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Poleg ekoloških vplivov prometa je najbolj važna varnost v prometu. 
Večkrat sem že pisal o negativnih vplivih prometa na okolje in o 
pomembnem ničelnem odtisu CO

2
, kar bomo dosegli izključno s Tes-

linimi tehnologijami. Varnost, povezana s človeškimi življenji, je najbolj 
dragocena vrednota. Tudi materialna škoda ni nezanemarljiva. Po svetu 
umre od 5 do 20 udeležencev v prometu na 100.000 prebivalcev. Velik 
faktor pri varnosti je ozaveščenost voznikov, da moramo voziti umirjeno 
in po pameti. Seveda samo po sebi do ozaveščenosti ne pride. Pomem-
ben je družbeni pristop. Pri nas v Sloveniji za varnost skrbi Slovenska 
agencija za varnost v prometu. Vodi jo prizadevni direktor Jože Hribar 
in z njim pogosto razpravljava o vzrokih in najboljših rešitvah. Sam sma-
tram, da pri človeškem faktorju ne smemo zanemariti usode – sreče ali 
nesreče, ki je v naših življenjih vseskozi prisotna. Kar sami kot družba 
lahko naredimo, so objektivni faktorji. Prvi in najpomembnejši faktor so 
ceste. Varen promet je takrat, ko so ceste dovolj velike, da z lahkoto 
sprejmejo naraščajoč promet. Z roko na srcu moramo priznati, da so 
naše ceste slabe, preozke, s premalo voznimi pasovi, preveč ovinkaste 
in zaradi tega je toliko nesreč. Pred dnevi, ob katoliškem prazniku, sem 
potoval iz Ljubljane v Vipavo in samo po Tržaški cesti do odcepa na 
avtocesti pri Brezovici sem potreboval eno uro. Ta razdalja se prepelje 
ob normalnih okoliščinah v petih minutah. In zakaj ena ura? Ker so bila 
na Tržaški cesti na razdalji dveh kilometrov kar tri gradbišča in tri zapore 
enega voznega traka. Ubogi cestarji, ki slovenski javnosti lažejo, da je 
treba ceste popravljati poleti, ko je najmanj prometa. Ni problem v tem, 
problem je v neučinkovitosti in nesposobnosti gradbenikov. Kitajci bi 
takšna popravila izvedli v eni noči, pri nas pa trajajo mesece. Ravno tako 
je s sanacijo mostu nad avtocesto na Podutiški ulici. Ta most pacajo že 
več kot mesec dni. Kitajci pa naredijo železniško postajo v enem dnevu 
in dve bolnišnici v dveh tednih. Vrli gradbinci in odgovorni v Darsu, ali 
bi se malo zamislili o vaši učinkovitosti? Brž odstopite in popokajte šila 
in kopita od najbolj odgovornih funkcij v državi!
No, grem iz Tržaške ceste na avtocesto proti Primorski. Promet sicer 
poteka počasi – 60 km/h, a samo, da se premikamo, da ne stojimo v 
razbeljeni pločevini. A glej ga zlomka, pri odcepu za Logatec že stojimo 
in se po polžje premikamo. In vzrok? Mala nesreča. Nalet voznika, ki je 
izgubil koncentracijo in se zaletel v  zadek vozila pred njim. Hvala bogu, 
brez telesnih poškodb, le malo zvite pločevine. A na mestu nesreče trije 
policijski avtomobili, deset policistov, vlečna služba, gasilsko vozilo in 
zaprt vozni pas. Namesto da bi vozniki sami takoj odstranili oba vozila s 
ceste in izpisali evropsko poročilo o nesreči. Popolnoma neodgovorno 
od voznika, ki je povzročil nesrečo, in od tistega, ki je klical policijo, in 
od policije, ki je v takem velikem številu pridrvela na kraj dogodka in se 
šopirila, kako so pomembni policisti, namesto da bi vse čimprej odstra-
nili in vzpostavili normalen tok prometa. Res nam Slovencem še veliko 
manjka, da bomo postali ozaveščeni in varni udeleženci v prometu.

Matjaž Tomlje

Varnost je zelo pomembna!
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DOMAČE NOVOSTI

Znamka Mercedes je v Slovenijo pripeljala dva nova 
predstavnika električne družine EQ, in sicer manjšega 
družinskega SUV-ja EQB in novo zastovonašo znamke, 
znanilca Mercedesove prihodnosti, popolnoma novega 
EQS-a, ki se lahko pohvali z najmanjšim koeficientom 
zračnega upora in z več kot 700-kilometrskim dosegom 
z enim polnjenjem. Elektrognani EQS tako nima s 
klasično gnano poslovno limuzino razreda S praktično 
nič skupnega, saj je bil razvit na popolnoma samosvoji 
platformi, s čimer so uspeli zdizajnirati avtomobil z 
manjšimi proporci, a vseeno z večjo in bolj prostorno 
notranjostjo, kar jim je z dolgim medosjem, s kratkimi 
previsi in nenazadnje z Lešnikovim občutkom za dizajn in 
prostor, tudi uspelo. Znanilca Mercedesove prihodnosti in 
njegovo oblikovalsko pot nam je v živo predstavil kar sam 
g. Robert Lešnik. V primerjavi z razredom S je v dolžino 
krajši, ima pa zato občutno daljše medosje in posledično 
prostornejšo notranjost. To pa so si lahko privoščili, zato 
ker avtomobil v ospredju nima več klasičnega velikega 
6-, 8- ali več valjnega motorja. EQS bo na voljo v šestih 
različnih izvedbah z razponom moči od 210 do 484 kW. Vse 
različice bodo imele vgrajeno baterijo s kapaciteto 107,8 
kWh, le vstopna različica 350 se bo ponašala z nekoliko 
manjšo, 90,6-kilovatno kapaciteto baterije. Obljubljen 
doseg je celo preko 700 kilometrov, s čimer je EQS tudi 
prvi serijski električni avtomobil na svetu, ki lahko z enim 
polnjenjem prevozi takšno razdaljo, prav tako pa je kot 
edini kvalificiran za avtonomno vožnje tretje stopnje. Tudi 
v potniški kabini EQS blesti v vsem svojem sijaju. Udobje 
in vrhunski materiali so kakopak na prvem mestu, svoje 
mesto pa je v njem našel tudi največji digitalni ekran v 
avtoindustriji. Razprostira se praktično vzdolž celotne 
armature in je sestavljen iz treh posamičnih ekranov, ki so 
združeni pod eno samo veliko stekleno površino. Cene za 
Mercedesovega prestižnega električarja se bodo začele 
pri 105 tisočakih, za EQB-ja pa pri 62.900 evrih.

Mercedes-Benz EQS in EQB
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Fiat 500

Legendarni Fiat 500 letos praznuje svoj 65. rojstni 
dan in njegov jubilej so pri slovenskem zastopniku 
obelodanili s prihodom električne različice Fiata 500 
v konfiguraciji 3+1. Skozi svoje 65-letno obdobje 
se je Fiat 500 nedvomno zapisal med avtomobilske 
legende. Skozi čas razvoja je ostal zvest svoji identiteti 
in znamko vedno predstavljal v najboljši luči. Fiat 
500 je v svoji tretji generciji na voljo izključno kot 
električno vozilo, ki nosi oznako 500e. Slovenskim 
kupcem bo na voljo v treh karoserijskih izvedenkah, 
poleg klasične je na voljo še kot kabriolet, po novem 
pa tudi v konfiguraciji 3+1, z dodatnimi manjšimi vrati 
na desni strani zadaj, ki se odpirajo v nasprotno smer 
kot prednja. Pogoj za odprtje zadnjih vrat so tako tudi 
nujno odprta prednja vrata. Dodatna vrata prinesejo 
nekaj dodatnih kilogramov, medtem ko se proporoci 
avtomobila ne spremenijo, se pa spremeni njegova 
vsakodnevna uporabnost, seveda na boljše.
Na voljo bosta dve različni zmogljivosti baterije, in 
sicer 23,7- in 42-kilovatna. S prvo bo mogoče prevoziti 
do 185 kilometrov, večja pa bo zagotavljala približno 
300-kilometrski doseg. Manjša baterija se ponaša s 
70-kilovatnim motorjem, medtem ko ima močnejša 
na razpolago 87 kilovatov. Kupci bodo lahko izbirali 
med štirjimi nivoji opreme, cene pa se začnejo pri 
31.390 evrih z vključenim popustom, pri čemer Eko 
subvencija še ni upoštevana.
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Znanilca Mercedesove prihodnosti in 
njegovo oblikovalsko pot nam je v živo 
predstavil kar sam gospod Robert Lešnik.



BMW Alpina D4 S Gran Coupé

Tako kot je Brabus za Mercedes, je Alpina za BMW. Novost v prodajnem katalogu poznanega tunerja iz dežele Bavarske 
je D4 S Gran Coupé, ki predstavlja rešitev za tiste premožne iskalce novega športnega kupeja z nemškim poreklom, 
ki jim je štirica v preobleki M440i xDrive premalo ekskluzivna, M4 pa preveč kričeč. D4 S Gran Coupé tako zapolnjuje 
vrzel v portfelju BMW-ja s fuzijo sofisticiranega dizajna in visoke ravni zmogljivosti. Na prvi pogled bomo težko 
ločili med tovarniško in aftermarket serijo 4, a bolj pozoren ogled bo razkril nove komponente, s ciljem izboljšave 
aerodinamičnosti. Bolj kot vizualne posebnosti je sicer v ospredju predelava 3-litrskega dizelskega šestvaljnika, ki pri 
D4 S razvija 355 konjskih moči in 730 Nm navora. Luksuzni kupe do 100 km/h prileti v manj kot 5 sekundah in preneha 
pospeševati pri 270 km/h.

Bugatti Chiron L’Ébé

Zaživela je nova posebna edicija Bugatti Chirona, ki so jo v Molsheimu kreirali v poklon najstarejši hčeri ustanovitelja 
znamke, zato nosi ime L’Ébé. Gre za zadnje tri primerke modela Chiron in Chiron Sport, ki so namenjeni za evropski 
trg. Prepoznali jih bomo po edinstvenih stilnih poudarkih v stilu umetniškega gibanja Art Deco. Ekskluzivni trio, 
ki zaznamuje konec ere vrhunskega superavtomobila Chiron, izstopa na račun zlatih elementov, ki poudarjajo 
elegantne linije karoserije, zaključene v ogljikovih vlaknih. Obkrožajo tudi slovito masko v obliki podkve in del 
pokrova 8-litrskega motorja W16 ter krasijo večkraka platišča. Piko na i zunanjemu izgledu predstavlja zlata značka 
EB na zadku. Oblikovalci so poskrbeli, da je zelo posebna tudi kabina, ki sledi temi združitve svetlih in temnih tonov. 
Sedeža lepotiči vezenina L’Ébé, vratna panela pa motiv vizualne evolucije Bugattijevih najbolj ikoničnih avtomobilov.

Pagani Huayra Codalunga

Bogata zbiratelja avtomobilov sta leta 2018 zaprosila Horacia Pagani, da za njiju ustvari po meri narejeno Huayro Coupé 
in ta je seveda pristal na idejo, za katero je zaračunal nič manj kot sedem milijonov evrov. Eksotiko na štirih kolesih, ki 
se imenuje Codalunga, so kreirali v oddelku za posebne projekte Pagani Grandi Complicazioni, kjer so sledili naročilu 
stvaritve elegantnega hyperavtomobila z aerodinamično linijo, ki bi se počutil doma tako na cestah kot na razstavnem 
prostoru mednarodnih avtomobilskih tekmovanj. Edinstvena izvedba Huayre, pa kot mnoge prejšnje, ne uvaja zgolj 
posebnih poudarkov in barvne zasnove, temveč predstavlja novo, podaljšano telesce s povsem transformiranim 
zadkom, ki hrani mehansko srce – Paganijev veličastni V12 z 840 KM in 1.110 Nm navora. Gre za poklon brezčasnim 
oblikam italijanskih dirkalnikov iz 60. let prejšnjega stoletja, predvsem bolidov, ki so tekmovali v legendarnem Le 
Mansu. Po dveh letih dela je zaživelo pet primerkov, od katerih so vsi kljub izredno visoki ceni že razprodani.
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Na dogodku Top Marques v ospredju Bugatti

Od 9. do 12. junija je v prestižnem okolju kneževine Monako pod pokroviteljstvom Princa Alberta II potekala 17. izdaja 
dogodka Top Marques, ki velja za najbolj ekskluzivni avtomobilski salon na svetu, pa čeprav le zaradi premožne klientele 
iz Monaka. V Grimaldi Forumu s pogledom na Sredozemsko morje so se zbrali nekateri najbolj zaželeni avtomobili 
preteklosti in sedanjosti. Izmed številnih butičnih proizvajalcev avtomobilov, pa tudi plovil, letal ter nakita in ur, je kot 
osrednji razstavljalec izstopal Bugatti. Ta je premierno razkril unikatnega Chirona, ki je bil po meri ustvarjen za zbiratelja 
z globokimi žepi. Vpadljivo izvedbo Pur Sport »Grand Prix« je navdihnil dirkač Louis Chiron, ki ostaja edini Monačan v 
zgodovini, ki je slavil na domači dirki Formule 1. V poklon njegovemu historičnemu dirkalniku Type 51 številka 32 krasi 
eksterier kot tudi interier posebnega superavtomobila.

Nova identiteta Dacie

Pri Dacii so lansko leto predstavili svoj strateški načrt za prihodnost, ki je obljubljal velike premike, ki jih je nakazala 
nova celostna podoba v obliki robustnega in modernega logotipa, ki z olivno zeleno barvo prikazuje, da Dacia postaja 
zelena. Novost je bila sprva uvedena v Daciine komunikacijske kanale, sedaj pa so jo prejela tudi vsa vozila v ponudbi. 
Prav tako bo novo generacijo Dusterja, Sandera in Joggerja mogoče prepoznati po maski z novim simbolom Dacia 
Link v beli barvi. Zaščitni znak, ki ga sestavljata kot člena verige spojeni črki D in C, zagotavlja opaznost znamke že 
na daleč, krasi pa tudi sredino koles. Druga opazna sprememba je pojav logotipa na zadnjem delu avtomobila in na 
volanu v obliki minimalistično oblikovanih črk. Kljub novi celostni podobi pri znamki, ki je poznana po enostavnosti, 
praktičnosti in dostopni ceni, obljubljajo, da bodo ostali zvesti svojim genom tudi ob prehodu v novo ero Dacie.

