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Lepotice in avtomobil gredo 
že od nekdaj skupaj. Bleščeča 
pločevina in lepa dekleta. 
Prenekateremu moškemu je lepa 
ženska v športnem kabrioletu 
fetiš in mokre sanje. Avtomobilski 
saloni ne morejo brez lepotic ob 
avtomobilih in včasih avtomobili 
zasenčijo lepotice in obratno. 
In kaj imajo lepotice in zloščeni 
avtomobili skupnega? Veliko! Linijo 
športnega Ferarrija, kjer karoserija 
pokriva kolesa, lahko primerjamo 
z linijo ženskih bokov. Prenekateri 
avtomobilski dizajner je linije svojih 
avtomobilov iskal prav v ženskih 
oblinah. Tudi umetniki in fotografi 
radi slikajo žensko in avtomobil. 
Najbolj iskani so koledarji z motivi 
deklet z avtomobili. Novinarji 
prenekateri avtomobil krstimo v 
italijansko ali francosko lepotico. 
Tudi avtopralnice z lepimi dekleti so 
vedno razprodane. Lepe ženske so 
fascinirane nad lepimi avtomobili 
in nad vozniki v njih in marsikatera 
zabrede v zakonski jarem zaradi 
lepega avtomobila. Marsikateri 
moški si omisli drag in športen 
avtomobil, da bi podaljšal svoj ego 
in bil bolj zanimiv za ženski svet. 
Tudi dekleta, ki ljubijo take šoferje, 
so predmet kritik in tisti, ki imajo 
samo bicikle, jih kličejo pločevinska 
dekleta. Čudna so pota naše psihe 
in naše percepcije pomembnosti.

Matjaž Tomlje

Nicole in LamboLepotice in avtomobili
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DOMAČE NOVOSTI

Mercedes-Benzova paleta SUV vozil še nikoli 
ni bila tako bogata in raznolika kot sedaj. V 
ponudbi imajo kar 9 različnih športnih terencev, 
vse od malega GLA-ja, mimo legendarnega 
klenega terenca razreda G, do razreda S med 
SUV-ji, GLS-a v prestižni različici Maybach.
Ni čudno, da je ponudba športnih terencev 
pri Mercedesu tako bogata, ko ti globalno 
predstavljajo 36 odstotkov prodaje, v Sloveniji 
pa se kar vsak drugi kupec odloči za enega 
izmed devetih SUV-jev v ponudbi. Od leta 2014 
do sedaj se je delež razreda SUV v Sloveniji 
potrojil.
Najmanjši GLA, ki je svojo premiero doživel 
digitalno, sloni na razredu A, od svojega 
predhodnika pa je višji za kar 10 centimetrov. 
Drugi v ponudbi je GLB, ki navdušuje s svojo 
prostornostjo, saj nudi dva dodatna sedeža, 
nato sledi za razred večji GLC, ki je nesporni 
zmagovalec svojega segmenta, s terenskimi 
ambicijami, z udobjem in z zmogljivostmi, tu 
pa je še njegov kupejevski brat GLC Coupé. 
Alfa in omega prestižnega SUV razreda je GLE, 
ki smo ga premierno spoznali še v osveženi 
kupejevski različici. Na voljo bo z dizelskima 
motorjema 350d in 400d ter s hibridnima 350de 
in 350e, kakor tudi v zmogljivejših različicah 
AMG. Paleto športnih terencev zaključuje 
orjak GLS, ki je na voljo tudi v prestižni inačici 
Maybach, na vrhu terenske palete pa je seveda 
legendarni razred G. Na električni strani kot 
prvi Mercedesov električni SUV prihaja EQC, 
električni razred vozil pa se bo v prihodnosti 
razširil še z manjšima modeloma EQA in EQB.

Mercedes-Benz SUV paleta
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Pri Mercedesu so zbrali celotno SUV paleto 
na enem mestu v idiličnem okolju Vipave, 
na dvorcu Zemono. Tam gostuje ambasador 
znamke Mercedes-Benz in kuharski chef 
Tomaž Kavčič, ki je ravnokar prejel prestižno 
priznanje, svojo prvo Michelinovo zvezdico.

Anže Kopitar, Katarina Čas in Tomaž Kavčič - 
Ambasadorji znamke Mercedes-Benz

Anže Kopitar, Katarina Čas in Tomaž Kavčič –
ambasadorji znamke Mercedes-Benz



DOMAČE NOVOSTI

Znamka Volkswagen je v okviru novega 
centra mobilne prihodnosti v nakupovalnem 
centru Aleja predstavila križanca med križanci, 
popolnoma novi model T-Roc Cabriolet.
Znamka Volkswagen pri nas beleži v zadnjih 
petih mesecih kar 45-odstotni tržni delež med 
električni vozili, do konca leta pa pričakujejo, 
da se bo vodilni status samo še utrdil z vsaj 700 
prodanimi električnimi primerki.
Predpremierno so nam tako pokazali svoj novi 
showroom, opremljen po najsodobnejših 
standardih. Razstavni salon se razprostira na več 
kot 600 kvadratnih metrih, njegova poglavitna 
naloga pa ne bo prodaja vozil, temveč 
ozaveščanje in informiranje o elektromobilnosti. 
Center mobilne prihodnosti so pri Volkswagnu 
poimenovali ID. Hub. Tam je bil poleg električnih 
modelov, kot so up!, Golf in Passat, razstavljen 
tudi križanec med križanci, T-Roc v kabriolet 
različici. VW je imel model zgoraj brez že v časih 
hrošča, kasneje je to vlogo prevzel Golf, nato Eos, 
ki je odšel v pozabo, sedaj pa so platneno streho 
namestili kar priljubljenemu T-Rocu. Ta se odpre 
v 9 in zapre v 11 sekundah, kar je mogoče storiti 
med vožnjo do hitrosti 30 km/h. Na voljo bo z 
dvema bencinskima motorjema, 1.0 in 1.5 TSI, in 
sicer od 28 tisočakov dalje za osnovno različico 
in od 33 tisočakov dalje za različico R-Line.

VW ID. Hub in T-Roc Cabriolet
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Na slovenske ceste je zapeljala Škodina prodajna 
uspešnica Octavia v že svoji četrti generaciji, za katero pri 
Škodi pravijo, da nudi še več prostornosti, povezljivosti in 
emocialnosti.
Octavia je že od svojega debija srce znamke Škoda, prav 
tako je hitro postala pojem popolnega povprečnega 
družinskega avtomobila. Seveda govorimo o karavanski 
različici, katere glavni adut je prostornost, tako v kabini 
kot v samem prtljažnem prostoru. Z novo generacijo 
je Škodi na račun povečanih zunanjih dimenzij uspelo 
pridobiti še več prostora v kabini. Avtomobil še vedno 
deluje izjemno skladno, zaradi ostrih in močno odrezanih 
linij pa tudi športno in atraktivno, zaradi česar ni bojazni, 
da se v prihodnje ne bi prodajala tako dobro kot njene 
predhodnice, ki so po svetu našle že preko 7 milijonov 
lastnikov.
Z dolžino 4.689 milimetrov se je nova Octavia podaljšala 
za 19 milimetrov, različica Combi pa je zrasla za 22 
milimetrov; v širino sedaj meri 15 milimetrov več, sta pa 
obe različici, tako limuzina kot Combi, v četrti generaciji 
enako dolgi. Pri obeh različicah se je povečala prostornina 
prtljažnega prostora, in sicer pri limuzini iz 590 na 600, pri 
karavanu pa iz 610 na 640 litrov. Oblikovno, kot že rečeno, 
novo Octavio odlikujejo bolj ostre in ravne linije, nova je 
tudi oblika sprednjega odbijača in še bolj ostro zarezanih 
žarometov s serijsko LED tehnologijo za zasenčene, 
dolge in dnevne luči. Novi LED žarometi so seveda tudi 
na zadku, kjer spominjajo na tiste iz Kamiqa. Seveda je na 
voljo prevetrena ponudba litih platišč, ki si jih lastniki lahko 
omislijo v velikosti do atraktivnih 19 palcev.
Prava mala revolucija se je zgodila v kabini, kjer so celotno 
delovno okolje digitalizirali, pri čemer so vse glavne 
funkcije združene v osrednjem zaslonu, bližnjice do njih 
pa so nameščene pod ekranom na fizičnih stikalih. Serijsko 
meri ekran 8,25 palca in ima ob straneh fizične gumbe, 
medtem ko je opcijski 10-palčni zaslon popolnoma 
digitaliziran. Klasičnih analognih merilnikov ni več v 
ponudbi, že v serijskem paketu so namreč ti digitalizirani. 
Povsem nov dizajn je dobil volanski obroč, ki je dvokrak in 
se ponaša z ergonomskimi stikali za upravljanje. Na novo 
je oblikovana tudi celotna armatura v dveh nivojih, ki je 
odeta v mehkejše, na otip prijetnejše materiale. Prav tako 
so novi sedeži; na voljo so tudi ergonomski z masažno 
funkcijo, ki so debi doživeli ravno v Octavii. Prvič sta v 
Škodinem modelu projicirni zaslon in triconska klimatska 
naprava. Uporabljeni so tudi novi varnostni sistemi, kot so 
asistenca za ovire, asistenca za zavijanje levo, opozorilo ob 
izstopanju in opozarjanje na lokalne nevarnosti.
Motorna paleta je široka, tu je klasični 2.0 TDI, ki je na voljo 
v treh različicah, in sicer v 115-, 150- in 200-konjski, na 
bencinski strani pa so trije motorji, in sicer 1.0, 1.5 in 2.0 
TSI s 110, 150 in 190 konjskimi močmi. Izbrati bo mogoče 
še športno različico RS in premierno tudi priključni hibrid s 
skupno sistemsko močjo 204 KM.

Škoda Octavia
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Goodyear in e-šport

Medtem ko ekipe in navijači nestrpno čakajo na nadaljevanje sezone motošporta, industrija in širša skupnost 
zapolnjujeta nastalo vrzel z virtualnim dirkanjem, ki privablja vse več navdušencev. V svet e-športa se aktivno vključuje 
tudi Goodyear, pri čemer svoj vstop v virtualne dirke WTCR in 24 ur Le Mansa gradi na že obstoječem sodelovanju 
na vodilnih dirkalnih prvenstvih. Goodyear je namreč edini dobavitelj pnevmatik za prvenstvo WTCR, zato bodo z 
virtualnimi pnevmatikami Goodyear opremljeni vsi avtomobili, ki bodo tekmovali na tem e-športnem prvenstvu, ki 
se je pričelo 14. junija. Tako bo še pred prvo pravo dirkaško preizkušnjo v resničnem življenju, ki bo sledila kasneje v 
letošnjem letu, omenjeno virtualno prvenstvo za pnevmatike Goodyear Eagle F1 SuperSport za turne avtomobile prvi 
tekmovalni nastop na turnih dirkah iz samega svetovnega vrha.

Nova Rimčeva proizvodna linija

Oče prvega električnega superavta je leta 2018 pokazal svojo novo kreacijo C_Two, ki naj bi ponujala še več moči 
kot brutalni predhodnik Concept_One, ki je hrvaško znamko postavil na zemljevid. Specifikacijske številke so nore: 
C_Two po navedbah izumitelja hitrost 100 km/h prečka stotinko pod dvema sekundama, pospeševanje štirih 
motorjev s skupno močjo 1.914 KM in 2.300 Nm navora pa se ustavi šele pri številki 412 km/h. Da bo nova hrvaška 
strela lahko tako, kot je načrtovano, v roke kupcev romala v začetku prihodnjega leta, so sedaj v novi tovarni v 
kraju Veliko Trgovišće odprli proizvodno linijo za sestavljanje prototipov C_Two, potrebnih za finalno validacijo in 
preizkusne trke za svetovno homologacijo. Matejeva ekipa bo za vsak prototip potrebovala pet tednov, do sedaj 
pa so pripravili že 27 primerkov. Ime in finalni izgled Rimčeve električne beštije bosta razkrita konec leta.

