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Upajmo v razcvet civilizacije!

Če povzamemo najpomembnejše trditve največjih 
umov človeštva, se najvažnejše trditve zožijo na nekaj 
najpomembnejših postulatov o življenju in jih lahko 
zapišemo na list papirja. Najpomembnejše resnice 
mnogih človeških umov od danes pa daleč več tisoč 
let nazaj v zgodovino se poklapajo, kot bi poklopili 
dlani, so vsi reki velikih ljudi enaki! Vsi na koncu svojih 
razmišljanj izluščijo enake življenjske postulate. Pa naj 
bo to današnji fizik Mitshio Kaku, veliki Nikola Tesla, 
Sokrat, Platon, Kristus, Buda in še nešteto drugih ve-
likih osebnosti.
Ljudje razmišljajo o svoji poti, o svojih namenih in res 
je srečen ta, ki ve, kaj je njegova pot. A kaj, ko večini 
ljudi njihova pot ni znana in zaradi tega živijo v nev-
ednosti, negotovosti in strahu, kaj bo? Le redki se za-
vedajo svoje poti in poti človeštva. Če razmišljamo 
kot največje osebnosti človeštva, nam ni treba skrbeti 
in se bati, saj je vse perfekten sistem. Težko trdimo, 
koliko zmoremo sami. Koliko je energije v nas, da la-
hko stvari spremenimo in koliko nam je te energije 
dano. Veliki ljudje z veliko energije spreminjajo svet. 
Vsi veliki ljudje v svojem delovanju naletijo na ovire 
in nasprotja negativnih, nespametnih in pogoltnih 
ljudi. Tako so naša življenja niz vzponov in padcev, tr-
pljenja in sreče, ravno tako, kot je vse v našem mate-
rialnem svetu. Belo in črno se periodično izmenjuje! 
Od razcveta do krize. Smo v obdobju velike krize in 
razpada vrednot! Sedaj je čas za preobrazbo in ljudje 
se morajo vrniti k pomembnim vrednotam in življen-
je očistiti manipulacije. V bodoče bo šel razvoj teh-
nologij strmo navzgor in ljudem bo življenje lažje. Po 
industrijski revoluciji bomo prišli v energetsko revolu-
cijo, ko bo energije dovolj in bo dostopna vsakemu. 
To so predvideli svetovno znani orakli, nepismeni 
srbski bratje Tarabići, ki so živeli v začetku 19. stolet-
ja na planini Tara: »Umjestio da kose i plaste ljudi ce 
kopati svudje, dje treba i dje ne treba, a te ce sile biti 
svudje oko njih, samo sto nece umijeti da zbori i da im 
kazuje: Daj, uzmite me, zar ne vidite da sam tuj, svudje 
oko vas. Tek poslje mnogo ljeta, ljudi ce se sjetiti ove 
sile prave, pa ce vidjeti kakvu su ludost cinjeli sa tijem 
svojim rupetinama. Bice te sile i u samijem ljudima!«
To bo doba brezplačne energije, globalnih standar-
dov, globalnega jezika, globalne valute in vlade. In 
svetu bo zavladal mir.
Ali smo res na tej poti? Ali nas res čaka takšen razcvet 
človeštva? Nihče ne ve. In če kdo ve, njegovo mesto 
ni več med nami ... ampak pri njemu!

Matjaž Tomlje

Matjaž Tomlje 1980 formula super VMatjaž Tomlje 1980 formula super V
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Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost 
(ur.l. RS št. 89/98) sodi mesečnik med proizvode, 
za katere se obračunava DDV po stopnji 5 %. 

Za vse prispevke veljajo avtorske pravice in so 
zaščiteni. Nenaročenih rokopisov ne vračamo. 
Vse pravice so pridržane. Ponatis celote ali 
posameznih delov je dovoljen samo s pisnim 
privoljenjem uredništva, enako kot vsako drugo 
mehansko ali elektronsko razmnoževanje.
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Pri Renaultu so predstavili najpomembnejšo novost 
znamke v letošnjem letu: električnega Megana, ki bo 
v Sloveniji naprodaj od 34 tisočakov dalje.
Francoski proizvajalec Renault je predlansko poletje 
presegel število 300 tisoč prodanih električnih vozil 
na stari celini, odkar je lansiral svojo paleto tovrstnih 
modelov. Na domačih tleh so hkrati zabeležili 
registracijo preko sto tisoč primerkov modela ZOE. Ta 
dva mejnika poudarjata Renaultov vodilni položaj na 
evropskem trgu električnih vozil in konstantno rast 
njegove prodaje v tem sektorju od leta 2010. Ker si 
skupina Renault kot pionir na področju električnih 
vozil prizadeva za njihovo množično uvedbo v prid 
ekološkemu prehodu, so jeseni 2020 odprli novo 
poglavje v svoji zgodovini s študijo Megane eVision. 
Ta se je prelevila v serijski model Megane E-Tech 
Electric, ki je dopolnil električno ponudbo znamke, 
v kateri sta že Twingo E-Tech Electric v segmentu A 
in prodajna uspešnica ZOE v segmentu B. Megane je 
ključni model v Renaultovem prodajnem portfelju že 
zadnjega četrt stoletja, zato ni nenavadno, da so ga 
izbrali za napovedovanje drugega roda električnih 
avtomobilov, ki slonijo na povsem novi modularni 
konstrukcijski platformi CMF-EV. Ta je bila zasnovana 
v okviru zveze Renault-Nissan-Mitsubishi z namenom 
olajšanja proizvodnje, razvoja in optimizacije 
električnih zmogljivosti vsakega novega modela. Del 
izkušnje z Meganom E-Tech Electric je tudi njegova 
povezljivost. Da bi vedno ostal na tekočem, prihaja 
na trg z vključenim 5-letnim prenosom podatkov 
za sistem OpenR Link, ki med drugim omogoča 
brezžične programske nadgradnje na daljavo.
Novi električni Megane z vstopno opremo Equilibre 
s 40 kWh akumulatorskim sklopom in 130 KM 
e-motorjem bo v Sloveniji na voljo od 34.890 evrov 
dalje. Za avtomobil z višjo opremo Techno s 60 kWh 
akumulatorskim sklopom in z 220 KM e-motorjem bo 
medtem treba odšteti vsaj 42.890 evrov. 

Renault Megane E-Tech Electric

Projekt RE:DESIGN iX

Projekt RE:DESIGN iX v organizaciji BMW Group 
Slovenije je doživel vrhunec z razglasitvijo zmagovalca 
natečaja, razkritjem njegovega umetniškega dela 
in okroglo mizo o prepletu trajnosti, umetnosti, 
tehnologije in mobilnosti.
BMW Slovenija je ob 50-letnici umetniškega 
udejstvovanja BMW Group ponudil mladim 
ustvarjalcem možnost umetniške interpretacije 
zunanjosti tehnološko naprednega in trajnostnega 
vozila BMW iX. Umetniško vizijo vozila BMW iX je 
prijavilo 17 ustvarjalcev. Najboljše kreativne rešitve 
je iskala strokovna žirija, ki so jo sestavljali Domagoj 
Dukec, vodja oblikovanja BMW, Alenka Gregorič, 
kustosinja za sodobno umetnost, umetniška 
vodja Cukrarne in Galerije Tobačna, Miran Mohar, 
mednarodno priznani umetnik, član skupine IRWIN 
in prodekan AVA akademije za vizualno umetnost v 
Ljubljani, Kristina Rutar, umetnica, docentka na ALUO 
Unikatno oblikovanje in Maša Gala, vizualna umetnica, 
akademska slikarka, KD 3kolektiv.
Najboljšo interpretacijo povezave trajnosti, umetnosti 
in mobilnosti je izdelal magistrski študent na Akademiji 
za likovno umetnost in oblikovanje Urban Klinkon. 
Razkritje BMW iX z njegovo vizijo umetniške preobleke 
je potekalo na zaključnem dogodku v Cukrarni.
Avtor zmagovalne umetniške vizije BMW iX Urban 
Klinkon je dejal: »Sodelovanje z globalno znamko, kot 
je BMW, je izjemna priložnost, ki sem jo z navdušenjem 
sprejel. Trajnost razumem kot težnjo po ohranjanju 
večnosti. Narave, življenja in sveta okrog nas. Kjer 
prav vsak korak, dejanje, tudi poteza v umetniškem 
izražanju, štejejo. Tako sem se vrnil k osnovam in 
jim želel povzdigniti pomen. Izhajal sem iz treh 
osnovnih barv – rumene, rdeče in modre – in osnovne 
umetniške prvine – linije, ki je z vsakim nadaljnjim 
potegom dobivala več smisla ter novega življenja. 
Tako sem združil visoko tehnološko vozilo, ki omogoča 
trajnostno mobilnost, ne le njegovemu vozniku, 
ampak tudi meni kot umetniku, ki je dobil priložnost 
za izražanje.«

DOMAČE NOVOSTI
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Nov distributer Renaulta, Dacie in Alpine za Slovenijo

Skladno z načrtom Renaulution Skupina Renault revidira svojo distribucijsko organiziranost. Tako je bil dosežen 
dogovor med Skupino Renault in Skupino Taavura za prevzem poslov distribucije Skupine Renault v Sloveniji, pa 
tudi na Hrvaškem. S to transakcijo namerava Skupina Renault nadaljevati s krepitvijo lokalnega položaja, zahvaljujoč 
učinkovitemu poslovnemu modelu, ki podpira tako komercialne ambicije kot tudi zahteve zadovoljstva kupcev. 
Skupina Renault je izbrala Skupino Taavura zaradi njihovega dobrega poznavanja avtomobilske distribucije. Okrepili 
ga bodo z znanji lokalne ekipe in močnim partnerstvom s prodajno-servisno mrežo. Podjetje, ki bo zadoženo za 
distribucijo znamk Renault, Dacia in Alpine, bo v novi organiziranosti predvidoma pričelo poslovati poleti 2022. 

Goodyear izbran za proizvajalca leta na področju letnih pnevmatik

Nemška revija Auto Bild je Goodyear nagradila z nazivom proizvajalca leta na področju letnih pnevmatik. Kot so 
pojasnili, novi modeli Goodyearovih pnevmatik prepričajo tako z dinamično vrhunsko zmogljivostjo kot tudi s 
trajnostjo, usmerjeno v prihodnost. Omenjena nagrada sledi številnim nedavnim zmagam Goodyeara v isti 
skupini revij, in sicer s pnevmatikami Eagle F1 Asymmetric 6, EfficientGrip 2 SUV in EfficientGrip Performance 2. S 
to prestižno nagrado je Goodyear prejel dodatno potrditev za inženirska prizadevanja in tehnološke dosežke pri 
ustvarjanju serije letnih pnevmatik. Najnovejši doprinos k tej seriji sicer predstavlja Eagle F1 Asymmetric 6, ultra 
visokozmogljiva pnevmatika (UHP), ki je bila razvita z namenom, da je pripravljena na vse razmere na poti. 