20 let Porsche Cayenna

Ferry Porsche je že leta 1989 napovedal uspeh Cayenna: »Če izdelamo terenski model v skladu z našimi standardi 
kakovosti in ima na sprednji strani Porschejev grb, ga bodo ljudje kupili.« In res je od leta 2002 prestižni SUV Cayenne 
eden od nosilcev svetovnega uspeha Porscheja, ki je znamki v dveh desetletjih pripeljal mnogo novih strank. Načrti 
za tretji model, poleg legendarnega 911 in kompaktnega Boxsterja, so se začeli konec prejšnjega tisočletja, ko so se 
v podjetju namesto za enoprostorca odločili za športnega terenca, ki bi bil privlačen predvsem za Severno Ameriko, 
Porschejevo tedaj največje tržišče. Projekta se je proizvajalec iz Stuttgarta lotil skupaj z Volkswagnom, saj si je originalni 
Cayenne platformo delil s Touaregom. Odkar je prva generacija zapeljala iz tovarne v Leipzigu, so pri Porscheju prodali 
več kot milijon primerkov modela, ki se je uveljavil kot atraktiven atlet za kakršenkoli teren.

Goodyear na dirki 24 ur Le Mansa z nepopustljivo zmogljivostjo 

Na letošnji dirki 24 ur Le Mansa, najprestižnejši vzdržljivostni dirki na svetu, se je kar 27 avtomobilov v razredu LMP2 
na dirkalno stezo podalo na pnevmatikah Goodyear, dva več kot lansko leto. Goodyearovo ekipo na dirkališču je 
sestavljalo več kot 40 inženirjev in monterjev, ki so neprekinjenih štiriindvajset ur oskrbovali ekipe s pnevmatikami, jim 
zagotavljali operativno podporo in pomoč pri nastavitvah. Med treningom, kvalifikacijami in dirko je bilo v kategoriji 
LMP2 uporabljenih več kot 2.500 pnevmatik, med dirko pa so vozniki z vsakim kompletom pnevmatik lahko prevozili 
preko 600 kilometrov oziroma 44 krogov. Goodyearova ekipa je izrazila navdušenje nad zmogljivostjo in zanesljivostjo 
najnovejših gladkih pnevmatik ene same specifikacije. Vreme je bilo ves čas dogodka idealno za dirkanje, svoje delo 
pa so občutno racionalizirali z uvedbo ene same pnevmatike za deževno vreme.
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V 
obdobju 2013-2021 je zaradi 
neprilagojene hitrosti na naših 
cestah življenje izgubilo za sedem 
polnih avtobusov ljudi oziroma 356 
oseb. Še veliko več pa je ostalo hudo 
poškodovanih, zaznamovanih za vse 

življenje, zaradi česar trpijo le ne sami, temveč tudi njihovi 
bližnji in prijatelji. Zato znižajte hitrost, umirite tempo, 
bodite odgovorni in pozorni! Zmerno in odgovorno 
vozite zato, ker se objestna vožnja lahko konča usodno, 
ne zato, da vas ne doleti kazen.

Naj poletne počitnice spremlja previdnost na 
cestah
Visoke temperature, povečana gostota prometa, zastoji, 
dela na cestah in spremembe voznih razmer zaradi 
neviht ali toče vplivajo na vozne sposobnosti. Vse to 
od udeležencev v prometu zahteva večjo previdnost in 
defenzivno vožnjo, svetuje Agencija za varnost prometa. 
V primeru zastojev na avtocestah in hitrih cestah ne 
pozabite na pravilno ustvarjanje reševalnega pasu. 
Počitniška brezskrbnost naj se ne odraža v prometu – 
prometna pravila in razmere na cesti vozniki dosledno 
upoštevajte in bodite še posebej pozorni na najbolj 
ranljive udeležence na cesti – pešce, kolesarje, voznike 
e-skirojev, mopediste in motoriste. 

Z divjanjem ne pridobiš ničesar, tvoji 
bližnji pa lahko izgubijo veliko. Tebe.

Poleti, ko so vozne razmere idealne, se vam zdi, da lahko vozite hitreje, da lahko tvegate več. A žal ste podlegli 

lažnemu občutku varnosti. Neprilagojena hitrost je namreč najpogostejši vzrok za nastanek smrtnih prometnih 

nesreč, opozarja Agencija za varnost prometa. 

Pred odhodom na pot
Pot dobro organizirajte in načrtujete, preverite delovanje 
vašega vozila, za kar lahko poskrbite s preventivnim 
pregledom v servisni delavnici. Preverite razmere na 
cestah in morebitne cestne zapore. Naredite si načrt 
potovanja in preverite veljavnost dokumentov. Preverite 
pogoje vstopa v posamezno državo.
Prtljaga naj bo v vozilo zložena pravilno in varno pritrjena; 
zagotovite dobro preglednost skozi vsa okna in ogledala. 
Ker bo vozilo zaradi prtljage dodatno obteženo, pred 
odhodom preverite ustreznost tlaka v pnevmatikah. 
Poskrbite za zadostne količine vode za vse potnike v 
vozilu. Preverite pravilno in dosledno pripetost vseh 
potnikov in uporabo otroških zadrževalnih sistemov.

Varno brez telefona
Vožnja je zahtevno opravilo, zato se res povsem 
osredotočite nanjo. Med vožnjo bodite strpni, 
prilagodite hitrost vožnje razmeram na cesti in ravnajte 
defenzivno, upoštevajte varnostno razdaljo, vozite trezni. 
Ne uporabljate mobilnega telefona! Le pet sekund 
osredotočenosti na telefon pomeni, da boste pri hitrosti 
60 km/h prevozili razdaljo več kot 83 metrov, pri hitrosti 
130 km/h pa več kot 180 metrov. Gre za podobno 
tveganje, kot da bi to pot prevozili z zaprtimi očmi. Ne 
tvegajte, vaša pot bo brez brskanja po telefonu varnejša!

Utrujenost je lahko usodna!
Med daljšo vožnjo poskrbite za redne postanke, približno 
na vsaki dve uri. V primeru, da je na potovanju več oseb 
z veljavnim vozniškim dovoljenjem, si vožnjo »razdelite«, 
s tem tudi zmanjšate tveganje za vožnjo pod vplivom 
utrujenosti ali zaspanosti.
Če pa se med vožnjo pojavijo znaki utrujenosti in 
zaspanosti, kot so zehanje, pogosto mežikanje, občutek 
potrebe počitka ali izgube pozornosti, se v najkrajšem 
možnem času na varnem mestu ustavite ter poskrbite za 
ustrezno psihofizično stanje. 
V parkiranem in zaprtem vozilu nikdar ne puščajte 
nikogar, saj lahko hitro pride do toplotnega udara!

Ob vsakem zastoju ustvarimo reševalni pas 
V primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti 
in hitri cesti morajo vozniki med kolonama vozil takoj 
vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo 
intervencijskih vozil.
Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem 
prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi 
čez robno črto smernega vozišča. 
Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih 
pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez 
robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni 
pas. 
Pravilno razvrščanje ob zastoju je na avtocesti ključnega 
pomena, saj lahko reši življenje!

Motoristi, vozite pametno!
V polnem teku je tudi motoristična sezona. Pred potjo 
zagotovite, da motor deluje brezhibno, preverite 
stanje pnevmatik, delovanje zavor, luči. Poskrbite za 
ustrezno zaščitno opremo in imejte vedno prižgane luči. 
Osredotočite se na vožnjo, na motor ali moped sedite le 
trezni. Na daljših vožnjah načrtujte varne postanke in v 
poletni vročini poskrbite za ustrezno hidracijo. Utrujenost 
je pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na varnost vožnje, 
zato se na pot odpravite spočiti. Spremljajte vremenske 
napovedi, saj poletne nevihte, nalivi ali toča ugodne 
vozne razmere lahko nenadno poslabšajo. 
Vozniki drugih motornih vozil pa bodite izjemno previdni 
in pozorni na mopediste in motoriste na cestah! Ne 
izsilite jim prednosti in prehitevajte jih z zadostno bočno 
razdaljo.

Kolesarji in vozniki e-skirojev, poskrbite za lastno 
varnost
Za nastanek nesreče je dovolj majhna napaka. Ne 
uporabljajte mobilnega telefona ali slušalk za poslušanje 
glasbe, ne vozite pod vplivom alkohola, vozite zmerno 
in hitrost prilagodite razmeram v prometu. Uporabljajte 
prometne površine, namenjene kolesarjem in e-skirojem. 
Vozniki pa bodite nanje pozorni in ne pozabite na novo 
pravilo: prehitevajte jih varno, z bočno razdaljo, ki znaša 
vsaj meter in pol! Tudi pred in po prehitevanju si vzemite 
dovolj prostora, da bo potekalo varno za vse.

Več nasvetov za 
varno vožnjo poleti najdeš tu:

Agencija za varnost prometa vam 
želi srečno vožnjo in brezskrbno poletje!
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Visoke temperature, povečana 
gostota prometa, zastoji, dela na 
cestah in spremembe voznih raz-
mer zaradi neviht ali toče vplivajo 
na vozne sposobnosti, opozarja 
Agencija za varnost prometa. 
Vse to od udeležencev v prome-
tu zahteva večjo previdnost in 
defenzivno vožnjo. V primeru 
zastojev na avtocestah in hitrih 
cestah ne pozabite na pravilno 
ustvarjanje reševalnega pasu. 
Počitniška brezskrbnost naj se 
ne odraža v prometu – prometna 
pravila in razmere na cesti vozniki 
dosledno upoštevajte in bodite še 
posebej pozorni na najbolj ranljive 
udeležence na cesti – pešce, 
kolesarje, voznike e-skirojev, 
mopediste in motoriste. 

Pred odhodom na pot
Pot dobro organizirajte in načrtujete, 
preverite delovanje vašega vozila, za 
kar lahko poskrbite s preventivnim 
pregledom v servisni delavnici. Preve-
rite razmere na cestah in morebitne 
cestne zapore. Naredite si načrt po-
tovanja in preverite veljavnost do-
kumentov. Preverite pogoje vstopa v 
posamezno državo.

Prtljaga naj bo v vozilo zložena pra-
vilno in varno pritrjena; zagotovite 
dobro preglednost skozi vsa okna in 
ogledala. Ker bo vozilo zaradi prtljage 

dodatno obteženo, pred odhodom 
preverite ustreznost tlaka v pnevma-
tikah. Poskrbite za zadostne količine 
vode za vse potnike v vozilu. Preverite 
pravilno in dosledno pripetost vseh 
potnikov ter uporabo otroških zadrže-
valnih sistemov.

Varno brez telefona
Vožnja je zahtevno opravilo, zato se 
res osredotočite nanjo. Med vožn-

jo bodite strpni, prilagodite hitrost 
vožnje razmeram na cesti in ravnajte 
defenzivno, upoštevajte varnostno 
razdaljo, vozite trezni. Ne uporabljate 
mobilnega telefona! Le pet sekund 
osredotočenosti na telefon pomeni, 
da boste pri hitrosti 60 km/h prevozili 
razdaljo več kot 83 metrov, pri hitrosti 
130 km/h pa več kot 180 metrov. Gre 
za podobno tveganje, kot da bi to pot 
prevozili z zaprtimi očmi.

OGLASNO SPOROČILO

Utrujenost je lahko usodna!
Med daljšo vožnjo poskrbite za redne 
postanke, približno na vsaki dve uri. 
Če je na potovanju več oseb z veljav-
nim vozniškim dovoljenjem, naj si ti 
vožnjo »razdelijo«, s tem tudi zman-
jšajo tveganje za vožnjo pod vplivom 
utrujenosti ali zaspanosti.

Če se med vožnjo pojavijo znaki utru-
jenosti in zaspanosti, kot so zehanje, 
pogosto mežikanje, občutek potrebe 
počitka ali izgube pozornosti, se je 
treba v najkrajšem možnem času na 
varnem mestu ustaviti in poskrbeti za 
ustrezno psihofizično stanje. V par-
kiranem in zaprtem vozilu nikdar ne 
puščajte nikogar, saj lahko hitro pride 
do toplotnega udara!

Motoristi, vozite pametno!
Motoristična sezona je v polnem teku. 
Pred potjo zagotovite, da motor deluje 
brezhibno, preverite stanje pnevma-
tik, delovanje zavor, luči. Poskrbite za 
ustrezno zaščitno opremo, ki naj vkl-
jučuje čelado, svetla odsevna oblačila, 
ščitnik hrbtenice, škornje, rokavice. 
Imejte vedno prižgane luči. Osredoto-
čite se na vožnjo, na motor ali moped 
sedite le trezni. Na daljših vožnjah 
načrtujte varne postanke in v poletni 
vročini poskrbite za ustrezno hidracijo. 
Utrujenost je pomemben dejavnik, ki 
lahko vpliva na varnost vožnje, zato se 
na pot odpravite spočiti. Spremljajte 
vremenske napovedi, saj poletne 
nevihte, nalivi ali toča ugodne vozne 
razmere lahko nenadno poslabšajo. 

Kolesarji in vozniki e-skirojev, 
poskrbite za lastno varnost
Za nastanek nesreče je dovolj majhna 
napaka. Ne uporabljajte mobilnega te-
lefona ali slušalk za poslušanje glasbe, 
ne vozite pod vplivom alkohola, vozite 
zmerno in hitrost prilagodite razme-
ram v prometu. Uporabljajte promet-
ne površine, namenjene kolesarjem 
in e-skirojem. Vozniki pa bodite nanje 
pozorni in ne pozabite na novo pra-
vilo: prehitevajte jih varno, z bočno 
razdaljo, ki znaša vsaj meter in pol!