ZANIMIVOSTI
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SFIDA COLLECTION  CHRONOGRAPH WITH TACHYMETER SCALE 
STAINLESS STEEL WITH IP GUN TREATMENT - WR 10 ATM

slo
w

at
ch

.s
i



OGLAS
rose 2s
  

14  Avto+šport M
IN

IS
TR

ST
VO

 Z
A

 Z
D

R
AV

JE
 O

P
O

ZA
R

JA
: P

R
EK

O
M

ER
N

O
 P

IT
JE

 A
LK

O
H

O
LA

, Š
K

O
D

U
JE

 V
A

ŠE
M

U
 Z

D
R

AV
JU

FA ZIMA 2019-2020.indd   48 16. 12. 2019   17:26:17

14  Avto+šport M
IN

IS
TR

ST
VO

 Z
A

 Z
D

R
AV

JE
 O

P
O

ZA
R

JA
: P

R
EK

O
M

ER
N

O
 P

IT
JE

 A
LK

O
H

O
LA

, Š
K

O
D

U
JE

 V
A

ŠE
M

U
 Z

D
R

AV
JU

FA ZIMA 2019-2020.indd   49 16. 12. 2019   17:27:03176 - AŠ marec 2020.indd   54 7. 03. 2020   11:01:35

14  Avto+šport M
IN

IS
TR

ST
VO

 Z
A

 Z
D

R
AV

JE
 O

P
O

ZA
R

JA
: P

R
EK

O
M

ER
N

O
 P

IT
JE

 A
LK

O
H

O
LA

, Š
K

O
D

U
JE

 V
A

ŠE
M

U
 Z

D
R

AV
JU

FA ZIMA 2019-2020.indd   48 16. 12. 2019   17:26:17

14  Avto+šport M
IN

IS
TR

ST
VO

 Z
A

 Z
D

R
AV

JE
 O

P
O

ZA
R

JA
: P

R
EK

O
M

ER
N

O
 P

IT
JE

 A
LK

O
H

O
LA

, Š
K

O
D

U
JE

 V
A

ŠE
M

U
 Z

D
R

AV
JU

FA ZIMA 2019-2020.indd   49 16. 12. 2019   17:27:03176 - AŠ marec 2020.indd   55 7. 03. 2020   11:01:35



Avto+šport  15  

NOVICE

Škoda Octavia Scout

Zgodba terensko naravnane Octavie se je pričela pred 13 leti in sedaj je čas za tretjo iteracijo, ki bo pritegnila predvsem 
velike družine in urbane popotnike, ki želijo v prtljažnik pospraviti svoje gorsko kolo. Na voljo bo izključno v karavanskem 
telescu, ki je prejel zaščito podvozja, prav tako pa stoji 15 mm višje od tal kot klasična sestra. Octavia Scout bo odlična 
tudi za vleko prikolice ali čolna, saj je ob izbiri najmočnejšega dizelskega motorja s prostornino dveh litrov in z močjo 
200 KM zmožna vleke do 2.000 kilogramov težkega tovora. Moč se serijsko prenaša na vsa štiri kolesa, vendar bodo 
kupci lahko izbrali tudi prednji pogon. V primerjavi s predhodnikom je model zrasel v dolžino in širino ter tako nudi 
več prostora v kabini, pohvali pa se tudi z največjim prtljažnikom v segmentu, ki znaša 640 litrov. Interier je sicer povzet 
po limuzinski Octavii; gre torej za velik korak naprej z minimalističnim pristopom, ki eliminira mnoga fizična stikala. 

Ford Fiesta Hybrid

Priljubljena kompaktna kombilimuzina Fiesta je po vzoru novega križanca Pume prejela 48-voltno blago hibridno 
tehnologijo, ki zagotavlja varčnejšo porabo goriva in odzivnejše delovanje in pospeševanje. Modeli Fiesta EcoBoost 
Hybrid so na voljo v različicah s 125 KM in 155 KM, opremljeni pa so z integriranim generatorjem, ki ga poganja 
jermen. Ta nadomešča standardni alternator ter omogoča zajem in shranjevanje energije, ki se sicer izgubi pri 
zaviranju in vožnji s potisnim hodom, za polnjenje 48-voltnega litij-ionskega paketa baterij. Uvedbo pogonskega 
sklopa EcoBoost Hybrid spremljajo nove tehnologije za pomoč vozniku, med katerimi izstopa aktivni tempomat s 
funkcijo Stop & Go in s prepoznavanjem prometnih znakov z omejitvijo hitrosti, zasnovan za manj stresno vožnjo na 
avtocestah in v mestu. Obenem je Fiesta bolje povezana na račun vpeljave serijskega modema FordPass Connect.
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Kia Picanto

Kiin najmanjši model Picanto je prejel osvežitev, ki poleg subtilnih modifikacij zunanjega izgleda prinaša tehnologije iz 
višjih razredov. Oblikovalci so dizajn pretresli pri vseh inačicah, spremembe pa so najbolj opazne pri športni izvedenki 
GT-Line, ki je prejela ostrejši prednji in zadnji odbijač, medtem ko masko v obliki tigrovega nosu z rdečimi vložki obdaja 
pasica v imitaciji kroma. Nove so tudi luči na obrazu in zadku, ki svetijo v LED tehniki. Mestni avtomobilček je korak 
naprej naredil tudi v kabini, ki ponuja raznolike možnosti personalizacije. Posodobljen je multimedijski sistem, ki ga 
je mogoče upravljati preko večjega, 8-palčnega lebdečega zaslona. Ta razvaja z varnostnimi pomagali, ki so običajno 
rezervirana za večja in dražja vozila, s čimer se Picanto uveljavlja kot eden najbolj varnih avtomobilov v svojem razredu. 
Model, ki je s prenovo pridobil dva nova bencinska motorja, bo v prodajne salone zapeljal v tretjem četrtletju 2020.

Fiat 500

Pri Fiatu so marca ponovno izumili ikonični model 500, ki je v tretji iteraciji postal 100% električno vozilo, vendar so 
pokazali zgolj kabrio različico. Sedaj je pred nami še novi hatchback, ki prav tako ni izgubil svojega priljubljenega 
retro stila. Grajen je na novi platformi, s čimer je malce zrasel v vse smeri, kar obljublja več udobja v kabini. Poleg 
električnega pogona s 87 kW moči, 320-kilometrskim dosegom in polnilnim časom do 80 % v 35 minutah (preko 
hitrega polnilca), so ključnega pomena tudi prenove na področju povezljivosti in avtomatizacije. Novi cinquecento 
je namreč prvi prejel nov operacijski sistem UConnect 5, ki sodeluje z 10,25-palčnim zaslonom, hkrati pa je tudi 
prvi urbani malček, ki dosega drugo stopnjo standarda SAE za samostojno vozeča vozila. Novega brezemisijskega 
Fiata 500 v hatchback preobleki bodo tako kot original iz leta 1957 izdelovali v Torinu.

Avto+šport  15  
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI

TAG Heuer Formula 1

Da bosta dirkača Formule 1 Max Verstappen in Alexander Albon s ponosom 
zastopala barve Red Bulla, so pri moštvenem urarskem partnerju TAG Heuer 
pripravili krasen časomer. Švicarji so se z novo posebno izdajo kolekcije F1 poklonili 
partnerstvu z rdečimi biki, ki traja že od leta 2016. Prav zato so izbrali njihove 
prepoznavne barve – modro, rdečo in rumeno, ki jih najdemo tudi na dirkalniku 
RB16 za sezono 2020. Kronograf svojo športno naravo poleg dizajna številčnice in 
zapestnice iz nerjavečega jekla izraža z ohišjem, ki je vodoodporno do 200 metrov.

Kolekcija golf palic Bentley

Da bodo lastniki Bentleyjev svojo pripadnost prestižni 
znamki lahko izkazovali tudi na zelenicah, so Britanci 
pripravili kolekcijo golf palic. Bentleyjeva nova linija za 
golf je namenjena tako začetnikom kot profesionalnim 
golfistom, ki od opreme pričakujejo maksimalno 
zmogljivost. Ustvarjalci so se zgledovali po luksuznem 
Continentalu GT in tako združili napredne materiale z 
vrhunsko izdelavo. Za vsako palico v setu so uporabili 
kombinacijo titana, jekla, aluminija in karbona, ki 
zagotavlja odlično delovanje tudi na zahtevnem terenu. 
Krasen izgled so zaključili z detajli zelene in logotipi 
slovitih kril.
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Kolekcija oblačil in dodatkov BMW

Bavarska znamka BMW se je tokrat lotila dizajniranja oblačil in modnih dodatkov, 
pri tem pa jih je vodil oblikovalski princip preprostosti. Kot je v navadi, so Bavarci 
pripravili tri linije, izmed katerih z največ raznolikimi kosi razvaja klasična kolekcija, 
ki izraža urbani slog sodobnih popotnikov. Bolj vpadljiv izgled tako na dirkališču 
kot na ulici medtem izražata kolekciji M in M Motorsport, ki ponujata športna in 
funkcionalna oblačila za prave oboževalce znamke. Liniji ostajata zvesti ikoničnim 
barvam in logotipom BMW in M, ki so všiti ali vtisnjeni na oblačila. 

NOVA PARFUMSKA VODA BOISÉE
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BMW M5 COMPETITIONNOVOSTI

S tem ko je pod nož odšla serija 5, so ljubitelji bavarske znamke začeli nestrpno 
pričakovati, da bo tančico odvrgel še njen ultimativni sorodnik. Zloglasni M5 
je z zastrašujočim osmakom in njegovimi 600-konjskimi asistenti zasedel svoje 
legitimno mesto na vrhu modelne družine, ki ji bo vladal brez usmiljenja.

Avto+šport  19  
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Če je klasična serija 5 eden od najbolj 
elegantnih primerkov razreda 
prestižnih poslovnih limuzin, 
tega zagotovo ni mogoče trditi 

za petico, ki v oznaki nosi najmočnejšo črko 
na Zemlji. V diviziji M so namreč poskrbeli, 
da bo svojo temperamentno persono 
mimoidočim sporočala na prvi mah. Črna 
obroba ledvičk z dvojnimi lamelami in s 
slovito značko skupaj s hlastajočimi režami 
za zajem zraka in z zatemnjenimi žarometi 
ustvarjajo strašno prezenco, še posebej, ko 
jih kombiniramo z vročo rdečo karoserijo, 
mnogoterimi črnimi okraski in 20-palčnimi 
platišči, ki jih je radodarno posodil 
zastavonoša M8.
A verjetno vas bolj kot specifikacije 
izgleda zanima, kaj so mojstri oddelka 
M izbrali za utripajoče srce te kultne 
visokozmogljivostne limuzine. Držali so se 
preverjene pogonske enote, ki jo je uvedla 
predhodna generacija; za dvig utripa bo 
tako skrbel turbopolnjeni osemvaljnik, ki 
kot doslej iz prostornine 4,4 litra iztiska 
silnih 600 konjskih moči in 750 Nm navora, s 
katerimi voznik upravlja že pri 1.800 vrtljajih. 
V povezavi z 8-stopenjskim avtomatikom, 
ki omogoča pretikanje preko obvolanskih 
uhljev, motor dostavlja zelo prepričljive 
karakteristike: 0-100 km/h bo M5 obdelal 
v zgolj 3,4 sekunde. Najvišjo hitrost sicer 

RAZLICICA 
COMPETITION 
IZHODNO MOC 
DVIGNE NA 625 
KM, PODVIG 
DO STOTKE PA 
SKRAJŠA NA 
3,3 SEKUNDE.

elektronske varuške omejijo na 250 
km/h, a opcijski paket M Driver’s 
Package emocionalnemu športniku 
dopusti, da pot nadaljuje, vse dokler 
števci digitalne instrumentalne 
plošče ne izpišejo 305.
Za vse, ki jim okrogla številka 600 
KM pač ne paše, je tu tekmovalna 
različica Competition, ki izhodno 

moč dvigne za 25 konjičkov, podvig 
do stotke pa skrajša za desetinko 
sekunde. Obe inačici modela M5 
sta po vzoru predhodnika serijsko 
opremljeni s štirikolesnim pogonom. 
A brez skrbi, M-ov predelan xDrive na 
srečo puristov omogoča vključitev 
zgolj zadnjega pogona, a le, ko se 
izklopi sistem za nadzor stabilnosti… 

saj vedo, kaj lastniki nameravajo 
početi. Ko pa bodo ti zadostili svoje 
apetite po driftanju, bodo na račun 
4WD uživali v enkratnem oprijemu 
pri vseh cestnih in vremenskih 
razmerah.
Pri BMW-ju nas dražijo z 
informacijo, da bo pošastni stvor 
med pospeševanjem vzburjal s 
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Iz zastavonoše M8 se je preselil nov operacijski sistem, s 
katerim voznik menja med voznimi programi in si po svojih 
željah kalibrira preciznost delovanja pogona, šasije in volana.

presenetljivo močno zvočno sledjo. Kot pri 
vsakem vozilu z značko M so tudi tokrat šasijo 
prilagodili zmogljivosti motorja in tako omogočili 
odlično vodljivost tudi v ekstremnih situacijah. 
Takrat bo voznik za prvinsko M doživetje izbral 
vozni način Track, prav tako pa bo lahko povsem 
po svojih željah kalibriral preciznost delovanja 

pogona, šasije in volana. A nič od tega ne bo 
mogoče brez vplačila 130 tisoč evrov, kolikor pri 
BMW-ju zahtevajo za surovega tekmovalca M5, ki 
bo svoj osvajajoči pohod pričel avgusta.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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VROC
DUET

NOVOSTI
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Porschejevi prestižni družini Cayenne sta se pridružila atleta z značko GTS, ki 
bosta na prvi pogled očarala s črnimi elementi, ki namigujejo na njun dinamični 
potencial. Da gre za pravcata športna SUV-ja, se bodo opazovalci lahko 100% 
prepričali ob prižigu motorja, saj so v Stuttgartu tokrat pod pokrov vtaknili 
mogočni osemvaljnik, ki na cesto dostavlja preko 450 konjskih moči.



blaženja, za pravo zavorno moč 
pa diski iz sive litine z vpadljivimi 
rdečimi čeljustmi.
Medtem ko bo voznika objemala 
elegantna črna alkantara z rdečimi 
šivi, bo na račun športnega 
izpušnega sistema užival v 
emocionalni poeziji, ki odlično 
dopolnjuje osupljive vozne 
zmogljivosti dueta ekskluzivnih 
zverinic GTS.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Interier je odet v elegantno 
črno alkantaro z rdečimi šivi, 

ki ustvarja izredno športno 
delovno okolje.

