko gre simona sama po nakupih, 
pazi, da trajnostno kupuje – v 
nakupovalnem vozičku se znajde 
manj plastike in tako posledično 
manj onesnažuje. Tudi domača 
lekarna s staro recepturo se ve-
dno obnese: limona, led, žajbelj, 
čemaž, oljčno olje, kis, zelje, 
čebula, glina in pecilni prašek. 

V TrGoVino nikoLi
BrEZ sEZnaMa
Aha, voziček in trgovina. Trik: 
napišem listek, tako se v vozičku 
znajdejo le potrebne stvari. pre-
den z možem zavijeva k blagajni, 
še enkrat pregledava, kaj vse je 
priromalo v voziček, in nepotreb-
no vrneva. Ne želim s pretiranim 
zapravljanjem in potrošništvom 
podpirati klasične prehranske in 
farmacevtske industrije.

egoista
Od

ekoista
do

ali živeti kot ekoist pomeni živeti dražje? kaj sploh pomeni živeti 
eko: ekološko in ekonomično? o teh vprašanjih je januarsko 
soboto razmišljala radijska novinarka in ekoistka simona habič. 
in nastala je naslednja zgodba.

s

Na poti
do ekoista
si, če ti 
je mar.

Ekoist
dela 
majhne
korake.

Ekoist
vlaga
v gibanje
in zdravo
hrano.

oZaVEŠČEno 
soBiVanJE
Ozaveščeno so-
bivanje najbolje 
povzema ekoista, 
pravi Domen 
Zupan iz 
ekovas.si: 
»mislim, da ni 
mogoče postaviti 
jasnih ali merljiih 
mejnikov, 'kdo je 
in kdo ni', saj gre 
za ozaveščanje 
celote vplivov in 
spodbujanja, ki 
jih povzročamo s 
svojim bivanjem. 
pomembno je, 
da smo na te 
vplive pozorni 
in (po svojih 
zmožnostih) vse 
bolj delujemo v 
smeri sveta, ki ga 
želimo za naše 
otroke in vnuke. 
Vsak popotnik in 
vsak korak na tej 
poti je pomem-
ben!«

Ekoist 
je tisti, 
ki naredi 
prvi korak.
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izdelki so manj kakovostni, 
vzdrževati in popraviti pa jih ne 
moremo več, zato jih vržemo 
proč – torej razmislim, kaj res 
potrebujem. izračun pokaže, da 
je ekološka izbira najcenejša. Tudi 
pri hrani. Zdrava hrana – zdravi 
ljudje – zdrava narava. Če jem 
slabo hrano, se ne gibam, hitreje 
poiščem pomoč pri zdravniku, 
ta pa mi pod vplivom farmaci-
je takoj predpiše zdravilo. Vse 
hormone, antibiotike izločimo v 
naravo. Ekoist vlaga čas v gibanje 
in zdravo prehranjevanje. 

sE Mora EkoisT oDrEkaTi?  
Ker mi ta misel ne da miru, zmo-
tim mirno sobotno jutro Vidu 
Pečjaku, znanemu slovenskemu 
psihologu, ki je tudi svoje otroke 
vzgojil v ekoiste. sin Andrej v 
solarni hiši izkorišča naravne vire 
energije, ne splakuje stranišča 
s pitno vodo, in ker jabolko ne 
pade daleč od drevesa, so tudi 
žena in otroci »mahnjeni« na 
eko tehnologijo. Želi biti solarno 
mobilen, ima kolo, kjer nogam 
pomaga elektrika, proizvedena v 
solarnih celicah. 

Ekoist razmišlja naprej, izklaplja 
luči in elektronske naprave v 
»stand byu« - vsaka naprava v 
vtičnici je že porabnik - namesti 
varčne sijalke, izbira energetsko 
učinkovite naprave. 

Vid pečjak mi hiti povedat, da 
je ravno objavil knjigo Človek 
in ekološka kriza, ob tem pa še 
roman Kataklizma. »Upam, da 
sem zdaj pravi ekoist, vendar 
v preteklosti nisem bil in sem 
prav tako onesnaževal okolje kot 
drugi, neozaveščeni ljudje,« pravi. 
Zaradi neprijetnih izkušenj je 
uvidel, da večina ljudi ekologije 
ne jemlje resno in da gre zgolj 
za fraze. Ekoist je tisti, ki pozna 
nevarnosti ekološkega uničenja, 
doživlja razna neprijetna čustva 
(strah) in ukrepa proti uničenju. 
Knjiga ponuja 58 nasvetov, kako 
se ekološko vesti. Ekološko bomo 
zmagali šele tedaj, ko bo in če 
bo nastala nova kultura z novim 
vrednostnim sistemom in novo 
osebnostjo. Žal pa se pohlepnost 
in agresivnost v razmerju do 
soljudi prenaša tudi na naravo in 
ta vrača udarec. 

