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Zmage in rekordi pred 30. leti
Pred tridesetimi leti sem navduševal tisoče gledalcev 
ob dirkaških progah in bil strah in trepet tekmecev. Na 
vsaki dirki, kjer sem se pojavil, sem osvojil rekord proge 
in skupno zmago. Nikoli ne bom pozabil moje velike 
zmage na eni najboljših gorskih dirk iz Cetinja na Lovčen 
do Njegoševega spomenika, ki je bila ena od najdaljših 
in najzahtevnejših gorskih dirk z 12 kilometri dolžine 
in neštetimi ovinki. Tam sem pred 100.000 gledalci 
(prav ste prebrali) slavil zmago in rekord proge. S svo-
jim rdečim BMW M3 sem za sabo pustil tudi italijanske 
dirkače s Ferrarijevimi prototipi. Za povrh pa sem že na 
treningu poškodoval podvozje dirkalnika in ne bi mo-
gel nastopiti na dirki, ker nisem imel rezervnega dela. S 
požrtvovalnim črnogorskim prijateljem, tudi dirkačem, 
sva v primitivni kovaški delavnici ponoči zavarila počen 
del podvozja in nato smo pozno v noč le popravili vozi-
lo. Jugoslovanski mediji so me v tistih časih z mastnimi 
naslovi kot: »Tomlje žari i pali«, »Tomlje srušio zvučnu 
barijeru«, »Tomlje sve rivale ostavio daleko izza sebe«, 
»Tomlje opet najbrži«… častili in me hvalili. Priznam, 
lepi občutki in zdaj lepi spomini.
Ne morem reči, da sem bil kakšen poseben talent. Za 
moje uspehe se lahko zahvalim neštetim faktorjem, ki 
so se poklopili. S starim Camel-BMW M3 sem se naučil 
voziti, ker pogon na zadnja kolesa zahteva znanje in 
trening. Rezultati se dosežejo izključno s poznim zavi-
ranjem in z ravno pravšnjim pospeševanjem iz ovinkov. 
Posebno je pomembno rahlo drsenje ob pospeševanju. 
Preveliko drsenje čez ovinke hitrost ustavlja in ne pov-
ečuje. V tem je v treh besedah skrivnost zmagovalne 
vožnje. Moram priznati tudi, da je bil moj avtomobil 
odličen. Sicer ni bil zadnja beseda tehnike, ker je takrat 
BMW nudil že dosti bolj izboljšano verzijo M3, za katere-
ga, kot je splošno znana resnica v avtomobilskem špor-
tu, ni bilo denarja. Res, da nisem imel strokovnjakov za 
nastavitve avtomobila, sredstev za vzdrževanje, nisem 
imel ne športnega managerja ne trenerja, a sem sam z 
velikim delom uspel v vsem.
Danes pogrešam take dirkače, kot sem bil jaz pred 
tridesetimi leti. Slovenija ne premore takega avtomo-
bilskega zvezdnika, kot sem bil jaz takrat. Enostavno 
ga ni in samo čakamo, da se bo pojavil. Ne moremo se 
zanašati na državo in športne organizacije. Taki ljudje se 
rodijo ali pa se ne rodijo. Vzporednice lahko vlečemo 
tudi v drugih športih, da ne pozabimo omeniti našega 
največjega junaka Luka Dončića, ki žari po celem svetu 
in ne samo v Jugoslaviji, kot jaz takrat.

Matjaž Tomlje

BMW M3 Gr. A in BMW M3 Sport EvolutionBMW M3 Gr. A in BMW M3 Sport Evolution
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Drugi najmanjši v Jeepovi ponudbi – Compass je 
doživel transformacijo, ki prinaša spremembe sloga, 
tehnologije in uporabnosti.
Od predstavitve prve generacije je model v Evropi 
postal prodajna uspešnica znamke Jeep, saj 
reprezentira več kot 40 odstotkov prodaje vozil, 
pri čemer pomemben steber predstavlja priključni 
hibrid 4xe, saj je v tovrstni konfiguraciji izbran vsak 
četrti Compass.
Tudi novi model, ki ga bodo za evropski trg gradili 
v italijanskem Melfiju, ostaja zvest prepoznavnemu 
stilu, vendar obenem vpeljuje določene osvežitve, 
kot so širši sprednji del s preoblikovanim odbijačem 
in mrežo hladilnika s sedmimi režami, ki je povezana 
z novimi žarometi s tehnologijo Full LED; ti so na 
voljo v treh različicah. Značaj vozila bo možno 
prilagajati s petimi paketi opreme – Longitude, 
Limited, S, Trailhawk in 80th Anniversary – kot tudi z 
mnogoterimi dodatki, ki jih je zasnoval Mopar.
Dominantnejši zunanji izgled novega Compassa 
spremljajo tehnologije, ki vozno izkušnjo delajo bolj 
prijetno in varno. Prvič je evropska ponudba vozil Jeep 
opremljena s sistemom UconnectTM 5, ki je znamkin 
najnaprednejši informacijsko-razvedrilni sistem, ter 
s sistemom za pomoč vozniku na avtocesti z drugo 
stopnjo avtonomne vožnje. Dizajn kabine je znatno 
posodobljen z novo armaturno ploščo, volanom in 
osrednjim zaslonom v velikosti 10,1 palcev; s tem 
niso oblikovalci izboljšali le uporabnosti, temveč tudi 
všečnost in ergonomijo. 
Ponudba motorjev je široka in vključuje bencinske, 
dizelske in priključno-hibridne motorje. Tistim, ki 
bodo želeli štirikolesnega Compassa, bosta na voljo 
različici 4xe z elektrificiranim motorjem z izhodno 
močjo 190 oziroma 240 KM.
Cena novega Jeep Compassa v vstopni izvedenki 1.3 
GSE T4 s 130 konjskimi močmi in z opremo Longitude 
po ceniku znaša 21.490 evrov.

Jeep Compass

Nissan Qashqai

Nissanov Qashqai je bil pred več kot desetletjem tisti, 
ki je ustvaril trenutno izjemno popularni segment 
športnih terencev oziroma križancev. Sledile so mu 
praktično vse znamke, tako z manjšimi kot z večjimi 
modeli. 
Osnovo prenove predstavlja nova arhitektura alianse 
CMF-C, ki je omogočila tehnološke posodobitve in 
vpeljavo elektrifikacije. Da bi Nissan dosegel svoj 
cilj do leta 2024 z elektrificiranimi pogoni uresničiti 
50-odstotni delež prodaje na stari celini, pogonsko 
paleto Qashqaija sestavljata dva predelana motorja. 
Prvi je bencinar 1.3 DiG-T s 138 oziroma 156 KM v 
izvedenki blagega hibrida z 12-voltno tehnologijo, 
drugi pa je hibrid s sistemom e-Power iz električnega 
prodajnega hita Leaf. Gre za prvo implementacijo te 
tehnologije na evropskem trgu, ki so jo nadgradili z 
močnejšim 1,5-litrskim bencinarjem, s čimer skupna 
moč znaša 188 KM. Kot Leaf bo tudi novi Qashqai 
e-Power deležen možnosti e-Pedal. Voznik lahko tako 
spelje, pospešuje in upočasnjuje z uporabljanjem 
samo stopalke za plin, s čimer obvlada do 90 odstotkov 
voznih okoliščin.
Qashqai je pridobil drzen karakter po vzoru Jukea, 
manjšega pripadnika družine Nissan. V ospredju 
dizajna ostaja značilna maska v obliki črke V, ki jo tokrat 
spremljata tanka LED žarometa. Skupaj s povečanimi 
dimenzijami, z bolj mišičasto linijo in z 20-palčnimi 
platišči so poskrbeli za modernizacijo križanca, ki v tretji 
generaciji uvaja 9-palčni zaslon z boljšo ločljivostjo in z 
naborom povezljivih storitev, med drugim enostavno 
povezovanje pametnih telefonov, brezžično omrežje 
Wi-Fi znotraj avtomobila in aplikacijo NissanConnect 
Services za upravljanje in nadzor avtomobila. 
Digitalizirani so tudi merilniki, povečan je prtljažnik (+ 
74 l) in prostor za kolena potnikov zadaj (+ 20 mm), 
prav tako pa so pri Nissanu veliko poudarka dali na 
ergonomsko in estetsko kakovost gumbov in stikal.
Vstopni blagi hibrid s 138 KM in s 6-stopenjskim ročnim 
menjalnikom je opremljen s ceno 23.300 evrov.

DOMAČE NOVOSTI
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Hyundai i30 N, i20 N in Kona N
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Hyundai do leta 2017 v svoji ponudbi ni imel pravega 
cestnega športnika, dokler niso takrat predstavili 
model i30 N, ki se je samo v Evropi prodal v več kot 
28.000 primerkih, osvojil številne nagrade in navdihnili 
skupnost oboževalcev, znanih kot »N-thusiasts«. 
Korejska znamka je športno linijo vozil N kasneje 
razširila z limuzinskim bratom fastback in z manjšim 
predstavnikom i20 N, sedaj pa zgodbo uspeha 
nadaljuje z modelom Kona, ki kombinacijo športnega 
stila, nadgrajenega motorja in tehnoloških inovacij 
premierno prenaša na segment križancev.
Novi i30 N uvaja paleto oblikovalskih in voznih 
izboljšav. Opremljen je z lažjimi materiali, ki se 
prevajajo v večjo okretnost in boljšo vodljivost. Na 
voljo je z opcijskim 8-stopenjskim robotiziranim 
menjalnikom z dvojno mokro sklopko, ki omogoča 
upravljanje z obvolanskima ročicama in predstavlja 
tri nove funkcije N za še bolj športno vozno izkušnjo. 
Tako kot predhodnik je tudi novi i30 N na voljo v dveh 
oblikah karoserije – hatchback in fastback.
Hyundai je prav tako posodobil manjšega i20 N, 
ki se zgleduje po reli dirkalniku i20 iz prvenstva 
WRC. K vozniškemu užitku prispeva nov 1,6-litrski 
turbobencinski agregat z 204 konjskimi močmi in 
z 275 Nm navora, ki se ponaša s funkcijama Launch 
Control in Rev Matching.
Tudi četrti član vroče družine, Kona N, obljublja obilico 
zabave za volanom, za katero bodo skrbeli 2,0-litrski 
turbo motor z 280 KM, osemstopenjski menjalnik z 
dvojno sklopko in športen izpušni sistem. 



Range Rover Sport SVR Ultimate Edition 

Mojstri oddelka SVR, ki skrbijo za najbolj posebna vozila koncerna JLR, so tokrat dobili nalogo v svet ekskluzive 
popeljati Range Rover Sporta, najhitrejšega in najzmogljivejšega člana SUV družine Land Rover, ki mu pod pokrovom 
brni 5,0-litrski turbopolnjeni osmak, ki generira 575 KM. Luksuzna obdelava športnega terenca, ki do 100 km/h poskoči 
v 4,5 sekunde, je celovito vplivala na oblikovanje, da bo vozilo res vredno značke SVR. Zastavonoša bo v ediciji Ultimate 
na voljo v treh ekskluzivnih barvnih odtenkih: modrem, sivem in črnem, ki na račun posebne tehnologije zagotavljajo 
izjemen sijaj. Za kontrast skrbijo črna streha ter beli poudarki na stranskih zračnih režah in robovih napisa »Range 
Rover«. O unikatnem karakterju modela nadaljnje pričajo zajetna 22-palčna platišča s črnimi zavornimi čeljustmi in 
interier z iluminiranimi pragovi, s kovinskimi obvolanskimi ročkami in s kromirano značko na B-stebričkih.

Mercedes-Benz razred C All-Terrain

Razred C je eden od prodajnih asov trikrake zvezde – od leta 1982 so prodali preko 10 milijonov enot, od sedaj 
naprej pa bo poleg limuzine in karavana kupce želel osvojiti tudi terensko naravnan karavan, ki sliši na ime All-
Terrain. Gre za podoben recept kot pri razredu E, ki prinaša štirikolesni pogon 4MATIC, dva programa za off-road 
vožnjo in 40 mm višji odmik od tal, na račun česar bo avtomobil lahko preplezal kar nekaj sicer nedostopnih 
cest. All-Terraina bo težko spregledati: najbolj očitna sprememba se nanaša na dodatke, ki avtomobilu dajo bolj 
robusten in terenski izgled. Med njimi so plastični blatniki in odbijači ter večja kolesa. Razlika med elegantnim C 
razredom in All-Terrainom je velika, kateri vam je lepši, pa se morate odločiti sami. Prostornina prtljažnega prostora 
ostaja enaka – 490 do 1.510 litrov, medtem ko je najbolj vsestranski C malenkost zrasel v vse smeri. 

Opel Astra

Pred fotografski objektiv je zapeljala šesta generacija Oplove prodajne uspešnice Astre, katere zgodba se je pričela 
pred 30 leti s predhodnikom Kadettom. Kompaktni model razreda C iz Rüsselsheima je sedaj prvič postal elektrificiran 
in bo na voljo kot priključni hibrid v dveh zmogljivostih (do 225 KM). Ob debiju študije GT X Experimental so pri Oplu 
obljubili, da bodo vsi bodoči modeli na obrazu nosili oblikovni element, ki spominja na odprtino za oči motoristične 
čelade. Tako si je po Mokki in Grandlandu moderen vizir nadela tudi nova Astra, ki nudi možnost izbire dvobarvne 
izvedbe zunanjosti. Kabina je postala povsem digitalna z dvema 10-palčnima zaslonoma, ki tvorita nov kokpit, ki so ga 
pri Oplu poimenovali Pure Panel. Astra si je od zastavonoše Insignie sposodila prilagodljiva svetila Intelli-Lux LED Pixel 
s 168 LED elementi, prejela pa je tudi ergonomske sedeže AGR in številne avtomatizirane asistenčne sisteme.