Temačen videz ni vse, kar ponujajo vozila z 
oznako GTS. V prvi vrsti je navdušujoča moč, 
zato so se Porschejevci odločili za povratek 
osemvaljnika, ki iz prostornine štirih litrov 
iztisne 460 KM in 620 Nm navora. 
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“Brata 
Cayenne GTS 
do 100 km/h 

potrebujeta le 
4,5 sekunde.”
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Porschejev Cayenne ima 
mnogo obrazov; v prvi 
vrsti se morajo kupci 
odločiti, ali si želijo 

prostorni družinski potovalnik 
ali nastopaški kupejevski športni 
terenec, čemur sledi razmislek, 
prav kako hudo želijo nadvladovati 
vsa preostala vozila na cesti. Sicer 
se že vstopni model ponaša z več 
kot 300 KM, a kaj ko se mnogo bolje 
sliši 440 ali celo 550 poskočnih 

konjičev, kolikor jih razvijata 
izvedenki S in Turbo. Vsi tisti, ki si 
želijo ravno zlate sredine, obenem 
pa jih mika atraktivna, športno 
naravnana podoba vozila, se bodo 
razveselili nišne iteracije GTS.
Pri Porscheju so zmogljivostni 
paket GTS, ki stoji za Gran Turismo 
Sport, prvič predstavili že daljnega 
leta 1963, sedaj pa je napočil čas 
za novo generacijo Cayenna GTS, 
ki bo na voljo tako v klasični SUV 

kot kupejevski preobleki. Svoj 
edinstveni status v familiji bosta 
modela nakazovala s preobrazbo, 
ki serijsko prinaša paket Sport 
Design, ki ga nadgrajujejo značilni 
črni poudarki. Gre za velikanska 
21-palčna platišča in prav tako 
zajetne sprednje dihalke, obrobo 
stekel, izpušni cevi in napis Porsche 
na zadku, ki se druži z zatemnjenimi 
LED lučmi.
A temačen videz ni vse, kar 
ponujajo vozila z oznako GTS. V 
prvi vrsti je kakopak navdušujoča 
moč, zato so se Porschejevci 
odločili za povratek osemvaljnika, 
ki iz prostornine štirih litrov 
iztisne 460 KM in 620 Nm navora. 
V primerjavi s predhodnikom 
turbopolnjena pogonska enota 
omogoča bistveno impresivnejše 
vozne karakteristike: iz mirovanja 
do stotke tako Cayenne kot 
Cayenne Coupé potrebujeta 4,5 
sekunde, veselo pospeševanje 
pa se zaključi pri številki 270. Pri 
tem za boljšo lego na cesti skrbi 
20 milimetrov nižja karoserija s 
športno nastavitvijo uravnavanja 



NOVI

Pri korejskemu proizvajalcu so že pred leti s predstavitvijo nove generacije svojega 
zastavonoše, velikega SUV-ja Santa Fe, pogumno zajadrali v premijske vode, sedaj 
pa so s sofisticirano prenovo, ki uvaja svež dizajn in elektrificirane pogone, še 
zacementirali njegov položaj prestižnega potovalnika.H Y U N D A I  S A N T A  F E
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  stikal. Je pa zato zelo dobrodošla menjava prestavne 

ročice s štirimi tipkami, s katerimi se upravlja menjalnik. 
Poleg njih so umestili še eno noviteto – vrtljivo stikalo za 
premikanje med različnimi voznimi programi.
Santa Fe poleg navedenega uvaja dve pomembni 
karakteristiki – kot prvi Hyundaijev model za Evropejce 
bo baziran na novi platformi, ki obljublja izboljšano 
zmogljivost, učinkovitost in varnost, prav tako pa bo po 
vzoru Kone prvič na voljo kot hibrid in priključni hibrid.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Kljub temu da ne gre za povsem novo 
generacijo, Santa Fe z letnico 2021 izgleda 
precej drugače kot model, ki je trenutno 
na voljo v Hyundaijevih prodajnih salonih. 

Vizualne modifikacije se začnejo na prednjem 
delu, kjer nas pozdravi impozantno široka maska s 
tridimenzionalnim efektom, ki po novem integrira 
žaromete, medtem ko vpadljive LED dnevne 
luči tvorijo obliko črke T. Tudi na zadku najdemo 
revidirane luči, ki jih povezuje subtilna svetlobna 
pasica; ta še poudarja občutek širine vozila. 
Prefinjen oblikovni jezik je našel pot tudi v 
notranjost vozila, ki ponuja več prostora in udobja 
kot predhodnik. V oči najprej pade radodaren 
10,25-palčni zaslon, ki ga ne obdajajo več gumbi in 
tako pripomore k mnogo bolj izčiščenemu dizajnu 
armature. Istega pristopa žal niso ubrali pri novi 
centralni konzoli, ki vključuje malce preveč fizičnih 
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Sofisticiranost 
na vrhuncu

B e n t l e y  C o n t i n e n t a l  G T  M u l l i n e r  C o n v e r t i b l eNOVOSTI Lexus IS

DINAMIKA  
Od debija prve generacije pred dvema desetletjema Lexusov IS sledi viziji zabavne 
vožnje, značilni za kompaktne športne limuzine, ki moč speljujejo na zadnji kolesni 
par. Na tej osnovi gradi tudi nova različica, ki pa na račun okretnosti in agilnosti, 

ki so ju izpopolnili v nedavno odprtem Toyotinem tehničnem centru, dosega še višji 
nivo poželjivega atleticizma. hkrati Nizka in široka drža skupaj z ostrimi linijami in 
z zajetno masko privablja poglede v enaki meri kot privlačno mlado dekle. 
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21-letni IS si je tekom 
svojega življenja nabral 
kar nekaj oboževalcev, 
ki cenijo njegove 

športne vozne karakteristike 
kot tudi mišičast stil. In da jih z 
novo iteracijo ne bi razočarali, 
so Lexusovi oblikovalci in 
inženirji trdo delali; njihov cilj je 
bil nadaljnji razvoj avtomobila, 
da bi ta presegel samega sebe 
na področju komunikacije z 
voznikom v vseh voznih pogojih. 
Prav zato so izkoristili zmožnosti 
Toyotinega novega japonskega 
tehničnega centra, ki je svoja 
vrata odprl aprila 2019. Tam so 
novi model IS rigorozno testirali 
na zahtevni 5,3-kilometra dolgi 
stezi, ki je bazirana na izkušnjah, 
ki so jih pri Lexusu leta in leta 
pridobivali na Nürburgringu, 
slovitem zelenem peklu. Glede 
na rezultate so izboljšali številne 
elemente: odzivnost volana 
in pedala, rigidnost telesca 
ter delovanje avtomatskega 
menjalnika, s čimer so dosegli 

novo dimenzijo zmogljivosti. Prav 
tako so znatno eliminirali hrup in 
vibracije, s čimer se je obenem 
povečalo udobje v vožnji. Z 
novimi obuvali so poskrbeli za 
odlično premagovanje ovinkov, 
ki bo še bolj navdušujoče zaradi 
navitega zvoka motorja.
In ker gre z zmogljivostjo z roko v 
roki dinamičen izgled, je športna 
limuzina prejela podobo, ki 
nedvoumno izraža njen agresiven 
karakter. A če so na področju 
zunanjosti vozila naredili velik 
korak naprej, je interier v veliki meri 
kopija že videnega. Luksuzno-
športni ambient sicer krasi 
nov zaslon, ki se ob dodatnem 
posegu v denarnico lahko 
razteza v velikosti 10,3 palcev. 
Ker želijo pri Lexusu prispevati k 
zmanjšanju prometnih nesreč in 
stresa voznikov, niso pozabili na 
vgradnjo najnovejših varnostnih 
sistemov, ki pa jih že poznamo iz 
njihovih paradnih konjev.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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ŠPORTNA LIMUZINA JE 
PREJELA PODOBO, KI 

NEDVOUMNO IZRAŽA NJEN 
AGRESIVEN KARAKTER.

oglas  
sony

61MP - Izjemne podrobnosti
Ujemite več podrobnosti kot kadarkoli do sedaj z novim senzorjem polnega formata, prvim na svetu* z osvetlitvijo iz 

ozadja ločljivosti 61 milijonov slikovnih točk in 15 stopenj dinamičnega razpona. Samodejno ostrenje v realnem času in 
sledenje očem portretov in živali. Hitro neprekinjeno fotografiranje s hitrostjo do 10 sličic na sekundo za popolne ujete 
trenutke. Profesionalna uporaba, robustno in kompaktno ohišje za resnično samozavest, prilagodljivost in svobodo.

* Od julija 2019 na podlagi Sonyjeve raziskave digitalnih fotoaparatov s senzorjem slike v celotnem kadru.

Odkrijte več na: www.sony.si

‘Sony‘,‘a‘in njihovi logotipi so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Corporation. Vsi drugi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

A. C. S., d.o.o. • Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587 • e-pošta: info@acssony.si 
www.acssony.si

EISA INOVACIJA S PODROČJA 
FOTOGRAFIJE 2019–2020 

Sony samodejno ostrenje oči v realnem 
času ‘Real-time Eye AF’ 



Pri Alfi Romeo letos praznujejo častitljivih 110 let, kar so obeležili z novo izdajo 
poželjive limuzine Giulie in športnega terenca Stelvia, ki ju krasi slovit emblem 
štiriperesne deteljice. Govorimo kakopak o MIŠIČASTIH inačicah Quadrifoglio, ki 

poženejo kri po žilah.

A l f a  R o m e o  G i u l i a  i n  S t e l v i o  Q u a d r i f o g l i oHUD OBIJA
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Legendarni žrebec Mustang je zaživel v hudobni 
preobleki Mach 1; gre za obuditev ene največjih 

ikon ameriškega proizvajalca, ki je s svojim 
napadalnim stilom, z izpopolnjeno aerodinamiko 

in z odlično vodljivostjo, navduševala že pred 
petdesetimi leti.

NOVOSTI

Na svoj 56. rojstni dan je Mustang osvojil dve 
pomembni tituli: petič zapored je postal 
najbolje prodajani športnik na svetu, prav tako 
je najbolje prodajan avtomobil na domačih 

tleh že dolgih pet desetletij. V lanskem letu so pri znamki 
modrega ovala prodali več kot 100 tisoč predstavnikov 
ameriških mišic, izredno uspešno zgodbo pa sedaj 
nadaljujejo z zmogljivostno orientirano variacijo, ki po 
17 letih obuja oznako Mach 1.
Fordovo iskanje hitrosti sega davno nazaj, na prelom 
19. in 20. stoletja, ko je ustanovitelj podjetja Henry Ford 
želel ustvarjati vedno hitrejša in zmogljivejša vozila. 

Fascinirala ga je tudi letalska in vesoljska industrija, zato 
so se njegovi nasledniki leta 1969 poklonili prvemu 
Zemljanu, ki je prebil zvočni zid in se med pilotiranjem 
eksperimentalnega letala z raketnimi motorji Bell X-1 
izenačil z Machovim številom 1. Kreirali so Mustang 
Mach 1, ki je upravičil svoje ime s postavitvijo številnih 
hitrostnih rekordov.
In Mach 1 z letnico 2021 je na dobri poti, da postane 
najbolj sposoben 5,0-litrski Mustang doslej, ki bo svoje 
bicepse razkazoval predvsem na dirkalnih pistah. Ker 
je prejel aero paket in komponente motorja direktno 
iz modelov s slavnim emblemom kobre, smo lahko 
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Nova generacija ameriškega ponija, ki je hitrejši od zvoka, tako kot original premošča 
vrzel med športno variacijo GT in povsem odpuljeno Shelby ter navdušuje s surovo 
močjo V8, z aerodinamičnimi izboljšavami in z na voznika fokusiranim kokpitom.

''
poustvarjajo dizajn Mustangove klasike.
Piko na i temu resda singularnemu produktu, ki pričara 
nasmeh na obraz ljubiteljem žrebca iz dežele ameriških 
sanj, predstavlja pilotna kabina s svojevrstno, v črnino 
odeto instrumentalno ploščo s poudarki aluminija. V 
čast originalu so umestili prestavno ročico v videzu 

prepričani, da je novinec primeren poklon oznaki, 
ki je bila rojena pred več kot pol stoletja. Njegov 
posebno kalibriran osemvaljnik s 480 konjiči je sparjen s 
6-stopenjskim ročnim menjalnikom, ki so ga pripravili v 
oddelku Ford Performance, strankam pa bo na voljo tudi 
že poznana 10-stopenjska avtomatika.

bele biljardne krogle, edinstven značaj športnika pa so 
obeležili z vgravirano značko, ki priča o številki šasije 
vročekrvne izdaje Mach 1.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Izvedenk Mach 1 ne bo težko prepoznati, saj nosijo 
unikatno zasnovan prednji del, ki skrbi za čim manjši 
zračni upor in optimalno hlajenje ter hkrati oživlja 
ikonično dediščino. Stil s črnimi črtami je tako izredno 
drzen, še posebej pri izbiri paketa Handling Package, ki 
prinaša večji prednji splitter in širša aluminijeva kolesa, ki 

Piko na i 
singularnemu 

produktu 
predstavlja 
svojevrstna 

pilotna kabina. 
V čast originalu 

so umestili 
prestavno ročico 

v videzu bele 
biljardne krogle, 

edinstven 
značaj športnika 

pa so obeležili 
z vgravirano 

značko, ki priča 
o številki šasije 

vročekrvne 
izdaje Mach 1.
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POKLON
legendarni

zmagi

unikatna različica 720s izgleda noro v mclarnovi udarni oranžni.