AutoWallis nadaljuje svojo širitev z nakupom podjetja Avto Aktiv

S plačilom kupnine je Skupina AutoWallis uspešno zaključila prevzem prodajne in servisne dejavnosti vozil ter 
nepremičnin Avto Aktiva, ki v petih mestih (Koper, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica in Trzin) prodaja in servisira vozila 
BMW, MINI, Toyota in Suzuki ter je obenem ekskluzivni pooblaščeni zastopnik znamke MINI. S tem prevzemom 
Skupina AutoWallis nadaljuje širitev svoje mednarodne maloprodajne in servisne poslovne enote, z namenom postati 
pomembno podjetje za trgovanje z vozili in ponudnik storitev mobilnosti v regiji. Najnovejša pridobitev sicer ni prvi 
prevzem podjetja AvtoWallis v Sloveniji, saj je leta 2020 družba kupila edinega ljubljanskega zastopnika BMW (in 
največjega v državi), ki je sedaj znan pod imenom Wallis Motor Ljubljana, ter tako vstopila na slovenski avtomobilski 
trg. Skupina je obenem tudi ekskluzivni pooblaščeni zastopnik znamk Opel, Jaguar in Land Rover v državi.
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Sup deske Wasup

Wasup je eden od začetnikov supanja v Sloveniji. Podjetje ponuja svetovanje, testiranje, prodajo in servis za raznoliko 
sup opremo. Ponudbo vrhunskih blagovnih znamk so nedavno obogatili z lastno znamko sup desk, ki so namenjene 
družinski rabi in ponujajo odlično kvaliteto za dostopno ceno. Oblikovno so deske delo slovenskega oblikovalca 
Bojana Pavška iz studia Opa!celica, ki je tudi sam navdušen supar. Deske Wasup izdelujejo v tovarni uveljavljenega 
podjetja Shark, z njihovo napredno tehnologijo, kar zagotavlja kvaliteto in dolgo življensko dobo. Na voljo sta dve seriji: 
začetnike bodo pritegnili supi Wasup Lite, entuziaste pa bodo prepričali supi Wasup. Pri obeh kupec v kompletu dobi 
čisto vse, kar potrebuje za dogodivščino na vodi: sup, veslo, pumpo, torbo in varnostno vrvico, čemur linija Wasup 
Lite dodaja še kajak veslo in kajak sedež. Razlika med serijama je tudi v tem, da so deske Wasup izdelane z dvoslojno 
tehnologijo Shark fusion, deske Wasup Lite pa so narejene z enoslojno tehnologijo – natančnost izdelave je tudi tu 
Sharkova in zato tudi za enoslojne deske v podjetju nudijo 2-letno garancijo. 

NAVTIČNE NOVOSTI
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Neprilagojena hitrost je še vedno med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami. 

Agencija za varnost prometa je zato pripravila novo široko medijsko kampanjo »NAJHITREJŠI VČASIH NE PRIDEJO NA 

CILJ«, s katero želi javnost opozoriti na pomen prilagojene hitrosti voznim razmeram, na ustrezno varnostno 

razdaljo in zaviralno pot. 

Neprilagojena hitrost je lansko leto terjala 49 
smrtnih žrtev
Lani je bilo zaradi neprilagojene hitrosti zabeleženih 2.982 
prometnih nesreč, kar je šest odstotkov več kot v 2020 
(2.813). A zelo zaskrbljujoče so najhujše posledice teh 
prometnih nesreč – lani je namreč zaradi neprilagojene 
hitrosti umrlo 49 oseb, enako kot v predkovidnem 
letu 2019 in kar 81 % več kot leta 2020 (27). Med njimi 
je bilo največ voznikov osebnih avtomobilov (15) in 
voznikov motornih koles (14). Najpogostejši povzročitelji 
prometnih nesreč so bili vozniki osebnega avtomobila. 
Sledijo kolesarji in vozniki enoslednih motornih vozil. 
Zaskrbljujoče je dejstvo, da se delež kolesarjev povečuje, 
iz 7 % na 12 % v zadnjem 5-letnem obdobju.

Ob koncih tedna in ponoči največ smrtnih žrtev 
zaradi neprilagojene hitrosti
Največ smrtnih prometnih nesreč je zaradi neprilagojene 
hitrosti ob koncu tedna, lani je kar 20 oseb umrlo v 
soboto ali nedeljo, kar je največ v zadnjem 5-letnem 
obdobju. Kar 18 od 49 oseb je zaradi neprilagojene 
hitrosti umrlo med 20. uro zvečer in 1. uro zjutraj. Mladi 
vozniki v starosti 18 do 24 let povzročijo skoraj štirikrat 
več prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti kot 
vozniki v starosti 65 let in več.

Tunelski vid in hitrost vožnje
Med vožnjo moramo zaznati čim več podrobnosti na 
cesti in okrog nje. S povečanjem hitrosti se voznikovo 
vidno polje zožuje – to privede do t. i. tunelskega vida. 
Čim hitreje vozimo, tem dalje izpred vozila usmerjamo 
pogled, ožje je naše vidno polje. Zato težje zaznamo 

ali sploh ne zaznamo dogajanja ob cesti, kolesarjev, 
pešcev, ki želijo prečkati vozišče, morebitnih vključevanj 
z bočnih cest oziroma ne predvidimo dogodka, ki bi ga 
pri manjši hitrosti sicer lahko. Zapomnimo si: če vozimo 
s prilagojeno hitrostjo in smo pozorni na dogajanje tudi 
daleč pred svojim vozilom, lahko pravočasno zaznamo 
prometno ureditev in dogodke ter predvidimo njihov 
potek in ustrezno ter varno reagiramo.

Nižja hitrost lahko pomeni ločnico med življenjem 
in smrtjo
Na podlagi statističnih podatkov je dokazano, da je 
v primeru trka vozila v pešca ali kolesarja pri 30 km/h, 
tveganje za smrtne ali hude poškodbe pešca relativno 
majhno (10 %). Pri višjih hitrostih se tveganje izrazito 
poveča. Trk avtomobila pri hitrosti 50 km/h v pešca je 
enak padcu z višine 9,8 m. Pri hitrosti vozila s 60 km/h 
je verjetnost preživetja pešca samo še 10 %, tveganje za 
smrt pa kar 90 %. Omejitve hitrosti v naseljih, območjih 
umirjenega prometa in območjih omejene hitrosti so 
namenjene predvsem zaščiti ranljivejših udeležencev v 
prometu (pešcev in kolesarjev).

Opozorilo Agencije za varnost prometa in Policije
Lani je Policija ugotovila kar 124.421 kršitev 
cestnoprometnih predpisov s področja hitrosti, ki sicer 
predstavljajo približno tretjino vseh ugotovljenih kršitev. 
Agencija in Policija znova opozarjata: »Hitreje kot vozite, 
siloviteje boste trčili, kar lahko pomeni razliko med 
hudo prometno nesrečo in lahkim trčenjem. Dosledno 
upoštevajte vse omejitve hitrosti in jih prilagajajte 
razmeram na cesti.«

motorist oziroma drugo vozilo;
• ohranjajte ustrezno varnostno razdaljo, da se lahko 
pravočasno ustavite;
• v slabših pogojih vožnje, v mraku, megli in močnih 
nalivih, zmanjšajte hitrost zaradi slabe vidljivosti in 
dejstva, da se na mokri podlagi zavorna pot podaljšuje;
• čeprav se vam mudi, ne vozite prehitro, raje sporočite, 
da boste prišli kasneje.
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PREVENTIVNA AKCIJA ZA 
OZAVEŠČANJE O POMENU 
PRILAGOJENE VOŽNJE

AGENCIJA ZA VARNOST PROMETA IN POLICIJA 
SVETUJETA:
• v naseljih bodite pozorni na ranljivejše udeležence, 
pešce in kolesarje ter upoštevajte omejitev hitrosti;
• zmanjšajte hitrost vožnje v bližini otroških igrišč, šol in 
vrtcev, domov za starejše ter pred prehodi za pešce;
• na regionalnih cestah in pri zavijanju oziroma 
vključevanju dodatno preverite, ali se ne približuje 



VOZNIKOVI MODNI DODATKI

Kolekcija Mercedes-Maybach x Virgil Abloh

V sodelovanju s talentiranim Virgilom Ablohom – z 
umetnikom, arhitektom, inženirjem, glasbenikom in s 
kreativnim direktorjem poznane blagovne znamke Off-
White, je Mercedes-Maybach ustvaril posebni iteraciji 
električnega konceptnega avtomobila Project Maybach 
in prestižnega serijskega razreda S, ki bo zaživel v zgolj 
150 primerkih. Edinstveni kreaciji na štirih kolesih 
spremlja kolekcija oblačil, ki se kot vozili poslužuje nežnih 
zemeljskih odtenkov – od umazane bele do kremaste bež, 
ki so jih sparili s črnimi vezeninami logotipov Mercedes-
Benz, Maybach in Off-White. Linijo sestavljajo bombažne 
majice in puloverji, bejzbolske kape in dirkaške rokavice.

Kolekcija prtljage McLaren x TUMI

McLarnovi dirkači in inženirji vsako leto prepotujejo 
na tisoče kilometrov po vsem svetu v iskanju slave v 
motošportu. Tako kot se dirkač zanaša na svoj avtomobil, 
da ga pripelje čez ciljno črto, je ekipa odvisna od svoje 
prtljage, da jo pripelje do cilja. To je McLarna navdihnilo, 
da se poveže s podjetjem TUMI in da skupaj kreirata 
vrhunsko kolekcijo prtljage, ki jo kakopak opredeljuje 
McLarnova značilna oranžna. Ključna kosa sta kovček 
in potovalka, ki se zaradi svoje kompaktnosti lahko 
uporabljata kot ročna prtljaga. Predvsem impresiven 
je vsestranski kovček, narejen iz Tegrisa, izjemno 
odpornega kompozitnega materiala, ki ga najdemo tudi 
v najboljših dirkalnih bolidih.
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Časomer Jean Bugatti x Jacob & Co.

Zapestna ura Jean Bugatti je morda najzahtevnejši 
projekt, ki se ga je ameriški draguljar in urar Jacob & Co. 
kdajkoli lotil. Glede na to, da je svet ugledal že številne 
njegove dih jemajoče umetnine z zasoljenimi cenami, 
je ta trditev kar impresivna. Toda produkt, ki se poklanja 
Jeanu, najstarejšemu sinu ustanovitelja podjetja Ettoreja 
Bugattija, mora biti dorasel njegovemu vizionarskemu 
duhu. Temu primerno se avantgardno oblikovanje 
upira uveljavljenim trendom in išče nove umetniške 
interpretacije. V izredno inovativnem merilcu časa z 
okroglim ohišjem iz belega ali rose zlata, z belo ali modro 
številčnico in z usnjenim aligatorjevim paščkom, bo 
lahko uživalo le 57 kupcev. Kompleksna ura, sestavljena iz 
kar 470 komponent, se ponaša s komplikacijo tourbillon.

VEČ NA WWW.SLOWATCH.SI
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ZLATA
SREDINA

NOVOSTI L a m b o r g h i n i  H u r a c á n  T e c n i c a

Za pilote z neomejenimi denarnimi sredstvi, ki se ne bodo zadovoljili kar z vstopnim Huracánom in njegovimi 

skromnimi 600 poniji, so v Sant’Agati Bolognese skrojili zlobnejšo izvedenko Tecnica, ki tudi dolgočasno vožnjo v 

službo spremeni v nepozaben doživljaj.
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Modifikacije oblikovanja so prinesle 
pretečo predatorsko držo z mišičastimi proporcijami. »Capo« linije Huracán je STO oziroma Super Trofeo 

Omologata; kot nakazuje že ime, gre za prenos 
znanja dirkaške divizije Squadra Corse v svet 
športnih vozil, homologiranih za cestni promet. 