Naj poletne počitnice spremlja previdnost na cestah

www.avp-rs.si
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predan 
napredku
Na najbolj prestižni dirki v koledarju Formule 1 – Veliki nagradi Monaka – nam je predsednik FIE in 

najuspešnejši arabski voznik v zgodovini motošporta, Mohammed Ben Sulayem, izkazal posebno čast in nam 

kot edinemu mediju namenil čas za ekskluziven intervju, v katerem nam je razložil svojo vizijo za prihodnost 

mednarodne avtomobilistične zveze FIA.
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INTERVJU Mohammed Ben Sulayem



Vaš uspeh na čelu FIE je dokaz, koliko velikih umov 
prihaja z Bližnjega vzhoda. Kako pomembno vam 
je, da ste postali predsednik FIE in bi se še enkrat 
odločili za isto pot?
To je bila zame dolga pot, bilo je veliko slabih strani, šlo je 
navzgor in navzdol. Prihajam iz drugega dela sveta in ni 
lahko biti tu sprejet. Ljudje govorijo o raznolikosti, ampak 
to je prava raznolikost, da eno največjih avtomobilističnih 
zvez, ki predstavlja 244 klubov po vsem svetu na področju 
športa in mobilnosti, zdaj vodi nekdo, ki ni iz Evrope. 
Moč ni odvisna od barve kože, vere, rase ali narodnosti. 
Gre za to, ali znate voditi, ali boste znali popeljali skozi 
turbulence in ali imate vizijo, načrt. Imam poln urnik, 
vendar sem se zavezal, da bom povsem osredotočen 
na vodenje FIE. Pri tem mora biti tudi del uživanja in jaz 
motošport obožujem. FIA mi je dala veliko in sedaj je 
skrajni čas, da ji to vrnem in poskrbim, da se bo razvijala 
in postajala vedno bolj mednarodna.

Katere so najbolj opazne spremembe oziroma kaj 
trenutno poskušate uresničiti?
Prvič, repozicioniranje FIE kot glasu mobilnosti in športa. 
Obstaja veliko izzivov, a z dobro ekipo jim moramo biti 
kos. Izzivi, ki so bili pred desetletji, ne obstajajo več, novi 
izzivi pa se dotikajo tem, kako na novo pozicionirati 
zvezo FIA in motošport. Pomemben del prihodnjih 
usmeritev je trajnost, ki se je že lotevamo. Zadnjih šest 
mesecev je bilo obdobje učenja, ko smo pripravljali 
načrt. Če ne poznate težav in ne prejemate povratnih 
informacij, načrta ni mogoče vzpostaviti niti izvesti. 
Opravili smo revizijo in kot obljubljeno smo na 100. dan 
izdali poročilo članom zveze, pri čemer smo želeli biti kar 
se da transparentni.
Drug izziv je financiranje – FIA je neprofitna organizacija, 
zato je ključno, da zmanjšamo stroške, vlagamo v 
razvoj športa in skrbimo za pridobitev novih poslov. Za 
delovanje imamo proračun v višini 23 milijonov evrov. 
Verjamem, da bomo s pravo ekipo, pristopom in načrtom 
v manj kot dveh letih dosegli rentabilnost.

Kakšna je vaša vizija za celotno področje 
motošporta?
Motošport je tekmovanje, tehnologija, zabava, a tudi 
posel. Če imate samo posel, potem ne bo varnosti in 
upravljanja. Če pa imate samo varnost in upravljanje, vam 
bo zmanjkalo denarja in športa ne boste mogli vzdrževati. 
V sredini vsega je zabava. Moja vizija za motošport je torej 
vezana na rast. Menim, da lahko razvijemo več kategorij 
motošporta, da uveljavimo cenovno dostopnost 
motošporta ljudem, s čimer pridobimo na raznolikosti, 
ki je pomembna. Talent je lahko povsod, kjerkoli na 
svetu, vendar se poraja vprašanje, ali vemo zanj. Če ga ne 
iščemo, ga ne bomo našli. Kot primer poglejte Kitajsko 
in Indijo – vsaka ima 1,4 milijarde prebivalcev, imata pa 
manj kot 8.000 voznikov v motošportu. Na Finskem pa je 
5,9 milijona prebivalcev in 12.000 voznikov. To razmerje 
je napačno. Morali bomo nadaljevati z našim delom in se 
prepričati, zakaj je temu tako. Zagotovo je pomembno, 
zagotoviti cenovno ugodna motošport vozila. Ena od 
rešitev je torej opolnomočiti regijo, opolnomočiti klube 
in jim dati načrte teh avtomobilov s tehničnimi in z 
varnostnimi predpisi. Če jih oni naredijo samostojno, 
so za eno tretjino cenejši, kot če so uvoženi iz Evrope. Z 
veseljem člane poslušamo in podpiramo, saj to botruje 
rasti. Ko sem šel v Indianapolis in se srečal z veliko legendo 
Rogerjem Penskejem, sva se pogovarjala o uskladitvi 
predpisov. Želimo namreč videti več harmonizacije, ki 
ljudem iz Evrope omogoča, da v Ameriki dirkajo s svojimi 
avtomobili, od tam pa gredo v preostali svet. Torej, da 
imajo namesto dveh ali treh avtomobilov le enega. S 
cenovno dostopnostjo omogočimo dostop – to je tisto, 
kar si želimo. 

FIA ima pod svojim okriljem mnogo različnih 
prvenstev, katero vam je najbližje?
Najbližji mi je zagotovo rally, tam se počutim kot doma. 
Nedavno sem bil na Portugalskem na dirki WRC, kjer je 
bilo tako živahno. Ampak sedaj moram zagotoviti, da 
vsem prvenstvom namenim ustrezno pozornost.
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Rekli ste, da želite podvojiti udeležbo v motošportu 
v vseh delih sveta. Verjamete v povratek Formule 1 
v Južno Afriko?
Trenutno smo v fazi pogajanj, pri katerih sodeluje 
Formula One Management, ki ima sedaj v lasti pravice 
od zveze FIA. Izvesti moramo skrbni pregled, pregledati 
specifikacije in določiti varnost. Nobenega dvoma sicer 
ni, da je Južna Afrika ustvarila odlične prvake in da ima 
dobro dirkališče. Verjamem, da je dirka na afriški celini 
dobra ideja.

Ali menite, da v Združenih državah Amerike zdaj 
bolje sprejemajo Formulo 1?
Ko sem bil na dirki za Veliko nagrado Miamija, je bilo 
to posebno doživetje, saj so ljudje res uživali. Zaenkrat 
imamo v ZDA dva dogodka – poleg Miamija še Austin, 
kateremu se bo prihodnjo sezono pridružil Las Vegas. 
Združene države so sicer samosvoj svet in gledajo na 
motošport kot na vse druge športe.

Kakšna je simbioza med FIO in Liberty Media – 
Formula One Management?
Vsekakor smo ves čas v dobrih odnosih in stremeti 
moramo k najboljšemu. Njihovi uspehi so naši uspehi, 

naši uspehi njihovi. Stefana Domenicalija poznam že 
dolgo, že od leta 2008 ali 2009, in nenehno gradiva na 
simbiozi FIE in Liberty Medie. Potem so tu še ekipe, od 
katerih vsaka nekaj želi. Moja naloga je, da jih poslušam; 
morda nekaterim ne bo všeč finalna odločitev, vendar jo 
bodo spoštovali – nikoli ne morem osrečiti vseh.

Dirkanje je vaša strast, vaše življenje, vaša gonilna 
sila. Bi vse ponovili?
Da, znova in znova. To je strast, verjamem v to, kar počnem. 
Ne iščem slave ali pohval, samo priznanje opravljenega. 
Ne vidim se, da bi delal kaj drugega, ker to ni samo 
vožnja. To je izziv, znanje, tehnologija, spoznavanje ljudi 
in tisto, kar daš nazaj družbi. To me oblikuje.
Ko sem bil mlad, mi ni bilo nič dano. Vse sem si sam 
prislužil. Spomnim se, da sem si rekel, da bom dirkal, 
da bom zbral nekaj denarja in ga privarčeval. Ljudje so 
mi rekli, da sem nor, sedaj pa rečejo, da sem pameten. 
Ponosen sem na svoje dosežke in to je stvar, ki me žene, 
še posebej, ko vidim, da so ljudje zadovoljni z mojim 
delom, s tem, kar sem začrtal z ekipo.

Tekst: Ava Tomlje 
Foto: ISC
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI

Kolekcija oblačil Mercedes-Benz

Ob praznovanju svoje 110-letnice je Bugatti ustvaril 
kolekcijo oblačil in dodatkov, ki je bila tako uspešna, da 
so se Francozi odločili, da pripravijo še eno, katero bi 
navdihnila mojstrovina La Voiture Noire. Ta se je zapisala 
v zgodovino kot najdražji novi prodani avtomobil, za 
katerega je anonimni bogataš odštel 11 milijonov evrov.
Pri podvigu je Bugattiju zopet pomagalo podjetje Audes 
Group, ki za različne partnerje ustvarja personalizirane 
kolekcije, ki izražajo njihovo identiteto in vrednote. Linija 
zajema več kot 50 kosov: vse od majic, trenirk, jaken in 
kap do denarnic, obeskov za ključe, torb za prenosne 
računalnike in prenosnih baterij, katerih rdeča nit so 
kakovost, ergonomski dizajn in napredni materiali.

Ura Chopard Mille Miglia Race Edition

V hiši razkošnih ur in nakita Chopard so pripravili konjička 
za zapestje, ki se poklanja ikonični dirki Mille Miglia.
Glede na to, da je švicarsko podjetje že dolgih 35 let 
uradni časomerilec in glavni partner vzdržljivostne dirke, 
ki so jo mnogi oklicali za najlepšo na svetu, ta odločitev 
ne preseneča. Na tradicionalni preizkušnji je tako luč 
sveta ugledala nova izvedenka Race Edition, na voljo 
v limitirani seriji 1.250 primerkov, ki se bodo ponašali 
z ohišjem v nerjavečem jeklu ali v kombinaciji jekla in 
18-karatnega rose zlata. Dizajn kronografa s certifikatom 
točnosti ročnih urnih mehanizmov zaključuje rjav pašček 
iz perforiranega usnja, ki podkrepi značaj tega športnega-
elegantnega časomera.

Kolekcija sončnih očal Maybach

Vozila znamke Maybach predstavljajo ultimativno 
razkošje, enako pa velja za njihovo novo kolekcijo 
sončnih očal. Opredeljujejo jo ekskluzivni materiali, 
prvovrstno rokodelstvo in vizualna privlačnost. Linijo 
s podpisom Maybacha, ki je namenjena klienteli 
z debelo denarnico, je s pomočjo svoje skupine 
oblikovalcev zasnoval Gorden Wagener, izvršni direktor 
oblikovanja Mercedes-Benz Group. Impozantna očala 
The Creator, namenjena tako moškim kot ženskam, so 
na voljo v desetih barvnih kombinacijah, od katerih 
vsaka vključuje dodatke iz 22-karatnega zlata, rose 
zlata ali platine ter vložek roga azijskega vodnega 
bivola. Modni dodatek, ki stilu postavi piko na i, se 
ponaša tudi z emblemom Maybacha.
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NOVOSTI Maserati MC20 Cielo

ONKRAJ

Zapihal je veter svežine in s seboj prinesel novega Maseratija. Navkljub tradiciji znamke trizoba, novinec ne nosi 
imena po enemu izmed vetrov, ampak ga evocira s konceptom spyderja, predanega užitku vožnje pod milim nebom – 
seveda z vetrom v laseh, zato so ga krstili za Cielo, kakor Italijani rečejo božji dlani.

neba



Pred dvema letoma smo izvedeli, da se bo 
Maseratijev popolnoma novi športni avtomobil 
imenoval MC20 (Maserati Corse 2020) in da 
ga bodo razkrili konec maja v rojstnem kraju 

proizvajalca, v Modeni, kjer so modernizirali tovarno za 
pripravo proizvodnje linije za vgrajevanje naprednega 
električnega pogonskega sistema. A pandemija korona 
virusa je Italijanom prekrižala načrte, zato smo novinca, ki 
napoveduje vrnitev znamke na steze stare slave, ugledali 
šele septembra, ko so ga z velikim pompom premierno 
predstavili v srcu avtomobilske Italije. Da je šlo za 
pomembno lansiranje, priča že dejstvo, da si šefi obetajo, 
da bo Maserati igral ključno vlogo v segmentu športnih 
in luksuznih avtomobilov v novoustanovljeni družbi 
Stellantis, ki je nastala lansko leto z združitvijo gigantov 
Fiat Chrysler Automobiles in PSA Group. Koncern je 
tako postal upravljalec 14 avtomobilskih znamk in 4. 
največji avtomobilski proizvajalec na svetu. In na plečih 
Portugalca Carlosa Tavaresa, ki se je na mesto izvršnega 
direktorja preselil iz skupine PSA, je odgovornost, 
da efektuira glavni smoter nove firme – zmanjšanje 
stroškov za raziskave in razvoj s približevanjem neizbežni 
elektrifikaciji industrije.
In ravno z elektrifikacijo Maseratija je začel novi 
zastavonoša MC20, ki je najmočnejši serijski avtomobil 
v ponudbi, ki želi dati vetra Ferrariju, Porscheju in 

zvezde tudi, ko sta v varnem zavetju kabine, ki postavlja 
standarde na področju zvočne in termalne izolacije.
Za »wow« faktor medtem poskrbijo škarjasta vrata, ki se 
kot krila odpirajo proti nebesom, in posebej za uživaškega 
roadsterja rezervirana barva karoserije, ki osnovnemu 
sloju dirkaške sive dodaja kanček akvamarina za skladnost 
s filozofijo neba. Če pa temu dodamo še luksuzno belo 
usnjeno kabino z inserti karbona, je zgodba o športni 
eleganci uresničena.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

športnega »zweisitzerja« s tehnologijo iz kraljice 
motošporta je zagotovljena, a koliko dodatne teže 
prinese konfiguracija spyderja? S preciznim razvojem 
je Maseratijevim inženirjem uspelo, da Cielo na tehtnici 
pokaže le 65 dodatnih kilogramov, kar pomeni, da 
razmerje med močjo in težo ostaja blizu kupejevemu 
odličnemu rezultatu 2,33 kg/KM. Za to je zaslužna 
karbonska šasija, ki bo vsem trem članom družine MC20 
(napovedana je tudi 100% električna izvedba) garantirala 
brezkompromisno rigidnost in odlično vodljivost na 
običajni cesti kot tudi na dirkaški pisti.
Glavna sprememba se torej skriva v zložljivi strehi, ki je 
unikatna v tem segmentu. Nič novega ni, da se lahko v 
dvanajstih sekundah samodejno skrije za sedeža, toda 
inovativna sestava omogoča, da se steklena streha ob 
pritisku na gumb transformira iz prozorne v motno. To 
pomeni, da lahko voznik in sopotnik opazujeta nebo in 
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MC20 Cielo je najmočnejši avtomobil v 
Maseratijevi ponudbi, ki želi dati vetra 
Ferrariju, Porscheju in Aston Martinu. 

mc20 cielo obljublja odlično vodljivost na 
običajni cesti kot tudi na dirkaški pisti.