Kia Sportage PHEV

V Seulu so nedavno pripravili novo generacijo SUV-ja Sportage, ki uvaja drastično drugačno oblikovanje tako zunaj 
kot znotraj, sedaj pa so avtosalon IAA Mobility izbrali za globalno premiero priključno-hibridne izvedenke, ki je 
prvič v 28-letni zgodovini modela povsem prilagojena potrebam Evropejcev. Tudi Sportage PHEV gleda daleč v 
prihodnost z elegantno-mišičastim dizajnom, ki sledi drznemu oblikovalskemu jeziku znamke, ki so ga poimenovali 
»združena nasprotja«. Korejci torej nadaljujejo s svojo ofenzivo modernizacije prodajne palete in naslednji na vrsti 
je Sportage, ki v priključno-hibridni različici združuje 1,6-litrski bencinar, 66,9 kW električni motor in 13,8 kWh litij-
ionsko polimerno baterijo. S tem paketom, združenim v praktičnem telescu urbanega SUV-ja, želijo pri azijskem 
proizvajalcu k prehodu na električno mobilnost privabiti čim več strank na stari celini. 
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Audi RS 3 z rekordom Nürburgringa

Na slovitem Nürburgringu je Audi postavil nov rekord s svojim vročim RS 3, ki je tako postal najhitrejše vozilo v 
kompaktnem razredu. Za volanom beštije z znakom štirih krogov je sedel voznik Frank Stippler, ki je za krog na zelenem 
peklu potreboval 7:40.748 minut, kar je skoraj 4,64 sekunde manj kot prejšnji rekorder, Renault Megane RS Trophy-R. 
Šlo je za RS trojko v serijski konfiguraciji, ki je bila še zavita v kamuflažo, saj smo uradni debi dočakali šele 19. julija. 
Takrat smo izvedeli, da zajetno mero moči dostavlja 2,5-litrska petvaljna turbopolnjena enota, ki razvija 400 KM in 500 
Nm navora ter skrbi, da se avtomobil do stotke izstreli v 3,8 sekunde. Pospeševanje se medtem zaustavi pri 250 km/h. 
Po besedah predstavnikov iz Ingolstadta je za postavitev novega rekorda zaslužna kombinacija naprednih tehnologij. 
Ključnega pomena je variabilna distribucija navora med zadnjimi kolesi, ki je premierno na voljo v Audijevem modelu.

Goodyear na dirki 24 ur Le Mansa dokazal izjemno zmogljivost

Na letošnji dirki 24 ur Le Mansa je Goodyear z dirkalnimi pnevmatikami Eagle F1 SuperSport opremil celoten razred 
LMP2; na Goodyearovih gladkih in srednjih pnevmatikah ter pnevmatikah za mokro podlago je torej tekmovalo 
kar 25 avtomobilov. Goodyear je sicer že na lanskoletni dirki v Le Mansu v odprti konkurenci s pnevmatikami 
opremljal pet avtomobilov, z letošnjim letom pa je izbran za izključnega dobavitelja v kategoriji LMP2. Vzdržljivost 
pnevmatik na tako intenzivni preizkušnji igra še posebej pomembno vlogo. Gladke dirkalne pnevmatike Goodyear 
Eagle F1 SuperSport so zagotovo dokazale svojo trpežnost, saj je posamezna ekipa ponoči, ko so bile temperature 
nižje, z enim samim kompletom pnevmatik prevozila več kot 650 km. Izjemna trpežnost te pnevmatike je namreč 
mnogim ekipam omogočila odločitev, da ponoči kar štiri postanke ali več opravijo brez menjave pnevmatik.

Kuga je najbolje prodajani PHEV v Evropi

Prodaja osebnih vozil PHEV in povsem električnih vozil v Evropi strmo narašča, saj vse več kupcev ugotavlja, kako je 
mogoče stroškovno učinkovito upravljati zahteve glede vožnje, zlasti z uporabo polnjenja doma. V drugem trimesečju 
letošnjega leta so modeli PHEV predstavljali 8,4 odstotka vseh prodanih novih avtomobilov na evropskih tleh, kar 
predstavlja povečanje za več kot 255 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Kot najbolje prodajan PHEV na 
stari celini se je uveljavila Fordova Kuga, ki je s prihodom nove generacije leta 2019 postala prvi predstavnik modrega 
ovala, ki je na voljo s tremi hibridnimi pogonskimi enotami. Priključno-hibridna različica, ki združuje 2,5-litrski štirivaljni 
bencinski motor in elektromotor s 14,4-kWh litij-ionsko baterijo s povsem električnim dosegom do 56 km po WLTP, se 
je v letošnjem juniju prodala v 6.300 enotah, kar presega skupno prodajo vseh ostalih različic v prodajni paleti Kuge.

Bugatti razvija serijsko različico koncepta Bolide

Oktobra 2020 so v Molsheiumu svet osupnili z novo konceptno mojstrovino z imenom Bolide. V sklopu svojega 
nenehnega iskanja tehnoloških inovacij so si postavili sledeče vprašanje: »Kako bi pogonsko enoto W16 lahko 
uresničili kot tehnični simbol znamke v najčistejši obliki – z zgolj štirimi kolesi, motorjem, menjalnikom, volanom 
in dvema sedežema?« In tako so se lotili raziskovanja, katerega finalni rezultat je unikatno vozilo, ki je poželo toliko 
navdušenja med zbiratelji in entuziasti, da Bugattiju ni preostalo drugega, kot da prižge zeleno luč za serijsko 
proizvodnjo. Nov velikopotezni projekt francoskega luksuznega proizvajalca se bo realiziral v zgolj 40 radikalnih, 
surovih in ekstremneh primerkih, ki bodo predstavljali ultimativno mašino za vožnjo na dirkalni stezi, ki se bo 
ponašala s skrajno nizko težo, z vrhunsko aerodinamičnostjo in z zloglasnim motorjem W16.
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Veste, da se spletnega nakupovanja poslužuje 
že tri četrtine Slovencev, torej kar 76 % 
(Masterindex, junij 2021)? Kljub temu pa vsi še 
nimajo občutka varnosti, ko nakupujejo prek 

spleta. Zato je tukaj za vas Mastercard, ki poskrbi za 
varno digitalno plačevanje. Z vse bolj pogostim spletnim 
nakupovanjem pa se povečuje tudi nabor pasti, v katere 
se lahko ujamete, če niste previdni.  

Vas zanima, s katerimi načini ste najbolj varni pri 
digitalnem plačevanju? Po raziskavi Masterindex, ki jo je 
izvedel Mastercard, večina Slovencev (87 %) pozdravlja 
letošnjo zakonodajno novost dvostopenjskega 
potrjevanja spletnih plačil. Med različnimi načini 
avtentikacije oz. potrjevanja večina kot najbolj varnega 
izpostavlja geslo za enkratno uporabo (83 %), sledi mu 
skeniranje prstnega odtisa (79 %) in prepoznava obraza 

(61 %) ter druge biometrične metode (61 %). 
Ena izmed metod, s katero se lahko dodatno zavarujete, 
je uporaba žetonov oziroma tokenizacija. Pri tem se 
v sistem vključi dodatna dinamična komponenta, ki 
zagotavlja višjo varnost občutljivih podatkov imetnikov 
kartic. Proces kodira osnovne številke plačilne kartice 
v obliko enoličnega gesla, ki se imenuje žeton. Le-ta 
se uporablja za plačila na spletnih ali fizičnih prodajnih 
mestih. Na ta način se zmanjša število zlorab pri spletnih 
in mobilnih plačilih. 

 

Kartica Mastercard nudi hitro, enostavno in varno 
plačevanje po svetu in spletu, kjerkoli in kadarkoli. 
Pri nakupovanju nudi tudi dodatno zaščito z 
Mastercard Identity Check in Zero Liability 
oziroma nično odgovornostjo. Mastercard Identity 
Check dodatno preveri vašo identiteto pred plačilom 
nakupa. V primeru negotovosti vas pozovejo, da 
potrdite svojo identiteto prek enkratnega gesla ali 
biometričnega sistema. S tem imate zagotovljeno 
večjo varnost in sistem deluje na katerikoli napravi. 
Mastercard Zero Liability oziroma nična 
odgovornost pa vas zaščiti pred kakršnokoli prevaro. 
Kot imetnik kartice niste odgovorni za nakupe, ki jih 
niste opravili sami. Poleg tega pa je vedno pametno 
preveriti spletno stran, prek katere nakupujete. Če 
ima spletna stran na koncu http dodan s, je varna.

Varno in zaupanja vredno 
digitalno plačevanje
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S kartico Mastercard do varnejših nakupov 



VOZNIKOVI MODNI DODATKI

Kolekcija pisal Montegrappa F1 Speed

Zmogljivost, glamur in visoke hitrosti so parametri 
današnje Formule 1. Tudi ti parametri so ključni v 

seriji pisalnih instrumentov iz italijanske manufakture 
Montegrappa. V novo kolekcijo, ki so jo razvili s Formulo 

1, so vnesli vse znanje, ki ga oboji premorejo v želji, 
kupcem omogočiti lep in funkcionalen izdelek. Brez 
materialov iz motošporta in odličnega dizajna to ne 

bi bilo mogoče. Pri Montegrappi so pri snovanju nove 
kolekcije F1 Speed, ki sledi uspešni lanskoletni liniji F1 

Seventy, gledali v prihodnost kraljice motošporta, saj so 
oblikovanje pisal navdihnili nedavno razkriti koncepti 

dirkalnikov nove generacije za sezono 2022.

Kolekcija Asprey Formula 1

Britanska hiša luksuza Asprey letos praznuje 240 let 
obstoja. Ob takšni častitljivi obletnici so se odločili, da 

to ovekovečijo tudi s partnerstvom s Formulo 1. Asprey 
veže odnos s F1, saj so že leta sodelovali, predvsem 
je znano sodelovanje s Ferrarijevim moštvom F1 v 

devetdesetih letih s premium kolekcijo srebrnih, zlatih 
in usnjenih izdelkov. Izdelali so tudi kar nekaj kopij 

pomembnih historičnih pokalov velikih dirk. Z novo, 
posebno kooperacijo s Formulo 1, so v Aspreyu ustvarili 

srebrne replike novega modela avtomobila Formule 
1, z obliko za prihajajočo sezono, poleg tega pa linija 

obsega še prestižne svilene šale, dragocene manšetne 
gumbe in zapestnice ter druge luksuzne izdelke.

Ura Franck Muller Vanguard Bill Auberlen

Ženevski mojster komplikacij Franck Muller se z 
najnovejšo inkarnacijo linije Vanguard poklanja dirkaški 

diviziji BMW in najbolj uspešnemu ameriškemu 
dirkaču Billu Auberlenu, ki več kot dve desetletji kroti 
zverine nemške znamke belo-modrega propelerja; v 
tem času je zabeležil preko šestdeset zmag. Omejena 

izdaja edinstvenega časomera je perfektna za ljubitelje 
motošporta, katere bo očarala z značilnimi barvami 

BMW-ja, ki se odlično podajo tako rose zlatemu, 
karbonskemu kot tudi modremu ohišju, ki ga spremlja 
zapestnica iz črne alkantare z rdečimi šivi, ki spominja 
na kabine športnih avtomobilov. Švicarska kreacija je 

opremljena z elegantnim gibanjem »skeleton«, ki se ga 
lahko občuduje skozi transparenten hrbet ure.

oglas
diesel
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NAZAJ
v prihodnost

NOVOSTI

Mineva že pol stoletja, odkar se je svet zaljubil v briljantno napravljenega Countacha, ki skupaj z Muiro 

predstavlja hrbtenico legende o Lamborghiniju. In kako bolje praznovati abrahama kot z reimaginacijo tega 

kultnega vozila za 21. stoletje, da tako še generacija Z spozna eksotični dizajn po vzoru znamenite italijanske 

oblikovalske hiše Bertone.

L a m b o r g h i n i  C o u n t a c h  L P I  8 0 0 - 4 
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narečja, ki se je ekipi zdela tako fascinantna, da se je 
preprosto prijela kot ime avtomobila. Njen dobesedni 
pomen je »kuga« in ravno tako hitro se je razširila 
popularnost modela, ki je letos dobil čast ponovnega 
rojstva.
Countach moderne ere ne skriva svojih genov, za kar nas 
navdaja z nostalgijo za preteklimi časi, ko so vladali disko 
ritmi, bujne frizure in hlače na zvonec. Izvirnost eksterierja 

sobe starih in mladih ter tako postal inkarnacija sanjskega 
avtomobila.
Oblikovna filozofija je pri potomcu generacij Countach 
še bolj drzna z odločnimi potezami pokrova motorja z 
nizko pravokotno masko, ki se razteza čez celotno širino 
ter skupaj s karakterističnimi žarometi in z izbuljenimi 
blatniki predstavlja ključen estetski element obraza. 
Šesterokotna tema se nadaljuje na stranski liniji z 

podpis Lamborghinija.
Vizionarski dizajn se druži z napredno tehnologijo, 
saj je avtomobil, ki se vrača nazaj v prihodnost, prejel 
dvanajstvaljni agregat s hibridno tehnologijo, razvito za 
najmočnejšega divjega bika v zgodovini – Siána, ki je 
Lamborghini popeljal v dobo elektrifikacije. Kombinacija 
tradicionalnega in električnega motorja dostavlja skoraj 
nepredstavljivo izhodno moč osemstotih konjev, ki 

potovanje v preteklost. Zgledovali so se po osebnem 
Countachu Ferruccia Lamborghinija, katerega je krasilo 
rdeče-črno prešito usnje, ki se ne bi moglo bolje skladati 
z belo barvo karoserije.
Novi Countach se bo med entuziasti bržkone uveljavil 
kot veličasten objekt z brezčasno privlačnostjo, v katerem 
pa bo lahko užival le majhen krog priviligirancev. V 
nasprotju z originalom, ki je med leti 1974 in 1990 zaživel 
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Naslednik predstavlja še bolj popolno 
interpretacijo ideje športnega luksuza.