Njegove prioritete so jasne – maksimalna moč, drznost in 
razburljivost, ki so zapakirane v emotivno embalažo. Med 
ta odpuljeni model in vstopnega Huracána EVO RWD, ki 
je že sam po sebi vozniška mojstrovina, se sedaj uvršča 
nova različica Tecnica, ki je morda najboljša odločitev za 
desetvaljni superavtomobil z značko divjega bika. Zakaj? 
Ker se odlično znajde na mestnih ulicah in podeželskih 
cestah kot dirkaških pistah in s tem pooseblja zlato 
sredino.

dirkaško osredotočeni Essenzi SCV12. Fenomenalnost 
Lamborghinijevega oblikovanja tekom zadnjih let 
Tecnica praznuje tudi s specialnimi 20-palčnimi platišči 
v stilu modela V12 Vision Gran Turismo, enega najlepših 
virtualnih avtomobilov doslej.
Reviziran dizajn seveda prinaša kopico aerodinamičnih 
nadgradenj v obliki novega splitterja, odbijačev 
z optimiziranimi zračnimi režami, fiksnega krila in 
preoblikovanega difuzorja. Slednji spremlja izpušni 
cevi v heksagonalni formi, zaslužni za fanfare, ki 
mimoidočim naznanjajo prihod občudovanja vrednega 
Lamborghinija. Najboljše smo prihranili za konec: pokrov 
motorja iz karbona, ki na ogled postavlja srce avtomobila, 

Novinec je prejel Lamborghinijev atmosferski pogonski 
agregat, vendar iz 5,2-litrske prostornine iztisne 30 
konjev več kot iteracija EVO – saj veste, od viška glava 
ne boli. Preizkušeno izvrstnemu motorju, ki naj bi 
dostavljal ostrejši zvok v visokih obratih, Tecnica dodaja 
vizualne elemente, ki si jih je sposodila od najbolj 
ekstremnih konceptov in limitiranih kreacij slovite 
italijanske znamke. Modifikacije oblikovanja, v primerjavi 
z vstopnim modelom, so prinesle pretečo predatorsko 
držo z mišičastimi proporcijami. Obraz z motivom v 
obliki črke Y v spomin prikliče futurističnega električarja 
Terzo Millennio, medtem ko se silhueta poklanja 

je glavna atrakcija nove Tecnice, ki je za 35 odstotkov bolj 
aerodinamično učinkovita kot Huracán EVO. Oblikovna 
evolucija tako perfektno predstavlja dvojno osebnost 
avtomobila, ki je po eni strani ikonični superavto za ulice 
Monaka in Abu Dabija, po drugi strani pa nevaren bolid 
za opevano dirkališče Nürburgring.
Uporaba naprednih materialov in rešitev je omogočila, 
da Tecnica na tehtnici pokaže 1.379 kilogramov, kar 
pomeni, da dostavlja izboljšano razmerje moči in teže. 
Pospeševanje iz mirovanja kljub temu ni drastično 
drugačno, saj zadaj gnan avtomobil stotico osvoji v 

Voznik bo s sedenjem v vrhunskih 
športnih sedežih postal del kokpita in 

bo ob izletu na dirkalno stezo z veseljem 
koristil prenovljen vmesnik za telemetrijo.
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3,2 sekunde, kar je le stotinko hitreje kot klasični EVO, 
medtem ko se brezkompromisni STO do 100 km/h 
katapultira v okroglih treh sekundah.
Dinamično vitalnost Tecnice poudarja sistem LDVI 
(Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata), ki kontrolira 
vse aspekte obnašanja avtomobila. Z izbiro specifičnega 
voznega programa (Strada, Sport, Corsa) tehnologija 
delovanje prilagaja trenutnim razmeram in voznikovim 
željam. Odzivnost in preciznost sta kakopak najbolj 
ekstremni v načinu Corsa, ko se zbudi dirkaški duh vozila 
in odklene njegov celoten potencial.
Model svojo vsestranskost izkazuje tudi v kabini, pri kateri 
je barvno shemo mogoče popolnoma personalizirati 
s pomočjo programa Ad Personam – Tecnica je tako 
lahko krasno elegantna ali kontrastno našpičena. V 

vsakem primeru bo voznik s sedenjem v vrhunskih 
športnih sedežih postal del kokpita in bo ob izletu na 
dirkalno stezo z veseljem koristil prenovljen vmesnik za 
telemetrijo in zbiranje podatkov o vožnji, ki jih bo nato 
lahko za izboljšanje svojih sposobnosti analiziral preko 
aplikacije Unica.
Pri Lamborghiniju so poskrbeli, da je fantastična Tecnica 
konkretno drugačna od svojih bratov in bo tako brez 
težav našla novo skupino kupcev, ki išče superlativni 
avtomobil z dirkaškim pedigrejem.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Huracán Tecnica se s pomočjo več kot 600 
konjev do stotice izstreli v pičle 3,2 sekunde.
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Da bo BMW v bitki za primat v novi eri, zaznamovani s tehnologijami elektrifikacije, povezljivosti in 

avtonomnosti, lahko konkuriral večnemu tekmecu Mercedes-Benzu, je v igro poslal novega člana 

svoje 100% električne reprezentance – prestižno limuzino i7.

22  Avto+šport

BITKA ZA
NOVOSTI BMW i7

PRIMAT
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Z 
novo serijo 7, ki je na oder stopila 45 let po 
debiju originala, so pri BMW-ju iskali novo 
definicijo luksuza, ki v ospredju ohranja 
vrednoti elegance in ekskluzivnosti, vendar 

jima dodaja tehnološke inovacije z dodano vrednostjo. 
Družina modelov po novem vključuje tudi variacije BMW 
i in BMW M, s katerimi bo publika spoznala raznolike 
značilnosti avtomobila – od elegantnih in trajnostnih 
do športnih in dinamičnih. Prav ste prebrali, v Münchnu 
nadaljujejo s svojo električno ofenzivo, kar pomeni, da 

je s sedmo generacijo serije 7 luč sveta uzrla tudi nova 
brezemisijska limuzina BMW-ja, ki jasno demonstrira, 
da lahko prefinjena izkušnja vožnje brez težav sobiva z 
zavezo trajnosti. Pritegnila bo moderno ciljno skupino, 
ki osebno mobilnost razume kot način doživljanja 
unikatnih trenutkov v vsakodnevnem življenju.
Tako klasično kot alternativno gnana sedmica je v novo 
interpretirani formi nedvomno zajadrala v ultra premium 
vode in bo tako na prste stopila celo Bentleyju in 
bratskemu Rolls-Royceu. Oblikovanju še vedno dominira 

BMW-jeva serija 7 je v novo 
interpretirani formi nedvomno 
zajdrala v ultra premium vode.

je navdušil na letošnjem CES-u, največjem tehnološkem 
šovu na svetu. Digitalna inovacija limuzino transformira v 
privatni kinematograf na kolesih.
Mesto zastavonoše serije bo v letu 2023 zasedel i7 
M70 xDrive z več kot 600-člansko konjenico. Tako gre 
za najbolj zmogljiv model bavarskega proizvajalca z 
dovolilnico za vožnjo po cestah, ki se iz mirovanja do 100 
km/h požene v manj kot štirih sekundah.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

značilen simbol novodobne sedmice – zajetne vertikalno 
pozicionirane ledvičke (tokrat iluminirane), katerim se 
pridružujejo novi razdvojeni žarometi, kakršne je uvedel 
največji model serije BMW X.
Sedma generacija luksuzne limuzine bo v nasprotju 
s svojimi predhodniki na voljo izključno kot model s 
podaljšano medosno razdaljo, ki maksimizira prostor na 
zadnjih sedežih. Tam bo potnika čakala multisenzorična 
izkušnja, ki postavlja nove standarde zabave v vozilu. 
V serijsko proizvodnjo je namreč odšel BMW Theatre 
Screen, 31,3-palčni panoramski zaslon z resolucijo 8K, ki 

Digitalna inovacija BMW Theatre Screen limuzino transformira v privatni kinematograf na kolesih.
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REŠITEV
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Najnovejše konceptno vozilo z značko štirih krogov predstavlja rešitev za svetovne metropole, kjer je promet 

gost in prostor omejen. Urbansphere, ki razvaja z najbolj prostorno kabino v avtomobilu Audi doslej, je zasnovan 

od znotraj navzven za popolno sprostitev in odklop potnikov v udobnem in prijetnem ambientu.

NOVOSTI

za MEGA mesta
Avto+šport  27  

Audi urbansphere concept
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Audijevo razumevanje premium 
mobilnosti v prihajajočih letih uteleša 
trio konceptnih vozil, katera si poleg 
filozofije poimenovanja delijo novo 

električno platformo in futuristično oblikovanje 
interierja. Dvosedežnega roadsterja skysphere 
smo spoznali lansko poletje, dramatični 
naslednik današnjega A8 z oznako grandsphere 
nas je očaral jeseni, sedaj pa smo dočakali še 
tretjo študijo, ki napoveduje celovito preobrazbo 
proizvajalca iz Ingolstadta.
Zemlja premore preko 30 mega mest z več kot 10 
milijoni prebivalcev, ta številka pa bo s časom le 
naraščala, zato Audi na potrebe po inovativnem 
prevoznem sredstvu za vožnjo po prenatrpanih 
urbanih ulicah odgovarja s študijo urbansphere, 
ki lahko služi kot lounge ali pisarna na kolesih. 
Zahvale za pridobitev novega bivalnega 
prostora med časom, preživetim v prometnih 
zamaških, gredo platformi PPE z električnimi 
pogonom in tehnologiji visoke avtomatizacije, 
ki sta omogočili totalno transformacijo interierja. 
Radikalno oblikovanje je bilo popolnoma 
podrejeno cilju dobrega počutja potnikov. V 
skladu s tem dimenzije nikakor niso takšne, 
kot bi pričakovali od avtomobila za urbana 
potovanja. Na račun medosne razdalje 3,4 metra 
je prostornost kabine res prepričljiva in še toliko 
bolj očitna ob odsotnosti volana in pedalov 
med avtomatizirano vožnjo. Osupljiv dizajn 
podkrepljujejo napredni tehnološki bonbončki, 
ki štirim potnikom ponujajo širok nabor 
možnosti za uporabo novopridobljene časovne 
svobode; pa naj bo to za komunikacijo in delo 
ali počitek in umik v zasebno sfero. S tovrstnim 

Avtomobil postane mobilni 
interaktivni prostor, kjer je 
zadoščeno preferencam 
vsakega posameznika.

personaliziranim doživetjem se avtomobil 
spremeni v mobilni interaktivni prostor, kjer je 
zadoščeno preferencam vsakega posameznika.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC



Mercedes niti približno ne odstopa od svojega cilja – postati pionir v svetu elektrifikacije in 
z novim športnim terencem EQS dela velik korak k mobilnosti brez emisij. Tehnološki kralj 

družine EQ je izdelan na popolnoma ogljično nevtralen način in tako na cesto postavlja 
prave rešitve za inteligentno ohranjanje virov in odgovorno krožno gospodarstvo.
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M e r c e d e s - B e n z  E Q S  S U V

TEHNOLOŠKI 
K R A L J



Avtomobilski velikan Daimler, ki ima v lasti blagovno 
znamko Mercedes-Benz, je pred šestimi leti naznanil 
gromozansko, kar 10-milijardno investicijo v razvoj 
električnih vozil, ki naj bi se do leta 2025 rezultirala 

v desetih brezemisijskih modelih, grajenih na povsem novi 
plaftormi. Prvi uvid v izgled teh vozil je prišel še istega leta 
na pariškem avtosalonu, kjer je pod žarometi zažarela študija 
Generation EQ. In Daimler je držal obljubo, saj smo do zdaj 
spoznali obširno linijo brezemisijskih limuzin, kombijev in SUV-
jev z značko trikrake zvezde, ki se borijo za cekine ekološko 
ozaveščenih strank. Na tiste z zelo globokimi žepi bo ciljal 
novi športni terenec EQS, ki si ime deli z glavo električnih 
Mercedesov, s prestižno limuzino, ki so jo njeni stvaritelji 
oklicali za pobudnico trajnostnega luksuza. Novinec tesno sledi 
njenim stopinjam in jo celo nadvlada v smislu prostornosti, 
vsestranskosti in inteligence.
Skupna jima je platforma in dolga medosna razdalja (3.210 
milimetrov), vendar je EQS SUV 20 centimetrov višji, od česar 
bodo imeli največ koristi potniki v drugi in tretji vrsti sedežev. 
Tako je, gre za avtomobil radodarnih dimenzij z mestom za 
sedem potnikov, katere bo crkljala bogato založena oprema. 
Tako kot limuzina, tudi športni terenec praktično nima 
kokurence na področju tehnologije, saj ta s časom postaja 
vedno boljša. EQS Saloon je namreč prvi model iz kolekcije 
Mercedes-Benz, ki je deležen posodobitev preko zraka, 