Aston Martinu. Ta naloga bo od sedaj malce lažja, saj 
sta v borbi dva predstavnika – ob bok kupeju je stopil 
spyder, ki ohranja vse prednosti sorodnika, a jim dodaja 
navdušujoče specifike vožnje zgoraj brez. Ostaja torej 
sredinsko nameščen 3,0-litrski turbopolnjeni šestvaljnik, 
ki 630 konjskih moči pošilja na zadnji kolesni par preko 
8-stopenjskega avtomatika. Zmogljivost pravega 

Za »wow« faktor 
poskrbijo škarjasta vrata, 

ki se kot krila odpirajo 
proti nebesom.
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CESTNA

NOVOSTI

Pisalo se je leto 1967, ko je bila ustanovljena blagovna znamka AMG, ki je tekom let postala sinonim za športno 

zmogljivost. In da bi na primeren način obeležili svojo 55. obletnico, so v Affalterbachu razkrili težko pričakovano 

serijsko inačico ultra ekskluzivnega modela ONE, prvega cestno-legalnega avtomobila s pogonom, prevzetim iz F1.

Mercedes-AMG ONE

FORMULA



Špekulacije o cestni formuli so se začele že 
leta 2016, vendar smo za prvi uvid v novo 
pogruntavščino s podpisom AMG-ja morali 
počakati do jeseni 2017, ko so zapriseženi 

avtomobilisti pridobili nov sanjski avto. Za prehod iz 

konceptne forme v današnjo serijsko, je bilo res potrebno 
kar nekaj časa, ampak moramo priznati, da so bili tudi 
zastavljeni cilji izredno ambiciozni.
Na srečo niso pojedli besede in so dostavili obljubljeno: 
napreden hibridni pogon iz dirkalnika Formule 1, ki v 

Na oblikovalsko filozofijo 
senzualne čistosti so vplivali 

dirkaški bolidi Formule 1.

britanskemu Brixworthu, kjer razvijajo pogonske sisteme 
Formule 1. Skupaj so se lotili predelave pogona iz 
dirkalnika W08, tj. turbopolnjenega 1,6-litrskega V6, ki 
ga spremljajo štirje električni motorji. Eden je integriran 
v turbopolnilnik, drugi je nameščen direktno na motor 
z notranjim zgorevanjem, preostala dva pa poganjata 
prednji kolesni par; le-ta izstopata, saj omogočata vrtenje 
rotorja vse do 50.000 vrtljajev na minuto.
Moč se bo prenašala na vsa kolesa, za vrhunsko vozno 

tem brutalnem bolidu, ki se lahko pelje tudi po cestah, 
razvija več kot 1.000 konjev in dosega hitrosti nad 350 
km/h. Tako se ONE uveljavlja kot prvi avtomobil na svetu, 
ki združuje resno dirkaško zmogljivost v vsakodnevni 
vožnji primerno priključno-hibridno tehnologijo, prav 
tako pa ponuja pogled v prihodnost pogonske strategije 
športnih avtomobilov AMG-ja.
Inovativen projekt je produkt dela oddelka Mercedes-
AMG in motošport strokovnjakov iz njihove baze v 

amg one z dovolilnico za ceste razvija več kot 1.000 konjev in dosega hitrosti nad 350 km/h.
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izkušnjo pa so cestnega dirkača opremili z vektorskim 
navorom. Pri vsakdanjih pogojih bo medtem izjemnega 
pomena rekuperacija, za katero se bo uporabilo vse do 
80 odstotkov zavorne energije, ki bo hranjena v bateriji 
in bo omogočala daljši brezemisijski doseg.
Mislim, da smo objasnili, prav kako napreden je 
pogonski sistem, ki bo sparjen s povsem novim 
7-stopenjskim menjalnikom, ki lahko operira 
avtomatsko ali ročno preko obvolanskih uhljev. Ta 
impresivna kombinacija bo omogočala pošastnemu 
stroju, da do 200 km/h pridrvi v natanko sedmih 
sekundah. AMG-jevci so sicer pred petimi leti prisegli, 
da se bo ONE do dvesto katapultiral v manj kot šestih 
sekundah, a kdo jim lahko zameri ta majcen spodrsljaj?
Osnova za takšne vrhunske vozne karakteristike leži v 
lahkem, rigidnem in močnem monokoku iz ogljikovih 
vlaken, ki prav tako črpa navdih iz sveta Formule 1. Nanj 
so poveznili ekstremno zasnovo zunanjosti, kjer vsak 
delček služi specifičnemu namenu. Na oblikovalsko 
filozofijo senzualne čistosti so vplivali dirkaški bolidi F1 
in po besedah znamke je končni produkt utelešenje 
zmogljivostnega luksuza.
Interier je medtem radikalno oskubljen do osnov; 
najdemo školjkasta sedeža za dva potnika, ki sta 
integrirana v monokok, prilagodljiva so tudi pedala 
in motošport volan, da lahko voznik najde idealni 
vozni položaj. Pod ključne potrebščine spadajo tudi 
dva 10-palčna zaslona, klima in odlagalni prostor s 
transparentnim pokrovom.
Mercedes-AMG bo ustvaril le 275 enot tega resnično 
edinstvenega vozila, s ceno 2,6 milijona evrov. Ta očitno 
ni tako nedosegljiva, saj so vsi primerki že zdavnaj našli 
lastnike, ki so svoj limitirani hyperavto prvič v akciji 
videli na letošnjem Festivalu hitrosti Goodwood.
 
Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Pošasten stroj do 200 km/h pridrvi 
v natanko sedmih sekundah.
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PREZRAČUJEMO ŽE OD LETA 1959.

VARČEVANJE Z
ENERGIJO

ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

PREPROSTO IN POCENI
VZDRŽEVANJE

RUMENA MAJICA 
V PREZRAČEVANJU

Pohitite in izkoristite kar 40 %* šampionski popust na Lunosovo pametno  
prezračevalno enoto i-Vent. Prezračevalni sistemi Lunos so primerni tako za novogradnje  

kot starejše objekte. Njihova vgradnja je hitra, vzdrževanje pa preprosto. 
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Vrhunski decentralni prezračevalni 
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NOVOSTI BMW M3 Touring

Audiju so se začele tresti hlače, saj so sonarodnjaki iz Münchna končno pripravili resnega konkurenta njihovemu 

brutalnemu karavanu RS 4 Avant. Prav ste prebrali, kupe M3 je pridobil dvojčka s podaljšanim zadkom, ki je resda 

bolj prostoren in vsestranski, a ravno tako hudičevo športen, kar je argumentiral z rekordom na zelenem peklu.

M3

s postavitvijo rekorda na Nürburgringu je m3 tekmecem nakazal, kako se zadevi streže.

prvic kot druzinski karavan
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glomazne nosnice in preteče oči, odlično nakazuje 
atletske sposobnosti vozila. Tudi pogled s profila, ki 
razkriva karbonska ogledala in masivna platišča, ne 
pušča dvoma, da gre za izredno športno naravnanega 
karavana, medtem ko zadek gledalca preprosto začara 
z M-ovim dramatičnim difuzorjem, ki hrani četvorček 
izpušnih cevi.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC 

BMW-jeva serija 3 v karavanski izvedbi je 
nedvomno eden izmed najboljših športnih 
karavanov, seveda za tiste z veliko sredstvi na 
bančnem računu. Korenine serije 3 Touring 

segajo v leto 1987, zato lahko rečemo, da pri Bavarcih 
vedo, kaj delajo. In njihova serija 3 v utrip dvigajoči 
izvedbi oddelka M je lep dokaz za to.
M3 Touring je pod kožo identičen kupeju, kar pomeni, 
da gre za enega najbolj norih karavanov na planetu, 
ki bo prej ko slej pridobil globalno bazo oboževalcev, 
najverjetneje očetov z željo po hitrosti, ki bodo znali 
cenili mojstrsko povezavo razburljive vozne dinamike 
in vsakodnevne uporabnosti. 510 konjskih sil, kolikor jih 
pri neukorečnem Touringu generira šestvaljnik z dvema 
turbinama in s tehnologijo iz motošporta, se preko 
8-stopenjskega avtomatika kanalizira na vsa štiri kolesa. 
Seveda gre za modelom M specifično prilagojen xDrive, 
ki v sodelovanju z aktivnim diferencialom glede na 
razmere divjo moč in navor porazdeljuje na sprednji in 
zadnji kolesni par, pri čemer cilja na optimalno stabilnost 
in oprijem tudi ob neizprosni vožnji na dirkališču.
Peklensko vroč karavan za sprint do sto potrebuje le 3,6 
sekunde, do dvesto pa poskoči v 12,9 sekunde – s temi 
statistikami bo gotovo zadovoljil voznika, ki želi krotiti 
agilno, dinamično in zmogljivo vozilo. Še posebej ob 
izklopu sistema DSC, ki utira pot do užitkov v driftanju… 
In da niti ne govorimo o tem, da je še pred uradnim 
debijem zakamufliran M3 Touring s postavitvijo rekorda 
za karavane na slovitem dirkališču Nürburgring nakazal 
tekmecem, kako se zadevi streže.
Novega nemškega karavana bo na cesti res težko 
zgrešiti, saj so pri njegovem oblikovanju uporabili 
dele, namenjene za ekskluzivne primerke z značko M. 
Kričeč črn gobec, ob katerem so nameščene prav tako 
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510 konjskih sil, kolikor jih generira v6 z dvema 
turbinama in s tehnologijo iz motošporta, se preko 

8-stopenjskega avtomatika kanalizira na vsa kolesa. 
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HITER

Bentley Continetal GT Mulliner

KOT STRELA

NOVOSTI

Continental GT je že v najbolj skopo 
konfigurirani različici izraz bogastva, o 
katerem lahko navadni smrtniki le sanjajo. 
Ko pa se na atraktivni karoseriji blešči značka 

Mulliner, gre za najbolj prestižnega, od sedaj dalje pa 
tudi najbolj sposobnega pripadnika klana Bentley, 
ki se izzivalcev loteva z asistenco 650 jeznih konjev. 
Mullinerjeva izvedba se je namreč razveselila prihoda 
vznemirljivega šestlitrskega dvanajstvaljnika, ki ga je 
skupaj s športno nastavljenim podvozjem posodil GT 
Speed. Kot strela hiter Mullinerjev produkt iz mirovanja 
do 100 km/h poskoči v 3,6 sekunde in tako združuje 

najboljše plati luksuznih in zmogljivostnih avtov.
Osnova za dinamično preobrazbo predstavlja 
napredna šasija z novimi tehnologijami, ki povečajo 
športne sposobnosti vozila in obenem ohranjajo 
značilno udobje vožnje. Ključna zadeva je štirikolesno 
krmiljenje, ki GT Mullinerju pri nizkih in srednjih 
hitrostih z vrtenjem zadnjih koles v nasprotni smeri 
od sprednjih omogoča večjo agilnost na krivinah, 
medtem ko pri visokih hitrostih vsa kolesa obrača v 
isto smer za maksimizacijo stabilnosti. Sistem sicer 
poznamo že iz admiralske ladje Flying Spur, a tu igra 
drugačno vlogo; namesto večje okretnosti po ozkih 

Vsa Bentleyjeva vozila so definitivno statusni simboli, a kaj bi potem šele rekli za najbolj hitrega, dinamičnega in 
razkošnega člana modelne družine Continental GT, ki ga je v svoje roke vzela divizija 

za posebna naročila Mulliner?



2021

Sedaj na voljo tudi za 6 oseb!

Izberi svojega:

bo več kot dobrodošla, ko bo ultimativni grand tourer 
raziskoval hitrosti nad 300 km/h.
Ker kljub prepričljivim voznim karakteristikam, 
Continental GT Mulliner v svojem bistvu ostaja 
eleganten premagovalec razdalj in ne surov športnik, 
je na zunaj njegov potencial prikazan z detajli, ki jih bo 
opazilo le izurjeno oko. Ključen vizualni poudarek so 
krasna 22-palčna platišča, ki jih ob sprednjih blatnikih 
spremlja kromirana značka Mulliner. Spremembe v 
kabini medtem niso tako diskretne. Ekstravagantno 
diamantno prešito usnje namreč govori zgodbo o 
presežku, ki predstavlja vrh ponudbe proizvajalca iz 
Crewa.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

mestnih stezicah je glavni cilj tehnologije, ki sodeluje 
z elektronsko nadzorovano zaporo diferenciala, 
večja prepričljivost v hitrih zavojih. Inženirji so 
pri vseh voznih načinih rekalibrirali delovanje 
štirikolesnega pogona in porazdelitve navora, da bi 
zagotovili znatno spremembo v obnašanju vozila. 
Ker kljub agresivnejšemu značaju niso želeli delati 
kompromisov pri udobju, so na miru pustili znamkino 
aktivno zračno vzmetenje in sistem Dynamic Ride, ki 
s pomočjo 48-voltne tehnologije nevtralizira sile pri 
zavijanju. Seznam novosti zaključujejo karbonsko-
keramične zavore, ki omogočajo prihranek teže v 
višini 33 kg ter obljubljajo vrhunsko zavorno moč, ki 
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Gre za najbolj prestižnega, pa tudi najbolj 
sposobnega pripadnika klana Continental GT.



