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Ste zadovoljen ujetnik rutine ali si kdaj 
drznete stopiti tudi v neznano, sprejeti 
izziv in tvegati? Leta 1895 sta si Vaclav 
Laurin in Vaclav Klement upala uresničiti 
svoje sanje in iz preproste delavnice, v 
kateri sta izdelovala kolesa, je že leta 
1905 pripeljal prvi avtomobil. Drugo je 
zgodovina – zgodovina znamke ŠKODA. 

Zdaj, izjemnih 125 let kasneje, se za vse 
nas začenja nova doba. E-mobilnost, 
ki je bila dolgo le beseda, se vse bolj 
množično seli na slovenske ceste. 
Poleg našega prvega električnega 
vozila, modela CITIGOe iV, bosta po njih 
vozila tudi priključna hibrida SUPERB 
iV ter OCTAVIA iV. In če je bil SUPERB v 
minulem letu deležen osvežitve, je prva 
dama znamke s krilato puščico odslej 
povsem prenovljena, prav kmalu pa bomo 
na avtomobilskem salonu v Ženevi razkrili 

tudi osrednjo novost jubilejnega leta: naš 
novi, povsem električen SUV, ki nastaja na 
osnovi osupljivega koncepta VISION iV. 

Ker se je ŠKODA, kot radi rečemo, rodila 
na kolesu, pa seveda nismo pozabili 
na kolesarje. V tokratni številki revije 
Simply Clever smo se zato pogovorili 
s Primožem Rogličem, slovenskim 
športnikom leta 2019, ki je lansko 
Vuelto končal ne le v rdeči, ampak tudi 
v zeleni majici ŠKODA, ter preverili, 
kakšno je pri nas sožitje kolesarjev in 
voznikov v prometu. Odkrili smo, da je 
strasten kolesar tudi nekdanji skakalec 
Robert Kranjec, medtem ko njegova 
mala Pika raje rola. In kaj nam je zaupal 
eden od zlatih košarkarjev z evropskega 
prvenstva v Istanbulu, Žiga Dimec? Da 
je pravo zlato doma. Zato se imejte radi. 
Vsak dan vsakega leta. 

NOVI ČASI

Petr Podlipný,

direktor blagovne znamke ŠKODA

KO VESTE, KAJ 
VAM NAJBOLJ 
USTREZA.

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,1−4,2 l/100 km in 116−110 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 

0,034−0,0259 g/km, trdi delci: 0,00102−0,0005 g/km, število delcev: 1,26−0,01 x 1011. 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. 

Novi KAMIQ s svojimi kompaktnimi merami in drznim oblikovalskim jezikom združuje privlačen videz z 
izdatnim odmerkom samozavesti in praktičnosti. Je popoln avtomobil, ki zadovolji vse vaše potrebe. KAMIQ 
združuje celo paleto sodobnih tehnologij, ki v marsičem presegajo dosedanje standarde kompaktnega 
mestnega križanca. Napredni asistenčni in infotainment sistemi nove generacije pa zagotavljajo, da bo vsako 
vaše potovanje izjemno prijetno in varno doživetje. To je Simply Clever. To je ŠKODA.

NOVI ŠKODA KAMIQ

SKODA.SI
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»Kako sam posodabljam 
zemljevide navigacije?«

TABLICE NAŠE VSAKDANJE
Tako rekoč vsi avti jih imajo, a mnogi njihovi lastniki 
oznake lastnega vozila ne znajo na pamet. Drugi z 
registrsko tablico sporočajo marsikaj. Tudi KR NEKI.
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Zaradi gradnje nove cestne infrastrukture, preimenovanja 
cest in spremembe hišnih številk je priporočljivo, da zemlje-
vide v navigacijskem sistemu svojega vozila znamke ŠKODA 
občasno posodobite. Redno posodabljanje zemljevidov in 
tudi druge programske opreme vam zagotavlja, da bo vaš 
infotainment sistem vedno združljiv z najnovejšimi mobilni-

mi napravami in njihovimi aplikacijami ter vam bo omogočal 
vse funkcionalnosti, kar jih premore. Zemljevide načeloma 
posodabljamo dvakrat letno, v 25. in 45. koledarskem tednu, v 
svoje vozilo pa jih lahko prenesete bodisi sami, saj je postopek 
preprost, bodisi to opravilo zaupate serviserju v pooblaščeni 
servisno-prodajni mreži ŠKODA.

VAŠE VPRAŠANJE 
 NAŠ ODGOVOR 

BRIHTNO I  SIMPLY CLEVER

»KAKO SAM POSODABLJAM 
ZEMLJEVIDE NAVIGACIJE?« 

KAKO TOREJ SAMI POSODOBITE ZEMLJEVIDE?

1  Obiščite portal 
  https://updateportal.skoda-auto.com/.

2  V okence vpišite identifikacijsko številko 
svojega vozila znamke ŠKODA. VIN-številko 
(številko šasije) najdete v prometnem 
dovoljenju ali v spodnjem levem kotu 
vetrobranskega stekla. 

3  Po vnosu VIN-številke boste dobili informaci-
jo o tem, ali je za vaše vozilo na voljo kakršna 
koli posodobitev. Poleg posodobitev 
zemljevidov lahko namreč na istem mestu 
preverite in prenesete druge posodobitve, na 
primer sistema Bluetooth, logotipov radijskih 
postaj, funkcije MirrorLink in podobnega. 

4  Za prenos posodobitev potrebujete 
SD-kartico (priporočamo tip SDHC) s 
kapaciteto vsaj 32 gigabajtov ter računalnik s 
programom za kompresijo podatkov (Zip) in 
vsaj 22 gigabajti prostora na trdem disku.

5  Z izbiro gumba DOWNLOAD na svoj 
računalnik prenesete želeno posodobitev.

6  V računalnik vstavite SD-kartico in nanjo 
prenesete datoteke.

7  Odstranite SD-kartico iz računalnika in jo 
vstavite v režo Infotainment sistema v svojem 
vozilu. 

8  Pritisnete tipko MENU, nato izberete 
SETTINGS (nastavitve), SYSTEM INFORMATI-
ON (sistemske informacije) in UPDATE SOFT-
WARE (posodobitev programske opreme).

9  Podatki se skopirajo na trdi disk infotainment 
sistema v vašem vozilu. Ves postopek lahko zaradi 
velike količine podatkov traja tudi nekaj ur. V tem 
času mora biti motor ves čas vključen. Če je 
vozilo parkirano, izklopite prezračevanje, luči, 
ogrevanje sedežev in podobno, da bo akumulator 
v vsakem trenutku dovolj napolnjen. Če motor 
izključite, se proces prekine in na isti točki 
nadaljuje ob ponovnem zagonu.

10  Če imate infotainment sistem Amundsen, 
zgolj vstavite SD-kartico v režo in zemljevidi bodo 
pripravljeni za uporabo. 

Ves postopek posodabljanja programske opreme lahko izpeljete na spletnem naslovu 
https://updateportal.skoda-auto.com/, kjer lahko preverite tudi, če je vaš avtomobil 
oziroma infotainment sistem kompatibilen z vašimi mobilnimi napravami.

http://updateportal.skoda-auto.com
https://updateportal.skoda-auto.com/
http://updateportal.skoda-auto.com


PRED DOBRIMI TREMI LETI JE PRIMOŽ ROGLIČ PRVIČ RESNO SEDEL NA KOLO V TEKMOVANJIH NA DIRKAH 
WORLDTOURA, LANSKO SEZONO PA ŽE ZAKLJUČIL KOT NAJBOLJŠI KOLESAR SVETA. V NEKAJ MESECIH 
JE OKUSIL GRENKOBO TRETJEGA MESTA NA GIRU IN ZMAGOSLAVJE NA VUELTI, KJER JE POLEG RDEČE 
OSVOJIL TUDI ŠKODINO ZELENO MAJICO, PA SLADKE ZMAGE NA ENODNEVNIH KLASIKAH TER VRTINEC 
SILOVITIH ČUSTEV, KI PREPLAVIJO ČLOVEKA, KO SE Z ROJSTVOM PRVEGA OTROKA ZNAJDE V VERJETNO 
NAJPOMEMBNEJŠI VLOGI, KI GA BO SPREMLJALA VSE ŽIVLJENJE. 

INTERVJU I  SIMPLY CLEVER

BESEDILO: Anja Leskovar /  FOTO: Miran Juršič

PRIMOŽ 
ROGLIČ 
ZELO 
OSEBNO
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Primož, ti je po koncu sezone sploh že 
uspelo zbrati misli? 
Za mano je res vrhunsko leto. Niti se ne 
trudim zbirati misli, ampak poskušam 
predvsem uživati v času, ko sem doma, 
ter preživeti čim več trenutkov z Loro in 
Levom. Čas res hitro mineva, in še preden 
se eno obdobje konča, že razmišljam o 
naslednjem. Ko sem v kolesju, me to tako 
potegne vase, da pogosto nimam niti časa 
kaj dosti razmišljati o uspehih, dosežkih. 

Kako si sploh opomoreš od izjemnih 
naporov velikih tekem? Koliko počitka 
potrebuješ po treh tednih kolesarjenja? 
Predvsem je to odvisno od tega, v 
kakšnem stanju končam tekmo. Giro sem 
denimo končal v slabem stanju, saj sem 
imel neprestano zdravstvene težave, bil 
sem potolčen z vseh strani in zato sem 
potreboval nekoliko več časa. Vuelto pa 
sem po drugi strani končal v relativno do-
brem stanju, ni bilo hujših poškodb, razen 
posledic padca v 19. etapi. V takem prime-
ru potrebujem le kak teden ali dva in se 
sestavim. 

Predstavljam si, da se po koncu take 
turneje počutiš, kot da bi te dolgo pre-
metavalo po pralnem stroju, potem pa 
za nameček še dobro oželo.
V bistvu ni tako zelo hudo, kot si predsta-
vljaš. Okej, staknem kak žulj, na rokah mi 
otrdi koža, tu in tam se zgodi kakšna odr-
gnina, ampak če ni večjih poškodb, je tele-
sno stanje precej normalno. Seveda noge 
predvsem po prvem dnevu bolijo, se pa 
ta bolečina nič kaj bistveno ne stopnjuje 
iz dneva v dan. Če noge delajo, pač bolijo, 
ampak ni hujšega. V bistvu bolečin v no-
gah niti ne opaziš, ker te v treh tednih iz-
jemnih dnevnih naporov pač boli celo telo. 
Pojavi se globoka utrujenost, tudi psihič-
na. Noge so v celotni sliki malenkost, več 
je drugih sprotnih težav in obremenitev. 

Verjetno sem sodijo tudi obveznosti, ki 
gredo z roko v roki z uspehi, kot so tvoji. 
Seveda, tudi to v treh tednih izčrpa, pred-
vsem zato, ker vzame veliko časa. Ko si 
v majici vodilnega, je obveznosti še več. 

Po uspešni etapi te čakajo podij, dopinška 
kontrola, novinarska konferenca in šele 
potem se lahko – običajno zadnji – odpra-
viš proti novemu hotelu. In to lahko traja 
ure in ure, skupaj s prevozom tudi štiri ure. 
Že sicer nisem ravno svetovni prvak v go-
vorništvu, v takih primerih pa tudi zaradi 
utrujenosti z novinarji nisem najbolj zgo-
voren. Ko pridem v hotel, včasih tudi ob 
desetih zvečer, zato mislim samo še na 
spanje in na to, kako bom naslednji dan 
zvozil dirko do konca.

Kako pa se sproščaš med etapami? 
Ni prav veliko časa za to. Ko imam mir, 
pač spim. In vsako priložnost izkoristim 
za spanje. Okej, včasih si zavrtim kakšno 
glasbo, ampak predvsem v avtu na poti 
na start. 

Torej si na tekmah kot nekakšen odrasli 
dojenček: spiš, ješ in goniš kolo.
(Se zasmeji.) Res je, čeprav kolesarji tudi 
kakamo kot dojenčki. 

To verjamem. Vendarle pojeste velike 
količine hrane. 
Od pet do sedem tisoč kalorij na dan med 
tekmami je kar precej. In vse mora ven.

In kaj si privoščiš, ko ni več treba tako 
zelo paziti na hrano?
Najpogosteje vse, kar ni prav zdravo: 
hamburger, pico, pivo – kot bi bilo v ne-
kem povprečno normalnem življenju. 

Tisti, ki živimo tako imenovano običaj-
no življenje, si tudi težko predstavljamo, 
kaj razmišljaš ves tisti čas med dirko. Je 
sploh prostor za kakšne druge misli kot 
za progo, cesto in kolo? 
Bolj malo. Tekmovalci smo v svojem sve-
tu ter progo doživljamo povsem drugače 
kot gledalci in navijači. Seveda poskušam 
kdaj tudi uživati v lepotah krajev, po ka-
terih vozim, ampak načeloma je treba biti 
zbran vsak trenutek več kot tri tisoč kilo-
metrov dolge dirke, kot je recimo Vuelta. 
Ob progi se dogaja marsikaj: navijači, ki so 
včasih tam, kjer ne bi smeli biti, mačke in 
psi, ki tečejo čez cesto ... Tu so še spre-

mljanje drugih tekmovalcev, komunikacija 
z direktorjem, predvidevanje nepredvi-
dljivega. Veliko stvari je, ki onemogočajo 
kakšne druge globoke misli. 

Kako pa zdaj gledaš na tveganja, ki 
spremljajo kolesarstvo? To je vendarle 
precej nevaren šport, ti pa si postal oče 
in marsikaj se s starševstvom čez noč 
obrne na glavo. 
Zagotovo več razmišljam o tem. Noben 
padec ni prijeten, a je sestavni del športa. 
Je pa res, da sem načeloma varen voznik, 
ne tvegam več, kot je treba. Moji spusti 
se morda zdijo vrtoglavi, ampak so zelo 
nadzorovani. 

Na televiziji tvoje dirkanje po hribu nav-
zdol res ni videti prav počasno. 
Spusti so tako hitri, kolikor je treba in koli-
kor dopušča stanje proge. Trezna glava in 
izkušnje, pa zvoziš.

Si tudi v avtu takšen?
Zdi se mi, da sem kar vzoren voznik, vča-
sih malce prehiter, ampak varno hiter, 
sploh zdaj, ko je na zadnjem sedežu Lev. 
Varnost je prva, potem pa sledi vse drugo, 
tudi na tekmah. 

Kako po Levovem rojstvu usklajuješ 
družinsko življenje s kolesarstvom? Ver-
jetno je precej več logistike, Lora pa go-
tovo prevzema velik del bremena. 
Ah, brez Lore bi bil »gotov«, to moram 
povedati. Neverjetno srečen sem, da jo 
imam. Za vse poskrbi, čeprav si tudi jaz 
prizadevam biti vključen, kolikor se da. 
Potrudim se zamenjati kakšno plenico 
(smeh). Je pa zdaj res precej drugače. 
Zdaj se vse vrti okoli Leva, ne pa okoli 
mene in kolesarstva. In prav je tako. Zdaj 
plešemo, kakor Lev žvižga – oziroma tuli, 
če sem bolj natančen (smeh). 

Torej prilagajanje na starševsko vlogo ni 
bilo težko? Kakšne spremembe je Lev 
vnesel v vajino rutino?
Enake, kot jih otrok prinese v vsako dru-
žino. On je zdaj središče najinega sveta. 
Okej, ponoči smo malo več budni, ampak 

»ZMAGATI NA TOURU 
JE GOTOVO VELIKI 
CILJ, AMPAK TUDI 
OLIMPIJSKE KOLAJNE 
SE NE BI BRANIL.«
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pri meni je enako kot pri vsakem novo-
pečenem očetu. Hoditi je treba v službo 
ter zraven čas in energijo posvečati tudi 
otroku. 

Kakšen dojenček pa je Lev?
Fajn! Ima zobe (smeh). Včasih je malo 
siten, zna dobro ugrizniti, včasih veliko 
poje, drugič spet ne. Vsak dan je kakšna 
nova fora, to pa! Učimo se skupnega ži-
vljenja. 

Pri otrocih so pač vedno nihanja: malo so 
sitni, malo veseli, malo bi jedli, malo ne. 
No, jaz teh težav nimam. Kar ves čas bi 
po malem jedel. Zdaj čakam, da me to 
obdobje mine. 

Imel si priložnost, ki je marsikateri pro-
fesionalni športnik nima – nisi zamudil 
Levovega rojstva. Kaj ti je pomenilo, da 
si bil takrat lahko ob Lori?
Z Loro se nisva želela obremenjevati z 
mislijo, kaj bi se zgodilo, če bi se Lev ro-
dil med Girom. Vse sva se vnaprej do-
govorila. Tako ali tako si vedno rečeva, 
da bo prav, kakor koli se bo zgodilo. Za-
gotovo pa je prisotnost pri otrokovem 
rojstvu izkušnja, ki si jo zapomniš za vse 
življenje. Zame je bil to izjemen in zelo 
čustven dogodek. Neverjetno je, kako 
delujejo človeški rod, narava, telo ...

Zdaj kaj drugače gledaš na Loro, ker 
je tako hrabro prenašala nosečnost na 
poti, bila s tabo na Giru, potem rodila, 
zdaj pa te spremljata oba z Levom? 
Lora daje svoje življenje zame, za Leva 
in za to, da lahko delamo to, kar dela-
mo, o tem ni dvoma. Občudujem jo in 
sem neznansko hvaležen, da je ob meni 
in me pri vsem spodbuja. Zagotovo ji 
velikokrat ni prav lahko. Ljudje, ki naju 
spremljajo od daleč, imajo pogosto pri-
ložnost videti samo idilično sceno, ko 
me pričaka v cilju in se skupaj veselimo 
uspehov. Ampak za tem je ogromno nje-
nega dela, odrekanj, tudi težkih stvari. 
Vsak dan moram trenirati tudi do sedem 
ur, včasih me ni cele dneve. Neverjetno 
je, koliko stvari ji uspe urediti sami. 

Na splošno se vendarle zdi, da ste pre-
cej skupaj. 
Zagotovo z Loro poskušava skupaj preži-
veti čim več časa, tudi zame je psihološko 
zelo dobrodošlo, da me med pripravami in 
na tekmah spremljajo in podpirajo najbližji. 
Ampak kvaliteten skupni čas je v resnici 
samo takrat, ko imamo nekajkrat letno 
nekaj prostih tednov. 

In takrat ne počnete nič? Se to sploh 
kdaj zgodi?
Ko sem doma, se z Loro poskušava ukvar-
jati z Levom. Smo pa večinoma kar v 
pogonu, ne zgodi se, da bi poležavali na 
kavču. Hodimo na sprehode, se družimo, 
samo da smo skupaj. Zelo preprosto. Med 
sezono sem kljub vsemu veliko stran od 
njiju, zato cenim res vsak trenutek, ko 
sem z njima in sem lahko kdaj celo tudi 
koristen. Brez kolesa, brez fitnesa in dru-
gih obveznosti. 

Ampak ko se vrneš k treningom, te ve-
činoma opravljaš na cesti. Kakšne izku-
šnje imaš s slovenskimi vozniki?
Vedno boljše. Znanje o vedenju na ce-
sti, vsaj zdi se mi tako, se izboljšuje, ker 

tudi kolesarstvo postaja vse popularnejši 
šport. Kolesarjev je vse več, in bolj ko smo 
strpni, lažje je. 

No, kolesarji se pritožujejo nad vozni-
ki, ker pri prehitevanju vozijo preblizu, 
vozniki pa bentijo nad kolesarji, češ da 
zavzamejo celo cesto. 
Mislim, da se stanje izboljšuje. Ampak kot 
so dobri kolesarji in dobri vozniki, so tudi 
slabi kolesarji in slabi vozniki. Zagotovo pa 
je voznik, ki je hkrati kolesar, uvidevnejši, 
ima občutek. Velja tudi obratno. Seveda 
ima vsak svoj prav, ampak kolesar je v 
vsakem primeru šibkejši člen. Kot kolesar 
se na cesti počutiš zelo ogroženega, nič 
te ne ščiti, razen čelade. Tako si zelo ranljiv. 
Majhen trk avtomobilista ne ogroža, za 
kolesarja pa je lahko že to, da te avtomobil 
oplazi, smrtno nevarno. Zato kolesar pra-
viloma tudi burneje odreagira na kakšno 
neprijetno situacijo. 

INTERVJU I  SIMPLY CLEVER

Si tudi ti imel kakšno bližnje srečanje z 
avtomobilom med treningi?
Ogromno. Padel sem velikokrat, zbil me 
je kamion, spregledal me je avto in sem 
odletel čez vetrobransko steklo. Veliko je 
bilo tega. Seveda sem vedno previden, 
ampak na cesti žal ni vse odvisno samo 
od mene. 

Torej med kolesarjenjem verjetno ne 
poslušaš glasbe.
Nikoli. Preveč se imam rad, da bi tvegal 
in se odklopil od prometa. Sicer pa rad 
poslušam rock glasbo, medtem ko tele-
vizije ne gledam in nimam računalnika. 
Tako ali tako je že telefon preveč, ker 
neprestano piska in tuli. Itak že ne do-
hajam vsega, tako da res ne potrebujem 
dodatne stimulacije. 

Ampak po Vuelti si si menda privoščil 
vsaj dober žur stran od kamer. 
Ja, smo proslavili. Ampak predolgo raz-
mišljati o uspehih in dosežkih niti ni ko-
ristno. Predvsem razmišljam o tem, kako 
biti še boljši in zmagati na še kakšni dirki. 

Koliko prostora za izboljšave pa se ti 
zdi, da še imaš?
Vedno je mogoče napredovati. Vsak 
verjame, da je lahko še boljši, sicer ne bi 
nihče treniral. Predvsem so pomembni 
čas, pametni treningi in veliko odrekanja, 
samo tako se lahko potem enkrat vse 
sestavi. Če bi bilo lahko, bi bili verjetno 
vsi zelo dobri. Verjamem, da z dobrim 
delom zagotovo lahko še napredujem. 
Kam in kako daleč, pa bomo videli. 

Tvoj cilj je zmaga na najelitnejši dirki – 
Tour de Franceu. 
Ja, cilj je zmaga na največji dirki na svetu. 
Vsak kolesar si želi zmagati na njej, kaj 
več kot to si res težko želiš. 

In kaj sploh še ostane po zmagi na 
Touru? 
O tem bom razmišljal, ko mi to uspe, 
zdaj razmišljam le o tem, kaj moram sto-
riti, da mi bo to uspelo. Čeprav seveda  
      izzivov in motivacije ostaja še veliko. 

So svetovna prvenstva, klasike, olimpij-
ske igre ... Dirk je več kot dovolj, poleg 
tega pa je v zgodovini kolesarstva veliko 
legendarnih kolesarjev, ki jim je uspelo 
večkrat zmagati na isti dirki. 

Lance Armstrong je bil seveda ena teh 
legend, a je tudi po njegovi zaslugi ko-
lesarstvo umazal temen madež dopin-
ga. Si je ta šport vsaj delno že opomo-
gel od tega bremena? 
Ne vem, kako je bilo takrat, ker sem za-
čel tekmovati šele leta 2016, zato lahko 
komentiram le stanje na mojih začetkih. 
In mislim, da je zdaj boljše. 

Kakšni pa so odnosi med profesional-
nimi športniki v svetovnem vrhu? 
Zelo dobri, boljši, kot si ljudje predsta-
vljajo. Kolesarstvo je ekipni šport, tudi 
najboljši imamo za seboj celo ekipo. 
Seveda so izjeme kot v vsakem športu. 
Veliko nas je dobrih prijateljev, tudi zu-
naj ekipe, seveda pa se najde tudi kdo, ki 
odkrito kaže svojo nenaklonjenost. Sto 
ljudi, sto čudi. Smo pa vsi Slovenci super 
prijatelji. 

S Tadejem Pogačarjem vaju je bilo ču-
dovito gledati, ko sta na Vuelti tako re-
koč z ramo ob rami privozila v cilj. Sta 
si pa precej različna. Kaj imaš ti, česar 
on nima, in kaj ima on, česar nimaš ti? 
Tadej je res izjemen talent, super fant, 
imam samo pozitivno mnenje o njem. 
Predvsem pa ima čas, ki ga jaz nimam 
(več). Star sem trideset let, on pa devet 
let manj. 

Hočeš reči, da si tik pred upokojitvijo? 
Ne, seveda ne razmišljam o upokojitvi. 
Ima pa Tadej še zelo veliko časa za na-
predovanje. Dokler sem zdrav in uživam 
v tem, ne vidim razloga, da bi razmišljal o 
koncu kariere. Ko mi ne bo več do tega, 
pa bom pač počel kaj drugega. Saj ne 
znam samo voziti kolo. In zato ni nujno, 
da bo moje življenje od zdaj naprej vse-
lej povezano s kolesom. Zdaj mi je fino 
tako, s tem, kako bo čez deset let, pa se 
ne obremenjujem. 

Letošnje leto bo zate kar naporno. 
Tour se konča 19. julija, kmalu za-
tem pa so olimpijske igre, na katere, 
predvidevam, nameravaš iti.
Seveda nameravam. Bomo vide-
li, kako naporno bo. Poglavitno bo, 
kako se optimalno pripraviti za Tour. 
Zmagati na Touru je gotovo veliki cilj, 
ampak tudi olimpijske kolajne se ne 
bi branil. Poskušal se bom pripravi-
ti optimalno, na veliko dejavnikov pa 
nimam vpliva. Bomo videli. Ni velike 
filozofije: prideš tja in goniš, kolikor se 
da dobro. 

Giro 2020 ima v programu kar tri 
kronometre, Tour pa po drugi strani 
le enega. Zdi se, da ti je za prihodnje 
leto Giro vendarle bolj pisan na kožo. 
Ne obremenjujem se s tem. Kaj mi je 
bolj pisano na kožo, bi težko rekel. Mi-
slim, da sem kar kompleten kolesar in 
mi ustrezajo tekme vseh vrst. Gotovo 
pa nisem specialist za klasične kro-
nometre in imam rajši bolj hribovite. 
Na Touru bom sposoben zmagati na 
kronometru, ampak tudi na Giru bi 
mi bili trije kronometri čisto okej. Ni-
mam preferenc, mislim, da se znajdem 
v vseh situacijah. Pomembno je le, da 
z ekipo in trenerji izberemo optimalne 
dirke. 

Kje pa imaš spravljene vse majice, ki 
jih dobiš? 
Uf, dobro vprašanje. Lora, kje jih 
imam? (Vpraša Loro, ki spremlja pogo-
vor, ta pa odgovori: »Veliko jih gre za 
dobrodelne namene, druge pa so var-
no pospravljene v škatli v garaži.«)

Je med njimi tudi zelena majica znam-
ke ŠKODA, ki si jo osvojil na Vuelti? 
Seveda!

Katera barva pa ti je najbolj pri srcu?
Seveda najraje nosim majico zmago-
valca. In rumena je krasna barva (ru-
meno majico nosi vodilni kolesar na 
dirki po Franciji, op. a.). Res bi si jo želel 
imeti v arhivu. 