EQS SUV pa to ponudbo še dopolnjuje – vrhunsko 
navigacijo z razširjeno resničnostjo je na primer na 
željo strank mogoče aktivirati tudi po izbiri specifikacij 
in nakupu avtomobila. Že osnovna izvedenka bo 
serijsko opremljena s panoramsko streho ter z gretjem 
in s hlajenjem sedežev, a na čelu armature bosta sedela 
starinska ločena zaslona. Mnogo boljša odločitev je, da 
stranka pristavi kupček zelencev in prejme gigantski 
MBUX Hyperscreen, ekran prihodnosti, ki potiska 
meje mogočega. Ukrivljen skupek treh displejev, ki se 
raztezajo med obema A-stebričkoma, impresionira z 
estetsko všečnostjo, z enostavnim upravljanjem in s 
prilagodljivostjo uporabniku. Sopotnik na sprednjem 
sedežu lahko gleda dinamično vsebino, tudi ko je vozilo 
v gibanju; pri tem vprašanje varnosti rešuje pametna 
kamera, ki ob zaznavanju, da voznik ni pozoren na 
vožnjo in gleda v zaslon sovoznika, samodejno zatemni 
vsebino. Za dobro počutje in zdravje potnikov medtem 
skrbi sistem Energizing Air Control, ki s posebnimi 
filtri in senzorji celostno obravnava kakovost zraka v 
kabini. Tu se inovacije ne končajo, kajti tudi potniki v 
drugi vrsti sedežev lahko ob doplačilu dobijo zabavni 

vmesnik z dvema zaslonoma v obliki tablice, ki omogočata 
upravljanje s funkcijami vozila – in to tudi izven vozila, saj ju 
potniki lahko preprosto odstranijo iz ohišja. Piko na i kraljevski 
izkušnji v avantgardni kabini doda zvočni sistem Dolby Atmos 
s 360-stopinjskim zvokom za popolno poglobitev v predvajano 
skladbo ali film.
EQS Saloon je vladajoči aerodinamični šampion med serijskimi 
avtomobili, zato je bilo njegovo oblikovanje dobra začetna 
točka za vpeljavo aero rešitev pri športnem terencu EQS, ki se bo 
zahvaljujoč voznemu načinu Off Road, inteligentnemu pogonu 
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Najmočnejša in vsekolesno 
gnana izvedenka 580 4Matic 
razvija luksuzni naravi vozila 
primernih 400 kW in 858 Nm.

v športnem terencu eqs gigantski MBUX Hyperscreen – 
ekran prihodnosti, potiska meje mogočega.



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

4Matic in možnosti dviga višine vozila, lahko spopadel 
tudi z zahtevnejšim terenom. Ob tem bo za fantastično 
udobje skrbelo prilagodljivo zračno vzmetenje Airmatic.
Za zadovoljitev raznolikih potreb so v Stuttgartu ponudili 
tri pogonske opcije (450+, 450 4Matic, 580 4Matic), od 
katerih najmočnejša in vsekolesno gnana razvija luksuzni 
naravi vozila primernih 400 kW in 858 Nm. Moči je torej 
še več kot pri limuzinskemu EQS-u, ga pa ta premaga na 
področju dosega, saj SUV-jevih 660 kilometrov prekaša 
za kar 110 km. Kljub temu skrbi glede dosega ne bo, saj 
Nemci garantirajo, da 15-minutno polnjenje omogoči 

dodatnih 250 km dometa. Ker so pri proizvajalcu 
prepričani, da je bistveno, da uporabljena energija v vse 
večjem deležu prihaja iz obnovljivih virov energije, so 
poskrbeli za zeleno polnjenje v njihovi mreži Mercedes 
me Charge, ki razpolaga z več kot 700 tisoč polnilnimi 
mesti. Pot do njih bo enostavna z načrtovanjem 
najhitrejše in najbolj priročne poti preko navigacijskega 
sistema MBUX, ki se dinamično odziva na prometne 
zastoje ali spremembo stila vožnje.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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2021

Sedaj na voljo tudi za 6 oseb!

Izberi svojega:



Za nastop novega poglavja zgodbe smart je zaslužen model 
#1, s katerim skoraj pozabljena znamka vstopa v trenutno 

popularen segment kompaktnih električnih križancev, 
kjer stranke v nakup že prepričujejo modeli Hyundai Kona, 

Peugeot e-2008, Audi Q4 e-tron in Volvo XC40 Recharge.
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NOVOSTI Smart #1

NAZAJ
Smart je
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Predlani je smart dokončno rekel adijo motorjem 
z notranjim zgorevanjem, s čimer je postal 
prvi avtomobilski proizvajalec na svetu, ki je 
elektrificiral svojo celotno prodajno paleto. A 

od tedaj je smart stagniral in že ko smo ga nameravali 
odpisati, nas je presenetil z zanimivim konceptom #1, ki 
predstavlja prvega »pametnega« križanca. Resda smart 
dolgo ni postregel z novostmi, a očitno so oblikovalci 
in inženirji vse napore fokusirali na stvaritev modela, ki 
je izven njihove cone udobja. In tako se bo s prihodom 
»prvega« asociacija smarta z luštkanimi dvosedežniki, ki 
šibajo po mestnih ulicah, morala malce spremeniti.
#1 sedi na električni arhitekturi SEA kitajskega giganta 
Geely, ki je leta 2020 od Daimlerja odkupil 50% lastništvo 
znamke. Kompaktni križanec z močjo 200 kW bo zmožen 
premagovanja okrog 440 kilometrov, preden bo lačnega 
voznik na hitri polnilnici nahranil v manj kot 30 minutah.
Urbani kompanjon, namenjen evropskemu in azijskemu 
tržišču, od svojih konkurentov najbolj odstopa na 
področju notranjega dizajna, pod katerega se je podpisal 
Gorden Wagener. S tem je stilna vzporednica z interierji 
vozil Mercedes-Benz takoj prepoznavna, vendar #1 
vseeno uvaja samosvoje oblikovne elemente. Ključnega 
pomena je tudi povezljivost potnikov z avatarjem, 
digitalnim asistentom z umetno inteligenco, ki bo lahko 
na ukaz upravljal z raznovrstnimi funkcijami vozila.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Smart #1 od svojih konkurentov 
najbolj odstopa na področju 
notranjega dizajna, pod katerega 
se je podpisal Gorden Wagener. 

K E N Z O  S U P P O R T S

O R I N  H A R D Y,  F O U N D E R  O F  B A M B O O  U ,

S U S T A I N A B LY  R E T H I N K I N G  A R C H I T E C T U R E 

F O R  A  B E A U T I F U L  W O R L D .



Avto+šport  41  

ZANIMIVOSTI BMW X7

S svojim ekskluzivnim značajem, dinamično odličnostjo in 

razkošno prostornostjo se je X7 uveljavil kot eden najbolj 

uspešnih predstavnikov BMW-jevega luksuznega razreda. Nov 

krog bogatašev z željo po lastništvu impozantnega, udobnega 

in vsestranskega športnega terenca pa bo gotovo dosegla 

osvežena iteracija s še bolj ekspresivno obleko, mišičasto 

zmogljivostjo in pametnimi možgančki.

BAVARSKI
elitnež

40  Avto+šport
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Resda je X7 z mesta 
paradnega konja znamke 
belo-modrega propelerja 
nedavno izrinil povsem 

nov električni SUV iX, katerega so 
ponosno oklicali za pionirja nove 
dobe, toda to ne pomeni, da je 
velikanski elitnež izgubil svoj čar. Z 
medgeneracijsko posodobitvijo, ki 
prinaša izboljšave praktično na vseh 
področjih, je postal še bolj poželjiv.
V prvi vrsti so izpopolnitve stila, 
ki so prinesle predrugačen obraz 
z ločenimi LED žarometi ostrega 
dizajna. S tem je največji športni 
terenec iz dežele Bavarske imel čast 
uvesti novo oblikovno identiteto 
luksuznega razreda BMW, katero sta 
adoptirali tudi nova generacija serije 
7 in njena električna izpeljanka i7. 

Poznana podoba zadka, ki poudarja 
pokončno držo avtomobila in krepi 
njegovo vizualno prisotnost na cesti, 
medtem ne uvaja nobene revolucije. 
Premijski karakter bo X7 najbolje 
izražal v preobleki M Sport, ki podčrta 
zmogljivostne atribute izvedenke 
M60i xDrive. Ta ne samo, da na asfalt 
prenaša 530 konjev, a se prav tako 
ponaša z iluminiranimi ledvičkami 
in s četverčkom izpušnih cevi ter 
je lahko premierno opremljena z 
ogromnimi 23-palčnimi platišči. S 
temi atraktivnimi karakteristikami 
je usklajen operacijski sistem 8. 
generacije, ki se ga upravlja preko 
ukrivljene enote radodarne velikosti, 
ki je podedovana iz modela iX. 

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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nikoli ne spi

44  Avto+šport

V mesto, ki nikoli ne spi, se je vrnil tradicionalni 
avtosalon NYIAS, ki več kot 20 milijonom 
prebivalcev New Yorka nudi zanimivo kombinacijo 
novih avtomobilskih idej in tehnoloških inovacij, 
futurističnih konceptnih vozil in njihovih 
dovršenih serijskih ekVivalentov ter off-road 
poligonov za preizkusno vožnjo preko ekstremnih 
ovir – vse pod eno streho.

ZANIMIVOSTI a v t o s a l o n  n y i a s

Mesto, ki



Po dveh letih premora je na veselje 
avtomobilistov svoje legitimno mesto med 
globalno pomembnimi avtosaloni zazvel 
NYIAS (New York International Auto Show), ki 

že od daljnega leta 1900 prikazuje najnovejše trende 
v avtomobilski industriji. Kot je bilo za pričakovati, so 
tokrat šov ukradla električna vozila vseh velikosti in form. 
Med slednjimi je oči obiskovalcev pritegnila predvsem 
unikatno oblikovana 2.200-konjska študija Vayanne, 
izpod rok praktično neznane avstrijske znamke DEUS, 
ki pa se naslanja na vrhunsko tehnološko znanje 
podjetij Italdesign in Williams Advanced Engineering. 
Ti bosta izredno atraktivno idejo realizirali v 99 enotah, 
ki bodo kupce dosegle šele leta 2025. Nepotrpežljivi 
milijonarji pa si lahko že sedaj omislijo najnovejšo 
mojstrovino Lamborghinija, Huracán Tecnico, ki jo 
je pred razstavljanjem na salonu za ogled navadnim 
smrtnikom, na privatnem dogodku VIP strankam 
osebno predstavil direktor Stephan Winkelmann.
Če nadaljujemo z elektrificiranimi avtomobili, ne 
moremo mimo Hyundaijevega Ioniqa 5, ki je na 
tekmovanju Svetovni avto leta, ki je v živo potekalo 
na avtosalonu, poleg ključnega naslova, v žep pobasal 
še dve nagradi – za najboljši električni avtomobil 
in najboljše oblikovanje. Žirija 102 mednarodnih 
novinarjev iz 33 držav je med najboljšo trojico letošnjih 
avtomobilov uvrstila še prav tako električna Mustanga 
Mach-E in Kio EV6. Pri korejski znamki so na avtosalonu 
svojo filozofijo trajnostne prihodnosti izkazovali tudi z 
debijem druge generacije Nira, ki bo na voljo v treh 
okusih – kot hibrid, priključni hibrid in kot povsem 
električno vozilo. Še ena znamka z daljnega vzhoda 
– Nissan, je želela navdušiti s svojo zeleno ponudbo 
v obliki osveženega Leafa, električnega asa z nalogo, 
svetovnim masam omogočiti prehod na e-mobilnost.
Ker pa imajo Jenkiji tipično radi velike, nabildane in 
zmogljive avtomobile, je Nissan dogodek izkoristil 
še za premiero avanturističnega Pathfinderja v 
štirikolesni izvedbi Rock Creek, ki prinaša agresiven stil 
in vzmetenje, prilagojeno za off-road dogodivščine. 
Za veliko dozo adrenalina je poskrbela tudi znamka 
Jeep, ki je obiskovalcem ponudila vznemirljivo vozno 
izkušnjo na poligonu z ovirami, ki se je razprostiral 
na skoraj dva tisoč kvadratnih metrih. Američani, 
ki so najboljši kupci Jeepov, so tako lahko na lastni 
koži preizkusili legendarne sposobnosti 4x4 različnih 
obstoječih modelov, preden so si pod sojem 
žarometov lahko ogledali premiero novega hibridnega 
predstavnika Grand Cherokee High Altitude 4xe. New 
York je največji trg športnih terencev na svetu, zato je 
svojo iteracijo potencialnim kupcem prezentiral tudi 
Hyundai s premiero prenovljenega 7-sedežnega SUV-
ja Palisade, ki onkraj luže zaseda mesto znamkinega 
paradnega konja.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

46  Avto+šport Avto+šport  47  

Pozornost obiskovalcev je 
zahteval tudi dvojček povsem 
električnih športnih terencev 

vietnamskega podjetja VinFast.
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TESTI T o y o t a  Y a r i s  C r o s s  1 , 5  H y b r i d  4 W D  P r e m i e r

Toyota je četrto generacijo Yarisa dopolnila še z bolj robustno in avanturistično naravnano različico Cross s 
popolnoma samosvojim dizajnom in z že poznanim hibridnim pogonskim sklopom.