NOVOSTI
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Ferrari SP48 Unica

UNIKAT
iz Maranella

Na našem planetu obstaja vedno več milijarderjev, ki želijo svoje garaže polniti izključno z limitiranimi izdajami 
prestižnih proizvajalcev. Ekskluzivno za takšne mecene avtomobilske umetnosti deluje Ferrarijev oddelek 
posebnih projektov, katerega najnovejši sadovi dela so se realizirali v obliki dvosežednika, tako spektakularnega, 
da nam je prekleto žal, da je unikat.



Najbolj izbrani skupini produktov iz Maranella, 
ki izžarevajo edinstveno dušo, povsem 
prilagojeno individualnim željam enega 
kupca, se je pridružila senzualno dizajnirana 

SP48 Unica. Ustvarjena je bila za dolgoletnega klienta, 
ki je bil močno vpet v proces snovanja svojega 
idealnega avtomobila, s poslanstvom osvajanja dih 
jemajočih hitrosti v unikatnem slogu.
Tej ideji je sledil Ferrarijev oblikovni center pod taktirko 
Flavia Manzonija, zaslužen za drzno interpretacijo 
dvosedežnika F8 Tributo, ki je po mnenju mnogih 
eden najbolj poželjivih avtomobilov današnjih časov. 
Kljub temu da jim je obstoječi model služil kot temelj, 
je bilo dela še in še, saj so želeli povsem zadostiti željam 
stranke. Športna berlinetta s svojimi skulpturiranimi 
površinami, vpadljivimi linijami in samozavestno 
držo sicer ohranja DNK originala, toda po enemu letu 
oblikovnih naporov je pridobila samosvoj karakter. Za 
to so zaslužne obsežne modifikacije žarometov, maske 
in spremljajočih odprtin za zajem zraka z osupljivim 
vizualnim efektom, ki ga dodatno poudarjajo črno 
obarvani A-stebrički. Ti so del kontrastne barvne 
sheme, pri kateri se tradicionalna Ferrarijeva rdeča 
druži z večno črno. Prav poseben element predstavlja 
centralni del strehe z grafiko prelivanja barv v 
heksagonalni obliki, ki se v navezi s pokrovom motorja 
odlično sklada z identiteto obraza avtomobila. Za 
doseg sofisticirane igre simetrije je bilo žrtvovano 
zadnje okno, za odmik od klasike pa ubrana nova 
smer z izredno tankimi svetili na zadku, ki predstavljajo 
elegantno alternativo poznanemu paru okroglih luči.

Ker gresta forma in funkcija z roko v roki, so Italijani 
morali poskrbeli tudi za aerodinamičo plat vozila, da 
bo Unica brez težav sledila svojemu »običajnemu« 
bratu F8 Tributo. Zmogljivost bi morala biti na enaki 
ravni, saj srce avtomobila ostaja turbopolnjeni osmak, 
ki je že večkrat slavil na nagradah Mednarodni motor 
leta. Ferrarijev V8 je v svetu avtomobilizma resnično 
merilo športnosti in voznega užitka, ki v dvosedežniku 
vseh 710 KM dostavlja brez kakršne koli turbo luknje 
in ob tem ustvarja veličastno zvokovno sled. Podviga 
0-100 in 0-200 km/h doseže v 2,9 in 7,8 sekunde, to 
krasno pospeševanje pa se ustavi, ko cager pokaže 
številko 340.
S predelavo kabine, ki jo krasi razkošna alkantara s 
šesterokotnim motivom, repliciranim iz eksterierja, so 
Italijani finalno dokazali, da so unikat z emblemom 
poskočnega konjiča izpilili do popolnosti in da bo 
predmet občudovanja, kjerkoli se bo pojavil.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Prav poseben element predstavlja 
centralni del strehe z grafiko prelivanja 

barv v heksagonalni obliki.

42  Avto+šport



Avto+šport  45  44  Avto+šport

novosti Mercedes-Benz GLC

V TRETJE 
GRE
RADO

Mercedes-Benz resda hiti proti totalno električni prihodnosti in pridno razvija celo vrsto novih modelov, kot so 
EQA, EQB, EQE in EQS, vendar to ne pomeni, da upe ne polaga tudi na svojo tradicionalno ponudbo, vključno s svojim 
globalno najbolje prodajanim vozilom – luksuznim športnim terencem GLC, ki je ravnokar zaživel v novi generaciji.



Mercedes je v segment srednje velikih SUV-
jev vstopil leta 2008 z modelom GLK, ki 
se je želel uveljaviti kot »trendsetter« 
v vzpostavljajočem se razredu vozil, ki 

vztrajno raste še danes. Pri tem se je opiral na škatlasto 
oblikovanje v stilu kultnega G-ja, ki je oče vseh športnih 
terencev z značko trikrake zvezde. GLK je sedem let 
kasneje na račun preimenovanja celotnega prodajnega 
portfelja zaživel kot GLC, ki je želel stranke v nakup 
prepričati z dinamičnim karakterjem in naprednimi 
varnostno-asistenčnimi sistemi – in jih tudi je, saj so 
po svetu prodali več kot dva milijona in pol primerkov. 
Prevrtimo v leto 2022, ko je pred nami tretja generacija 

modela, ki prav tako stavi na spretno smukanje po 
cestah – njegovi stvaritelji si celo upajo trditi, da gre za 
najbolj dinamičen model iz njihove kolekcije SUV-jev.
Pa ne zgolj to, GLC je že dve leti zapored prodajno 
najuspešnejši Mercedes, zato je bilo v prenovo vloženo 
veliko premisleka, kajti v igri so veliki denarci. Kocka 
je padla in kravatarji so odločili, da bodo od zdaj dalje 
model tržili izključno kot hibrid, toda v dveh iteracijah: 
priključno hibridni in blago hibridni z 48-voltno 
tehnologijo. Pri prvi skupini asistenca elektrike z 
močjo 100 kW omogoča domet 100 kilometrov, kar 
pomeni, da bodo vsakodnevne rute lahko realizirane 
brez oddajanja škodljivih izpustov. Ob tem s porabo 
ekonomične štirivaljne enote obljubljajo zadovoljivo 
agilnost zaradi 440 Nm navora električnega motorja, 
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ki zagotavlja vožnjo na strelo do hitrosti 140 km/h. 
Polnjenje baterije s kapaciteto 31,2 kWh bo na 
polnilnici DC trajalo okrog 30 minut, stranke pa si za 
večjo priročnost vedno lahko omislijo domači Wallbox.
GLC bo svoja glavna tekmeca – Audija Q5 in BMW-
ja X3, prav tako želel nadvladati s svojo podobo in 
možgančki. Pa začnimo z zunanjim dizajnom, kjer 
Nemci niso odkrivali tople vode. Gre bolj za evolucijo 
kot revolucijo, a ohranitev že poznanega stila je 
pričakovana, glede na to, da prodajne številke več kot 
očitno pričajo, da je potrošnikom videz GLC-ja všeč. 
Proporcije so podobne, a malce podaljšano telesce 
(+61 mm) prispeva k povečanemu prtljažniku, ki sedaj 
pogoltne več kot spodobnih 620 litrov prtljage.
Večji korak naprej so v Stuttgartu storili na področju 
tehnologije in ergonomije v kabini; tudi tu sicer ne 
gre za še nevidene inovacije, saj smo se z najnovejšo 
generacijo sistema MBUX s pripadajočima digitalnima 
zaslonoma spoznali že ob debiju razreda C, na katerem 
je GLC baziran. Voznik bo tako lahko preko pametnega 
pomočnika, aktiviranega z nagovorom »Hey Mercedes«, 
upravljal z raznolikimi funkcijami avtomobila.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

GLC je že dve leti zapored prodajno 
najuspešnejši Mercedes-Benz.
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od zdaj dalje bodo model glc tržili izključno kot hibrid, 
toda v dveh iteracijah: priključno hibridni 
in blago hibridni z 48-voltno tehnologijo. 
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ZANIMIVOSTI Festival hitrosti Goodwood

Hrbtenica slovitega Festivala hitrosti Goodwood 

je ozka, ovinkasta, 1,9 kilometra dolga cesta, ki 

teče navkreber skozi ozemlje posestva Goodwood 

House v angleškem Sussexu. Številna legendarna 

vozila iz zgodovine avtomobilizma, od čistokrvnih 

dirkalnikov do impresivnih serijskih strojev z 

letnicami rojstva vse od 1930 do 2022, se je 

doslej pognalo po zahtevni poti, ki terja 

dobro mero poguma za volanom. Že najmanjši 

dotik trave, ki teče vzporedno s cestnim 

trakom, lahko namreč pomeni katastrofo.
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In katere so bile letos največje zvezde, ki so se podale 
na zahteven vzpon? Na prvem mestu je treba gotovo 
omeniti Bugattija, ki je na Otok pripeljal tri ikone, ki 
so vsaka na svoj način potiskale meje avtomobilske 

zmogljivosti. Trojec rekorderjev, odetih v vpadljivo črno-
oranžno preobleko – Veyron 16.4 Super Sport, Veyron 
16.4 Grand Sport Vitesse in Chiron Super Sport 300+ – 
je povsem navdušil množico. To niti ne preseneča, saj je 
slednji najhitrejši serijski superavtomobil v zgodovini, ki 
je septembra 2019 na nemškem testnem dirkališču Ehra-
Lessien kot prvo vozilo na planetu podrl mejnik 300 milj 
na uro (483 km/h).
Ljubitelje avtomobilskih hlapov je poleg Bugattijeve 
flote s skupno močjo 4.000 konjskih moči, ki je bila 
prvič skupaj na javnem sprehodu, aktiviral tudi Porsche, 
ki je atraktiven dogodek izkoristil za debi električnega 
prototipa GT4 ePerformance, katerega potencial je na 
stezi dokazal 4-kratni zmagovalec dirke 24 ur Le Mansa 
v kategoriji GT, Richard Lietz. Inovativnemu vozilu, ki 
bo naslednji dve leti potoval po svetu in demonstriral 
možnosti za raznolike dirkaške formate, je ob boku stal 
hibridni bolid Porsche 963, ki se podaja v lov na zmage 
na največjih vzdržljivostnih dirkah na svetu.
Z motošport temo je nadaljeval Mercedes, ki je zahteval 
pozornost s triom vizionarskih vozil, ki kažejo na 
tehnološki primat znamke s simbolom trikrake zvezde. 
Spektakularnemu hibridnemu hyperavtu z dovolilnico 
za vožnjo po cestah Mercedes-AMG ONE, ki je premierno 
pred publiko pretegnil svoje noge, sta se pridružila 
izjemen oblikovni koncept Vision AMG in Vision EQXX, 

najbolj učinkovit Mercedes-Benz v zgodovini, ki je 
nedavno z enim samim polnjenjem prevozil 1.202 
kilometra dolgo razdaljo od Stuttgarta do Silverstona 
in Brixwortha. Ker AMG letos beleži svojo 55-letnico, 
so Nemci v sklopu praznovanj prav tako na ogled 
postavili skupino svojih najprepoznavnejših športnikov 
iz preteklosti in sedanjosti.
Pomemben jubilej je proslavljal tudi zmogljivostni 
podaljšek BMW-ja, slavni oddelek M, ki je abrahama 
obeležil tako, da je po hriboviti stezi zapodil dve 
vznemirljivi novosti: M3 Touring – prvega karavana serije 
3 z značko M in M4 CSL, ki je najhitrejši serijski produkt z 
dežele Bavarske, ki se je kadarkoli preizkusil na zloglasni 
stezi Nürburgring Nordschleife. Zraven je svoje mišice 
napenjal nov član voznega parka varnostnih avtomobilov 
iz prvenstva motoGP, katerega BMW M sponzorira že od 
leta 1999.
Na festivalu je slavil še Bentley, ki se je s parado desetih 
historičnih avtomobilov spomnil na leto 1982, ko je luč 
sveta ugledal Mulsanne Turbo, njihov prvi turbopolnjeni 
predstavnik. Tem so se pridružili najnovejši člani linije 
S: Continental GT S, Continental GTC S in Flying Spur S, 
katerih bistvo je prav tako turbopolnjeni V8 s 550 konji. 
Britansko aristokratskost je utelešal tudi Rolls-Royce, ki je 
v Sussexu razkazal najboljše iz svojega programa Black 
Badge – po meri narejene kreacije v živahnih odtenkih, 
ki pričajo o ustvarjalnosti znamkinih oblikovalcev in 
inženirjev.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

presented by
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TESTI BMW iX xDrive50

Če morda kdo na prvo žogo skomigne z rameni ob pogledu na BMW-jevega novega zastavonošo, češ da je prevelik, 
nič kaj lep in škatlast, mu ne gre zameriti, saj imajo vsake oči svojega malarja. A ko odpreš vrata avtomobila, 

sedeš vanj in se zapelješ, takrat ti je jasno, da je dejstvo, da je BMW iX ta hip višek avtomobilskega razvoja.

Avto+šport  55  

IKONA
udobja



potniki lahko sprostijo od stresnega vsakdana. Razkošen 
ambient je sproščujoč, kar so dosegli z nežnimi toni, 
naravnimi, vrhunskimi materiali, minimalističnim 
dizajnom in velikanskim panoramskim oknom, ki v 
prostor spušča obilico naravne svetlobe, kar pa se lahko 
v sekundi spremeni, saj lahko preko stikala enostavno 
zatemnimo celotno panoramsko steklo.
Sedeži oziroma bolje rečeno, usnjeni fotelji, so eni izmed 
bolj udobnih, kar smo jih preizkusili v avtomobilih, le 
primanjkuje jim bočne opore. Občutek imaš, kot da sediš 
doma v moderni dnevni sobi v udobju svojega kavča. 
Navduši tudi prostornost v kabini, saj med potnikom in 
sopotnikom ni nobenega grebena, kjer je ponavadi skrit 
pogonski prenos, tako da bo prostora tudi za kolena in 
tiste z daljšimi nogami več kot dovolj tako v prvi kot 
tudi v drugi sedežni vrsti. Pred voznikom je futuristično 
odrezan volanski obroč, ki izjemno lepo sede v roke, 
izgleda pa kot krmilo iz kakšnega vesoljskega plovila. Za 
njim se nahaja velik ukrivljen zaslon z dvema ekranoma z 
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Bordo rdeči karoseriji se za atraktiven kontrast 
lepo podajo številni okrasni detajli v bakreni barvi. 