»AH, BREZ LORE BI BIL 
'GOTOV', TO MORAM 
POVEDATI. NEVERJETNO 
SREČEN SEM, DA JO IMAM.«
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MAJHNI OTROCI
BREZMEJNA DOMIŠLJIJA

Komentar znamke ŠKODA:  
»Za malega Nika so avtomobili povezani s hitrostjo 
– in inteligenco. Njegov pametni avto prihodnosti 
sam ve, kam mora peljati. A Nik vendarle ne želi 
biti samo potnik. Dandanes bi rekli, da bi Nik pač 
včasih rad prijel tudi za volan. A kot je prepričan, 
avtomobilov prihodnosti ne bomo več vozili z 

volanskim obročem. Sam za šofiranje svojega ra-
ketnega dirkalnika prihodnosti uporablja roke. Že 
danes pa lahko v modelih ŠKODA, kot sta SCALA 
ali KAMIQ, s kretnjami upravljamo infotainment 

sistem.«

Komentar znamke ŠKODA:  
»Aljaž se zaveda, kako pomembna je 
odgovornost do našega okolja, zato je 

svojemu sanjskemu avtomobilu namenil 
električni pogon. Na elektriko stavimo 

tudi pri znamki ŠKODA.«

PREDSTAVLJAMO VAM ČUDOVITE AVTOMOBILE PRIHODNOSTI, KOT SI JIH 

ZAMIŠLJAJO NAŠI MALČKI, KI SO SODELOVALI V NAGRADNEM NATEČAJU 

�MAJHNI OTROCI, VELIKE SANJE«.

Komentar znamke ŠKODA:  
»Pri znamki ŠKODA snujemo naša vozila z 

mislijo na ljudi, ki se bodo vozili v njih, še prav 
posebej pa smo pozorni na udobje in varnost 

najmlajših potnikov. Ela pa si želi še nekaj več – 
avtonomno vožnjo. Ko odraste, je prav mogoče, 
da se bo vozila v točno takšnih vozilih. Morda

tudi s kozarcem vode na zahtevo.«

Trikolesnik, ALJAŽ (8 let):
»Moj avto prihodnosti je trikolesnik, ki 

lahko leti. Ima računalniško steklo. Z njim 

se jih lahko vozi pet. Notri ima posteljo, 

ki se pospravi. V prtljažniku lahko gledaš 

televizijo. Ima električni motor.«

 

Avto za otroke, ELA (10 let):
»Avto je narejen posebej za otroke. Leti 

zato, ker otroci ne znamo voziti avtov in 

bi se lahko na navadni cesti zaleteli. Avti 

bi morali biti živi in taki, kot bi si jih zaželeli 

otroci. Živi naj bi bili zato, da bi otrok rekel 

na primer 'Pelji me domov' in bi ga avto 

peljal domov. In tudi zato naj bi bili živi, da 

bi otrok, če bi bil na primer žejen in bi rekel 

'Rad bi kozarec vode', tega tudi dobil.«

Avto Galaksi, KAJA (7 let):
»Moj sanjski avto je zelo hiter. Ima super 

moč. Ta moč je nepremagljiva. Avto je lep.«

Komentar znamke ŠKODA:  
»Iz njenih potez z barvnimi svinčniki lahko 
razberemo, da je Kaja velik estet. Ljubitelji-
ca vsega lepega pa se zaveda, da lepota ni 
dovolj za uspeh – njen sanjski avto je zato 
ne samo zelo hiter, ampak tudi neprema-
gljiv. Tudi avtomobili znamke ŠKODA so 
nepremagljiva kombinacija sodobnega 
oblikovanja, všečnega očesu in telesu, 

tehničnih zmogljivosti ter dostopnosti.«

Raketni dirkalnik, NIK (5 let):

»To je dirkalni avto, ki ima rakete. Sam 

ve, kam se mora peljati na dirko. Je brez 

volana. Jaz se vanj samo uležem. Če ga 

hočem peljati, pa samo obračam roke.«

RISARIJE I  SIMPLY CLEVER NAGRADNI NATEČAJ



Komentar znamke ŠKODA: 
»Draga Lana, kakšen majhen, lep 
in srčkan avto bi se v naši ponudbi 
našel že danes. Pravzaprav je bil 
res narejen za prihodnost, saj ga 

poganja električni motor. Ime mu je 
CITIGOe iV.«

Komentar znamke ŠKODA: »Ponosni 
smo na to, da je ekologija mobilnosti v 
otroških vizijah avtomobilov jutrišnjega 
dne na tako zelo pomembnem mestu. 
Martin je svoj avtomobil prihodnosti, ki 
bi ga poganjal ogljikov dioksid, tudi po-
imenoval z mislijo na ohranitev okolja. 
In seveda to ni kateri koli avto, ampak 

ŠKODA. Odlično, Martin!«

Komentar znamke ŠKODA: 
»Eva je v svojem avtomobilu prihodnosti 

združila ekologijo, fleksibilnost, najnaprednejšo 
tehnologijo in udobje. Marsikaj zmorejo naša 
vozila vozniku in potnikom ponuditi že danes, 
tudi mi pa komaj čakamo novosti jutrišnjega 

dne. Bodo med njimi tudi leteča vozila, kot bi si 
želela Eva? Bodo torej vozila znamke s krilato 

puščico končno letela? 
Pustimo se presenetiti.«

Leteči turbo, EVA (10 let): 

»Moj avto lahko leti, ima turbo pogon, 

namesto bencina uporablja odpadke, 

lahko spreminja barve v notranjosti, 

ima luči, televizijo, uro in sedeži se lahko 

premikajo. Namesto gumbov je le daljinec. 

Avto lahko pelje sam. Lahko se zveča in 

zmanjša. V notranjosti je velik prtljažnik. 

Avto je širok.«

Vsakdanja želja, VIKTORIJA (8 let): 

»Moj avto prihodnosti je videti kot raketa. 

Ima tri nadstropja. Je pisanih barv. In na 

bokih ima twirling palico.«

 
Komentar znamke ŠKODA: 

»Twirling palico? Da jo lahko ob vsakem 
postanku malo zavrtiš med prstki? Pra-
vilno razmišljaš, zabava in rekreacija med 

postanki sta pomembni.«

ŠKODA STP, MARTIN (10 let): 

»To je ŠKODA STP (Save the Planet). 

Deluje na CO2
 in pridobiva energijo 

iz kemičnih reakcij. Voznik lahko sam 

upravlja vozilo ali pa določi smer 

vožnje in se sprosti v udobni kabini

z masažnimi stoli.«

Srček, LANA (6 let): 
»Moj avto prihodnosti je majhen. 

Lep. Srčkan.«

Avto z bazenom, MAJA (9 let): »Moj avto prihodnosti ima bazen, ležalnik, posteljo in viseče mreže ter pijačo na gumb. Stoli se lahko vrtijo. Ima kopalnico z banjo.«

Komentar znamke ŠKODA: »Deklica sanja 
o avtomobilu, ki bi ji omogočal popolno 

udobje. Seveda bazen ne sme manjkati. Pri 
znamki ŠKODA si prizadevamo, da bi se v 
naših vozilih počutili kot doma, da bi ta bila 

vaša mobilna dnevna soba. Tudi mi sanjarimo 
o bazenu, a smo ponosni na to, da se poleti 

v naših vozilih nikomur ni treba kopati v 
lastnem potu, saj za prijetne temperature 

poskrbijo sodobni klimatski sistemi.«

RISARIJE I  SIMPLY CLEVER
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Redki so tisti, ki se spomnijo njene pra-
prednice iz davnega leta 1959 s skro-
mnim 1.1-litrskim štirivaljnikom, ki je 
poganjal zadnjo os. Do leta 1971, ko je 
tovarno zapustil zadnji primerek, OCTA-
VIA COMBI, so nastale številne različi-
ce, tri desetletja kasneje, v turbulentnih 
devetdesetih minulega stoletja, pa je z 
rojstvom prvega sodobnega mode-
la OCTAVIA znamka ŠKODA šokirala 
zahodnoevropske kupce. OCTAVIA jih 
je presenetila tako s sodobno, aerodi-
namično obliko kot s prostornostjo in 
praktičnostjo, predvsem pa z izjemno 
tehnologijo in odlično vrednostjo za od-
šteti denar. Vam te besede, s katerimi so 
jo opisovali takrat, zvenijo znano? Se-
veda, tri generacije in celo vrsto izvedb 
kasneje je OCTAVIA še vedno sinonim 
za vse našteto. Tudi v Sloveniji, kjer po 
cestah vozi oziroma je vozilo že več kot 
30 tisoč primerkov tega modela. 

Korak naprej 
Z novo, četrto generacijo je OCTA-
VIA postala avtomobil, ki osupne tudi 
s stopnjo digitalizacije in povezljivosti, 
navduši z izborom pogonskih izvedb in 
motorjev ter razvaja z novim koncep-
tom notranje ureditve, oblikovanja in 
materialov. 

Spretno in všečno zapognjena karose-
rija z merami (dolžina 4689 milimetrov) 
že trka na vrata višjega razreda. Novi 
model je skoraj 18 centimetrov daljši 
od tistega, ki je znamko ŠKODA v de-
vetdesetih letih usmeril na nova pota. 
Sicer pa je nova OCTAVIA COMBI (ta 
bo tudi prva na trgu) le za 22 milime-
trov daljša od prejšnje generacije (limu-
zina 19 milimetrov), širša pa je za ravno 
tako skromnih 15 milimetrov. Ker je tudi 
novi model nastal na evoluciji platforme 
MQB in so dimenzije podobne, je enaka 
ostala tudi že tako darežljiva medosna 
razdalja (2686 milimetrov). Nova oblika 
pa pomeni korak naprej pri učinkovito-
sti – s količnikom zračnega upora 0,24 
je nova OCTAVIA eden aerodinamično 
najučinkovitejših modelov. Kljub podob-
nim meram pa je inženirjem iz nje v raz-

ličici COMBI uspelo iztisniti dodatnih 30 
litrov, kar pomeni, da je pod prtljažnimi 
vrati zdaj že na oko izjemnih 640 litrov 
prostora (pri limuzini 600 litrov). Ob tem 
je tudi za kolena potnikov zadaj na voljo 
resnih 78 milimetrov. 

Če je zunanjost vendarle ostala prepo-
znavna, pa je notranjost doživela resen 
oblikovalski preskok. Celotna arma-
turna plošča je oblikovana na novo, in 
sicer tako, da deluje večnivojsko, tu je 
prostostoječi zaslon infotainment sis-
tema (velikosti do 10 palcev), ki ponu-
ja tudi drsnik za glasnost, tik pod njim 
pa je še vedno mogoče najti nekaj nuj-
nih in praktičnih bližnjičnih stikal. Vtis 
zaokrožata nov večfunkcijski volanski 

obroč z le dvema prečkama in osrednja 
konzola. Če je avto opremljen s samo-
dejnim menjalnikom DSG, ta nima več 
prestavne ročice, ampak le preklopno 
stikalo kot izbirnik prestav (mehanske 
povezave z menjalnikom namreč ni več). 
Svoje dodajo kvalitetni novi materiali, 
zanimive kombinacije pa dopolnjuje še 
ambientalna osvetlitev. In ko smo že 
pri notranjosti: voznikov sedež je lahko 
tudi poudarjeno ergonomsko oblikovan 
(AGR), zračen in ogrevan ter večsmerno 
električno nastavljiv (s spominsko funk-
cijo), pred voznikom pa je tudi povsem 
novi aktivni informacijski zaslon (veliko-
sti 10,25 palca). 

JE AVTOMOBILSKA LEGENDA, V KATERI SE ŽE ŠESTDESET LET PIŠEJO SPOMINI GENERACIJ. 
ZDAJ PRIHAJA NA SLOVENSKE CESTE POVSEM PREROJENA: NOVA OCTAVIA.

BESEDILO: Matjaž Korošak 

PREDSTAVLJAMO I  SIMPLY CLEVER

ZUNANJOST 
JE OSTALA 
PREPOZNAVNA, 
NOTRANJOST 
PA JE DOŽIVELA 
RESEN PRESKOK.STARA

LJUBEZEN
Spoznajte jo! več na skoda.si/nova-octavia

http://skoda.si/nova-octavia?wt_mc=sc26.revija_sc26
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Asistenčni sistem Travel Assist 2.0 vključuje:
› Travel Assist s prepoznavanjem prometnih znakov
› pomoč pri vožnji po svojem voznem pasu (Lane Assist+)
› predvidljivi radarski tempomat
› pomoč pri vožnji v gneči (Traffic Jam Assist)
› zaustavljanje v sili (Emergency Assist)

Lokalna prometna 
obvestila

Drsnik na dotik za 
uravnavanje glasnosti 
ali povečevanje 
zemljevida v 
navigacijskem 
sistemu

Asistenca za pomoč 
pri izogibanju trka 
(Collision Avoidance 
Assist)

Različne možnosti 
povečevanja 
zemljevida na 
zaslonu infotainment 
sistema in digitalni 
instrumentni plošči 

Izboljšana različica 
aktivnega 
informacijskega 
zaslona: 
› 10,25-palčni zaslon
› 4 videzi
› uporabniku še bolj 
prijazen

Projicirni zaslon,  
ki hitrost, podatke 
navigacije in 
prometne znake 
prikazuje  
neposredno na 
vetrobranskem 
steklu

Asistenca za 
zavijanje  
(Turn Assist)Opozorilo pri 

izstopu iz  
avtomobila  
(Exit Warning)

Polni LED matrični 
žarometi

Tehnologija 
prestavljanja brez 
mehanske povezave 
za samodejni 
menjalnik DSG 
(shift-by-wire)

Izjemen aerodinamični paket s količnikom 
zračnega upora Cd = 0,24 (ŠKODA OCTAVIA) 
oziroma Cd = 0,26 (ŠKODA OCTAVIA COMBI)

NOVA ŠKODA OCTAVIA: 
KLJUČNE ZNAČILNOSTI
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Polne LED-luči zadaj 
z dinamičnimi 
smerniki

Prvi model 
OCTAVIA s polnimi 
LED matričnimi 
žarometi

Nove rešitve Simply Clever:
› sistem zadrževalnih mrež v prtljažniku s preprostim odpiranjem SigmaQuick
› električno pomična vlečna kljuka
› samodejno pomičen prtljažniški rolo (za COMBI)

Na voljo je 14 različnih 
kombinacij motor-menjalnik 
(vključno s priključnim 
hibridom, blagim hibridom in 
CNG-pogonom)

Meglenke z 
LED-svetili

Animirana funkcija 
osvetlitve za 
dobrodošlico in 
osvetljevanje poti 
do avta

Ime znamke 
ŠKODA, izpisano 
na zadku

Največji prtljažnik  
v razredu s 
prostornino 640 l  
v modelu ŠKODA 
OCTAVIA COMBI 
in 600 l v modelu 
ŠKODA OCTAVIA

19-palčna  
aluminijasta 
platišča

NOVA ŠKODA OCTAVIA: 
ZUNANJOST
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NOTRANJOST

Naprednejši načini 
za izbiro LED 
ambientalne 
osvetlitve 

Nova oblika  
vratnih oblog

Elektromehanska 
ročna zavora s 
funkcijo zadrževanja

Zvočni sistem 
Canton

Povsem nova,  
bolj emocionalno 
oblikovana 
armaturna plošča  
z novimi materiali 
in okrasnimi vložki

Nova generacija 
infotainment 
sistema (MIB3) z 
osrednjim zaslonom, 
velikim do 10 palcev

Novi sedeži z 
izboljšano  
ergonomijo in 
masažno funkcijo

Nova generacija 
aktivnega 
informacijskega 
zaslona

Dvokraki volanski 
obroč

Prvi model znamke 
ŠKODA z izbirnikom 
prestav in brez 
mehanske povezave 
za samodejni 
menjalnik DSG 
(shift-by-wire)

Vmesniki USB-C



Nova OCTAVIA je postala vzor povezlji-
vosti in digitalizacije v svojem razredu, v 
katerem je ŠKODA tako ali tako utirala 
pionirsko pot že s sistemom ŠKODA 
Connect. Zdaj sta tu še stalna povezljivost 
s spletom prek vgrajene kartice eSIM in 
glasovno upravljanje s sistemom digitalne 
pomočnice Laure, ki zmore prepoznati 
govorjene stavke (v šestih jezikih, žal ne 
tudi v slovenskem), na voljo pa so tudi 
upravljanje z gestikulacijo, radio DAB, zr-
caljenje vsebine pametnega telefona na 
zaslon infotainment sistema, uporaba ne-
katerih aplikacij itd.

Od priključnega hibrida do zemeljskega 
plina 
OCTAVIA je na voljo ne le z zadnjo ge-
neracijo ekonomičnih in posebno čistih 
motorjev z notranjim zgorevanjem, am-
pak tudi z elektrificiranim pogonom, kot 
priključni hibrid in v izvedbi s pogonom na 
stisnjeni zemeljski plin (CNG). Gre torej 
za demokratizacijo pogona v najširšem 
pomenu. Izbirati bo mogoče med kar 14 
pogonskimi kombinacijami (motor-me-
njalnik-pogon) z motorji moči od 81 do 

150 kilovatov, s tem pa seznam še ni kon-
čan, saj je mogoče pričakovati še kakšno 
rešitev, morda celo že pred aprilom, ko 
bo model na voljo tudi pri nas. Izpostaviti 
velja posebno učinkovit in čist dvolitrski 
motor TDI EVO, ki z novim, dvojnim siste-
mom SCR omogoča kar za 80 odstotkov 
manj izpustov dušikovih oksidov, ter seve-

da blaga hibrida s prostornino 1.0 oziroma 
1.5 litra, ki jima 48-voltni jermenski za-
gonski alternator in 48-voltna litij-ionska 
baterija pomagata pri pogonu in regene-
raciji. Ta tehnologija tako združuje učinko-
vito pomoč vozniku ter hkrati zmanjšanje 
porabe in izpustov. In seveda, prvič v zgo-
dovini je tu OCTAVIA kot priključni hibrid 
z 1.4-litrskim štirivaljnikom in e-motorjem 
s sistemsko močjo 150 kilovatov (204 
konjske moči). Ko za pogon skrbi le e-
-motor (doseg do 55 kilometrov), pogon-
ski sklop omogoča tako majhno porabo 
kot zabavne pospeške in vrhunsko voz-

no dinamiko. ŠKODA pa je eden redkih 
proizvajalcev, ki poleg elektrifikacije 
ponuja še cenovno dostopnejši pogon 
s stisnjenim zemeljskim plinom (CNG), 
ki je najčistejši (do 25 odstotkov manj 
izpusta CO2), povsem obnovljiv in ener-
gijsko izredno bogat fosilni energent, ki 
ravno tako omogoča velike prihranke 

ter okoljsko vzdržno vožnjo (doseg celo 
do 523 kilometrov).

Ob pogonih seveda ne gre spregleda-
ti še ene resne primerjalne prednosti v 
tem razredu – prilagodljivosti podvozja. 
Nova OCTAVIA namreč ponuja kar štiri 
različice podvozja ter s tem ravni udo-
bja in vozne dinamike. Najprej je tu se-
rijsko podvozje, nato podvozje za slabše 
terene, ki je od podlage dvignjeno za 
dodatnih 15 milimetrov in ponuja še več 
zaščite, ter različica s prilagodljivim bla-
ženjem (DCC), ki omogoča nekakšno 
dvojnost modela – s pritiskom na sti-
kalo voznih programov je namreč mo-
goče izbrati ne le odzivnost blažilnikov 
(s tremi programi), ampak tudi delo-
vanje in odzivnost motorja, menjalnika 
DSG, asistenčnih sistemov … Hkrati je 
to podvozje postavljeno 10 milimetrov 
nižje in ima za odtenek čvrstejše vzme-
ti, kar odlično kompenzirajo prilagodljivi 
blažilniki. 

Varnostna odličnjakinja 
Tudi na področju asistenčnih in varno-
stnih sistemov novi model pomeni re-
sen korak proti večji varnosti na eni in 
(pol)samodejni vožnji na drugi strani. Tu 
so nov sistem za pomoč pri izogibanju 
pešcu ali kolesarju Collision-Avoidance 
Assist, pa sistem Turn Assist, ki skrbi 
za varno zavijanje, saj zazna prihajajoči 
avtomobil, in sistem Exit Warning, ki 
voznika ob odpiranju vrat opozarja na 
prihajajočega pešca. Posodobljen je 
sistem Side Assist, ki opozarja na mrtvi 
kot in zaznava avtomobile na razdalji do 
70 metrov, pa tudi pogled na okolico 
Area View s ptičje perspektive. Predvi-
dljivi aktivni tempomat (Predictive Cru-
ise Control) je nadgradnja sistema ACC, 
pri določanju hitrosti pa upošteva tudi 
podatke navigacije in večnamenske 
kamere s prepoznavanjem prometnih 
znakov ter samodejno zmanjša hitrost 
na dovoljeno ali jo prilagodi ob ostrih 
zavojih in v krožiščih. Izjemno varnost 
modela OCTAVIA je potrdil tudi kon-
zorcij Euro NCAP, ki mu je podelil vseh 
pet zvezdic. 
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1.

a)
b)
c)
d)

2.

a)
b)
c)

3.

a)
b)
c)

4.

a)
b)
c)

5.

a)
b)
c)

6.

a)
b)
c)
d)

Katero število pomeni grška beseda »octa« oziroma latin-
ska beseda »octavia«, iz katerih izhaja ime OCTAVIA?
Osem.
Devet.
Deset.
Pet.

Ali je OCTAVIA kot OCTAVIA 
WRC sodelovala tudi na relijih?  
Da, leta 1999.
Da, leta 1965.
Ne, nikoli.

Kdaj je OCTAVIA postala slovenski 
avto leta?
Leta 2008.
Leta 2014.
Leta 2017.

Kdaj je bil predstavljen zgodovinski model, s katerim si 
ime deli sodobna OCTAVIA?
Leta 1943.
Leta 1959.
Leta 1969.

Kdaj je pred kupce zapeljala prva novodobna OCTAVIA 
kot prva ŠKODA, v celoti razvita pod okriljem koncerna 
Volkswagen?
Leta 1989.
Leta 1996.
Leta 2000.

Sodobna OCTAVIA katere generacije je na fotografiji zgoraj 
desno?
Prve generacije.
Druge generacije.
Tretje generacije.
Četrte generacije.

PREIZKUSITE SE

Ali je osnova za novozelandsko vozilo TREKKA  
(na fotografiji spodaj) šasija modela OCTAVIA SUPER?
Da.
Ne. 

Poznate koga, ki je vozil ali vozi model OCTAVIA?
Da.
Seveda.
Pa ne enega.
Tudi jaz ga vozim.

Kateri je najmočnejši motor, ki so ga vgradili v serijski 
model OCTAVIA?
Štirivaljnik s 110 kW (150 KM).
Štirivaljnik s 180 kW (245 KM).
Šestvaljnik s 171 kW (230 KM).

Ali ima OCTAVIA tudi štirikolesni pogon?
Seveda, že od prve sodobne generacije naprej. 
Ne, štirikolesnega pogona žal ni na voljo.
Štirikolesni pogon je na voljo, in to z ročnim ali samo-
dejnim menjalnikom, pa tudi v različici SCOUT in RS.

7.

a)
b)

8.
a)
b)
c)
d)

9.

a)
b)
c)

10.
a)
b)
c)

Odgovori: 1a, 2a, 3b, 4b, 5b, 6a, 7a, 8abcd, 9b, 10c

OCTAVIA BO 
NA VOLJO TUDI 
KOT PRIKLJUČNI 
HIBRID 
OCTAVIA IV.

KAKO DOBRO JO POZNATE?
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Vožnja v koloni avtomobilov, ki se od Zreč 
vije proti 1517 metrov visoki Rogli, že naka-
zuje, da se k novi turistični atrakciji – prvi to-
vrstni v Sloveniji – podaja precejšnje število 
radovednih (avan)turistov. Le nekaj zavojev 
pred vrhom dvajset metrov nad cesto za-
gledamo sprehajalno pot, s katere se obi-
skovalci lahko skoraj dotaknejo zimzelenih 
krošenj. Ne preostane nam drugega, kot da 
poiščemo parkirni prostor, se postavimo v 
vrsto in počakamo na vstop v ta izjemni  le-
seni objekt.

1043 metrov zabave
Pot med veličastnimi drevesi, starimi tudi 
več kot sto let, je sestavljena iz položnega 
sprehajalnega dela (522 metrov) in vzpe-
njajoče se poti (521 metrov), ki vodi na 
stolp. Poleg občudovanja narave in razgle-
dov sprehod popestrijo informativne table 
in didaktični elementi, ki opisujejo narav-
ne procese v gozdu, predstavljajo gozdne 
prebivalce in rastline, strukturo tal ter 
pomen varovanja narave. Za najmlajše pu-
stolovce in mlade po srcu so na voljo tudi 
doživljajske postaje z vrvnimi elementi, na 
katerih smo preizkusili svoje ravnotežje in 
spretnosti.

Vrhunec za oči je zagotovo pogled z vrha 
37 metrov visokega opazovalnega stolpa, 

saj se ob jasnem vremenu razgled odpre 
res daleč, od Olševe, Pece, Raduhe do Ka-
mniško-Savinjskih Alp, Triglava, na južnem 
delu do obronkov Haloz z Bočem, Donač-

ko goro, na Gorjance, proti zahodu na Kum 
oziroma Posavsko hribovje, Snežniško 
hribovje in celo do Jadranskega morja. V 
povsem jasnem vremenu pogled seže tudi 

VRHUNEC ZA 
OČI JE POGLED 
Z  VRHA 37 
METROV 
VISOKEGA 
OPAZOVALNEGA 
STOLPA.

31

Na izlet med krošnje se lahko odpravite skoraj vsak dan v letu, razen dneva mrtvih 
1. 11. in božičnega večera 24. 12. Dež ali sneg nista ovira, prav nasprotno. Pot med 
krošnjami v vsakem vremenu in letnem času ponuja raznolike prizore in občutke. 
Samo predstavljajte si pogled na mogočen pohorski gozd na idiličen zimski dan ali 
v svežem pomladnem jutru. Ker se odprtost objekta spreminja glede na mesec in 
ker zadnje obiskovalce sprejemajo eno uro pred zaprtjem, priporočamo, da pred 

izletom preverite odpiralni čas.

Več informacij najdete na potmedkrosnjamipohorje.si

http://potmedkrosnjamipohorje.si


onkraj meja Slovenije, do hrvaškega hri-
bovja, gora v severni Bosni in madžarske 
Panonske nižine.

Doživetje za vso družino
Objekt je primeren za vse generacije, saj 
na njem ni ovir, največji naklon poti pa je 
šest odstotkov, kar za otroške in invalid-
ske vozičke ne predstavlja nobenih težav. 
Če bi si na pot želel iti posameznik, ki inva-
lidskega vozička sicer ne uporablja, ni pa 
prepričan, da bo traso zmogel prehoditi 
v celoti, si lahko izposodi enega od dveh 
invalidskih vozičkov, namenjenih za brez-
plačno uporabo. Prav za dostopnost vsem 
generacijam in obiskovalcem so stranske 
mreže in ograje prozorne, da omogočajo 
popolno vidnost okolice tako uporabni-
kom invalidskih vozičkov kot majhnim 
otrokom.

Edini družinski član, ki mu nova turistič-
na atrakcija zaradi visokih higienskih 
standardov in varnosti ni namenjena, je 
vaš kuža. To pa ne pomeni, da se na izlet 
na Roglo ne smete odpraviti s štirino-
žnim prijateljem. Pred vhodom na leseni 
objekt so postavljene udobne in čiste 
pasje hiške, v katere lahko med svojim 
pohajkovanjem v višavah brezplačno na-
stanite psa.