EkoisT DELa 
MaJhnE korakE
Ustavim se. Čas za premislek. 
Kdo sem, kako živim in kaj 
naredim zase in za okolje, v 
katerem bivam? izbiram sama 
svoj način življenja ali dopu-

ščam, da mi ga določajo drugi? 
sem ekoistka korak za korakom 
ali moram biti ekoistka na vseh 
področjih naenkrat? spomnim se 
na Maksa Vrečka, ravno z otroki 
pijemo vodo iz Flaške, informi-
rane steklenice, ki sem jo pred 
letom dni zamenjala za plasten-
ko in jo vedno nosim s seboj. 
Jasno mi je, da plastika škoduje, 
sploh pa sem bila šokirana, ko 
sem izvedela, da za izdelavo ene 
plastenke za vodo porabijo tri 
litre vode in četrt litra nafte. pri 
nas pijemo kakovostno vodo iz 
pipe, zato se mi zdi poraba več 
kot 60 litrov embalirane vode na 
prebivalca prevelika. mož skrbi 
za energetsko učinkovito družino 
in eko vožnjo. Za štiriminutno 
tuširanje porabim pol manj vode 
kot za namakanje v kadi, zapiram 
vodo, ko je ne potrebujem, avto 
peremo v pralnici. 

Z maksom se strinjava, da je biti 
ekoist v današnjih časih zelo tež-
ko, saj smo zgrešili smer in smo 
preveč vpeti v sistem. Ekoist je 
tisti človek, ki dela majhne kora-
ke. Jé lokalno, ekološko pridelano 
in sezonsko hrano, ne tisto, ki je 
k nam prišla prek pol sveta, saj 
ima večji ogljični odtis. Ekoist 
je tisti, ki plastenko zamenja za 

kako si Lahko saM
PriPraViM ČisTiLa
strokovnjakinja za eko in bio 
certificirana čistila in kozmetiko 
simona Šket sosol zatrjuje, 
da so sintetični detergenti 
rakotvorni. »Zelo enostavno 
si lahko naredite čistila sami 
doma,« pravi. 

paziti je treba pri mešanju deter-
gentov, saj so alkalna, in če kis za 
mehčanje v pralni stroj dodamo 
že na začetku, zmanjšamo učinek 
pranja. Enako velja za mešanje 
sode bikarbone in kisa. ste že 
prali z nepalskimi oreščki, čeprav 
potemnijo belo perilo? Šket so-
solova opozarja, da so strupeni 

za vodne organizme. Za strojno 
in ročno pomivanje posode sve-
tuje tri zrezane limone brez ko-
ščic, ki jih zelo dobro zmeljemo 
v mešalniku s 50 mililitri vode, 
nato primešamo še 350 mililitrov 
vode in 100 mililitrov belega kisa, 
kuhamo in mešamo 10 minut. 
Vroče zlijemo v steklenice. Kon-

centrat lahko uporabljamo en 
mesec, dve žlici na stroj, dodamo 
tudi 200 gramov soli. 

Z raztopino 48 gramov sode 
bikarbone in pol litra vode 
čistimo površine, ki prihajajo v 
stik s hrano, prah uporabimo 
za preprogo, odlična je tudi za 

odpravljanje neprijetnega vonja 
v hladilniku in čiščenje pečice, saj 
so konvencionalna sredstva zelo 
nevarna. Tako kot sredstva za 
odmaševanje odtokov. potrebu-
jemo le 150 gramov soli in toliko 
sode bikarbone, zmešamo, od-
vržemo v odtok, takoj za tem pa 
vanj zlijemo dva litra vroče vode. 

Enostavno je biti ekoist, kajne? 
marsejsko milo in limona sta 
učinkovita za perilo, za pohištvo 
in les pa raje izberimo biološki 
in ekološki detergent. stane 
sicer več, a je koncentriran in ga 
porabimo manj, in ker mehčalcev 
in belil ne potrebujemo, pridemo 
še veliko ceneje skozi.  