Šesterokotna tema se nadaljuje na stranski liniji z 
gromozanskimi zračnimi odprtinami, ki nas popelje do 

dokaj futurističnega zadka, na katerem tridelna svetila 
prezentirajo izraz spoštovanja temu, kar je bilo. 

Countach je bil v precej pogledih pravi kršitelj 
pravil. Je pionir danes značilne ostre oglate 
oblike in tudi prvi Lamborghini, ki je prekinil s 
tradicijo poimenovanj, ki se zgledujejo po sferi 

bikoborbe, ki je tako trdno zakoreninjena v identiteto 
tovarne iz Sant’Agate. Bajka pravi, da je dizajner 
Nuccio Bertone ob pogledu na prototip Countacha v 
presenečenju izustil besedo »contacc« iz piemonteškega 

izhaja iz Lamborghinijeve prepoznavne teatralnosti, 
združene z najnovejšimi trendi, s čimer predstavlja še 
bolj popolno interpretacijo ideje športnega luksuza. 
Ob tem se vznemirljivo bogastvo podrobnosti poklanja 
dediščini blagovne znamke, ki že skoraj šest desetletij 
kroji zgodovino avtomobilistične industrije. Naslednik 
historične ikone je s tem neizpodbiten dokaz o trajnosti 
vpliva prvotnega dizajna, ki je nekdaj na posterjih krasil 

gromozanskimi zračnimi odprtinami, ki nas popelje do 
dokaj futurističnega zadka, na katerem tridelna svetila 
prezentirajo izraz spoštovanja temu, kar je bilo. Fiksnega 
krila, ki bi kazil puristično zasnovo, ni, so pa tu štiri izpušne 
cevi v tradiciji modelne družine. Italijani seveda niso 
mogli izpustiti stopničastega vzorca, ki teče od strehe 
do zadnjice, ter škarjastih dvigajočih vrat, ki so premiero 
doživele ravno pri Countachu in od tedaj postale slaven 

je zaslužna za oznako LPI 800-4. To v povezavi z ultra 
lahkim karbonskim monokokom omogoča silovito 
pospeševanje – 0-100 km/h v 2,8 s, 0-200 km/h v 8,6 s – 
in doseg razburljive končne hitrosti 355 km/h.
Logično je, da je tako kot pogonska tehnologija, tudi 
interier v teh petdesetih letih naredil velik korak naprej, 
a kljub temu so pri proizvajalcu z izbiro materialov 
in barvne palete poskrbeli, da je kabina nekakšno 



v 1.983 enotah, so se kravatarji Lamborghinija 
odločili novi iteraciji podati še bolj ekskluziven 
značaj, zato ga bodo proizvedli v limitirani seriji 
112 primerkov; ta številka se poklanja internemu 
imenu projekta, uporabljenemu med razvojem 
prvega Countacha, ki bi ga lahko oklicali za 
patriarha modernih superavtov. In glej ga 
zlomka, da so pri Lambu našli dom čisto vsem 
novorojencem, od katerih so se pripravljeni 
posloviti v zameno za vplačilo dobrih dveh 
bruseljskih milijončkov. A to gotovo ne bo 
zaustavilo ljubiteljev divjih bikov, da si namesto 
plakata na steno kot nekoč na ozadje zaslona 
prilepijo Countacha za 21. stoletje.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Ponovno rojeni Countach dostavlja skoraj 
nepredstavljivo izhodno moč osemstotih konjev.
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Bentley – sinonim za razkošje, še posebej, če je govor o prestižnem modelu Flying Spur, ki je lansko 

leto s slovesom Mulsannea, s katerim se je dolga štiri desetletja naokrog prevažala svetovna 

elita, postal paradni konj britanskega proizvajalca. Ta odločitev je bila posledica Bentleyjeve 

zavezanosti k trajnostni mobilnosti, saj je ta ultimativna luksuzna limuzina prejela šok elektrike.
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SINONIM ZA

NOVOSTI Bentley Flying Spur Mulliner

RAZKOŠJE
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Leteča ostroga je torej v novi generaciji pridobila 
šestvaljni hibridni pogonski sklop, ki ga bo poleg 
zmogljivejšega V8 in znamenitega W12 mogoče 
izbrati tudi pri najbolj dovršeni seriji, ki je plod 

znanja oddelka Mulliner, ki že tradicionalno kreira najbolj 
ekskluzivna vozila z značko slovitih kril.
Oblikovalci so si zadali cilj še izboljšati vozilo, ki so ga 
PR-ovci Bentleyja nič kaj skromno oklicali za »najboljši 
avtomobil na svetu«. Vsake oči ima svojega malarja, 

a dejstvo je, da je Flying Spur s podpisom Mullinerja 
res odraz sodobnega rokodelstva in dih jemajočega 
luksuza. In glede na to, da gre za prvega elektrificiranega 
predstavnika personalizacijske divizije, ne preseneča, da 
so se Britanci še dodatno potrudili. Nastala je posebna 
linija, ki je targetirana na posameznike, ki zahtevajo več. 
Več unikatnosti, več prestiža, več zavistnih pogledov. 
Mullinerjevo limuzino bomo prepoznali po elegantnih 
poudarkih, ki se pričnejo na zunanjosti vozila. Za 

Flying Spur s podpisom Mullinerja 
je odraz sodobnega rokodelstva 
in dih jemajočega luksuza.

ambient, ki bi očaral še arabskega šejka, ki ima v svoji 
garaži parkirane najlepše primerke današnje in nekdanje 
avtomobilske industrije. Mullinerjevi mojstri so si kokpit 
zamislili v osmih unikatnih tribarvnih kombinacijah, od 
katerih se modro-rjavo-bela, prikazana na promocijskih 
fotografijah, perfektno sklada z elementi iz kroma in 
finalno potrjuje, da gre za edinstvenega štirisedežnega 
grand tourerja za kupce z izbranim okusom.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

dotik prefinjenosti zajetno masko kot tudi stranske 
zračne odprtine z diamantnim vzorcem obkroža sijoči 
krom, medtem ko za impozantno prezenco skrbijo 
ekstravagantna 22-palčna platišča, pri katerih bo 
sredinsko pozicionirani logo ostal pokonci tudi, ko se 
bodo kolesa začela vrteti. Legendarni kipec na pokrovu 
motorja je tokrat elektronsko upravljan in celo iluminiran.
Kot je v navadi, Mullinerjeva vozila svoj vrhunec 
dosežejo v kabini, ki je pri novem Flying Spuru preprosto 
osupljiva. Prešito usnje superiorne kakovosti skupaj s 
fokusom na še najmanjše detajle gradi ultra razkošen 

Mullinerjeva vozila svoj vrhunec dosežejo v kabini, ki je pri novem Flying Spuru preprosto osupljiva.

Oblikovalci so si zadali cilj še izboljšati 
vozilo, ki so ga PR-ovci Bentleyja oklicali 

za »najboljši avtomobil na svetu«.

26  Avto+šport



28  Avto+šport

ZBOGOM,
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Po tem, ko so pri Lotusu naznanili, da se bodo z letošnjim letom znebili dokaj ostarelih in nezanimivih 

modelov Elise, Exige in Evora ter s tem napravili mesto za prihod nove linije hibridnih in električnih 

športnikov, je sedaj pred nami atraktivno zasnovani dvosed Emira, ki bo zadnji znamkin model z motorjem 

na notranje zgorevanje.

NOVOSTI LOTUS EMIRA

KLASIKA...
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oglas
givenchy

3131

Sposobnost: Naskok do sto bo zaključen v 4,5 s 
s pomočjo izredno nizke teže (1.405 kg).
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Odkar se je leta 1948 rodil prvi 
Lotus, ki je sledil načelu, da je lahka 
gradnja osnova za razvoj odličnih 
športnih avtomobilov, je britanski 

proizvajalec zapadel v težave, iz katerih ga je leta 
2017 z nakupom večinskega deleža rešil kitajski 
gigant Geely. Ta je ob podpisu pogodbe obljubil 
veliko finančno injekcijo, ki bi omogočila korak 
naprej. In sedaj se napovedi o oživitvi znamke 
uresničujejo, saj so pokazali popolnoma nov 
model Emira, za katerega bi lahko rekli, da je 
najbolj izpopolnjeni Lotus doslej.
Ker je to njihov finalni model s tradicionalnim 
motorjem, so k sodelovanju prvič povabili nemški 
AMG, ki je dostavil turbopolnjeni štirivajlnik 
iz zmogljivostne divizije Mercedes-Benza, 
kateremu se je pridružil šestvaljnik iz Toyote, ki 
ga že poznajo vozniki Exiga in Evore. Avtomobil, 
ki uteleša transformacijo Lotusa, bo razpolagal 
z zalogo moči od 360 do 400 KM in raziskoval 
hitrosti do 290 km/h. Naskok do sto bo zaključen 
v 4,5 sekunde s pomočjo izredno nizke teže (1.405 
kg), ki je dosežena z vpeljavo nove lahke šasije iz 
aluminija, na katero je poveznjeno seksi telesce, 
ki z dramatičnimi linijami spominja na eksotične 
superavte. In kar je najboljše, dvosedežna Emira 
bo vse to ponudila za relativno dostopno ceno, 
ki se bo začela pod mejo 72 tisoč evrov.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Tudi pri dizajniranju kokpita so 
Lotusovi oblikovalci šli v novo 
smer, katero opredeljujeta 
kakovost in ergonomija.

NEW



Vsak produkt, ki zapelje iz McLarnove tovarne v Wokingu, je vreden hvale in občudovanja, ampak ko se 
v imenu modela nahaja kratica LT, vemo, da lahko pričakujemo ekstremno zmogljivost in izreden nivo 

angažiranosti voznika. Naslednik strašne rodbine Longtail, ki je prevzel laskav naziv 
najzmogljivejšega kabria britanske manufakture, sliši na ime 765LT Spider.
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NOVOSTI
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m c l a r e n  7 6 5 l t  s p i d e r

NAJBOLJSI 
DOSLEJ



Zgodba McLarnovih predstavnikov Longtail se 
je začela pisati leta 1997 z dirkačem F1 GTR 
Longtail, nato pa so Britanci 18 let kasneje 
to ime oživili z lansiranjem kupeja 675LT in 

njegove brezstrešne različice 675LT Spider, katere 
omejena proizvodnja 500 enot je pošla v zgolj štirinajstih 
dneh. Do lani sta bila finalna modela, ki s ponosom nosita 
oznako Longtail, izvedenki 600LT, ki sta se uveljavili kot 
najhitrejša, najlažja in najmočnejša McLarna linije Sports 
Series. Značka LT tako prinaša veliko odgovornost. 
Ustvariti izdelek, ki je vreden tega imena, namreč ni lahka 
naloga, zato so McLarnovi inženirji in oblikovalci svoje 
napore usmerili v kreacijo naslednika, ki bo s trdo pestjo 
gospodoval dirkalnim stezam. Ta odpuljen avtomobil 
je 765LT, ki se je ravnokar razveselil prihoda mlajšega 
bratca, kateremu so starši v zasledovanju cilja enkratnih 
brezstrešnih emocij odrezali streho.
Za osnovo sedmega modela LT je tako služil povsem 
razprodan kupe, ki je z mrzličnimi sposobnosti in 
ekskluzivno naravo na mah osvojil zbiratelje. Kabriolet mu 

sledi v smislu minimalizirane teže, maksimizirane moči in 
izpopolnjene aerodinamike, ki skupaj omogočajo prave 
vragolije na dirkaški pisti. 765LT Spider, ki se je v zgodovino 
McLarna zapisal kot najzmogljivejši model brez strehe, 
se pravzaprav ponaša z vsemi atributi kupeja, katerim 
dodaja magičen občutek vetra v laseh ob poslušanju 
dramatične zvočne podlage titanskega izpušnega 
sistema. Ta skupaj s tanjšimi stekli in po meri narejenimi 
karbonskimi paneli spada med rigorozne shujševalne 
ukrepe, ki prispevajo k vodilnemu razmerju med močjo 
in težo. Resda se je kot pri vseh kabrioletih tudi tu pojavil 
naskok pri vrednosti na tehtnici zaradi zložljive strehe in 
spremljajočega operacijskega mehanizma, a ta znaša 
zanemarljivih nekaj kilc, kar pomeni, da je 765LT Spider s 
svojo manekensko postavo vsaj 100 kilogramov lažji kot 
najbližji direkten tekmec. Trda streha, narejena iz enega 
samega kosa ogljikovih vlaken, se ob pritisku na gumb 
zloži v enajstih sekundah; ta poseg je mogoče opraviti 
do hitrosti 50 km/h in tako doživeti drugo, bolj ležerno 
uživaško plat linije 765LT.
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v zasledovanju cilja enkratnih brezstrešnih emocij 
so odpuljenemu kupeju 765lt odrezali streho.
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765LT SPIDER SE 
JE V ZGODOVINO 
MCLARNA ZAPISAL 

KOT NAJBOLJ 
ZMOGLJIV 

MODEL BREZ 
STREHE.