Letos bodo na pohorskem objektu dogra-
dili 40 metrov dolg tobogan, po katerem 
se bodo najpogumnejši spustili kar z vrha 
razglednega stolpa nazaj do poti. 

Kam naprej?
Rogla v vseh letnih časih ponuja še 
ogromno drugih aktivnosti. Na potep 
po okolici se lahko odpravite na več na-
činov, a če izberete gibanje, boste tako 
združili prijetno s koristnim, tudi če ne 

bo snega. Sprehodite se do največjega 
visokega barja v Sloveniji – Lovrenških 
jezer z dvajsetimi jezerci, skozi pragozd 
se vzpnite na Osankarico in si oglejte 
muzejsko zbirko o Pohorskem bataljo-
nu, obiščite zavarovano Črno jezero, ki 
je staro že več kot osem tisoč let, na 
Skomarju, v najvišje ležeči strnjeni vasi 
v Sloveniji, si oglejte tipičen primer 
pohorske arhitekture, pokukajte k je-
lenom na farmi jelenov Arbajter ali pa 

se sprehodite po Energijskem parku. 
Družine se lahko podate po Škratovi 
učni poti proti Jurgovemu ter na njej 
spoznate bogastvo in pestrost tamkaj-
šnje narave, obiščete Adrenalinsko san-
kališče Zlodejevo in se spustite po 1360 
metrov dolgi vijugasti progi s hitrostjo 
po svoji izbiri ali pa poženete kri po žilah 
v Bike parku Rogla. Pozimi pa seveda ni 
dileme: smučanje in tek na smučeh sta 
tukaj pač doma.
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LETOS BODO NA POHORSKEM 
OBJEKTU DOGRADILI 40 METROV 
DOLG TOBOGAN, PO KATEREM 
SE BO MOGOČE  SPUSTITI  Z 
VRHA RAZGLEDNEGA STOLPA 
NAZAJ DO POTI.



PRAVO 
ZLATO 
JE DOMA
NA OBISKU PRI ZLATEM KOŠARKARJU ŽIGI DIMCU IN NJEGOVI DRUŽINI. 

BESEDILO: Anja Lekovar / FOTO: Domen Grögl
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Če bi Žigo in Adrijano Dimec sodila od da-
leč, bi zlahka pomislila na kakšno klasično 
pravljico, v kateri močan, velik možak, ki 
so mu globoka čustva bolj španska vas, 
osvoji krhko, ljubko, zadržano princeso, 
ki se pusti razvajati in silaka uči ljubezni. V 
resnici ne bi moglo biti bolj drugače. Ko-
šarkar in član zlate reprezentance z evrop-
skega prvenstva 2017 v Istanbulu je umir-
jen in nežen, njegova žena pa zgovorna in 
energična kot le malo ljudi. 

Družina na prvem mestu
»Na srečo Adrijana rada govori, ker po-
tem meni ni treba,« se zasmeji Žiga, ko z 
dveinpolletnim Maksom mečeta žabice 
ob poznojesenski obali, sedemmesečna 
Aurora pa ju opazuje od daleč. Zdi se, da 
je Žiga v varnih okvirih svoje družine pov-
sem sproščen, navzven pa se ne odpira s 
tako lahkotnostjo kot njegova žena. Ta v 
sočni štajerščini in z odločnim kimanjem 
potrdi moje opažanje in doda: »Celo ser-
viserja za avto, pa tudi frizerja in brivca 
običajno pokličem jaz. 'Daj ti,' mi po navadi 
reče Žiga.«

Pa nimam občutka, da bi ji bilo to odveč. 
Prav njegova umirjenost jo je pred leti 
tako pritegnila, da je naredila prvi korak, ki 
se je končal z zmenkom. »Takoj mi je bilo 
jasno, da je Žiga velik otrok in zelo mehka, 
zvesta dušica,« se spominja Adrijana. Na 
prvem zmenku sta šla v kino gledat risan-
ko, Žiga pa ji je ponosno predstavil svojo 
kompilacijo božičnih pesmi. 

Resno? »Obseden je z božičem,« se 
zasmeji Adrijana med sprehodom. Če-
prav Žiga poskuša protestirati, ko sliši to 
pripombo, Adrijana pojasni: »Raznežen 
je že ob vsaki krpi, majici ali puloverju z 
božičnim motivom. In za okraševanje hiše 
in pripravljanje daril si vzame fuuul časa. 
Ampak prav to, da mu je družinska topli-
na tako pomembna in da ji je tako zvest, 
obožujem.« 

Žiga pokima, Adrijana ima zelo prav. O če-
mer koli se pogovarjamo, je družina vselej 
v ospredju. Celo Žigove tetovaže so, razen 
pokala z evropskega prvenstva v košar-

ki, povezane z družinskim drevesom, 
Adrijano in Maksom, kmalu pa sledi tudi 
Aurorin tatu.  

Medtem ko z Maksom na igrišču preigra-
vata z žogo, Žiga razneženo razlaga o svo-
jih dveh malčkih: »Kolikor se da, se jima 
prilagodiva in najlepši so popoldnevi, ko 
se lahko skupaj cartamo.« Maksa že uvaja 
v njemu tako ljub svet Harryja Potterja in 
z velikim navdušenjem kupuje kocke, ki jih 
potem skupaj ure in ure sestavljata. »Jaz 
se z otrokoma nikoli ne znam zaigrati tako 
kot on,« Žigo občudujoče opiše Adrijana. 
V Kopru, kjer Žiga igra za klub Koper Pri-
morska, se od avgusta, ko so se preselili iz 
Litve, počutijo odlično, predvsem ker so 
blizu prijateljev in najbližjih sorodnikov, ki 

jih Žiga sicer izrazito pogreša. Na poti k 
Adrijanini in Žigovi družini preživijo tudi 
največ časa v svojem avtomobilu. Družina 
je očitno njihova zvezda severnica, trden 
temelj, h kateremu se najraje vračajo. 

»Žiga je stara duša, in to v najboljšem po-
menu besede. Ko se za nekaj odloči, je 
to za vedno,« ga opiše Adrijana, Žiga pa 
doda: »Najbolje se počutim z ljudmi, ki jih 
poznam že vse življenje. Imam nekaj svo-
jih najbližjih prijateljev in to mi je dovolj. 
Tako ali tako se košarkarji tako pogosto 
selimo, da težje skleneš pomenljivejša pri-
jateljstva.«

Tudi s fanti, s katerimi so skupaj spisali 
pravljico na evropskem prvenstvu v ko-
šarki, se bolj redko sreča. Ko se, pa be-
seda nanese tudi na otroke. »Vsak malo 
pojamra, pa je kar lažje,« se zasmeji Žiga, 
ki se zlatega Istanbula spominja, kot bi se 
zgodil včeraj. »To je gotovo eden najlepših 
trenutkov moje kariere,« pravi. 

Akcija vedno in povsod
Ko smo se šele dogovarjali za srečanje, 
sem z vsakim telefonskim klicem in spo-
ročilom spoznavala, da Adrijani ne zmanj-
ka energije in volje. Na vsako spremembo 
– ko jo je zagodlo vreme in ko smo s teža-
vo usklajevali termine – se je odzvala takoj 
in z že pripravljeno rešitvijo. 

V tistem zgodnjem jutru je prišla urejena, 
na videz spočita, povsem pozitivna in pri-
pravljena sodelovati. Na igrišču je animira-
la otroka, pozirala fotografu, mimogrede 
ji je uspelo posneti še video za Instagram 
zgodbo, potem pa je Auroro podojila kar 
na sovoznikovem sedežu. Postalo mi je 
jasno, da je tale mamica prav gotovo spo-
sobna hkrati kuhati kosilo, pleskati strop 
in popravljati pokvarjen avtomobilček. 
Skratka, multipraktik. 

»No, ja, saj je tudi težko, včasih energijo 
vlečem iz petnih žil,« prizna Adrijana. »Po-
gosto sem prisiljena delati več stvari hkra-
ti. In velikokrat me to žongliranje ubije. Ne 
zavedam se, dokler se dogaja, potem pa 
pride za mano. Ampak brez dela bi težko 
shajala, ne bi se počutila izpolnjeno.«

No, mladost zagotovo pomaga. Ener-
gija, ki jo imaš pri petindvajsetih, je pač 
drugačna kot pri štiridesetih. »Tudi zato 
sem zdaj res srečna, da sem otroka ime-
la tako mlada,« potrdi. Že po enem letu 
od prvega zmenka je Adrijana, ki je bila 
takrat še študentka velnesa, namreč ne-
pričakovano zanosila. »Ampak oba sva 
začutila, da je tako prav, in zdaj ne bi ni-
česar spremenila.« 

Kmalu po Maksovem rojstvu je Adrijana 
diplomirala in začela delati v digitalnem 
marketingu. Z novo odgovornostjo, pred-
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vsem pa z bistveno drugačnim urnikom 
sta z Žigo prenehala iskati presežne ob-
čutke in doživetja. »Naučili smo se uživati 
v preprostih rečeh: skupnem sprehodu, 
sladoledu, kakšni urici samo za naju z 
Adrijano,« pravi Žiga. Najpogosteje je to 
šele zvečer. In takrat je čas za Adrijanino 
strast – kuhanje. »Cele večere bi lahko 
gledala kuharske resničnostne šove,« se 
Adrijani takoj zasvetijo oči. V slovenski 
MasterChef so jo celo vabili, ampak če-
prav ji Žiga pripisuje neusahljivo samo-
zavest, se ji zdi, da še ni pripravljena za 
takšno tekmovanje. Za zdaj ji je povsem 
dovolj, da kuha doma, čeprav Žiga menda 
njene kuhe skoraj nikoli ne pohvali odkri-
to. »Da ne bi postala prevzetna,« takoj po-
jasni Žiga, Adrijana pa mu vrne: »No, ja, saj 
mi pokažeš, da je dobro, ko me vprašaš, 
če lahko vzameš še več.« 

Živeti zase, ne za druge
Maksa metanje na koš očitno ne zanima 
preveč. Tudi košarkarska žoga z igrišča 
večkrat poleti proti nogometnemu golu 
v bližini kot na koš. Maks me dolgo le od 
daleč opazuje z očitnim, a zdravim neza-
upanjem. Hitro spoznam, da je umirjen in 
čustven deček. »Približno tak kot Žiga – 
neprestano bi se cartal,« ga opiše Adrijana, 
ki mu skrbno briše nosek in se ne obre-
menjuje preveč, ko stopi v blatno lužo. 
Žiga se s tem obremenjuje še manj. Pa 
ne, ker ne bi bil pozoren, ampak preprosto 
zato, ker mu oblačila ne pomenijo veliko. 
»Imam tiste svoje štiri majice, nekaj hlač 
in par superg. Itak lahko nosiš samo ene 
naenkrat,« se zasmeji. 

Medtem ko Maks po igrišču potiska vo-
ziček, Aurora kraval okoli sebe prenaša 
nenavadno stoično. Mora biti takšna, če 
pa ima tako mamo in brata, pokomentira 
Žiga. »Maks je sprva težje sprejel, da si 
naju bo delil s sestrico,« pravi Adrijana, 
»ampak zdaj je okej, če le dobi dovolj 
pozornosti, Aurora pa se tako ali tako 
prilagodi.« 

Očitno sta starša poskrbela, da je pozor-
nost pravično razdeljena med oba otroka. 
Pa tudi sicer je Adrijanino in Žigovo raz-
mišljanje o starševstvu neverjetno prize-
mljeno: ljubeče, odločno, brez obilja igrač 
in vsega drugega, a z ogromno tistega, 
kar šteje – časa. Želita si, da bi se otroka 
naučila odločati sama zase, da se ne bi 
obremenjevala z mnenji drugih, ampak bi 
živela po svojih merilih, predvsem pa brez 
pehanja za raznovrstnimi všečki. 

Adrijani, ki je sicer intenzivneje vpeta v 
življenje na družbenih omrežjih, je zato 
še toliko bolj pomembno, da Žiga ne čuti 
potrebe po objavljanju vsakega koščka 
njihovega življenja. »Pravzaprav je njegova 
zadržanost dobra protiutež zame. Žiga je 
moj kompas za to, kaj je smiselno foto-
grafirati, snemati in objavljati ter česa ne.«  
In čeprav Žiga tega ne pove, pa nazorno 
pokaže, da je tudi Adrijana njegov najpo-
membnejši kompas. Spoštovanje med 

njima je čutiti v vsakem njunem stavku. Če 
sta značajsko bolj vsaksebi, pa sta nazor-
sko harmonična kot redkokatera partner-
ja. Ko na svetu nisi več sam in ko živiš v 
tako lepi skupnosti, kot jo je ustvaril ta par, 
je resnični smisel v tem, da trenutek uživaš 
zase in ne za druge. 

Žiga in Adrijana Dimec sicer ne živita pra-
vljice, čeprav je pravljično marsikaj, kar se 
jima dogaja. Živita pač roman z najrazlič-
nejšimi odtenki, ki jih poznamo vsi. In s 
tem nimata nobene težave, predvsem pa 
se veselita vsega, kar prinašajo naslednja 
poglavja, tudi če so to selitve. »Najpo-
membnejše je, da smo skupaj,« pravita. 

Zakaj ga ima rad Žiga?
Ker meri 211 centimetrov, ki se sprva 
zdijo precej strašljivi, je bilo moje vpra-
šanje povsem pričakovano. Kako se 
stlači v avto? »Vrhunsko! Prostora je 
dovolj za moje noge in glavo, pri tem 
pa za mojim sedežem ostane še veliko 
prostora za otroka.« Prostornost in var-
nost sta bili pri izbiri na prvem mestu, 
poleg tega pa se, kot pravi Žiga, ta avto 
»ful lepo vozi«. 

Kaj o njem pravi Adrijana?
»Eh, to je naš peti družinski član. Vedno 
sem sicer govorila, da karavana pa že ne 
bom imela, potem pa sva se k sreči pusti-
la prepričati.« Zdaj sploh več ne razmišlja, 
kam bo dala kakšno torbo, ker zelo dobro 
ve, da bo prostora dovolj. Pred kratkim 
so imeli priložnost preizkusiti drug avto. 
»Ampak že ko sem sedla vanj, je bilo ja-
sno, da ŠKODA ostane. Preprosto obožu-
jem ta avto.« 

AVTO, S KATERIM SE VOZI 
DRUŽINA DIMEC: 

ŠKODA SUPERB COMBI
BARVA: siva kovinska
MOTOR: 2.0 TDI, 110 kW (150 KM)

»NAJBOLJE SE 
POČUTIM Z LJUDMI, 
KI JIH POZNAM ŽE 
VSE ŽIVLJENJE.«

DRUŽINA 
DIMEC NE ŽIVI 
PRAVLJICE,  JE 
PA PRAVLJIČNO 
MARSIKAJ, 
KAR SE JI 
DOGAJA.
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V ZNAMENJU ZIME
V PONUDBI ORIGINALNIH IZDELKOV IN ORIGINALNE DOPOLNILNE OPREME ŠKODA BOSTE NAŠLI 
VSE, KAR POTREBUJETE ZA TO, DA VAM BODO TUDI HLADNI IN MOKRI MESECI OSTALI V LEPEM 
SPOMINU. IZDELKE LAHKO NAROČITE V PRODAJNO-SERVISNI MREŽI ŠKODA, ZA OBROČNO 
BREZGOTOVINSKO PLAČILO PA IZKORISTITE SVOJO PLAČILNO KARTICO ZVESTOBE ŠKODA 
CARD, KI VAM PRI NAKUPU PRINAŠA TUDI POPUSTE IN DRUGE UGODNOSTI. PREVERITE!

In kam z denarnico, dokumenti, preno-
snim računalnikom …? Naš predlog: v 
ergonomski nahrbtnik RS (5E0087327) 
sodobnega videza s predalom za 15-palč-
ni prenosnik, izhodom za slušalke ob 
strani in magnetom zanje na pasovih.

Pozimi vaš avtomobil potrebuje prav posebno nego, poleg 
dodatka za čistilo za steklo pa bosta prav prišla še sredstvo za 
odmrzovanje in dodatno strgalo za led (eno imate v modelih 
ŠKODA namreč vedno v pokrovu rezervoarja za gorivo). Vse to 
vključuje zimski set čistilnih sredstev (000 096 352H).

Pozimi velja voziti brez debelih oblačil, ki lahko ogrožajo varnost. 
Zakaj ne bi vozili v topli softshell jakni ŠKODA (000084003H 041 
moška črna, 000084013J 084 ženska bela)?

Za velike in male glave ima  
ŠKODA v naboru original-
nih izdelkov tudi tople kape 
(000084303K). 

Greste na smučanje? Prevažajte 
svoje stvari s slogom v potovalni 
torbi na kolescih (000087300J) 
iz nabora izdelkov ŠKODA.

Kaj, če vas zamete sneg ali vam parkirano vozilo v 
kup snega spremeni snežni plug? Zložljiva lopata za 
sneg iz aluminija z vrečko za shranjevanje iz blaga 
(5L0 099 320) pozimi lahko pride še kako prav, 
zato bi morala biti vedno z vami. 

Strešni nosilci (kataloška številka: 57A071151) so obvezna 
oprema v vseh letnih časih. Pozimi nosilce za kolesa le 
zamenjate z nosilci za smuči oziroma snežne deske (000 071 
129AA) ter tako prevažate po štiri pare smuči ali dve snežni 
deski. Na nosilce pa lahko namestite tudi strešni kovček (črn, 
5L6 071 175A), v katerega spravite več kosov smučarske 
opreme (pet parov smuči, štiri snežne deske), pogoltne pa 
tudi zavidljivo veliko prtljage.

CENA: 15,64 EUR

CENA: 28,35 EUR

CENA: 96,83 EUR CENA: 77,68 EUR

STREŠNI NOSILCI, CENA: 207,64 EUR

NOSILEC ZA SMUČI, CENA:  161,91 EUR

STREŠNI KOVČEK, CENA: 405,20  EUR

CENA: 96,99 EUR

CENA: 53,30 EUR

CENA: 45,13 EUR
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Navedene so maloprodajne cene v evrih z vključenim 22-odstotnim DDV-jem, veljavne na dan 6.1.2019. Dodatna priprava in vgradnja izdelkov 
nista vključeni v ceno. Zaradi stalnega izpopolnjevanja programa si pridržujemo pravico do sprememb komercialne oziroma tehnične narave. 

Vam je kaj všeč? 
Vse izdelke lahko naročite v prodajni mreži ŠKODA. Pokličite prodajnega svetovalca, 
mu povejte številko izdelka, ki jo pri vsakem izdelku najdete navedeno v oklepaju, in ga 
naročite. Vse kontaktne podatke najdete na www.skoda.si/trgovci-skoda.

http://www.skoda.si/trgovci-skoda
http://www.skoda.si/trgovci-skoda?wt_mc=sc25.revija_sc26
http://skoda.si/trgovci-skoda?wt_mc=sc26.revija_sc26
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KO JE ZADNJIČ POLETEL NA PLANIŠKI VELIKANKI, MU JE EDEN OD NAVIJAČEV V KAMERO 
ZAŽELEL: »NAJ ZDAJ UŽIVA Z DRUŽINO, NAJ SE IMA FAJN!« IN PRAV TO ROBERT KRANJEC, 
TISTI SLOVENSKI LETALEC, KI JE NAJVEČKRAT POLETEL PREKO DVESTOTIH METROV, 
POČNE PO KONCU SVOJE BOGATE IN V VSEH POGLEDIH IZJEMNE KARIERE. 

»ZDAJ 
ŽIVIM 
ŽIVLJENJE«
BESEDILO: Anja Leskovar / FOTO: Domen Grögl



Ko sem ga opazovala med šivanjem 
skakalnega dresa, osredotočenega na 
vsak šiv in vsak centimeter poravnane 
pene, sem pomislila, kako neverjetno se 
je njegovo življenje umirilo v primerjavi 
z letom prej, ko sva se prvič srečala. Ta-
krat so bili nasmehi zaradi skrbi, utruje-
nosti, bremena poškodb in pričakovanj 
do sebe bolj zadržani kot danes. 

Umirjen, a ne ustavljen
»Zelo mi prija ta umirjenost, rutina,« 
pravi Robi, kot ga kliče večina ljudi. 
»Stresa in psihičnih naporov, ki so del 
profesionalnega športa, je bistveno 
manj, sem pa še vedno v stiku s fanti 
in športom.« Pričakovanja okolice, da 
mora dosegati tekmovalne uspehe, so 
zamenjala samo pričakovanja, ki jih ima 
do sebe. Zdaj lahko o svojem življenju 
odloča čisto sam: »Zdaj živim življenje, 
končno sem zadihal.« 

Zjutraj sede za šivalni stroj, kjer za slo-
venske smučarske skakalce snuje, kroji 
in šiva drese. Izšolani tekstilec je tudi 
zase vsa tekmovalna leta sam šival in 
izboljševal drese ter se primerov dobre 
prakse učil od tujcev. Ko opazujem kro-
je za brate Prevc, pa tudi za naša uspe-

šna dekleta, Robija vprašam, kaj storijo 
z dresom, če se skakalec zredi. »Itak se 
ne sme,« se zasmeji. 

Njemu k sreči ni več treba paziti na 
vsako žlico hrane in vsako kapljo vode, 
ki jo poje oziroma popije. »To sem po-
čel zadnjih dvajset let, zakaj bi to nada-
ljeval? Še vedno sicer pazim, a povsem 
neobremenjeno,« olajšano doda. »Tež-
ko pa bi rekel, da sem – vsaj trenutno 
– kaj bolj spočit, kot sem bil prej.« 

Vsak popoldan namreč opravi zahte-
ven trening s kolesom, bodisi s cestnim 
ali z gorskim. Na kak trening gre celo z 
dolgoletnim prijateljem Primožem Ro-
gličem, ki je skakalne smuči prav tako 
in izjemno uspešno zamenjal za kolo. 
Robi se na rekreativne kolesarske dir-
ke, ki se jih udeležuje s svojimi kolegi, 
pripravlja po načrtu kolesarskih stro-

kovnjakov, v Rogliča pa ne dreza s pro-
šnjami za nasvete: »Veliko sva v stiku, 
ampak pogovore o kolesarstvu pustiva 
ob strani.« 

Številne športnike po koncu njihove 
kariere zajame malodušje, ko naen-
krat ni več aktivnosti, ki so jo kljub 
vsemu znoju in solzam oboževali in 
potrebovali. Ampak ne Robija. On 
moč očitno zna najti v sebi. »Potrebu-
jem izzive,« potrdi moje razmišljanje. 
»Moram nekaj početi. Rad imam, da 
se nečemu vsaj za nekaj časa posve-
tim, in to brez polovičarstva.« Ampak 
to, da nekaj počneš, je še daleč od 
tega, da hodiš v službo, resno kolesa-
riš, gradiš hišo, voziš motor in preži-
vljaš čas z nadvse živahnim otrokom. 

Robijev urnik je zdaj morda bolj odprt, 
ugotovim, ni pa nič manj poln. »Pika 

»ZELO MI 
PRIJA TA 
UMIRJENOST, 
RUTINA. 
KONČNO SEM 
ZADIHAL.« 

mi da veliko dela,« se zasmeji Robi, ko 
ga vprašam, ali je – živahna, kot se je 
spomnim – dobro sprejela vstop v šolo. 
»Kljub temu da ji gre po glavi samo 
igranje, se ji šola zaenkrat zdi prav fajn.«

Vztrajnost naredi človeka
Robi izklopi šivalni stroj, se poslovi od 
sodelavke Irme in sede v svoj avtomobil 
ŠKODA SCALA; čas je, da gre po Piko. 
Ko vozim za njim, opazim, kako je skr-
ben – pravi čas nakaže, v katero smer 
bova zavila, počaka, ko malenkost zao-
stanem. Z enako skrbnostjo sta z ženo 
Špelo zadnja leta gradila hiško na obro-
bju Nakla. Ko se pripeljemo na dvorišče, 
me zato sploh ne preseneti, da je vse 
kot iz škatlice, čeprav Robi pravi, da »še 

ni čisto vse porihtano«. Sočna trata, na 
novo posajena drevesa, okusno urejena 
hiša, v shrambi pa vzorno pospravljena 
kolesa in smuči, ki si jih Robi menda 
nima več namena nadeti.

»Od svojega zadnjega poleta še nisem 
zbral misli. Bilo je zelo čustveno. Ven-
darle pa čutim predvsem veliko olaj-
šanje, saj sem bil res izčrpan,« pravi. 
»Sem pa ponosen, da sem vztrajal in 
da sem se po vsaki poškodbi vedno 
znova vrnil. To, da se iz krize pobereš, 
te prekali kot človeka.« 

Nekaterim je že ena poškodba dovolj, 
da odnehajo, medtem ko za druge ni 
ovir. Robi nikoli ne pozabi omeniti, kako 

ga je mama naučila veliko o življenju in 
da vztrajnost zelo verjetno lahko pripiše 
njenemu zgledu: »Da nam je finančno 
zneslo, je opravljala dve službi. Zaposle-
na je bila v Iskri, popoldne pa je proda-
jala knjige. Res občudovanja vredno.« 

Obraz se Robiju kar razsvetli in razvedri, 
ko pridemo s Piko v njihov topel dom; 
verjetno je ob svojih otrocih takšna 
večina staršev. Otroška energija se pač 
brezmejno razdaja naokrog, tudi Pikina. 
Ko Piko najdem nagajivo skrito za vrati 
njene sobice, mi jo ponosno razkaže, za 
dodatek pa vseeno potoži, da ji včasih 
ni za atletiko, ki jo sicer trenira dvakrat 
tedensko. Robi ljubeče, a odločno 
pojasni: »Pika je sicer zelo vztrajna, 
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»POTREBUJEM 
IZZIVE. MORAM 
NEKAJ POČETI,
IN TO BREZ 
POLOVIČARSTVA.«

ji pa s Špelo poskušava privzgojiti 
pomembno lastnost, da vztraja, tudi 
ko ji je hudo. Zato jo spodbujam, da gre 
na trening. Ko bo imela tekmo, jo bo 
morda kdaj bolela noga. Ne v športu ne 
v življenju ni vedno vse lepo.« Zaradi teh 
besed se kasneje ne začudim, da Robert 
tudi pri igranju kart Piki sicer ljubeznivo 
pomaga in jo opominja, ko igra proti 
pravilom, popušča pa ji ne. Robi zmaga, 
Pika pa poraz športno prenese. 

Ko je vse na svojem mestu
Popoldnevi so namenjeni družini. Ro-
bert rad kaj skuha (komaj čaka, da bo 
lahko začel kuhati v smokerju, ki ga že 
čaka na dvorišču) ali pa gresta s Piko 
rolat po asfaltu. Ta mala živahnica, ki 
mara solato, čokolade pa pač ne, je iz-
jemna. Na rolerjih se obrača, ustavlja in 
skače, kot da so naravni podaljšek nje-
nih nog. 

Rolerji pristanejo v prtljažniku SCALE, 
ki jo je Robi zadnje mesece uporabljal 
predvsem za selitev in prevoz gradbe-
nega materiala, medtem ko je šel njihov 
SUPERB COMBI vsak dan s Špelo na 
delo. Pika poleti na Robijevih ramenih. 
»Sem že skočila na smučeh, na mali 
skakalnici,« pove. »Pa v Planici sem tudi 
že bila. Ampak ne bom skakala.« No, na 
skakalnicah morda ne, ji gre pa skaka-
nje po postelji, ki ji ga Robi velikodušno 
dovoli, kar dobro. 