Odličen dodatek 
za lesk pri 
čiščenju je kis. 
mešanico kisa 
in vode (20- do 
40-odstotno) pa 
uporabimo za 
čiščenje oken, 
keramičnih tal 
in drugih trdih 
površin, razen 
marmorja in 
pravega kamna. 
Delovati mora 
vsaj dve minuti, 
da dosežemo 
rezultat. pri 
čiščenju nam 
pomaga stara 
zobna ščetka. 

Ekoist
razmišlja
naprej.

Ekoist
jé lokalno,
ekološko 
pridelano
in sezonsko 
hrano.

Ekoist
izbira 
energetsko
učinkovite
naprave.

Ekoist
plastenko
zamenja
za steklenico.

Ekoist
izklaplja
luči.

Enostavno
je biti
ekoist.

steklenico. To so majhni koraki, 
a na koncu res nekam prikora-
kaš. Ti koraki pa so našo družino 
pripeljali tudi do eko teka v enem 
lepših koncev, v mojstrani, s 
katerim spodbujajo prookoljsko 
razmišljanje. pravi ekoist skrbi 
tudi zase in za svoje zdravje – z 
gibanjem, svežim zrakom in tako, 
da ko zapusti narodni park, za 
seboj ne pušča sledi.  

Vsak korak ŠTEJE
Razmišljam. Živim kot ekoist 
dražje življenje? se mi to splača, 
mi to vzame preveč časa? prepri-
čana sem, da se dolgoročno vse 
to splača. Za moje zdravje, daljše 
življenje in lepše, bolj zdravo oko-
lje, v katerem bodo konec koncev 
živeli moji otroci. Ja, vsak korak 
šteje. pomeni celostno razmišljati 
»ekoistično«, privzgojiti otrokom 
ekoistične vrednote in se iz dneva 
v dan pustiti naučiti kaj novega 
tudi iz arhivov starih mam. Takrat 
so le živeli naravi bolj blizu, mar 
ne? Ekoist je tisti, ki naredi prvi 
korak.

Ekoisti
v trgovini
izbirajo

ekološko
pridelana

živila.
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5 sPrEMEMB, ki oMoGoČaJo 
ZManJŠanJE PoraBE GoriVa 
in iZPUsToV 
oGLJikoVEGa DioksiDa:  
1. sistem start-stop 
2. sistem za regeneracijo energije
3. Ročni menjalnik z optimiziranimi 
prestavnimi razmerji
4. Zmanjšan koeficient zračnega 
upora zaradi znižanega in pokritega 
podvozja
5. posebne pnevmatike z nizkim 
kotalnim uporom in višjo predpisano 
vrednostjo tlaka

aravo smo si samo sposodili 
od naših zanamcev, pravi rek in 
včasih je potrebna le skromna 

ideja, da povsem spremenimo odnos 
do narave in okolja. pri Škodi so s prav 
takimi majhnimi potezami naredili linijo 
varčnih in čistih avtomobilov Greenline.

manjši izpusti CO2, manjša poraba, tišja 
vožnja, ob tem pa nič odrekanja pri udo-
bju in voznih lastnostih. Za začetek je 
treba pogledati kar pod avto oziroma tja, 
kjer se ta zliva s cesto. Da so pnevmatike 
pomemben del avtomobila, tudi ko gre 
za ekologijo, ve malokdo. Zmes, oblika 
in profil vplivajo na kotalni upor pri stiku 
s podlago. Vsi modeli serije Greenline 
imajo posebne pnevmatike, ki so tanjše 
in trše od običajnih, kar pomeni, da ima-
jo zaradi manjšega trenja, in ker se med 

vožnjo manj deformirajo, manjši kotalni 
upor. Že samo s temi pnevmatikami se 
močno zmanjša poraba. 

Druga pomembna stvar je aerodinami-
ka. Če bi vozili v brezzračnem prostoru, 
bi bila poraba zanemarljiva, tako pa zrak 
ves čas zavira avto, ki potrebuje moč, 
da upor premaga. Od aerodinamike 
ni odvisna le končna hitrost, temveč 
tudi poraba. Zato so avtomobile Škoda 
Greenline dodatno približali k tlom, z 
aerodinamičnimi dodatki in spremem-
bami pa na pameten način zmanjšali 
upor in naredili vozilo bolj učinkovito. 