Zmogljivost pogonske enote je 
toksična – turbopolnjeni V8 iz 
prostornine 4 litrov iztisne silovitih 
755 konjev in 800 Nm navora.



Ekskluzivni buldožer s 
štirikolesnim pogonom se 
do 100 km/h premakne 
v zgolj 3,7 sekunde.

Toda to ne pomeni, da se novi Spider ne bo izkazal tudi 
na dirkališču, saj je opremljen z enakim aerodinamičnim 
paketom kot kupe, ki obsega karbonski prednji splitter, 
odbijača, pragove, difuzor in aktivno krilo, ki adrenalina 
željni avtomobil za kar 25 odstotkov bolje prisesajo 
na tla kot pri »plebejskem« 720S Spider. Zmogljivost 
pogonske enote je medtem toksična, kajti turbopolnjeni 
V8 iz prostornine štirih litrov iztisne silovitih 755 
konjev in 800 Nm navora. V povezavi s 7-stopenjskim 
menjalnikom je to dovolj, da se 765LT do 100 km/h 
katapultira v 2,8 sekunde in do dvestotke pridrvi v 7,2 
sekunde. Vznemirljivo pospeševanje vozila, ki je po 
besedah proizvajalca najbolj brzinsko izmed vseh hišnih 

kabrioletov, pa se zaključi pri hitrosti 330 km/h. Predvsem 
pri vožnji na limitu bodo vozniki cenili dodelave šasije 
z novimi vzmetmi in blažilniki, posodobitve zavornega 
sistema s karbonsko-keramičnimi diski ter vpeljavo lahkih 
10-krakih platišč, obutih v Pirellijeve dirkaške gume. V 
iskanju ekstrema so pri McLarnu šli celo tako daleč, da 
so se v kabini iz karbona in alkantare znebili klimatske 
naprave, kar pomeni, da bo 765 posameznikom, katerim 
bo uspelo pravočasno rezervirati svojo tretjino milijona 
evrov vredno igračko, lahko kar precej vroče.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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Predhodnik je bil pravi favorit entuziastov in ta tradicija bi se morala nadaljevati tudi z novo generacijo, s 
katero kupe serije 2 posvaja sodoben dizajn, ki pa se ne oddaljuje od značilnega DNK-ja, ki sledi smernicam športne 
spretnosti in dinamične odličnosti.

NOVOSTI
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Recept za športno navdahnjenega dvovratnega 
kompaktnega avtomobila iz klana BMW sega 
daleč nazaj, do modela BMW 02, ki je prvič 
na ceste zapeljal konec 60. let prejšnjega 

stoletja. Iskanje prave kombinacije atletskega dizajna in 
navdušujoče zmogljivosti se nadaljuje z novo serijo 2 
Coupé, ki hoče postati najboljša izbira v premijskem delu 
svojega razreda.
V želji čim večjega razlikovanja z vstopno serijo 1, so 
dvojki namenili ekstravertiran dizajn s prepoznavnimi 
proporcijami, ki nakazujejo na njen potencial za užitek 
v vožnji. Nova generacija bo gotovo najbolj atraktivna 
v inačici M240i xDrive (no, dokler čakamo na M2), za 
predstavitev katere so pri BMW-ju izbrali zlobno vijolično 
barvo. V oči padejo ledvičke, ki so tokrat zrasle v širino in 
ne v višino kot pri novi štirki, hkrati pa so pridobile novo 
podobo, ki namesto klasičnih letvic uvaja vertikalno 
pozicionirane zračne lopute. Za las so povečali vse 
zunanje dimenzije in malce modificirali svetila, kar pa 
ne pomeni, da bo avtomobil težko prepoznati. Bavarci 
so se raje lotili prenove kokpita od glave do pet, saj je 
bil glavni minus prejšnje generacije brez dvoma passe 
dizajn notranjosti. Nova je armatura, centralna konzola, 
triconska klima kot tudi volan in osrednji ekran z 
možgančki operacijskega sistema iDrive 7, ki omogoča 
brezžično povezljivost Apple CarPlay in Android Auto, s 
čimer je serija 2 z letnico 2022 v skladu s preostalimi brati.
Kaj pa je bistvenega pomena? Seriji 2 so optimizirali 
aerodinamične lastnosti, povečali rigidnost telesca, 
oskubili odvečne kilograme in zabeležili skoraj perfektno 
distribucijo teže. To predstavlja idealno osnovo za 
nagajivo športno vodljivost, ki jo pri M240i podkrepljuje 
zmogljiv šestvaljni agregat, ki moč 374 vrancev pošilja na 
vsa štiri kolesa in s tem na obraz riše širok nasmeh.

Telst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Nova generacija bo gotovo 
najbolj atraktivna v inačici 
M240i xDrive (no, dokler 
čakamo na čistokrvni M2).
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Nemčija je kot meka avtomobilske industrije dobila priložnost gostiti prvi evropski avtosalon velikega ranga od 
pričetka pandemije, ki je tako medijem kot javnosti ponudil težko pričakovan vpogled v novosti, ki so tik pred vrati 
in tudi tiste bolj futuristične narave, ki prikazujejo, kako bodo naše ceste izgledale v prihodnjem desetletju.

ZANIMIVOSTI I A A  M o b i l i t y  2 0 2 1

?Kaj nas



V 
časih, ko so se predstavitve 
novih modelov preselile v 
virtualni svet in se nad svetovne 
avtosalone zgrinjajo črni oblaki, 

saj proizvajalci temeljito preučujejo, ali so 
znatni stroški razstavljanja vredni vračila 
naložbe, se organizatorji v želji obstoja 
odločajo za drastično drugačne postavitve in 
modifikacije koledarja. Pa tudi za spremembe 
lokacij – tako so v poskusu večje privabitve 
razstavljavcev in obiskovalcev že lanskega 
marca naznanili, da bienalni dogodek IAA 
(Internationale Automobil-Ausstellung) 
oziroma po naše mednarodna avtomobilska 
razstava, ne bo več domoval v Frankfurtu. Za 
največji nemški avtomobilski dogodek so 
imeli v mislih tri lokacije –Berlin, Hamburg 
in München, a je bil slednji zaradi bližine 
številnim proizvajalcem logična izbira. Najavo 
o selitvi avtosalona so pospremili z obljubo o 
evoluciji IAA iz avtomobilske v mobilnostno 
platformo, pri čemer bi ta lahko služila 
za spodbuditev preobrazbe prestolnice 
zvezne dežele Bavarske v pametno mesto 
z inteligentnimi koncepti prometa in 
inovativnimi transportnimi sredstvi, ki so 
trajnostni in prilagojeni spreminjajočim se 
potrebam prebivalcev.
Avtosalon IAA, ki po popularnosti sledi sloviti 
razstavi v Ženevi, je na novem sejmišču 
v Münchnu postregel z mnogoterimi 
zanimivostmi. Za premiere novih vozil so se 
odločili praktično vsi večji igralci, od katerih 
so kakopak prednjačili domači proizvajalci. 
Osrednji predmet obravnavanja BMW-ja, ki 
mu tokrat ni bilo treba svojih šleperjev poslati 
na dolgo pot, je bilo krožno gospodarstvo 
in z njim povezana manjša poraba virov. 
Protagonist štanta je bil gotovo tehnološki 

zastavonoša iX, a je poleg pionirja nove dobe blestel tudi 
iX5 Hydrogen, ki je naznanil, da vodikove gorivne celice 
postajajo nov element električne blagovne znamke 
BMW i.
S temo elektrifikacije so nadaljevali pri njihovem 
glavnem konkurentu Mercedesu, ki je na ogled postavil 
celotno sedanjo in prihodnjo ponudbo eko mobilnosti 
– od kompaktnih modelov in večnamenskih vozil 
do luksuznih limuzin. Tančico je naposled odvrgel 
brezemisijski razred E, ki stopa po stopinjah EQS-a, 
prvega povsem električnega produkta v luksuznem 
razredu trikrake zvezde.
Svojo zavezanost zelenemu transportu so izkazovali 
tudi pri ljudskemu velikanu Volkswagnu, ki je s svojim 
prvim konceptom kupejevskega SUV-ja občinstvu 
želel dokazati, da je tudi cenovno dostopen električni 
avtomobil lahko nastopaški in dinamičen. Ravno takšni 
sta bili tudi v prihodnost usmerjeni študiji Porscheja in 
Cupre s koreninami v motošportu, medtem ko je Audi šel 
v bolj elegantno smer s konceptom grandsphere, vizijo 
visoko avtonomnega naslednika današnjega paradnega 
konja A8. Prav nič niso zaostajali tudi Francozi, ki so svojo 
globalno elektrifikacijsko ofenzivo nadaljevali z debijem 
Mégana E-Tech Electric, ki bo okrepil okolju prijazno četo 
Renaulta, v kateri se za denarce kupcev že borita Twingo 
E-Tech Electric v segmentu A in prodajna uspešnica ZOE 
v segmentu B.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Letošnji salon IAA 
Mobility je služil 
predvsem kot 
platforma za ero 
elektrifikacije in 
vznemirljivih 
inovacij.
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Študija EQG nakazuje, da bo 
legendarni Mercedes-Benzov 
razred G že kmalu zaživel kot
100% električno vozilo.
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TEDEN
DOZIVETIJ

ZANIMIVOSTI Monterey Car Week 2021
Na kalifornijsko obalo so se tudi letos zgrnili avtomobilisti z vseh 

vetrov v želji obiska svetovno poznanega festivala Monterey Car 

Week, ki ponuja atraktivne aktivnosti tako za navdušence nad 

historičnimi jeklenimi konjički kot tudi radovedneže, ki želijo prvi 

izvedeti, kaj novega se kuha v avtomobilski industriji.
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Teden avtomobilskih hlapov v mestecu 
Monterey ob Tihem oceanu je odprl dogodek 
»The Quail, A Motorsports Gathering«, kjer so 
najbolj opevani proizvajalci na svetu predstavili 

svoje nove stvaritve. Zvezda šova je bil Countach, ki je 
vstal od mrtvih; seveda v modernizirani formi, ki je v 
skladu s smernicami za leto 2021. Stephan Winkelmann 
je pettisoč glavi množici prav tako predstavil finalnega 
Aventadorja in ekskluzivnega dirkača Essenza SCV12, 
od katerih oba zasedata posebno mesto v zgodbi divjih 
bikov iz Sant’Agate Bolognese.
Čez lužo je do zob oborožena prišla tudi delegacija 
Bugattija, ki je na ogled postavila celo družino poželjivih 
hyper avtomobilov, od katerih sta najbolj sijala ultimativni 
grand tourer Chiron Super Sport in radikalna mašina 
Bolide, za katero smo izvedeli, da se bo iz raziskovalne 
študije prelevila v serijsko vozilo, v katerem bo ob vplačilu 
štirih milijonov lahko uživalo 40 srečnih posameznikov. 
Srečni so bili tudi gostje dogodka med občudovanjem 
štanta Lotusa, saj Britanci niso pokazali le ene, ampak kar 
tri vročekrvne kreacije: vrnila se je spektakularna Evija, 
debi je doživela Emira, piko na i pa je postavil po meri 
narejeni Radford Type 62-2, ki ga je zainteresiranemu 

ti nista poskrbeli za mnogokatere medijske objave, 
temveč vrhunsko ohranjeni model F1 iz leta 1995, ki 
se je na tamkajšnji licitaciji prodal za osupljivih dvajset 
milijonov dolarjev, s čimer je postal daleč najdražji 
avtomobil, prodan na dražbi v letošnjem letu. Kupca 
za zadnjo izmed 24 načrtovanih enot superavtomobila 
Venom F5 je na dogodku našel tudi Hennessey, ki je s 
ponosom naznanil, da je 1.817-konjska beštija povsem 
razprodana. Svoje čudovite obline je prav tako razkazoval 
njen glavni konkurent pri podvigu osvojitve naslova 
»najhitrejši serijski avtomobil na svetu«, krvoločni SSC 
Tuatara, ki se je lansko leto v Nevadi pognal vse do 
hitrosti 533 km/h. Med butično eksotiko sta izstopali še 
dve italijanski mojstrovini: Pagani je deseti rojstni dan 
legendarne Huayre praznoval z unikatno izvedenko 
Pacchetto Tempesta, ki poleg novih aerodinamičnih 
rešitev prinaša dvig moči na zajetnih 827 KM, medtem 
ko je Pininfarina šov izkoristila za dinamični debi svojega 
100% električnega in 100% futuristično dizajniranega 
hyper GT-ja Battista.
Festival, poln doživetij, se je v nedeljo zaključil v stilu s 
tekmovanjem v eleganci Pebble Beach, ki je ponovno 
združilo zgodovinske in sodobne bisere. Veliki finale 

Posebej zanimiva je bila obsežna 
kolekcija Porsche 917, ki je častila 
dirkalni bolid 917 KH s številko 22, 

ki je leta 1971 v Le Mansu pisal zgodovino.

občinstvu demonstriral nihče drug kot solastnik podjetja 
Radford in bivši šampion Formule 1 Jenson Button.
Američane je prepričal tudi Bentley z ekshibicijo šestih 
dovršenih produktov, od katerih je kljub svetovni 
premieri hibridnega dua – Flying Spura in Bentayge 
– največ zanimanja požel roadster Bacalar, ki je najbolj 
edinstveni predstavnik moderne ere proizvajalca. 
Z Otoka so v Kalifornijo prišlepali tudi McLarnovo 
elektrificirano Arturo in njeno sestro Elvo, ki je najlažji 
cesto-legalni predstavnik znamke iz Wokinga. Ampak 

je postregel z izbranim asortimanom 230 zbirateljskih 
vozil, razvrščenih v 27 razredov, ki so zgolj s pojavom na 
perfektno urejeni trati golf igrišča pridobila na vrednosti. 
Izmed takšnih in drugačnih klasik so sodniki na 70. izvedbi 
srečanja kot najbolj elegantnega izbrali Mercedes-Benza 
540K Autobahn Kurie iz leta 1938, ki ni prepričal zgolj z 
dramatično pojavo, temveč tudi z ekskluzivnim statusom 
– je namreč edini preostali primerek na svetu.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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TESTI B M W  M 4  C o m p e t i t i o n 

Če je kdo dodobra pretresel avtomobilski svet in dvignil toliko prahu in diskusije o tem, ali je nekaj vizualno 
všečno ali ne, je to BMW. Seveda govorim o kontroverznih ledvičkah, katere sicer najmočnejši črki na svetu 
pristojita kot ata na mamo.