Skupaj skrbno zložita odeje. Robi dvi-
gne Piko do zgornje omare, da jih po-
spravi, ko zagledam tetovažo na njegovi 
levi nadlahti. Zemljevid Gvineje Bissaua, 
»Pikine države«, reče Robi. Ko je bila 
Pika stara sedem mesecev, sta jo s Špe-
lo polna pričakovanja dobila v roke. In 
začelo se je njihovo skupno življenje. 
»Februarja grem spet k tetovatorju in 
nove tetovaže bodo spet povezane z 
Afriko in Piko,« se pohvali Robi, ki več 
kot očitno globoko ceni njene etnične 
korenine. »S Piko sva se vedno zelo od-
prto pogovarjala o tem, da je posvoje-
na. Ve, da v Gvineji živita njena biološka 

mama in sestrica. In ko bo čas, ju bomo 
tudi obiskali.«

Pika zelo dobro ve, kje je Afrika. Takoj mi 
jo pokaže na globusu in skupaj ugoto-
viva, kako neznansko večja je od Slove-
nije. »Rada poslušam afriško glasbo,« mi 
pove, potem ko se namrdne, ker Robiju 
na telefonu zazvoni Metallicina melodi-
ja. »Ni mi všeč tale muzika, harmonike 
pa tudi ne maram preveč,« nagajivo na-
migne, potem pa z Robijem nadaljujeta 
svojo igro žgečkanja, igranja, branja in 
crkljanja. 

Ko ju sede na tleh opazujem – razigra-
na, smejoča se, brezskrbna –, se moram 
opominjati, da ne opazujem le očka z 
njegovim otrokom. Opazujem človeka, 
ki ga je Gorazd Bertoncelj, trener slo-
venske skakalne reprezentance, označil  
za enega najzaslužnejših skakalcev; opa-
zujem velikega športnika, ki ga navijači 
povezujejo z neponovljivim talentom; 
in legendo, ki mu je veteran Noriaki Ka-
sai marca v izteku planiške velikanke v 
polomljeni angleščini, a srčno in iskreno 
sporočil: »Rad te imam, stari!« 

AVTOMOBILA,
KI JU VOZI 
ROBERT KRANJEC: 

ŠKODA SCALA
Barva: candy bela
Motor: 1.0 TSI 85 kW (115 KM)
Oprema: Ambition črna
Kaj mu je posebno všeč: majhna poraba, 
okretnost in varnost 

ŠKODA SUPERB COMBI 
Barva: kovinska srebrna
Motor: 2.0 TDI 4x4 DSG 140 kW (190 KM)
Oprema: Style
Kaj mu je posebno všeč: varnost 
in prostornost (Robi namreč sovraži 
natlačenost – kot doma ima tudi v avtu 
rad vse urejeno)
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KO VESTE, KAJ 
VAM NAJBOLJ 
USTREZA
PRIDE ČAS, KO SPOZNAŠ, DA JE VRTINEC EKSPERIMENTIRANJA, PRILAGAJANJA TRENDOM 
IN ISKANJA SAMEGA SEBE ŽE ZA TEBOJ. Z LETI IZKUŠENJ UGOTOVIŠ, DA SE TI NI TREBA 
DOKAZOVATI PRED DRUGIMI, SAJ MORAŠ ZARES  PRISLUHNITI LE SEBI IN POSKRBETI ZA SVOJE 
NAJDRAŽJE. ZVENI ZNANO? SPREHODILI SMO SE PO LJUBLJANSKIH IN MARIBORSKIH ULICAH 
TER PREVERILI, KAJ JE TISTO, KAR NAŠI SOGOVORNIKI V NAJLEPŠIH LETIH PRIČAKUJEJO OD 
SVOJEGA AVTOMOBILA.  

BESEDILO: Matjaž Korošak

»Z ŽENO POGOSTO 
PREVAŽAVA 
VNUČKE, ZATO 
MORA AVTO IMETI 
VSEH PET ZVEZDIC 
EURO NCAP, KAR 
POMENI TUDI 
VSE ASISTENČNE 
SISTEME, 
VARNOSTNE 
BLAZINE IN KONEC 
KONCEV TUDI LED-
-LUČI.«      PETER, 69

PET ZVEZDIC EURO NCAP
Tudi ob najboljših asistenčnih sistemih in 
voznih lastnostih lahko pride do najhuj-
šega. V tem primeru so potniki v modelu 
KAMIQ vrhunsko zaščiteni, ne le zaradi 
izredno čvrste karoserije, ampak tudi za-
radi do devetih varnostnih zračnih blazin 
(dve spredaj, dve spredaj na bokih, dve 
ščitita glave ob bočnem naletu, dve sta 
na bokih zadaj, voznikova kolena pa ščiti 
še dodatna blazina). KAMIQ je v evrop-
skem programu ocenjevanja novih avto-
mobilov (Euro NCAP) prejel največ, torej 
pet zvezdic. Tako so pri znamki ŠKODA 
na seznam dodali še en model, ki ga 
lahko štejemo med najvarnejša vozila v 
svojem razredu. KAMIQ se je zelo dobro 
izkazal predvsem pri zaščiti odraslih po-
tnikov (96 odstotkov točk) in kolesarjev 
(vse točke).  

POLNI LED-ŽAROMETI
KAMIQ je sicer že serijsko na voljo z 
LED-osvetlitvijo, toda polni LED-žaro-

meti so še ena možnost. Ti imajo na-
mreč tako imenovani bi-LED-modul 
za kratek in dolg svetlobni snop ter 
dodatne LED-luči za stransko osve-
tlitev in meglenke s funkcijo zavija-
nja. Ozek svetlobni pas, sestavljen iz 
štirih posameznih LED-svetil, pa ima 
funkcijo dnevnih luči in deluje kot di-
namični smernik.  

PANORAMSKO STREŠNO 
OKNO
Za varnost vožnje pa je pomembno 
tudi, da je v vozilu prijetno vzdušje. 
Otroci so glede tega velik izziv, a po-
gled iz avtomobila je za najmlajše po-
tnike lahko še kako zanimiv, posebno 
če je skozi veliko panoramsko strešno 
okno mogoče opazovati oblake in 
ptice, letala in krošnje dreves. Steklo 
je nekoliko zatemnjeno, da močnim 
sončnim žarkom prepreči vdor v ka-
bino, električno pomičen zastor pa 
zaščiti kabino pred pregrevanjem. 

PO PREDNOSTNI I  SIMPLY CLEVER

Spoznajte model KAMIQ tudi vi na skoda.si/kamiq

http://skoda.si/kamiq?wt_mc=sc25.revija_sc26
http://skoda.si/kamiq?wt_mc=sc26.revija_sc26
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VARNOSTNI ASISTENČNI SISTEMI
Ko je govor o varnosti, pri znamki ŠKO-
DA ni bližnjic. Zato je KAMIQ že serijsko 
opremljen z najsodobnejšima sistemoma: 
s sistemom, ki vozniku pomaga, da osta-
ne na svojem pasu (Lane Assist) in pri tem 
zaznava cestne oznake, ter s sistemom 
za ustavljanje v sili v mestu s prepoznavo 
pešcev in kolesarjev (Front Assist). Seveda 
pa je model KAMIQ mogoče opremiti še 
s številnimi drugimi najsodobnejšimi sis-
temi, na primer s sistemom Side Assist, 
ki s pomočjo radarskih senzorjev zaznava 
vozilo, ki se približuje od zadaj v mrtvem 
kotu, in na to opozori voznika. 

ŠKODA CONNECT 
Vas skrbi, kaj se dogaja na poti? Se 
vam mudi, pa nočete zamuditi na se-
stanek? S storitvijo ŠKODA Connect 
je vse bolj preprosto. Del spletnih 
storitev so tudi prometne informaci-
je, ki jih sistem zbira v realnem času 
in pošilja navigaciji, ta pa vam glede 
na podatke po potrebi predlaga ob-
voz, računa čas poti, prikazuje zasto-
je … (del paketa storitev Infotainment 
Online). Vse to je na voljo, če izberete 
infotainment sistem Amundsen zadnje 
generacije, ki premore kar 9,2-palčni 
osrednji zaslon.

AKTIVNI TEMPOMAT 
Dolge avtocestne vožnje so lahko 
mučne in naporne, še posebej, če se 
gostota prometa vseskozi spremi-
nja. Aktivni tempomat lahko poskrbi 
za to, da bo dolga pot bistveno manj 
stresna in predvsem varnejša, tudi v 
dežju in megli. Radarski sistem na-
mreč nadzoruje razdaljo do vozila 
pred vami in tako nenehno vzdržuje 
izbrano razdaljo in/ali hitrost. Če je 
avtomobil spredaj preblizu, bo aktivni 
tempomat upočasnil, če vozilo pred 
vami pospeši, pa bo pospeševal do iz-
brane hitrosti. 

PROSTOREN PRTLJAŽNIK
Prtljažnik modela KAMIQ, ki ima za vse podvige zunaj 
mesta tudi priročno večji odmik od tal, je prav gotovo 
eden največjih v segmentu. Govorimo namreč o 400 
prtljažnih litrih, ki jih je z zlaganjem naslonjala mogoče 
povečati na 1395, dodatna odlika pa je naslonjalo, ki je 
praktično deljivo v razmerju 60 : 40. 

SIMPLY CLEVER REŠITVE
Če tudi vas spravljajo ob živce premikanje in kotaljenje 
kosov prtljage ali prevrnjena vrečka z nakupi, ima ŠKO-
DA kup rešitev za vas. Pomične obešalne kljuke na bokih 

prtljažnika so kot nalašč za nakupovalne vrečke in torbe, 
drobno prtljago lahko pospravite v sistem elastičnih za-
drževalnih mrež, pod polico prtljažnika pa je prostor za 
kak kos prtljage, ki mora biti vedno pri roki. Tu pa je še 
dvojno dno. In kaj z blatnimi škornji po sprehodu ali z mo-
krimi smučarskimi čevlji? Ni težav. Dvojno prtljažno dno 
vam omogoča, da izberete tisto podlago, ki vam trenutno 
ustreza. Pa četudi je zaradi umazanije to nepremočljivo in 
pralno dno.

PARKIRNA ASISTENCA
Ja, parkiranje, pa naj bo to prečno ali 
vzdolžno (glede na smer vožnje), je 
lahko tudi povsem preprosto in brez 
stresa. Pri hitrosti do 40 kilometrov 
na uro senzorji sami poiščejo ustre-
zno parkirno mesto, opozorijo nanj 
voznika in nato je vse zelo enostavno, 
saj KAMIQ sam zapelje v še tako te-
sen parkirni prostor. Vse, kar mora ob 

tem storiti voznica oziroma voznik, 
je, da nadzira plin in zavore ter izbira 
prestave.

SAMODEJNA ZAŠČITA VRAT 
Parkiranje v mestu je včasih lahko na-
porno in kar boleče, saj je drug avto 
ali zid hitro preblizu vrat. Samo drob-
na nepazljivost je potrebna, da … No, z 
zaščito vrat v modelu KAMIQ so skr-

bi odveč. Gre za plastičen ščitek, ki je 
skrit v vratih, ko jih odprete, pa ščitek 
zaradi prednapete vzmeti izskoči in 
se postavi v tak položaj, da zaščiti rob 
vrat. Ko vrata zaprete, se spet varno in 
povsem samodejno pospravi.

»NOČEM BITI V STRESU 
ZARADI PARKIRANJA, ZATO 
POTREBUJEM AVTO, KI MI PRI 
TEM POMAGA.«  IRENA, 43

»SEM ZELO AKTIVEN IN V 
AVTOMOBILU PREVAŽAM VELIKO 
STVARI, ZATO JE NUJNO, DA JE 
MOJ AVTO PROSTOREN IN DA 
LAHKO Z NJIM ZAPELJEM TUDI 
NA KOLOVOZ.«    ANDRAŽ, 48

»UTRUJAJO ME GNEČA, KOLONE, VOŽNJA PO 
MESTNIH ULICAH ..., ZATO HOČEM AVTO, KI ME BO 
RAZBREMENIL.«    ŠPELA, 37
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»IMAM TEŽAVE S HRBTENICO, 
ZATO JE UDOBNO SEDENJE 
V AVTOMOBILU ZAME 
NAJPOMEMBNEJŠE.«   VLASTA, 62

POPOLNA POVEZLJIVOST
Najnovejši infotainment sistem 
Amundsen druge generacije v mo-
delu KAMIQ premore zaslon velikosti 

9,2 palca, hkrati pa še 3D-navigacijo, 
omrežje WLAN, SmartLink+, glasov-
ni nadzor, nadzor z gestikulacijo, pre-
takanje zvoka Bluetooth … Vključuje 
pa tudi storitve ŠKODA Connect, ki 
so razdeljene na dve glavni kategoriji: 
spletne storitve Infotainment Online 
in Care Connect. Prve so na voljo v 
vsakem vozilu, ki ima navigacijski 
sistem Amundsen ali Columbus, ter 
vključujejo informacije o prometu, 
bencinskih črpalkah, splošne novi-

ce in vreme. Storitve Care Connect 
pa vključujejo klic v sili (eCall), pro-
aktivne storitve (na primer nadzor 
in preverjanje servisnih storitev ter 
rezervacijo servisnih terminov) in od-
daljeni dostop do podatkov o vozilu 
(z aplikacijo na pametnem telefonu), 
in to ne glede na infotainment sistem 
v avtu. 
 
BREZŽIČNO POLNJENJE
Če vaš telefon podpira standard Qi, 
potem ste rešeni tudi večne težave z 
izgubljenimi in pozabljenimi polnilni-
mi kabli. Telefon je namreč mogoče 
polniti tudi brezžično v t. i. predalu 
PhoneBox v osrednji konzoli. Ob tem 
telefon za boljši sprejem signala upo-
rabi vgrajeno avtomobilsko anteno. V 
modelu KAMIQ so vgrajeni tudi kar 
štirje najnovejši USB-vmesniki tipa C 
(dva spredaj in dva zadaj), ki omogoča-
jo enostavnejši vklop in povezovanje.

UDOBNI, OGREVANI SEDEŽI – 
IN ŠE KAJ
Sedeži v modelu KAMIQ, na ka-
tere zaradi dvignjenega podvozja 
lažje sedate, so povsem novi, po-
udarjeno ergonomski in udobni, 
v dinamičnem paketu pa so na 
voljo tudi športni sedeži z integri-
ranim vzglavnikom in poudarjeno 
bočno oporo. Izbirati je mogoče 
med sedežnimi oblogami v več 
barvnih kombinacijah, tudi s kon-
trastnimi šivi, na športnih sedežih 
pa je posebno prijetna tkanina iz 
mikrovlaken, imenovana suedia. 
Najobčutljivejšim sta na voljo 
tudi ogrevanje in zračenje pred-
njih sedežev. Ogrevano pa je tudi 
vetrobransko steklo, ki ob delujo-
čem motorju hitro topi zmrzal in 
tako strganje ledu pozimi postane 
nepotrebno. In da prsti na volanu 
ob nizkih temperaturah ne bi pre-
zebali, je na voljo tudi ogrevanje 
volanskega obroča. 

KESSY
Elegantna rešitev, če vam je mučno 
ključ vedno iskati v torbi ali po žepih, je 
sistem KESSY, ki omogoča odklepanje 
in zaklepanje z dotikom ter zagon mo-
torja s pritiskom na stikalo. Oddajnik in 
sprejemnik v avtomobilu se povežeta 
s ključem na razdalji kakšnega metra 
in pol, in ko se voznik dotakne kljuke 

na vratih, se ta odklenejo. Če je ključ v 
mirovanju več kot 15 minut, se sistem 
izklopi in tako prepreči nepooblaščen 
vstop. In ker je električni pogon petih 
vrat nadomestil plinske blažilnike ozi-
roma opornike, je vse, kar mora storiti 
voznik, le še to, da pritisne na ustrezno 
stikalo na vratih ali ključu – in vrata se 
odprejo, ne da bi si pri tem umazal roke. 

ELEKTRIČNO POMIČEN 
SEDEŽ
Elektrika pa bo pomagala še nekje. 
Za natančno in predvsem preprosto 
prilagoditev voznikovega sedeža je 
namreč na voljo tudi električni pomik, 
kar bodo cenili predvsem tisti, ki si 
avto delijo in zato večkrat nastavljajo 
svoj položaj.

»DOVOLJ IMAM BRSKANJA PO TORBICI IN ŽEPIH. 
HOČEM AVTO, KI GA LAHKO UPRAVLJAM BREZ 
KLJUČA V ROKAH.«  SANJA, 40

»MOJA SLUŽBA 
IN ŽIVLJENJE STA 
PREPLETENA, 
VES ČAS SEM 
PRAVZAPRAV  V 
SLUŽBI, DOSEGLJIV 
ZA STRANKE IN 
KOLEGE, ZATO 
OD AVTOMOBILA 
ZAHTEVAM POPOLNO 
POVEZLJIVOST.«     
 GREGOR, 44

PO PREDNOSTNI  I  SIMPLY CLEVER
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ODMIK OD TAL
KAMIQ je urbani križanec, namenjen 
predvsem mestni vožnji in okretnemu 
premagovanju preprek urbane džun-
gle. Zato je odmik podvozja od tal 

morda res nekoliko manj izrazit kot pri 
večjih SUV-bratih znamke, še vedno pa 
meri 188 milimetrov, kar je skoraj štiri 
centimetre več kot pri modelu SCALA 
in povsem zadostuje za občasne izlete 

»UGOTAVLJAM, DA MI NAJBOLJ USTREZA 
VIŠJE SEDENJE, KER STA VSTOPANJE V 
AVTOMOBIL IN IZSTOPANJE IZ NJEGA LAŽJA, 
VIDIM PA VELIKO VEČ.«   JURE, 54

zunaj utrjenih poti do sosedove zida-
nice ali obale bližnjega jezera. Seveda 
pa to pomeni tudi višje sedenje, s tem 
boljšo preglednost, laže sedanje v av-
tomobil in izstopanje iz njega.   

AKTIVNI INFORMACIJSKI ZASLON
KAMIQ ima namesto analognih merilni-
kov lahko tudi najsodobnejšo pridobitev 
na področju digitalizacije avtomobilskega 
okolja. Pred voznikom je namreč name-
ščen 10,25 palca velik zaslon, ki omogoča 
pregled vseh potrebnih informacij o vozilu, 
njegova zunanja podoba pa se lahko pri-
lagaja v petih prednastavljenih različicah. 
Ta prilagodljivi aktivni informacijski zaslon 
tako nadomešča analogne merilnike. 

OKEJ, LAURA
In kar je za Amazon Alexa, je za znam-
ko ŠKODA digitalna asistentka Laura. 
Gre za sistem umetne inteligence, ki 
lahko vozniku pomaga najti cilj naviga-
cije, izbrati glasbo in še marsikaj zgolj 
z izgovorjenimi ukazi. Lauro je mogoče 
zbuditi z »Okej, Laura«, ne moti je niti 
delujoč radijski sprejemnik, za zdaj pa 
razume šest jezikov (slovenščine žal ni 
med njimi).   

»SMO LETA 2020, IN ČE SE DOMA LAHKO 
POGOVARJAM S TELEVIZIJO, POTEM ZAME V 
AVTU RES NISO VEČ SPREJEMLJIVI ANALOGNI 
MERILNIKI IN GUMBI.«     TADEJ, 50

KAMIQ je na voljo s tremi sodobnimi in prisilno polnjenimi bencin-
skimi motorji: dva sta litrska (70 in 95 kilovatov oziroma 95 in 115 
konjskih moči), tretji je najzmogljivejši štirivaljnik s 110 kilovati (150 
konjskimi močmi). Za tiste, ki so veliko na poti, bo še vedno zanimiv 
1.6-litrski TDI (96 kilovatov/115 konjskih moči), za varčne pa prihaja 
še litrski motor s CNG-pogonom. Je pa KAMIQ eden redkih urbanih 
križancev, ki ponuja tudi možnost spretnega kompromisa pri nasta-

vitvi podvozja. Za tiste, ki hočejo več dinamike, a se ne želijo odreči 
udobju, je na voljo t. i. Sport Chassis Control, ki ponuja nekoliko 
čvrstejše in minimalno krajše vzmeti (10 milimetrov), zato pa tudi 
nastavitev delovanja blažilnikov v dveh stopnjah (športno in udob-
no). Ob tem pa voznik z nastavitvami voznega programa (Driving 
Mode Select) spreminja še nastavitev delovanja motorja, menjalnika 
DSG in servopodpore krmilnemu mehanizmu.

Zapeljite ga tudi vi. Na naslovu testiraj.skoda.si rezervirajte testno vožnjo 
z modelom KAMIQ pri izbranem trgovcu takrat, ko vam najbolj ustreza, in 
takoj boste prejeli potrditev termina. Tu vas čakajo tudi vsi ostali modeli 
ŠKODA, ki jih lahko zapeljete na testno vožnjo. 

http://testiraj.skoda.si?utm_source=sc26&utm_campaign=revija_sc26


POMIRITE SE
BARVAJTE
ZA DUŠO

BARVITO  I  SIMPLY CLEVER

STE ŽIVČNI? V STRESU? IMATE VSEGA DOVOLJ? PO-
TEM SI VZEMITE TRENUTEK, OTROKOM UKRADITE 
BARVICE – IN USTVARITE ČISTVO SVOJO MANDALO.

Mandala v sanskrtu pomeni krog, povezuje pa se z meditacijo. Ta 
razkošni prikaz simetrično ali komplementarno organiziranih raz-
ličnih likov, simbolov, figur ..., razporejenih okoli središča, kar sam 
vabi k barvanju. To vam bo prineslo globok mir, sproščenost, zbra-
nost in hramonijo. Preverite!

MANDALA



V trgovini hrepeneče pogledujete proti 
obleki, kakršne sicer nikoli ne obleče-
te in ki je tudi tokrat ne boste kupili, 
ter se sprašujete, ali bi jo sploh znali 
nositi? V restavraciji vedno naročite že 
znano jed? Ali pa kdaj poskusite tudi 
kaj na videz drugačnega, nenavadne-
ga? Koliko drznih izzivov ste že spreje-
li v življenju, koliko novih začetkov ste 
ustvarili ter kako ste dandanes pripra-
vljeni na nove stvari in ljudi?

Je res vedno pravi čas za kaj novega?
Kakor za koga. Vsi potrebujemo ob-
čutek varnosti in stabilnosti, a smo 
si pri poseganju v neznano vendarle 
precej različni. Nekateri se počutijo 
varne tudi v negotovih situacijah, dru-
ge spravi v stisko že rutina. Mag. Tanja 
Sakelšek, psihologinja in vodja razvoja 
kadrov v podjetju Resalta, poudarja: 
»Okvire, znotraj katerih se počutimo 
varne, določajo različni dejavniki. Ami-

gdala v naših možganih je različno ob-
čutljiva za stres, ki ga denimo predsta-
vljajo neznane situacije. Poleg tega pa 
občutek varnosti in nevarnosti močno 
definirajo tudi osebnostne lastnosti, 
ki so kombinacija genetike in okolja, v 
katerem odraščamo in živimo.« Vsakr-
šen odziv je povsem normalen, pravijo 
strokovnjaki, in je neločljivo povezan 
z našo cono udobja. Navsezadnje tudi 
vsak otrok, ki se uči hoditi, to stori na 
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STE ZA NOVE             IZZIVE V LETU

Facebook izziv
Na Facebooku smo vas vprašali, kateri izzivi 
vas mikajo, pa zanje (še) nimate poguma, prilo-
žnosti, denarja … Kaj ste odgovorili?
1. »Jadranje okoli sveta.« Anja Z., Samo M.
2. »Skoki na smučeh.« Borut Ž.
3. »Skok s padalom.« Suzana P.
4. »Poroka, ko odplačamo avto.« Nataša V.
5. »Oddih na morju.« Štefica V.
6. »Jadranje.« Štefan F., Milena N.
7. »Reli z novo Scalo RS.« Aleksandar C.
8. »Jaz pa si pri 81 letih želim novo

jadralno padalo.« Lado L.

svoj način. Negotovo izpusti oporo in 
poskusi srečo ali pa se opira, dokler ni 
res povsem prepričan, da ne bo padel. 
Vsi pa imajo le en cilj: poskusiti kaj no-
vega, spoznati nov svet ali na znano 
pogledati z drugačne perspektive.

Onkraj meja znanega
Podobno tudi vsakdanje in celo ži-
vljenjske odločitve sprejemamo zelo 
različno. Darko Klemen, energični 
zmagovalec tekmovanja MasterChef 
2016, pravi, da nikoli ne razmišlja pre-
dolgo: »Odločim se hitro, z izzivi, ki se 
pojavijo, pa se spopadam sproti. Če 
bi preveč razmišljal, bi že medtem iz-

gubil preveč energije, ki jo lahko zdaj 
porabim za preskakovanje ovir, in bi 
stagniral.« Za številne je tak način 
preprosto preveč stresen. »Vseka-
kor pa velja: bolj ko smo izpostavlje-
ni nepredvidljivim, nenadzorovanim 
situacijam, bolj odporni postanemo 
proti njim in manj stresa nam povzro-
čajo. Tega se lahko naučimo,« opozar-
ja mag. Tanja Sakelšek.

Splača se torej izpostavljati najrazlič-
nejšim izzivom, ki so za nas še v okvi-
rih sprejemljivega, pa tudi če se nam 
zdijo banalni. Tudi tako, da greste v 
službo po novi, neznani poti, se gradi 

kondicija za obvladovanje negotove-
ga, za pripravljenost sprejemati nove 
izkušnje in preizkušnje tudi takrat, ko 
preprosto ni možnosti za umik. Seve-
da bodo nekateri še vedno samoza-
vestno nosili rumene hlače, medtem 
ko bodo druge spravile v zadrego. 
In nekateri bodo suvereno zagrizli v 
pražene kobilice, meja drugih pa bo le 
nekoliko drugačna nedeljska juha. Po-
potovanje s šotorom je za nekoga lahko 
avantura življenja, za drugega pa samo 
stres in mučenje. A to še ne pomeni, 
da izzivi niso za vse, tudi za tiste, ki se 
bojijo novosti. Prav zato je ključno, da 
si spopad z izzivom razdelimo na etape. 

ŽE VESTE, KAM BOSTE ŠLI LETOS NA DOPUST? 
NA PLAŽO, NA KATERO HODITE ŽE DESET LET, ALI 
BOSTE TOKRAT KONČNO POSKUSILI KAJ NOVEGA? 
SI SPLOH DRZNETE?

BESEDILO: Mateja Leskošek



»Takšna razdelitev je posebno pomemb-
na, ko se nove izkušnje bojimo,« poudari 
mag. Tanja Sakelšek. »Če želite prema-
gati svoj strah pred dvigali, ker vas ta v 
življenju omejuje, pač ne boste lepega 
dne zlahka stopili v dvigalo in se odpeljali 
v deseto nadstropje. To vam bo uspelo, 
če boste najprej stali pred dvigalom, si ga 
ogledovali, nato stopili v stoječe dvigalo in 
se prepričali, da se v njem ne boste zadu-
šili. Potem vam bo morda že uspelo poto-
vati v naslednje nadstropje.« Podobno je 
pri drugih odločitvah.