AVTO LETA
SLOVENSKI



terenskega RAV4. Po njegovem vzoru ima oblikovane 
tudi bolj oglate koloteke, terenski oziroma avanturistični 
videz pa dopolnijo plastične zaščite pragov in odbijačev. 
Avtomobilov zadnji stranski del tako nesporno spominja 
na Lexusove modele, predvsem na mestnega križanca 
NX. Od klasičnega Yarisa ima različica Cross tudi tri 
centimetre višje podvozje, s 17-centimetrskim odmikom 
od tal bo tako nedvomno olajšan vstop in izstop iz vozila, 
kar bodo znali ceniti starejši kupci.
Yaris Cross je eden izmed redkih avtomobilov svojega 
razreda, ki nudijo možnost hibridnega pogonskega 
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Toyota ima bogato zgodovino terenskih 
modelov za seboj, a je Yaris Cross njihov prvi 
kompaktni mestni križanec. Kljub temu da so 
se popularnemu razredu pridružili z zamudo, se 

zdi, kot da so pri Toyoti dodobra naštudirali konkurenco 
in ob pravem času na bojišče poslali Yarisa Cross, ki je 
nase opozoril že takoj na začetku z osvojenim naslovom 
Slovenskega avta leta 2022.
Kot razkriva že samo ime, je različica Cross narejena na 
enaki platformi kot običajni Yaris, a kljub temu na cesti 
daje vtis precej večjega avtomobila – kar nenazadnje 
tudi je. V dolžino namreč meri kar 24 centimetrov več, a 

je njuno medosje ostalo povsem nespremenjeno, zato 
v potniški kabini tudi Yaris Cross ostaja bolj utesnjen kot 
prostoren. So pa dodatni centimetri šli v prtljažni prostor, 
397 litrov znaša prostornina v primeru dvokolesne 
različice, v primeru elektronskega štirikolesnega pogona, 
pa elektromotor na zadnji osi vzame dodatnih 70 litrov 
prostornine.
Oblikovno se zdi, kot da so pri Toyoti Yaris Crossa zasnovali 
čisto na novo, saj ima povsem samosvoje oblikovanje. 
Prednja maska stoji visoko in pokončno, prav tako se 
prednji žarometi zajedajo globoko nazaj v karoserijo, 
medtem ko zadek spominja na pomanjšano verzijo 
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sklopa in možnost izbire štirikolesnega pogona. 
Doplačilo zanj znaša 2.500 evrov – ne gre pa za čisto 
pravi čistokrvni štirikolesni pogon, temveč za električni 
pogon, kjer elektromotor zadnjima kolesoma v primerih, 
ko je oprijem prednjih koles slabši, doda nekaj navora. 
Za dodaten oprijem v slabših cestnih razmerah, kot je na 
primer speljevanje na razmočeni ali zasneženi podlagi, in 
za dodaten občutek varnosti in sigurnosti, je štirikolesni 
pogon pri takšnem malčku samo plus; tudi kakšen manjši 
hrib ali vzpon po makadamu bo premagal z lahkoto, 
bo pa na račun tega manjša prostornina prtljažnika in 
nekoliko večja masa avtomobila.
Cross je na voljo s hibridnim pogonskim sklopom ali 

zdi se, kot da so pri toyoti yaris Crossa zasnovali 
čisto na novo, saj ima povsem samosvoj dizajn. 
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, bencinski + električni
1.490 ccm
85 kW (116 KM)
120 Nm pri 3.600 vrt./min.
brezstopenjski samodejni
11,2 s (0-100 km/h)
170 km/h

6,6 l/100 km
106 g/km
4.180 / 1.765 / 1.595 mm
1.300 kg
36 l
320 l
32.850 EUR

Tehnični podatki

s klasičnim, razlika med njima pa znaša kar 4 tisočake. 
Hibridni pogonski sklop sestavljata 1,5-litrski trivaljnik 
in elektromotor s skupno sistemsko močjo 116 KM, ki 
deluje v kombinaciji z brezstopenjskim menjalnikom 
CVT. Enako konfiguracijo smo že preizkusili v klasičnem 
Yarisu, kjer sta menjalnik in hibridni pogonski sklop 
delovala bolj uglajeno, sinhrono in povezano, saj je 
imel menjalnik v primeru Yarisa Cross dela z dodatno 
maso vozila, kar voznik na volanu tudi dodobra občuti. 
Posledično je bolj previdna tudi sama vožnja, saj je od 
občutljivosti stopalke za plin odvisno udobje vožnje, 
nenazadnje tudi sama poraba, ki je občutno višja kot 

pri klasičnem Yarisu. Tudi podvozje je za mestni tip 
avtomobila malenkost pretrdo oziroma prečvrsto, velika, 
atraktivna 18-palčna platišča pa k izdatnemu udobju tudi 
ne pripomorejo kaj dosti.
S ceno preko 30 tisočakov se zdi avtomobil drag kot 
žafran in tudi je, a hitro lahko prišparate dva tisočaka in 
pol na račun dodatnega elektromotorja na zadnji osi in 
kar 4 tisočake, če se odpoveste hibridnemu pogonu, s 
čimer dobite še malenkost zmogljivejši bencinski motor 
in klasični, 6-stopenjski ročni menjalnik.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Yaris Cross je eden redkih 
iz svojega razreda, ki nudi 
možnost hibridnega in 
štirikolesnega pogona.

informativni izračun mesečnega obroka: 365,30 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

AX1858
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TESTI Mini One First+ Edition

MINI za
množice

Pod roke smo dobili praktično že vse Minijeve izdelke, od takšnega s hibridnim pogonom do petvratnega malčka, 
dizelskega SUV-ja in seveda trivratnE klasikE z modelno oznako Cooper S. Tokrat smo preizkusili Minija, 
oblikovanega posebej za slovenski trg.



pa zatemnjena stekla, ogrevana prednja sedeža in 
15-palčna lita platišča. Cena tako opremljenega poskoči 
na 18.490 evrov. Za tiste, ki želijo še malo več opreme, 
so jim na voljo 16-palčna platišča, navigacija in parkirni 
senzorji spredaj. Od opreme v bistvu nisem pogrešal 
nič, razen vzvratne kamere, ki bi še nekoliko olajšala 
parkiranje.
V notranjosti je klasično Minijevo okolje z novim 
volanskim obročem, so pa umaknili 5,5-palčni digitalni 
ekran za njim in tja vrnili včasih za Minija značilne 
okrogle analogne merilnike. Sicer se sedi športno nizko, 
sam položaj za volanom je super, le preglednost nazaj je 
malce slabša in zadnja klop je bolj kot ne utesnjena, tudi 
prtljažni prostor je klasično vzorčni.
V testnem Miniju smo preizkusili trivaljni bencinski motor 
z 1,5-litrsko prostornino, ki je razvijal nič kaj obetavnih, 
skromnih 75 konjskih moči, ki jih je na prednji kolesi 

Mini je za svoje gabarite in nekakšno 
splošno uporabnost specifičen mestni 
avtomobilček z dokaj visoko ceno in 
ravno zato so si ga lahko v novi izdaji v 

kultni športni obleki S privoščili le nekateri. In ravno iz 
tega razloga so pri zastopniku znamke za slovenski 
trg ustvarili trivratno različico Mini One First Edition 
z izjemno privlačno ceno – na voljo je že od 17.990 
evrov dalje. Seveda gre tu za vnaprej izbrano najbolj 
osnovno in potrebno opremo, prav tako za povsem 
vstopno motorizacijo, ki pa je dejansko ni več v ponudbi. 
75-konjski motor je že zamenjal 95-konjski, s katerim je 
vozna izkušnja, verjamem da povsem drugačna, in da 
teh 20 konjskih moči naredi ključno razliko med tem, da 
avtomobil voziš z veseljem in ne z muko.
Kupci lahko svojega Minija One First Edition še nadgradijo 
s paketom najbolj zaželenih opcij pri kupcih Mini, zajema 

dostavljal 6-stopenjski ročni menjalnik. Vozna izkušnja 
je tako daleč od tiste, kakršne smo vajeni v nabritih 
različicah S, moči je absolutno premalo praktično v 
katerem koli območju vrtljajev, še posebej, če se vozi več 
oseb. To pride najbolj do izraza, recimo, pri avtocestnih 
vzponih, kjer sem moral prestavno ročico sprehoditi 
vse do tretje prestave navzdol. Ob večji obremenitvi in 
že ob manjših naporih postane avtomobil neodziven 
in občutka na gasu praktično nimaš in tako je vozni 
kompromis s tem motorjem ogromen oziroma prevelik. 
Nenazadnje to sploh ni več pomembno, ker kot rečeno, 
so dotični motor že umaknili iz ponudbe, zamenjal pa 
ga je, predvidevam, zmogljivejši in prožnejši, 95-konjski 
motor in Mini za 20 tisočakov je ponovno dobil svoj 
smisel.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

da bi izkušnjo vožnje v ikoničnem trivratnem miniju 
ponudili čim širši publiki, so pri znamki posebej za 
slovenski trg ustvarili različico mini one first edition.
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

trivaljni, vrstni, turbobencinski 
1.499 ccm
55 kW (75 KM)
160 Nm pri 1.250 vrt./min.
6-stopenjski ročni
13,4 s (0-100 km/h)
173 km/h

7,5 l/100 km
122 g/km
3.863 / 1.727 / 1.414 mm
1.155 kg
40 l
246 l
19.490 EUR (s popustom)

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 216,73 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si
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TESTI Renault Megane Conquest TCe 140 EDC Intens

Renault je v razred SUV lansiral novega igralca oziroma bolje rečeno, je z njim odprl popolnom nov segment – 
dostopni športni terenec s kupejevsko obliko à la Renault.

JE TO RES
RENAULT?