PREHITER& PREDRZEN

Pri kupejevski štirici v preobleki m4 competition je naval adrenalina zagotovljen.



manj preslišati. Avtomobil že v mirovanju izžareva svojo 
moč, agresijo in zlobno športno plat. Velika črna maska 
z ostrimi lučmi vas tako vedno gleda jezno, kot da ste 
se ji zamerili, bi rekel kolega novinar. V predelu blatnikov 
razširjena karoserija, bočna krilca, difuzor, izrazite reže in 
linije na pokrovu motorja ter štiri ogromne izpušne cevi 
na zadku agresivno podobo samo še potencirajo. Ker 
nismo vozili klasičnega M4, temveč takšnega s paketom 
Competition, smo imeli v karbon oblečeno celotno 
streho, krilca, spojler in celo dirkalne sedeže M, v katere 
se pogrezneš in komaj zlezeš iz njih. Paket doprinaša 

Avto+šport  53  

Vse skupaj se je začelo s predstavitvijo 
kupejevske štirice, kjer smo prvič preko 
fotografij iz spleta ugledali nove, kontroverzne, 
povsem drugačne ledvičke, ki so nemudoma 

poskrbele za številne opazke, kritike ipd. Ne dolgo za tem 
smo imeli slovenski novinarji enkratno priložnost, da smo 
si v živo ogledali tako novo štirico kakor tudi prehitra in 
predrzna najnovejša predstavnika najmočnejše črke 
na svetu in si kontroverzni sprednji del ogledali v miru, 
natančno, od blizu, v živo. Lahko samo zapišem, da so 
oblikovalci opravili izvrstno delo in treba jim je dati kapo 
dol za tako pogumen korak na področju preoblikovanja 
elementa, ki je skozi celo zgodovino nekakšen zaščitni 

znak znamke. Sprva sem sicer menil, da so malce zgrešili 
s samo postavitvijo prostora za registrsko tablico, saj so 
jo namreč »napopali« direktno na sredino velikanske 
maske, a sem se postavitve hitro privadil.
Pri BMW-ju nam vsake toliko časa na test ponudijo 
predstavnika najmočnejše črke na svetu in ker sta letos 
aktualni povsem novi generaciji modelov M3 in M4, smo 
imeli možnost zapeljati oba.
Oba si delita vso tehniko, sta praktično identična 
avtomobila, le da je eden vsakdanje bolj uporaben 
zaradi dodatnega para vrat, drugi zato toliko manj, se pa 
lahko pohvali s kupejevsko linijo. Testni M4 je sijal v rdeči 
barvi, zato ga na cesti res ni bilo težko spregledati, še 
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tudi varnostne pasove M in dirkaški elektronski paket, 
kakor tudi izboljšane zmogljivosti. Sicer nam je delovno 
okolje M4-ice, z izjemo dirkaških sedežev in vložkov 
karbona, že poznano iz drugih modelov. O tem, da so vsi 
materiali vrhunske izdelave, da je vse na svojem mestu 
ergonomsko, tudi nima smisla izgubljati besed, kakor 
tudi ne o hišnih funkcijah, od zabavnih do varnostnih, 
vse je na voljo, kar je na voljo v drugih modelih.
M4 z dodatno oznako Competition pomeni, da trilitrski 
šestvaljni stroj iz sebe iztisne še nekaj malega več kot 
»plebejski« M4. V primerjavi z njim ima 30 konjskih moči 
več – skupno torej kar 510, prav tako je za 100 Nm višji 
navor, kar 550 Nm se ga kanalizira na zadnji kolesni par. 



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

šestvaljni, vrstni, turbobencinski
2.993 ccm
375 kW (510 KM)
650 Nm pri 2.750 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
3,5 s (0-100 km/h)
250 km/h

15,0 l/100 km
229 g/km
4.794 / 1.887 / 1.393 mm
1.800 kg
59 l
440 l
127.497 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 1.398,89 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si
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Glede na to, da se pod stopalko za plin skriva več kot 500 
konjskih moči in živalski navor, ki se preko 8-stopenjske 
avtomatike prenaša na zadnji kolesi, zahteva avtomobil 
izkušenega voznika, ki ve, kje so meje pospeševanja in 
zaviranja. Kljub temu da je z vklopljeno vso elektroniko 
za nadzor stabilnosti avtomobil sila predvidljiv in 
nezahteven ob zmerni vožnji, vzbudi v neizkušenemu 
vozniku občutke strahu in od njega zahteva spoštovanje 
in primerno upravljanje. Je pa mogoče sistem, ki 
nadzoruje zdrs koles, malce omiliti oziroma povsem 
izklopiti, tako da tudi tisti bolj vešči rokovanja s takšnim 
avtomobilom lahko dobro zaplešejo in zadriftajo asfaltni 
ples.

A na naših cestah v okviru omejitev in varnosti nikakor 
ni mogoče spustiti vse moči na asfalt, zato je njegovo 
edino pravo okolje dirkalna steza. Pospeški so enostavno 
osupljivi, krmiljenje agilno in nadvse natančno, naval 
adrenalina pa je zagotovljen skupaj z velikanskim 
nasmeškom na obrazu, s potnimi rokami in s povišanim 
srčnim utripom. A kaj, ko takšnega avtomobila v 
vsakdanjem življenju enostavno ne moreš izkoristiti, zato 
blagor tistim, ki si ga lahko privoščijo in v njem dejansko 
uživajo.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Avtomobil že v mirovanju izžareva svojo 
moč, agresijo in zlobno športno plat. 



TESTI PORSCHE TAYCAN TURBO S

Neslišno 
HITER
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Vozilo za naslednje desetletje. V skladu z naravo in informacijsko družbo, kjer umetna inteligenca dela za vas. Moči točno 
toliko, kot je rabite in še več. Športnosti, prestiža in luksuza ravno prav. To je Taycan Turbo S, presežnik stuttgartske 
avtomobilske tovarne. Pospešuje od 0 do 100 km/h v pičlih 2,8 sekundah in doseže najvišjo hitrost 260 km/h s tem, da ne 
oddaja strupenih emisij in da so stroški energije s primerljivimi bencinskimi avtomobili praktično zanemarljivi.



motor
moč

navor
menjalnik
pospešek

največja hitrost
mere
teža

prtljažni prostor
cena vozila

električni
560 kW (761 KM)
1.050 Nm
2-stopenjski samodejni
2,8 s (0-100 km/h)

260 km/h
4.963  / 1.966  / 1.378 mm
2.295 kg
450 l
240.827 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 2.589,34 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Taycan Turbo S ima neverjetno 
zalogo moči in pospešuje tako, 
kot da je ne bo zmanjkalo. 
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Zgodovina se ponavlja!
Ferdinand Porsche (1975-1951) je v sedanji Češki republiki 
konstruiral električne avtomobile. Sedanji CEO tovarne 
Porsche, Oliver Blume, je po sto letih spet dal ukaz, da 
začnejo s konstruiranjem električnega avtomobila. Tako 
so leta 2018 na ženevskem avtosalonu predstavili prvega 
električnega Porscheja.

Kar mačka rodi, miši lovi!
Kar naredijo stuttgartski inženirji, bo ravno takšno, kot 
so bili predhodniki. Taycan je prav tako pravi Porsche 
kot legendarni 911. Od linije do oblikovanja detajlov do 
performans je dostojen brat vsakemu drugemu modelu 
te legendarne nemške tovarne iz Zuffenhausna pri 
Stuttgartu.

Kdor čaka, dočaka!
Sem prijatelj Porscheja in v tovarni sem kot edini Slovenec 
zapisan z veliki črkami in lahko kupim vsak avtomobil, ki ga 
tovarna lansira, tudi če je razprodan. Za poizkus Taycana 

se nisem grebel pri gospodu Reneju Voglu iz podjetja 
Porsche Inter Avto in njegovem direktorju gospodu Vasji 
Potočniku. Enostavno sem poklical prijaznega prodajalca 
Žigo Rusa z Bleda in se lepo dogovoril za poizkus brez 
kakršne velike nuje in potrebe.

Najprej štal'ca, potem krav'ca!
Držite se tega starega pregovora. Najprej si kupite garažo 
z vgrajenim polnilnikom baterij in šele nato kupite 
električni avtomobil. Električni avtomobil je za tiste 
posameznike, ki so vestni in načrtujejo svoje življenje. 
Električni avtomobil danes ni za brezglave, ki kar nekam 
letijo in nato ostanejo nekje brez energije. Pri električnem 
avtomobilu morate načrtovati pot, približno porabo in 
rezervirati polnilnice, da se vam ne zgodi, da zgubljate 
čas, ko iščete zaloge energije. Res je idealno, da avto 
polnite doma in ste potem brez skrbi.

Počasi se daleč pride!
Spet en lep star pregovor. Ni treba vedno divjati in se 

naprezati. Lepo počasi brez stresa, z malo porabo energije 
boste vedno prvi. Dva direktorja iz istega podjetja sta 
štartala proti Beogradu. Eden je divjal, drugi je zmerno 
vozil svojo limuzino. Kdo je bil prvi? Zmerni direktor, ki 
mu ni bilo treba zaustaviti vozila in črpati goriva. Drugi je 
vozil požrešen Turbo model in je ob porabi 25 litrov na 
100 kilometrov moral zaviti na črpalko, kjer je zgubil vso 
prednost in priromal v Beograd kot drugi. Pri električnih 
avtomobilih je ravno tako: zmerna vožnja ne izprazni 
vaše baterije.

Od lepote ni nič vzeti, pa jo vendar vsak hoče imeti!
Lepo blago se samo hvali, velja za tega Taycana. Lepe 
čiste linije se vlečejo od sprednjega zašiljenega dela 
preko koles in potniške kabine. Nič dodati in nič odvzeti.

Pokaži mi svoje barve in povem ti, kdo si!
Spet lep pregovor. Avto pove, kdo si. Če kupiš rdečega 
konjiča, se natančno ve, kdo si. Če kupiš srebrnega 
stuttgartskega vzpenjajočega konjiča, se tudi ve, da si 

resen, a športno navdahnjen, da si preračunljiv, ker se s 
srebrnim Porschejem lahko mirno voziš v službo, kar ob 
rdečem konjiču ni pravilo.

Grajati je lahko, bolje narediti pa težko!
Kjer parkiraš tega Taycana, imaš takoj družbo. Vsi so 
pametni, ko gledajo ta avtomobil in dajejo opazke. In 
res, kaj ste pa vi sposobni narediti, ko toliko veste o tem 
avtomobilu?

Izkušnja je mati modrosti!
Ta Taycan ima neverjetno moč in pospešuje tako, 
kot da ne bo zmanjkalo moči. Prav zaradi prevelike 
moči, neslišnosti in izredne lege na cesti, vas ta močni 
avtomobil lahko vrže iz svojega sedla in ravno mojim 
izkušnjam v hitri vožnji se imam zahvaliti, da sem ga 
lahko obvladoval.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: Matjaž Tomlje, ISC
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TESTI Mercedes-Benz E 300 de 4Matic

Mercedesova legendarna klasika srednjega razreda je zahtevnejšim kupcem sedaj na voljo kot priključno-
hibridna dizelska limuzina, ki lahko opravlja mestne kilometre v popolni tišini, po drugi strani pa premaguje dolge 
avtocestne razdalje z dizelskim motorjem in nizko porabo, vse v slogu Mercedesove elegance.

POSLOVNI 
HIBRID Z 
DIZELSKIM 
SRCEM
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Poleg klasičnega hibridnega 
voznega programa in 
popolnoma električnega 
načina, je na voljo tudi način za 
varčevanje z energijo, pri čemer 
voznik z dizelskim motorjem 
lahko polni baterijo in si hkrati 
tudi nastavi želeno ohranjeno 
vrednost energije za kasneje, ko 
sam presodi, da jo bo najbolj 
potreboval. S polno zalogo 
elektrike smo tako uspeli po 
mestnem središču in okolici 

Priključni hibridi so v kombinaciji 
z bencinskim in elektro 
motorjem vse bolj pogosti, 
medtem ko kombinacije 
elektromotorja v sodelovanju z 
dizelskim motorjem ne vidimo 
prav pogosto, zato je takšen 
pogonski sklop v letu 2021 
pravi eksot in v Mercedesovi 
limuzini srednje velikega razreda 
se je izkazal tako na področju 
varčnosti, zmogljivosti kot same 
učinkovitosti.

baterijskem sklopu, ki se nahaja 
v pomanjšanem, stopničastem 
prtljažnem prostoru. Z vstopno 
ceno 67 tisočakov se priključno-
hibridni dizelski razred E niti 
ne zdi tako drag, a je cena 
testnega vozila zaradi bogate 
dodatne opreme, pa sploh ni 
bila na seznamu obkljukana vsa, 
poskočila na nič kaj skromnih 87 
tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

prevoziti okoli 40 kilometrov v 
popolni tišini. Elektromotor se 
vključuje tudi pri višjih hitrostih, 
takrat ko voznik malce odvzame 
plin, se namreč vklopi t. i. način 
jadranja, pri čemer se dizelski 
motor izklopi. Na njegov račun 
lahko razred E premaga lepo 
razdaljo kilometrov v enem 
samem kosu, ne da bi za to moral 
zaviti na bencinsko črpalko, 
pa 40 električnih kilometrov 
imate praktično vedno skritih v 

V dovršeni prestižni kabini najdemo popolnoma nov 
volanski obroč, ki je opustil vsa fizična stikala. 