Izziv lahko postane priložnost
Z izzivi se najlažje spoprijemamo, kadar si 
jih postavimo sami. Pogosto pa nas splet 
okoliščin potisne v situacije, ki jih nismo 
želeli, kaj šele pričakovali. Te zarežejo v 
našo realnost in zahtevajo takojšen odziv. 
»Dobro je vedeti, da imamo praviloma tri 
možnosti: sebe prilagoditi okolju, okolje 
prilagoditi sebi ali ga zapustiti,« poudari 
mag. Tanja Sakelšek. Tanja Cerkvenik je 
imela le dve možnosti: prilagoditi sebe 
ali okolje. Meje njenega sveta so se pred 
šestnajstimi leti v enem samem trenut-
ku neznosno zožile. Iz športno aktivne, 
energije polne ženske je po padcu po-
stala paraplegičarka. Še vedno ji v ušesih 
odzvanjajo očetove besede: »Če se je že 
kateri od vas (treh sester, op. a.) moralo 

zgoditi, je najbolje, da se je tebi. Ti boš to 
prenesla.« Tanja, ki je zdaj vsak teden pet-
krat v fitnesu in na kolesu prevozi sto kilo-
metrov, se vsaj prva leta ni počutila tako, 
kot je napovedal oče. A z izzivi v glavi je 
kot mama malčice morala hitro opraviti. 
»Tako sem bila zaposlena z urejanjem no-

vega stanovanja in s privajanjem na samo-
stojno življenje, da nisem imela niti časa za 
tarnanje,« se spominja. Imela pa je veliko 
podpore in spodbude iz okolice. Ta je pri-
bližno tako pomembna, kot je lahko za 
samozavest škodljivo neprestano pobija-
nje duha. Dobri dve leti po nesreči je Tanja 
opravila enega svojih najpomembnejših 
telefonskih klicev: »Poklicala sem svojo 
bivšo trenerko in ji povedala, da želim na 
paraolimpijske igre v Peking. Vedela sem, 

da me bo prav gibanje, ki mi je bilo (za-
časno) na silo odvzeto, ozdravilo telesno 
in psihično.« Po dveh letih treninga je v 
metu kopja dosegla izjemno peto mesto, 
štiri leta kasneje v Londonu pa še sedmo. 
»Če ne bi bila paraplegičarka, se nikoli v 
življenju ne bi udeležila paraolimpijskih 
iger in ne bi šla na svetovno prvenstvo na 
Novo Zelandijo. Nikoli se ne bi poskusila 
potapljati v organizaciji IAHD Adriatic, ki 
spodbuja potapljanje oseb s poškodbo 
hrbtenjače. Ne bi bila ambasadorka do-
brodelnega teka Wings For Life in verje-
tno nikoli ne bi spoznala čudovitih ljudi, ki 
jih spoznavam zdaj.« 

Vsak ima v življenju vsaj eno omejitev: 
strah, bolezen, pomanjkanje volje in mo-
tivacije … Ampak vedno je na voljo več 
možnosti kot omejitev. Kot pravi Tanja: 
»Vznemirjati se na zalogo nima smisla. 
Seveda bi takoj zamenjala voziček za de-
lujoče noge, ampak zakaj bi si oteževala 
življenje z mislimi, s katerimi ne bom nič 
spremenila? Raje se osredotočim na tisto, 
na kar imam vpliv.«

Reprogramiranje misli
Strokovnjaki so si edini, da ima vsak moč 
spremeniti tok svojih misli in s tem slediti 
ciljem, ki si jih zastavi. Da bi začele padati 
domine sprememb, je treba podreti samo 

prvo. Morda je to najtežje, se pa obrestuje. 
Seveda kakšna domina ne pade na pravo 
mesto, ampak stranpoti so del vsake, tudi 
rutinske poti. In ni treba, da se raziskovanje 
novega, drugačnega začne z velikimi deja-
nji. »Smiselno se je izpostaviti toliko, koli-
kor smo trenutno sposobni,« poudari mag. 
Tanja Sakelšek. Če želite v kino, pa nimate 
spremljevalca, pojdite sami. Če ste si vselej 
želeli teči, začnite s hitro hojo. Z eno samo 
predrugačeno mislijo, z majhno idejo lahko 
posežete tja, kamor ste morda kdaj želeli. 
Tako se je Barbari Meža nekega dne, ko je 
kuhala za svoja otroka, porodila prva misel 
spremembe. »Če sem za domače sama 
izdelovala vegeto iz biološko pridelane ze-
lenjave in sečoveljske soli, zakaj je ne bi še 
za druge?« si je rekla takrat. Ekonomistka 
seveda ni skočila na glavo v neznane vode, 
ampak si je naredila poslovni načrt. Ta je 
nakazoval, da bi ji lahko uspelo. »Naveliča-
na sem bila rutine. Mož mi je prigovarjal, naj 
poskusim, saj sicer ne bom nikoli vedela.« 
Poskusila je in sprva je bilo ogromno gara-
nja: »Veliko sem morala stopati iz svoje cone 
udobja, ko sem se denimo začela snemati 
med kuhanjem. Ampak nekako sem splava-
la.« Danes njena blagovna znamka Barbio's z 
Biogetto samo še raste. »Seveda zdaj služ-
bo vselej nosim s seboj, ker sem precej bolj 
osebno vpletena, in včasih je težje, kot bi 
bilo v redni službi, ampak imam neprimerno 
več energije. Izzive si postavljam sama in jih 
zato lažje izpeljem. Brez njih bi bilo kar dol-
gočasno.«

Kaj, če mi ne uspe?
»Okolje si razlagamo tako, kot ustreza našim 
predpostavkam. Če želimo zamenjati službo 
in si že vnaprej rečemo, da tega ne zmore-
mo, bomo tudi pri manjših izzivih vse bolj 
negotovi, hkrati pa utrjujemo ta pogosto 
napačna prepričanja. To je tudi razlog, zakaj 
smo v povprečju bolj pripravljeni na izzive 
v mladosti, ko so naši mišljenjski vzorci še 
manj ustaljeni, manj utrjeni. Zato je bistve-
no, da že otroke in mlade postavljamo pred 
preizkušnje,« pravi mag. Tanja Sakelšek. Če 
ne poskusite, se lahko občutki neuspeha 
še poglabljajo. Če začnete korakati zmerno, 
pa se ob drobnih uspehih krepi samozavest 

za spopadanje z izzivi ob neuspehu. Primož 
Roglič se je pred kolesarsko kariero kot 
smučarski skakalec bojeval s poškodbami in 
pomanjkanjem motivacije. Star je bil dvain-
dvajset let. Prodal je motor in si kupil kolo, 
ne da bi zares vedel, koliko dela, učenja in 
raznovrstnih padcev ga še čaka. »Na stvari, 
iz katerih se kaj naučim, nikoli ne gledam kot 
na razočaranja oziroma jih ne začutim na tak 
način. Rezultati so samo šola,« pravi Rogla.

Verjeti v svojo odločitev
Čeprav za spremembe potrebujemo nekaj 
energije in volje, so te praviloma navdihu-
joče. Primož Roglič pred sedmimi leti še 
ni imel kolesa, lani pa je sezono končal kot 
najboljši kolesar na svetu. Ko se je odločil 
za nov začetek, je upal, vztrajal in prema-
goval vse, kar mu je prineslo pod kolesa. Po 
drugi strani je Darko Klemen – kljub temu 
da se je v njegovem otroštvu po soseski 
govorilo, da »iz tega pubeca ne bo nič pri-
da« – danes zelo iskan kuharski mojster. Če 
mu izzivov ne postavlja okolica, si jih po-
stavi sam in rine tako dolgo, da mu uspe. 
Ima svoj prostor za piknike Francijev vrt 
(poimenovan po očetu) in restavracijo Pri 
Marički (poimenovano po mami). Ampak 
ko nekaj doseže, ima v načrtu že naslednji 
izziv: »Seveda mi kdaj zmanjka volje, a se hi-
tro poberem. Življenje brez izzivov je zame 
pač pusto.«

Potop v globino, k sebi
»Nekega dne sem stala na mostu, moje 
življenje je bilo v popolnem razsulu. Za se-
boj sem imela težko življenje in želela sem 
ga končati,« je na javnem dogodku pred 
časom povedala najboljša slovenska po-
tapljačica na vdih, svetovna rekorderka 
Alenka Artnik. Stara je bila trideset let in 
nezadovoljna z življenjem, saj jo je močno 
obremenjevalo, ker je bil njen oče alkoholik, 
brat zasvojen z drogami in mama bolna. Vsi 
trije so umrli, s sestro Tjašo sta ostali sami. 
Ampak verjela je, da je lahko bolje. Takrat 
se je – sicer športnica od malega – na Visu 
dokončno prepustila vodi. Potopila se je na 
vdih in spoznala, da mora slediti svoji želji 
po potapljanju. Sčasoma je pustila službo in 
v vodi vse bolj utapljala slabe izkušnje pre-

teklosti. Več kot uspešno. Drži, udobje in 
varnost rutine in znanega prijata večino 
časa. Vsi to tudi potrebujemo. Toda ti-
ste res dobre stvari, ki jih pomnimo za 
vedno, se praviloma ne zgodijo v coni 
udobja, ampak zunaj nje. Le če se pre-
pustite svoji radovednosti in pogledate 
v neznano, boste izvedeli, kaj je na drugi 
strani. Ste za?

V raziskavi Superbilanca, v kateri 
smo sodelujoče spraševali, kako 
porabljajo svoj čas, so ti v veliki 
večini povsem enako razvrstili svoje 
prioritete. Nekoliko presenetljivo je, 
da je za Slovence na prvem mestu 
služba, na drugem družina in na 
tretjem prosti čas, kar se tudi ujema 
z dejansko porabo njihovega časa za 
te dejavnosti. 

Povprečno število ur, ki jih sodelujoči 
v raziskavi Superbilanca tedensko 
porabijo za posamezno dejavnost:

delo: 44 ur 

družina: 20 ur 

prosti čas: 19 ur 

spanje: 38 ur 

vožnja: 9 ur 

drugo:   38 ur 

Cilji in izzivi, ki so si jih zastavili 
sodelujoči v raziskavi Superbilanca:
• več prostega časa
• več potovanj
• več denarja
• več obiskov pri prijateljih
• več kvalitetnega časa z družino
• več športa
• manj dela
• skrb za svoje zdravje
• kratki izleti z družino 

KOLIKO DRZNIH 
IZZIVOV STE 
ŽE SPREJELI V 
ŽIVLJENJU? IN 
KAKO STE DANES 
PRIPRAVLJENI NA 
NOVE STVARI IN 
LJUDI? 
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POZOR,
UMAZAN 
MUL'C!

PRIŠLI STE PO OTROKA V ŠOLO ALI VRTEC IN NIMATE VELIKO IZBIRE: KLJUB TEMU DA SE 

NJEGOVIH ČEVLJEV DRŽI BLATO IN JE BUNDA POVSEM UMAZANA OD BREZSKRBNE IGRE S 

PRIJATELJI, MORA SESTI V AVTO, PA ČE VAS OB TEM ŠE TAKO BOLI SRCE. ZVENI ZNANO?

BESEDILO: Anja Bizjak / FOTO: Shutterstock in arhiv ŠKODA 
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Seveda, vsi starši ste se – ali pa se še 
boste – spoprijeli s tem, kako v hla-
dnejših, bolj mokrih in precej bolj uma-
zanih mesecih vzdrževati vsaj osnovno 
raven čistoče v avtu.

Kam z zimsko umazanijo?
Ko so otroci še majhni, je ključni vir 
umazanije otroški voziček, ko zrastejo, 
se umazanija preseli v potniško kabino: 
na otroške sedeže, na tla, na hrbtišče 
voznikovega in sovoznikovega sedeža. 

V prvih mesecih in letih je torej glav-
ni izziv, kako moker in blaten voziček 
spraviti v avto, ne da bi umazali ves 
prtljažnik. Tu je ključnega pomena pla-
stično dno prtljažnika ali prtljažno ko-

rito, ki ga je enostavno očistiti, hkrati 
pa z dvignjenim robom poskrbi, da se 
umazana voda ne razliva.

Z vsakim letom starosti otroka vzdr-
ževanje higienskega minimuma v avtu 
postane precej težje. Hrbtišča spre-
dnjih sedežev kaj hitro prevzamejo 
barvo blata, na steklih pa se znajdejo 
raznovrstni odtisi. Brez zaščite hrbtišč 
sprednjih sedežev tako ne bo šlo (izbe-
rite takšno, s katere boste zlahka obri-
sali vso umazanijo), prav tako ne brez 
zaščite pod otroškimi sedeži, ki pa naj 
se ne konča na robu sedišča, ampak 
naj sega čim globlje proti dnu avtomo-
bila in prepreči brcajočim nožicam stik 
z oblazinjenjem. Na tleh je v mokrem 

delu leta tako rekoč nujno namestiti 
gumene zaščite s privzdignjenim ro-
bom.

Pa še nekaj silno preprostega pride 
zelo prav: metla ali metlica. Uporabna 
je za pometanje pršiča z avtomobi-
la (in to radi delajo celo otroci!), a še 
bolj pomembno je, da z njo in s kakšno 
odsluženo brisačo očistite vse, kar ima 
namen priti v avto: umazane čevlje, za-
snežena oblačila, kolesa, vozičke, ski-
roje, smuči in sani. S tem je pol dela že 
opravljenega.

Potem otroke le še navadite, da pri 
vstopanju stopijo na gumen predpra-
žnik in ne na prag avtomobila. Če so 

premajhni, jih boste morali dvigniti in 
položiti v sedež vi, kar pa seveda spet 
zahteva precej spretnosti, če se pri 
tem ne želite umazati.

Nič tudi ne škodi, če imate v avtu pa-
ket rezervnih oblačil za vso družino. 
Sicer zavzame nekaj prostora, a se 
splača. V skrajnih situacijah – ob padcih 
v leden potok, obmetavanju z blatom 
in podobnih vragolijah – boste lahko 
otroka (no, ali sebe) preoblekli in na-
daljevali norčije ali vsaj prizanesli avto-
mobilskim sedežem. 

Čistoča kabine je skrb vseh potnikov, 
tudi otrok, zato poskrbite, da se bodo 
tega zavedali. Ko na steklo narišejo 

mastno, na hrbtišče sprednjega sedeža 
pa blatno umetnino, se ni treba jeziti. 
Raje jim, če so le dovolj stari, v roko 
potisnite krpo in tekočino za čiščenje. 
Predpražnike pod svojimi sedeži lahko 
stresejo sami, vsaj večje smeti in drob-
tine s sedežev lahko pobirajo sproti. 
Kar naenkrat bo vaš avto ostal snažen 
bistveno dlje. Z majhnimi koraki do ve-
likega cilja.

Pogostost čiščenja avta je seveda odvi-
sna od prevoženih kilometrov, življenj-
skega sloga in lastnikovih standardov. 
Strokovnjaki pa vendarle svetujejo zuna-
nje pranje vsakih nekaj tednov, posebno 
pozimi, ko ne gre pozabiti na spiranje soli 
s podvozja. Podobno kot karoserijo ozi-

PRIPOROČAMO:
•  OBLOGO ALI PLASTIČNO PRTLJAŽNO KORITO
•  ZAŠČITO HRBTIŠČ SPREDNJIH SEDEŽEV
•  PREVLEKO ZA VOZIČEK
• TORBE ZA MOKRO ŠPORTNO OPREMO IN/ALI 

OBLAČILA
• GUMIJASTE PREDPRAŽNIKE Z DVIGNJENIM 

ROBOM
•  METLICO 
•  ODSLUŽENO BRISAČO
•  PAKET REZERVNIH OBLAČIL

Z VSAKIM 
LETOM  
STAROSTI 
OTROKA JE 
VZDRŽEVANJE 
ČISTOČE  
V AVTU TEŽJE. 
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roma lak na njej uničujejo ptičji iztrebki 
in smola, tudi sol s cestišča ne deluje 
prav blagodejno na karoserijske dele 
in podvozje. In vsaj enkrat letno poleg 
rednih čiščenj svojemu avtomobilu pri-
voščite globinsko čiščenje notranjosti.

Izzivi zimske vožnje
Selitev zime in mokrote v potniško ka-
bino večino voznikov spravlja ob živce, 
a največ skrbi vendarle velja posvetiti 
nečemu drugemu: varnosti. Brezhiben 
in varen avto s kakovostnimi pnevmati-
kami ter z otroškimi sedeži, ki na testi-
ranjih dosegajo visoke ocene in jih niso 
uporabljale že generacije otrok pred 
vašimi, je gotovo najpomembnejši ele-
ment varnosti. Tu nima smisla varčeva-
ti. Je pa v to enačbo treba dodati še 
spremenljivke, na katere imate največ 
vpliva vi in vaši potniki.

Že ko načrtujete odhod, preverite sta-
nje na cesti in si za pot vzemite dovolj 
časa, hkrati pa tudi otrokom razložite, 
zakaj jih boste zbudili bolj zgodaj. Hi-
tenje se lahko predvsem pozimi slabo 
konča, poleg tega pa si, če cilj dosežete 
prej, lahko v miru privoščite jutranjo ka-
vico ali čaj.

Preden odpeljete, s skupnimi močmi 
poskrbite, da bodo očiščena vsa stekla, 
pa tudi sneg in led s karoserije. Ko je 
motor ogret in temperatura pravšnja, 
se lahko zgodi, da se bo vlaga iz notra-
njosti selila na notranji del stekel, zato 
vključite klimatsko napravo (če ni sa-
modejna), da se izognete rosenju ste-
kel, ter s pritiskom na ustrezno stikalo 
preprečite rosenje vetrobranskega ste-
kla, temperaturo pa nastavite na 20 ali 
21 stopinj Celzija. Tako med vožnjo ne 
boste zaspani, pa tudi zebsti vas ne bi 
smelo.

»Mami, zebe, mami, vroče!«
Prevažanje otrok v hladnejšem delu 
leta ima seveda še druge vidike. Se tudi 
sami sprašujete, ali otroka pred vožnjo 
sleči, čeprav je avto še mrzel, ali pa bo 
zdržal pot v bundi, če si sname kapo?

Če se le da, slecite bunde ali vsaj kar 
se da hitro po začetku vožnje načrtuj-
te postanek za slačenje. Strokovnjaki 
namreč močno odsvetujejo vožnjo v 
debelih oblačilih, posebno za otroke. 
Zato jih v sedež pripnite oblečene le 
izjemoma ali za kratke razdalje. Sami 
pa boste težko hitro in spretno rea-
girali, oblečeni v težek zimski plašč ali 
bundo, medtem ko lahko kapa zmanj-
šuje vidno polje, rokavice pa drsijo na 
volanskem obroču. Še najbolj nepri-
merni za vožnjo so okorni težki zimski 
čevlji, s katerimi imate manj občutka 
na pedalih. Če vas brez njih vendarle 
zebe v noge, jih pred vožnjo vsaj do-
bro otresite in očistite.

Na začetku poti na preglednem in ši-
rokem delu ceste z blagim zaviranjem 
– v takšnih razmerah vozite kar se da 
nežno – preizkusite oprijem. Zavorna 
pot se na zasneženi cesti lahko celo 
podvoji, na ledeni pa potroji, zato je 
treba prilagoditi varnostno razdaljo 
in hitrost, tudi če vozite avtomobil s 
štirikolesnim pogonom. Če po suhi 
cesti vozite s hitrostjo 90 kilometrov 
na uro, naj bi pri vožnji po mokri to 
hitrost zmanjšali na 60 kilometrov na 
uro, po zasneženi na 45 kilometrov na 
uro, po poledeneli pa na le 30 kilome-
trov na uro. Seveda pa se stanje na 
cesti nenehno spreminja, zato hitrost 
vseskozi prilagajajte razmeram na ce-
sti, gostoti prometa in svoji spretnosti 
z volanom.

Niti na povsem rutinskih poteh, ki jih 
znate prevoziti na pamet, si ne dovo-
lite, da vam popusti pozornost. Če 
potrebujete tišino, jo odločno zahte-
vajte (če verjamete ali ne, otroci se 
vsaj kratek čas z veseljem igrajo igro 
tišine in tekmujejo, kdo bo dlje tiho). 
In še najpomembnejše: predvidevajte. 
Drugi udeleženci v prometu morda 
niso vešči vožnje v takih razmerah ali 
njihov avto nima ustreznih varnostnih 
sistemov, otroci, ki denimo nenadoma 
prečkajo cesto, pa tudi ne poznajo 
vseh pasti in izzivov zimske vožnje.

PRIPOROČAMO:

• KAKOVOSTEN OTROŠKI SEDEŽ
• DOBRE ZIMSKE PNEVMATIKE 
• UČINKOVITO STRGALO ZA STEKLA
• ZADOSTNO KOLIČINO ZIMSKE
  TEKOČINE ZA STEKLA

SE TUDI SAMI 
SPRAŠUJETE, 
ALI OTROKA 
PRED VOŽNJO 
SLEČI, ČEPRAV 
JE AVTO ŠE 
MRZEL, ALI PA 
BO ZDRŽAL 
POT V BUNDI, 
ČE SI SNAME 
KAPO?
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Ko vas ujame nepredvideno
Obvladljive razmere na cesti se lahko v 
hipu spremenijo v zelo zahtevne. Do-
kler se premikate, je dovolj priložnosti 
za obvoz ali postanek, med katerim 
se stanje umiri. Zaplete se, ko zaradi 
zastoja ali nemogočih razmer obsta-
nete na mestu. Pozimi je možnosti za 
to veliko, predvsem na avtocestah. In 
če se z otrokom vendarle znajdete na 
cesti denimo v snežnem zastoju?

Vaša prva misel naj bo varnost. S štiri-
mi smerniki nakažite avtomobilom za 
seboj, da je pred njimi zastoj, in po-

skrbite, da na sredini vozišča ostane 
prostor za intervencijska vozila. Vsi 
potniki naj ostanejo privezani z var-
nostnim pasom. Če morate izstopiti iz 
vozila, poskrbite za zadostno vidnost 
(v vozilu morajo biti odsevni telovniki 
za vse potnike). Izstopite na strani, ki 
se drži roba vozišča, in se umaknite za 
varnostno ograjo. Čim dlje od vozišča 
bodo otroci tudi najvarneje opravili 
potrebo.

Ko za več ur obtičite v koloni vozil, 
bo avto vaše varno, toplo gnezdo, a 
le, če imate dovolj goriva. Z obiskom 

bencinskega servisa zato vsaj pozimi 
ni dobro odlašati do zadnjih litrov v 
rezervoarju, ampak naj bo ta vselej 
napolnjen do tretjine. Tudi topla ode-
ja ter nekaj hrane in pijače ne bo od-
več, ne pozabite pa niti na polnilnik za 
telefon, če vaše vozilo ne omogoča 
brezžičnega polnjenja. In seveda – tu 
je še dobra volja. Če obstanete, lahko 
iz rokava potegnete igrice iz svojega 
otroštva ali otrokom prebirate pravlji-
ce iz knjige, ki ste jo za vsak primer 
pustili v predalu. Z dobro pripravo so 
tako tudi (nepredvidljive) zimske poti 
lahko čisto prijetne.

PRIPOROČAMO:
• VERIGE ZA IZREDNE RAZMERE
• ODEJO, HRANO IN PIJAČO
• VSAJ DO TRETJINE POLN REZERVOAR
• OTROKOM LJUBO KNJIGO ALI REVIJO
• TOALETNI PAPIR
• POLNILNIK ZA TELEFON

UMAZANO I  SIMPLY CLEVER

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.infinum.porsche_group_slovenia
https://apps.apple.com/app/id1446542307
http://skodacard.si
http://skodacard.si


POKAŽI MI, KAKŠNA JE REGISTRSKA TABLICA TVOJEGA AVTOMOBILA, IN POVEM TI,  
OD KOD SI, VČASIH PA TUDI, KAKO JE IME TVOJEMU PODJETJU ALI OTROKU – IN 
KOLIKO IMAŠ POD PALCEM.

MOBILNO I  SIMPLY CLEVER

Pisana je zgodovina avtomobilskih registr-
skih tablic, tistega označevalca, po katerem 
že od daleč identificiramo lastnika vozila in 
ki ga danes naprave, kot so stacionarni ra-
darji, že dobro prepoznajo in spremenijo v 
globo, če kršimo prometne predpise. 

Porcelan in usnje, mini pločevina in 
kvadrati
Tablice označujejo, včasih pa tudi krasijo 
avtomobile že več kot 125 let. Prvi so jih 
uvedli Francozi leta 1893, in to najprej za 
policijska, nato pa še za druga vozila (na-
nje so zapisali tudi podatke o lastniku). 
Sledili so jim Nemci, Nizozemci, za njimi 
na drugi strani luže tudi Američani. Bolj 
kot oznake na tablicah so bili v tistih časih 
nenavadni oziroma nestandardizirani ma-
teriali in oblike. Ponekod si je moral lastnik 
tablico izdelati kar sam, nekaj časa so bile 

v uporabi porcelanaste (črepinje po ce-
stah so kmalu pokazale, da to ni modra 
zamisel), pa bakrene, usnjene, tudi kar-
tonaste in vse mogoče druge. O kakšnih 
enotnih barvah, oblikah, oznakah ... ni bilo 
niti govora.

Ko so se skozi desetletja avtomobili iz 
redkosti, rezervirane le za posvečene, 
spremenili v nepogrešljivo prevozno sred-
stvo za množice (pomislite, danes je samo 
v Sloveniji registriranih več kot 1,1 milijona 
osebnih vozil), so se tudi tablice počasi 
– vsaj v posameznih državah – standar-
dizirale. V večini evropskih držav so se že 
pred desetletji ustalili pri tablicah ležeče-
ga formata, najpogosteje z belo podlago. 
Zanimivo, da so bili med tistimi, pri katerih 
tablice niso bile bele, dolgo časa Avstrijci 
in Italijani. Še posebej črne tablice naših 

zahodnih sosedov so bile nekaj poseb-
nega tudi po dimenzijah. Sprednja tablica 
je bila v primerjavi z današnjo desetletja 
mikroskopsko majhna: v širino je merila 
le 26 centimetrov (danes 52), v višino pa 
manj kot šest. Posebna je bila tudi zadnja 
tablica, saj je bila po obliki bližje kvadratu 
kot razpotegnjenemu pravokotniku. To-
vrstne kombinacije so seveda že dolgo le 
zgodovinske, a z veliko sreče boste kje na 
podeželju, predvsem na italijanskem jugu, 
na kakšnem dvorišču še ugledali star avto 
s takimi oznakami.

Slovenija: od J-1 do (skoraj) KR KOLI
A vrnimo se domov. Kot se spodobi, 
se je zgodba o registrskih tablicah v 
Sloveniji začela s številko ena. Za to se 
bomo vrnili več kot sto let v preteklost, 
v čas, ko smo v Ljubljani imeli tramvaj, na 
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cestah pa so avtomobile šteli na prste 
ene roke. Ko je leta 1898 baron Anton 
Codelli v Ljubljano pripeljal prvo »kočijo 
brez konj«, se je naokrog vozil tudi brez 
tablice, ta pa se je prvič zasvetila na avtu 
barona Leopolda Lihtenbergerja. Leta 
1906, ko so na Kranjskem začeli veljati 
tudi prvi prometni predpisi, so mu do-
delili oznako J-1. O kakšni personalizaciji 
tablice v tistih časih še ni bilo govora – 
že avto je bil marsikje pravi unikat in prav 
dobro se je vedelo, čigav je. 