NOVOSTI MCLAREN 720S Le Mans

Pri McLarnu 25-letnico enega največjih dosežkov svoje motošport divizije – zmago 
na veličastni dirki 24 ur Le Mansa – praznujejo s posebno edicijo poželjivega 
športnika 720S, ki je bil lansko leto na priznanem tekmovanju World Car Awards 
okronan za zmogljivostni avto leta.
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McLarnu je uspelo že v prvo. 
Dominirati na vzdržljivostni 
preizkušnji 24 ur Le Mansa 
namreč. In ker od tedaj 

mineva že četrt stoletja, so se Britanci 
odločili, da se bodo zgodovinskemu 
uspehu poklonili na veliko. Za osnovo so 
tako izbrali superavtomobil 720S, ki so 
ga na nov nivo ekskluzivnosti popeljali z 
unikatnimi značilnostmi, ki se pričenjajo 
z dvobarvno karoserijo, s črno streho in z 
zlatimi zavornimi čeljustmi. 50 kupcev z 
dovolj globokimi žepi, da si lahko privoščijo 
avtomobil s ceno 280 tisočakov, bo lahko 
izbiralo med sivim in oranžnim telescem, 
vendar mislim, da vsi vemo, da je edina 
prava izbira McLarnova udarna oranžna. 
Eksterier vozila nadaljnje krasijo petkraka 
platišča, ki se zgledujejo po zmagovalnem 
dirkalniku F1 GTR s številko #59, ki je leta 
1995 kot prvi prevozil ciljno ravnino v 
francoskem Le Mansu. 
Ker z edinstvenim kupejem 720S pri 
McLarnu ciljajo na pripadnike družbene 
elite, bodo vsem lastnikom ponudili obširne 
možnosti personalizacijskega programa 
MSO, ki uresniči še tako nemogoče želje. 
Če si bodo motošport entuziasti na primer 
zaželeli avtomobil uporabljati na dirkalni 

stezi, jim bodo poleg vizualno in funkcionalno 
dodelanih dodatkov iz ogljikovih vlaken 
vgradili prečko iz titana in 6-točkovna pasova. 
Takrat bo zares do izraza prišla 720-konjska 
pošast, ki diha pod pokrovom. Gre za V8 s 
turbopolnilnikoma, ki avto do 100 km/h izstreli 
v 1,9 sekunde, do 200 km/h v neverjetnih 7,8 
sekundah, pospeševanje pa se zaustavi šele, 
ko digitalni števec pokaže cifro 341. 

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Dirkaški duh bo izkazovala tudi 
prečudovita kabina s karbonskimi 

sedeži, ki je povsem oblečena 
v črno alkantaro, kontrast pa 
predstavljajo oranžni vložki. 

KOLEKCIJA 950

Izbrana oblika,
jekleno ohišje in pašček,

vodotesno do 100m. 
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V svetu luksuznih vozil je Range Rover od nekdaj izstopal na račun vrhunskih 
terenskih zmožnosti. Pionirski inženirski pristop in sofisticiran dizajn sta 
ključni vrednoti, ki jih stranke občudujejo, vse odkar je bil leta 1970 razkrit prvi 
predstavnik danes svetovno znanega klana.

NOVOSTI RANGE ROVER FIFTY

50th ANNIVERSARY
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Eden od najbolj ikoničnih 
terencev našega planeta, 
robustni, a luksuzni Range 
Rover, je na svet prijokal 17. 

junija 1970, v svoji življenjski dobi 
pa je dosegel številne mejnike in 
impresivne podvige. Ni bil zgolj 
prvi SUV s stalnim štirikolesnim 
pogonom, temveč tudi prvi 4×4 z ABS 
protiblokirnim zavornim sistemom in 
s prilagodljivim zračnim vzmetenjem, 
s čimer je postal uglajen tako na 
ustaljenih tirnicah kot na zahtevnem 
terenu. Prav tako Range ni osvajal le 
kot prvovrsten inženirski in tehnološki 
dosežek, ampak tudi kot oblikovna 
ikona, ki je bila kot prvi primerek 
avtomobilske industrije razkazana v 
slovitem pariškem muzeju Louvre.
V petih desetletjih se je luksuzni SUV, 
prodan v preko milijon enotah, razvil 
v družino zmogljivih in atraktivnih 
vozil, ki zadoščajo precej raznolikim 
okusom. Prvi podaljšek je bil leta 2005 

lansirani Sport, ki v ospredje postavlja 
športen vozni karakter, pet let kasneje 
pa je svet spoznal kompaktneža, 
model Evoque, ki je targetiran na 
mlajšo in bolj urbano ciljno skupino. 
Nedavno je familija pridobila novega 
člana, ki je instantno očaral publiko 
z minimalističnim dizajnom in s 
tehnološko napredno kabino, na 
račun katerih je Velar pobiral nagrade 
kot za šalo.
In ko takšna legenda, kot je Range, 
praznuje abrahama, je prelomnico 
treba obeležiti na veliko. Ponosni 
Britanci so zato pripravili ekskluzivno 
izdajo Range Rover Fifty, ki bo 
zaživela v 1.970 enotah, s čimer se 
poklanjajo rojstni letnici izvirnika. 
Kalup predstavlja četrta generacija 
v luksuzni različici Autobiography, 
ki so jo nadgradili s celo paleto 
unikatnih poudarkov, ki bodo na 
glas naznanjali, da ne gre za povsem 
običajnega Rangea. Zunaj je vpadljivi 

SUV, s katerim se radi prevažajo 
največji svetovni zvezdniki, prejel 
velikanska 22-palčna platišča in 
značke z elegantnim napisom »Fifty«.
Slednje so nameščene tudi v kabini 
vozila, kjer lepotičijo naslone za 
glavo, armaturo in pragove. Prekrasen 
estetski kos predstavlja spominska 
plošča na centralni konzoli, ki 
poleg posebnega motiva vključuje 
dokaz, da gre za enega izmed 1.970 
ekskluzivnežev. Kupci bodo lahko 
izbirali med različico s klasično 
in podaljšano medosno razdaljo, 
barvna paleta pa bo sestavljena iz 
sedmih odtenkov, izmed katerih trije 
povzemajo identično modro, zlato 
in belo, v katere je bil odet original 
iz leta 1970. Za primerno mero moči 
medtem skrbijo raznoliki pogoni, na 
voljo pa bo tudi zmogljiv priključni 
hibrid, ki razvaja s skoraj 400 konjički.

Range Rover je z nezamenljivim dizajnom in vodilnimi zmogljivostmi premagovanja 
zahtevnega terena še danes tako edinstven, kot je bil ob debiju pred pol stoletja.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

ZLOŽLJIVO 
ELEKTRIČNO 
KOLO
S-BIKES Smart 01
za 999 EUR

Od trenutka, ko se boste usedli na S-BIKE, 
vam bo jasno, da česa takega še niste občutili. 
Električno kolo S-BIKES Smart 01 vam bo za 
vedno spremenilo pogled na kolesarjenje. 
Potovanja bodo po zaslugi kolesa S-BIKES dobila 
novo razsežnost in še tako oddaljeni kraji bodo 
za vas postali lahko dosegljivi. S-BIKES odlikuje 
izjemno lahko aluminijasto ohišje. Celotno 
električno kolo tako z baterijo in vso opremo 
tehta manj kot 22 kg. Po zaslugi zmogljive 
baterije priznanega proizvajalca Samsung vam 
S-BIKES pomaga pri vaši vožnji do kar 65 km 
daleč v ECO načinu s samo enim polnjenjem. 
Polnjenje je enostavno. Poteka preko običajne 
hišne električne vtičnice. Baterijo pa je mogoče 
vzeti tudi iz kolesa in jo polniti ločeno. Dodatno 
uporabnost kolesa omogoča serijsko vgrajena 
vtičnica USB, ki omogoča polnjenje električnih 
naprav, kot so mobilni telefoni, navigacijske 
naprave ali prenosni računalniki. Električno kolo 
S-BIKES omogoča 5 različnih režimov delovanja. 
Od športnega programa za hiter doseg najvišje 
hitrosti, do ECO programa s podaljšanim 
dosegom.

Generalni zastopnik za Slovenijo: Špan d.o.o., Tržaška 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani | www.span.si
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V premijskem kompaktnem segmentu je Mini od nekdaj zasedal posebno mesto. 
Pa ne samo trivratna klasika, ampak tudi največji izmed minionov, vsestranski 
Countryman, ki s prenovo ohranja instantno prepoznaven izgled, so pa zato večjega 
pomena tehnološke posodobitve.

V Wolfsburgu so svojega paradnega konja, aristokratskega Arteona, razpotegnili 
in tako iz gran turisma ustvarili shooting brake, s čimer so povečali svojo 
prisotnost v še kako pomembnem srednjevelikem luksuznem segmentu.

NOVOSTI Volkswagen Arteon IZ GRAN 
TURISMA V
SHOOTING 

BRAKE
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V KABINI GRE BOLJ ZA BLAGO EVOLUCIJO KOT PA REVOLUCIJO. 

SVETLOBA je POSTALA NOVi KROM.

Leta 2017 je na svetovne ceste zapeljal Arteon, ki 
združuje poteze klasičnega športnega avtomobila 
z eleganco in s prostornostjo kupejevske limuzine. 
Pri Volkswagnu so striktno poudarili, da ne gre za 

naslednika Passata CC, čeprav je oblikovna ideja enaka. 
Arteona so v ponudbi pozicionirali nad Passata in tako je 
zasedel vodilno mesto v prodajni paleti nemške znamke 
ljudskih vozil.
Avantgardni petvratni gran turismo poslovnega razreda, 
ki se postavlja ob bok rojakoma 4 Gran Coupé in A5, 
je že ob debiju povsem prepričal s kombiniranjem 
izredno širokih bokov, kupejevske linije s padajočo 
streho, vratnih stekel brez okvirjev in številnih kromiranih 
detajlov. Ravno zato tudi z zdajšnjo uvedbo facelifta 
Nemci v oblikovno zasnovo niso kaj preveč posegali. Še 
vedno najbolj izstopa obraz avtomobila z združenimi 
dvodelnimi LED žarometi in kromiranimi lamelami, ki se 
raztegujejo vzdolž celotnega prednjega dela. Oblikovalci 
so sicer žarometa dodatno povezali s svetlobno pasico, 
kar je trenutna modna muha avtomobilske industrije. 
Preostale vizualne modifikacije so skromne in jih bo 
prepoznalo zgolj izurjeno oko. Gre za zajetnejše reže za 
dovod zraka, več implementacije kroma za pridih prestiža 
ter bolj športna izpuha, ki se družita s preoblikovanim 
difuzorjem.
Največja novost je zagotovo vpeljava druge karoserijske 
različice modela, s katero so oblikovalci želeli ustvariti 
ravnovesje med hitrostjo, močjo in prostornostjo. Iz 
fastbacka je tako nastal shooting brake, ki ohranja 
zvestobo principom elegantne estetike. Arteon s 
podaljšanim zadkom tako s svojo ekspresivno podobo 
na novo opredeljuje koncept karavana, a to ne pomeni, 

da je izgubil značilno praktičnost. Ob podrtju sedežev 
namreč pogoltne kar 1.632 litrov prtljage, kar je 75 
litrčkov več kot limuzinski brat.
Ob tem sta obe inačici Arteona prejeli obširno tehnološko 
posodobitev z novimi asistenčnimi sistemi in motorji. 
Pogonska paleta prvič vključuje priključni hibrid, s 
katerim bodo vozniki lahko svoje lokalne dnevne razdalje 
premagovali brez oddajanja škodljivih emisij. Kralj linije 
kakopak ostaja premijski model Arteon R, ki v poslovni 
razred prinaša pridih dinamične zmogljivosti.
Kopico nadgradenj so pri Volkswagnu zaokrožili s 
spremembami v kabini, kjer gre bolj za blago evolucijo 
kot pa revolucijo. Opazni so nov multifunkcijski volan 
in revidirani zračniki, klimo pa se po novem upravlja 
preko na dotik občutljivih drsnikov, kar prispeva k 
bolj izčiščenemu videzu. Za finalni dotik prefinjenosti 
skrbi ambientalna osvetlitev s 30 različnimi odtenki, 
ki iluminira tudi armaturo in vratne panele, s čimer je 
svetloba postala nov krom.

Tekst: Ava Tomlje
 Foto: ISC

AVANTGARDNI PETVRATNI GRAN TURISMO 
POSLOVNEGA RAZREDA SE POSTAVLJA 
OB BOK ROJAKOMA 4 GRAN COUPÉ IN A5. ''

Največja novost je zagotovo 
vpeljava druge karoserijske različice 

modela, s katero so oblikovalci 
želeli ustvariti ravnovesje med 

hitrostjo, močjo in prostornostjo.



510-
KONJSKI

MONSTRUM
Nedolgo nazaj smo na test zapeljali ŠPORTNEGA družinskega SUV-ja X3 M, sedaj pa v 
smo v roke dobili ključe njegovega kupejevskega brata, še bolj kontroverznega in 

nastopaškega, kateremu se divji M karakter bolje poda.