Še ena pametna pogruntavščina je zbira-
nje odvečne energije. pri zaviranju zavo-
re opravljajo delo, energija, ki se pri tem 
sprošča, pa izpuhti v zrak kot toplota. 

Škodini modeli Greenline pri zaviranju 
zbirajo del te energije in jo pretvorijo v 
električno energijo, ki se shranjuje v aku-
mulator. pametna elektronika poskrbi, 
da se tako povrnjena energija porablja v 
kompleksnih električnih sistemih sodob-
nega avtomobila, namesto da bi motor z 
alternatorjem proizvajal dodatno elektri-
ko. posledica? Vsak odstotek energije, ki 
ga lahko zberemo iz zaviranja, zmanjšuje 
porabo.

Čakanje pred semaforji in v kolonah s 
prižganim motorjem vsekakor ne koristi 
ne porabi ne okolju. sistem start-stop v 
modelih Greenline samodejno izklaplja 
motor, kadarkoli je avto v prostem teku 
več kot sekundo. Ko pritisnete sklopko, 
se motor ponovno zažene, vse skupaj pa 
presenetljivo zmanjša porabo.

Besedilo: Artur Švarc

GreenLine:
Varčni in čisti

N
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Škodina legenda je v 
drugi generaciji tudi 

zeleno obarvana. 1,6-litrski 
TDi razvije 77 kilovatov (105 
konjskih moči) ter se odlikuje 
s prožnostjo in umirjenim 
delovanjem. poraba je skorajda 
neverjetnih 3,8 litra na 100 
kilometrov, izpustov CO2 pa 
je za 99 gramov na kilometer. 
Octavia Greenline je obuta 
v 15-palčna lita platišča s 
pnevmatikami 195/65 R15. Ob 
varčnosti pa vendar ni potrebe 
po odrekanju udobju, Octavia 
v dolžino meri 4,57 metra, 
prtljažnega prostora je za 560 
litrov.

Admiralska ladja Ško-
dine flote ni nujno tudi 

potratna. superba Greenline 
poganja varčen, a zmogljiv 
1,6-litrski TDi s 77 kilovati (105 
konjskih moči), povprečna 
poraba pa znaša le 4,4 litra na 
100 kilometrov, medtem ko je 
izpustov CO

2 za 114 gramov 
na kilometer. Zeleni superb 
je obut v 16-palčna platišča s 
pnevmatikami z nizkim kotal-
nim uporom dimenzij 205/55 
R16. Usmernik zraka na pokro-
vu prtljažnika dodatno izboljša 
pretok zraka in zmanjša upor.

Najmanjša v družini 
se lahko pohvali z 

izredno varčnostjo. 1,2-litrski 
TDi razvije 55 kilovatov 
(75 konjskih moči), na sto 
kilometrov pa porabi le 
3,4 litra dizelskega goriva. 
izredno majhne so tudi 
emisije, na kilometer motor 
proizvede le 89 gramov 
CO2. inženirji so posebej 
za Greenline dodelali 
aerodinamiko, tako da so 
Fabio postavili nižje k tlom, 
optimizirali spodnje dele 
avtomobila, nad zadnjo šipo 
pa dodali spojler, ki umiri 
in izboljša pretok zraka nad 
Fabio.

Beli himalajski mož 
ima pod motornim 

pokrovom 1,6-litrski TDi, ki 
premore 77 kilovatov (105 
konjskih moči) in v ozračje 
spusti 119 gramov CO2 na 
kilometer. povprečna poraba 
tega vsestranskega športnega 
terenca je 4,6 litra. Ekološko 
usmerjenost izdaja značka 
Greenline na zadnjih vratih in 
maski. yeti je obut v 16-palčna 
lita ali jeklena platišča.

PriMErJaVa MoDELoV GrEEnLinE

2

1

1 2 3 4

3

4

Octavia Greenline

superb Greenline

yeti Greenline

Fabia Greenline

Kombi različica Octavie 
ima enak motor 

kot limuzina, povprečna 
poraba znaša 4,2 litra na 
100 kilometrov, emisij CO2 
pa je za 109 gramov na 
kilometer. Octavia Combi 
je vedno slovela po svojem 
velikanskem prtljažniku, in 
tudi pri izvedbi Greenline ni 
nikakršna izjema. Osnovni 
prtljažnik meri kar 580 litrov, 
povečati ga je mogoče na 
1.620 litrov, največja nosilnost 
pa je kar 658 kilogramov, 
idealno za vse, ki prevažajo 
veliko krame in dajo veliko 
tudi na ekologijo.