Eden večjih poznejših mejnikov je bilo leto 
1928, ko so v tedanji Kraljevini SHS uvedli 
poenotene tablice. Po drugi svetovni vojni 
in v desetletjih, ko se je število avtomobi-
lov hitreje povečevalo, so lastniki vozil na 
naših cestah uporabljali preproste tablice. 
Tedanje jugoslovanske so bile dolga leta 
precej dolgočasne, saj je oznako kraja in 
številke, ki so sledile, ločevala le drobna 
rdeča zvezda. 

Sprememba je sledila z osamosvojitvijo 
Republike Slovenije. Tako smo leta 1991 
začeli nameščati tablice s črkovnimi 
oznakami in grbi mest, sedežev uprav-
nih enot. Po vstopu v EU leta 2004 smo 
dodali standardizirani evropski pas na le-
vem robu v modri barvi in slovensko ze-
leno obrobo zamenjali s črno. Zelena se 
je vrnila že štiri leta pozneje, torej v letu 
2008. Večjih oblikovnih sprememb v za-

dnjem času ni bilo, spremenil se je le sis-
tem označevanja s črkami in številkami. 
Oznaki enega od enajstih registracijskih 
območij oziroma krajev (najpogostejša je 
seveda LJ) sledi grb ene od občin (teh je 
na razpolago 58), potem pa kombinaci-
ja črk (Č) in številk (Š). Danes pri novih 
tablicah velja sistem ŠŠ-ČČČ. Z njim se 

odpira možnost za več kot 1,5 milijona 
kombinacij, kar bi moralo zadoščati za 
kar nekaj časa, saj stare tablice (na pri-
mer s kombinacijo ŠŠŠ-ČČ) ostajajo v 
veljavi.

Nič več žalitev
Ob milijonu samodejno generiranih kom-
binacij pa se najde prostor še za kakšno 
posebno, po želji. Pri tem smo bili Sloven-

ci dolgo precej nekritični oziroma glede 
tega ni bilo strožjih pravil. Bi želeli koga 
kam poslati ali mu nameniti nekaj sočnih? 
Praktično do včeraj to ni bila nikakršna 
težava. Med nami živijo tudi lastniki vozil, 
ki se jim je zdelo zabavno ali izvirno na ta-
blico zapisati »Pojdi k vragu« (v angleščini 
GO TO HELL) ali »Cepec si« (v slovenšči-
ni, CE PECSI). 

Poleg tega, da je v Sloveniji izdelava re-
gistrskih tablic po izbiri relativno pre-
prosta in poceni (dobrih 130 evrov), se 
vse do leta 2018 nihče ni poglabljal v 
njihovo vsebino. Potem so na ministr-
stvu za infrastrukturo v Pravilnik o re-
gistraciji motornih in priklopnih vozil 
le zapisali, da na tablicah ni dovoljena 
uporaba »neprimernih vsebin in izra-
zov«. Tistih šaljivcev, ki so si napise v 
slogu prej omenjenih omislili v prete-
klosti, za nazaj nihče ne bo preganjal, 
a vsaj novih podobnih napisov – enako 
kot denimo kratic državnih organov, 
mednarodnih organizacij ipd., kar prav 
tako ni dovoljeno – v prihodnosti na ce-
stah ne bo.

Kaj bi napisali?
Ponosni podjetniki na tablico pogosto 
zapišejo ime svojega podjetja. Veliko 
je tudi staršev, ki izberejo imena svojih 
otrok, tisti z več domišljije pa napišejo 
svoje ime ali priimek (tako Petra recimo 
postane 5RA, Medved pa ME-2D). In ko 
smo že pri domišljiji: če je zmanjka, želja 
po posebni oznaki pa ostane, je upora-
ben tudi izraz »kar nekaj«, predrugačen 
v »kr neki«. Na domačih cestah ga lahko 
vidimo tako v kombinaciji s kranjsko re-
gistrsko oznako (KR NEKI) kot tudi na 
tablici z ljubljansko (LJ KRNEKI).

Če tudi vas mika, da bi si izbrali tablico 
po svoji želji, ni s tem nič narobe. Imejte 
pa v mislih, da se nato lahko z isto ozna-
ko naokrog vozite dolga leta, saj tablica 
časovno ni omejena. In tisto, kar se vam 
danes zdi zabavno, bo čez deset let mor-
da tudi vam zvenelo le še kot poceni, 
oguljena šala.
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#registrska

Roni Kordiš, avtor bloga Had (had.si), 
registrske tablice po izbiri evidentira že 
od leta 2014. »Ker sem vsak dan veliko 
na cesti, sem začel opazovati registrske 
tablice in ugotovil, da je veliko zanimivih, 
predvsem pa unikatnih, ki jih ustvarijo 
lastniki,« pove o svojem spletnem konjič-
ku. S pomočjo drugih uporabnikov Twit-
terja in Facebooka je z #registrska označil 
že na tisoče vozil. Katere tablice so se mu 
posebej vtisnile v spomin? »LJ UBICA, LJ 
4EVER, KR UGODNO, KR VAVICE ,« jih 
našteje na hitro. »Glede na to, da števi-
lo personaliziranih registrskih tablic vsak 
dan narašča, je težko izbrati najzanimi-
vejšo,« doda in pripomni, da na žalost ne 
moremo spregledati niti manj primernih, 
žaljivih oziroma neprimernih: »Mednje 
sodi na primer KR NAZI.«

Kordiš sicer močno dvomi, da bi bili Slo-
venci za tablice po svoji meri pripravljeni 
plačati takšne vsote, kot jih je na primer 
treba v Dubaju. »Pri nas gre predvsem za 
personalizacijo registrskih tablic, pri njih 
pa za prestiž,« meni. Sam svoje sanjske 
tablice nima in je noče. »Če bi jo želel 
imeti, bi bila tablica LJ HAD na mojem 
vozilu, ne pa na vozilu, ki ga ima nekdo v 
Ljubljani,« pravi in zaključi: »Marsikdo se 
ne zaveda, da so personalizirane tablice v 
prometu precej bolj opazne. Če delaš ne-
umnosti, si te precej hitreje zapomnijo.« 

MOBILNO I  SIMPLY CLEVER

V EU smo pri tablicah kar usklajeni. Po vzoru Irske, Portugalske in 

Nemčije, ki so že v prvi polovici devetdesetih let utirale pot skupni 

podobi, se je uveljavila širina 52 centimetrov. Zapovedan je standardizirani 

levi rob tablice z modro podlago, evropskimi zvezdami in oznako 

države. Prevladala je bela barva, pri rumeni spredaj in zadaj vztrajajo 

Luksemburžani in Nizozemci, samo zadaj pa so jo ohranili Ciprčani in iz 

Unije odhajajoči Britanci.

ZANIMIVOSTI OD VSEPOVSOD
• Status in preference se marsikje kažejo v posebnih oznakah. Papeža v Vati-

kanu prevažajo naokrog v avtu z oznako SCV 1 (kratica za Status Civitatis 
Vaticanae, Vatikanska mestna država). 

• Španska kraljeva družina namesto številk ali črk preprosto uporablja le 
kraljevi grb. 

• Pregovorno vraževerni Kitajci plačujejo bogastvo za srečne številke. V 
Hongkongu so recimo za okrog dva milijona evrov prodali tablico s srečno 
številko 28. 

• V  Veliki Britaniji je bila zadnja leta najbolj vroča oznaka F1. Lastnik jo je odkupil 
od okrajne administrativne enote v Essexu (ta si jo je lastila celo stoletje, torej 
iz časa, ko F1 še ni označeval dirk formule ena) za preračunano okrog 400.000 
evrov in tablico s to oznako namestil na svojega luksuznega Bugattija. Leta 
2018 je oznako F1 prodajal za več kot 15 milijonov, prodal pa je (še) ni.

• Uradno najdražja tablica na svetu ostaja emiratska. V Abu Dabiju so na dražbi 
že leta 2008 za dobrih 11 milijonov evrov prodali tablico s preprosto oznako 1.

• Emiratska enica, opremljena še z oznako 50 v kotu (ob jubileju Abu Dabija), 
se je na dražbi znašla tudi leta 2016. Nesojeni kupec je na licitaciji, na ka-
teri so s prodajo tablic zaslužili več kot 24 milijonov evrov, svojo registrsko 
oznako plačal s čekom. Izkazalo pa se je, da je kupec špekulant, ki ni imel 
denarja in je izdal ček brez kritja. Ker so ga ujeli, si je namesto prestižne 
tablice prislužil le triletno zaporno kazen.

• Predsedniško vozilo v ZDA, zaradi dimenzij, blindiranja in več ton sku-
pne teže ljubkovalno imenovano Zver (The Beast), si registrsko številko 800 
002 deli z več drugimi vozili predsedniške avtokaravane, a zanimiv je pod-
pis na okvirju tablice. »Taxation Without Representation« je svojevrsten 
protest proti ureditvi v državi, ki jo vodi predsednik. Sporoča namreč, da 
področje Zveznega okrožja Kolumbija, v katero sodi mesto Washington, 
nima statusa zvezne države in nima predstavnika v kongresu, je pa s svoji-
mi prebivalci seveda obdavčeno.

KAR SE VAM 
ZDAJ ZDI  
ZABAVNO,  
BO ČEZ LETA 
MORDA LE ŠE 
SLABA ŠALA.
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Kako so nastale in kaj pravzaprav pomenijo? Več o registrskih tablicah v drža-
vah od Kitajske do Rusije, Slovenije in Velike Britanije si preberite na naslovu
http://www.simplyclever.si/desifriramo-tablice/.

http://had.si
http://simplyclever.si/desifriramo-tablice/?utm_source=sc26&utm_campaign=revija_sc26
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S prvo resnejšo snežno pošiljko se za 
večino voznikov, vsaj v glavi, začne 
boj za preživetje na cesti. Toda stres 
zaradi vožnje v snegu je v glavnem 
nepotreben, če je le vaš avto v do-
brem stanju ter oborožen z vsemi po-
trebnimi zimskimi tekočinami in opre-
mo. Sploh pa stres odpade, če ima 
vaše vozilo štirikolesni pogon, zimske 
pnevmatike in sodobne sisteme za 
pomoč vozniku. Le hitrosti so v snegu 
manjše in odzivnost manj prepričljiva. 
Kako torej lahko obvladate sneg, da 
bo vožnja varna in preprosta? Tu je 
nekaj nasvetov.

 1.  Naj vam bo udobno
V zimskih razmerah mora voznik pra-
vočasno začutiti, kaj se dogaja z avto-
mobilom, zato je ključnega pomena, 
da za volanom sedite dobro in dovolj 
vzravnano, tako da ga preprosto dose-
žete tudi ob preprijemanju (predvsem 
pa, da so roke na volanu pokrčene v 
položaju petnajst do treh), ravno tako 
kot pedal plina, zavore in (morebiti) 
sklopke. Skratka, počutiti se morate 
udobno in zaznati vsako spremembo 
premikanja ali zdrs avtomobila. De-
bela zimska bunda, ki otežuje gibanje, 
rokavice (če niso prirejene za vožnjo), 
debela kapa, ki lahko zakrije pogled, 
in težki čevlji, zaradi katerih ne boste 
mogli pravilno oceniti sile na zavornem 
pedalu, ne sodijo za volan.

 2.  Vozite tekoče in zmerno
Ko sta pod kolesi vašega avtomobi-
la sneg in led, je oprijem ne glede na 
pnevmatike in pogon slab. Zato je nuj-
no, da vozite zmerno in tekoče, brez 
nenadnih sunkov, (pre)odločnih zavi-
ranj, potegov volana, kaj šele silovitih 
pospeševanj. Vse to lahko namreč vodi 
do izgube oprijema, kar pomeni, da 
ste blizu zdrsa, ko je avto težko spet 
spraviti pod nadzor. Tudi speljujte po-
časneje, z enakomernim dodajanjem 
plina – vsako vrtenje kolesa v prazno 
pomeni, da ste prekoračili mejo opri-
jema, hkrati pa tudi dodatno izgubo 
energije. Pri pogonu na zadnji kolesni 

par je začetno speljevanje še težje, saj 
imajo modeli s pogonom spredaj na is-
tem koncu tudi motor (po večini) in je 
tako pritisk na podlago (ter s tem opri-
jem) boljši kot pri pogonu zadaj.

Med vožnjo po zasneženi cesti počasneje 
obračajte volan, v zavoj vstopajte zlago-
ma in tako ostanite znotraj meja oprije-
ma. Avtomobil bo morda res rabil kakšno 
sekundo več, da bo odreagiral, vendar bo 
po blagem zdrsu spremenil smer. Dajte 
mu torej čas, ne popravljajte volana pre-
več sunkovito in bodite pripravljeni na 
zakasnjene odzive, tudi pri pospeševanju 

in predvsem zaviranju. In v prometu pred-
videvajte, kaj se lahko zgodi. To vam bo 
dalo dovolj časa za ustrezno reakcijo.

 3.  Počasi v zavoj, hitro iz njega
Najvarnejša in najzanesljivejša vožnja 
skozi zavoj pomeni, da vanj zapelje-
mo počasi in iz njega hitreje. To velja 
tako za pogon na prednji in zadnji ko-
lesni par kot tudi za štirikolesni pogon. 
Zmotno je namreč prepričanje, da je 
hitrost skozi zavoj s sodobnim štiriko-
lesnim pogonom lahko večja. Če boste 
prehitro vstopili v zavoj, vam tudi 4×4 
ne bo pomagal in preprečil zdrsa pro-

ti zunanjemu robu zavoja (in morda še 
naprej). Postopoma torej zmanjšujte 
hitrost pred zavojem, in šele ko začu-
tite, da so prednje pnevmatike našle 
oprijem, polagoma zavijte. Ko je avto 
usmerjen v pravo smer in se bližate 
vrhu zavoja, pa lahko odločneje poho-
dite pedal za plin in izkoristite oprijem, 
ki vam ga ponuja pogon 4×4. Morda 
bodo prednja kolesa za trenutek še iz-
gubila oprijem, toda že hip zatem bo 
sistem prenesel več navora na zadnjo 
os in ta bo z blagim zdrsom pomagala 
pri zavijanju. Tudi v tem primeru velja: 
odločno da, ihtavo raje ne.

S prednjim pogonom je podobno, le 
malce kasneje in nežneje je treba po-
speševati. Pogon na zadnji kolesni par 
ima nekaj posebnosti, predvsem pa bo 
iz smeri prej nekoliko zdrsnil zadek (do-
kler ga ne umirijo asistenčni sistemi, t. i. 
prekrmarjenje), kar pomeni, da je vstop 
v zavoj oziroma zavijanje lažje, pospeše-
vanje pa mora biti zmernejše.

 4.  V hrib vedno s pravšnjo mero hitrosti
Sicer je vzdrževanje stalne hitrosti pri 
vožnji navkreber v snegu nujno, toda 
ko se znajdete pred daljšo vzpetino (še 
posebej zunaj utrjenih cest), je vendar-
le treba najprej pospešiti in vzdrževati 
višje vrtljaje motorja, da boste ohranili 
gibanje avtomobila ter predvsem do-
volj moči in navora na vseh kolesih, tudi 
ko ta začnejo drseti. Odločen začetek 
vzpona je torej ključen, da prebredete 
sneg in se vzpnete do vrha. Pri vožnji 
navkreber imajo modeli s pogonom na 
zadnji kolesni par nekaj prednosti, saj se 
teža ob pospeševanju premakne nazaj 
in je tako oprijem zadnjih koles boljši. 
Vedno pa velja: vzdržujte hitrost, ne 
upočasnjujte in ne ustavljajte (če to ni 
nujno). Speljati v hrib je v snegu namreč 
bistveno težje.

 5.  Nikar ne blokirajte koles
Predvsem pri vožnji navzdol (pa tudi si-
cer) bodite pozorni na prednja kolesa. 
Če blokirajo in začnejo drseti, avtomo-
bila ni več mogoče pravilno nadzorovati 

DEBELA 
BUNDA, 
ROKAVICE, 
KAPA IN TEŽKI 
ČEVLJI NE 
SODIJO ZA 
VOLAN. 

SICER JE BELA PODLAGA NA CESTAH VSE 
REDKEJŠI POJAV, A BREZ VSAJ NEKAJ SNEGA 
ZIME VENDARLE NI. IN VOŽNJA V SNEGU IMA 
SVOJE POSEBNOSTI, KI JIH JE DOBRO POZNATI.

VAS 
JE KAJ 
STRAH 
VOZITI  
V SNEGU?
BESEDILO: Matjaž Korošak / FOTO: Getty Images in arhiv ŠKODA
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KATERI SO IN KAKO DELUJEJO 
KLJUČNI PODPORNI SISTEMI ZA 
VOŽNJO POZIMI? SPOZNAJTE JIH.

 ŠTIRIKOLESNI POGON 4×4 
Za vsak malo resnejši izlet v snegu 
je nujen štirikolesni pogon. Elektro-
hidravlični sistem s številnimi tipali 
vseskozi nadzira, kaj se dogaja z avto-
mobilom, in tako bliskovito prilagaja 
razmerje med navorom, ki se prene-
se na prednjo os, in tistim, ki gre na 
zadnjo os. Zaradi vseh tipal in sodob-
nih nadzornih algoritmov je sistem 
aktiven, kar pomeni, da lahko pogon 
in razmerje v njem pripravi glede na 
pričakovano situacijo, še preden za-

res pride do zdrsa. Hkrati je ta sistem 
povsem prilagodljiv, neodvisen od 
voznika in zmore sodelovati z vsemi 
drugimi asistenčnimi sistemi.

 RAČUNALNIŠKA (ELEKTRONSKA) 
 ZAPORA DIFERENCIALA (EDL – 
 ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK 
 OZIROMA EDS – ELEKTRONISCHE 
 DIFFERENZIALSPERRE) 
Je sestavni del pogona 4×4. Sistem 
deluje na obeh oseh. Aktiven je pri 
manjših hitrostih in zavira notranje 
drseče kolo, s tem preusmerja nekaj 
navora na drugo kolo ali kolesa z več 
oprijema in tako pomaga pri vožnji po 
drseči podlagi.

XDS+ 
Gre za sistem, ki simulira delo mehanske 
zapore diferenciala. Pri vožnji v zavoj za-
zna trenutek, ko sta notranji kolesi razbre-
menjeni, ju z drobnimi zavornimi impulzi 
zavira in s tem preprečuje, da bi se prehi-
tro zavrteli v prazno. Tako ne le vzdržuje 
oprijem, ampak pomaga tudi pri usmer-
janju navora in olajšuje zavijanje. Deluje 
tako pri pogonu na prednji kolesi kot pri 
pogonu 4×4.

 STABILNOSTNI SISTEM ESC 
To je (poleg sistema ABS) eden najpo-
membnejših aktivnih varnostnih siste-
mov, ki vozniku pomaga stabilizirati vozilo 
ob nenadnem in nenadzorovanem zdrsu. 

Njegove mehanske komponente upo-
rablja večina drugih sistemov, na primer 
EDL, XDS+ … Računalniška enota nad-
zoruje kup podatkov in različnih tipal po 
vsem avtomobilu, da zaznava in analizira 
vozno dinamiko. Če tipala zaznajo zdrs, 
nadzorna enota reagira in sproži različno 
močne zavorne impulze na določenem 
kolesu ali kolesih, da stabilizira avto in ga 
pomaga spraviti v smer, ki jo je želel voz-
nik. Po potrebi pa tudi odvzame motorju 
nekaj moči, da sistem učinkoviteje stabili-
zira avtomobil.

 ESC SPORT 
Gre za poseben način delovanja sistema 
ESC, ki ga ponujajo bolj športni modeli. 

Omogoča nekaj več zabave na snegu in 
več drsenja, tudi bočnega. Sistem s tipali, 
predvsem s tipalom na volanu, in ustrezni-
mi algoritmi zaznava, če je avtomobil kljub 
zdrsu pod nadzorom. Dokler se vse do-
gaja nadzorovano, sistem dopušča nekaj 
zdrsa in odločna pospeševanja. Seveda 
pa je treba poudariti, da je ta način najpri-
mernejši za zaprte proge ali vadbišča.

 SISTEM ZA NADZOR 
 OPRIJEMA TCS (TRACTION 
 CONTROL SYSTEM), ZNAN TUDI 
 KOT ASR (ANTI-SLIP REGULATION) 
Gre za sistem, ki pomaga vzpostaviti op-
timalen oprijem pnevmatik z zavornimi 
impulzi in omejevanjem motorne moči ob 

speljevanju, predvsem na drseči podlagi, 
kot je na primer sneg. TCS je vedno ak-
tiven, seveda pa obstajajo vozne razme-
re, ki za boljši oprijem občasno zahtevajo 
nekaj več vrtenja koles v prazno. Takrat je 
sistem mogoče začasno izklopiti.

 POMOČ PRI SPELJEVANJU 
 (HILL-HOLD CONTROL) 
Sistem se samodejno vključi, kadar je na-
klon večji kot pet stopinj, in preprečuje, 
da bi avtomobil zdrsnil po klancu ali da bi 
med speljevanjem zastal motor. To pome-
ni, da je mogoče preprosto speljati v kla-
nec brez uporabe klasične ročne zavore, 
kar pri avtomobilih z ročnim menjalnikom 
prispeva tudi k manjši obrabi sklopke.

Vožnja v snegu ima nekaj zakonitosti, 
ki jih je res treba upoštevati, in to ne 
glede na pogon in naprednost meha-
nike. Zagotovo in na prvem mestu: če 
želite na cesto v vsakem trenutku, tudi 
med resnim sneženjem, potem nikar 
ne skoparite pri nakupu zimskih pnev-
matik, ki morajo poleg oznake M+S 
imeti še ikono triglave gore. In če na-
meravate zapeljati z asfalta, vam bodo 
snežne verige prišle še kako prav.

in prav hitro ga je lahko polna vsa ce-
sta. Kolesa lahko usmerjajo avtomobil, 
samo dokler se vrtijo in imajo dovolj 
oprijema. Zato je v tem primeru smi-
selno vsaj z eno stranjo avtomobila za-
peljati z utrjenega in večkrat tudi zgla-
jenega snega ali celo ob rob ceste ter 
tam najti boljši oprijem.

Predvsem pa je ob zmanjševanju hi-
trosti, in to ne le pri vožnji navzdol, po-
membno, da najprej izkoristite zavorni 
učinek motorja. Ko in če to ni dovolj, 
pa začnete zavirati čim bolj nežno, da 
predvsem prednja kolesa ne blokirajo in 
izgubijo oprijema. Sicer pa imajo mnogi 
modeli ŠKODA program Off-Road, pri 

katerem v takšnih primerih pomaga 
sistem Hill Descent Control, ki samo-
dejno zavira in vzdržuje takšno hitrost 
avtomobila, da je oprijem koles optima-
len, ter tako omogoča krmiljenje.

 6.  Ko je vendarle pregloboko …
Tudi za pogon 4×4 lahko stvari v snežnih 
razmerah včasih postanejo naporne, še 
posebno ob intenzivnejšem sneženju, 
globljem snegu in zunaj naselij. Če ste 
torej vendarle obstali, nikar ne obreme-
njujte sklopke in pogona z neusmiljenim 
vrtenjem koles. Predvsem poskusite 
izklopiti sistem za nadzor oprijema TCS 
oziroma ASR (stikalo z ikono avtomobila 
in dvema vijugama spodaj), zelo počasi in 
z občutkom dodati plin ter speljati, ne da 
bi preobremenili kolo ali kolesa (pri tem 
lahko poskusite speljati z drugo prestavo 
ali pri samodejnem menjalniku najti pro-
gram za zimsko vožnjo, če obstaja). Takoj 
ko se bo eno od koles zavrtelo v prazno, 
bo ves navor speljan tja (pri odprtem di-
ferencialu) in bo težje speljati, ne glede na 
vse nadzorne sisteme.

Seveda lahko štiri gnana kolesa pre-
nesejo na podlago več navora kot le 
dve, vendar ima tudi ta sistem ome-
jitve. V obeh primerih je smiselno 
poskusiti s tehniko nihanja. Najprej 

zapeljite nekoliko vzvratno in takoj 
zatem naprej. Ko to ponovite, bo avto 
dobil nekaj zagona, da lahko posku-
site z odločnejšim pritiskom na pe-
dal za plin. Nekaj vrtenja koles ne bo 
odveč, a pretiravati ne gre. Medtem 
lahko poskusite obrniti volan levo ali 
desno, da bodo vsaj prednja kolesa 
lažje našla nekaj oprijema tam, kjer ni 
utrjenega in zglajenega snega.

 7.  Poigrajte se z razporeditvijo teže
Za več odločnosti pri zavijanju je mogo-
če uporabiti tudi prenos teže avtomobi-
la med posameznimi manevri. Za to je 
potrebne nekaj vaje, ampak tako ali tako 
zimska vožnja zahteva nekaj prakse.

Ko zavirate, se večina teže prenese na 
prednjo os avtomobila in v tem primeru 
imajo prednja kolesa seveda več oprije-
ma, kar je mogoče izkoristiti za istočasno 
zavijanje. Hkrati bo razbremenjen zadek 
lažje zdrsnil v zavoj (če blago popusti-
te pedal za plin). Obratno je seveda pri 
pospeševanju, ko so bolj obremenjena 
zadnja kolesa, pri čemer imajo prednost 
modeli s pogonom na zadnji kolesni par, 
ali pri vožnji v zavoj, ko imata več oprije-
ma obe pnevmatiki na zunanjem robu vo-
zila. Pogonu 4×4 te pomanjkljivosti uspe 
dobro kompenzirati z inteligentnim pre-

nosom moči na premo (ali kolesa) z več 
oprijema. Modeli s pogonom na en par 
koles pa se morajo zanašati na pomoč 
zapore diferenciala in drugih sistemov za 
vzpostavitev oprijema in stabilnosti.

 8.  Na brezpotjih ne bodite leni
Ta nasvet velja predvsem za lastnike SUV-
-modelov, toda ne samo zanje. Ko vozite 
na povsem neznanem terenu, ki je pokrit 
s snegom, in se hkrati zavedate, da pod 
vami ni utrjene podlage, ne bodite preveč 
hrabri. Pred strmim vzponom ali spustom 
stopite iz avtomobila, preverite, kaj je za 
vrhom, kako globok je sneg, ali je pod njim 
utrjena ali neutrjena podlaga in kako oster 
je prevoj na vrhu, kaj je za njim … Pri tem 
bodite pozorni tudi na oddaljenost svojega 
vozila od tal in na to, pod kakšnim kotom 
lahko zapeljete na klanec, ne da bi poško-
dovali prednji del avtomobila.
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POLEG NAŠTETIH OBSTAJA ŠE NE-
KAJ SISTEMOV, KI JIH PONUJAJO 
LE SUV-MODELI.

 POMOČ PRI SPUSTU 
 (HILL DESCENT CONTROL) 
To je izjemno pomembna pomoč 
vozniku, ki lahko nevarno zaviranje 
na strmem spustu povsem prepusti 
sistemu. Ta pri tem uporablja zavi-
ranje motorja in klasične zavore ter 
tako vzdržuje hitrost spusta na rav-
ni, ki (brez zdrsa) še omogoča nad-
zor avtomobila in predvsem njegovo 
usmerjanje.