Test: BMW X4 M Competition

TIHA VODA
BREGOVE
DERE
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BMW 330e M Sport

TEST

BMW-jeva serija 3 kot priključni hibrid je odličen avtomobil, če imaš doma 
pripravljeno vtičnico, na kateri ga boš redno polnil. V tem primeru so električni 
užitki in nizka poraba zagotovljeni, v nasprotnem primeru pa je poraba visoka in 
doseg majhen, pa ne električni.
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Avtomobil izgleda hiter že sam po sebi, 
v beli barvi s temnimi dodatki, z velikimi 
zatemnjenimi platišči, z dvema izpušnima 
cevema in z atraktivnim paketom M Sport.

Oznaka 330e na 
zadku pomeni 
kombinacijo 2-litrskega 
t u r b o b e n c i n s k e g a 

štirivaljnika, ki proizvaja 184 KM, in 
elektromotorja z močjo 113 KM. Ta 
skupno dostavlja 252 KM sistemske 
moči, v posebnem načinu XtraBoost 
pa je za 10 sekund na voljo še 
dodatnih 40 konjev, kar pomeni, da 
nam je občasno za kratek čas na 
voljo kar 292 konjskih moči, ki se 
preko izvrstnega osemstopenjskega 
samodejnega menjalnika prenašajo 
na zadnji kolesi, pri čemer zna 
330e tudi lepo zaplesati z zadkom. 
Takšen 330e lahko z mesta do 100 
km/h pospeši v 5,9 sekunde, čeprav 
se v praksi pospeševanje zaradi 
takojšnjega električnega pospeška 
zdi še hitrejše in še bolj sunkovito. 
Avtomobil izgleda hiter že sam po 
sebi, v beli barvi s temnimi dodatki, 
z velikimi zatemnjenimi platišči, 
z dvema izpušnima cevema in z 
atraktivnim paketom M Sport.
Vožnja nasploh, kot sama lega na 
cesti, sta seveda vrhunski, kljub 
temu, da se v rokah na volanu 
pozna 250 kg dodatne teže zaradi 
baterijskega sklopa, v primerjavi z 
modelom 330i. Ne glede na dodatno 

Notranjost 330e je identična preostalim 
trojkam, le da ima priključno-hibridna 

na medsedežni konzoli dodana stikala, 
namenjena električni vožnji, in malenkost 

prilagojeno grafiko na digitalnih merilnikih. 
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski + električni
1.998 ccm
252 kW (292 KM) 
420 Nm pri 1.350 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
5,9 s (0-100 km/h)
230 km/h

6,5 l/100 km
36 g/km
4.709 / 1.827 / 1.444 mm
1.815 kg
40 l
375 l
70.925 EUR

oglas
ea

informativni izračun mesečnega obroka: 792,66 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Tehnični podatki

težo, se priključno-hibridna trojka 
pelje suvereno, v tišini in hitro, ni pa 
v ovinkih tako lahkotna kot klasično 
gnana trojka. Baterija v teoriji sicer 
obljublja 60 kilometrov električnega 
dosega, a je v realnosti ta nekje med 
30 in 40 km, odvisno seveda od 
načina vožnje in same relacije. Je pa 
mogoče 330e zgolj na elektriko voziti 
vse do 140 km/h, kar je tudi edinstven 
občutek, jadrati po avtocesti s takšno 
hitrostjo zgolj na elektriko, pri čemer 
se sliši praktično samo piš vetra, ki 
veja skozi ogledala.
Baterija s kapaciteto 12 kWh je skrita 
pod klopjo, tank za gorivo pa so 
premaknili pod prtljažnik, ki sedaj 
meri zgolj 375 litrov in na žalost nima 
popolnoma ravnega dna, kar zna 
omejevati shranjevanje prtljage.
Poraba je seveda najbolj odvisna od 
tega, kako pridno in redno boste 
polnili baterijo. Ob rednem polnjenju 
in vsakodnevni vožnji na elektriko, 
povprečje ne bi smelo presegati petih 
litrov na sto kilometrov. Vožnja samo 
na bencin, s prazno baterijo pa bo 
zahtevala okoli osem litrov bencina 
na sto prevoženih kilometrov, pa 
še takrat zaradi majhnega tanka 
verjetno ne boste mogli prevoziti 
ravno razdalje 500 kilometrov. 
Baterijo se seveda lahko polni tudi 
med samo vožnjo, in sicer preko 
zaviranja in preko samega motorja, 

a takrat gre zelo počasi in pridobljen 
doseg je prej ko ne mizeren, zato 
pride v poštev edino redno polnjenje. 
Vsekakor je dobrodošlo, da imaš 
polnilnico, kamor svoj 330e priklopiš, 
na domačem dvorišču ali v garaži, 
skratka vedno pri roki.
Sicer je notranjost 330e identična 
preostalim trojkam, le da ima 
priključno-hibridna na medsedežni 
konzoli dodana stikala, namenjena 
električni vožnji, in malenkost 
prilagojeno grafiko na digitalnih 
merilnikih. Med njimi je tudi takšno 
»battery control mode«, ki ohranja 

baterijo na odstotkih, ki jih določimo 
sami in si tako električni doseg 
prišparamo za takrat, ko ga res 
potrebujemo.
Koliko stane takšen špas, se 
sprašujete? Po ceniku se hibrid uvršča 
nekako med bencinarja in dizla, 
seveda je naprej vse odvisno od izbire 
dodatne opreme. Gola osnova 330e 
znese po 51 tisočakov, z vso dodatno 
opremo, kot jo je imel testni, pa cena 
poskoči preko 70 tisočakov. Biti eko v 
bavarskem koncernu pač ni poceni.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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O 
obliki nima smisla izgubljati preveč besed, 
CX-30 je nesporni nosilec Mazdinega 
oblikovanja KODO, kjer velja načelo, manj 
je več, razen pri maski. Slednja je ogromna, 

zajetna in poskrbi za agresiven videz in pogled z ozkimi, 
vitkimi LED žarometi. Linije so čiste in dokaj nevpadljive, 
še posebej, če je karoserija odeta v belo barvo. Ker gre za 
križanca, je karoserija seveda oddaljena malenkost bolj 
od tal kot sicer in ima tako imenovane terenske zaščitne 
plastike na obrobah koles, stranskih pragovih, na zadku 
in spredaj. Sicer je osnova, na kateri je grajen SUV CX-
30, atraktivna in športna Mazda3, od katere se poleg 
višje oddaljenosti od tal še najbolje loči po zadnjem 
C-stebričku.
Najnovejši mestni križanec je premierno prinesel s 
seboj tudi nov motor, s katerim je bil testni primerek 
tudi opremljen in so ga pri Mazdi dolgo, revolucionarno 
napovedovali. In sicer gre za klasično Mazdino potezo. 
Motor ni podprt s turbino, temveč gre za klasičnega 
atmosferca, ki iz dveh litrov prostornine iztisne spodobnih 
180 konjskih moči, Mazdi je do sedaj v ponudbi manjkal 
takšen, malce bolj zmogljiv motor. Seveda še vedno tu ni 
govora o dizelskemu navoru, niti sunkovitih pospeških, 
značilnih za turbobencinarje, a motor vseeno lepo in 
uglajeno zvezno vleče, pri čemer je izredno tih in tudi 
varčen zna biti, na koncu pa pod črto, preseneti s svojo 
zmogljivostjo in uglajenostjo. Ustreza mu tako ležerna 
vožnja pri nizkih obratih, kakor tudi malce bolj dinamična, 
kjer se kazalec rad zavrti v rdeče polje obratov, pri čemer 
so zelo dobro odmerjena daljša prestavna razmerja. Je 
pa v povsem nizkih vrtljajih slabo odziven, v srednjem 
območju blesti, ko pa ga malce bolj priganjaš, motor z 
varčnostjo in nizko porabo nima nič skupnega, kot so 
sicer obljubljali pri Mazdi. V mirovanju je eden najbolj 
tihih motorjev, dejansko ga sploh ne slišiš, prav tako v 
kabini ne čutiš nobenih neprijetnih vibracij. Odlična je 
namreč zvočna zatesnitev kabine, gotovo ena boljših 
v razredu. Posledično je fantastična tudi sama vožnja 
in občutek na volanu. Vse deluje tekoče, umirjeno, 
lahkotno, udobno. Mazda definitivno zna pričarati užitek 
v vožnji, potrjeno znova in znova.
In ravno kabina je tista, ki navduši skoraj bolj kot sama 
vožnja. V ospredju je totalni minimalizem, prečiščen 

Mazda CX-30 Skyactive-X180 GT Plus

Test: BMW X4 M CompetitionTEST

VSE DELUJE TEKOČE, 
UMIRJENO, UDOBNO. 
MAZDA DEFINITIVNO 

ZNA PRIČARATI UŽITEK 
V VOŽNJI, POTRJENO 

ZNOVA IN ZNOVA.

''

MAZDIN
ODKRITI AS
CX-30 je ravno tisti model, ki je v Mazdini SUV paleti manjkal in je sedaj odlično 
zapolnil mesto med manjšim modelom CX-3 in večjim CX-5 ter bo verjetno tudi nova 
prodajna uspešnica znamke.



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, bencinski
1.998 ccm
132 kW (180 KM)
224 Nm pri 3.000 vrt./min.
6-stopenjski ročni
8,5 s (0-100 km/h)
204 km/h

7,8 l/100 km
239 g/km
4.395  / 1.795 / 1.540 mm
1.443 kg
51 l
430 l
27.790 EUR 

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 313,18 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

dizajn s samo kakovostnimi materiali, za katere si pri 
Mazdi zaslužijo pohvale. Takšno delovno okolje, od 
ergonomije do same kakovosti izdelave, je lahko v 
zgled marsikateri avtomobilski znamki. Volanski obroč 
je eden izmed lepše oblikovanih, tri tanke krake ima in 
izgleda skoraj futuristično. Osrednji ekran v velikosti 8,8 
palca so sedaj posadili bolj nazaj in globlje v armaturo, 
ki jo krasi lepa plast modrega usnja, ki ga najdemo 
tudi na osrednjem naslonu za roke in na oblogah vrat. 
Merilniki so delno digitalizirani, a sila pregledni, za lažji 
dostop do informacij pa nam je na voljo tudi head-up 
zaslon. Sedeži so udobni in nudijo dovolj opore, a na 
pogled in predvsem otip, delujejo zelo ceneno. Črno 
blago je namreč preveč tekstilno umetno, kar je pravo 
nasprotje vseh preostalih izbranih materialov v kabini.
Testni model je bil opremljen z najvišjim paketom 
opreme GT Plus, zato smo bili deležni praktično vseh 
Mazdinih bonbončkov, od samozatemnitvenega 
vzvratnega ogledala brez roba, ogrevanih sedežev, 
Bose ozvočenja z 12 zvočniki do navigacije in seveda 
celega kupa asistenčnih sistemov.
Tako kompleksnega in dobro opremljenega paketa s 
takšno kakovostno izdelavo in premium vzdušjem v 
kabini ne ponuja ravno vsaka znamka.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

oglas 
sonax

Tako kompleksnega in 
dobro opremljenega 
paketa s takšno 
kakovostno izdelavo 
in premium vzdušjem 
v kabini ne ponuja 
ravno vsaka znamka.

www.ecot.si

REVOLUCIJA
NAMESTO DEZINFEKCIJE!

10 minut  
uporabe

= 
zaščita za do 

6 mesecev

Pred:  
Neprijetne vonjave

zaradi kontaminacije
 

Potem:  
Klimatska naprava z  
mikrofloro brez vonja Higiena zraka  

z mikrobakterijskim 
učinkom

SONAX ČISTILO ZA KLIMO V VOZILU AIR AID PROBIOTIK
Sonax čistilo za klimo ne deluje na osnovi dezinfekcije, ampak v prezračevalnem sistemu
vašega vozila poskrbi za mikrofloro brez vonja s pomočjo nanosa dobrih bakterij.
Sčasoma dobre bakterije prevladajo nad slabimi, zaradi tega izginejo tudi neprijetne vonjave.

✔ Odstrani neprijetne vonjave in zagotavlja dolgotrajno higieno zraka
✔ Lahko se uporablja kot preventiva tudi v novih vozilih
✔	 Enostavna in hitra uporaba za klimatske naprave in prezračevalne sisteme
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Nissan X-trail 1.7 dCi XT 4WD Tekna

TEST

V prejšnji številki ste lahko prebrali test Nissanovega največjega SUV-ja z nekoliko 
nenavadno kombinacijo motorizacije in pogona. Tokrat preizkušamo tisto bolj 
klasično, dizelski motor in štirikolesni pogon.