Tudi največji avto serije 
Greenline poganja 

tehnično napreden 1,6-litrski 
TDi (77 kilovatov/105 
konjskih moči), ki v povprečju 
porabi 4,4 litra goriva, 
izpustov pa je za 114 gramov 
na kilometer. superb je 
pravi velikan, v dolžino meri 
4,83 metra, prtljažnik pa 
obsega 603 litre. Nosilnost 
superba Combi Greenline 
je 663 kilogramov. Do sto 
kilometrov na uro pospeši v 
12,6 sekunde, končna hitrost 
pa je 190 kilometrov na uro. 
Z rezervoarjem s prostornino 
60 litrov lahko prevozimo 
krepko čez tisoč kilometrov.

Tako kot krajša sestra 
ima tudi kombi 

različica Fabie 1,2-litrski TDi 
s 55 kilovati (75 konjskih 
moči) z enako porabo in 
izpusti. motor razvije 180 
njutnmetrov navora, kar 
prinaša poskočnost in 
dinamiko. Fabia Combi 
Greenline je obuta v platišča 
s pnevmatikami dimenzij 
185/60 R15, seveda z nizkim 
kotalnim uporom. V prtljažnik 
gre 505 litrov prtljage, 
mogoče pa ga je povečati do 
1.485 litrov.

mini enoprostorec so 
pred kratkim v kultni 

TV oddaji Top Gear označili 
za najbolj vsestranski avto, 
z dodatkom zelene pa je 
prijazen tudi okolju. 1,2-litrski 
motor s 55 kilovati (75 
konjskih moči) povprečno 
porabi 4,2 litra goriva in 
odda 109 gramov emisij na 
kilometer. malček ima velik 
prtljažnik, saj meri 480 litrov, 
povečljiv pa je do 1.585 litrov.

oCTaVia 
GrEEnLinE

sUPErB 
GrEEnLinE

FaBia 
GrEEnLinE

YETi 
GrEEnLinE

oCTaVia CoMBi 
GrEEnLinE

sUPErB CoMBi 
GrEEnLinE

FaBia CoMBi 
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)

1.6 TDi CR DpF 
s 77 kW (105 Km) 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)

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

izpust 
Co2/km 99 g 114 g 89 g 119 g izpust 

Co2/km 109 g 114 g 89 g 109 g

5 6 7 8

5

6

8

7

Octavia Combi Greenline

superb Combi Greenline

Fabia Combi Greenline

Roomster Greenline
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TEKOČA VOŽNJA
Vozite tekoče, tako boste 
manj zavirali in posledično
tudi manj pospeševali ter 
porabili manj goriva. 

1

ZMERNA HITROST
Najnižja hitrost, ki še 
zagotavlja varčno vožnjo, 
za vsa vozila praviloma 
znaša 50–60 km/h.

2

MASA
Vsak odvečen kilogram, 
ki ga vzamete na pot, 
poveča porabo goriva.

4

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

3

AERODINAMIKA
Porabo goriva povečujeta 
na primer strešni prtljažnik 
ali odprto okno.

5

GORIVO
Gorivo dolivajte previdno. 
Vsaka kapljica, ki ne pristane 
v rezervoarju za gorivo, 
poveča porabo in hkrati 
onesnažuje okolje.

8

100
2

1 3 5

R4

PREMIŠLJENA UPORABA 
AVTOMOBILSKE OPREME
Ko električnih porabnikov 
ne potrebujete, jih vedno 
izključite.

6

PNEVMATIKE
Ko preverjate tlak 
v pnevmatikah, naj bodo 
te vedno hladne. To storite 
vsaj enkrat na mesec.