60  Avto+šport informativni izračun mesečnega obroka: 970,81 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

zadnje steklo je zadovoljiva.
Daljše medosje lepo pride do 
izraza v potniški kabini, kjer je 
tudi v drugi vrsti dobro odmerjen 
prostor, le tisti najvišji se bodo 
zaradi nizko spuščajoče se strehe 
morali malo bolj pogrezniti v 
sedeže.
V ponudbi ni nobenega dizla, 
na voljo sta tako samo dve 
opciji, in sicer blagi hibrid v 
140- ali 160-konjski verziji in pa 
samopolnilni hibrid, ki dostavlja 
145 konjskih moči. V nobenem 
primeru ni na voljo štirikolesnega 
pogona, kljub terenskemu, 
20-centrimetrskemu odmiku 
karoserije od tal. Moči je že 
v šibkejši različici za udobno 
vožnjo ravno prav, je pa res, da 
je treba biti ob nižjih hitrostih in 
ob speljevanju malce potrpežljiv 
in previden s samodejnim 
menjalnikom EDC, ko pa je 
hitrost enkrat vpeljana, prestavlja 
dovolj hitro in nemoteče. Tudi 

podvozje je dobro uravnovešeno 
in predstavlja dober kompromis 
med udobjem in vozno 
dinamiko.
Direktnega konkurenta v svojem 
segmentu Megane Conquest 
pravzaprav nima, ker vsi 
podobno oblikovani avtomobili 
prihajajo iz premium segmenta, 
zato bi lahko rekli, da Renault 
s tem modelom postavlja 
smernice med kupejevskimi 
SUV-ji srednjega cenovnega 
razreda. Conquest sloni še na 
»stari« različici Megana, novi 
je namreč zapeljal na ceste v 
povsem novi generaciji in kot 
100-odstotno električno vozilo.
Zato bo zanimivo spremljati 
prodajne številke in prihodnost 
Meganovega posebneža, ali bo 
sploh in kdaj, dočakal drugo 
generacijo in svoje nadaljevanje.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Kupejevsko zasnovani športni terenec je ohranil 
vse poglavitne oblikovne poteze znamke Renault. 

Direktnega konkurenta Conquest nima, 
ker vsi podobno oblikovani avtomobili 
prihajajo iz premium segmenta.

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.332 ccm
103 kW (140 KM)
260 Nm pri 1.750 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
9,8 s (0-100 km/h)
200 km/h

6,9 l/100 km
131 g/km
4.568 / 1.821 / 1.576 mm
1.336 kg
50 l
513 l
27.090 EUR (s popustom)

Tehnični podatki
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Vsakdo se spomni, da je 
BMW otvoril nov segment 
SUV-jev s kupejevskim 
zadkom oziroma z 

nizko spuščajočo se streho s takrat 
sila kontroverznim modelom X6. 
Sčasoma se je med kupci prijel, sledil 
je še nekoliko manjši X4, nato pa 
so tudi preostale premium znamke 

sledile BMW-jevemu trendu. A kaj 
ko so tovrstni avtomobili bili pod 
okriljem svojih znamk cenovno 
pozicionirani zelo visoko in kot taki 
so bili praktično nedostopni večini 
slovenskih kupcev.
Očitno je Renault dolgo analiziral trg 
in potrebe kupcev in nazadnje prišel 
do odločitve, da ponudi kupcem 

nekaj novega, nekaj svežega, nekaj 
atraktivnega, za kar pa je bilo sedaj 
treba odšteti reci-piši 100 tisočakov; 
Renaultova alternativa pa stane 
ljudskih 25 do 30 tisočakov.
Na cesti seveda nedvomno izstopa 
iz množice, najprej zaradi svoje 
oblike, nato pa še toliko bolj, ko 
mimoidoči uvidijo, da gre praktično 
za model znamke Renault, kar je v 
večini primerov v času testa vodilo k 
pozitivnemu presenečenju in večkrat 
privzdignjenemu palcu.
Čeprav gre oblikovno gledano 
za popolno novost v Renaultovi 
ponudbi, je kupejevsko zasnovani 
športni terenec Megane Conquest 
ohranil vse poglavitne oblikovne 
poteze znamke. Tako bo že na daleč 
prepoznaven tipičen predstavnik 
Renaulta, na kar od zadaj namiguje 
širok, markanten svetlobni LED 
podpis, prav tako je prednji del 
nezmotljivo Renaultov.
Nenazadnje si platformo deli s 
Capturjem, notranjost in tehniko 
pa tudi že poznamo iz Capturja 
in novega Clia. Vsi elementi so na 
dosegu rok, dovolj je odlagalnih 
površin, tudi preglednost skozi 

informativni izračun mesečnega obroka: 301,24 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si
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TESTI Nissan Qashqai 1,3 DIG-T 158 CVT 4WD Tekna+

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 večjimi 
modeli in danes praktično ni znamke, ki v svojih vrstah ne bi imela svojega predstavnika SUV razreda.

PIONIR 
VRACA UDAREC

Qashqai tako v svojih 
povojih ni imel veliko dela 
s konkurenco, v svoji drugi 
generaciji, v kateri se je 

obdržal do pred kratkim, pa je imel 
že več kot 20 bližnjih konkurentov. 
Njegova druga generacija je ob 
prihodu konkurenčnih modelov vse 
bolj bledela in ostala nekje v ozadju.
No, pri Nissanu so naposled v 
lanskem letu le poslali na ceste svoj 
prodajni adut v novi, tretji generaciji, 
ki je kakopak najboljša do sedaj. V 
tretji generaciji so poskrbeli za še 
bolj drzen in vpadljiv dizajn, vpeljali 
so več ostrih linij in potez, avtomobil 
je tudi dimenzijsko zrasel v vse smeri. 
V dvobarvni kombinaciji karoserije 
s črno streho in z drugimi črnimi 

detajli ter z velikanskimi 20-palčnimi 
litimi platišči, na cesti izgleda zares 
impozantno.
Že prej je deloval všečno in moderno, 
kljub načetim letom, v novi preobleki 
pa se avtomobil ponaša tudi z bolj 
prečiščenim dizajnom, predvsem 
spredaj, kjer je nova večja maska 
lepše vkomponirana v bolj gladko 
zapeljan odbijač, na prednjem delu 
pa izstopajo tudi vidno ločeni LED 
dnevni žarometi.
Z novo generacijo je bil seveda čas za 
novo notranjost, s katero je Qashqai 
končno stopil v korak s časom.  
Analogne merilnike so zamenjali 
digitalni, osrednji ekran, vkomponiran 
v armaturo, pa je zamenjal 9-palčni 
prostostoječi z boljšo resolucijo in s 

posodobljenimi meniji. V primerjavi s 
predhodnim sistemom je napredek 
viden, a njegovo delovanje in 
intuitivnost še vedno nista na 
nivoju konkurence in tu vidim edini 
večji minus, kjer Qashqai ni storil 
dovolj velikega napredka. To je kar 
pomemben faktor, ker dejansko 
poslabša vozniku oziroma sopotniku 
celotno uporabniško izkušnjo. Je pa 
nedvomno na nivoju višjih znamk 
sama zasnova interierja, njegova 
ergonomija in izbira materialov. 
Sedeži so odeti v karirasto prešito 
črno usnje, armaturko krasi umetno 
usnjeno oblazinjenje v modri barvi, ki 
ga najdemo tudi na medsedežnem 
grebenu in vratnih oblogah.
Tudi na področju tehnologije 
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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
1.332 ccm
116 kW (158 KM)
270 Nm pri 1.800 vrt./min.
brezstopenjski samodejni
9,9 s (0-100 km/h)
198 km/h

7,4 l/100 km
158 g/km
4.425 / 1.848 / 1.625 mm
1.624 kg
55 l
436 l
36.090 EUR (s popustom)

Tehnični podatki

z DIGITALIZACIJO KABINE JE QASHQAI STOPIL V KORAK S ČASOM.

Qashqaiju ne moremo ničesar 
očitati, je namreč eden izmed 
bolje založenih modelov z 
vsemi aktivnimi varnostnimi 
pripomočki. Odlično deluje 
sistem za ohranjanje vozila znotraj 
voznega pasu, s sistemom ProPilot 
pa se lahko voznik praktično 
prepusti delno avtonomni vožnji 
na avtocesti, kjer bo vozilo 
samodejno ohranjalo smer, hitrost 
in razdaljo pred spredaj vozečimi 
avtomobili.
Z novo generacijo je Qashqai 
okrnil svojo pogonsko paleto, 
opustil je dizelski motor in 
tako je na voljo zgolj 1,3-litrski 
turbo bencinar. Ta v močnejši 
izvedbi razvije 158 konjskih 
moči in ker s pogonom sodeluje 
blagohibridna tehnologija, so 
motor sparili z brezstopenjskim 
menjalnikom CVT, ki so ga pri 
Nissanu poimenovali X-Tronic. 
V praksi se obnese, za razliko od 
preostalih modelov s podobnimi 
menjalniki, dosti bolje, ni 
pretirano glasen in tudi navidezno 
prestavljanje poteka gladko in 
praktično nemoteče. Vožnja je 
tako kljub velikim, pravzaprav 
nesmiselnim platiščem v velikosti 
20 palcev, presenetljivo udobna, 
za kar je zaslužno dobro uglašeno 
podvozje. 
Qashqai se tako v novi preobleki 
samozavestno podaja po 
nove kupce in primat najbolj 
popularnega SUV-ja srednjega 
razreda, za katerega je v testni 
konfiguraciji treba odšteti nič kaj 
skromnih 36 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
Nissan Qasqhai se v novi preobleki 
samozavestno podaja po nove kupce.

informativni izračun mesečnega obroka: 401,33 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si
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Poveljnik nevarno hitre in hudičevo atraktivne flote Brabus Shadow je zaživel v posebni ediciji, 
ki v skladu z imenom Deep Blue deluje kot pošast iz globin morja, še posebej, ko v svojem elementu 
premaguje valove in dosega vrtoglavo najvišjo hitrost 60+ vozlov.

NAVTIKA Brabus Shadow 900 Deep Blue Signature Edition

POŠAST 
iz globin
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dnevni čoln z razvojem ultra ekstravagantnih in skrajno 
vznemirljivih plovil, znanih pod imenom Shadowboat. 
V njihov DNK so vgrajeni izjemna moč in superiorni 
pospeški – skratka najboljše vozne lastnosti v razredu, ki 
so sparjeni z osupljivo privlačnim videzom. Podviga se je 

Brabusu očitno ni bilo dovolj, da se je uveljavil 
v avtomobilski industriji z ustvarjanjem cestnih 
beštij iz modelov trikrake zvezde, zato je svoje 
lovke vrgel tudi na področje navtike in si z 

oddelkom Brabus Marine zadal cilj redefinirati luksuzni 

izdaja paradnega konja Shadow 900, ki je vrhunski 
dosežek v segmentu luksuznih športnih cruiserjev. Kot 
oznaka namiguje, ima navtik na razpolago brutalno moč 
900 konjev, kolikor jih na plan spušča dvojček osemvaljnih 
motorjev 450R Verado XL. Osvojitev neusmiljene najvišje 

Brabus lotil s partnerjem, finskim proizvajalcem Axopar 
in s skupnimi močmi bosta poskrbela, da bodo produkti 
Brabus Marine poznani kot eni najbolj ikoničnih čolnov 
na našem planetu.
Da sta zaveznika na dobri poti, dokazuje nova posebna 
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športno noto je ogromno.
Prestižni cruiser izpod rok Brabusa se definitivno ponaša 
z »wow« faktorjem, kar lahko pripišemo obliki trupa v 
obliki črke V, ki je odet v evokativno temnomodro barvo, 
kot tudi elegantnemu loungeu s prvovrstnim usnjem in 
karbonskimi detajli. 900-ica na skoraj dvanajstih metrih 
dolžine desetim srečnim izbrancem nudi navdušujoče 
pospeške, kot tudi ležerno prepuščanje božanju sonca v 
razkošnem ambientu in tako predstavlja najboljše dveh 
svetov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

hitrosti več kot 60 vozlov je tako na dosegu roke. Kaj 
drugega od Brabusa tudi ni za pričakovati, saj je znamka 
sinonimna z ultimativno zmogljivostjo.
Toda novi član družine Deep Blue Signature Edition ni 
namenjen izključno vožnji na limitu, saj s svojo elegantno 
pojavo in pedantnim poudarkom na še tako majhne 
podrobnosti predstavlja idealen čoln za frajarjenje 
v najbolj prestižnih marinah. Morda bo zamikal tudi 
kakšnega milijarderja, da ga vključi v svojo navtično 
kolekcijo, kjer bo služil kot luksuzni tender kakšne 
gromozanske superjahte. Uspeh plovila je kakor na dlani, 
kajti povpraševanja po tovrstnih edinstvenih produktih s 
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Avanturiste, ki tako na kopnem kot na morju raziskujejo maksimum, bo navdušil ultimativni jet ski 
Belassi Burrasca, ki se požene vse do osupljive hitrosti 120 km/h.