X-TRAIL
KOT GA 

POZNAMO,
ODHAJA V POKOJ



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.749 ccm
112 kW (150 KM)
340 Nm pri 1.750 vrt./min.
brezstopenjski samodejni
12,7 s (0-100 km/h)
190 km/h

9,0 l/100 km
168 g/km
4.690  / 1.830 / 1.740 mm
1.805 kg
60 l
550 l
36.480 EUR 

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 411,11 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si
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Pri prejšnjem testu sem zapisal, da je Nissanov 
X-trail eden tistih avtomobilov, ki ga je zob časa 
že pošteno načel, a v letu 2020 še vedno vztraja, 
z novim motorjem in novo privlačno barvo, da 

pa so dnevi aktualni generaciji vsekakor šteti. No, tokrat 
smo zapeljali na test še enega X-traila, na videz dosti 
manj zanimivega, na papirju morda bolj obetajočega, 
v praksi pa lahko mirno odstopi prednost oranžnemu 
bencinskemu bratu.
V osnovi gre sicer za enak avtomobil, a sta si zaradi 
motorja, pogona in menjalnika dovolj različna, da se 
eden izmed njiju pelje občutno bolje kot drugi. Pri 
oranžnem X-trailu sem namreč pred predajo avtomobila 
imel pomisleke, kako se bo v tako velikem in težkem 
avtomobilu obnesel manjši, 1,3-litrski turbobencinski 
motor s 160 konji in pogonom na samo prednji kolesi. Se 
mi je zdel 1,7-litrski dizel z več navora in s štirikolesnim 
pogonom, kot se za takšnega orjaka spodobi, bolj 
primeren, pa se je v vsakodnevni praksi izkazalo ravno 
obratno. Seveda v primeru, da pogosto vozite izven 
urejenih cestišč in po težjem terenu, ni dvoma o izbiri 
štirikolesnega pogona.
Kot že rečeno, je bil tokrat X-trail opremljen z novim 
1,7-litrskim turbodizelskim motorjem, ki je zamenjal 

motor z dvolitrsko prostornino. 110 kW 
oziroma 150 konjskih moči premore, ki se na 
cesti prenašajo s priklopljivim štirikolesnim 
pogonom preko brezstopenjskega 
samodejnega menjalnika CVT. V praksi je 
tako, da voznik lahko vozi zgolj s pogonom 
na prednji kolesi, po potrebi pa lahko 
vklopi način, kjer se štirikolesni pogon 
vklaplja samodejno, oziroma ga lahko 
voznik za premagovanje bolj resnega 
terena v razmerju 50:50 tudi popolnoma 
zaklene. Sicer se avtomobil lepše in bolj 
sproščeno pelje, če se vrtita samo prednji 
kolesi, izredno pazljiv pa je treba biti s 
stopalko za plin, od slednje je namreč 
odvisno delovanje brezstopenjskega 
menjalnika CVT, ki zna vozniku med vožnjo 
povzročati sive lase. Zanje je namreč 
znano, da pogosto cukajo pri speljevanju 
in da so pri pospeševanju glasni in moteči, 
zato tu ni nič kaj drugače. 150 konjičkov se 
v kombinaciji z dizlom izkaže za nekoliko 
podhranjeno kombinacijo, predvsem ob 
polni naloženosti in pri večjih hitrostih.
Pri vsem seveda ta kratko odnese poraba, 
slednja namreč ni nič manjša, kot smo jo 
zabeležili pri testu bencinske različice. Tako 
smo na 100 kilometrov porabili približno 
dobrih 9 litrov nafte, kar ne govori ravno v 
prid X-trailovi varčnosti. Sicer pa je vožnja 
na daljših relacijah prijetna in udobna. 
Prostornosti je v drugi sedalni vrsti na 
pretek, podvozje pa je tudi bolj naklonjeno 
udobju kot čvrsti legi na cesti.
O tem, da je X-trailova notranjost sila 
prostorna in hkrati izredno zastarela, ne 
bom zgubljal besed, smo natančneje vse 
zapisali v sorodnem testu. Je pa tako ali tako 
pred vrati popolnoma nova generacija, 
ki bo luč sveta ugledala verjetno še pred 
koncem letošnjega leta, zato so trenutno 
še aktualni modeli na voljo z nekaj več 
popusta. Z vključenim scontom, lahko 
takšnega X-traila odpeljete za dobrih 36 
tisoč evrov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

“Štirikolesni pogon se 
vklaplja samodejno, 

oziroma ga lahko 
voznik za premagovanje 

bolj resnega terena v 
razmerju 50:50 tudi 

popolnoma zaklene.”

X-trail je bil opremljen z novim 1,7-litrskim 

turbodizelskim motorjem s 150 KM, ki je 

zamenjal motor z dvolitrsko prostornino.



Hyundai Ioniq PHEV 1.6 GDI Impression

TEST

Najboljši
izmed 
trojice

Hyundaijev model Ioniq je prvi avto 
na svetu, ki je na voljo s tremi EkO 
pogonskimi sklopi: kot klasični hibrid, 
kot popolnoma električno vozilo in 
kot priključni hibrid, ki je izmed vseh 
treh daleč najboljša izbira.
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In ravno takšnega smo preizkusili. Odkar je Hyundai 
predstavil svoj elektro-hibridni trojec, je minilo že 
nekaj časa in tako so avtomobili že doživeli prvo 
manjšo prenovo oziroma osvežitev. Ta je na zunaj 

najbolj opazna na prednji maski, kjer ni več posameznih 
vodoravnih lamel, temveč zaprt dizajn satovja. Novo 
podobo so dobile tudi dnevne LED luči, nameščene v 
spodnjem odbijaču.
Korenito so spremenili tudi osrednje delovno okolje 
v kabini, kjer je sedaj v ospredju lebdeči 10,25-palčni 
zaslon, ki skupaj s stikali klimatske naprave v spodnjem 
delu tvori povezano celoto. Dodana je tudi nova modra 
ambientalna osvetlitev, za dobro počutje med vožnjo 
pa skrbita predvsem udobna lega na cesti in odlična 
zvočna zatesnitev.
Srce tega avtomobila je seveda kombinacija 1,6-litrskega 
bencinskega motorja in elektromotorja, ki skupaj 
premoreta 146 KM sistemske moči, za prenos moči pa 
skrbi 6-stopenjski robotizirani menjalnik.
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oglas
subway

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski + električni
1.580 ccm
103,6 kW (141 KM)
270 Nm pri 4.000 vrt./min.
6-stopenjski robotiziran
10,6 s (0-100 km/h)
178 km/h

5 l/100 km
26 g/km
4.470 / 1.820 / 1.450 mm
1.495 kg
50 l
550 l
37.580 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 423,51 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

zavore. Z obvolanskimi lopatkami se 
namreč nastavi tri moči delovanja 
rekuperacije zavore energije, kar 
pomeni, da ko voznik zgolj spusti 
plin, občuti močan pojemek moči, ki 
pridno shranjuje zavorno energijo, ki 
se potem pretvori v električni doseg.
Kot oblika pogonskega sklopa je 
priključni hibrid že večkrat pokazal, 
da pije vodo, Ioniq pa je nedvomno 
eden izmed najboljših predstavnikov 
te niše, če ne celo najboljši, kar se tiče 
razmerja med dobljenim in ceno.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Pri Hyundaiju pravijo, da naj bi 8,9 
kWh baterija zadostovala za 60 
popolnoma električnih kilometrov, 
kar se je v praksi izkazalo za dokaj 
resnično. Ob prevzemu avtomobila 
sem imel namreč baterijo 
popolnoma napolnjeno, izpraznila 
se je šele po približno 50 prevoženih 
popolnoma električnih kilometrih, od 
skupno 100 prevoženih. V tem času 
je znašala poraba goriva 2,8 litra na 
sto prevoženih kilometrov. Sistemski 
sklop me je presenetil v pozitivnem 
smislu, namreč tudi ko je baterija že 
popolnoma izpraznjena in je njen 
električni doseg ničen, Ioniq ohrani 
nekaj rezervne energije, ki potem 
še vedno pomaga pri speljevanju 
ali pri električnem jadranju ob rahlo 

popuščenem plinu, pri čemer je 
trenutna poraba seveda nična.
Ker nisem bil najbolj vešč pri 
vsakodnevnem polnjenju, sem 
celoten test prevozil s prvim tankom 
in zgolj prvim polnjenjem baterije. 
Poraba se je po nekaj več kot 600 
prevoženih kilometrih tako zasidrala 
na 5,3 litra, kar je dokaz, kako zelo 
varčen je Ioniq in da je priključni 
hibrid med pogonskimi sklopi 
trenutno najboljša možna izbira.
Seveda je za maksimalen izkoristek 
priključno-hibridnega potenciala 
ključno, da avtomobil redno 
polnimo na električnem omrežju in 
tako skrbimo, da imamo dovoljšen 
električni doseg vedno na zalogi, le 
tako bomo tudi lahko vozili s porabo 
manjšo od štirih litrov na sto.
Kaj pa v primeru, da ne moremo 
dostopati do polnilnice in napolniti 
naše baterije? V tem primeru 
avtomobil polni baterijo samodejno 
s plinom in z zaviranjem. Na 
relaciji Ljubljana-Istra sem tako 
iz popolnoma prazne baterije s 
shranjevanjem energije vrnil baterijo 
na 30% življenja, s čimer sem si 
omogočil 11 kilometrov čistega 
električnega dosega. Voznik lahko 
upravlja Ioniqa tudi zgolj s stopalko za 
plin, pri čemer mu ni treba uporabljati 

“Kot oblika 
pogonskega 
sklopa je 
prikljucni hibrid 
že dokazal, da
pije vodo.”

BOJEVNIKI

ODPRITE LASTNO

Vikend

Subway restavracijo!
Subway ponuja preverjen 
poslovni model, ki 
uspeva po celem svetu. 
UGRIZNI V PRILOŽNOST 
IN SKENIRAJ QR KODO! 

Vsako soboto in nedeljo ti 
ponujamo 5 najboljših footlong 
sendvičev po samo 5€.  
Pridi in izberi svojega 
najljubšega bojevnika!

www.fransiza.info  
kontakt: levac_i@subway.com
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Navtični gigant The Italian Sea Group, ki ga vodi Giovanni Costantino, in Lamborghini 
pod krmilom Stefana Domenicalija, sta združno predstavila 63 čevljev dolgo 
superjahto, ki jo poganjata dva Lamborghinijeva motorja s skupno močjo 2.000 konj.

3-MILIJONSKA
SENZACIJA

NAVTIKA TECHNOMAR FOR            LAMBORGHINI 63
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Lamborghinijevo hitro jahto 
Tecnomar 63 so razvili v 
podjetju The Italian Sea 
Group s sedežem v Marini 

di Carrara v tesnem sodelovanju z 
Lamborghinijevim oblikovalskim 
centrom. Pred njimi je bil velik izziv, 
saj so morali perfektno združiti 
DNK obeh znamk v vseh fazah 
projekta: od principov dizajna do 
definicije tehničnih karakteristik, 
ki bi omogočale dih jemajočo 
zmogljivost. In vse to brez 
zapostavljanja kvalitete materialov in 
pozornosti do detajlov. Na koncu so 
se odločili za dolžino 63 čevljev, saj se 
s tem poklanjajo letnici ustanovitve 
ikonične italijanske avtomobilistične 
manufakture – 1963. Luksuza jahta 
je po vzoru pošasti s štirimi kolesi 
izdelana iz karbonskih vlaken, 
a je kljub temu težka 24 ton. 
Oblikovalcem je kot vodilo služilo 
Lamborghinijevo najhitrejše vozilo 

v njihovi 56-letni zgodovini, ki je 
izjemno pomembno tudi zato, 
ker kot prvi hibrid predstavlja 
vstop znamke divjih bikov v svet 
elektromobilnosti. Govorimo seveda 
o avtomobilski mojstrovini Sián z 
819 konjskimi močmi, v kateri bo 
zaradi omejene proizvodnje in 
astronomsko visoke cene lahko 
uživalo manj kot sto srečnežev.
Seveda pa na plovilu z izredno 
športno silhueto zasledimo kar 

nekaj oblikovalskih elementov iz 
Aventadorja in Huracána; na cestne 
brate spominjajo predvsem volan, 
armaturna plošča in školjkasti sedeži. 
Na atraktivnem čolnu je opaziti tudi 
svetloben detajl v obliki črke Y, ki 
spominja na konceptni avtomobil 
Terzo Millennio.
Futuristična ikona, ki izžareva 
dinamičnost in hitrost, navdušuje 
tudi s stilom interierja, ki ga 
opredeljujejo čiste linije in 
šesterokotne oblike. Ekstravaganten 
produkt za užitke na vodi ostaja zvest 
Lamborghinijevemu programu Ad 

19-metrsko 
superjahto s 

ceno €3 milijone 
poganjata dva 
motorja V12 z 

močjo 2.000 konj.

Ekskluzivna jahta, ki se s svojim imenom 
in dolžino poklanja letnici ustanovitve 

Lamborghinija – 1963, izstopa na račun 
spektakularnega dizajna, zmogljivosti in 

pozornosti do detajlov.
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oglas
big r,

Personam, ki skrbi za uresničitev vseh želja 
strank glede personalizacije barv in materialov.
Jahta je motorizirana z dvema motorjema V12 
in se ob polni obremenitvi požene do solidnih 
70 milj na uro, s čimer se uveljavi kot najhitrejši 
predstavnik flote Tecnomar. Vseeno pa je to 
manj od konkurenčne AMG Cigarette, ki doseže 
120 milj na uro. Lamborghini ima sicer dolgo 
zgodovino v razvoju pogonov za superjahte 
in dirkalne čolne. Že leta 1968 je ustanovitelj 

Ferruccio Lamborghini prepričal Carla Rivo, da 
v svoj čoln Aquariva vgradi dva 350-konjska 
motorja V12 iz modela Lamborghini 350 GT.
Inovativni projekt, ki povezuje tehnologijo, 
dizajn in zmogljivost, bodo realizirali v začetku 
leta 2021, ko bo prvi Lamborghini na vodi 
postal na voljo peščici ultra premožnih kupcev.