Sedeži so eni izmed najbolj 
udobnih, kar smo jih doslej 
preizkusili v avtomobilih.

Sposobnost: BMW iX xDrive50 z enim 
polnjenjem prevozi prb. 500 kilometrov.
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Pred dvanajstimi leti je BMW lansiral projekt i kot 
del svoje strategije za prihodnost in tako na 
ceste poslal popolnoma električni i3 in hibridni 
i8. Kasneje je BMW pridno širil svojo pogonsko 

paleto z raznoraznimi hibridnimi modeli, pred dvema 
letoma pa je na osnovi modela X3 lansiral popolnoma 
električno različico SUV-ja iX3, ki pa ni požela toliko 
pozornosti, kot so si pri znamki nadejali. Nato so Bavarci 
predstavili koncept iNext, ki je kaj hitro ugledal luč sveta 
tudi v serijski obliki pod modelom iX. Razvili so ga povsem 
na novo, ima pa tudi nekaj elementov izposojenih in 
nadgrajenih iz modela iX3. 
Bavarski oblikovalci so širšo avtomobilsko javnost prvič 
konkretneje razburili s predstavitvijo nove štirice, ki je 
premierno nosila popolnoma preoblikovano masko z 
velikanskima pokončnima ledvičkama, a čedalje bolj se 
zdi, da smo se z njimi že sprijaznili in se jih navadili. Še 
bolj kot štirici pa pristoji novi dizajn maske popolnoma 
električnemu modelu iX, kjer se velikanska maska dosti 
lepše zlije z zajetno karoserijo električarja.
Avtomobil s svojo velikostjo in obliko nedvomno zopet 
premika meje poznanega, vsakdanjega, s svojo pojavo 
na cesti namreč izstopa že na kilometer daleč. Da gre 
za popolnoma električni avtomobil, ni težko ugotoviti, 
saj to razkrivajo spredaj popolnoma zaprta maska, 
vrata z integriranimi kljukami in delno zaprta, 21-palčna 
aerodinamična platišča. Bordo rdeči karoseriji se za 
atraktiven kontrast lepo podajo številni okrasni detajli v 
bakreni barvi. Sicer pa, ko vidiš avtomobil voziti po cesti, 
enostavno ne izgleda, kot da je s tega planeta oziroma 
pomisliš, da je ušel nazaj iz prihodnosti. 
Še posebej na to nakazuje njegov moderen, futurističen, 
minimalističen interier, ki je postal mobilno okolje, kjer se 



informativni izračun mesečnega obroka: 1.513,71 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

najnovejšim vmesnikom osme generacije, ki je eden 
boljših, če ne najboljši na avtomobilskem tržišču. Po 
novem je prevzel funkcijo stikal klimatske naprave 
in ogrevanja sedežev, kar pomeni, da je treba za 
spreminjanje temperature vedno klikniti najprej 
na ekranu na klimatizacijski meni, šele nato lahko 
izberemo želeno funkcijo.
Testni iX v sebi nosi 115-kilovatno baterijo, ki se ponaša 
z visoko stopnjo recikliranja. Za njeno proizvodnjo 
so uporabili izključno energijo iz obnovljivih virov. 
V različici xDrive50 proizvede 523 konjskih moči in 
do stotice pospeši v zgolj 4,6 sekundah, in to kljub 
veliki, 2,5-tonski masi vozila. Vzmetenje je zračno 
in skupaj s prilagodljivimi blažilniki poskrbi, da je 
vožnja vseskozi maksimalno udobna, k izdatnemu 
udobju pa pripomore tudi neverjetno dobra zvočna 
zatesnitev kabine.
Tovarna sicer navaja, da je z enim polnjenjem 
mogoče prevoziti okoli 600 kilometrov, v realnih 
razmerah pa bi moral biti doseg med 400 in 500 
kilometri povsem dosegljiv. Ker lahko vase sprejme 
tok z 200 kilovati, pomeni, da bo na ultra hitri 
polnilnici do 80 odstotkov napolnjen v pol ure. Je 
pa vprašanje, koliko jih boste dejansko srečali na 
cestah, saj trenutni bavarski tehnološki biser v takšni 
konfiguraciji stane 135 bruseljskih tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

motor
baterija

moč
navor

pospešek
največja hitrost

poraba
doseg(WLTP)

mere
teža

prtljažni prostor
cena vozila

električni
105,2 kW
385 kW (523 KM)
765 Nm
4,6 s (0-100 km/h)
200 km/h

31 kWh/100km
500-600 km
4.953 / 1.696 / 
2.510 kg
500 l
135.113 EUR (s popustom)

Tehnični podatki

VEČ NA 
WWW.SLOWATCH.SI
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Kia Sportage 1.6 T-GDI LX Fresh
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SPORTAGE
PO IZBIRI

SLOVENCEV

Priljubljena Kia Sportage se na cesti vozi že v svoji peti generaciji, ki je bila prvič prilagojena oziroma oblikovana 
izključno za evropske kupce oziroma evropski trg.

TESTI



informativni izračun mesečnega obroka: 282,31 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.598 ccm
110 kW (150 KM)
250 Nm pri 4.000 vrt./min.
6-stopenjski ročni
10,3 s (0-100 km/h)
189 km/h

6.8 l/100 km
150 g/km
4.515 / 1.865 / 1.645 mm
1.451 kg
54 l
591 l
25.199 EUR (s popustom)

Tehnični podatki

Novi Sportage je tako kot sestrski Hyundai 
Tucson zgrajen na novi platformi N3, ki 
je prilagojena hibridno-električnemu 
pogonskemu sklopu. Da bo novi Sportage 

lahko pokril širok spekter potreb in zahtev strank, pa 
poleg visoko naprednih blagih, priključnih in klasičnih 
hibridov, še vedno ponuja možnost izbire bencinskega 
ali dizelskega motorja z notranjim zgorevanjem. In 
takšnega smo preizkusili tudi sami. Pravzaprav je bil 
testni Sportage opremljen tako, kot bi ga naročila večina 
Slovencev. Pod pokrovom motorja se je vrtel 1,6-litrski 
turbo bencinski motor s 150 konjskimi močmi, ki se je 
izkazal odlično. Tako na področju zmogljivosti kot tudi 
na področju varčnosti, z ugodno porabo pod 7 litri na 
100 prevoženih kilometrov. Moč se je preko ročnega 
menjalnika prenašala zgolj na prednji kolesi, kar je tudi 
najbolj pogosta izbira slovenskih kupcev. Na voljo sta 
sicer tudi štirikolesni pogon in samodejni menjalnik, ki 
pa bi avtomobilu ceno občutno dvignila.
Paket LX Fresh predstavlja nekakšno zlato sredino 
opreme, pri čemer kupec dejansko ne bo pogrešal 
ničesar, od navigacije, dobrega ozvočenja in ogrevanih 
sedežev do vzvratne kamere. Peta generacija je prinesla 
povsem novo zasnovo notranjosti, kjer izstopata dva nova 
zaslona z diagonalo 12,3 palca, ki sta skupaj združena 
pod eno samo veliko stekleno ukrivljeno površino. Pod 
velikim ekranom najdemo površino na dotik, ki lahko 

prikazuje funkcije klimatske naprave, lahko pa prevzame 
funkcijo osrednjega menija in njegovih bližnjic.
Po slovenskih standardih konfigurirana Kia Sportage 
je tako več kot soliden družinski sopotnik za izredno 
sprejemljivih oziroma konkurenčnih 25 tisočakov, ki bo 
na cestah s svojo drzno podobo nedvomno izstopal, 
nezahtevnega kupca in potnike pa bo razvajal tudi z 
notranjo vsebino.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Sportage bo na cestah 
s svojo drzno podobo 
nedvomno izstopal.

VEČ NA WWW.SLOWATCH.SI
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TESTI Jeep Gladiator 3.0 V6 Overland
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Cestni
GLADIATOR

Jeep JE IME GLADIATOR za svoj poltovornjak prvič uporabil že leta 1964.

Pokončno vetrobransko steklo, dva okrogla žarometa in sedem vertikalnih odprtin med njima. Vsak avtomobilski 
zanesenjak bo vedel, da govorimo o Jeepu, ki se s svojim Gladiatorjem po novem postavlja ob bok kar močni 
konkurencu pick-upov.



Pa da ne bo pomote, Jeepov Gladiator nima nič 
skupnega s filmom »Gladiator«, kjer je v glavni 
vlogi blestel Russell Crowe, saj je Jeep to ime za 
svoj poltovornjak prvič uporabil že leta 1964.

Novi Gladiator temelji na 4. generaciji ikoničnega 
Wranglerja, kjer v ospredju ostaja oglat dizajn karoserije 
z izrazito poudarjenimi boki in blatniki. Spredaj najdemo 
dva prepoznavna, okrogla žarometa, med njima pa 
sedem pokončnih odprtin na maski, prepoznavna 
klasika, le, da so ji tokrat raztegnili zadek in zadaj namestili 
zajeten keson.
Hkrati je to tudi prvi Jeep s štirimi vrati, s čimer lahko 
prevaža do pet oseb in obilico tovora v tovornem, 
več kot meter in pol dolgem kesonu. Morda podatek, 
da gre v keson zgolj za 613 kg tovora. Ob konkurenci, 
ki ponuja dosti boljšo nosilnost, razočara, zato pa ne 
razočara njegova sposobnost vleke s kljuko, saj lahko za 
seboj vleče do 2,7 tone težak tovor, kar pa je že lahko kar 
konkretno plovilo, denimo.
Tudi v kabini se Gladiator nič kaj ne razlikuje od 
klasičnega Wranglerja, delovno okolje je po »ameriško« 
kar malo nasičeno z obilico fizičnih stikal, armaturka 
je kratka in pokončna, med sedeži pa najdemo pravo 
mehansko ročno zavoro, prestavno ročico samodejnega 
menjalnika, kakor tudi prestavno ročico za upravljanje s 
pogonom.
Za pogon skrbi zgolj in samo 3,0-litrski turbodizel z 264 
konjskimi močmi, ki se odlično ujame s karakterjem 
avtomobila. Ravno prav glasen in robusten je, na terenu 
blesti, povsem sprejemljivo pa se pelje tudi po urejenem 
cestišču. Dobro sodeluje z osemstopenjsko avtomatiko 
in povprečno na 100 kilometrov popije približno 11 litrov 
nafte. Za kar konkreten odriv z mesta poskrbi 600 Nm 
navora, 8,6-sekundni pospešek do 100 pa je za takšnega 
orjaka tudi zgovoren.

V osnovi se navor prenaša na zadnji kolesni par, kar 
pomeni, da bo vožnja po urejenem cestišču manj 
naporna in bolj varčna, kot če bi se neprestano vozili 
na vse štiri. Seveda po potrebi oziroma želji ročico 
pogona prestavimo v način 4H auto, kjer se po potrebi 
ob izgubi oprijema vključita še prednji kolesi, v načinu 
4H part-time je štirikolesni pogon stalen, v načinu 4L, ki 
je namenjem bolj ekstremnemu premagovanju terena, 
pa se za zares temeljito plezanje vklopi še reduktor. 
Seveda ne manjkata niti zapora zadnjega diferenciala 

niti konkretna zaščita podvozja, po želji pa tudi prave 
terenske pnevmatike. S 25,3-centimetrsko oddaljenostjo 
od tal je sposoben broditi tudi po 76 centimetrov 
globoki vodi, do hitrosti 8 km/h. Seveda je tu še cel kup 
terenskih pripomočkov v obliki senzorjev in kamer, z 
velikim vstopnim, predhodnim in izstopnim kotom pa je 
nedvomno eden izmed redkih pravih klenih terencev, ki 
najbolj uživa v premagovanju ovir. Vožnja z Wranglerjem 
je vedno bila nekaj posebnega, tako na terenu kot izven 
njega, kjer ne blesti najbolje. A ravno zato, ker je tako 

Novi Gladiator temelji na 4. 
generaciji ikoničnega Wranglerja.
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Za pogon skrbi zgolj in samo 3,0-litrski turbodizel z 
264 km, ki se odlično ujame s karakterjem avtomobila. 
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

šestvaljni, vrstni, turbodizelski
2.987 ccm
197 kW (264 KM)
600 Nm pri 1.400 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
8,6 s (0-100 km/h)
177 km/h

11,5 l/100 km
249 g/km
5.591 / 1.894 / 1.843 mm
2.478 kg
71 l
1.005 l
73.740 EUR (s popustom)

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 826,13 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

drugačen in nevsakdanji, na cesti bi rekel celo neroden, 
je avtomobil zanimiv in v vozniku prebudi občutke in 
čustva, ki jih v veliki večini, večina avtomobilov ne.
Na voljo sta samo en motor in en menjalnik, kupec pa 
lahko izbira med dvema paketoma opreme. Prvi je 
Overland, s katerim je bil opremljen testni primerek in se 
z imenom poklanja tovornemu vozilu, ki ga je podjetje 
Williys Overland izdelovalo med letoma 1947 in 1965, 
drugi pa je štiri tisočake dražji paket Launch Edition, ki 
predstavlja nadgradnjo paketa Overland.
Večjega oziroma daljšega avtomobila na slovenskih 
cestah skorajda ni mogoče srečati. Od klasičnega 
4-vratnega Wranglerja je daljši več kot 70 centimetrov, 

skupno v dolžino meri 5,59 metra, od tega samo medosje 
meri 3,5 metra, širok je 1,89 metra, visok pa vse do 1,91 
metra, odvisno od konfiguracije strehe. Tudi Gladiatorju 
lahko, tako kot klasičnemu Wranglerju, za še bolj pristno 
pustolovsko avanturo odstranite vrata, streho, celo 
zložite vetrobran, pa še kaj se verjetno zloži oziroma 
odstrani, a se njegova uporabnost in funkcionalnost 
samo še povečata. Kleni terenec ameriških korenin za 
evropskega kupca ne bo najbolj poceni. Cena se začne 
pri 62 tisočakih za različico Overland, z nekaj dodatne 
opreme pa cena hitro poskoči nad 70 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