NAVTIKA Belassi Burrasca

IGRACKA
VODNA
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Vodni skuter Burrasca je nastal iz želje stvaritve 
nečesa nenavadnega, posebnega in ultra 
zmogljivega. Seveda za stranke z globokimi 
žepi, ki želijo izstopati, kjerkoli se pojavijo – 

naj bo to na ulici ali v zalivu. Tem smernicam so sledili pri 
proizvajalcu premium osebnih plovil Belassi, ki je s svojim 
eksperimentom predstavil novo dimenzijo navtike, ki pa 
ne bo pritegnila strahopetcev. Model Burrasca namreč 
z ogromno zalogo moči požene kri po žilah in je tako 
targetiran na tiste, ki zahtevajo mnogo več kot običajni 
jet ski, ki ga turisti najemajo za ležerno vožnjo prek valov.
Poroka italijanske strasti in avstrijske tehnologije se je 
rezultirala v razvoju tricilindrskega turbopolnjenega 
motorja s prostornino 1.602 ccm, ki generira 320 konjskih 

moči. In ko tak mišičast agregat vgradite v manekensko 
lahek vodni skuter, so performanse preprosto brutalne. 
Burrasca lahko leti po vodni gladini s hitrostjo 120 km/h, 
zato za njen volan lahko sede zgolj tisti, ki jo bo znal 
krotiti z veliko mero natančnosti in osredotočenosti. 
Sprejme sicer dve osebi, vendar bo potnik moral 
res 100-odstotno zaupati vozniku. Ko ima človek na 
razpolago tako noro mero moči, namreč hitro pozabi, da 
potniku, ki nima nadzora nad upravljanjem, lahko srce 
pade v hlače. Še posebej, ko pri skrajnih brzinah vstopa v 
zavoje, kjer na telo deluje pospešek, ki za štirikrat preseže 
običajni zemljin gravitacijski pospešek.
Če najbolj nore cestne primerke poznamo pod oznako 
hyperavti, bomo vročekrvni Burrasci, ki na račun svoje 

Burrasca z ogromno zalogo moči – 320 konjev – požene kri po žilah.

BURRASCA, KI PO VODNI GLADINI 
LAHKO LETI S HITROSTJO 120 KM/H, 
BO DIŠALA VSEM ŽELJNIM 
DIVJANJA PO MORJU.
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neizprosne zmogljivosti postavlja nove standarde, rekli 
Marine Hypercraft. Morska zverinica si tega naziva ni 
prislužila le z mogočnim pospeševanjem in z ekstremno 
končno hitrostjo, temveč tudi s precizno vodljivostjo in 
z naprednimi rešitvami. Svoj košček mozaiku Burrasce 
nenazadnje doda tudi energičen stil, ki inspiracijo jemlje 
iz sveta motociklov. Vznemirljiv jet ski so zgradili iz več 
kot dva tisoč delov, od katerih jih je precej iz karbona 

in drugih kompozitov za doseg maksimalne stabilnosti 
in nizke teže. Za vpadljivo podobo je nadaljnje zaslužna 
barvna kombinacija rdečo-bele, ki se lepo poda kvartetu 
kromiranih izpušnih cevi.
Skratka, Avstrijci so pripravili ekskluzivno vodno igračko, 
ki bo dišala vsem željnim divjanja po morju.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Svoj košček mozaiku doda tudi energičen stil, ki inspiracijo jemlje iz sveta motociklov.

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.
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2. zmaga 
LECLERCA,

2. ničla
VERSTAPPNA

Charles Leclerc (Ferrari) nadaljuje z odličnimi 
predstavami. V idiličnem okolju Albert Parka v 
Melbournu je dosegel svojo drugo letošnjo zmago. 
Za njim je v cilj pripeljal Sergio Perez (Red Bull), 
prvič letos pa se je na zmagovalne stopničke povzpel 
George Russell (Mercedes).

ŠPORT FORMULA 1 - VN AVSTRALIJE
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Za 24-letnim Monačanom je nov izjemen vikend. 
Štart iz prvega mesta, vodstvo skozi celotno 
dirko in kot češnja na torti, še točka za najhitrejši 
krog na dirki. Edinega resnega tekmeca je imel 

zopet v svetovnem prvaku Maxu Verstappnu, a se ta z 
izjemo faze ponovnega štarta po umiku varnostnega 
avtomobila, ni nikdar nevarno približal dirkaču Ferrarija. 
Še več, v 39. krogu je odpovedal Red Bullov dirkalnik in 
Nizozemec je že drugič letos ostal praznih rok.
Drugo mesto je tako podedoval njegov moštveni kolega 
Sergio Perez, ki ga je na samem štartu prehitel Lewis 
Hamilton. A precej podhranjeni Mercedes se dolgo časa 
ni mogel upirati hitrejšemu Red Bullu in v 10. krogu je 

v ogradi. Oba sta tako poskrbela za vpoklic varnostnega 
avtomobila.
Na drugi strani pa so lahko z dirko za Veliko nagrado 
Avstralije zadovoljni pri dveh slovitih britanskih ekipah. 
Po klavrnem začetku v Bahrajnu in deloma tudi v Savdski 
Arabiji je ekipa McLarna z obema dirkačema prišla tik pod 
vrh. Lando Norris je bil peti, Daniel Ricciardo pa je domačo 
dirko končal na šestem mestu. Z desetim mestom je 
lepo presenečenje pripravil dirkač Williamsa, Alexander 
Albon. Williams je namreč poleg Aston Martina letos še 
edina ekipa brez točk. Pred dirko je verjetno le malokdo 
pomislil, da bi se Tajec lahko dokopal do točk, saj je 
po sobotni diskvalifikaciji zaradi premalo goriva moral 
dirko začeti prav iz zadnjega mesta. A uporaba najbolj 

trde zmesi gume, obisk boksov prav v zadnjem krogu in 
odlična vožnja nekdanjega dirkača Red Bulla, je prinesla 
lep uspeh moštvu iz Grova. Dirko so med dobitniki točk 
končali še Esteban Ocon na sedmem mestu, Valtteri 
Bottas na osmem in Pierre Gasly na devetem mestu.
Razplet tretje letošnje dirke zagotovo najbolj skrbi ekipo 
Red Bulla. Avto je sicer hiter, a očitno precej krhek. 
Verstappen je zaradi tehničnih težav že dvakrat odstopil 
in zaostanek za vodilnim Leclercom je astronomskih 46 
točk. Če bosta Ferrari in Leclerc nadaljevala v tem ritmu, 
si Red Bull spodrsljajev ne sme več privoščiti.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Lewis Hamilton
Mercedes

Lando Norris
McLaren

Daniel Ricciardo
McLaren

7.
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9.

Charles Leclerc
Ferrari

Sergio Perez
Red Bull Racing

George Russell
Mercedes

Esteban Ocon
Alpine

Valtteri Bottas
Alfa Romeo

Pierre Gasly
AlphaTauri

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Avstralije:
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Russell je po odstopu Verstappna 
prišel do svojih drugih stopničk v 
karieri in prvih z Mercedesom.

na dirki za vn avstralije je charles leclerc svoje vodstvo povečal na astronomskih 46 točk.

Perezu uspelo priti nazaj na tretje mesto. Med edinimi 
postanki v boksih je Hamilton spet prišel pred Mehičana, 
a kaj, ko je oba s postankom med varnostnim avtom 
prehitel mladenič pri Mercedesu, George Russell. Ta 
se kasneje sicer ni mogel ubraniti napada Pereza, a po 
odstopu Verstappna je prišel do svojih drugih stopničk 
v karieri in prvih z Mercedesom. Precej nejevoljen je 
bil s takim razpletom seveda njegov moštveni kolega 
Lewis Hamilton, ki je dirko končal neposredno za njim 
na četrtem mestu.
Med največje osmoljence avstralske dirke zagotovo sodi 
Carlos Sainz. Po slabih kvalifikacijah je sledila še slabša 
dirka. Zagotovo ima pred seboj letošnje odlične rezultate 
svojega tekmeca v ekipi, Charlesa Leclerca, a tokrat je 
več kot očitno želel precej na silo priti do dobre uvrstitve 
na dirki. Posledica je bil izlet v pesek in konec že po 
vsega dveh krogih. Nekaj podobnega se je godilo tudi 
Sebastianu Vettlu, ki je svojega Aston Martina raztreščil 
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Dvojna 
zmaga 
Red Bulla 
v Imoli

Dirko za Veliko nagrado 
Emilije-Romanje je v 
zloglasni Imoli dobil 
svetovni prvak Max 
Verstappen. Uspeh Red 
Bulla je z drugim mestom 
dopolnil njegov moštveni 
kolega Sergio Perez. Po 
napaki Charlesa Lelclerca 
je tretje mesto osvojil 
Lando Norris z McLarnom.

ŠPORT FORMULA 1 - VN emilije-romanje
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George Russell
Mercedes

Valtteri Bottas
Alfa Romeo

Charles Leclerc
Ferrari

7.

8.

9.

Max Verstappen
Red Bull Racing

Sergio Perez
Red Bull Racing

Lando Norris
McLaren

Yuki Tsunoda
AlphaTauri

Sebastian Vettel
Aston Martin

Kevin Magnussen
Haas

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Emilije-Romanje:

Skušnjava po drugem mestu je bila 
za Leclerca premočna in prevelika 
vnema ga je skoraj stala uvrstitve. 
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Leclerc po nekaj krogih znašel tik za zadkom Mehičana. 
Skušnjava po drugem mestu je bila za Monačana 
premočna in prevelika vnema ga je v 54. krogu skoraj 
stala uvrstitve. V šikani mu je namreč vzelo zadek, bočno 
je priletel v zaščitne gume in poškodoval sprednje krilce. 
Moral je na popravilo v bokse in padel na deveto mesto. 
V preostalih krogih mu je sicer uspelo priti na šesto 
mesto, a izguba točk je precejšnja.
Tako je do tretjega mesta prišel Lando Norris, Russell je 
Mercedes pripeljal na četrto mesto, čeprav se je v zadnjih 
krogih moral braniti napadov Bottasa, ki je lahko zelo 
zadovoljen tudi s petim mestom. Na sedmem mestu je 

dirko končal Yuki Tsunoda, osmi je bil Sebastian Vettel, 
deveti Kevin Magnussen, dobitnike točk pa zaključuje 
Lance Stroll.
V skupnem seštevku je Max Verstappen precej stopil 
prednost Charlesa Leclerca. Ta je po dirki znašala 27 točk, 
še 5 točk več zaostaja Perez.
Dirkači se podajajo čez lužo, kjer bo potekala prva dirka 
za Veliko nagrado Miamija. Gre za novo ulično dirko, 
speljano okrog stadiona Hard Rock Caffe, kjer domuje 
moštvo ameriškega nogometa Miami Dolphins.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

Dirkača Red Bulla sta odlično delo opravila že 
na samem štartu. Na mokri stezi sta odlično 
štartala in se prebila v dvojno vodstvo. Na 
drugi strani sta domačo dirko izjemno slabo 

začela oba dirkača Ferrarija. Charles Leclerc je iz drugega 
mesta padel na četrto, še slabše se je godilo Carlosu 
Sainzu, ki se je v prvem ovinku zapletel z Danielom 
Ricciardom in končal v pesku. Da so varnostniki umaknili 
Ferrarijev dirkalnik, je na stezo zapeljal varnostni avto in 
tam ostal do petega kroga.
Po ponovnem štartu se vrstni red ni spremenil. Max 
Verstappen je bil najhitrejši na stezi, ki se je začela sušiti. 
Vmes je mimo Norrisa na tretje mesto prišel Leclerc. Do 

dvajsetega kroga se je proga dovolj osušila in dirkači so 
eden za drugim prihajali v bokse po gume za suho stezo. 
Kljub drugačnim pogojem na stezi, se razmerja niso 
spremenila. Omeniti velja odlično vožnjo Georga Russella, 
ki se je uspešno prebijal do najboljše peterice, medtem 
ko je njegov moštveni kolega Lewis Hamilton večino 
dirke obtičal za Pierrom Gaslyjem, izven deseterice. Prav 
neverjetno, kako tako Pierre Gasly ni zmogel prehiteti 
Alexa Albona v Williamsu, kot tudi Hamilton ne dirkača 
AlphaTaurija.
Dobrih deset krogov pred koncem so vodilni v boju za 
točko za najhitrejši krog še enkrat zavili v bokse. Medtem 
ko je imel Verstappen lepo prednost pred Perezom, se je 

Svetovni prvak Lewis Hamilton 
nikakor ni mogel mimo 

AlphaTaurijevega Pierra Gaslyja.
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Komaj 21-letni dirkač Toyote Kalle Rovanperä je v velikem slogu prišel do zmage na tretji dirki letošnje 
sezone, ki je potekala na sosednjem Hrvaškem. Do živega mu ni mogla niti izkušena Hyundaijeva dvojica, 

Ott Tänak/Thierry Neuville, ki sta rally zaključila na drugem oziroma tretjem mestu.