7

KAKO VOZITI

NOMIČNO
LOŠKOEKO

aščita ozračja, gospodar-
na uporaba virov, zdravje 
in varnost so Škodine 

temeljne in dolgoročne pred-
nostne naloge. Tem vodilom 
ne sledijo le z izdelki, kot je 
serija Greenline, temveč tudi 
v proizvodnji drugih avtomo-
bilov. Ti so varčni in učinkovito 
porabljajo vire. To dosegajo 
zaradi svoje optimizirane teže, 
ker jih izdelujejo iz recikliranih 
materialov in pri proizvodnji 
uporabljajo najnovejše tehnolo-
gije. Češki proizvajalec avtomobilov 

povečuje delež lahkih materialov 
v proizvodnji (neželezne kovine, 
pločevine visoke trdnosti, plastične 
mase) ter tako prispeva k racionalni 
rabi surovin in zmanjšanju količine 
odpadkov.
 
soDoBni TEhnoLoŠki CEnTEr 
prihodnost Škodinih avtomobilov, 
zlasti glede varnosti, že dve leti 
krojijo v sodobnem tehnološkem 
centru v mestu mladá Boleslav se-
verovzhodno od prage. Tam imajo 
oddelke za razvoj na področjih ele-
ktronike, šasije in motorjev, v njem 

je tudi svetlobni predor, fotome-
trični laboratorij, prostori, kjer lahko 
ustvarijo različno klimo in simulirajo 
različne svetlobne razmere.

Ško-EnErGo
Ško-energo je podjetje, ki skrbi za 
energijo, potrebno za proizvodnjo 
avtomobilov v Škodi. Njegova 
dolgoročna strategija je zmanjšati 
izpuste toplogrednih plinov med 
proizvodnjo energije in s tem 
zmanjšati negativne vplive na pod-
nebje. Njihov slogan se glasi Greje 
vas čista energija. 

Proizvodnja Škodinih avtomobilov se je v zadnjih 20 letih povečala za več 
kot trikrat, a stopnja obremenitve okolja tej rasti ni sledila, količina izpustov 
toplogrednih plinov v ozračje in poraba vode pa nista narasli, ampak sta se 
celo zmanjšali. nemogoče je vendarle mogoče. 

Besedilo: Nenad senić

če se hoče
Vse se da,

Z pri proizvodnji 
enega avto-
mobila je leta 
1997 nastalo 
84 kilogramov 
odpadkov, leta 
2009 pa samo še 
37 kilogramov. 
Od tega jih le 8,4 
odstotka konča 
na odpadu.

okoLJU VsE BoLJ PriJaZna ProiZVoDnJa
V zadnjih letih je Škodi uspelo občutno zmanjšati 
izpuste v ozračje, ne samo na proizvedeno vozilo, 
temveč na splošno. Zaradi uporabe sodobne 
tehnologije v proizvodnji so v zadnjih skoraj 15 
letih kar za 60 odstotkov zmanjšali različne izpuste. 
pomembno vlogo pri tem ima tudi posodobljen 
sistem barvanja avtomobilov v tovarnah v mladá 
Boleslavu in Kvasinyju.

ilustracija: Zoran pungerčar
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kdo je kriv, da so naše predstave o okolju prija-
znih oblačilih povezane s podobami rjavih vreč, 
ki neprivlačno visijo s telesa in se zdijo, kot da 
bi jih pred desetletji z veseljem oblekli hipiji?
To zanima tudi mene (smeh). Neverjetno je, da 
ljudje o našem delu še vedno razmišljajo tako. Eko-
loško modo v medijih predstavljajo kot nasprotje 
modnim trendom, a ta stereotip že dolgo ne drži 
več. Ostalo je le še nekaj cinikov, ki si ne želijo 
priznati, da je lahko odgovornejša moda enako 
privlačna kot »običajnejša«. Oblikovalcu pomeni 
celo večji izziv: ker ne moreš uporabiti katerihkoli 
barv in tkanin, vsako svojo odločitev temeljito pre-
misliš in osmisliš. presenečeni bi bili, koliko ljudi je 
navdušenih, ko vstopijo v trgovino in ugotovijo, da 
oblačila niso izdelana iz vreč za krompir.

V času, ko večina mladih modnih oblikovalcev 
hlepi po svetovni prepoznavnosti in količinskih 
prodajnih uspehih, ste se vi odločili za pot, ki 

V staromodni trgovini v londonskem predelu Dalston domuje skupina modnih 
oblikovalk, imenovana »here Today here Tomorrow«. V njej se je anžej 
Dežan posebej za simply Clever pogovarjal z Julio Crew, vzhajajočo zvezdo 
londonske modne scene, ki ji je Deutsche Bank nedavno podelila poslovno 
nagrado za modni dizajn. s svojimi torbicami širi prepričanje, da moda ni nekaj 
površinskega in da bo morala slej ali prej prevzeti odgovornost za svoja dejanja. 

Foto: Anžej Dežan

jutri
Tukaj za

danes in 

drži čim dlje stran od teh idealov. Zakaj?
Ko sem začela študirati modno oblikovanje, sem 
naivno pričakovala, da se moram naučiti le šivanja in 
krojenja. Nisem še razmišljala o porabi in potrošnji, ki 
se skrivata za tem početjem, želji po stalnih spremem-
bah, obsedenosti s prodajnimi rezultati. Šele v tretjem 
letniku, ko sem leto dni opravljala pripravništvo pri eni 
od modnih znamk, sem spoznala, da vse to preziram 
z dna srca. Oblačila so za nas izdelovali na Daljnem 
vzhodu, produkcija je bila poceni, izdelki pa so začeli 
razpadati že po nekaj tednih nošnje. Vsak večer sem 
pretresala svojo vlogo v podjetju. Zakaj sem tu? K 
čemu prispevam? Rišem torbice, ki bodo počivale na 
zgornji polici neke trgovine in na koncu pristale na 
smetišču. Ko sem končala pripravništvo, sem že skoraj 
obupala nad kariero v modni industriji, dokler nisem 
ugotovila, da se mora sprememba začeti pri meni. V 
zaključni kolekciji sem uporabila platno, reciklirano 
usnje, bombaž organskega izvora in – priznam – tudi 
kaširano tkanino vreč za krompir (smeh). 

»skupnost 
družbeno 
odgovornih 
je v 
londonskem 
merilu zelo 
majhna. smo 
kot majhna 
družina, ki 
počasi raste 
in pridobiva 
nove člane.«

17
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Če bi moral nekomu pojasniti, kaj okolju prijazno 
modno oblikovanje sploh je, bi se najverjetneje 
znašel v zadregi. ste vi kaj bliže oprijemljivi 
definiciji?
Še nekateri študenti magistrskega programa »moda 
in okolje« na london College of Fashion, kjer smo se 
eno leto ukvarjali s tem, bi bili glede tega v zadregi. 
Ko smo prvi dan študijskega leta stopili v predaval-
nico, nam je takoj postalo jasno, da vsak prinaša 
svoje predstave o tem, kaj je družbeno odgovorno in 
kako to uveljaviti. Nekatere so zelo zanimale tkanine 
organskega izvora, drugi bi šli raje na cesto in prote-
stirali proti izkoriščanju poceni delovne sile. ironično 
je bilo to, da nihče od nas ni bil zares okolju prija-
zen, saj smo se odločili za študij, ki nas je učil, kako 
izdelovati okolju prijazne stvari in jih hkrati prodajati. 
Najbližja razlaga odgovornosti pa je: ne kupuj in ne 
porabljaj, če ni res nujno!

V povezavi mode z okoljem premalokrat 
pomislimo na to, da so tudi modne revije 
»okolju prijaznih« oblikovalcev še vedno 
ekološko potratne. Poraba električne energije 
za osvetljavo, prevoz novinarjev in kupcev do 
prizorišča, nastanitve v hotelu ... vse to izdatno 
poveča ogljični odtis blagovne znamke. 
se popolnoma strinjam. Tehnološki razvoj nam 
zdaj že omogoča, da lahko modno revijo sočasno 
predvajamo po vsem svetu in povabljenim za ogled 
kolekcije ni več treba na letalo. sama niti nisem več 
tako zelo prepričana, da si modnih revij sploh želim. 
Gotovo bi pomagale pri doseganju prepoznavnosti 

znamke, a se mi zdi, da je veliko pomembneje tkati 
mrežo privržencev v lokalnem okolju. skupnost 
družbeno odgovornih je v londonskem merilu zelo 
majhna. smo kot majhna družina, ki počasi raste in 
pridobiva nove člane.

Vaš posel mora biti tudi življenjsko poslanstvo, 
sicer se je težko obdržati. ste družbeno 
odgovorni tudi zunaj oblačilnih meja?
seveda. med urejanjem notranje opreme trgovine 
smo večino kosov pobrali z ulic Dalstona, kjer so 
odvrženi čakali na to, da jih nekdo odreši krute uso-
de. Omare, škatle in predalnike smo neko soboto 
sami prebarvali in v prostor s tem vnesli domačno 
energijo. Večina kupcev je zmedenih, ko nas obišče-
jo: ne vedo, ali so vstopili v delavnico ali trgovino. V 
resnici je oboje, saj vam ponudimo vstop v naš svet.
 
V imenu trgovine trdite, da ste »tukaj za danes 
in jutri«. Vas skrbi, da česa, kar nam je na voljo 
danes, jutri morda ne bo več?
Najbolj me pretrese okoljska problematika. Narava 
je postala popolnoma nepredvidljiva. Odraščala sem 
na prekrasnem lincolshirskem podeželju, a me resno 
skrbi, ali bodo lahko podobno kakovost življenja 
uživali tudi naši otroci.

Bo vzhodni London čez desetletja še prestolnica 
poulične mode?
Težko si zamišljam, da bi lahko živela kjerkoli drugje, 
hkrati pa vem, da tukaj ne bom ostala za vedno. po-
doba Dalstona je te dni zelo drugačna od tiste pred 
desetimi leti. predel je še vedno robat, a ima dušo. 
Na koncu koncev je to tisto, kar šteje – duša. 

»presenečeni 
bi bili, 
koliko ljudi je 
navdušenih, 
ko vstopijo 
v trgovino 
in ugotovijo, 
da oblačila 
niso izdelana 
iz vreč 
za krompir.«

»Ekološko 
modo 
v medijih 
predstavljajo 
kot nasprotje 
modnim 
trendom, 
a ta stereotip 
že dolgo 
ne drži več.«

PoČiTniCE V skaLi?
Trufa je majhna enosobna zgradba z vsemi značilnosti jamskega 
prebivališča. Narejena je iz betona, ki so ga nalagali v več slojih 
in ga pri tem podpirali izključno z naravnimi materiali, kot so 
vreče zemlje in bale sena. Objekt so ob koncu gradnje na koncih 
prežagali, v njegovo notranjost pa spustili kravo, ki je seno pojedla. 
www.ensamble.info

Eko kaMP 
V osrčju Triglavskega narodnega parka ob majhnih 
koritih reke soče leži prvi ekološki kamp v sloveniji, Eko 
Kamp Korita. Zgrajen je le iz naravnih materialov, vso 
energijo zagotavlja sonce, voda pa služi kot hladilnik. 
V kampu ločeno zbirajo smeti, uporabljajo biološko 
razgradljiva čistilna sredstva. Hrano kupujejo na 
sosednjih kmetijah.
www.adrenalincek.org

Besedilo: Nenad senić

noč v kanalizaciji, skali,
ali odsluženem letalu
kam na oddih z eko avtom? Prenočite lahko denimo v odsluženem letalu, starih 
kanalizacijskih ceveh, v skali ali eko kampu in se osvežite v jurti. Brez skrbi, 
omenjeno je res simply clever in udobno. Celo romantično!

noČ V rECikLiranEM LETaLU
Jumbo Hostel, 
postavljen v 
notranjosti 
odsluženega 
Boeinga 747, 
ob vhodu na 

stockholmsko letališče ponuja 25 sob 
in ima skupno več kot 85 postelj. Na 
zgornjem krovu nekdanjega potniške-
ga letala so luksuzne sobe, ki imajo 
tudi lastne kopalnice. V vseh sobah 
so zasloni, na katerih lahko gosti 
spremljajo prihode in odhode letal na 
stockholmskem letališču. 
www.jumbostay.com 

hoTEL V kanaLiZaCiJskih CEVEh
Avstrijski 
Das park 
Hotel 
v linzu 
ponuja 
preno-
čišča v 
velikih 
betonskih 
ceveh za kanalizacijo, na katerih so nameščena 
vrata in izvrtana odprtina, ki služi za ventilacijo 
in skozi katero vstopa naravna svetloba. Vse, 
kar potrebujete, je spalna vreča, saj sta poste-
lja in svetilka že v cevi.
www.dasparkhotel.net

MonGoLski ŠoTor V BoVCU 
sredi čudovite mogočne narave 
v Trnovem ob soči bo poleti spet 
stal čudovit mongolski šotor 
oziroma jurta, kjer se lahko po 
adrenalinskem spustu po soči 
osvežite s hladno pijačo v prijetni 
družbi gostiteljev. 
Facebook: yurty Bar
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