 VOZNI PROGRAM ZA SNEG 
 (SNOW MODE) 
Ta vozni program spremeni oziroma 
prikroji delovanje vseh pomožnih siste-
mov v avtomobilu, da se le-ta čim bolj 
prilagodi vožnji po drseči podlagi. Sis-
tem proti zdrsu ABS na primer reagira 
nekoliko drugače in dovoli ustvarjanje t. 
i. snežne zagozde pod kolesi, kar poma-
ga pri zaviranju, dovoli pa tudi več vr-
tenja v prazno za več oprijema zimskih 
pnevmatik. Samodejni menjalnik hitreje 
prestavi v višjo prestavo in motor se na 
ukaze s pedala za plin odziva bolj umir-
jeno. Podajanje navora je bolj zvezno.

 VOZNI PROGRAM ZA  
 TERENSKI NAČIN  
 (OFF-ROAD MODE) 
Še nekoliko bolj kompleksen je pro-
gram za terensko vožnjo, ki deluje 
do hitrosti 30 kilometrov na uro. Po-
maga predvsem v treh fazah vožnje: 
pri speljevanju, zaviranju in na strmih 
spustih. Ko je aktiviran, so vsi sistemi 
prilagojeni terenski vožnji, ki zahteva 
čim več oprijema. Poleg tega se na 
osrednjem zaslonu pojavijo digitalni 
instrumenti, ki prikazujejo podatke, 
koristne pri takšni vožnji (višinomer, 
kompas in smer prednjih koles). 

Globino snežne odeje morate seveda 
preveriti tudi pred na videz nedolžnim 
parkiranjem na travniku, ob cesti, na 
navoženem snegu … Ko namreč dno av-
tomobila nasede na stisnjenem snegu, 
tudi 4×4 ne pomaga več.

 9.  Izberite pravi vozni program
V vozilih znamke ŠKODA lahko izberete 
pravi vozni program, ki vam bo poma-
gal, da boste iz svojega avtomobila po-

tegnili največ, kar je v danih razmerah 
sploh mogoče, hkrati pa ostali varni – in 
na cesti. Predvsem je to smiselno storiti, 
še preden speljete. Najbolje je v snežnih 
razmerah izbrati program Snow (Sneg), 
ki bo delovanje vseh podpornih siste-
mov prilagodil drseči podlagi, hkrati bo 
menjalnik DSG deloval mehkeje in prej 
prestavil navzgor, motor se bo nežne-
je odzival na ukaze s pedala za plin, pri 
avtomobilih z DCC pa bo ta sistem pre-

stavil na udobno nastavitev blažilnikov 
(in s tem bo več oprijema). Podobno bo 
deloval tudi program Off-Road, ki je še 
bolj napreden. Športni program omogoča 
več zdrsa tako gnanih koles kot zadnje-
ga para, saj sta sistem za nadzor zdrsa in 
ESP nastavljena bolj ležerno ter tako ta 
program omogoča več zabave na snegu, 
če si jo seveda zaželite. A pri tem nikar 
ne pozabite na varnost – sebe in drugih 
udeležencev v prometu.

VOZITE 
ZMERNO 
IN TEKOČE, 
BREZ (PRE)-
ODLOČNIH 
ZAVIRANJ 
IN SILOVITIH 
POSPEŠEVANJ. 

OKEJ, LAURA, KAM GREVA DANES?
VOZNIKI, PRIPRAVITE SE: PRI VOŽNJI SE VAM JE PRIDRUŽILA NOVA SOPOTNICA.

Brez skrbi, ne bo zavzela dodatnega 
sedeža in tudi ne bo povzročila ljubo-
sumja v družini. Laura je namreč nova 
digitalna asistentka, ki bo voznike vozil 
ŠKODA spremljala na poteh, poslušala, 
kaj ji boste naročili, sledila navodilom, 
kam naj vas usmeri z navigacijskim 
sistemom, ali vam predvajala najljub-
šo glasbo, ne da bi vam bilo zato treba 
tipkati po zaslonu. Laura je poliglotka: 
sicer še ne zna slovensko, zato pa ji gre 
brezhibno pogovor v angleščini, nem-
ščini, španščini, francoščini, italijanščini, 
in kot se glede na tradicijo spodobi, se-
veda tudi v češčini. Se vam zdi nena-
vadno, da bi se pogovarjali z napravo? 
Gotovo niste edini, a že kmalu vas bodo 
zaradi takega razmišljanja tudi pri nas 
imeli za staromodne. Digitalne asistent-
ke namreč razumejo in znajo vse več, 
zato kaže, da bodo v prihodnje imele 
vse pomembnejšo vlogo.

Devetdesetletna asistentka?
Sodobno glasovno iskanje, kakršno 
danes omogočata na primer Apple 
(asistentka Siri) ali Amazon (Alexa), je 
uporabnikom prvi ponudil Google leta 
2002. A s prepoznavanjem človeške-
ga glasu in odzivi nanj se raziskovalci 
ukvarjajo že veliko dlje. Že leta 1952 so 
v Bellovih laboratorijih delali prve po-
skuse z napravo, ki so jo imenovali Au-
drey. Za šalo: če bi napravi dali človeško 
podobo in bi za lažjo matematiko rekli, 
da je Audrey tedaj štela dvaindvajset 

let, bi bila danes prva digitalna asistent-
ka tako stara okroglih devetdeset let. 
Razvoj se je skozi desetletja nadaljeval 
do prej omenjenih Siri, Alexe in Googlo-
ve asistentke. Posebej izdelane naprave 
za »pogovore«, kakršna je na primer 
Amazonov Echo (zelo poenostavljeno 
mu recimo zvočnik, ki posluša in izpol-
njuje ukaze, iz njega pa nato prihajajo 
Alexini odgovori), si utirajo pot vsepo-
vsod. Vsak tretji Američan, mlajši od 
trideset let, ima vsaj eno tako napravo. 
A asistentke imajo še en premični dom 
– telefone. Ker svojo Siri ali Google lah-
ko nagovorimo na vsakem pametnem 
telefonu, je jasno, da v prihodnosti ne 
bo šlo za to, da bi morali iskati način, 
kje poklicati svojo asistentko, ampak 
bodo morali tisti, ki si tega ne bodo že-
leli, pred asistentkami »bežati«. Koliko 
časa jim bo to uspevalo, pa je drugo 
vprašanje.

Številke, povezane z asistentkami, ki 
nam zjutraj povedo vremensko napo-
ved, nato predvajajo priljubljeno pesem, 
pozneje pa jih pošljemo še po nakupih, 
so astronomske. V naslednjih petih letih 
naj bi bilo vsaj v angleško govorečem 
svetu vsako drugo iskanje glasovno. Po 
nekaterih ocenah zemljani asistentke 
zgolj v angleščini vsak dan pokličemo 
večstomilijonkrat. Po navadi jim name-
nimo od tri do pet besed, največkrat 
kot vprašanje. Najpogostejša beseda je 
kako, sledijo ji kaj, najboljši in kje, pogo-

sto pa nas zanimajo tudi recepti, kako 
priti tja in tja, kaj pomeni ta in ta bese-
da, kako pripraviti to in to ... 

Zakaj samo nežnejši spol?
Zakaj govorimo o asistentkah? Ni to 
seksistično? Teorij o tem, zakaj je v 
kategoriji digitalna asistenca prevladal 
ženski glas, je več. Ena je zelo prepro-
sta: ko so začeli razvijati tehnologijo, 
so bili časi taki, da so v slogu serije 
Oglaševalci (Mad Men) asistentsko 
vlogo stereotipno pripisovali ženskam. 
Danes so odgovori, zakaj asistentka, 
ne pa asistent, seveda politično ko-
rektni: uporabniki so asistentk bolj 
navajeni, ženskemu glasu ljudje bolj 
zaupamo in ga lažje sprejmemo, mo-
ški imajo težave s tem, da bi poslušali 
druge moške ... Kakor koli že, v pri-
hodnosti bomo lahko tudi asistentko, 
pardon, asistenta ali glas izbrali sami. 
Pri Amazonu so tako že vključili prve-
ga zvezdnika: navodila vam namesto 
Alexe lahko da glas igralca Samuela L. 
Jacksona. 

LAURA JE NAJPREJ 
PRISEDLA V MODELA 
ŠKODA KAMIQ IN 
ŠKODA SCALA, 
KMALU PA BO TUDI
V DRUGE.

BESEDILO: Jak Vrečar



ODPRTA 
KUHINJA
NE POZABITE: NI SLABEGA VREMENA, SAMO SLABA OPREMA, ZATO SE TOPLO OBLECITE 
IN PELJITE SVOJE PRIJATELJE ALI DRUŽINO NA KOSILO V NARAVO. NAŠA ODPRTA 
KUHINJA JE POD MILIM NEBOM IN NA ODPRTEM OGNJU.

BESEDILO: Brina Flajs

»Stric me je vedno, v vseh letnih ča-
sih, vodil s seboj v gozd, kjer sva nato 
skupaj pripravljala hrano in uživala v 
naravi,« pripoveduje Aleksandar Alma-
žan, ki je danes skupaj s stricem Bo-
banom avtor Almazan Kitchen, enega 
najbolj priljubljenih kuharskih kanalov 
na YouTubu. »Nato sva se začela sne-
mati in ljudje so bili navdušeni, ker še 

nikoli niso videli česa takšnega.« Njun 
edinstven slog kuhanja na prostem je 
privabil že več kot 2,7 milijona naročni-
kov, njuni posnetki pa imajo na desetine 
milijonov ogledov. »Želiva ostati zvesta 
kuhanju na odprtem ognju, z organski-
mi sestavinami in s pridihom srbske 
tradicionalne kulinarike. Pa ne gre le za 
hrano, gre tudi za sproščujoče vzdušje. 

Zato vse počneva počasi, brez naglice.«
Njuni videi so terapija za sodobne 
utrujene duše. V hipu te prestavijo na 
čudovit miren kraj nekje v naravi in ti 
pustijo, da počivaš, medtem ko spre-
mljaš kulinarične spretnosti. Za vas in 
nas sta Aleksandar in Boban pripravila 
dva izvrstna recepta ter ključni nasvet: 
»Uživajte. Nikamor se ne mudi.«

KURJENJE V NARAVNEM OKOLJU ZA PRIPRAVO HRANE JE V SLOVENIJI NA SPLO-
ŠNO DOVOLJENO, V GOZDOVIH PA KURJENJE IN UPORABO OGNJA DODATNO 
OMEJUJE PRAVILNIK O VARSTVU GOZDOV. OMEJITVE VELJAJO TUDI ZA ZAVA-
ROVANA OBMOČJA, KOT JE TRIGLAVSKI NARODNI PARK ALI OBMOČJE NATU-
RE 2000. POMEMBNO JE, DA JE VSAKO KURIŠČE V NARAVI UREJENO TAKO, DA 
SE OGENJ NE MORE RAZŠIRITI, TOREJ OBDANO Z NEGORLJIVIM MATERIALOM, 
NA PRIMER S KAMNI, V  VSAJ METER ŠIROKEM PASU OKOLI NJEGA PA NE SME 
BITI GORLJIVIH SNOVI. V BLIŽINI NAJ BODO VODA, PESEK ALI ZEMLJA IN LOPATA 
ZA GAŠENJE. VES ČAS MORA OGENJ NADZOROVATI POLNOLETNA OSEBA, PO 
KONČANEM KURJENJU PA JE TREBA OGENJ POVSEM POGASITI. V  VETROVNEM 
VREMENU SE NE SME KURITI.
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Priprava: Pripravite les in zanetite ogenj. Poiščite dolgo rogovilasto palico. Sol, poper in mešanico začimb za žar zmešajte z 
rastlinskim oljem, prekrijte meso z marinado in pustite najmanj eno uro, da se absorbira. Meso nato nabodite na palico ter 
pecite na ognju vsaj uro in pol. Počasi ga obračajte in ga polivajte z marinado. Sokovi iz pečenke naj vam kapljajo v ponev. 
Približno 15 minut, preden je meso pripravljeno, naredite omako iz soka pečenke in specite koruzo. Najprej dajte v ponev 
z mesnim sokom še maslo in svež timijan ter kuhajte nekaj časa. Svežo koruzo postavite na vroče kamne okoli ognjišča 
in storže vsako minuto obrnite, dokler ne bo koruza po približno petih minutah skuhana. Ko je vse pripravljeno, preprosto 
odstranite meso s palice in ga narežite na kose. Po mesu polijte omako in ga postrezite s pečeno koruzo. 

Priprava: Zanetite ogenj. Limone narežite 
na rezine in jih skupaj s svežim koprom po-
ložite v ribo. Kameno sol v posodi zmešajte 
s pol litra vode. Zmes razdelite na polovici, 
postavite ribo na en kupček soli in jo pre-
krijte s preostankom. Pecite 20 minut. Ko 
je riba pripravljena, v ponvi segrejte oliv-
no olje ter dodajte papriko, timijan in če-
sen. Vse dobro zmešajte. Ribo odstranite z 
ognja, razbijte solno skorjo in vzemite ribo 
iz slanega oklepa. Za konec jo prelijte z za-
činjenim oljem. 

POČASI 
PEČENA 
SVINJINA

POSTRV
V SOLI

VSI LAČNI HRANE IN GOZDA PREVERITE RE-
CEPT ZA POČASI PEČENO SVINJINO, KOT GA 
PRIPOROČA ALMAZAN KITCHEN. 

VODA JE VIR ŽIVLJENJA IN MIR, KI GA DO-
ŽIVIMO OB NJEJ, JE NEKAJ PRAV POSEB-
NEGA. ODPRAVITE SE DO JEZERA ALI REKE, 
ULOVITE SVOJE KOSILO IN GA PRIPRAVITE 
PO TEM RECEPTU ZA PREPROSTO ODLIČNO 
RIBO V SOLI. 

Sestavine: 

- 800 gramov svinjske ribice

- mešanica zacimb za Zar

- pest svezega limoninega timijana

- sol in poper

- 4 koruzni storzi

- 1/2 skodelice masla

- rastlinsko olje

Sestavine: 

- sveza postrv

- 2–3 limone

- pest svezega kopra

- 4 kilogramI kamene soli

- 3–5 zlic olivnega olja

- pest svezega limoninega timijana

- 4–6 strokov cesna

- 4 zlice prekajene rdece paprike

Z NOVIM SUPERBOM SCOUT SE LAHKO ALEKSANDAR IN 
BOBAN Z VSO SVOJO KUHARSKO IN SNEMALNO OPREMO  
ODPELJETA DALEČ OD MESTNEGA VRVEŽA. �POČASI IN Z 
UŽITKOM,« KOT PRAVITA. 

Oglejte si video priprave obeh jedi na www.simplyclever.si/odprta-kuhinja.

http://simplyclever.si/odprta-kuhinja?utm_source=sc26&utm_campaign=revija_sc26
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 OBVEZNO 
 BRANJE 

ZA KOLESARJE IN VOZNIKE
KOLESARJENJE JE V VSEH LETNIH ČASIH LAHKO ZDRAVO IN UČINKOVITO, VSE DOKLER 
NE POSTANE NEVARNO. IN NESREČA LAHKO ČAKA DOBESEDNO ZA VSAKIM OVINKOM. 

NO, PA TUDI NA POVSEM RAVNEM CESTIŠČU. KAKO SE TOREJ IZOGNITI NEKATERIM 
NAJPOGOSTEJŠIM NEVARNOSTIM? 

BESEDILO: Miroslav Cvjetičanin / FOTO: Shutterstock in arhiv ŠKODA

FANT  
VOZI DEKLE  

NA KOLESU – 
ROMANTIČEN 

PRIZOR, KI PA JE 
DALEČ OD VARNE 

VOŽNJE. 
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1
prilagodi. »Četudi vem, da imam pred-
nost, poskušam predvidevati, kaj bo 
storilo vozilo, s katerim se bom srečal. 
Ko sem v drugi vlogi in z vozilom sre-
čujem kolesarje, lahko opazujem, kako 
vse kolesarji ogrožamo sami sebe, zato 
se trudim, da sam na kolesu ne ravnam 
podobno. Vsekakor pa je treba biti pozo-
ren tudi na vse pasti cestišča z raznimi 
luknjami, kamenjem in podobnimi ovira-
mi. In seveda vedno kolesarim s čelado.«

Po podatkih Javne agencije za varnost 
prometa je leta 2018 v Sloveniji največ 
kolesarjev umrlo v prometnih nesre-
čah z udeležbo osebnih avtomobilov, in 
sicer pet, sledile pa so prometne ne-
sreče, v katerih je bil udeležen samo 
kolesar, ter prometna nesreča z ude-
ležbo avtobusa. Od osmih umrlih kole-
sarjev sta zaščitno čelado uporabljala 
samo dva, štirje od osmih so povzročili 
nesrečo, ki se je zanje končala tragič-
no, trije od osmih pa so bili v času ne-
sreče pod vplivom alkohola. Vsi umrli 
kolesarji so bili moški, največ (trije) pa 
jih je bilo iz starostne skupine med 55. 
in 64. letom.

 2. NAJ VAS VIDIJO 
Po ugotovitvah Raziskovalnega centra 
za prometno varnost znamke ŠKODA 
se zaradi omejene vidljivosti oziroma 
vidnosti kolesarja zgodi precej hudih 
prometnih nesreč. »Največkrat so lučke 
in odsevniki, če jih kolesarji sploh imajo, 
premalo vidni, njihova svetloba ni dovolj 
intenzivna,« pravi Jiří Polomis iz češke 
agencije BESIP, ki si prizadeva izboljšati 
varnost v cestnem prometu. Zanimiv je 
tudi njegov nasvet voznikom avtomo-
bilov, naj med nočno vožnjo zmanjšajo 
osvetljenost armaturne plošče v avtu.

In kaj lahko za lastno varnost naredijo 
kolesarji? Polomisov nasvet je, da ve-
dno, tudi podnevi, sploh v temačnejših 
dneh, kolesarite s prižganima lučkama. 
Zadnja luč mora imeti vsaj sto lumnov, 
prednja naj bo, če je le mogoče, še 
močnejša. Za vožnjo ponoči priporoča 
utripajočo zadnjo lučko, prednja pa naj 

 1. VARNOSTNA RAZDALJA MED 
 PREHITEVANJEM ALI 1,5 METRA, 
 PROSIM! 
Prehitevanje kolesarja se zdi precej 
preprosto: voznik kolesarja dohiti, 
počaka na pravi trenutek in ga pre-
hiti. Resničnost pa je malce drugač-
na. Ko kolesar zazna, da mu nekdo 
vozi tesno za hrbtom, se počuti ne-
lagodno. 40 odstotkov kolesarjev 
je prepričanih, da so, medtem ko jih 
prehitevajo avtomobili, v veliki ne-
varnosti, kar 61 odstotkov pa jih je 
najbolj strah, medtem ko jih prehite-
vajo tovornjaki ali avtobusi. Le malo 
voznikov pa se zaveda, kako stresna 
izkušnja je njihovo prehitevanje za 
kolesarje. 

»Na kolesu v prometu ne tvegam, ker 
preprosto ne zaupam voznikom. Nikoli 
ne morete in ne smete biti popolnoma 
prepričani, da vas je avtomobilist sploh 
opazil. Vozniki pogosto tudi napačno 
ocenijo mojo hitrost, saj vozim hitreje, 
kot pričakujejo, in to je ena največjih 
nevarnosti, ki pa se je mnogi sploh ne 
zavedajo,« pripoveduje belgijska profe-
sionalna kolesarka Isabelle Beckers. Ve-
liko previdnejši so tisti vozniki, ki so tudi 
sami občasni kolesarji. Eden izmed njih 
je Jan Kopecký, član reli ekipe ŠKODA 
Motorsport. »Vedno sem pozoren na 
kolesarje in skrbim, da jih ne ogrožam. 
Vem, da je prehitevanje kolesarja neizo-
giben del prometa, in vedno se ga lotim 
zelo premišljeno.«

Praviloma vozniki ne smejo prehitevati, 
če za to nimajo dovolj prostora in bi s 
tem lahko ogrozili varnost drugih ude-
ležencev v prometu. Ker pa si je to mo-
goče razlagati na različne načine, imajo 
nekatere države, kot so Španija, Belgija, 
Francija in Avstralija, predpise, ki dolo-
čajo, da je treba kolesarja prehitevati na 
bočni razdalji najmanj 1,5 metra. V Javni 
agenciji Republike Slovenije za varnost 
prometa pojasnjujejo, da sme motorno 
vozilo, razen izjemoma, kolesarja pre-
hitevati le po levi strani. Ko se voznik 
prepriča, da se lahko premakne varno, 
nakaže prehitevanje s smerno utripalko 
in nato ob zadostni bočni razdalji ko-
lesarja prehiti po levi. Slovenska zako-
nodaja ne predpisuje, kakšna naj bi bila 
primerna bočna razdalja, priporočila pa 
so jasna, in sicer najmanj 1,5 metra na 
odprti cesti in en meter v naselju. Voz-
niki naj torej kolesarje prehitevajo tako, 
kot bi prehitevali avtomobil: v celoti naj 
zapeljejo na levi vozni pas. Še posebej 
previdni pa morajo biti v primeru, kadar 
z avtom vlečejo prikolico, ki je širša od 
vozila. Pri zavijanju je namreč zadnji del 
priklopnika zelo nevaren za kolesarje. 
Voznik mora na začetku in koncu pre-
hitevanja tudi ohranjati dovolj veliko 
razdaljo do kolesarja, da ga z vozilom 
ne zadene. 

Odgovornost za lastno varnost pa mo-
rajo prevzeti tudi kolesarji sami. Aleš 
Kalan, sekretar Kolesarske zveze Slove-
nije, bivši vrhunski kolesar in zdaj vzoren 
rekreativec, se na kolesu vedno zaveda, 
da je šibkejši člen v prometu, in se temu 

BOLJ KO SE BOMO 
MEDSEBOJNO  
SPOŠTOVALI IN  
RAZUMELI POTREBE 
TAKO KOLESARJEV 
KOT VOZNIKOV,  
VARNEJŠE BODO 
NAŠE CESTE.

KAKO HITRO SMEJO VOZITI KOLESARJI?

Evropska listina o varnosti v cestnem prometu pravi: »Tako hitro, da lahko ko-
lesar kolo stalno obvladuje in se zlahka ustavi pred pričakovano oviro. Hitrost 
mora biti prilagojena stanju ceste, gostoti prometa, vremenskim razmeram, vi-
dljivosti in preglednosti ceste, stanju vozila in morebitnega tovora, tako da lahko 
kolesar ustavi na primerni razdalji. Največja dovoljena hitrost kolesarja je na ko-
lesarskih poteh in stezah omejena na 25 kilometrov na uro, v območjih umirje-
nega prometa in območjih za pešce na pet kilometrov na uro, na drugih cestah, 
ki jih kolesar sme uporabljati, pa lahko vozi največ tako hitro kot druga vozila.« 

sveti enakomerno. Pomembna so tudi 
kolesarjeva oblačila. Omislite si vsaj od-
sevnike, ki jih namestite na koncu hlač-
nic, okoli gležnjev. Med kolesarjenjem 

so namreč ti odsevniki zelo vidni. Več 
ko imate na sebi odsevnikov, varneje je. 
Pri dnevni svetlobi pa so fluorescentne 
barve najboljša izbira.

PRI PREHITEVANJU KOLESARJEV OHRANJAJTE
VARNOSTNO RAZDALJO.

PREDEN ODPRETE VRATA, SE VEDNO PREPRIČAJTE, ALI S 
TEM KOGA OVIRATE. KO KOLESARITE, PA PREDVIDEVAJTE, 
DA SE LAHKO ODPREJO KATERA KOLI VRATA. 

S SMERNIKI VEDNO NAKAŽITE, DA BOSTE ZAVILI. 
TAKO BODO KOLESARJI VEDELI, KAJ NAMERAVATE. 

SISTEM SIDE ASSIST VAS OPOZORI NA VOZILA IN 
KOLESARJE V MRTVEM KOTU, KI SE VAM PRIBLIŽUJEJO 
OD ZADAJ.



89

4

3

 3. PAZITE SE VRAT 
Kolesar vozi mimo vrste parkiranih vo-
zil, nenadoma nekdo odpre vrata – in 
trk je neizogiben. V tem primeru sta kri-
va oba, kolesar, ki je vozil preblizu parki-
ranih avtomobilov, in nepozoren voznik, 
ki je izstopal iz avtomobila, ne da bi se 
prej prepričal, ali je to varno. 

V letu 2018 je bilo v Sloveniji največ hudo 
telesno poškodovanih udeležencev v ce-
stnem prometu prav med kolesarji. Sku-
paj se jih je hudo telesno poškodovalo 189 
(23 odstotkov vseh). V tako imenovanih 
vratnih nesrečah (dooring) se jih je poško-
dovalo kar 24, vendar na srečo brez hudih 
telesnih poškodb. 

Jan Straka iz češke policije ima učin-
kovit nasvet za vse odgovorne vozni-
ke. Poleg osnovnega pravila (poglejte 
v stransko ogledalo, preden odprete 
vrata) priporoča uporabo tako ime-
novanega nizozemskega prijema. Kaj 

to pomeni? Vrata avtomobila vedno 
odpirajte z desno roko. Ta gib namreč 
prisili voznike, da obrnejo glavo in tako 
preverijo, kaj se dogaja neposredno za 
avtomobilom. Vsi vozniki bi morali na 
ta način odpiranja vrat opozoriti tudi 
sopotnike.

Tudi kolesarji sami morajo biti pozor-
ni na avtomobile, parkirane ob cesti. 
Sploh če kolesar vidi, da je nekdo 
pred njim ravno parkiral, mora priča-
kovati, da bo ta nekdo tudi izstopil. 
Varnostna razdalja je torej nujna, po-
zornost pa še nujnejša.

 4. POZOR, MRTVI KOT! 
Vozniki največkrat naredijo usodno 
napako, ko prehitijo kolesarja in 
potem zavijejo desno ter mu s tem 
manevrom zaprejo pot. Temu pravi-
mo, da se je kolesar znašel v mrtvem 
kotu oziroma da ga voznik ni opazil 
zaradi mrtvega kota. To pa ni nevar-

VARNOSTNA 
RAZDALJA JE 
NUJNA, POZORNOST 
VSEH V PROMETU  
ŠE NUJNEJŠA. 

KAKO VARNO KOLESARIMO NA CESTI

Z DRUŽINO
1. Izogibajte se prometnic.
2. Dosledno upoštevajte cestnoprometne predpise.
3. Otrok oziroma otroci naj vozijo med obema staršema.
4. Če z otrokom kolesari eden od staršev, naj otrok vozi pred njim.
5. Vedno imejte s seboj dovolj pijače in prigrizek ter osnovno  

kolesarsko orodje.

V  VEČJI SKUPINI
1. Vedno kolesarite drug za drugim.
2. V skupini naj ne bo več kot šest kolesarjev.
3. Nikoli ne kolesarite drug ob drugem (razen če ste licencirani kolesar  

in je za vami spremljevalno vozilo z rotacijsko lučjo).
4. Dosledno upoštevajte cestnoprometne predpise.
5. Izogibajte se prometnic.
6. Vzdržujte varnostno razdaljo (med vami in naslednjim kolesarjem naj 

bo zadostna razdalja, da se lahko pravočasno izognete nesreči oziroma 
ustrezno zavirate).

7. Kolesarje za seboj opozarjajte na nevarnosti na cesti.

VOZNIK AVTOMOBILA NAJ NIKOLI NE POZABI:
1. Ko prehitevate kolesarja, to vedno nakažite s smernim kazalcem.
2. Med prehitevanjem naj bo med vami in kolesarjem najmanj 1,5 metra 

bočne razdalje.
3. Predvidite hitrost kolesarja.
4. Ob zavijanju nikoli ne pozabite na desni mrtvi kot.

no samo po prehitevanju. Vozniki ve-
likokrat spregledajo tudi kolesarje, ki 
se vozijo vzporedno z njimi na desni 
strani, po kolesarski stezi. Dostikrat 
kar pozabijo, da pri zavijanju desno 
nimajo prednosti, če kolesar po ko-
lesarski stezi, ki teče na njihovi desni, 
vozi naravnost.