Elegantne linije temne 
karoserije lepo dopolni 
športni paket AMG Line.

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.950 ccm
143 kW (195 KM)  
840 Nm pri 1.600 vrt./min.
9-stopenjski samodejni
5,9 s (0-100 km/h)
235 km/h

6,0 l/100 km
42 g/km
4.935 / 1.852 / 1.481 mm
2.130  kg
60 l
370 l
87.302 EUR

Tehnični podatki
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Razred E je Mercedesova 
klasika, ki je v svoji zadnji 
generaciji elegantna kot še 
nikoli poprej. Že lansko leto 

je razred E zadnje generacije doživel 
manjšo prenovo, kjer so mu še 
izdatno zgladili karoserijske gubice, 
malo dodelali grafiko luči, spremenili 
odbijače, tako da avtomobil sovpada 
z najsodobnejšim Mercedesovim 
oblikovanjem. Prav tako je nekaj 
tehnoloških posodobitev doživela že 
tako oblikovno dovršena prestižna 
kabina. Tako v njej najdemo 
popolnoma nov volanski obroč, 
ki je opustil vsa fizična stikala, vsa 

upravljanja sedaj potekajo preko 
gladkih drsnih površin. Novih je tudi 
nekaj okrasnih detajlov v notranjosti 
in seveda posodobljen je Mercedesov 
interaktivni multimedijski sistem 
MBUX. Sicer je kabina razkošna in 
prostorna, se pa sedi dokaj športno 
nizko, zato idealnega položaja za 
volanom ne bo težko najti.
Elegantne linije temne karoserije 
lepo dopolni tudi športni paket AMG 
Line, za katerega je treba odšteti 
dobra dva tisočaka. Avtomobil tako 
ravno prav izstopa, da ohrani v 
prvi vrsti svojo elegantno postavo 
s pridihom kančka športnosti. 

Športna platišča in spojler na zadku, 
v kombinaciji z okrasnimi elementi 
kroma in diamantno masko, razredu 
E zelo lepo pristojijo.
Kot se za Mercedes in razred E 
spodobi, je vožnja v avtomobilu 
udobna, a je vseeno treba posebej 
izpostaviti prilagodljivo zračno 
vzmetenje, s katerim je bilo 
opremljeno testno vozilo. Slednje 
poskrbi za zares obilico udobja na 
cesti in se izredno lepo prilagaja cesti 
in ovinkom, pri čemer voznik niti ne 
občuti, da sedi za volanom več kot 
dve toni težkega vozila.
K vrhunski vožnji, v kombinaciji z 
vzmetenjem, veliko prispeva tudi 
odličen stalni štirikolesni pogon. 
Nenazadnje je ravno pogonski sklop, 
ki ga sestavljata dizelski štirivaljnik in 
elektromotor, pravi biser tega vozila. 
Mercedes ga je označil z oznako 300 
de, ob sprednjih blatnikih pa lahko 
najdemo tudi označbe elektrifikacije 
EQ Power.
Sistemska moč pogonskega sklopa 
tako znaša kar 306 konjskih moči, 
kar elegantno poslovno limuzino do 
stotice premakne v le 5,9 sekunde. 
Navdušujoč je tudi navor, kar 700 
Nm ga motorja pošljeta vsem štirim 
kolesom, pri čemer se ga večina 
razporedi na zadnji kolesi, za prenos 
moči pa skrbi hiter in natančen 
9-stopenjski samodejni menjalnik.



TESTI Toyota Yaris 1.5 e-CVT Hybrid Premiere

Zdi se, kot da je Toyota s četrto generacijo Yarisa ustvarila popoln mestni avtomobilček, ki z veseljem zapelje 
tudi izven mestnega središča.

TEHNOLOŠKO 
IN OBLIKOVNO 
IZPILJEN 
DO KONCA
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Ker življenje v urbanih 
področjih predstavlja 
vedno več izzivov, si 
stranke želijo avtomobil, ki 

je prav tako praktičen kot vizualno 
všečen. Želijo si enostavno parkiranje 
in agilno manevriranje v mestnih 
ulicah ter udobno vožnjo na daljših 
poteh, hkrati pa so vedno bolj 
ekološko ozaveščeni in zahtevni na 
področju varnosti. Pa še šef Toyote 
je izjavil, da ne bodo več izdelovali 
dolgočasnih avtomobilov in Yaris 
zadnje generacije je lep primerek 

zgoraj opisanega.
Da so z Yarisom naredili nekaj prav 
in delajo še vedno v tej smeri, nam 
razkrivajo že prodajne številke. Yaris 
je namreč tako na slovenskih tleh 
kot tudi v Evropi Toyotin najbolje 
prodajani model, letos pa je 
prepričljivo odnesel tudi prestižni 
naslov »evropski avtomobil leta«. Z 
novo generacijo je postal oblikovno 
dosti bolj drzen, na račun ostrih in 
grobo odrezanih linij deluje bolj 
dinamično in mišičasto kot njegov 
predhodnik. Seveda k izstopajočemu 

izgledu izrazno doprinese 
kombinacija kričeče rdeče karoserije 
in črnih elementov, kot so streha, 
stebrički, ogledala, platišča. Celo pas 
na zadku, ki povezuje zadnji luči, je 
obarvan v črno in vse skupaj deluje 
sila všečno in skladno, avtomobil 
kot celota pa dinamično, igrivo in 
mladostno.
Nekoliko manj drzen in zanimiv je 
Yaris v kabini, kjer so se oblikovalci 
držali načela manj je več, še vedno 
pa je vse na svojem mestu in 
ergonomsko dovršeno. Na področju 



motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, bencinski + elektromotor
1.490 ccm
85 kW (116 KM)
120 Nm pri 3.600 vrt./min.
brezstopenjski samodejni
9,7 s (0-100 km/h)
175 km/h

4,0 l/100 km
87 g/km
3.940 / 1.745 / 1.500 mm
1.180 kg  
36 l
286 l
23.240 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 261,03 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

 V kabini so se oblikovalci držali načela manj je več.

tehnike in varnosti Yaris krepko 
prednjači pred tekmeci, lahko 
se namreč pohvali z vsemi 
sistemi, ki jih najdemo v večjih 
avtomobilih, tudi dvopodročna 
samodejna klimatska naprava 
in barvni zaslon head up za 
takšen avtomobilček nista 
samoumevna.
Glavni adut novega Yarisa je 
nedvomno izjemno učinkovit 
in zmogljiv hibridni pogonski 
sklop, ki omogoča vožnjo 
izključno na elektriko vse do 
hitrosti 130 km/h. Kombinacija 
1,5-litrskega trivaljnega motorja 
in elektromotorja prinaša 85 
kW oziroma 116 konjskih moči, 
s čimer je Yaris ravno prav 
poskočen in presenetljivo varčen 
v vseh prometnih situacijah. 
Tudi samodejni menjalnik 
E-CVT je dobro uglašen in ni 
niti približno tako moteč, glasen 
in nadležen, kot smo vajeni iz 
preostalih Toyotinih modelov.
Vožnja v Yarisu je tako prav 
prijetna in udobna, v mestu 
izjemno lahkotna, prav tako 
podvozje dobro prenaša 
ovinke in višje hitrosti. Takšen 
tehnološko dovršen in oblikovno 
izpiljen Yaris preseže ceno 23 
tisočakov, lahko pa na račun 
izbire klasičnega bencinskega 
motorja in ročnega menjalnika 
cena pade za 4 tisočake, a 
vprašanje je, če bi potem Yaris 
še vedno bil tako odličen, kot je 
bil v testnem primeru.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

oglas
šampanjc

6767
Avtomobil kot celota deluje 
dinamično, igrivo in mladostno.
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Kdor je mislil, da Rivini mojstrovini 
56' Rivale in Dolceriva ne bi mogli 
biti še boljši, je ravnokar doživel 

presenečenje, saj so Italijani 
odprtima cruiserjema namestili trdo 

streho, s čimer sta navtični lepotici 
znatno pridobili na uporabnosti 

in udobju, a hkrati ohranili enako 
raven stila in elegance.

NAVTIKA

ČUDO
estetike

riva 56' rivale in dolceriva hard top
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Z MODIFIKACIJO 
CILJAJO NA VSE, KI 
POLEG KRASNEGA 

OBLIKOVANJA 
ZAHTEVAJO TUDI 

BREZKOMPROMISNO 
UDOBJE.

Ko se pri Rivi, enemu izmed globalno najbolj 
cenjenih navtičnih podjetij, lotijo novega 
projekta, z nestrpnostjo pričakujemo finalni 
rezultat, kajti vemo, da ne bo razočaral. Tokrat 

so z namenom izpopolnitve pod drobnogled vzeli 
dva sorodna modela, ki sta med poznavalci zapisana 
kot čudo estetike – 56' Rivale in Dolcerivo. Prva je leta 
2017 lansirana odprta jahta z dinamičnim, a razkošnim 
videzom, katerega ustvarja vpadljiva metalik barva 
zunanjosti, h kateri se odlično podajo črni in jekleni 
poudarki ter prelep naravni tik. K njeni mogočni prezenci 
na vodi pripomorejo tudi velika zastekljena okna, ki tečejo 
vzdolž trupa, in edinstveno vetrobransko steklo, ki ščiti 
kokpit in hkrati zaključuje aerodinamični profil jahte. Ker 
je ta oblikovna zasnova požela mnogo navdušenja, so pri 
sloviti italijanski znamki dve leti kasneje po podobnem 
receptu kreirali luksuzni športni cruiser Dolceriva, ki 
si navkljub nekaj metrov manj s sestro deli estetsko 
izčiščenost zunanjega dizajna, prefinjenost notranjih 
materialov in vrhunsko zmogljivost pogonske enote. V 
primerjavi s 56' Rivale Dolceriva sicer ne ponuja blazin 
za sončenje na premcu, toda to nadoknadi z inovativno 
razširitvijo telesca ob krmi, s katero so oblikovalci 
ustvarili prostor za še dve veliki blazini; skupno lahko 
tam v največjem udobju ležijo štiri osebe, medtem ko 
se sončnim žarkom lahko nastavljajo tudi tisti, ki bodo 
zadnjice parkirali na dveh velikodušnih zofah ob kokpitu.

Ni nam treba torej posebej poudarjati, da je še izboljšati 
tako dovršena produkta zahtevna naloga, vendar bi 
lahko rekli, da glavni adut plovil ravno ni bila uporabnost; 
bila sta popolna za vznemirljiv dan na vodi, toda morda 
malce manj praktična ob močnem soncu ali slabem 
vremenu, saj nista nudila primerne zaščite. Zato so sedaj 
pri Rivi za vse, ki poleg spektakularnega oblikovanja 
zahtevajo tudi brezkompromisno udobje, 56' Rivale 
in Dolcerivi nadeli pokrivalo v obliki trde strehe, ki pa 
nikakor ne pokvari čutne silhuete v obliki puščice, saj 
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Trda streha nikakor ne pokvari 
čutne silhuete v obliki puščice, 

saj so jo v zasnovo vkomponirali 
z veliko mero elegance. 
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so jo v zasnovo vkomponirali z veliko mero elegance. Nov 
sestavni del celotno območje za relaksacijo transformira 
v zatočišče pred elementi, s čimer poveča užitke ob 
plovbi. Da bi zagotovili, da modela ohranita svojo športno 
osebnost, so ga zgradili iz naprednega kompozitnega 
materiala z odličnimi lastnostmi lahkotnosti in togosti. In 
ker nikoli ne pozabijo tudi na najmanjše detajle, so streho 
okrasili z očem prijaznimi poudarki iz ogljikovih vlaken 
ter vanjo vkomponirali klimatsko napravo, ki bo ustavila 
potenje ob vodnih avanturah.
Z evolucijo linije Open želijo pri Rivi konsolidirati svoj 
položaj v tržnem segmentu, ki je glavni fokus podjetja že 
vse od začetkov v 19. stoletju. Ljubitelji navtike še danes 
ne morejo spati ob premišljevanju o brezčasni lepoti 
historičnih cruiserjev, odetih v šik mahagonij. Le kdo ne 
pozna ikonične Aquarame, ki si je na račun svoje lepote in 
hitrosti prislužila vzdevek Ferrari navtičnega sveta? Carlo 
Riva je že tedaj vedel, da je razred premium gliserjev prava 
zlata jama. Šest desetletij kasneje sicer pri firmi iz Forlija 
lovke mečejo tudi na druga področja – dizajnirali so celo 
50-metrsko superjahto – toda vemo, kaj ostaja njihova 
mantra. Svoj unikatni status v industriji bodo nedvomno 
zopet upravičili z modificiranima modeloma 56' Rivale in 
Dolceriva, ki bosta verjetno najbolj popularna na trgih, 
kjer je povprečna temperatura zelo visoka. Ni naključje, da 
so prve enote že našle pot na drugo stran Atlantika, kjer 
lastniki z njimi raziskujejo neodkrite kotičke ameriških voda.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

S PRVIMI ENOTAMI NOVI LASTNIKI ŽE RAZISKUJEJO NEODKRITE KOTIČKE AMERIŠKIH VODA.