NEW
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TESTI Hyundai Kona Electric 64 kWh Impression
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HYUNDAI,
sedi,
5

Ker je avtomobilski svet preplavila SUV manija in tovarne vse več energije in denarja vlagajo v elektrificirane 
modele, so pri Hyundaiju pred petimi leti na trg poslali električnega križanca manjšega razreda, Kono Electric, 
ki se je izkazala za enega izmed najboljših in cenovno dostopnih električnih avtomobilov.



motor
baterija

moč
navor

pospešek
največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

prtljažni prostor
cena vozila

električni
64 kW
150 kW (204 KM)
395 Nm
7,9 s (0-100 km/h)
167 km/h

20 kWh/100km
0 g/km
4.205 / 1.800 / 1.555 mm
1.750 kg
332 l
43.560 EUR (s popustom)

Tehnični podatki

Kona kljub prenovi elektrificirane različice ostaja eden izmed 
boljših električnih avtomobilov na trgu, ki se lahko pohvali 
z zadostnim električnim dosegom. S prenovo so oblikovalci 
želeli električno izvedbo Kone še malce bolj ločiti od različic 

na notranje izgorevanje, zato so sedaj prednjo zaprto masko povsem 
zgladili, kar prinaša boljšo aerodinamiko, v duhu katere so dodali tudi dve 
novi odprtini na prednjem odbijaču. Temu sledijo futuristično oblikovana 
platišča za čim manjši upor, malce pa so spremenili tudi obliko luči v 
spodnjem nivoju. Električna različica ima, za razliko od klasične, vse 
obrobe blatnikov v izbrani barvi karoserije.
Kupci imajo še vedno možnost izbire med dvema kapacitetama 
baterije, in sicer med manjšo, z močjo 39,2 kWH, in večjo, z močjo 64 

kWh. Od izbire velikosti kapacitete 
baterije so pogojene tudi zmogljivosti 
elektromotorja, ki pri vstopnem 
modelu proizvede 100 kW (136 KM) 
in 150 kW (204 KM), v kombinaciji z 
večjo zmogljivostjo baterije, ki smo jo 
preizkusili sami in bi svetoval vsakemu 
bodočemu kupcu električne Kone, da 
poseže po njej. Z enim polnjenjem je 
tako rekoč mogoče prevoziti okoli 400 
kilometrov, pri čemer smo zabeležili 
povprečno porabo pod 20 kWh na 
prevoženi kilometer. Pri tem pa dejansko 
ni treba sklepati kompromisov ob 
uporabi klime, radia in podobnih drugih 
porabnikov energije. 200 konjskih moči 
in nemuden navor poskrbita, da bo 
Kona vedno v nizkem štartu. Velika 
kapaciteta baterije pa poskrbi, da Kona 
lahko z enim polnjenjem prevozi do 
400 kilometrov dolgo razdaljo. Podvozje 
in težišče avtomobila sta zelo dobro 
naštudirana, saj se električna Kona pelje 
izjemno udobno, hkrati pa je podvozje 
ravno prav togo, da lahko avtomobil 
samozavestno hitreje zapodite čez 
kakšen ovinek, pri čemer se avtomobil 
ne bo pretirano zibal.
Za še več udobja na poti so pri Hyundaiju 
posodobili tudi multimedijsko in 
varnostno ponudbo, ki jo zaznamujeta 
najnovejša različica tehnologije Bluelink 
in trije novi varnostni sistemi: sistem 
za preprečevanje trčenja z vozilom v 
mrtvem kotu, sistem za preprečevanje 
trčenja s prečno vozečim vozilom pri 
vzvratni vožnji ter sistem za opozarjanje 
na nevarnost pri izstopanju iz vozila.
Prenovljena električna Kona bo 
premierno opremljena z digitalnim 
zaslonom merilnikov v velikosti 10,25 
palcev, opcijsko pa bo mogoče izbrati 
osrednji ekran v enaki velikosti.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

posodobili so tudi multimedijsko in varnostno ponudbo.

informativni izračun mesečnega obroka: 488,02 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

Vodilni na področju 
digitalnega odpravljanja šumov*

Samo glasba. Nič drugega.
Procesor QN1 za odpravljanje  
šumov visoke ločljivosti

*Na voljo od 21. aprila 2020. Glede na rezultate raziskave družbe Sony Corporation; meritve opravljene v skladu s smernicami JEITA.  
Za trg slušalk z ovratno zasnovo in brezžičnim odpravljanjem šumov

NOVO  

NA TRGU

Avgust 2020WH-1000XM4

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

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

 SRCEoceana
Sunseeker 90 Ocean

Spektakularna novost britanskega proizvajalca Sunseeker je idealna za križarjenja na dolgih 
razdaljah, saj z inovativno uporabo prostora in naprednimi tehnološkimi rešitvami omogoča doseči 
prej nedosegljivo. 90 Ocean je resnično čudovit primerek vrhunskega dizajna in inženiringa, kjer je 
vsaka podrobnost nič manj kot izjemna.



Pri Sunseekerju so v začetku 
leta osupnili navtični 
svet z lansiranjem ne le 
enega novega modela, 

temveč celotne produktne linije. 
Vseh pet plovil, združenih pod 
oznako »Famous Five«, zaznamuje 
izrazito privlačna oblikovna smer, 
ki najbolj pride do izraza pri kraljici 
novo nastale družine: 27-metrski 
flybridge jahti 90 Ocean. Ta želi 
Sunseeker popeljati v nove višave 
s postavljanjem standardov na 
področju prostornosti – ponaša 
se s skoraj 30 odstotkov večjim 
izkoristkom prostora, zahvaljujoč 
novemu dizajnu premca, ki z drznimi 
linijami ustvarja silhueto, ki bo 
pritegovala pozornost v vsaki luki, v 
kateri se bo jahta zasidrala.
Ključni prostor za druženje družine 
in prijateljev je beach club na krmi, 
ki meri preko 6x4 metre in izstopa 
z raznolikimi možnostmi za zabavo 
in sprostitev. Potniki lahko lovijo 
sončne žarke na ležalnih površinah, 
ki omogočajo več razporeditev 
sedežev, pri čemer je pogled lahko 
usmerjen proti kokpitu in prijateljem, 
ki ob srkanju šampanjca posedajo 
na udobnih zofah, ali na drugo 
stran, h kolegom, ki se namakajo 
v morju in uživajo v vožnji vodnih 
igračk. Priložnosti za dvig adrenalina 
je precej, saj garaža ob hidravlično 
operirani platformi za povsem 
preprosto splavitev hrani vodni 
skuter, dva SeaBoba in še Williamsov 
tender 460 SportJet. 
Impresivni flybridge medtem ponuja 
idealno mesto za obedovanje 
na svežem zraku ob čudovitemu 
razgledu na horizont. Okusen obrok 
bo lahko pripravil eden od štirih 
članov posadke, ali pa se bo lastnik 
sam preizkusil v peki na žaru, ob tem 
pa bo njegov kompanjon uporabil 
popolnoma opremljen wet bar za 
mešanje zanimivih koktejlov. Skrbi 
glede zaščite pred soncem odpadejo, 
saj za senco zunanje jedilnice skrbi 
inovativna karbonska trda streha z 
zložljivim nadstreškom. V primerjavi 

Impresivni flybridge ponuja idealno mesto za obedovanje 
na svežem zraku ob čudovitemu razgledu na horizont. 

s konkurenčnimi plovili je flybridge pri modelu 90 Ocean 
za kar četrtino večji, kar pomeni, da lahko kupec nanj 
pozicionira celo luksuzen infinity bazen.
Perfekten kotiček za socializacijo katerih od desetih 
gostov, kolikor jih na krov povabi jahta, predstavlja 
tudi premec s 360-stopinjskimi možnostmi za sedenje, 
z mizami iz tika in s centralno pozicionirano ležalno 

blazino z električno nastavljivimi nasloni. Prostor, ki je 
čez dan zaščiten s tendo, se zvečer lahko preobrazi v 
magični kino pod zvezdami z laserskim projektorjem in 
s 140-palčnim platnom, ki bo v spremljavi ambientalne 
osvetlitve nedvomno prevzel domišljijo gostov.
V primeru slabega vremena zavetje nudi salon, ki poleg 
osupljivega stila v izobilju ponuja tudi prostora – v dolžino 
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Ključni prostor za druženje je beach club na krmi 
z raznolikimi možnostmi za zabavo in sprostitev.
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meri skoraj 9 metrov. Mešanica elegantnega pohištva in 
prestižnih materialov ustvarja estetsko dovršen ambient, 
kateremu piko na i postavi radodarna mera naravne 
svetlobe; salon je namreč opremljen z okni, ki segajo od 
tal do stropa.
Srečni potniki se lahko prepustijo ultimativnemu razkošju 
tudi na spodnji palubi, kjer domujejo štiri luksuzne 
kabine z lastnimi kopalnicami kot tudi dve kabini za 
posadko, ki bo poskrbela, da bo ustreženo prav vsem 
kapricam gostov. Vsak element je bil skrbno izbran, da 
izžareva pozornost do detajlov, kakršno smo doslej lahko 
našli le pri najbolj ekstravagantnih superjahtah.

Z gotovostjo lahko rečemo, da gostom na 
Sunseekerjevemu plovilu 90 Ocean ne bo dolgčas. Če pa 
bi se slučajno naveličali okolja, lahko kapitanu naročijo, 
da jih iz mondenega Monaka popelje do skrivnostne 
Casablance, katero bi ob potovalni hitrosti 12 vozlov in 
brez postankov za točenje goriva dosegli v štirih dneh, 
medtem pa bi občudovali naravne lepote Sredozemlja.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC

Summer neutrals
Bigg-R clothing is known for it's
heritage at local craftsmanship and
premium materials. Our aim is to
combine design with comfort that
will last.  For the every day wear.
Shop your favorites on bigg-r.com.



DVOJNA 
ZMAGA 
TOYOTI

wEc – 24 UR LE MANSa

Za strokovnjake dolgočasna in nekonkurenčna dirka zaradi samo ene konkurenčne tovarne. A za navijače je 
legendarna dirka 24 ur Le Mansa prava poslastica, saj se jo je udeležilo več kot 300.000 ljudi. Delno zaradi 
tradicije, delno zaradi dvoletnega zaprtja, ko hočejo ljudje nadoknaditi zamujeno. Kot na treningu sta tudi na 
dirki dominirali Toyoti pred dvemi vozili privatnega ameriškega moštva, ki je v lasti milijonarja Glickenhausa. V 

razredu LMP2 je slavila Oreca, v razredu GT Pro Porsche 911 RSR in v amaterskem razredu GT pa Aston Martin. Komaj 
čakamo, da se Toyoti pridružijo konkurenti Peugeot in Porsche, da bo tudi za strokovnjake več zanimanja.

Tekst: Matjaž Tomlje, Foto: ISC
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BAKU 
osvojili

rdeči biki

Max Verstappen s prvim mestom in Sergio 
Perez z drugim, sta ekipi Red Bulla privozila 
tretjo letošnjo dvojno zmago. Za njima je 
dirko za Veliko nagrado Azerbajdžana po 
dvojnem odstopu Ferrarija končal George 
Russell z Mercedesom.

ŠPORT Formula 1 – vn Azerbajdžana
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Leclerca na zadnjih treh dirkah. Je pa res, da je s tako 
statistiko sezono začel tudi Verstappen.
Po odstopu obeh Ferrarijev, Red Bull ni imel več resnega 
tekmeca. Tretje mesto Russella in četrto Hamiltona je 
sicer izenačitev najboljšega izkupička srebrnih puščic 
letos, a Mercedes je gladko v drugi ligi. Večji del dirke 
se je pred Hamiltonom vozil Pierre Gasly, a po napačni 
taktiki je dirkač AlphaTaurija na koncu končal na petem 
mestu, kar je vseeno dober rezultat za Francoza. S šestim 
mestom je lepo presenečenje pripravil Sebastian Vettel, 
ki je dosegel najboljšo uvrstitev letošnje sezone. Sedmi je 
bil Fernando Alonso, osmo in deveto mesto sta osvojila 
dirkača McLarna. Tokrat je po ukazu moštva Ricciardo 
končal pred Norrisom. Na desetem mestu najdemo še 
drugega dirkača Alpina, Estebana Ocona.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Lewis Hamilton
Mercedes

Pierre Gasly
AlphaTauri

Sebastian Vettel
Aston Martin

7.

8.

9.