Tekst: Matjaž Tomlje, Foto: ISC
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Futuristična ikona, ki 
izžareva dinamičnost in 
hitrost, navdušuje tudi 
s stilom interierja, ki ga 
opredeljujejo čiste linije 
in šesterokotne oblike. 

bigg-r.com
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Matjaž Tomlje

25
76  Avto+šport

let
spominov

Slovenec v Le Mansu ali življenjski uspeh Matjaža Tomljeta. Matjaž je od mladosti 
gojil ljubezen do hitrosti in avtomobilov. Ker kot mlad fant ni imel sredstev za drag 
bencinski šport, se je začel ukvarjati s hitrostnimi dirkami v tedanji Jugoslaviji in 
kasneje v Sloveniji ter s svojim rdečim BMW-jem osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. 
Bil je večkratni državni prvak, nosilec rekordov prog in trikratni avtomobilist leta. 
Doma ni imel več izzivov. Moral se je potrditi v tujini. Izbral si je prestižno, legendarno 
dirko 24 ur Le Mansa. Slovenska športna javnost je bila celo malo skeptična, ali bo 
dorasel takemu velikemu zalogaju, vendar so ga v projektu podpirali. In Matjažu je 
uspelo, saj je vse praktično naredil sam s svojo veliko energijo.
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Spomladi leta 1994 je v ljubljanskemu Maximu 
potekala predstavitev projekta, kjer je slovenska 
javnost prvič izvedela za projekt. Maxim je 
Tomljeta na dirko pospremil s torto v obliki 

avtomobila v želji po uspehu na dirki. Matjaž je na podlagi 
svojih zvez dobil možnost nastopa v ekipi Konrad Porsche. 
Da bi dobil vsaj malo izkušenj v Porscheju, je za moštvo 
Konrad nastopil na dirki 1000 km Pariza na dirkališču 
Montlhéry na obrobju Pariza. Odlično se je odrezal, saj 
ni imel izkušenj s tako hitrimi avtomobili, kot so Porscheji 
in Ferrariji v razredu GT. Hitrosti, ki jih je dosegal na 
domačih dirkah, so bile največ 200 km/h, s Porscheji 
pa so dosegali brzine okrog 280 km/h. To je bila velika 
razlika. Tudi dirke trajajo več časa, zato so bili potrebni 
fizična kondicija in treningi. Poleg tega, da je vodil svoje 

podjetje Walter Wolf, je Tomlje iskal sponzorje, se fizično 
pripravljal, za treninge z vozilom ni bilo niti časa niti 
denarja. Sponzorji so hoteli imeti za svoj finančni vložek 
enakovredno reklamo v medijih, saj je samo tako krog 
med sponzorjem in sponzorirancem zaključen. Tudi na 
področju stikov z mediji je bil Matjaž uspešen. Zagotovil 
si je podporo TV Slovenije ter časopisov Delo in Novice, 
ki so ga spremljali na predstavitvah, treningih in na dirki. 
Najtežje je bilo s financami. Sponzorji so bili nezaupljivi. 
Avtomobilski šport ni bil na lestvici športov, ki jih domači 
sponzorji pokrivajo. Nacionalni športi so se pokrivali 
tako, da je politika s tem, ko je imela svoje predstavnike 
v športnih zvezah, s svojo močjo vplivala v slovenskih 
podjetjih, ki so bila takrat še v državnih rokah. Matjaž je 
s svojo energijo spoznal pomembne gospodarstvenike 

in z njimi vzpostavil odlične prijateljske odnose ter 
jih prepričal, da so ga sponzorsko podprli. Vendar bi 
brez vložka njegovega podjetja, ki je razvijalo in tržilo 
blagovno znamko Walter Wolf Racing, projekt ostal na 
suhem. Tomlje ni član slovenskega establišmenta. Ni 
bilo podpore države, niti Avto-moto zveze Slovenije. 
Slovenski nacionalni športi se financirajo pretežno iz 
državnih sredstev. Te organizacije se na pobudo Tomljeta 
sploh niso odzvale.
Po uspešnem treningu v Parizu je prišla dirka v 
legendarnem Le Mansu. Moštvo Konrad iz Nemčije je 
razpolagalo z vozilom Porsche RSR, ki je bilo pripravljeno 
po predpisih za razred GT2. Tako vozilo je bilo minimalno 
predelano in je za hitrimi prototipi zaostajalo za več 
deset hitrostnih kilometrov brzine po ravnicah v Le 

Mansu. Matjaž, ki je bil navajen zmagovati doma, se 
je soočil s svetovno konkurenco in s prepoznavnimi 
svetovnimi dirkači, s prenekaterimi šampioni in z bivšimi 
vozniki Formule 1. Kljub šoku se je hitro privadil na 
nove razmere. Z nizozemskima tovarišema v moštvu, s 
Corom Euserjem in Patrickom Huismanom, je vzpostavil 
pristen kontakt, prav tako sta ga podučila o skrivnostih 
Le Mansa, saj sta bila tam že stara mačka. Tomlje se je 
na treningu hitro privadil visokim hitrostim, saj je vozilo 
Porsche RSR na ravnini in hitrih ovinkih dosegalo hitrosti 
okrog 280 km/h. Tomlje si je s kolegi v moštvu zadal 
cilj, da odpelje dirko. »Rezultat ni važen, treba je samo 
priti v cilj,« je poudaril Matjaž. Zaradi težav z motorjem 
so dosegli slab štartni položaj in mehaniki so tik pred 
štartom razdrli motor in ugotovili, da so zviti ventili, ki 

Avto+šport  79  



Avto+šport  81  80  Avto+šport

''

''

S Porschejem RSR je Matjaž Tomlje na 
dirki 24 ur Le Mansa v cilj pripeljal kot 

tretji v razredu GT2, s čimer je zabeležil 
zgodovinski uspeh.



so jih zamenjali in pripravili vozilo za štart. Na dirki 
so odlično štartali in s popravljenim motorjem iz 
kroga v krog pridobivali na mestih. Matjaž je v prvi 
tretjini dirke celo zdrsnil s steze. »Na ravnini pred 
ovinkom me je prehitel prototip Toyote, ki me je 
s silovito hitrostjo obšel. Želel sem se kar kosati z 
njim in v ovinku nisem popustil. Vendar je Toyota 
ovinek speljala kot po tirih, mene pa je zasukalo 
za 360 stopinj in končal sem v pesku ob progi«. To 
sceno Tomljetovega izleta s proge so kar nekaj časa 
v svoji špici predvajali na nemški športni televiziji 
DSF. Tomlje je tako plačal davek neizkušenosti. V 
vožnji ponoči je ekipa doživela okvaro menjalnika. 
Po hitri menjavi so v razpredelnici padli za nekaj 
mest, vendar niso obupali in so nadaljevali s svojim 
tempom. »V zgodnjih jutranjih urah je sonce nizko 
in zaslepi voznika v vožnji čez ovinke pri velikih 
hitrostih, vendar voziš kar na slepo, saj je za tabo 
konkurent, ki samo čaka, da narediš napako in da 
te prehiti,« je o jutranjem dirkanju razlagal Matjaž. 
Tekom dneva se je moštvo vztrajno gibalo po 
lestvici navzgor. Cilj je bil dirko končati. V nedeljo 
ob 16. uri, ko je padla karirasta zastava, so pristali na 
desetem mestu v generalni razvrstitvi in na tretjem 
mestu v razredu GT2. Ogromen uspeh za našega 
Slovenca. Ko se je takoj po dirki s svojimi oprodami, z 
očetom Jožetom Tomljetom in mehanikom Mirkom 
Pušičem, vrnil v Slovenijo, smo ga spet pričakali v 
Maximu in mu skupaj z novinarji čestitali za uspeh.
Krst v Le Mansu je Matjaž dobro prestal in želel si je 
več. A za zmago v Le Mansu je bil potreben hitrejši 
dirkalnik. Prototip, ki je sposoben zmagati. Matjažu 
je uspel dogovor z moštvom Courage Competition. 
Moštvo s sedežem v Le Mansu ima obilo izkušenj 
s to dirko. Moštvo je imelo načrt, da nastopi na 
dirki z dvema novima voziloma, ki jih bo poganjal 
Chevroletov motor, in z enim starejšim vozilom s 
Porschejevim motorjem. Tomlje se je dogovoril za 
Porschejevo vozilo, ker mu je Porschejev koncept 
blizu. Tak dogovor je s Couragejem tudi sklenil. 
Prišel je na idejo, da v moštvo povabi tudi ameriško 
legendo Maria Andrettija, kar mu je tudi uspelo. 
Vendar je na tehničnih pregledih Courage Matjaža 
prelisičil in ga prijavil v prototip s Chevroletovim 
motorjem, kar pa Tomljetu ni nikakor ustrezalo. Tako 
je izgubil tovarištva v moštvu in bil tako premeščen 
v novi avto, kateremu pa ni takoj zaupal, ker je bil 
še v fazi razvoja, ne pa pripravljen za tako naporno 
tekmo. Vendar Tomljetu ni preostalo nič drugega, 
kot da se vda v usodo. Tovariša v moštvu sta bila 
preverjena bivša voznika Formule 1 Eric van de 
Poele in Olivier Beretta. Oba sta bila Tomljetu takoj 
naklonjena in še danes so prijatelji. Avto je bil 
sicer dragulj tehnike, manjkalo mu je samo testnih 
kilometrov. Matjaž se je prvič usedel vanj dan po 
tehničnem pregledu in nad vozilom ni bil pretirano 
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navdušen. Veliko stvari v vozilu bi bilo treba prilagoditi 
24-urni dirki. Tudi na treningu so imeli obilo težav, saj se 
je Matjažu odlomila prestavna ročica. Kljub temu je bil 
avto hiter in na treningu so osvojili tretji najboljši čas, kar 
je bila senzacija. Tudi Tomlje je bil senzacija v medijih, saj 
je bil pred to dirko v svetu avtomobilizma popolnoma 
neznan. Vendar je bilo navdušenja kmalu konec. Prišla je 
tragična vest. Avto je diskvalificiran. Ob tehtanju je bilo 
vozilo nekaj kilogramov prelahko in uradniki na dirki 

napakam moštva ne oprostijo. Tako se je za Tomljeta 
žalostno zaključil obetavni Le Mans 1995.
Upam, da bo Matjaž še našel toliko poguma in volje, da 
se bo spet usedel v kakšen hiter dirkalnik in nas njegove 
bližnje in druge navijače prijetno presenetil s kakšno 
odmevno vožnjo.

Tekst: Rok Tomlje
Foto: ISC

25
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Dolenjski rojak režiser Matjaž Berger je pripravil 
konceptualistični dogodek »AVTO SPORT GALA«, ki je 
govoril o prvem Slovencu, ki je dirkal na 24 ur Le Mansa. 
V konceptu športa-umetnosti-svečane pogostitve, so 
sodelovali dramski umetnik Boris Cavazza in akademski 
slikar Božin Kuzman. Veličastno prireditev na Otočcu je 
gostil mag. Miloš Kovačič, takratni predsednik uprave 
Krke.
Tomljetu je uspelo ob pomoči Matjaža Bergerja pridobiti 
tudi pokrovitelja nastopa v Le Mansu, takratnega 
premierja, danes pokojnega dr. Janeza Drnovška. Za 
sprejem pri dr. Drnovšku je akademski slikar Božin 
Kuzman pripravil skulpturo »Duh Le Mansa«, ki jo je 
Tomlje izročil svojemu pokrovitelju, ki mu je zaželel 
uspeh. Posebno skulpturo je Tomlje podaril še svojim 
največjim sponzorjem.

Ljubljanski Austria Trend hotel bo počastil 25-letnico 
Tomljetovega uspeha v Le Mansu, tako da bo v svojem 
lounge baru Winners poleg Dončičevega dresa razstavil 

originalno Matjaževo zaščitno čelado iz Le Mansa.
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Čakanja je konec. Sezona Formule 1 se 
je le začela. Prvo prizorišče je bil Red 
Bull Ring na avstrijskem Štajerskem, 
kjer se je najbolj izkazal Finec v 
Mercedesu, Valtteri Bottas. Razburljivo 
uvodno dirko sezone sta na odru za 
zmagovalce končala Charles Leclerc 
kot drugi in Lando Norris kot tretji. 
Zanj so to prve stopničke v karieri.

U VO D
SEZ O N E 
B OT TAS U

VN Avstrije

FORMULA 1
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Sama dirka pred praznimi tribunami se je začela 
mirno. Valtteri Bottas je izkoristil najboljši 
štartni položaj in si hitro nabral nekaj prednosti 
pred Maxom Verstappnom. Za njima so se 

zvrstili Albon, Norris in Hamilton, ki je po kazni zaradi 
ignoriranja rumenih zastav na kvalifikacijah dirko začel 
s petega štartnega mesta. Vseeno se je že v dvanajstem 
krogu znašel na drugem mestu, za moštvenim kolegom. 
Albona in Norrisa je v nekaj krogih prehitel, Verstappna 
pa je v 11. krogu izdal dirkalnik. 
V 26. krogu je na stezo prvič zapeljal varnostni avto. Na 
nevarnem mestu je obstal dirkalnik Kevina Magnussena, 
ki je imel očitne težave z zavorami. Dirkači so to izkoristili 
za postanke v boksih in po nekaj krogih se je dirka 
nadaljevala. Razlike so bile spet majhne in prišlo je do 
trčenja med Sainzem in Vettlom. V boju odhajajočega 
in bodočega voznika Ferrarija je krajšo potegnil Nemec, 
ki se je zavrtel in padel na začelje. Težave so se začele 
pojavljati tudi dirkačema Mercedesa. Oba naj bi imela 
probleme s senzorjem menjalnika in vseskozi so ju 
opozarjali, naj ne vozita po robnikih.
V 51. krogu je dirkalnik odpovedal Georgeu Russellu in 
na stezo je ponovno zapeljal varnostni avto. Takoj po 
ponovnem štartu je na uvozu na ciljno ravnino brez 
sprednjega desnega kolesa ostal Kimi Räikkönen in Bernd 
Mayländer je moral z Mercedesom AMG GT R ponovno 
na čelo kolone. Do konca je ostalo dobrih 10 krogov in 
nekako je bilo slutiti, da se obeta nor zaključek dirke. Sicer 
ne v boju za zmago, pač pa za stopničke. Valtteri Bottas je 
suvereno vodil, za drugo mesto pa sta se takoj spopadla 
Hamilton in Albon. Prišlo je do rahlega trka, Tajca v Red 
Bullu je zavrtelo, Britancu pa so nepričakovano prisodili 
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5 sekund kazni. To je pomenilo, da se je začel pravi boj 
stotink na daljavo med Hamiltonom in Norrisom. Na 
koncu je bila prednost Hamiltona 4,8 sekunde, kar je 
pomenilo izgubo tretjega mesta za svetovnega prvaka, 
a izjemno veselje za nadarjenega britanskega dirkača, ki 
drugo sezono nastopa v kraljici motošporta.
Drugo mesto je osvojil Charles Leclerc s Ferrarijem, kar 
je izjemen dosežek glede na katastrofalno predstavo 
moštva skozi celoten dirkaški vikend. Sebastian Vettel je 
na koncu osvojil eno točko za deseto mesto. Pri Ferrariju 
so lahko upravičeno zaskrbljeni nad lastno formo, saj v 
tem trenutku niso samo za Mercedesom, temveč krepko 
tudi za Red Bullom in morda tudi za McLarnom. Moštvo 
iz Wokinga se poleg tretjega mesta lahko pohvali tudi s 
petim mestom Sainza. Na šestem mestu je dirko končal 
Sergio Perez, na sedmem Pierre Gasly, sledita še Ocon, 
ki je v svojem prvem nastopu za Renault osvojil točke 
za osmo mesto, in preostali dirkač Alfa Romea Antonio 
Giovinazzi.
Razburljiv začetek sezone obeta izjemno zanimivo 
šprint sezono, ki se je tokrat prvič po letu 1966 začela v 
Evropi. Tam bo potekala tudi glavnina letošnje sezone. 
Naslednja dirka bo na istem prizorišču že naslednji 
vikend, pod imenom Velika nagrada Štajerske.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC 

V spopadu Hamiltona in Albona je prišlo do 
rahlega trka, Tajca v Red Bullu je zavrtelo, 

Britancu v Mercedesu pa so nepričakovano 
prisodili 5 sekund kazni. 

Kdor najde, 
več ne išče.

Tektonikovi poletni znanilci, sprožilci in osvežilci!

ZaKaj Bi šeL oKroG SveTa,  
če iMaš vSe doMa?

LUGER lager
Ležak, ki ne laže. TRIGER lager

Z žlahtnim 
slovenskim hmeljem.

LOWER 
nizkoalkoholni pivo
Boljš ko voda.
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Svetovno prvenstvo v rallyju se je letos začelo izjemno. Prve tri dirke so prinesle 
tri različne zmagovalce. Najprej je v Monte Carlu troboj Ogier-Evans-Neuville 
dobil slednji in napovedal hud boj za tako želeni naslov svetovnega prvaka. Na 
Švedskem je bil najhitrejši Elfyn Evans, preizkušnjo v Mehiki pa je dobil Sebastien 
Ogier. Venomer so odločale sekunde in veselili smo se izjemno zanimivega in 
izenačenega prvenstva v nadaljevanju.

SAGA SE 
NADALJUJE
SEPTEMBRA

Sezona 2020

WRC
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A 
pandemija Covid-19 je globoko zarezala 
tudi v korenine WRC. Že omenjeni rally 
po Mehiki so morali organizatorji končati 
predčasno. Da bi vsem udeležencem 

omogočili čim manj težavno pot domov, so odpovedali 
zadnji dan rallyja. A to ni bila prva odpoved v prvenstvu 
WRC letos. Že pred sezono so namreč zaradi političnih 
razmer odpovedali rally Čile. Izbruh koronavirusa je 
prinesel odpoved večine rallyjev. Tako se letos dirkalniki 
WRC še ne bodo vrnili na črno celino. Rally Kenija v 
okolici Nairobija so nazadnje vozili leta 2002. Prav tako 
ne bo novozelandskega rallyja, ki ga v koledarju WRC ni 
od sezone 2012. Velike načrte je imel ob vrnitvi WRC-
ja v njegovo domovino prav Novozelandec Hayden 
Paddon, a bo svoj program s pomočjo Hyundai 
Nova Zelandija poskušal izpeljati v naslednjem letu. 
Odpovedani so bili tudi rallyji po Argentini, Portugalski, 
Finski in Walesu.
Mednarodna avtomobilistična zveza je pred dnevi 
objavila nov koledar, ki predvideva nadaljevanje 
sezone v začetku septembra z rallyjem v Estoniji. Gre 
za nov makadamski rally v okviru prvenstva WRC. Sicer 
pa je Estonija trenutno prava rally velesila. Od tod 
namreč prihaja aktualni svetovni prvak Ott Tänak, ki ga 
že več let praktično na vseh rallyjih spremlja ogromno 
navijačev. Lahko si samo predstavljamo vihranje 

estonskih zastav ob vožnjah najboljših rally voznikov. 
Estoniji bosta sledila rallyja po Turčiji in Nemčiji, na 
konec oktobra pa je prestavljen rally po Sardiniji. Tako 
naj bi se sezona zaključila 22. novembra na Japonskem. 
A glede na to, da sta dirki Formule 1 in Moto GP na 
Japonskem že odpovedani, obstaja verjetnost, da bo 
odpovedan tudi rally. Organizatorji prvenstva si želijo 
izpeljati še kakšen rally. Dogovarjajo se z Belgijci glede 
rallyja Ypres, nadaljujejo pa se tudi pogovori s Hrvaško 
avtomobilistično zvezo (HAKS).
Medtem moštva ta skrajno neprijazen čas izkoriščajo 
za testiranja. Na Finskem sta se mudili ekipi Toyote in 
Hyundaija. Zelo dejaven je tudi novi dobavitelj gum, 
italijanski Pirelli. Najeli so zmagovalca treh rallyjev 
za svetovno prvenstvo, Andreasa Mikkelsena, ki bo 
s Citroënom C3 WRC testiral na Sardiniji. Italijanski 
gumarski gigant se seveda želi čimbolje pripraviti 
na vstop v naslednjem letu, pogodba z WRC pa je 
podpisana do konca leta 2024.
Še prej bodo v veljavo stopila nova pravila, ki bodo v 
ta šport prinesla revolucionarne spremembe. Za leto 
2022 je namreč predvidena hibridna doba tudi v WRC-
ju. To bo največja sprememba v tehničnem smislu od 
uvedbe skupine A leta 1987. Vsi dirkalniki WRC bodo 
opremljeni z dodatnim e-motorjem, ki bo proizvedel 
okrog 130 konjskih moči. Motor bodo morali uporabljati 
na etapah in v servisni coni, v kakšni meri pa ga bodo 
lahko uporabljali med hitrostnimi preizkušnjami, 
zaenkrat še ni znano. Vsekakor bi v najboljšem primeru 
dirkači lahko razpolagali z okrog 500 konjskimi močmi, 
kar je že zelo primerljivo z dirkalniki zloglasne skupine 
B, ki je sredi osemdesetih poskrbela za razcvet rallyja. 
Na žalost je bila zaradi številnih tragičnih nesreč hitro 
ukinjena, a nikoli pozabljena.
Eden najbolj izkušenih dirkačev v karavani WRC, Jari-
Matti Latvala, ki je letos ostal brez tovarniškega sedeža 
pri Toyoti, je navdušen nad novimi pravili, saj naj bi se 
bolj prilegali njegovemu načinu vožnje. Dirkalniki naj bi 
imeli manj oprijema, tako da naj bi bile vožnje še bolj 
atraktivne.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC
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Pisalo se je leto 2012, ko je 
zaživel celjski hram gastronomije, 
znan pod imenom Stari pisker. 
Vsi pravi gurmani vedo, da 
tam pripravljajo najboljše 
steake, ki v lastni zorilnici 
odsedijo vsaj 60 dni, nato 
pa jih do perfekcije spečejo 
na odprtem ognju. Bogata 
ponudba zadosti tudi strastne 
mesojedce, ki lahko naročijo vse 
od Porterhouse, Club, T-Bone, ............................................................................................
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Ribeye, Tomahawk, Filet Mignon 
do Gaucho, Ned Kelly, Entrecote, 
Picanha in nenazadnje slovitega 
japonskega steaka Wagyju. Da 
bodo zvesti fani Starega piskra 
lahko tudi doma pripravljali mesne 
dobrote, tako slastne, da bi jih še 
angelčki jedli, so odprli butično 
spletno trgovino Steakshop.si, 
ki ponuja le vrhunske kose, ki jih 
odlikuje odličen okus, sočnost, 
mehkoba in tekstura. Za celovito 

kulinarično doživetje se takšnim in 
drugačnim steakom pridružujejo 
rebrca, lardo slanina in divji 
losos z Aljaske, ki jih v hlajenem 
vakuumskem pakiranju dostavljajo 
po vseh koncih Slovenije. Da 
boste lahko navdušili tudi goste 
s prefinjenim okusom, so pripravili 
ogromno receptov in nasvetov za 
peko, s katerimi bodo pripravljene 
jedi prav tako božanske kot v 
Starem piskru.

www.steakshop.si               steakshop.si                    steakshop.si
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Žal še vedno ne gre za resnično dirko, pač pa za virtualno, sedaj že peto, ki se je 
odvijala na dirki za VN Velike Britanije in na kateri je slavil Jorge Lorenzo. To je bila 
zanj prva zmaga z Yamaho po letu 2016, ki jo je osvojil kljub padcu, a koncentracija 
in hitrost sta ga pripeljala do uspeha. Ugnal je dolgo vodečega japonskega dirkača 
Nakagamija, ki ga je padec stal najvišje stopničke in na koncu ga je na tretjem mestu 
ugnal tudi Francoz Fabio Quartararo. Drugega mesta se je razveselil Tito Rabat.

PRVA 
ZMAGA

LORENZU
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Sezona 2020

MOTO GP

Veselje je bilo čutiti še pri dveh dirkačih, in 
sicer pri Joanu Miru in Alexu Rinsu, a razlog 
ni bila dobra uvrstitev na peti virtualni dirki, 
ampak podaljšanje pogodbe s Suzukijem vse 

do leta 2022. Alex Rins je v minuli sezoni opozoril nase s 
prvo zmago na dirki za VN Amerike v Austinu in drugo 
zmago v Silverstonu, kjer je le za 13 stotink ugnal Marca 

Marqueza, sicer pa s Suzukijem sodeluje vse od leta 
2017. Za dve leti je pogodbo podaljšal še en dirkač, Aleix 
Espargaro, ki z Aprilio v lanski sezoni sicer ni dosegel 
zavidljivih rezultatov. Vodilni možje Aprilie so se vseeno 
odločili za sodelovanje še v dveh novih sezonah.
Za dirkače Pola Espargaroja, Andreo Doviziosa in Valentina 
Rossija, pa je usoda naslednje sezone še vedno nejasna. 



POTREBNA SI 

FRIZERJA
KLEMEN 041/501-543 

 SAŠO 041/792-617 GREGA 041/532-478 

Španec naj bi se nagibal h KTM, a ta svoje mesto 
ponuja Danilu Petrucciju, kateremu se je stolček 
pri Ducatiju zatresel s prihodom Jacka Millerja, ki 
se bo v prihodnji sezoni v tovarniško ekipo preselil 
s satelitske Pramac Recing. Dovizioso in Ducati se 
še dogovarjata, vendar se morda zaradi padca na 
dirki motokrosa v Faenzi in poškodbi leve ključnice 
utegne kaj spremeniti, medtem ko je usoda 
legendarnega Rossija še vedno čista uganka. Karte 
se že intenzivno mešajo, čeprav dirkači v tem letu 
še niso pokazali svojega znanja.
Po zadnjih objavah in odločitvi španske Dorne 
naj bi se vse skupaj začelo 19. julija v Jerezu. Kot 
že rečeno, bo špansko dirkališče gostilo dve dirki 
zaporedoma, saj bo dirka za VN Andaluzije 26. julija 
na istem prizorišču. Skupno bo imela sezona 2020 
po objavljenem prenovljenem koledarju 13 dirk, 
vendar obstaja možnost, da bi izpeljali dodatne 
štiri dirke in bi se tako sezona končala najpozneje 
13. decembra z največ 17 dirkami.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC 