Z evolucijo linije Open želijo pri Rivi konsolidirati 
svoj položaj v tržnem segmentu, ki je glavni fokus 

podjetja že vse od začetkov v 19. stoletju.



ŠPORT wec - 24 ur le mansa

Le Mans Toyoti 
in Goodyearu

Na letošnji 89. dirki 24 ur Le Mansa, 
najprestižnejši vzdržljivostni dirki 

na svetu, je po pričakovanju tudi letos 
uspelo Toyoti. Edina tovarna, ki je resno 
pristopila k novim pravilom za dirke v Le 
Mansu in konstruirala hyper avtomobil, 

slavi dvojno zmago. Letos prav tako 
praznuje Goodyear, ki se je vrnil NA 

DIRKO in opremil vozila LMP2. Tudi nad 
Le Mansom je ponosno krožil Goodyerov 

zepelin in dal občinstvu vedeti, da je 
Goodyear nazaj.

Toyota je bila razred zase. Avtomobil 
se je dobesedno sprehodil do 
zmage, kljub uvodnim pripetljajem 
po prvem ovinku. Prvo Toyoto so 

pilotirali Kobayashi/Conway/Lopez, drugi 
so bili Hartley/Buemi/Nakajima. Tretji je bil 
hyper avtomobil Alpine, kot četrti in peti 
pa je dirko končal ameriški konstruktor 
Glickenhaus. Med dirkalniki GT je v obeh 
razredih (AM in PRO) slavil Ferrari. Skupno 
šesti in prvi v razredu LMP2 so bili Davidson/
Felix/Gonzales v prototipu Oreca.
Goodyear je z dirkalnimi pnevmatikami 
Eagle F1 SuperSport opremil celoten 
razred LMP2. Popolnoma nova serija 
dirkalnih pnevmatik je tekmovalnim 
ekipam zagotavljala zanesljivost, trpežnost 
in zmogljivost vseh 24 ur spektakularne 
dirke. Po 24 urah dirkanja in razburljivih 
preobratih je nepozabno zmago dosegla 
belgijska ekipa WRT (Ferdinand Habsburg, 
Robin Frijns in Charles Milesi). Frijns je ves 
zaključni krog vozil tesno skupaj s Tomom 
Blomqvistom, voznikom JOTE, na koncu 
pa je ciljno črto prevozil le 0,727 sekunde 
pred njim. Blomqvist si je dirkalnik JOTA 
delil s Stoffelom Vandoornom in Seanom 
Gelaelom. Bronasto lovoriko pa je že drugo 
leto zapored osvojila ekipa Panis Racing.

Tekst: Matjaž Tomlje, Foto: ISCTOYOTIN BOLID SE JE DOBESEDNO SPREHODIL DO ZMAGE, KLJUB UVODNIM PRIPETLJAJEM V PRVEM OVINKU.
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Zmagoslavje 
domacemu

junaku

Velika nagrada Velike Britanije v Silverstonu je prinesla zmagoslavje domačemu junaku, Lewisu Hamiltonu. 
Presentljivo drugo mesto je osvojil Charles Leclerc s Ferrarijem, tretje mesto je pripadlo Valtteriju Bottasu.

ŠPORT FORMULA 1 - VN velike britanije
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Deseta dirka letošnje sezone se je že začela 
dramatično. Verstappen je po zmagi v 
sobotni sprint dirki štartal iz prvega mesta, 
a je iz drugega malenkostno bolje štartal 

Hamilton. Dirkač Red Bulla se seveda ni dal in sledil je 
izjemno napet in tesen boj do devetega zavoja. Izjemno 
hiter zavoj, imenovan Copse, je bil tokrat priča prvemu 
večjemu incidentu letošnje sezone. Hamilton je iz 
zavetrja že skorajda prišel pred Verstappna, a Nizozemec 
ni želel popustiti. Z zadnjo gumo je zadel v sprednji 
del Hamiltonovega dirkalnika in dirkalnik Red Bulla je 
katapultiralo iz steze v zaščitne gume. Udarec je bil zares 
brutalen. Mercedes Britanca je ostal na stezi, a mimo je 

prišel Charles Leclerc, ki je z odličnim štartom prehitel 
Valtterija Bottasa. Dirka je bila prekinjena z rdečo zastavo, 
saj je bilo treba umakniti povsem uničen dirkalnik 
Verstappna in popraviti ograjo. Nizozemec jo je na srečo 
odnesel brez večjih posledic, Hamilton pa je dobil kazen 
desetih sekund.
Dirka se je nadaljevala s klasičnim štartom, Lelcerc je vodil 
pred Hamiltonom, na tretje mesto pa je prišel Lando 
Norris. Do postankov v boksih se vrstni red ni spremenil. 
Do nekaj sprememb pa je prišlo po menjavi gum. 
Vodstvo je še vedno držal Leclerc, na drugo mesto pa je 
prišel Bottas, ki je eno mesto pridobil, ko je 10-sekundno 
kazen v boksih prestajal Hamilton, še eno pa ob težavah 
Norrisa pri menjavi pnevmatik.

Hamilton je tako 22 krogov pred koncem, ko so vsi 
najboljši opravili s postanki v boksih, zasedal četrto mesto. 
Cilj je bil jasen, pridobiti čim več točk ob ničli Verstappna. 
Hitro je prehitel Norrisa, enajst krogov pred koncem 
še Bottasa, ki so mu naročili, naj se ne spušča v boj z 
moštvenim kolegom. Britanec je na domači stezi začel 
lov na vodilnega Monačana v Ferrariju. Ta je imel nekaj 
težav z motorjem in Hamilton se mu je hitro približeval. 
Vozil je tudi sekundo hitreje na krog in dva kroga pred 
koncem je Britanec na veliko veselje domačih navijačev 
prišel na prvo mesto. Nova izjemna predstava 36-letnika 
iz streljaj oddaljenega Stevenagea, ki je dosegel že osmo 
zmago na tem kultnem prizorišču.
Odlično se je na britanskih tleh znašel Ferrari, drugo mesto 

Leclerca in šesto Sainza. Dobro je šlo tudi McLarnu, Norris 
in Ricciardo sta končala tik pod stopničkami na četrtem 
oziroma petem mestu. Da še ni za staro šaro, je pokazal 
Fernando Alonso s sedmim mestom pred mladeniči 
Strollom, Oconom in Tsunodo na desetem mestu.
Dramatično dogajanje na dirki je pustilo posledice tako 
v točkovanju dirkačev kot konstruktorjev. Hamilton se 
je v boju za naslov približal Verstappnu na osem točk, 
Mercedes pa je zaostanek za Red Bullom zmanjšal na 
vsega štiri točke. Zdi se, da so se odnosi med Red Bullom 
in Mercedesom po tej dirki zaostrili in videli bomo, kaj bo 
to prineslo v naslednjih dirkah.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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Rezultati VN Velike Britanije:
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V izjemno hitremu devetemu zavoju 
smo bili priča prvemu večjemu 
incidentu letošnje sezone. 

Odlično se je na britanskih tleh znašel Ferrari, drugo mesto Leclerca in šesto Sainza. 
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Neverjeten 
razplet 
na Hungaroringu

Francoz Esteban Ocon (Alpine) je senzacionalni zmagovalec dirke za Veliko nagrado Madžarske. 
Po diskvalifikaciji Sebastiana Vettla (Aston Martin) po dirki, je drugo mesto osvojil Lewis 

Hamilton (Mercedes), tretje mesto pa je v nori dirki osvojil Carlos Sainz (Ferrari).

ŠPORT FORMULA 1 - VN MADŽARSKE
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Rezultati VN Madžarske:



Take blamaže v zgodovini Formule 1 verjetno še ni bilo. Deževno vreme je legendarno dirkališče v Ardenih 
spremenilo v drsalnico. Zaradi obilice vode je bila vidljivost slaba in vodstvu dirke ne bi nihče zameril, če bi 
dirko odpovedali ali prestavili na ponedeljek. Naslednja dirka je bila namreč na sporedu res že čez teden dni, 
a v le 300 km oddaljenem Zandwoortu. A funkcionarji so se odločili drugače. Pravila namreč dovoljujejo, da se 

podelijo polovične točke, če sta odpeljana minimalno dva kroga, četudi v procesiji za varnostnim avtom. Brez dirkanja, 
brez prehitevanj. Prav to so izkoristili po večurnem prelaganju štarta. Ker je za varnostnim avtom seveda prepovedano 
prehitevanje, je zmagovalec letošnje Velike nagrade Belgije postal Max Verstappen, ki je na kvalifikacijah osvojil »pole 
position«. Drugo mesto je s fantastično vožnjo v kvalifikacijah, ki so prav tako potekale v mokrem, osvojil George Russell, 
tretji je bil Lewis Hamilton.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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Rezultati VN Belgije:
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V BELGIJI
BLAMAZA
BREZ PRIMERE

ŠPORT FORMULA 1 - vn belgije

FIA in vodstvo F1 sta uničila dirko za Veliko nagrado Belgije v kultnem Spa-Francorchampsu. Po treh urah čakanja v 
dežju, so dirkači za varnostnim avtom odpeljali dva kroga in dirka, ki to sploh ni bila, je bila končana. Zmagovalec 
pa najhitrejši v kvalifikacijah, Max Verstappen.
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Kako turbulentna sezona. Toliko sprememb v vodstvu točkovanja za svetovno prvenstvo v svoji trideset 
in nekajletni karieri spremljanja avtomobilskega športa še nisem videl. Pred zadnjima dvema dirkama v 
Berlinu bi lahko prvenstvo osvojilo še kar osemnajst od štiriindvajsetih voznikov!
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La
GRANDE

finale

ŠPORT FORMULA e - New York City, London in Berlin E-Prix

Seveda ima zasluge za tako razgibano sezono tudi 
pravilnik, ki v najslabši položaj na kvalifikacijah 
vedno postavi najbolje uvrščenih šest voznikov. 
Drugi razlog pa je, da so ekipe in vozniki izredno 

izenačeni. Na kvalifikacijah jih po navadi loči nekaj 
stotink, včasih celo tisočink. In koledar je hotel, da so prav 
zadnja tri prizorišča ikonično-formuloejevska. Od New 
Yorka, prek Londona (kjer domuje vodstvo Formule E) 
do legendarnega berlinskega Tempelhofa. Nekdanjega 
letališča, ki je omogočalo preživetje Zahodnoberlinčanom 
po drugi svetovni vojni. Zdaj pa je tam nekakšen športno-
tehnični park. Prav Tempelhof je v lanski sezoni sploh rešil 
Formulo E, saj je bilo na tem »dirkališču« kar 6 dirk.
Če gremo najprej v New York. Odlična kulisa v opuščenem 
pristanišču v Brooklynu, z Manhattnom v ozadju in celo z 
nekaj gledalci na tribunah. Neravna površina je bila smrt za 
gume in tekmovalci so se morali spoprijeti predvsem s tem, 
kako ohraniti gume v takem stanju, da se bodo lahko sploh 
vozili. Na prvi dirki je to najbolje uspelo BeeMWejevemu 
Maximillianu Guntherju, ki je zmagal pred DS-ovim Jean-
Ericom Vergnejem in zimzelenim Audijevcem Lucom Di 
Grassijem. Druga dirka je bila še zanimivejša, razplet pa 
vseeno nekoliko presenetljiv, čeprav v Formuli E ni ničesar, 
kar bi nas sploh lahko presenetilo. Zmaga za Sama Birda 
(Jaguar), drugi je bil Nick Casiddy z Virginom, tretji pa je bil 
Portugalec Antonio Felix da Costa z DS-om. Mercedesova 
dirkača zopet nista osvojila točk in počasi so se nad to 
moštvo zgrinjali temni oblaki. Tudi v drugem prvenstvu v 
Formuli 1 jim namreč v tem obdobju ni šlo najbolje.
Naslednje prizorišče je bilo v Londonu. Povsem nova, 
zunanje-notranja steza. Jasno, električni avtomobili lahko 
dirkajo tudi v dvoranah. Jack Dennis z BMW-jem je zmagal 
na prvi dirki, Mercedesov Nyke De Vries je bil drugi in Totu 
Wolffu je pošteno odleglo, saj so se spet nekoliko približali 
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osvojitvi naslova, in to v obeh kategorijah. Na drugi 
londonski dirki je bil najboljši Alex Lynn (Mahindra) in 
spet je bil drugi De Vries, ki pa je zdaj resno napovedal 
naskok na naslov. Ampak vseeno; v igri za ta želeni prvi 
naslov svetovnega prvaka je bilo še sedemnajst drugih 
dirkačev.
Prva dirka na Tempelhofu ni rešila ničesar. Ob zmagi Di 
Grasija so sicer odpadli še štirje dirkači in v boj za naslov 
prvaka se jih je podalo še štirinajst. Povsem realno pa še 
šest dirkačev. Kvalifikacije so spet zagodle najboljšim. In 
vodilni De Vries in drugouvrščeni Švicar Edoardo Mortara 
sta štartala šele iz 13. (De Vries) oziroma 11. mesta. Zaradi 
izredno majhnih točkovnih razlik sta tako imela Mitch 
Evans (Jaguar) in Jake Dennis (BMW) veliko priložnost, 
da pobereta prvenstvo. Vendar smo videli dramo že na 
štartu; Dennis ni uspel odpeljati z mesta in vanj je od 
zadaj na polno trčil Mortara. Tako sta, še preden sta sploh 
zapeljala čez štartno črto, končala svoj boj za naslov 
prvaka. Zdaj je imel BMW-jev Dennis vse adute v svojih 
rokah; a kaj, ko jih je zakockal že v tretjem krogu, ko se 
je zaletel v steno pri precej nespretnem prehitevanju. 
In tako je De Vries z osmim mestom uspel zadržati prvo 
mesto v skupnem seštevku in postati prvi svetovni prvak 
v Formuli E. Naslov pa si je privozil tudi Mercedes. Na 
sploh je bilo pri Wolffovih veselo, saj je na zadnji dirki 
slavil Norman Nato iz Venturija, ki ga vodi Totova žena 
Susie Wolff, poganja pa ga Mercedesov pogonski sklop.
Ne samo, da je Formula E upravičila sloves izenačenih 
dirk, upravičila je sloves na nivoju Shakespearovih 
dram. Nepozabna sezona, ki je ne bomo pozabili vse do 
naslednje, ki se bo začela že januarja!