Max Verstappen
Red Bull Racing

Sergio Perez
Red Bull Racing

George Russell
Mercedes

Fernando Alonso
Alpine

Daniel Ricciardo
McLaren

Lando Norris
McLaren

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Azerbajdžana:

Mercedesov dirkač 
Lewis Hamilton se 
je soočal s hudimi 

bolečinami v hrbtu.Razmeroma mirna dirka ob Kaspijskem morju se 
je začela z bliskovitim štartom obeh Red Bullov, 
ki sta štartala iz drugega in tretjega mesta. Sergio 
Perez je z drugega mesta takoj švignil mimo 

Charlesa Leclerca, ki je dirko začel iz prvega štartnega 
položaja. Skoraj bi se mimo Monačana prebil še Max 
Verstappen, a sta tako Perez kot dirkač Ferrarija, ubranila 
napad iz ozadja. Medtem ko je Perez hitro pobegnil 
Leclercu, se ta ni in ni mogel odlepiti od Verstappna. 
Pričakovali smo hiter napad Nizozemca, a mu je na ciljni 
ravnini vedno zmanjkalo nekaj metrov. No, Verstappen je 
vseeno kmalu prišel mimo Leclerca, za to pa je poskrbel 
kar dirkalnik moštvenega kolega Monačana. V devetem 
krogu je namreč Ferrari Carlosa Sainza odpovedal 
poslušnost. V vodstvu dirke so se odločili za virtualni 
varnostni avto in Leclerc je takoj prišel na menjavo gum. 
Postanek ni bil brezhiben in dirkač Ferrarija se je v dirko 
vrnil na tretjem mestu, za obema Red Bulloma, ki se nista 
odločila za menjavo pnevmatik.
V petnajstem krogu je prišlo do spremembe vodstva na 
dirki. Verstappen se je približeval Perezu in Mehičanu so 
sporočili, naj brez boja Nizozemca spusti naprej. Ta si je 
v kratkem času privozil prednost treh sekund, a sledila 
sta postanka dirkačev Red Bulla v boksih, v vodstvu 
pa se je tako znašel Leclerc. Verstappen je na drugem 
mestu zaostajal trinajst sekund, Perez, ki je s težavami 
pri postanku izgubil največ, pa še dodatne tri sekunde. A 
smole pri Ferrariju še ni bilo konec. Tekel je dvajseti krog, 
ko je se je iz zadka vodilnega začel valiti siv dim, kar nikoli 
ne pomeni nič dobrega. Okvara Ferrarijevega motorja in 
nov odstop za Leclerca, ki nikakor ni mogel razumeti, kaj 
se dogaja z rdečim dirkalnikom. Ta je verjetno najhitrejši 
v karavani, a očitno zelo nezanesljiv. To je že drugi odstop 
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ŠPORT Formula 1 – VN Kanade

Formula 1 je po dveh letih ponovno obiskala Kanado. Dirko na znamenitem 
dirkališču Gillesa Villeneuva je dobil Max Verstappen. Drugo mesto je osvojil 
Carlos Sainz, na tretjem mestu pa je končal Lewis Hamilton.
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Verstappen 
beži
Leclercu



88  Avto+šport

George Russell
Mercedes

Charles Leclerc
Ferrari

Esteban Ocon
Alpine

7.

8.

9.

Max Verstappen
Red Bull Racing

Carlos Sainz
Ferrari

Lewis Hamilton
Mercedes

Valtteri Bottas
Alfa Romeo

Zhou Guanyu
Alfa Romeo

Fernando Alonso
Alpine

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Kanade:

Avto+šport  89  

Alpinova Ocon in 
Alonso sta uprizorila 

neizprosen dvoboj za 
šesto mesto. 

V skupnem seštevku Max Verstappen še naprej beži. v 
veliki prednosti je Red Bull tudi med konstruktorji.

Dirko za Veliko nagrado Kanade je najbolje začel 
vodilni v prvenstvu, Max Verstappen. Glede 
na to, da je njegov glavni konkurent Charles 
Leclerc zaradi menjave motorja dirko začel 

na začelju, je bilo pričakovati, da bo glavni Nizozemčev 
konkurent drugi dirkač Ferrarija, Carlos Sainz. Ta je dirko 
začel iz druge štartne vrste, pred njim sta bila Verstappen 
in Alonso. Alpinov dirkalnik seveda ni kos Ferrarijevemu 
in Španca sta že v tretjem krogu zamenjala mesti. V 
devetem krogu je odpovedal dirkalnik Sergia Pereza in 
vodstvo dirke se je odločilo za virtualni varnostni avto. To 
sta izmed vodilnih za obisk boksov izkoristila Verstappen 
in Hamilton. Vodstvo je prevzel Sainz in ga ohranil 
do 20. kroga, ko je na istem mestu kot Perez, odstopil 
Mick Schumacher. Tudi tokrat je prišlo do virtualnega 
varnostnega avtomobila in pri Ferrariju so se odločili, da 
v boks pokličejo Španca. Medtem se je nazaj v vodstvo 
prebil Verstappen, Sainz pa ni potreboval dolgo, da je 
mimo Alonsa prišel na drugo mesto. Veteran pri Alpinu, 
ki je bil edini izmed vodilne peterice, ki še ni opravil 
menjave gum, je hitro izgubil mesto tudi proti Lewisu 
Hamiltonu in se šele v 29. krogu prvič ustavil v boksih.
Na polovici dirke se je vodilni Verstappen začel 
pritoževati, da gume popuščajo, prednost pred Sainzem 
pa se je krog za krogom počasi zmanjševala. V 43. krogu 
je Nizozemec še drugič zapeljal v bokse, pri Ferrariju pa so 
razmišljali o možnostih za zmago v primeru varnostnega 

avtomobila. In res je v 49. krogu zaradi nesreče Tsunode 
na stezo zapeljal Bernd Mayländer. Seveda so Sainza 
takoj poklicali v bokse. A rdeči iz Maranella spet niso 
imeli sreče pri menjavi gum. Ponovno je prišlo do 
zapleta in Sainz je prišel na stezo tik za Verstappnom. 
Vseeno je imel dobre možnosti proti dirkaču Red Bulla, 
saj je imel povsem sveže pnevmatike za zadnjih 15 
krogov. Tako smo do konca spremljali napet dvoboj za 
zmago, v katerem Španec niti enkrat ni resno poizkusil z 

napadom. Verstappen je mirno odpeljal do konca in se 
veselil šeste zmage letos. Tretjega mesta se je kot zmage 
veselil Lewis Hamilton, ki je še na petkovemu treningu 
tožil, da je avto nevozen. Četrto mesto je osvojil George 
Russell, solidno peto pa Charles Leclerc. Šesto mesto je 
šlo v roke Estebanu Oconu, na sedmem mestu je po 
5-sekundni kazni Alonsa končal Valtteri Bottas. Njegov 
moštveni kolega Guanyu Zhou je končal mesto za njim, 

Tretjega mesta se je kot zmage veselil 
Lewis Hamilton, ki je še na petkovemu 
treningu tožil, da je avto nevozen. 

deveti je bil Alonso, ki je kazen dobil zaradi vijuganja, 
deseti pa domačin Lance Stroll.
V skupnem seštevku Max Verstappen še naprej beži. 
Prednost pred Perezom znaša že 47 točk, Leclerc zaostaja 
49 točk. Prav tako je v veliki prednosti Red Bull med 
konstruktorji, saj Ferrari zaostaja ogromnih 76 točk.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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triumf
tänaka in 

rovanpere

ŠPORT wrc – rally sardinija in safari rally kenija
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Svetovni prvak 2019 Ott Tänak (Hyundai) je 
prepričljivo dobil letošnjo izvedbo rallyja po 

Sardiniji. Prašno pustolovščino na italijanskem 
otoku je na drugem mestu končal Craig Breen 
(Ford), lep ekipni uspeh Hyundaija je s tretjim 

mestom zaokrožil Dani Sordo. Znameniti Rally 
Safari pa so na prvih štirih mestih končali 

dirkalniki moštva Toyota Gazoo Racing. 
Četrto zmago letošnje sezone je slavil Kalle 

Rovanperä. Drugo mesto je osvojil Elfyn Evans, 
tretje Takamoto Katsuta, zgodovinski dosežek 

japonskega moštva pa je s četrtim mestom 
dopolnil Sebastien Ogier.
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Druga makadamska preizkušnja letošnje sezone 
je bila precej drugačna od Portugalske. Če je 
bila trasa na Iberskem polotoku zaradi dežja 
manj drseča, je bilo na suhem pesku sredi 

Sredozemlja precej bolj drseče. To je seveda na svoji 
koži najbolj občutil vodilni v prvenstvu, Kalle Rovanperä, 
ki je vozil kot prvi in kot rečemo v dirkaškem žargonu, 
»čistil« progo. Posledica je bil seveda velik zaostanek in 
šele osmo mesto po prvem dnevu rallyja. Se je pa zato 
v vodstvu po petkovem dnevu rallyja znašel njegov 
moštveni kolega, rojak Esapekka Lappi. Tesno mu je za 
vrat dihal Ott Tänak, daleč ni bila niti dvojica v Fordih, 
Pierre-Louis Loubet in Craig Breen. A že na prvi sobotni 
hitrostni preizkušnji je odstopil do tedaj vodilni Lappi, 
vodstvo je tako prevzel Tänak, ki je nazadnje slavil zmago 
lanskega februarja. 
V nedeljo so dirkače čakale zadnje štiri hitrostne 
preizkušnje, vse razmeroma kratke. Do premikov v 
skupni razvrstitvi ni prišlo. Svojo 15. zmago v karieri je 
tako zasluženo dosegel Ott Tänak. Končno se mu je vse 
izšlo, tudi Hyundai i20 N Rally1 je deloval brezhibno 
in Estonec se je na prizorišču svoje prve zmage veselil 
novega uspeha. 
Zadnji junijski vikend je v Keniji potekal šesti rally 
svetovnega prvenstva v letošnji sezoni, ki je tudi letos 
povsem upravičil sloves najtežje preizkušnje v koledarju 
prvenstva WRC. Izkazalo se je, da je Toyota GR Yaris Rally1 
zagotovo najboljši dirkalni avtomobil v letošnji sezoni, 
saj na celotni trasi rallyja, ki je obsegala dobrih 1.200 
kilometrov, nobena od štirih posadk, ni imela omembe 
vrednih tehničnih težav. Prav nasprotno, preostali 
tovarniški moštvi Hyundaija in Forda sta doživeli pravcati 
polom. Namreč vsi njihovi tovarniški dirkači so odstopili. 
Z rallyjem so sicer po pravilu super rally nadaljevali, a 
zaostanki so bili enormni. 
Kot kaže, nič ne more zaustaviti »letečega Finca« Kalleja 
Rovanpere. Čeprav šteje le 21 pomladi, je tudi tokrat 
zelo zrelo in taktično odpeljal afriško preizkušnjo. Brez 
težav je nadzoroval moštveno konkurenco in na koncu 
zmagal s prednostjo 52,8 sekunde pred Evansom. 

Takamoto Katsuta je na tretjem mestu zaostal minuto in 
42 sekund, lanski zmagovalec rallyja, Sebastien Ogier, pa 
2 minuti in 10 sekund. Dominanca Toyote se kaže tudi 
v skupnem seštevku letošnje sezone. Kalle Rovanperä 
vodi s prednostjo 65 točk pred Thierryjem Neuvillom, 
Tänak in Katsuta zaostajata na tretjem mestu še 18 točk 
več. Podobno je tudi med moštvi, saj Toyota vodi pred 
Hyundaijem z 62 točkami prednosti. 
Morda se v naslednjih rallyjih Hyundai lahko malce 
približa Toyoti, saj prihajajo trije rallyji, ki pregovorno 
bolj ustrezajo Ottu Tänaku in Therryju Neuvillu. Najprej 
dva najhitrejša rallyja v koledarju, Estonija in Finska, ter 
ob koncu avgusta še belgijski Yper, kjer bo zmago branil 
prav Neuville.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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prvak
nadaljuje z 
dominacijo

ŠPORT motogp – vn katalonije, vn nemčije, vn nizozemske

Avto+šport  95  

Deveto letošnjo preizkušnjo je v kraljevem razredu MotoGP v velikem slogu dobil branilec naslova svetovnega 
prvaka, Fabio Quartararo. Uspeh je ponovil tudi na dirki za VN Nemčije, na VN Nizozemske pa je zabeležil ničlo.

Sicer si je kvalifikacije razreda motoGP pred VN 
Katalonije privozil dirkač Aprilie Aleix Espargaro, 
drugi je bil Italijan Francesco Bagnaia, tretji pa 
Francoz Fabio Quartararo, ki je svojo priložnost 

za zmago na nedeljski preizkušnji izkoristil že v prvem 
ovinku, ko so nepričakovano trčili Takaaki Nakagami, 
Francesco Bagnaia in Alex Rins. Po sedmih krogih je bilo 
bolj ali manj že jasno, kdo bo zmagovalec, medtem ko 
je za preostala mesta na zmagovalnem odru najbolje 

odneslo ga je vse do petega mesta. Njegovo napako je 
najbolje unovčil izkušeni Zarco, ki je na koncu prišel do 
tretjega mesta, drugo mesto je pripadlo Jorgeju Martinu, 
ki je za zmagovalcem zaostal kar šest sekund in pol. 
Brez zapletov ni šlo niti na deseti motociklistični 
preizkušnji sezone v Sachsenringu, ko ga je tokrat 
»biksal« Jack Miller in si s kazenskim krogom na začetku 
dirke otežil nastop. A kot kaže, ga je kazen motivirala, 
saj se je še bolj vneto boril in si na koncu privozil tretje 

kazalo Jorgeju Martinu in Aleixu Espargaroju, zaradi 
padca Enee Bastianinija, Fabia Di Giannantonia in še 
nekoliko prej padca Marca Bezzecchija. V predzadnjem 
krogu je bil vrstni red Quartararo, A. Espargaro in Martin. 
Ko človek že pomisli, da je dirke konec in so mesta 
dodeljena, se zgodi nepričakovano. Misleč, da je dirke 
res konec in je drugo mesto osvojeno, je svoj ritem 
malo upočasnil dirkač moštva Aprilie A. Espargaro. Ob 
spoznanju svoje velike napake je bilo, žal, prepozno in 

mesto v boju proti Aleixu Espargaroju. Na zmagovalni 
oder na VN Nemčije sta stopila še drugi Johann Zarco 
in zmagovalec Fabio Quartararo, kateremu se je izbira 
mehkejše pnevmatike obrestovala, ustavilo pa ga ni niti 
slabše počutje zaradi bolezni. Smola za Espargaroja se je 
nadaljevala na enajsti preizkušnji na VN Nizozemske, ko 
ga je na samem začetku ob padcu potisnil iz steze Fabio 
Quartararo. Sicer sta dirko nadaljevala, a je Quartararo 
zabeležil še en padec in dokončno odstopil, Espargaro 
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pa se je uspel prebiti do četrtega mesta. Zmago v Assnu 
je slavil Francesco Bagnaia, ki mu je uspel tudi najboljši 
kvalifikacijski čas, odličen drugi pa je bil Marco Bezzecchi 
na Ducatiju ekipe VR46, tretji pa Maverick Viñales, za 
katerega so bile to prve stopničke z Aprilio. Dirkače čaka 
poletni premor, potem pa se bodo 7. avgusta na dirki v 

britanskem Silverstonu ponovno pomerili in pokazali, 
kdo je najbolje pripravljen in tudi komu je sreča najbolj 
naklonjena, da osvoji naslov svetovnega prvaka.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC


