
Revija za barvito življenje

KJE 
UŽIVATI  
V DVOJE 
ALI  
Z DRUŽINO

ZAPELJI SE 
SONCU NAPROTI

Barvne 
zapovedi

BELA IN MODRA
Z BLEŠČICAMI IN ČRTAMI

Naj 
diši!
DIŠAVE ZATE  
IN TVOJ AVTO

C L E V E R
COLOURS



Ujete v belino so sanje dekletca, ki na topli mehki preprogi trav 
zre v puhaste ovčice neba in razmišlja o svojem pravljičnem 
princu. O beli nedolžnosti, kronani z zlato zaobljubo. 

In ko ga sreča, mnogo let kasneje, s pogledom, globokim kot 
morje, v njenem malem vesolju eksplodira na milijone barv. Moč-
nih, veselih, živahnih barv ljubezni, ki se slednjič spremenijo v 
barvo najlepšega zvezdnega utrinka, najmočnejšega sončnega 
vzhoda, največje sreče brez meja: v barvo otroškega nasmeha. 

Svet ženske je prepojen z barvami resničnega življenja, začinjen 
s strastjo in željami tiste male zasanjane punčke, ki še živi ne-
kje v njej. Nekateri odtenki zbledijo, drugi dajo prostor tedaj bolj 
modnim ali njenemu razpoloženju bolj na kožo pisanim barvam. 

A film njenega življenja nikoli ne postane črno-bel. Kjer skupaj 
živijo spomini in sanje, je vedno pisano. Vedno lepo. 

Nasmehni se pomladi in z ljubeznijo obarvaj vsak trenutek!

BARVE ŽIVLJENJA, 
BARVE SRCA

Ga bom danes spet srečala?

Dan kot iz pravljice

Gremo na izlet!

Mama in hči

To je on!

TVOJA EKIPA SIMPLY CLEVER COLOURS



BI STOPILA NA PLIN DO KONCA? 
 
Se sprašuješ, kje bi lahko brez skrbi odkrivala meje sebe in 
svojega vozila? Na dirkališču, seveda! Pri nas lahko to v omejenem 
obsegu izkusiš na kartodromu Raceland v Krškem. Manjša steza 
je precej zaprta  in namenjena predvsem kartingu, vendar za prvo 
silo gotovo zadostuje. Za pravo zabavo na pravem dirkališču, ki 
dopušča večje hitrosti in več zabave, se bo treba odpeljati v tujino. 
V oddaljenosti do 500 kilometrov od Ljubljane je ponudba zelo 
velika, dirkališča ob vsej infrastrukturi  ponujajo tudi najem avta, 
če gre kaj narobe, pa so tam gasilci in medicinska pomoč. In 
cene? Od nekaj deset do nekaj sto evrov, odvisno od tega, kaj 
boš izbrala!

1.  Uradni najem dirkališča je pri nas mogoč le v Krškem, kjer Raceland ponuja 
dober kilometer dolgo stezo in merilnik časa. 
www.raceland.si

2. Automotodrom Grobnik je homologirana avto-moto steza v bližini hrvaške 
Reke. Za dirke je bila odprta leta 1978, danes pa je vsakodnevno odprta za 
treninge, testiranja in razne dirke. 
www.grobnik.hr

3. Red Bull Ring je dirkališče, ki leži blizu avstrijskega mesta Spielberg. 
Poznaš ga tudi po dirkah formule 1. 
www.projekt-spielberg.com/en/the-spielberg/red-bull-ring

4. Dirkališče Adria International Raceway je idealno prizorišče, na katerem 
lahko na 2,7 kilometra dolgi stezi pokažeš svojega športnega duha. 
www.adriaraceway.com

5. Pannonia Ring na skoraj petkilometrski stezi ponuja zabavo v dneh, ko na 
dirkališču ni drugih dogodkov. 
www.pannonia-ring.com

6. Slovakia Ring blizu Bratislave ima eno najdaljših stez v Evropi. Tekmovalni 
krog meri skoraj šest kilometrov, konfiguracija proge pa je prilagojena 
avto- in motodirkam. 
www.slovakiaring.sk

› VEČ
Več o poligonih – tudi poligonih varne vožnje, kjer 
lahko izmojstriš svoje veščine – si preberi na portalu 
Simply Clever! 
www.simplyclever.si/poligoni.

Tudi ti prisegaš na močne in poskočne? Potem je modri dirkač pravi 
zate! Octavia RS je drugo ime za užitke v vožnji: v različici RS 230 boš 
s svojo nogo krotila kar 230 konjičev in jih pognala do elektronsko 
omejenih 250 km/h.

MODRO
poletje
Džins je letos zelo zelo moden, in to v vseh 
oblikah in na vse načine. Obleci in obuj ga ter se z 
nasmehom na ustnicah odpelji modremu poletju 
naproti! 

BREZROKAVNIK LIU JO

KRATKE HLAČE DIESEL

ČEVLJI DIESEL

NATIKAČI HAVAIANAS

ZAPESTNICA LUISA SPAGNOLI

TORBA ETAM MAX

ALEXANDER MCQUEEN

Slamnik, nujna zaščita 
pred soncem.

SEDEŽNA GARNITURA VITRA

FOTELJ KARTELL POP

BLAZINA VITRA GRAPHIC

Že veš, kam greš 
letos na morje?

Izdelki so iz prodajaln Emporium, Galerija Emporium, Flat, Kubus interier, Ljubljana, www.diesel.com, www.alexandermcqueen.com,www.luisaspagnoli.it, 
www.etam.com, www.vitra.com, www.kartell.com



V kovinskih barvah naj se s tabo leskeče tudi 
tvoj štirikolesni prijatelj! Novi Superb te bo 
razvajal z udobjem najbolj luksuznih vozil, te 
varoval kot profesionalni telesni čuvaj in te 
prevažal, kot to počnejo le najboljši. Da boš 
v avtu, ki ga je oblikoval slovenski dizajner 
Marko Jevtič, deležna pozornosti, kjer koli se 
boš pojavila, pa je očitno, mar ne?

MAJICA LIU JOISABEL MARANT

TORBA PENNYBLACK

SANDALI TOSCA BLU

Superb je odličnjak z vsemi 5 
zvezdicami Euro NCAP!

Bleščice so modne! Od tebe pa je odvisno, koliko si upaš!
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Svetlikanje
Naj tvoja zvezda zasije z letos tako 
zelo modnimi kosi s kovinskim 
sijajem! Ti bodo oranžne, rdečkaste 
in vijolične tone še dodatno poudarili, 

sivkaste in svetlo modre pa še bolj 
ohladili. Kot dodatek k beli ali črni pa 

ustvarijo enkratno eleganco. Če si ne 
upaš tvegati z oblačili, si omisli vsaj 
torbico ali čevlje z visoko peto, ki se 

bodo svetili in bleščali. 

OBLEKA TWIN-SET

PRSTAN MAX MARA

VERIŽICA SWATCH

TALNA SVETLIKA 

MOOOI RAIMOND 

TENSEGRITY

OGRLICA 

FREYA LUPO INDEPENDANT

NIKINE 
BARVE

NIKA ZUPANC 
industrijska oblikovalka

Zanjo pravijo, da s svojim delom 
sporoča, kar je nemogoče 

povedati z besedami. V svet 
industrijskega oblikovanja in 
oblikovanja interierjev vnaša 
poetične motnje. Njeni izdelki 
racionalno, trezno, uporabno 

spreminjajo z vnosom elementov 
intuitivnega, intimnega, 

eklektičnega. 

KAKO ZA SVOJE STRANKE 
OPREMLJAŠ NJIHOVE PROSTORE? 
KAKŠNO VLOGO IGRAJO PRI TEM 
BARVE? 
Oblikovanje notranjih prostorov 
za naročnika vedno razumem 
kot dialog, kot tkanje verzov, ki jih 
z enako močjo sestavljajo med 
seboj povezani predmeti, barve 
in materiali, vse skupaj pa vedno 
zaokroža jasna arhitekturna gesta.

KAKO PA IZBIRAŠ BARVE PRI 
OBLIKOVANJU SVOJIH IZDELKOV? 
Izdelke praviloma oblikujem v črno-
-beli resoluciji, barve pridejo na 
koncu, uporabljam jih kot poudarek 
zgodbe, esence vsakega predmeta.

KATERE SO NAJBOLJ 
TRENDOVSKE BARVE PRI 
NOTRANJEM OBLIKOVANJU? 
V trende ne verjamem, zanimajo me 
vsebine, strokovna preizkušanja, 
tehnološke inovacije, barve pa so 
tiste, ki pomagajo novim zgodbam 
k boljšemu razumevanju, so glas 
predmeta, glas prostora.

PRISEGAŠ NA PRAKTIČNOST ALI 
VRHUNSKO OBLIKO? 
Na praktičnost, vrhunsko obliko in 
karizmo obenem.

NAJVEČJI LUKSUZ? 
Čas, svoboda duha.

KAJ TI PREDSTAVLJA AVTO? 
Hitrost, svobodo, lepoto, ekološko 
ozaveščenost.

ČE BI SE LOTILA OBLIKOVANJA 
AVTA, KAKŠEN BI BIL? 
Divji, a neškodljiv.

Prstan beneškega 
draguljarja Codognata 

Niko opominja, da je 
treba življenje uživati. 

Čarobno kolekcijo 
izdelkov Take Me to 
Miami je Nika Zupanc 
ustvarila za podjetje 
Ghidini 1961, predstavila 

pa jo je letos v 
okviru milanskega 
pohištvenega sejma  

I Saloni. 

Skleda Florida 
za glamurozne in 

VIP-vsebine. 

Škatlici za nakit 
Knotted Cherry 

je Nika Zupanc iz 
medenine ustvarila za 
podjetje Ghidini 1961. 

Ljubek stol 
Ribbon, narejen za 
podjetje Qeeboo. Za salonarje Pigalle Follies 

Christiana Louboutina Nika 
Zupanc, ki bi se opisala z 
rdečo  barvo, pravi, da so 

»tako zelo ona.

Morje jo pomirja!

Nika Zupanc je razstavljala že 
marsikje po svetu in delala za 
priznane blagovne znamke, kot sta 
Moooi in Ghidini 1961, sodelovala pa 
je tudi z Esprit Diorjem.  Ameriška 
Elle je njeno delo označila za punk 
eleganco. V prostem času je najraje 
na morju, in to dobesedno. 

KATERA JE TVOJA NAJVEČJA 
STRAST?  
Ljubezen. 

SI ČUSTVENA?  
Povsem. 

Foto: Fulvio Grisoni



OBEŠALNIK ZA OBLEKE BUDDY

Dinamicna

Je barva nedolžnosti, svežine ter popolnosti, ki 
ne pozna omejitev in se odlično razume z vsemi 
barvami. Še najbolje pa se ujame z golo kožo, ki 
jo boža toplo poznopomladno sonce. Elegantno 
ali športno? V beli si popolna. 

VITRA SIDE CHAIR

TOP DOROTHY PERKINS

HLAČE HUGO BOSS

SUPERGE LIU JO

Bela puščica za tvoje športno srce: Superb SportLine 

osvaja s črnimi elementi zunanjosti in zatemnjenimi 

stekli, športnim podvozjem pa s športnimi sedeži, 

športnim trikrakim volanom … Izbiraš lahko tudi 

vozne profile in zapeljivega športnika  

po potrebi nekoliko umiriš.

Sedi in se spočij!

STOJALO ZA DEŽNIKE

Prijetna popestritev 
doma!

Stol, ki je med najbolj 
kopiranimi na svetu: Vitra 
Side Chair, pod katerega sta 
se podpisala Charles & Ray 
Eames (© Vitra).

Izdelki so iz prodajaln Emporium, Galerija Emporium, Kubus Interier, Flat, Ljubljana, in  
www.chanel.com, www.swatch.com, differenteyewear.com, www.vitra.com.

SVETILKA FOUR

Linija svetil Four, ki jih je 
za Plust ustvaril Philippe 
Tabet. 

Zeleno in belo? 
Kombinacija, ki 

pomirja.

OČALA DIFFERENT OBLIVION

BRISAČA ZA NA PLAŽO

PLADENJ NIPPON BLUE STAR

ESPADRILE MICHAEL KORS

Tanke, debel
e, 

pokoncne, 
rdece in m

odre

PodčrtanoPodčrtano
Tanke, široke, pokončne, ležeče, poševne, 
enobarvne in večbarvne. Same ali v družbi 
drugih vzorcev, kot so potiski cvetlic, živali, 
geometrijskih likov in fantazijskih vzorcev. 
Na oblačilih, očalih, torbicah, obutvi, nakitu. 
In ker se črte zelo rade družijo s črtami,  ne 
boš letos videti prav nič nenavadno, če boš 
začrtana od glave do peta!

Tudi mali mestni poskočnež Citigo 

je lahko modno črtast, vedno pa 

zanesljiv sopotnik, ki ga boš v 

mestu parkirala brez težav!

OBLEKA MARELLA SPORT

SKODELICA SAILOR STRIPE

PREPROGA MOOOI

RUTA MAX MARA FOTELJ IKEA JENNYLUND

STOL KARTELL MADEMOISELLE 

URA KATE SPADE

Izdelki so iz prodajaln Emporium, Slowatch, Babushka, Flat in 1001 dar, Ljubljana.

PREDPASNIK 

VIGAR ROMANTIC

KREMA ZA ROKE

HELLO HANDS

SONČNA OČALA SWATCH 

DOLCE & GABBANA



SIMPLY CLEVER COLOURS

REŠITVE, KI TI OLAJŠAJO ŽIVLJENJE

Ko greš po nakupih, potrebuješ popolnega šoping partnerja, ki 
te bo med potjo razvajal, skrbel za tvoje dobro počutje in miren 
prihod, nato pa bo brez besed pogoltnil vse vrečke in škatle ter 
nakupljeno varno pripeljal do doma. In to ne da bi ti bilo treba nove 
čeveljce loviti med špecerijo in brskati za mobilcem nekje globoko 
pod sedeži, ker je morala utrujena nakupovalka pri semaforju pač 
pritisniti na zavoro in je torbica z vso vsebino strmoglavila na tla.

Ne le doma: 
red imej tudi v avtu!

{1}

{2}
{3}

{4}

{5}

{6}

{7}

1  S priročnimi držali in kljukicami ne boš več lovila 
vsebine svoje torbice po avtomobilu, saj bo vse 
tam, kjer mora biti – in to vso pot. 

2  S pomočjo sistema mrežic boš vse nakupljeno 
mirno pripeljala do doma. Brez hrupa in brez skrbi.

3  Jajca, mleko, zelenjava pa še škatla z novim 
računalnikom za povrhu? Vse to lahko s pomočjo 
Simply Clever rešitev pelješ domov v istem 
prtljažniku. Vrhunska organizacija pač zahteva 
nekaj pomoči! 

4  Brez kave na poti ne gre? Naj se s tabo pelje pri 
roki, a na varnem. Tudi plastenka vode, ki jo telo 
potrebuje še bolj od kofeina (!), v Škodi nikoli ne 
bo daleč, saj so številna držala in odlagalna mesta 
točno tam, kjer jih potrebuješ. Intuitivno.

5  Prostoren predalček »za rokavice« je lahko tudi 
ohlajen, torej ravno pravšnje skrivališče za slastne 
pregrehe tudi v vročih dneh. 

6  Da dom zasije v barvah pomladi, morajo rože varno 
pripotovati na tvoj naslov. S kljukicami v prtljažniku 
je to enostavno.

7  Tu je topli del leta, ko se zamrznjenih stekel ne gre 
bati, a tale Simply Clever rešitev je z razlogom med 
najbolj priljubljenimi: strgala za led nikoli več ne 
boš iskala po avtomobilu, saj te bo vedno počakalo 
v pokrovčku rezervoarja.

In ko zmanjka sladkarij? Je pri roki 
odstranljiv košek za smeti!

KAJ  JE TVOJA NAJVEČJA STRAST?  
Vse, kar je v  zvezi z oblikovanjem, 
ličenje,  slikanje, šivanje. Občutek, ko 
ustvarjaš in  komaj čakaš, kakšen bo 
končni rezultat. Zato so moji hobiji 
šivanje in oblikovanje s sinčkom. Pa 
kolesarim tudi. 

V ČEM SI NAJBOLJ 
SAMOZAVESTNA?  
Pri izbiri svojih barv, uporabi močne 
šminke in izbiri modnih čevljev. 

KAKO PA KOT UMETNICA LIČENJA 
IZBIRAŠ BARVE ZA STRANKE?  
Doma sem v likovni in barvni teoriji. 
Zelo velikokrat obraz stranke kar 
kliče po neki barvni lestvici in ti 
občutki me potem vodijo kar sami. 

S KATERO BARVO PRI LIČENJU NE 
MOREMO ZGREŠITI? 
Nikoli ne boste zgrešile z  rjavo ali 
črno pri senčilih in večno rdečo na 
ustnicah.

KAKŠNI SO SICER TRENDI ? 
Vedno sta v ospredju lepa, 
negovana polt in naraven, sijoč 
videz. Zato uporabimo le lahkotne 
tekoče podlage z minimalno 
suhega pudra.  Pri senčenju vek 
letos prevladujejo retro modri  
oziroma barvni odtenki, ki delno 
spominjajo na 80. leta. Maskare s 
svojimi neobičajnimi tehnologijami 
sestavin in krtačk za ustvarjanje 
volumna prav tako poudarjajo 
trepalnice. Velik preobrat v 
pomladno-poletnem trendu se je 
zgodil pri ustnicah. Poudarjene so v 
temnih rjavih in višnjevih odtenkih, 
kar ustvarja popolno nasprotje 
lahkotnim barvam na vekah. Oba 
ta večja trenda nosite ločeno: 
poudarite bodisi oči bodisi ustnice. 
Seveda vsak trend prilagodite sebi 
in priložnostim, predvsem pa se 
morate z njim dobro počutiti.

KAJ TI JE LJUBŠE: VPADLJIVO ALI 
NARAVNO LIČENJE?   
Rada imam močnejše ličenje, a ga 
vedno prilagodim priložnosti in 
počutju.

NAJVEČJI LUKSUZ?   
Da si lahko privoščim stvari, ki  me 
osrečujejo. 

KAJ JE ZATE UDOBJE?    
Da mi ni treba skrbeti za nič. 
Udobje brezskrbnosti.

MESTO ALI PODEŽELJE?    
Podeželje s kančkom  mesta.

KAJ TI PREDSTAVLJA AVTO?   
Praktičnost, udobje, svobodo, 
neodvisnost, dizajn, status. 

Indonezija je njen
a 

neizpolnjena
 želja.

Ličenje je zanjo  igra barv na obrazu. 

Retro modra je letos modna.

Kreativnost je tista beseda, ki 
jo najbolje opiše. Kot umetnica 
ličenja na obrazih svojih strank 

ustvarja prave umetnine. 
Čudoviti izdelki pa nastajajo 

tudi doma – predana mamica 
namreč zelo rada ustvarja 

skupaj s sinkom Nikom.  

TINA FABJAN 
umetnica ličenja

Različni čopiči so Tinino osnovno delovno orodje.

Rada vozi udoben in 

funkcionalen avto.

Že vrsto let
 je 

ambasadorka znamke 

Max Factor.

Tina bi se opisala z barvo ciklame.TININE 
BARVE

Modra
odločitev
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Osnovna in hkrati 
ekstremna: rdeča 

Je barva življenja, energičnosti, poguma, strasti, ljubezni in veselja. Hkrati primarna in ekstremna, vedno pa opazna. Zato se moraš z 
njo in v njej dobro počutiti. Da boš žarela in osvajala poglede, je včasih dovolj le šminka v barvi zapeljive Chanelove svetlo rdeče. Drugič 
boš morda hrepenela po razkošju ognjene barve; vanjo se lahko odeneš v celoti. Trendi namreč dovoljujejo kombiniranje oblačil 
in dodatkov tudi v enaki barvi ali v odtenkih iste barve. In kako se rdeča ujame z drugimi barvami? Tista, ki prisega na zadržanost in 
klasiko, jo bo uskladila s sivo, belo in modro. Eleganca je zagotovljena ob kombiniranju s črno, temno rjavo, temno zeleno ali vijolično. 
Drznost in ekstravaganco pa pokažeš, ko rdečo soočiš z rumeno, oranžno ali roza. 

Top Pinko; kavbojke Pepe Jeans; sončna očala Tally Weijl.

V tvojih 
rokah

UDOBNO SE NAMESTI, TRDNO PRIMI 
ZA VOLAN IN PRITISNI NA PLIN: ČAKA 
TE AVANTURA TVOJEGA ŽIVLJENJA! 

SAMOZAVESTNO SE LOTI VSEH 
OVINKOV, VOZI V SVOJEM RITMU IN S 

PRAVIM SOPOTNIKOM UŽIVAJ V VSAKEM 
TRENUTKU!

 STILIRANJE: Maja Možic 
FOTO: Fulvio Grisoni

SIMPLY CLEVER COLOURS

V kombinaciji rdeče s črno 
je eleganca zagotovljena!
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Ne, nisi edina! Vsaka v avtu – a ne med vožnjo, kajne? – kdaj preveri svoj make up! Da ji kozmetično ogledalce 
pride prav tudi med vožnjo, in to za spremljanje vozil za sabo, pa je ugotovila britanska dirkačica Dorothy 
Levitt – in drugo je zgodovina.  

Levo in zgoraj: plašč Topshop; kavbojke Pepe Jeans; top 
Tally Weijl; čevlji  Alisha; kovček Rimowa. 

Ona: srajca Silvian Heach; krilo  Sisley; čevlji  Alisha.  On: trenč  s.Oliver Premium.

V ogledalu

Ni važno, kako velik je tvoj prtljažnik, ker 
ga vedno napolniš do vrha? Potem delaš 
nekaj narobe! Nekaj koristnih nasvetov: 

 Toaletne potrebščine: Na pot vzemi 
testerje, manjše embalaže, posebej 
prilagojene za potovanja, ter izdelke 2 v 1. 

 Načrtuj: Premisli, kaj vse boš počela 
na poti, in si za vsak dan natančno 
»odmeri« oblačila. Pri tem pa 
vendarle predvidi kakšno vremensko 
spremembo. 

 Čiščenje: Ne pozabi, da lahko oblačila 
tudi pereš oziroma to storijo v hotelu, 
zato ne pretiravaj s količino. 

 Stiliranje: S seboj vzemi takšna oblačila 
in dodatke, ki sodijo v isto modno 
zgodbo. Tako odpade kup nepotrebne 
prtljage, pa četudi gre za tebi res ljube 
kose.  

 Modni dodatki: Ne kompliciraj. 
Zadostujejo le ena dnevna in ena 
večerna torbica, dva para dnevnih in 
(mogoče) en par večernih čevljev. No, če 
greš na daljše počitnice, lahko količino 
povečaš za kak par ali dva. S seboj ne 
jemlji veliko nakita, dragocenega raje 
pusti doma. 

 Zlaganje: Izbrane kose najprej 
razporedi po postelji in že takoj boš 
videla, kaj je odveč. Dodatno selekcijo 
opravi med zlaganjem. 

 Polnjenje avtomobila: Že res, da si 
mojstrica v polnjenju vseh odlagalnih 
površin v vozilu, vendar prtljago raje 
spravi v prtljažnik. Vedi, da je vsak 
predmet, viden v vozilu, lahko prava 
vaba za tatove, med vožnjo pa v primeru 
nesreče tudi zelo nevaren. 

 Prostor za nakupe: Pa ne pozabi v 
kovčkih pustiti še kaj prostora za vse, 
kar boš zagotovo kupila na poti. 

Razkošno: prtljažnik v  Fabii pogoltne 330 
litrov prtljage, ob podrtih sedežih pa kar 

1.150 litrov.

Avto = več prtljage 
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Črna, kot je črn metuljček na obleki Seana Conneryja v Casinoju Monte 
Carlo v Nikoli ne reci nikoli. Modra, kot je modro morje pred marino Yacht 
Cluba. In rdeča kot ogenj v izpušnih ceveh dirkalnikov formule 1 med 
zaviranjem po Mirabeau Haute in pred zavojem Grand hotel. 

Casino je naravno okolje Jamesa Bonda. Po 
navadi tam izreče svoj znameniti stavek: 
»Ime mi je Bond, James Bond.« V skoraj 
vsakem filmu, nikoli v istem casinoju – razen 
v Casinoju Monte Carlo. Tega je obiskal 
dvakrat: prvič v filmu Nikoli ne reci nikoli iz leta 
1983, v katerem je Jamesa Bonda igral Sean 
Connery, in drugič dvanajst let kasneje, tokrat 
kot Pierce Brosnan, ki je tam srečal glavno 
fatalko Xenio Onatopp. Najprej jo je premagal 
v igri bakaraja, nato pa, kot to on zna, povabil 
na pijačo in … Casino Monte Carlo si velja 
ogledati, če ne drugače, pa vsaj od zunaj, saj 
boš tudi tam deležna pritajenega grmenja 
prestižnih štirikolesnikov. Iz sosednjega 
Cafe de Paris bosš imela izjemen pogled 
na dogajanje pred vhodom v najslovitejšo 
igralnico na svetu.

  
 
 
Yacht Club Monaco je leta 1953 ustanovil 
princ Rainier, ki ga je leta 1984 nasledil princ 
Albert. V njem si je varno zatočišče pred 
gnečo v manj mondenih delih kneževine 
našlo kakšnih 1200 članov iz 60 držav, med 
katerimi so – tega najbrž ni treba posebej 
poudarjati – mnogi lastniki največjih in 
najprestižnejših plovil na svetu. Klubsko 

zgradbo je zasnoval in zgradil Norman 
Robert Foster, eden najslovitejših 
britanskih arhitektov, dobitnik Pritzkerjeve 
nagrade za arhitekturo, ki velja za 
nekakšno Nobelovo nagrado na tem 
področju. Zgradba seveda stoji v osrčju 
zaliva Hercule, na vstopu v marino YCM. 

 
 
Kaj je bilo prej – reli dirke na strmih ovinkih 
nad Monte Carlom ali dirke formule 1? Naj ti 
pomagamo z navezavo na zgodovino rodbine 
Grimaldi, ki vlada Monaku. Prvo dirko v reliju 
je odprl princ Albert I., prvo dirko formule 1 
pa princ Louis II. Bo šlo? Ne? No, Albert I. 
z vzdevkom princ Navigator je zaslužen 
za reli, ki ga je svečano odprl leta 1911, za 
formulo 1 pa njegov naslednik princ Louis, 
in sicer enajst let kasneje. In kaj je boljše, 
dirka v reliju ali dirka formule 1? Col de Turini, 
po možnosti ponoči, s svojimi 31 kilometri 
zasneženih ovinkov? Ali Sainte Devote, Beau 
Rivage, Massenet, Casino, Mirabeau Haute 
in drugi od skupno 18 ovinkov legendarne 
proge, po kateri ne bi nikoli tekmovali 
moderni dirkalniki formule 1, če ne bi šlo prav 
za Monte Carlo? Pravega odgovora na to 
dilemo najbrž ni, kajne?

Barve 
Monte Carla

1901  
Škodin prvi izlet v 
svet motošporta: 

motocikel L&K BZ.

1911  
Škoda prvič nastopi 
na reliju Monte Carlo. 

1961  
Octavia je na dolgih 
relijih dosegla več 
zmag, tega leta pa 
je zmagala v svojem 
razredu  in skupno 
osvojila šesto mesto. 

1936  
Zdenek Pohl in 

Jaroslav Hausman 
s Škodo Popular 

osvojita drugo 
mesto v razredu  

z motorji do 1500 
ccm; Škoda v čast 

temu uspehu 
pripravi posebno 
serijsko različico 

Popular Sport 
Monte Carlo.

2015  
Nova Fabia R5 
se že prvo leto 
pokaže kot 
izjemen dirkalnik v 
novem FIA razredu 
R5 in prepričljivo 
slavi ob koncu prve 
sezone. 

2011  
V poklon junakom 

volana Škoda 
predstavi prve 
modele Monte 

Carlo.

1994  
Škoda s Favoritom 

osvoji pokal FIA 
v dvolitrskem 

razredu (F2) 
v svetovnem 

prvenstvu v reliju 
(WRC).

1999  
Prvič v zgodovini 
nastopi Škoda na 
reliju za svetovno 
prvenstvo v 
najmočnejšem 
razredu WRC, in to 
z Octavio. 

2003 
Octavio WRC 

zamenja manjša in 
okretnejša Fabia 

WRC.

2009  
Na reliju Monte 
Carlo prvič nastopi 
Fabia S2000 
in začne pisati 
uspešno dirkalno 
zgodbo, kronano s 
številnimi naslovi 
svetovnih prvakov 
v več serijah.

1960 
Na trg pride Škoda 

1000 MB, za njo 
pa 110 in njegova 
serijska športna 
različica 110R, iz 

katere je leta 1975 
nastal uspešen 

dirkalnik 130 RS.

Dve Škodi 130 RS 
sta se na reliju 
Monte Carlo 
pripeljali v cilj prva 
in druga v svojem 
razredu (do 1300 
ccm). 
 
1977

Škoda ima bogato dirkalno zgodovino, modeli Monte Carlo 
pa so poklon vsem junakom volana!

SIMPLY CLEVER COLOURS
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› VEČ

Lepa navzven in navznoter: prepričaj se 

sama in rezerviraj testno vožnjo na   

testiraj.skoda.si.

Obleka  Isabel Garcia; jakna  Guess Jeans; prstan  Parfois;  
salonarji  Buffalo London.



NEKATERE SMO

{1}

{2}

{3}

{4}

{5}

1. Dolce&Gabbana Dolce Rosa Excelsa: srce dišave sta afriška Xylotheca kraussiana in damaščanska vrtnica, cvetni značaj pa ji dajejo še beli amarilis, bela narcisa ter cvetovi 
papaje in belega lokvanja. / 2. Carolina Herrera 212 VIP Rosé: na atmosfero glamuroznih modnih zabav spominja vonj po šampanjcu in sadju, ki ga nadgrajujejo sadne in lesne 
note. / 3. Versace Bright Crystal: lažja, bolj sadno-cvetna izvedba Versace Crystal Noirja.  / 4. Molecule 01: lesna, mošusna dišava nemške blagovne znamke »niche« parfumov 
Escentric Molecules, ki je bila ustanovljena leta 2006. / 5. Nina Ricci Les Delices: vonj te dišave je predvsem saden, kajti diši po mandarini, limoni, jagodi, jabolku in malini pa 
tudi karameli, pralinejih in vanilji. / Izdelki so na voljo v prodajalnah Muller in Cliche', Ljubljana.

Letošnje zapovedi narekujejo lažje sadne, cvetne in citrusne vonjave, ti pa 
samozavestno izberi tisto, s katero boš dišala predvsem sama sebi. Barvna

lepota
Ko ženska sanja o avtomobilu, sanja v barvah! Pa ne 
le živahni odtenki, tudi močni motorji so tisto, kar 
dame – in to celo bolj kot moški – pričakujemo od 
svojega vozila. Pa da bo praktičen, z veliko prostora 
za prtljago, varen in varčen. Na kratko: približno tak, 
kot je Fabia. Katero barvo pa bi izbrala ti?

Pri Fabii 
je v paketu 

Sound & Colour 
mogoče izbirati med 

kar 125 barvnimi 
kombinacijami.

Barvita podoba, 
poskočni motorji, 

prostoren in 
praktičen prtljažnik, 

številne brihtne 
rešitve v podobi 
kljukic, mrežic in 

držal: Škoda Fabia 
je pravi avto za 

sodobno žensko, 
ki je vedno na poti 

med službo, domom, 
vrtcem, šolo … 

Ženske o 
avtomobilih 
morda res sanjajo 
v barvah, a kot je 
razkrila raziskava 
Barvni odtis, se vsaj 
Slovenke po večini še 
vedno vozijo v sivih 
in belih avtomobilih. 
Drzni si uresničiti 
svoje sanje!

› VEČ
Kakšne barve pa tebi 
poženejo kri po žilah? 
Katere ti rišejo nasmeh 
na ustnicah? Sodeluj 
v nagradni igri Barve 
srca in osvoji eno od 
čudovitih dizajnerskih 
majic v tvojih barvah!  
Odklikaj na naslov 
fabia.skoda.si.

KAJ OD SVOJEGA AVTOMOBILA 
PRIČAKUJE ONA? VEČ KOT ON! 
1. Da bi lahko v njem uporabljala  
     družbena omrežja in ostala v  
     stiku s prijatelji in družino. 
2. Da je v živahnih barvah. 
3. Da ima močen motor. 
4. Da je praktičen, z veliko 
     prostora za prtljago in nižjim 
     pragom prtljažnika za lažje 
     nalaganje nakupljenega. 
5. Da ima majhno porabo. 
6. Da je varen.V

ir:
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Se tudi tvoji navihančki veselijo vsake vožnje, a bi bili radi na cilju že najkasneje pet minut po tistem, 
ko ste se z domačega dvorišča odpeljali novim dogodivščinam naproti? 

»A je še daleč? Kako dolgo še? Bomo 
kmalu? Meni je doooolgčaaaas!« 
Katera mama ne pozna teh besed, ki se 
ponavljajo vsakih nekaj minut in od tebe 
zahtevajo, da se iz voznice ali kopilotke 
družinske kočije preleviš še v vrhunsko 
animatorko z železnimi živci? Izbire ni, 
zato se velja na ta izziv dobro pripraviti! 

NAŠ MALI SVET NA KOLESIH 
Na družinskih poteh se avtomobil 
spremeni v otroško sobo, jedilnico, 
spalnico, dnevno sobo, shrambo, 
igralnico in učilnico v enem. »Potovalne« 
miselne igre so odlične za razgibavanje 
možgančkov, urjenje spomina in 
koncentracije. Otroci z njimi širijo 
sposobnost reševanja različnih 
problemov in se hkrati zabavajo. Saj veš: 
več se bomo z otroki igrali, več bodo znali! 
Miselne igre tudi povezujejo družino 
ter odpirajo nova polja za ustvarjalno 
razmišljanje, pridobivanje novih znanj in 
razvijanje humorja. Pa še to: takšne igre 
so tudi najboljše zdravilo proti potovalni 
slabosti! Ne čudi se, če bodo imeli otroci 

(in potem seveda tudi ti) težave, ampak 
jih raje animiraj drugače kot z gledanjem v 
tablico ali telefon. 
 
NAČRTNO IN ZABAVNO 
Ni pa dovolj, da se oborožiš le z 
igrami, ampak se moraš tudi z vsemi 
informacijami, ki so potrebne, da bo pot 
tekla čim gladkeje. Seznani se s stanjem 
na cestah in se na pot odpravi v času 
manjše gostote prometa. In čeprav 
imamo v avtomobilih klimatske naprave, 
vsaka mama ve, da se je bolj zdravo na 
pot odpraviti v hladu zgodnjega jutra 
kot sredi največje vročine in s klimo v 
avtu. Kljub temu poskrbi, da boste na 
pot odrinili čim bolj spočiti, saj zaspanost 
za volanom botruje kar petini nesreč v 
Evropi. 

Nikamor pa se ne odpravi brez zadostne 
količine vode. Ne potrebujejo je le 
otroci, ampak tudi voznik oziroma 
voznica. Raziskave namreč kažejo, da 
je vožnja pod vplivom blage dehidracije 
primerljiva s tisto pod vplivom alkohola! 

Kot odgovorna voznica in mati zatorej 
poskrbi, da bo družina dovolj pila, pa 
čeprav bo zato treba večkrat na stranišče. 
To sploh ni tako slabo, saj je priporočljivo 
vožnjo večkrat prekiniti, se pretegniti 
in malo odpočiti, otroci pa lahko takrat 
sprostijo nekaj odvečne energije, ki se jim 
je nabrala med vožnjo. Vse te postanke 
pa le upoštevaj pri oceni, kdaj boste 
pripeljali na cilj!

PRISPELI SMO! 
Vožnja, med katero se otroci zabavajo in 
spoznavajo svet okoli sebe, mine hitreje. 
Od staršev to zahteva nekoliko več 
energije, a se vložek povrne z nasmehom 
namesto nerganja in joka. Utrujena od 
dela in pakiranja bi si morda med potjo 
res želela samo miru in tišine, a ker žal ne 
živiš v pravljici, se potrudi, da ne bo srečen 
samo konec, ampak tudi začetek vaše 
družinske počitniške zgodbe. Zapomni si, 
da se počitnice ne začnejo šele takrat, ko 
boste prispeli na cilj, ampak so se začele 
v trenutku, ko ste se podali na pot. Naj bo 
ta prijetna – in srečna!

NA POT
z večjim ali manjšim  

kupčkom otrok

› VEČ

Odklikaj na portal Simply Clever in si za prijetnejše 

družinske poti prenesi priročen seznam s kar 20 

igrami za vso družino!  

www.simplyclever.si/igre-za-na-pot.

Strokovnjaki vedo, da so vsakodnevne 
rutinske vožnje, kot so tiste do 
vrtca in šole ter nazaj domov, med 
najnevarnejšimi. Ne le da smo takrat po 
navadi v hudi bitki s časom in zato močno 
pod stresom, marsikatera mama in oče 
takrat namesto o cesti razmišljata o 
službi, pišeta sporočila in telefonirata. Kaj 
svetujejo poznavalci? 

Opazuj: rutinske vožnje pogosto 
opravimo podzavestno, z mislimi drugje. 
A promet se vsako sekundo spreminja in 
nanj moraš biti zares pozorna!

Izgubi raje bitko s časom kot z 
življenjem: vsi vemo, da sodobna mama 
časa nikoli nima dovolj, a kljub temu, da 
že zamujaš, časa ne skušaj pridobiti s 
hitrejšo in agresivnejšo vožnjo, saj je to 
zelo nevarno!

Zavaruj: sebe in otroke vedno pripni, kot 
bi bilo prvič – ne hiti in bodi natančna!

{1}

{2}

{3}

{4}

1. Od doma se ne odpravljamo brez obvezne opreme v 
obliki zadostne količine vode in hrane (ter goriva za 
družinsko vozilo, seveda). Omisliš si lahko tudi posebej 
za tvoje vozilo izdelano hladilno torbo. Prigrizki naj 
bodo lahki, brez hitro pokvarljivih sestavin. Če dovoliš 
otrokom jesti med vožnjo, bodi nanje še posebej 
pozorna, da se jim hrana ne zaleti. Enako velja za 
slamice, ki so ob nenadnem zaviranju lahko nevarne. 
Zahtevnejšim »supermama« manevrom serviranja 
hrane pa se v vozilu vsekakor izogni, saj to ni varno ne 
zate ne za tvoje najdražje.

2. Varnost je ključna in otroci morajo biti po zakonu in 
zdravi pameti vedno varno pripeti v svojih sedežih 
oziroma jahačih. 

3. Da boš imela vse za svojega malčka vedno pri roki – on 
pa tudi –, si omisli priročen organizator (Lilliputiens), 
ki ga namestiš na zadnjo stran voznikovega ali 
sovoznikovega sedeža. V njem bodo svoje mesto našli 
pijača, knjigica, igrača, mokri robčki in še marsikaj.

4.  Štirinajstdnevne počitnice ali enodnevni izlet – 
prtljage je dostikrat podobno veliko.

Da se sedeži v vozilu 
se ne bi poškodovali, 
so ti na voljo posebne 

zaščite, narejene prav 
za tvoje vozilo.
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Prisegaš na vonj po novem avtomobilu? Ali 
hrepeniš po tem, da bi tudi notranjost tvojega 

štirikolesnega prijatelja dišala po novem 
parfumu prav tako kot ti? Našli smo nekaj 

prefinjenih in igrivih avtomobilskih dišav, pred 
katerimi se skrije vsaka smrečica!

MR & MRS FRAGRANCE CESARE

MR & MRS FRAGRANCE FIORELLINO

MILLEFIORI

DIPTYQUE  OVAL

Za odišavljanje avtomobilov so iskani 
predvsem izdelki s svežim in citrusnim 
vonjem, ki hkrati odstranjujejo neprijetne 
vonjave in odišavljajo. Izredno težki, 
sladkasti vonji ne sodijo v vozilo, predvsem 
pa ne poleti, ko zaradi visokih temperatur 
postanejo še težji. 

VONJ 
PO

AVTU Prvič so jo podelili leta 1955, 
ugled pa si je pridobila zaradi 
nepristranskega ocenjevanja 
mednarodne žirije. Danes je 
njenih članov okrog 40, med njimi 
je tudi Slovenec, prof. Jure Miklavc. 
Tekmovanje organizira Design 
Zentrum Nordrhein Westfalen iz 
Essna v Nemčiji. Letos je bilo prijav 
rekordno veliko, okrog 5.200, 
prišle pa so iz kar 57 držav. 

SLOVENCI S PIKAMI 
Slovenci smo sicer prvi Red 
Dot dobili leta 2005. Prislužilo 
si ga je Gorenje s pralnim in 
sušilnim aparatom Premium 
Touch. Do letošnjega leta je 
»rdečo piko« nosilo kar sedem 
Gorenjevih izdelkov, zdaj pa se 
jim je pridružila še vgradna pečica 
TFT. Poleg Gorenja je letos Red 
Dot prejelo še nekaj slovenskih 
podjetij. Dva si je denimo prislužilo 
podjetje Akrapovič, skupno jih ima 
tako pet. Podjetje Live ima že dva 
Red Dota in dve posebni omembi. 
Tokrat je nagrado prejelo za šolski 
nahrbtnik Target Reflex. Svojo 
prvo piko je prejel Rokodelski 
center Ribnica. Tridelni set 
kuhinjskih pripomočkov Ribrand 
je narejen po principu pravične 
trgovine iz čvrstega slovenskega 
javorjevega lesa. Nagrajeno je 
bilo tudi podjetje Visionect za 
Joan Meeting Room, pametno 
asistentko za upravljanje sejnih 
sob in konferenčnih dvoran. 

Zadetek 
v rdeče

Red Dot je ena najpomembnejših oblikovalskih nagrad na svetu.

{1}

{2}

{4}

{3}

1. Akrapovič Evolution Line (Titanium) za Ducati Multistrado 1200 je najnovejša različica revolucionarnega izpuha. Izdelan je iz visokoodpornega titana, podobo pa 
zaokrožata ročno izdelana toplotni ščitnik in kapa iz ogljikovih vlaken. / 2. Pralni in sušilni stroj Gorenje Premium Touch sta žirijo prepričala leta 2005. Pralni stroj je 
bil prvi na svetu z ekranom na dotik, vseboval je inteligentne senzorje in dosegal 2000 obratov centrifuge v minuti.  / 3. Digitalni prikazovalnik Joan Meeting Room 
Assistant je pametna asistentka za upravljanje sejnih sob, konferenčnih dvoran ipd. Rezervacijo omogoča prek že obstoječih spletnih koledarjev oziroma na mestu 
dogajanja prek zaslona na dotik. / 4. Nagrajeni tridelni kuhinjski set Ribrand preprostih geometrijskih oblik je izdelan iz čvrstega slovenskega javorjevega lesa. 
Kuhalnica je primerna za mešanje, špatula za strganje loncev, vilice za nabadanje in obračanje. Vsebujejo notranji magnet za priročno shranjevanje – pritrjevanje na 
kovinsko površino ali kompaktno shranjevanje v predalu.  / 5. Kot že deveto Škodino vozilo je letos Red Dot prejel lepotec Superb Combi. Z Red Dotom se sicer lahko 
pohvalijo tudi Fabia, Rapid in Rapid Spaceback, Yeti … Izdelki so na voljo na www.lumal.si ter v prodajalnah Flat, Muller, Lesnina in na bolje založenih bencinskih servisih Petrol.

MR & MRS FRAGRANCE NIKI

{5}
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Se kdaj zalotiš, da tako uživaš v vožnji, 
da bi se kar peljala in peljala? Izpolni 
si željo! Naredi si dober načrt in se z 
najdražjim(i) odpelji do katerega od 
prelepih kotičkov v naravi, ki jih naša 
deželica skriva vse polno, dan pa 
zaključi z užitki v prijetnem objemu 
domačnosti.

Užitku naproti

Ona: jakna, top in pajkice  Adidas Stella sport. On: majica in hlače Marx;  jakna in športni copati Adidas Originals.

 
KREATIVNI VODJA: Aljoša G. Krošlin 
FOTO: Alex Štokelj
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Octavia Scout te pripelje kamorkoli!
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Najuporabnejša je seveda prava pikniška košara, ki vsebuje 
krožnike, kozarčke in pribor, kar po uporabi pospraviš in 
opereš doma. Nikar ne pozabi na hladilno torbo, da bo 
pijača prijetno hladna! V prtljažniku naj s tabo vedno potuje 
pikniška odejica in – zakaj ne – viseča mreža, v kateri boš 
uživala ob opazovanju narave, se crkljala z najdražjimi 
ali pobožala dušo z besedami najljubšega pisatelja. Če 
prisegaš na udobje, pa nikar ne pozabi na blazine. Smo 
hrano in pijačo že omenili?

Naj bo tvoja pikniška odejica nekaj posebnega. Izberi 
svoj motiv, nas pa so navdušili zajčki Annabel James. 
Odejica je vodoodporna, lahka in zato zelo priročna 
za potovanje. Sodi v obvezno opremo v prtljažniku za 
takrat, ko se ti bo zahotelo ležanja na travi. 
www.annabeljames.co.uk

Velikanski ročno izdelani vrč Kilner 
je idealen za poletne dni, saj lahko 
vanj zaradi širokega vratu dodaš 
veliko sadja in ledu. Pokrovček 
ima tesnilo, da bo pijača ostala res 
sveža. www.1001dar.si 

Viseča mreža 
za crkljanje 
z najdražjim 

Recept za osvežilno ingverjevo 
limonado

Vzemi 4 limone ali limete, malce 
ingverja, sladkor po okusu in meto. Iz 
limone iztisni sok in naribaj ingver ter 
vse skupaj premešaj. Dodaj sladkor 
in prelij s hladno vodo. Razmerje med 
sokom in vodo naj bo 1 : 2. Preden 
postrežeš, dodaj meto. Če imaš 
v hladilni torbi tudi led, potem ta 
seveda ne sme manjkati. Za piknik pa 
je najbolje, če limonado pripraviš doma 
in jo preliješ v termo steklenico.

Pikniške košare se razlikujejo po velikosti 
in vsebini. Izbrskali smo pravo, ročno 
izdelano košaro Picnic at Ascot za štiri 
osebe. Opremljena je z vsem – od solnice, 
poprnice do deske za rezanje. Z njo v 
prtljažniku ti zagotovo ne bo nič manjkalo. 
www.picnicatascot.com

Odlična ideja za počitek v naravi je brezskrbno 
ležanje v viseči mreži. Mreže La Siesta so zelo 
lahke, saj so narejene iz trpežne svile, iz katere 
izdelujejo tudi padala. Spakirane so priročno, 
tako da jih boš zlahka vzela na vsak potep. 
www.lasiesta.com

1. GARDEN VILLAGE 
Kraj: Bled 
www.gardenvillage.com 
Tu lahko pričakuješ romantiko, avanturo 
in ekskluzivnost. Izbereš lahko spanje 
v hiški na drevesu, ki bo zate (in tvojo 
družino) nepozabna dogodivščina. 
V šotorih na pomolu te bo uspavalo 
šumenje vode, v glamuroznem šotoru na 
jasi sredi zelenjavnega vrta pa boš lahko 
uživala v razkošnem kampiranju, kot ga 
še ne poznaš.  
Namig za piknik: JEZERCA PRI BOBOVKU 
Pred prihodom v Garden Village lahko 
dan na Gorenjskem užiješ na pikniku 
ob jezercih pri Bobovku, ki so nastala 
v opuščenih glinokopih. Če obožuješ 
neokrnjeno naravo, boš uživala pod 
krošnjami in opazovala ptice, saj so 
jezerca postala njihovo pravo zatočišče.

2. PANONSKA VAS 
Kraj: Moravske Toplice 
www.panonskavas.si 
Za ljubiteljice golfa je pomemben 
podatek, da je pravljična vasica v 
Moravskih Toplicah od golfišča Livada 

odmaknjena le nekaj korakov. V naselju 
boš uživala v vilah, ki so zasnovane po 
prekmurskem izročilu. Ko boš sedela 
na vrtu, pa te bo pogled razvajal s 
prostranimi prekmurskimi polji. 
Namig za piknik: OTOK LJUBEZNI 
Preživi dan na Otoku ljubezni v Ižakovcih, 
kjer si lahko svojo odejico z dragim 
pogrneta ob reki Muri. Zanimivost tega 
kraja je plavajoči mlin na Muri, lahko pa 
uživaš tudi v vožnji z brodom in obiščeš 
sosednji breg. 

3. ALMA VISTA 
Kraj: Dobrovo 
www.almavista.si 
Moderni biser v Goriških brdih bo 
poskrbel, da te bodo razvajali kot že dolgo 
ne. Luksuzno opremljena vila postreže z 
bazenom, jacuzzijem, savno, masažami, 
lahko pa si naročiš celo svojega chefa! V 
bližini lahko uživaš v golfu, jahanju konj ali 
pa se preprosto prepustiš sanjarjenju. 
Namig za piknik: POHODNA POT 
TRCINKA 
V pravljični pokrajini vinogradov boš našla 
veliko izletniških točk. Občina Goriška 

brda je za obiskovalce pripravila osem 
poti. Pohodna pot Trcinka, na kateri boš 
občudovala naravne znamenitosti, je 
dolga okoli 10 kilometrov, zanjo pa boš 
potrebovala dve uri in pol. Na njej je veliko 
kotičkov, kjer lahko pogrneš svojo odejico 
in se pocrkljaš na soncu. 

4. HIŠA RADUHA 
Kraj: Luče 
www.raduha.com 
Prvi gostje so Hišo Raduha ob Savinji 
obiskali že leta 1875. Če si želiš doživeti 
nekaj drugačnega, te bo očaralo spanje 
v luksuznem starem hlevu ali v kozolcu, 
v katerem se skriva izjemen ambient 
z dnevnim prostorom in visečo mrežo, 
spodnji odprti del pa te bo razvajal z 
masažnim bazenom. Lahko pa prespiš 
tudi v krošnji lipe. 
Namig za piknik: LOGARSKA DOLINA 
Prepusti se čudovitim lepotam Logarske 
doline. Lahko se odpelješ po dolini, še 
raje pa jo razišči kar peš. Tu je obilje 
čudovitih cvetlic, ogledaš si lahko več 
slapov, med njimi Rinko, ali se sprehodiš 
do izvira Črne. 

{1} {2}

{3} {4}

Kaj vzeti s sabo

Izdelki so iz prodajaln Adidas, Sportina, City Park, Ljubljana, Flat, 1001 dar, Ljubljana.
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NAHRBTNIK LOQI

SIMPLY CLEVER COLOURS

MAGNETNA SVETILKA LUCETTA 

HUPA KIKKERLAND 

KOLO  GT DONNA GRIGIO 

PONČO REISENTHEL  

S tem kolesom se 
v slogu pripelješ 

povsod!

Prisluhni ji in odkolesari tja, kamor te 
vodi srce: po kolesarski stezi z družino 
na sladoled, v dvoje po razriti gozdni poti 
po uživaški adrenalin ali sama s sabo na 
rekord – vedno pa varno, samozavestno in 
z nasmehom.

› VEČ

Zate in za tvojo družino smo pripravili nekaj 

zanimivih namigov za prijeten kolesarski izlet! 

Preveri na www.simplyclever.si/na-kolo.

Odpiranje 
prtljažnih vrat ni 
problem: nosilci se 
umaknejo s kolesi 

vred!

»Kvalitetno kolo in oprema zagotavljata večjo 
varnost in manjšo verjetnost, da se bo kaj 
pokvarilo, pa tudi manj napora pri kolesarjenju 
v hrib in več užitka pri vožnji. Pred nakupom 
je treba najprej razmisliti, za kaj bomo kolo 
uporabljali. Predlagam obisk specializiranega 
trgovca, ki ima znanje in lahko svetuje, kaj bi 
bilo primerno, dober vir informacij pa so tudi 
neodvisni forumi in blogi. Kolo je treba redno 
vzdrževati, med vožnjo pa ne pozabimo na 
primerno kulturo obnašanja in spoštovanje 
cestnoprometnih predpisov,« svetuje rekreativni 
kolesar in velik navdušenec nad gorskim 
kolesarjenjem Aljaž Urbanc, vodja marketinga 
zimske divizije v Elanu, d. o. o. 

Vedno bolj priljubljeno, predvsem pri ženskah, 
postaja gorsko kolesarjenje. Med trendi tako 
Urbanc izpostavlja velikost koles, ki imajo premer 
od 27,5 do 29 palcev. Priporočljiv prestavni 
sistem je tisti z enim samim prednjim verižnikom 
in kar 11 zadnjimi zobniki, navdušenci nad 
tekmovalnim načinom vožnje pa prisegajo na 
sistem »tubeless« oziroma brez zračnic. Poleg 
tega, da se kolo tako vrti hitreje, kar zagotavlja 
boljše pospeške in večjo hitrost, je njegova 
največja prednost v tem, da je okvar manj – 
predvsem zoprnih praznih gum, za katere pa 
vemo, kako velika ovira so lahko. 

Za varen transport koles poskrbi s strešnimi nosilci ali nosilci »za na 
kljuko«. Ti naj bodo narejeni za tvoje vozilo in naj se zaklenejo – varnost 
je pač na prvem mestu. 

ŽENSKO KOLO ŠKODA

ALJAŽ URBANC

Izdelki so iz prodajaln 1001 dar, Flat, Sportina.
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ŽENSKE 
KUPUJEMO, 
MAR NE?

akšna je namreč poanta 
številnih šal, zgrajenih na 
seksističnih stereotipih. 

STEREOTIPIH?  
Izsledki raziskav kažejo, da je v njih 
morda tudi nekaj resnice. Britanski 
raziskovalci z Univerze v Kentu so se 
namreč lotili preučevanja impulzivnega 
nakupovanja in najprej ugotovili, da 
te vrste nakupovanja ne motivirajo 
primarno potrebe in funkcionalnost 
nakupa, pač pa poistovetenje z 
izdelkom in simboličnimi asociacijami, 
ki ga ta sproži. Nič presenetljivega, če 
predpostavimo, da do impulzivnega 
nakupa pelje nenadno čustvo, ki ga v 
nas sproži neki produkt ali sporočilo.

In kdo je bolj nagnjen k temu? Hja, 
ženske. V nadaljevanju te študije se je 

pokazalo, da se ženske bolj kot moški 
nagibamo k nakupovanju izdelkov 
glede na njihovo simbolično vrednost, 
moški pa izbirajo na podlagi potreb in 
funkcionalnosti.

ALI TO RES DRŽI? 
Drži, če na hitro ošinemo še neko 
drugo raziskavo, ki so jo opravili 
v Kompetenzzentrum Frau und 
Auto (KFA), multidisciplinarnem 
raziskovalnem centru v 
Mönchengladbachu v Nemčiji, v 
katerem se šest doktoric znanosti 
in njihov moški kolega trudijo 
odgovoriti na vprašanja o razlikah med 
ženskami in moškimi, ko govorimo 
o avtomobilih. Ženske – tako pravi 
njihovo poročilo – izberejo avtomobil 
glede na barvo, ki mora biti živahna, 
moški pa ob nakupu razmišljajo o tem, 

Ženske menda kupujemo več zaradi nenasitnega apetita po 
čevljih, torbicah in vsem, kar se sveti. Zveni znano? 

In kako do novega avta?

Preprosto! Pri Škodi ti je na 
razpolago nekaj privlačnih 
načinov financiranja;

ŠKODA BON, s katerim si 
ceno izbranega vozila 
lahko znižaš za tisoč 
evrov!

POLOVIČKA,  pri kateri 
polovico cene vozila plačaš 
takoj, polovico pa šele čez 
36 mesecev.

1 %, pri katerem plačuješ 
mesečni obrok v višini  
1 odstotka cene vozila; 
obrok je odvisen od 
trajanja financiranja in 
višine pologa- ta je najmanj 
10 odstotkov. 

Kako do 150 evrov na mesec, kolikor 
bi te stal novi Rapid Spaceback? 

Računajmo skupaj: en kapučino na 
dan + en par čevljev na mesec manj – 

in že si privarčevala! koliko bodo zanj iztržili čez kakšno 
leto ali dve, ko ga bodo kot rabljenega 
prodali naprej.

Na osnovi britanske raziskave je 
nastala neka druga, ki jo je opravila 
ekonomistka Anna Bengtsson z 
univerze v švedskem Lundu. Lotila 
se je impulzivnega nakupovanja in 
skušala ugotoviti njegove povezave 
s starostjo, spolom, izobrazbo, 
zaslužkom in etnično pripadnostjo. 
Edino statistično upoštevanja vredno 
povezavo je našla med impulzivnim 
nakupovanjem in spolom. Ženske, 
tako pravi njeno poročilo, nakupujemo 
– če znanstveni jezik prevedemo v 
nekaj razumljivejšega – kot srake. 
Napademo vse, kar se sveti.

PA MOŠKI? 
Raziskava iz Kenta je pokazala, da 
so moški nagnjeni k impulzivnemu 
nakupovanju, ko gre za reči, kot 
sta elektronika in športna oprema. 
Ženske premagajo predmeti z 
izrazitim simboličnim pomenom, kot 
so oblačila, nakit in kozmetika. In ker 
so predmeti moškega nakupovalnega 
poželenja v glavnem dražji in omejeni 
na specializirana prodajna mesta, 
predmeti ženskih nakupnih sanjarjenj 
pa lahko dostopni in dosegljivi v 
vseh cenovnih razredih, se mogoče 
razlaga tega fenomena skriva prav 
v tem, ne pa v nekakšni drugačni 
organiziranosti ženskih možganov ali 
pa v preprostem dejstvu, da ženske 
po nakupih prebijemo več časa 
kot moški – tudi zato, ker moramo 
nakupovati ne samo zase, pač pa še 
za vse druge člane družine.

IN ŠE NEKAJ STATISTIKE 
Po podatkih Statističnega urada RS je 
tako povprečni Slovenec v letu 2010 
za aktivnosti v prostem času, obleke, 
osebno nego, cigarete in alkoholne 
pijače namenil po 106 evrov na mesec. 
In kdo je zase porabil več denarja? 
Moški, in to v povprečju 116 evrov 
na mesec, medtem ko smo ženske 
zase povprečno porabile 95 evrov. 
Poleg tega so za otroke – na primer 
za malico, vrtec, aktivnosti v prostem 
času, obleke, igrače … – ženske na 
mesec porabile več denarja (190 
evrov) kot moški (178 evrov). 

ZASE TOREJ MANJ, ZA DRUGE VEČ. 
No, da stvari niso tako enoznačne 
in stereotipne, kot bi kdo pomislil 
na osnovi omenjenih raziskav, 
lahko sklepamo iz nadaljevanja 
poročila nemškega centra KFA. 
Ženske, tako pravijo kolegice iz 
Mönchengladbacha, ne kupujemo 
avtomobilov zgolj zaradi pisane, 
živahne podobe. »Svoj avto želimo 
uporabljati kot komandni center, ki 
je povezan tudi z našim domom,« 
pravi Doris Kortus-Schultes, ena 
od raziskovalk. Predvsem mlajše 
voznice sanjajo o tem, da bi lahko 
v avtomobilu uporabljale družbena 
omrežja in da bi lahko kar med vožnjo 
preverile, ali niso slučajno pozabile 
ugasniti štedilnika in zakleniti vrat.

»Ženske uporabljamo avto precej 
bolj raznoliko. Med vožnjo želimo 
ostati v stiku s prijatelji in družino.« 
In ker se z dela večkrat kot partnerji 
vračamo v vrtec ali v šolo po otroke 
ter po nakupih, potrebujemo poleg 
tega še avto, ki bo praktičen, z 
veliko prostora za prtljago in nižjim 
pragom prtljažnika za lažje nalaganje 
kupljenega. »S tem se,« doda Kortus-
Schultesova, »po svojih željah 
izenačimo z moškimi, starimi nad 
petdeset let.«

Ja, ko tudi moške končno sreča pamet ...

  

Izdajatelj: Porsche Slovenija d. o. o. I  
Petr Podlipný, direktor blagovne 
znamke Škoda I Bravničarjeva ul. 5,  
1000 Ljubljana I info@skoda-auto.si I 
www.škoda.si I www.simplyclever.si I 
Odgovorna urednica: Iris Elsner,  
iris.elsner@porsche.si  

Idejna in oblikovna zasnova ter 
uredništvo: PM, poslovni mediji, d. o. o., 
www.p-m.si 

Glavna urednica: Barbara Bizjak, 
barbara.bizjak@p-m.si I Oblikovanje 
in prelom: Špela Pfeifer I Fotografija 
na naslovnici: Shutterstock I 
Fotografije: arhiv Škoda, arhiv 
proizvajalcev, Alex Štokelj, 
Shutterstock I Avtorji besedil: 
Aljoša G. Krošlin, Hermina Kovačič, 
Barbara Bizjak, Matej Kačič, Tadej 
Golob I Sodelavci pri ustvarjanju 
modnih zgodb: kreativni urednik 
Aljoša G. Krošlin, fotograf Alex 
Štokelj, asistentka Maša Grogl, 
vizažistka Barbara Fartek, modeli 
Model Group, ter ekipa Adria 
Media Ljubljana. 

Tisk: Tiskarna Skušek d. o. o.  
Datum natisa: maj 2016 
Naklada: 66.500 izvodov 

 
Te zanima, kje in kako do 
izdelkov, predstavljenih na 
straneh te revije? Odklikaj na 
naslov www.simplyclever.si/
nakupovalni-vodnik.T
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,5-6,4 l/100 km in 117-149 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična 
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0328-0,0708x1011 g/km, trdi delci: 0,00-0,00034 g/km, število delcev: 0,02-7,19. 
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. skoda.si

TEST 2013

SIMPLY CLEVER

DO NAJLJUBŠE 
TRGOVINE S ČEVLJI 
V REKORDNEM ČASU.
ŠKODA Octavia RS.