»Na srečo mi kot vozniku kolesa še 
ni pretila kaka hujša nevarnost, minu-
li teden pa sem bil ravno v bližini, ko 
je voznik avtobusa zavijal na desno v 
Tivoli in spregledal kolesarko. V hipu 
sta bila kolo in kolesarka pod kolesom 
avtobusa. Na veliko splošno začude-
nje in njeno veliko srečo je kolesarka 
nemudoma vstala in odšepala, kolo 
pa je bilo kot palačinka, popolnoma 
zmečkano. Uf, kako malo je treba, da 
se zgodi nesreča, in žal se vsaka ne 
more končati tako srečno, kot se je 
ta,« nam je svojo izkušnjo zaupal To-
maž Grm, predsednik Kolesarske zve-
ze Slovenije in tudi sam zavzet rekre-
ativni kolesar.

Kako se izognemo mrtvemu kotu? Nuj-
ni sta pozornost in prilagojena hitrost. 
Ko vidimo kolesarja pred seboj, tik pre-
den hočemo zaviti na desno, ga ne pre-
hitimo, ampak upočasnimo in vozimo 
za njim, vse dokler kolesar v križišču ne 
nadaljuje svoje poti naravnost, mi pa za-
vijemo v desno. 

»Preden delim nasvete voznikom avto-
mobilov, bi kot zaprisežen kolesar apeliral 
na kolesarje, da moramo v prvi vrsti sami 
spoštovati cestnoprometne predpise in 
se ravnati po njih. Glede na to, da sem 
tudi sam občasno voznik avtomobila, bi 
drugim voznikom vsekakor svetoval, naj 

med vožnjo ne uporabljajo mobilnih te-
lefonov,« opozarja Tomaž Grm. »Sam kot 
voznik vedno opazujem tudi desno stran 
vozišča, kolesarsko stezo ali pločnik, tako 
da lahko pred križiščem, v katerem želim 
zaviti v desno, predvidevam, kaj se dogaja 
na desni strani. Preden dejansko zavijem, 
pa seveda obvezno pogledam čez desno 
ramo, da se prepričam, da ni nikogar tam. 
Je pa verjetno to zelo težko, če z eno 
roko držiš telefon na ušesu.«

 KOLESARJENJE (KLJUB TEMU) 
 POSTAJA VSE VARNEJŠE 
Kolesarji pogosto neustrezno prečka-
jo cestišče, vozijo v nasprotno smer in 
ne upoštevajo rdeče luči na semaforju, 
prav tako pa neredko ogrožajo pešce z 
vožnjo po pločniku in uporabo mobil-
nega telefona. Z analizo nesreč iz leta 
2018 so v Javni agenciji za varnost pro-
meta ugotovili, da se je več kot 80 od-
stotkov prometnih nesreč z udeležbo 
kolesarjev zgodilo v naseljih. Med naj-
pogostejšimi vzroki prometnih nesreč z 
udeležbo kolesarjev so neupoštevanje 
pravil o prednosti (26 odstotkov), ne-
prilagojena hitrost (21 odstotkov) in ne-
pravilna stran oziroma smer vožnje (16 
odstotkov). V letu 2019 pa so bili kole-
sarji pogosto žrtve voznikov, ki so jim 
odvzeli prednost, večina nesreč, ki so 
jih povzročili kolesarji, pa je bila posledi-
ca neprilagojene hitrosti ter nepravilne 
strani in smeri vožnje.

Kljub vse večjemu številu tako avto-
mobilov kot kolesarjev na cesti pa ko-
lesarjenje vendarle iz leta v leto postaja 
varnejše. V Sloveniji je bilo v letu 2018 
najmanj smrtnih žrtev med kolesarji 
v zadnjih 27 letih, še bolj spodbudno 
pa je, da med smrtnimi žrtvami ni bilo 
otrok. Po podatkih slovenske policije so 
kolesarji vedno bolj ozaveščeni, vse bolj 
se zavedajo svoje ranljivosti v prometu, 
zgoščenosti prometa in lastne odgo-
vornosti. Tudi kolesarska infrastruktura 
se iz leta v leto izboljšuje, vse več je do-
bro označenih kolesarskih stez, pa tudi 
vozniki avtomobilov se vse bolj zaveda-
jo, da na cesti niso sami. 

VARNO I  SIMPLY CLEVER
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KOT STRELA
Z JASNEGA
TO LETO BO PRELOMNO IN NAELEKTRENO: V PRODAJNE SALONE IN NA 
CESTE PRIHAJAJO ŠTEVILNI FINANČNO DOSTOPNEJŠI IN OKOLJU PRIJAZNEJŠI 
ELEKTRIFICIRANI MODELI, KI PRINAŠAJO POVSEM NOVO VOZNO IZKUŠNJO. NA 
NASLEDNJIH STRANEH VAM PREDSTAVLJAMO MODELE CITIGOe iV, SUPERB iV 
IN KONCEPT VISION iV, IZ KATEREGA BO NASTAL PRVI ELEKTRIČNI SUV ZNAMKE 
ŠKODA, TER ODGOVARJAMO NA KLJUČNA VPRAŠANJA, POVEZANA S FINANČNIMI 
UGODNOSTMI IN POLNJENJEM ELEKTRIFICIRANIH VOZIL.

Kaj lahko pričakujemo od električnih vozil ŠKODA?
No, pričakujete lahko vse, kar ste tudi doslej 
pričakovali od naših modelov. Dobili boste av-
tomobil, ki je zelo funkcionalen, ga je preprosto 
uporabljati ter ima odlično razmerje med kako-
vostjo in ceno. 

Kako pa električna vozila spreminjajo samo vožnjo?
Prvo, kar opazite, ko vozite električni avtomobil, je 
to, da je izjemno dinamičen. Daje vam zelo športen 
občutek, veliko je navora in moči. Prav tako je v 
njem zelo udobno. Ni vam treba več prestavljati, kar 
bo večini ljudi všeč. Polnjenje doma je tudi veliko 

bolj priročno kot voziti se na bencinsko črpalko. Za-
vedati pa se je treba, da morate pred daljšimi potmi 
načrtovati, kje in kako dolgo boste vozilo polnili. A 
za to imamo seveda ustrezne povezljivostne rešitve. 

Katere?
Na primer navigacijski sistem, ki vam bo omogočil 
ne le načrtovanje poti, ampak ob tem lahko upo-
števa različne možnosti polnjenja, ki jih imate ob 
poti. Pokazal vam bo tudi to, katere storitve so 
vam na različnih polnilnih mestih še na voljo, de-
nimo restavracije, kavarne in podobno, kjer lahko 
preživite čas, medtem ko se vaš avtomobil polni. 

Potem je tu nadzor nad statusom polnjenja va-
šega vozila: online, offline, v avtomobilu, od zunaj, 
na daljavo, po telefonu … Tako vam bo na voljo iz-
jemno učinkovita mreža storitev, ki bo poskrbela 
za to, da bosta tako vožnja električnega avtomo-
bila kot njeno načrtovanje kar najbolj preprosta. 

Modele ŠKODA odlikujeta odlično sedenje in 
velik prtljažni prostor. Kako bo dizajn električne-
ga vozila vplival na to?
Vsekakor bomo tudi pri električnih avtomobilih 
poudarili naše ključne vrednote. Kot pri konven-
cionalnih modelih smo se tudi tu osredotočili na 
čim večjo uporabnost, na primer s tem, da smo 
zagotovili velik prtljažnik in poskrbeli za to, da je 
avtomobil preprosto voziti. Seveda ima električ-
no vozilo nekatere posebnosti. Položaj sedenja 
na primer je zaradi baterije nekoliko višji. Lahko 
pa vam zagotovim, da boste v e-avtomobilu imeli 
prav tako odličen občutek kot v vozilih ŠKODA z 
motorjem z notranjim zgorevanjem.

ŠKODA bo že kmalu razkrila nov SUV, ki temelji 
na platformi za električni pogon MEB. Kako se 
bo razlikoval od modelov KODIAQ, KAROQ in 
KAMIQ?
Ta SUV, naš prvi MEB-avtomobil, bo predstavljal 
pravi preskok v našem oblikovanju. Tisti, ki so 
konceptno študijo VISION iV videli v živo, so že 
lahko dobili odlično predstavo o tem, kakšen bo 
ta novi avtomobil v resnici. Zelo je dinamičen in 
njegov dizajn je fascinanten. Tudi pri vozni dina-
miki gre za velik korak naprej. 

ELEKTRIČNO I  SIMPLY CLEVER

POGOVOR: DR. GUIDO HAAK, VODJA PRODUKTNEGA MENEDŽMENTA ZNAMKE ŠKODA
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Mestni malček (v dolžino meri manj kot 3,6 metra) je odslej 
na voljo le še kot povsem električno vozilo, ki ga poganja 
elektromotor in črpa energijo iz litij-ionske baterije, name-
ščene v dnu vozila. Ta ima zmogljivost 36,8 kilovatne ure in 
omogoča, da lahko CITIGOe iV z enim polnjenjem prevozi 
265 kilometrov (po WLTP). 

Na voljo so platišča s premerom 
od 14 do 16 palcev.

Sistem Lane Assist (za pomoč pri 
vožnji na svojem voznem pasu) je 

del serijske opreme.

Prostornina prtljažnika
 je 250 litrov.

Model Citigoe iV je na voljo v 
izvedbi s petimi vrati ter z 

opremskima paketoma Ambition 
in Style.

ŠKODA Connect uporabniku omogoča, 
da lahko nadzira svoje vozilo ne glede na 
to, kje je.
• Preveriti je mogoče polnjenje baterije.
• Nadzorovati je mogoče začetek in 

konec polnjenja baterije.
• Ko se baterija polni, je mogoče vključiti 

in izključiti klimatsko napravo.

Move&Fun uporabniku omogoča, da preveri stanje 
sistema neposredno v avtu.
• Omogoča nastavitev časa odhoda z aplikacijo.
• Omogoča vklop in izklop klimatske naprave.
• Med polnjenjem baterije na polnilnici je mogoče 

sočasno uporabljati funkcijo klimatske naprave in 
nadzora polnjenja.

• Omogoča vpogled v podatke vozila, kot so doseg, 
pretok energije (polnjenje, praznjenje) in regeneracija.

2,3 kW
Običajna gospodinjska vtičnica 

(AC, izmenični tok)

Polnilni kabel tipa 2
Čas polnjenja: 12 ur, 43 minut

(80-odstotna napolnjenost baterije)

7,2 kW
Wall box ali hišna polnilnica in 

javne polnilne postaje
(AC, izmenični tok)

Polnilni kabel tipa 3
Čas polnjenja: 4 ure, 15 minut

(80-odstotna napolnjenost baterije)

40 kW
Hitra (javna) polnilnica 
(DC, enosmerni tok)

Polnilni kabel tipa 4
Čas polnjenja: 1 ura

(80-odstotna napolnjenost 
baterije)

CITIGOe iV

REGENERACIJA ZAVORNE ENERGIJE
V tistem trenutku, ko voznik popusti pedal za plin, začne električni motor s 

svojo funkcijo zaviranja upočasnjevati vozilo, hkrati pa takrat deluje kot 
alternator in kinetično energijo, ki se sprošča med zaviranjem, spreminja v 
električno energijo. Ta regenerirana energija potem spet polni baterijo, ki 

poganja vozilo.

KOMBINIRANI
POLNILNI SISTEM (CSS)
Kombinirana vtičnica 
AC/DC

AC – izmenični tok
DC – enosmerni tok

ELEKTRIČNO I  SIMPLY CLEVER

MOŽNOSTI POLNJENJA
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Spoznajte model Citigoe iV.

Zaradi izjemnega zanimanja je vsa kvota vozil CITIGOe iV za leto 2020 že razprodana.
ŠKODA Slovenija si prizadeva za dodatno količino vozil za slovenski trg. Prijavite se tukaj
in o morebitni možnosti dodatnih naročil boste nemudoma obveščeni prek
elektronske pošte!

http://www.skoda.si/citigo-e-iv?wt_mc=sc25.revija_sc26
https://www.skoda.si/citigo-e-iv?wt_mc=sc26.revija_sc26
http://citigo.skoda.si?utm_source=sc26&utm_campaign=revija_sc26
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REGENERACIJA ZAVORNE 
ENERGIJE
›  V trenutku, ko voznik popusti pedal za plin, 

začne električni motor s svojo funkcijo 
zaviranja upočasnjevati vozilo, hkrati pa 
takrat deluje kot alternator in kinetično 
energijo, ki se sprošča med zaviranjem, 
spreminja v električno energijo. 

›  Ta regenerirana električna energija potem 
spet polni pogonsko baterijo, ko je 
SUPERB iV v načinu vožnje EV (električni 
pogon).

UPORABA MOTORJA 
Z NOTRANJIM 
ZGOREVANJEM
›  Na ta način je baterijo mogoče polniti do 

želene ravni napolnjenosti, ne da bi morali 
ustaviti in avtomobil priključiti na električ-
no omrežje.

SUPERB iV

SERIJSKA OPREMA OPCIJSKO

Prvi priključni hibrid znamke ŠKODA poganjata bencinski motor 1.4 TSI s 115 kilovati 
(156 konjskimi močmi) in elektromotor s 85 kilovati (115 konjskimi močmi). Največja 
sistemska moč je kar 160 kilovatov (218 konjskih moči), največji navor pa 400 nju-
tonmetrov. Sistem poganjajo prednja kolesa prek šeststopenjskega menjalnika DSG, 
kar omogoča varčno in trajnostno mobilnost brez kompromisov glede vozne dina-
mike. Emisije CO2 so pod 35 grami na kilometer. Baterijski sklop z zmogljivostjo 13 
kilovatnih ur omogoča doseg do 62 kilometrov (WLTP) zgolj z električnim motorjem, 
temu pa velja dodati še 850 kilometrov z motorjem z notranjim zgorevanjem.

AC = izmenični tok

2,3 kW
Običajna gospodinjska 

vtičnica (AC, izmenični tok)

Polnilni kabel tipa 2
Čas polnjenja: približno 5 ur

3,6 kW
Wall box ali domača polnilna postaja in javne 

polnilne postaje (AC, izmenični tok)

Polnilni kabel tipa 3
Čas polnjenja: približno 3 ure in 30 minut

Rezervoar sprejme 50 
litrov bencina.

Prostornina prtljažnika je 
485 litrov (limuzina) 
oziroma 510 litrov 

(Combi).

Baterija shranjuje energijo za pogon 
električnega motorja, prav tako shranjuje 

energijo med fazo regeneracije ter zagotavlja 
energijo za ogrevanje in pogon kompresorja 

klimatske naprave.

Aplikacija ŠKODA Connect na pametnem telefonu, 
tabličnem ali namiznem računalniku omogoča digitalno 
povezavo z vašim avtomobilom. Z njeno pomočjo lahko 

nastavite čas odhoda in istočasno vključite oziroma 
izključite delovanje klimatske naprave in/ali polnjenje 

baterije, če je avtomobil priključen na omrežje. Prav tako 
lahko na telefonu preverite stanje napolnjenosti baterije.

Na osrednjem zaslonu infotainment 
sistema lahko določite čas odhoda, 
nastavite temperaturo notranjosti, 

začetek in konec polnjenja baterije ipd.

SUPERB iV je na voljo je tudi 
kot ŠKODA SUPERB 

SPORTLINE iV ter z opremo 
Ambiton, Style ali L&K.

MOŽNOSTI POLNJENJA
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Spoznajte novi model SUPERB iV oziroma SUPERB COMBI iV

http://www.skoda.si/novi-superb/novi-superb-iv?wt_mc=sc26.revija_sc26
http://www.skoda.si/novi-superb/novi-superb-combi-iv?wt_mc=sc26.revija_sc26
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1. SUBVENCIJA
Za nakup novega električnega vozila, 
kot je CITIGOe iV, lahko pridobite 
nepovratno finančno spodbudo Eko 
sklada v višini 7500 evrov za fizične 
osebe oziroma za podjetja do 7500 
evrov ali od 45 do 75 odstotkov 
vrednosti naložbe (vrednost naložbe 
je razlika med ceno električnega in 
primerljivega klasičnega vozila, če 
to obstaja, obvelja pa nižji znesek). 
Do subvencije ste upravičeni tudi ob 
nakupu novega priključnega hibrida, 
kakršna sta denimo SUPERB iV in 
OCTAVIA iV. V tem primeru vam dr-
žava primakne 2000 evrov (z enako 
omejitvijo za pravne osebe kot pri 
električnih vozilih). Za SUPERBA iV, 
katerega maloprodajna cena s pake-
tom Ambition znaša 34.347 evrov, bi 
tako dejansko plačali 32.347 evrov.

KAKO DO SUBVENCIJE EKO 
SKLADA?* 

A) Fizične osebe
1.  Vozilo kupite in registrirate. 
2. Če ste vozilo že v celoti plačali ali pa 

ste za nakup najeli kredit oziroma 
finančni lizing, na Eko sklad najkasneje  

v dveh mesecih oddate 
vlogo (do nje pridete, če 
kliknete na QR-kodo na 
levi) in obvezne priloge:

• kopijo računa za nakup novega vozi-
la, ki se glasi na ime vlagatelja, 

• dokazilo o plačilu celotnega računa 
(bančni izpisek, plačilni nalog ...) 
oziroma v primeru finančnega lizinga 
kopijo ustrezne pogodbe,

• kopijo prometnega dovoljenja na 
ime vlagatelja, 

• kopijo potrdila o skladnosti vozila.
3. Eko sklad o pravici vlagatelja do 

spodbude odloči z odločbo najka-

sneje v 90 dneh, praksa pa kaže, da 
se to lahko zgodi že v treh tednih.

4. Subvencija se predvidoma izplača 
v 60 dneh po podpisu pogodbe 
o prejemu nepovratne finančne 
spodbude. V praksi lahko do izpla-
čila pride že v manj kot treh tednih.

B) Pravne osebe 
1. Na Eko sklad oddate vlogo (pozor, 

pred oddajo vloge ne smete skleni-
ti nikakršnih zavezujočih dokumen-
tov, na primer računa, ali plačati 
avansa). Do vloge za subvencijo 
Eko sklada za poslovne uporabnike 
pridete, če kliknete na QR-kodo 

na levi. Vlogi priložite 
kopijo predračuna in 
podatke proizvajalca 
o vozilu, ki so lahko 
del predračuna.

2. Kupite vozilo.
3. Po približno treh mesecih prejmete 

odločbo o sofinanciranju.
4. Z Eko skladom sklenete pogodbo.
5. Oddate zaključno dokumentacijo:
• podpisano pogodbo o izplačilu 
subvencije,

• kopijo računa za nakup novega vozila,
• dokazilo o plačilu celotnega računa 
oziroma v primeru finančnega lizinga 
kopijo ustrezne pogodbe,

• kopijo prometnega dovoljenja,
• kopijo potrdila o skladnosti vozila.
6. V dveh do treh mesecih prejmete 

nakazilo nepovratnih sredstev.

DOBRO JE VEDETI
Najmanj dve leti po prvi registraciji 
mora vozilo ostati registrirano in v lasti 
prejemnika subvencije, sicer mora ta vrniti 
sredstva z obrestmi vred. 

Več informacij vam je na voljo na naslo-
vu ekosklad.si.

2. NIŽJI STROŠKI VOŽNJE
Namesto osem do devet evrov za 
gorivo, ki ga avtomobili z notra-
njim zgorevanjem porabijo na sto 
kilometrov, se boste z električnim 
avtomobilom vozili že za znesek od 
enega evra naprej. Tudi če ne boste 
vedno polnili na domači polnilnici, 
ampak na javnih ali hitrih polnilni-
cah, se strošek po trenutnih ocenah 
ne bi smel povzpeti čez tri ali štiri 
evre. Če avtomobil z elektriko 
polnite ponoči, v času nižje tarife, so 
stroški polnjenja v primerjavi s ceno 
polnjenja bencinskega ali dizelske-
ga rezervoarja lahko zanemarljivi. 
Cena elektrike se ob najugodnejših 
pogojih lahko zniža tudi pod en evro 
za sto kilometrov.

3. NIŽJI STROŠKI VZDRŽEVANJA
Po ocenah koncerna Volkswagen je 
vzdrževanje električnega vozila od 
vzdrževanja klasičnega avtomobila 
cenejše za 20 do 30 odstotkov, saj 
je delov, ki bi jih bilo na servisu treba 
menjati ali popravljati, precej manj. 

Odpadejo na primer stroški za novo 
sklopko, pogonski jermen, olje in 
oljni filter, izpušni sistem … Tudi 
zavorne ploščice se obrabljajo po-
časneje, saj pri e-avtomobilu večino 
zavornega učinka ustvari regene-
rativna funkcija elektromotorja. 
Pri modelu CITIGOe iV je tako prvi 
servis po dveh letih oziroma 30 tisoč 
prevoženih kilometrih, naslednji 
pa si sledijo na eno leto ali 15 tisoč 
prevoženih kilometrov. 

Pri modelih SUPERB iV in OCTAVIA 
iV je pri 15 tisoč kilometrih treba 
zamenjati olje, prvi in vsi nadaljnji 
servisi pa si sledijo v enakem inter-
valu kot pri modelu CITIGOe iV. 

POLNJENJE DOMA
Pri nakupu električnega vozila je polnjenje eno ključnih vprašanj, lastna polnilnica pa za brezskrbno uporabo tako rekoč nujna. 
Deloma so izjema priključni hibridi, pri katerih se baterija polni tudi s pomočjo motorja z notranjim zgorevanjem. Vse, kar 
potrebujete za svojo e-mobilnost – od avtomobila do polnilnice in celo sončne elektarne –, lahko odslej kupite na enem mestu 
in se hkrati tudi dogovorite glede montaže. V prodajni mreži ŠKODA vam to omogoča partnerska znamka MOON. Kaj vam je 
torej na voljo, če vam ne zadostuje gospodinjska vtičnica?

PAMETNA STENSKA POLNILNA POSTAJA
MOON COMMUNITY
Polnilna postaja MOON Community, s katero lahko avtomobil 
preprosto polnite z izmeničnim tokom z močjo do 22 kilovatov, 
ima dva načina delovanja: »power« za hitro polnjenje in »smart« za 
inteligentno upravljanje postopka polnjenja z možnostjo uporabe 
elektrike, proizvedene doma. S stensko polnilno postajo MOON 
lahko namreč potrebno energijo pridobite tudi neposredno iz mo-
rebitnega lastnega fotovoltaičnega sistema ali iz hranilnika energije, 
ki ga napolnite z doma pridobljeno energijo ali z elektriko v času 
cenejšega toka in tako občutno prihranite. Tudi tovrstne sisteme 
prodajajo, montirajo in vzdržujejo pri znamki MOON, hkrati pa vam 
pomagajo tudi pri pridobitvi subvencij Eko sklada.

DOMAČA AC POLNILNA POSTAJA
ŠKODA iV
Z domačo polnilno postajo ŠKODA boste varno in 
preprosto polnili svoje e-vozilo z izmeničnim tokom 
z močjo do 11 kilovatov. Namenjena je za postavitev 
v garažah, podzemnih garažah in pod avtomobilskimi 
nadstreški.

DOBRO JE VEDETI
Za nakup polnilne opreme je na voljo finan-
ciranje MOON. Najdaljša doba financiranja je 
deset let. 

E-VOZILO
JE LAHKO CENEJŠE, KOT SI MISLITE

* Velja v primeru nakupa vozila ali sklenitve finančnega lizinga. Če je za vozilo sklenjena pogodba o operativnem lizingu, do subvencije niste upravičeni 
neposredno vi, ampak se izvede poseben postopek pridobitve subvencije prek lizingodajalca.

Več o polnilnih sistemih in infrastrukturi – tudi takšni, ki je primerna za poslovne uporabnike – najdete na 
moon-power.si. 

http://ekosklad.si/uploads/c3322d62-0f00-4d4a-918f-725a101655ce/64SUB-EVOB19-Vloga.pdf
http://ekosklad.si/uploads/441abb66-3be1-463a-9b15-56d6907d3c90/66SUB-EVPO19_Vloga.pdf
http://moon-power.si
http://moon-power.si


Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,0 – 4,9 l/100 km in 114 – 111 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov 

(NOx): 0,0335 – 0,0293 g/km, trdi delci: 0,00067 – 0,00041  g/km, število delcev: 0,47 – 0,06 x 1011. 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
Cena vozila že vključuje bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR z DDV in velja v primeru hkratnega financiranja vozila preko družbe Porsche Leasing 
SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in hudobrega zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja (permanentno kasko zavarovanje pri Porsche Versicherung AG, Podružnica v 
Sloveniji, permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti Zavarovalnica Sava) pod pogoji akcije SBON19. Več na www.hudobro.si in www.porscheleasing.si. Akcija velja 
do preklica. Uvoznik si pridržuje pravico do sprememb cen, opreme in ostalih podatkov brez predhodnega obvestila. Pri Easy modelih je jamstvo za doplačilo. Slika je simbolična.

*

SCALA EASY ŽE ZA 

11.999 �
S ŠKODA BONOM*

VISION iV
Konceptna študija VISION iV kot prvo vozilo ŠKODA temelji 
na modularni platformi za električni pogon (MEB) koncerna 
Volkswagen. Iz nje nastaja prvi serijski električni SUV znamke 
ŠKODA, ki bo predstavljen marca na avtomobilskem salonu v 
Ženevi.

Dva elektromotorja s sistemsko 
močjo 225 kilovatov (306 konj-
skih moči) skrbita za brezemisij-
ski pogon konceptnega vozila. 

Baterija omogo-
ča doseg do 500 
kilometrov (po 
WLTP).

Največja hitrost je 180 kilometrov 
na uro, do hitrosti sto kilometrov 
na uro pa VISION iV pospeši v 5,9 
sekunde. 

VISION iV je avtomobil s 
štirikolesnim pogonom.

Serijski SUV, ki bo nastal iz te 
študije, bo na ceste zapeljal 
konec leta 2020.

ELEKTRIČNO I  SIMPLY CLEVER

NAPOVEDUJEMO

http://www.skoda.si/ponudba-in-financiranje/modeli-easy/skoda-scala-easy?wt_mc=sc26.revija_sc26


MANJ EMISIJ,  
 VEČ ZABAVE.  
MANJ JE VEČ!

Večji doseg, več užitka v vožnji z vašim novim Superbom in več kilometrov s še nižjimi emisijami. 
To je novi priključni hibrid ŠKODA Superb, ki združuje najnovejšo e-mobilnost z zmogljivim TSI motorjem. 
Z lahkoto vas zapelje od točke A do točke B in še naprej. 
Če želite doživeti več za manj, vas vabimo, da obiščete najbližjega prodajalca vozil ŠKODA ali www.skoda.si

NOVI ŠKODA SUPERB iV

SKODA.SI

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 1,7−1,5 l/100 km in 38−35 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 

0,018 g/km, trdi delci: 0,0 g/km, število delcev: 0,83 x 1011. 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. 

http://www.skoda.si/novi-superb/novi-superb-iv?wt_mc=sc26.revija_sc26