Epska zmaga 
Rovanpere 

ŠPORT wrc - rally HRVAŠKA
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Druga izvedba hrvaškega rallyja za svetovno 
prvenstvo je postregla z izjemno zahtevnimi 
pogoji. Spremenljivo vreme, spolzke ceste, 
blato in za povrh še megla, so predstavljali 

precejšen izziv za najboljše dirkače rallyja. Skozi celoten 
vikend se je s temi pogoji najbolje spopadal vodilni 
v prvenstvu Kalle Rovanperä, ki je napravil ogromen 
preskok pri dirkanju po asfaltu. Če je bil po lanskem 
zadnjem rallyju sezone v Monzi povsem na tleh, je bilo 
tokrat precej drugače. Dobil je šest od osmih petkovih 
hitrostnih preizkušenj in prvi dan zaključil z minuto in 
pol prednosti pred Ottom Tänakom, tretje mesto je držal 
Craig Breen. Mladi Finec se je uspešno izogibal vsem 
pastem, dokler ni sredi sobotnega dela naletel na predrto 
pnevmatiko in izgubil večji del svoje prednosti. Za zadnji, 
nedeljski del mu je tako ostalo dvajset sekund prednosti 
pred svetovnim prvakom iz leta 2019, Tänakom, le pet 
sekund pa je ločilo v boju za tretje mesto Breena in 
Neuvilla.
A to je bilo le zatišje pred viharjem. V nedeljskem 
dopoldnevu se je vreme naenkrat spremenilo, dež je 
namočil ceste v okolici Varaždina in začela se je drama 
za vodilnega. Rovanperä namreč ni imel primernih gum 
in v eni sami hitrostni preizkušnji, predzadnji, je izgubil 
pol minute in v vodstvo se je prebil Estonec Ott Tänak. 
Razlika pred zadnjo hitrostno preizkušnjo je bila med 
vodilnima vsega 1,4 sekunde. Zdelo se je, da je rally 
odločen, a Rovanperä je še enkrat več pokazal izjemen 
talent, ohranil trezno glavo in mirne živce. Fenomenalno 
je odpeljal 14,09 kilometrov zadnje hitrostne preizkušnje 

in deklasiral vse tekmece. Tänak je zaostal 5,7 sekunde, 
Evans že neverjetnih 21 sekund. Zagotovo ena od 
najbolje odpeljanih hitrostnih preizkušenj v karieri 
bodočega šampiona. Po koncu je bil vidno šokiran nad 
razpletom, a izredno vesel prve zmage na asfaltu. To je 
njegova druga zmaga letos. Z zaostankom 4,3 sekunde 
je na drugem mestu rally končal Ott Tänak, tretje mesto 
je kljub obilici težav osvojil Thierry Neuville.
Sezona se 19. maja nadaljuje na Portugalskem, s prvim 
makadamskih rallyjem, ki bo potekal v okolici Porta.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC
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Rovanperä je kljub težavam v 
predzadnji preizkušnji ohranil trezno 
glavo in tako deklasiral vse tekmece.
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BRANILEC NASLOVA
QUARTARARO
JE VODILNI V 

PRVENSTVU

Enea Bastianini je edini član motociklistične elite, ki je v tej sezoni že dvakrat stal na najvišji stopnički. Po zmagi 
v Katarju je Italijanu enak podvig uspel tudi v Austinu, ko je osvojil VN Amerik. Na drugi dirki v Indoneziji je slavil 
Portugalec Miguel Oliveira, na tretji v Argentini pa Španec Aleix Espargaró. Veliki zmagovalec pete dirke sezone za 
VN Portugalske v kraljevem razredu motoGP je branilec naslova Fabio Quartararo. tega je Francesco Bagnaia na 
kvalifikacijah in sobotnih prostih treningih ter tudi na nedeljski preizkušnji prehitel in tako s prvo zmago v sezoni 
kraljeval v Jerezu, na šesti letošnji preizkušnji.

ŠPORT motogp - VN Amerik, Portugalske in Španije 

Avto+šport  93  



94  Avto+šport

Spomnimo, Španec Jorge Martin je bil najhitrejši 
v kvalifikacijah razreda motoGP na VN Amerik 
v Austinu. Drugo mesto je pripadlo Avstralcu 
Jacku Millerju, tretji pa je bil prav tako dirkač 

Ducatija, Italijan Francesco Bagnaia. Vse oči so bile uprte 
v povratnika po padcu v Indoneziji in težavah z vidom, 
Španca Marca Marqueza, ki je štartal z devetega mesta, 
a še to je ob ponesrečenem štartu izgubil in padel na 
22. mesto. »Najprej sem mislil, da sem ponesreči vklopil 
omejevalnik hitrosti za vožnjo mimo garaž. Preveril 
sem, ampak ni bilo to. Motor enostavno ni imel moči, 
na armaturni plošči pa se je pojavilo rdeče opozorilo za 
alarm,« je svoje težave na štartu opisal Marquez. Z noro 
vožnjo in s prebojem naprej je ukradel šov vodilnim v 
boju za zmago ter zasenčil dogajanje spredaj. Marquez je 
uspel ujeti kolono dirkačev in jih pričel prehitevati enega 
za drugim. Kljub prehitevanju dirkačev pred seboj, je vozil 
z enakim in nekajkrat celo hitrejšim ritmom od dirkačev 
spredaj, ki so bili v boju za zmago. Z zadnjega mesta je 
Marc Marquez do konca dirke napredoval do 6. mesta, 
ko je bilo dirke konec in je zmanjkalo časa za napad še 
na Bagnaio, ki je bil pred njim. Marquez je napadal od 
zadaj, spredaj pa je Italijan Bastianini manjšal razliko do 
vodilnega Millerja, ki je bil večji del dirke na čelu kolone, 
a je pet krogov pred koncem tudi zaradi krčev v nogah, 
kot je povedal, popustil in na prvo mesto se je prebil tri 
leta mlajši Bastianini in tam ostal vse do konca dirke. »Zdi 
se mi, da sanjam. Takšnega začetka sezone zares nismo 
pričakovali, a smo si ga glede na vložek in marljivo delo 
zaslužili,« je bil presrečen Bastianini. Millerja je prehitel 

tudi Alex Rins s Suzukijem in tako je Ducatijev tovarniški 
dirkač na koncu zasedel tretje mesto. 
Tudi peta dirka za VN Portugalske, ki je bila na sporedu 
24. aprila na dirkališču v Portimãu, nam je postregla z 
nekaj zanimivimi in pestrimi prizori. Na kvalifikacijah jo 
je Marquezu zagodla rumena zastava ob padcu Pola 
Espargaroja, ko je skupaj s Quartararojem beležil najboljši 
čas, a so kasneje komisarji njun čas izbrisali in Marc je 
štartal z devetega mesta. Prvega štartnega položaja se 
je razveselil francoski dirkač Johann Zarco, ki je prav v 
zadnjem poskusu med vsemi dirkači ugnal konkurente 
s časom 1:42,003, drugo mesto je pripadlo Joanu Miru, 
tretje Aleixu Espargaroju, četrti je zaključil Jack Miller, peti 
pa Fabio Quartararo. Ravno slednji je najbolje izkoristil 
nedeljske pogoje in v tretjem krogu prevzel vodstvo od 
Joana Mira in ga ni več izpustil iz rok. 19 krogov pred 
koncem dirke je Miller ob zaviranju izgubil prednji del 
svojega Ducatija in pri tem s steze izbrisal tudi Mira 
ter odprl pot do stopničk Aleixu Espargaroju z Aprilio. 
Zarco je na koncu za zmagovalcem zaostal za debelih 
pet sekund, a kljub temu ni skrival zadovoljstva po novi 
uvrstitvi na oder za zmagovalce. Aleix je na koncu brez 
težav ubranil tretje mesto pred Alexom Rinsom, ki je na 
nehvaležnem četrtem mestu za Quartararojem zaostal 
za dobrih devet sekund in pol. 
Zanimivo je, da je Marc Marquez zopet dirko zaključil 
na šestem mestu. Nekoliko je popravil rezultat na šesti 
letošnji preizkušnji v Jerezu, ko se je boril za stopničke 
in pet krogov pred koncem dirke po notranji strani 
prehitel Millerja ter za trenutek prevzel tretje mesto. Že 

Na VN Amerik je vodilni Jack Miller pet 
krogov pred koncem zaradi krčev v nogah 
popustil in na prvo mesto se je prebil Enea 
Bastianini in tam ostal vse do konca dirke. 
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v naslednjem krogu je boj med Marquezom in Millerjem 
izkoristil Aleix Espargaro in švignil mimo njiju na tretje 
mesto. Marquez se je seveda temu upiral in skoraj zdrsnil 
s steze, ko se je ob pomoči kolena in komolca ujel in 
nadaljeval z bitko za stopničke, a nekoliko zaostal za 
dirkačema Aprilie in Ducatija. Medtem ko je ob koncu 
dirke potekal boj za tretje mesto, sta si vodilna Bagnaia 
in Quartararo dva kroga pred koncem dirke privozila že 

skoraj deset sekund prednosti. Francoz je proti koncu 
zmanjšal razliko do Italijana, a je zmanjkalo časa in kot 
prvi je ciljno črto prečkal Bagnaia in se tako veselil svoje 
prve letošnje zmage. Espargaro je vse do konca ohranil 
mirne živce in se drugič zapored razveselil tretjega 
mesta, Marquez pa je v zadnjem krogu znova prehitel 
Millerja in s tem končal tik pod stopničkami. Žal pa je 
nedeljska dirka postregla s kar nekaj zdrsi. Kot prvi je v 



elitnem razredu v pesku končal Jorge Martin, ki je zdrsnil 
v 13. ovinku, za njim je padel tudi Stefan Bradl. V ovinku 
številka dve je s proge zletel Darryn Binder, ki se je pobral 
in ob pomoči delavcev ob progi znova zajahal svojo 
Yamaho. Tudi Alexa Rinsa je odneslo s proge, prizaneslo 
ni niti Zarcoju in s tem padcem se je za moštvo Pramac 

Racing dirka v celoti končala. Še zdaleč pa se ni končala 
sezona, saj nas bodo dirkači zabavali še 15 dirk in prva 
bo na sporedu 15. maja za VN Francije v mestu Le Mans.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC

POTREBNA SI 

FRIZERJA
Vodnikova cesta 74, 1000 Ljubljana

SAŠO: 041 792 617 GREGA: 041 532 478

KLEMEN: 041 501 543