Tekst: Primož Lemež, Foto: ISC

* Vključno s procesorjem, ki navzkrižno analizira več elementov slike skupaj z žarišči, da poustvari človeško perspektivo.  
Od 18. novembra 2020 si nobena druga blagovna znamka ne lasti take kognitivne inteligence za procesor svojega televizorja. Potrdilo podjetje Strategy Analytics v novembru 2020.

»Sony«, »BRAVIA« in njihovi logotipi so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Corporation. Google in Google TV so blagovne znamke podjetja Google LLC.  
Vsi drugi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
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Kalle Rovanperä je na estonskem rallyu pisal zgodovino, saj je z dvajsetimi leti postal najmlajši zmagovalec 
rallyja za svetovno prvenstvo. Do tega trenutka je bil ta dosežek v rokah njegovega šefa pri Toyoti, 

Jari-Mattija Latvale, ki je leta 2008 zmagal pri 22. letih.

Rovanperä
pisal 

zgodovino

ŠPORT wrc - rally ESTONIJA IN BELGIJA
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Rovanperä je pot do zmage tlakoval že na 
samem začetku rallyja. Prvi dan je dobil sedem 
od devetih hitrostnih preizkušenj, na roko 
pa mu je šel tudi odstop domačega junaka, 

Otta Tänaka, lanskega zmagovalca rallyja. Ostali dirkači 
tokrat Rovanperi niso bili konkurenčni, precej sta skozi 
celoten rally zaostajala tudi sedemkratni svetovni 
prvak Sebastien Ogier in lanski podprvak Elfyn Evans. 
Še najbolj blizu mlademu Fincu je bil Craig Breen, ki 
je branil drugo mesto iz lanskega leta, a resne grožnje 
ni predstavljal.  Prav zanimivo, da za zmago spet ni bil 
dovolj hiter Thierry Neuville, ki pa je postal zmagovalec 
56. izvedbe Rallyja Ypres, ki je tokrat prvič štel za točke 
svetovnega prvenstva. Dvojno zmago Hyundaija je z 
drugim mestom zagotovil Irec Craig Breen, tretje mesto 
je osvojil Kalle Rovanperä s Toyoto.
Thierry Neuville je na domač rally prišel v vlogi največjega 
favorita. Čeprav mu v letošnji sezoni ne gre po načrtih 
in je bil tudi še brez zmage, je vseeno pred začetkom 
dirke v očeh drugih veljal za dirkača, ki ga bo potrebno 
premagati. V ospredju je bil od samega začetka, vodstvo 
je prevzel v 4. hitrostni preizkušnji in ga ohranil do 
konca. Njegov najhujši konkurent skozi celoten rally 
je bil kar njegov moštveni kolega, Craig Breen, ki je 
odlično odpeljal že prejšnji rally v Estoniji. A Irec tempa 
domačega dirkača ni zmogel držati do konca. Na koncu 
je zaostal 30 sekund, zmaga Neuvilla je bila popolnoma 
zaslužena. Oddahnil si je tudi vodja ekipe Hyundaija 
Andrea Adamo. To je bila namreč šele njihova druga 
zmaga letos, odpeljanih pa je bilo že osem rallyjev.
Na drugi strani je manj od pričakovanj pokazala Toyota. 
Tretje, četrto in peto mesto za vodilne med moštvi, pri 
čemer je bil njihov najbolje uvrščeni, najmlajši, Kalle 

Rovanperä. Vodilni v prvenstvu Sebastien Ogier je bil 
peti, vmes pa Elfyn Evans, ki je tako podobno kot Thierry 
Neuville nekoliko zmanjšal zaostanek za vodilnim. 
Njegova prednost pred obema po rallyju znaša 38 točk.
Dirkače čaka premor pred enim izmed najbolj zahtevnih 
rallyjev v sezoni. V koledar se namreč vrača grška 
makadamska klasika, Rally Acopolis. V preteklosti je 
veljal za sinonim pravega preizkusa tako za dirkače kot 
tudi za dirkalnike. Velika vročina in razbeljen makadam, 
ponekod celo ogromni kamni na cestišču bodo verjetno 
tudi letos terjali precejšen davek, a kot vedno bodo 
preživeli in uspeli le najboljši. 

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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DIRKACI SO NAZAJ V 
SEDLIH MOTOCIKLOV

Pred deseto preizkušnjo sezone za VN Štajerske so bili dirkači deležni daljšega premora, ki je še kako prav prišel 
Jorge Martinu, Špancu, ki je zaradi poškodbe moral izpustiti kar štiri dirke v tej sezoni. Da je dodobra okreval, je 
vsekakor potrdil že na kvalifikacijah, ko je z drugim letošnjim »pole positionom« dosegel tudi nov rekord steze z 
1:22,994 in vse skupaj nadgradil še s svojo prvo zmago v elitnem razredu.

ŠPORT motogp - vn štajerske, avstrije in velike britanije
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Drugi je bil Joan Mir, tretji pa Fabio Quartararo, ki 
je vknjižil novih 16 točk, s katerimi ostaja trdno 
v vodstvu skupnega seštevka. Dirko za VN 
Štajerske sta začinila povratnik Dani Pedrosa 

in Lorenzo Savadori in ob vsem tem zanetila ogenj. Ob 
naletu Savadorijevega motocikla v motocikel Pedrose se 
je po stezi razlilo nekaj goriva in organizatorji so dirko 
hitro prekinili ter pričeli z gašenjem in s čiščenjem steze. 
S približno 40 minutami zamude in za krog krajšo dirko 
se je vse skupaj začelo znova, tokrat s smolo Viñalesa, 
ko mu ni vžgal motocikel in je zato dirko moral začeti iz 
boksov. Nekoliko več sreče je bilo tokrat na strani Danija 
Pedrose, ki se je po padcu, zaradi katerega je bila dirka 
prvič prekinjena, vrnil na stezo in prišel do desetega 
mesta. Odličen četrti je bil KTM-ov Brad Binder, za njim 
sta zaključila Takaaki Nakagami in Johann Zarco, Marc 
Marquez je bil na koncu osmi, Valentino Rossi pa se je 
moral zadovoljiti s skromnim 13. mestom.
Dirkači so se le teden pozneje na istem prizorišču 
pomerili z novo preizkušnjo za VN Avstrije in ko je že 
kazalo, da bo vodilni dirkač prvenstva Fabio Quartararo 
s časom 1:22,677 osvojil kvalifikacije in ga nihče ne 
bo premagal, ga je z vrha z rekordom steze v zadnjih 
sekundah izrinil zmagovalec zadnje dirke, Jorge Martin. 
Dober zaključek kvalifikacij je s tretjim mestom uspel 
tudi dirkaču Ducatijeve družine Francescu Bagnaii. 
Solidno je svoje delo v zadnjem poskusu opravil 
šestkratni prvak razreda motoGP Marc Marquez, ki je na 
koncu vpisal peto mesto sobotnih kvalifikacij. Seveda 

nedeljska preizkušnja ni minila brez zapleta. Tokrat je 
bilo vreme tisto, ki je vplivalo na razplet dirke in prava 
drama se je odvila v zaključku dirke, v zadnjih štirih 
krogih, ko smo videli nekaj več dogajanja, celo več kot 
prej v celotni dirki. Ko je začelo močneje deževati, so se 
vodilni dirkači na čelu z Marquezom odločili, da gredo 
na menjavo za motocikel za dež. Nekaj pogumnih 
mož je ostalo na stezi, med njimi sta bila tudi Valentino 
Rossi in Brad Binder. Slednji je na koncu uspel zadržati 
prednost in se kljub kazni treh sekund, zaradi prevožene 
črte dirkališča v zadnjem krogu, veselil končne zmage. 
Južnoafričan je tako dopolnil KTM-ovo sanjsko nedeljo, 
saj je bil v Spielbergu domači proizvajalec deležen zmag 
v vseh treh razredih karavane MotoGP. Rossi je nekaj 
časa vozil celo na tretjem mestu, toda v zadnjem krogu 
so ga začeli prehitevati dirkači z motocikli za dež in na 
koncu je Italijan vpisal najboljši dosežek sezone – osmo 
mesto. Na drugo mesto se je s fantastično odpeljanim 
zadnjim krogom prebil Francesco Bagnaia, tretji pa je bil 
zmagovalec zadnje dirke Jorge Martin. Četrto mesto je 
vknjižil Joan Mir, peto Rossijev polbrat Luca Marini. Šesto 
mesto je pripadlo Iker Lecuonu, sedmo pa vodilnemu 
dirkaču prvenstva Fabiju Quartararoju. Marc Marquez, 
ki je v bokse ob menjavi motociklov zapeljal kot prvi, 
je v preveliki želji po vrhunskem rezultatu z neogretimi 
gumami za dež zdrsnil in končal na 15. mestu.
Sezona se bliža h koncu, Marc pa vneto hrepeni po 
zmagovalnem odru, tako zelo se mu mudi ugnati 
konkurenco, da je na dirkališču v Silverstonu na dirki za 

V Avstriji se je s fantastično odpeljanim 
zadnjim krogom na drugo mesto prebil 
Francesco Bagnaia, medtem ko je Marc 
Marquez zdrsnil in končal na 15. mestu.

VN Velike Britanije že v uvodnem krogu zaključil dirko 
zaradi trka s Jorgejom Martinom. Dirko razreda motoGP 
je sicer dobil francoski dirkač Yamahe Fabio Quartararo, 
ki se je še utrdil v skupnem seštevku prvenstva motoGP, 
drugo mesto je zasedel Suzukijev dirkač Alex Rins, tretji 
pa je bil vendarle Aleix Espargaro, po tem ko ga je v 
zadnjih nekaj metrih dirke poskusil ugnati Jack Miller 
z Ducatijem. Rossi je med dirko strmo padal mesto za 

mestom in na koncu ciljno črto prečkal predzadnji. Za 
njim je bil le Jake Dikson, pred njim pa nenavadno ime 
Cal Crutchlow. Anglež se je v karavani motoGP sicer 
že upokojil po minuli sezoni, a se je vrnil, da bi na dirki 
v Silverstonu zamenjal Mavericka Viñalesa. Moštvo 
Yamaha je šestindvajsetletnega dirkača suspendiralo 
pred dirko za Veliko nagrado Avstrije, saj se je izkazalo, 
da se je v Spielbergu izživljal nad motociklom z jasnim 

Avto+šport  95  



- tehnologija najnovejše generacije nemškega proizvajalca Christ
- 6 krtač iz mehkega tekstila
- Jet Stream predpranje s 40 visokotlačnimi šobami
- trojno sušenje

OD PONEDELJKA DO PETKA MED 
20. IN 22. URO PRANJE 5 EUR!

ciljem uničiti pogonski agregat. Španski motociklist se 
ni obotavljal in si je že poiskal sedež pri Aprilii, s katero 
je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja 
še za nadaljnje leto. Tedaj pa zagotovo ne bo podaljšal 
pogodbe legendarni italijanski dirkač Valentino Rossi, ki 
je uradno oznanil slovo po koncu letošnje sezone. »Žal 
mi je, ampak ne morem nadaljevati. Želel bi si, da bi 
lahko dirkal še 20, 25 sezon, a ne bo šlo. Bilo je ogromno 
doživetij, veliko lepega, to bo ostalo za vedno.« S temi 
besedami je Rossi marsikoga užalostil, a roko na srce, 
42-letni Italijan, ki je med dirkaško elito nazadnje slavil 
leta 2017, ko je šlo za VN Nizozemske v Assnu, je svoje 
že odpeljal. Peljal je kar 30 let dolgo kariero in je del 
motociklistične karavane že od leta 1996. Skupno je zbral 
devet naslovov svetovnega prvaka v različnih razredih. 
Valentino Rossi ima do sedaj 423 nastopov na dirkah za 

Veliko nagrado, od teh 363 v motoGP ali razredu do 500 
ccm, 30 do 250 ccm in 30 do 125 ccm. Na stopničkah je 
stal 235-krat, od tega kar 199-krat v motoGP/500 ccm, ima 
115 zmag, od tega 89 v najmočnejši konkurenci. Spisati 
tako lepo zgodbo uspe le redkim in zagotovo ga bo 
težko prekositi. Seveda ga bomo še srečevali med elito, 
saj je konec junija skupaj s partnerji naznanil ustanovitev 
svoje ekipe VR46, ki bo del elitnega razreda motoGP, sam 
pa se bo preizkusil v dirkanju na štirih kolesih. Skratka, 
Rossiju lahko le čestitamo in se mu poklonimo za tako 
dolgo in nadvse uspešno kariero ter izjemno vzdušje, ki 
ga je zanesel v motociklistični svet. Rossi, hvala in želimo 
ti vse dobro.
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