
Avtomobili 
in čustva 

JAN PLESTENJAK 
ZA VOLANOM 

FORDA 
FOCUSA RS 

FORDOVI DNEVI : KAKO JE FOCUS NAVDUŠEVAL SLOVENCE

NOVI FORD FOCUS

REPORTAŽA: S FORDOM RANGERJEM V KAPADOKIJI  |  NOVA SEZONA #NEPREMAGLJIVI FILIP V MUSTANGU: V BOJU S ŠPORTNIMI KOLEGI   
Z ILKO NA TRENINGU: NA SNEGU S SVETOVNO PRVAKINJO  |  BINE VOLČIČ IN NOVI TOURNEO CONNECT : ZA POSEL IN DRUŽINO



P R O S T O R N O S T ,  K I  P R E S E N E T I
V karavanski različici Focusa vam nikoli ne bo 
zmanjkalo prostora za prtljago. Zadnji sedeži se 
podirajo v razmerju 60 : 40, zloženi pa povečajo 
prostor za prtljago s 608 na 1653 litre. 
Visokorasli potniki spredaj in zadaj bodo prav 
tako cenili dodaten prostor za kolena in noge. 

N A S T A V L J I V O  D N O 
P R T L J A Ž N E G A  P R O S T O R A
Dno je nastavljivo na tri višine za nastavitev 
poljubne velikosti odlagalnega mesta pod  
dnom prtljažnika. Ko je dno na najvišji stopnji  
in so zadnji sedeži položeni, v prtljažnem 
prostoru nastane povsem ravno dno.

P R O S T O R O Č N O  O D P I R A N J E 
P R T L J A Ž N I H  V R A T
Neprecenljiva pomoč, ko imate polne roke,  
je samodejno odpiranje in zapiranje prtljažnih  
vrat s preprostim zamahom noge pod  
zadnjim odbijačem. 

P A N O R A M S K A  S T R E H A  
P O  C E L O T N I  D O L Ž I N I
Spustite sonce v kabino – vendar le toliko,  
kolikor želite. Novi Focus karavan je na voljo  
s panoramsko streho po celotni dolžini strehe.  
S pomičnim senčnikom se lahko kljub odprti strehi 
zaščitite pred sončnimi žarki. 

P E T  Z V E Z D I C  Z A  V A R N O S T
Novi Ford Focus je odlično prestal testiranje  
Euro NCAP – po novih, veliko strožjih testnih 
protokolih si je kot eno prvih vozil zaslužil vseh  
pet zvezdic za varnost. Fordova pomoč za 
preprečevanje trčenja z zaznavanjem pešcev in 
kolesarjev si je zaslužila izrecno pohvalo. 

 Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana. Slike so simbolične. Za napake v tisku ne odgovarjamo.

Ford Focus / Uradna poraba goriva: 4,3-6,4 l/100 km. Uradne specifične emisije CO₂: 89-123 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b, uradne emisije NOx: 0,0149-0,0690 g/km,  
specifične emisije trdih delcev: 0,00036-0,00143 g/km, število delcev: 0,02-4,12 x 1011. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

N E  S P R E J E M A Š  K O M P R O M I S O V  
M E D  P R O S T O R N O S T J O  I N  S T I L O M ? 
T O  J E  T V O J  F O C U S .

P R E D S T A V L J A M O

Novi Ford Focus karavan

Z drznim in elegantnim videzom in še povečano prostornostjo je karavanska različica 
novega Forda Focusa odlična kombinacija stila in prostornosti. Z možnostjo podiranja 
sedežev in nastavljivim dnom prtljažnika se prostornina Focusa poveča 
s 608 na kar 1653 litrov. Lep in prostoren obenem?
To je tvoj Focus. Več na MojFordFocus.si

   Oglejte si predstavitveni video

N O V ,  8 - S T O P E N J S K I 
S A M O D E J N I  M E N J A L N I K
Povsem novi Focus kot prvi Ford uporablja nov 
8-stopenjski samodejni menjalnik z vrtljivim 
izbirnikom prestav. Z njim poskrbi za še prijetnejšo 
vožnjo, za piko na i pa se menjalnik še samodejno 
prestavi v način za parkiranje, ko parkirate avto.
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Novi Focus ni več le Focus,  
nastopiti zna v kar štirih različicah. 
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FORD FOCUS RS IN  
JAN PLESTENJAK
Slovenski zvezdnik za volanom Fordovega 
športnega zvezdnika - in novega Focusa.

S FORDOM RANGERJEM  
PO KAPADOKIJI
Zakaj je Aleš Bravničar, eden najboljših  
slovenskih fotografov, izbral prav Rangerja?

AVTOMOBIL IN ČUSTVA:  
DR. MATEJ TUŠAK
Vožnja s športnim avtom je najboljši način za 
občutno izboljšanje dobrega počutja!

NOVI TOURNEO CONNECT  
ZA BINETA VOLČIČA
Od zelenjave za Monstero do koles za otroke: 
Binetov novi Tourneo Connect je multipraktik.

NA TRENINGU  
S ŠAMPIONKO
Na poznopomladanskih pripravah na ledeniku 
Kaunertal smo se pridružili Ilki Štuhec.

FORDOVI DNEVI IN  
NOVI FORD FOCUS
3.000 testnih voženj, obilica nasmeškov in 
zadovoljnih testnih voznikov.
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tudi sam sem pred dnevi postal ponosen voznik novega Forda 
Focusa karavana ST Line. Z njegovo tehnološko naprednostjo 
in varnostjo je vožnja še toliko prijetnejša. Odlikujejo ga 
osemstopenjski samodejni menjalnik, aktivni tempomat z 
usmerjanjem v sredino voznega pasu in funkcijo Stop&Go, 
popolnoma samodejno parkiranje z aktivno pomočjo pri 
parkiranju druge generacije, pomoč preprečevanja trkov z 
zaznavanjem pešcev in kolesarjev, dinamična žarometa s 
tehnologijo LED, projekcijski zaslon 'Heads-up display' in še kaj.

Focus je že napol avtonomno vozilo in vse to mi omogoča, 
da se vsako jutro udobno in varno peljem v službo, ne glede 
na razmere na cesti. Vozna dinamika mojega Focusa že diši 
po prihajajoči ST-različici, otroke pa predvsem navdušujejo 
panoramska streha in prtljažna vrata, ki jih odpirajo z 
mahanjem z nožicami pod vozilom.

Za nami je pester uvod v jesen in zimo: okoli tri tisoč vas je v 
septembru in oktobru na 16 Fordovih dnevih pri naših trgovcih 
po vsej Sloveniji tudi osebno s testno vožnjo spoznalo vrline 
novega Fordovega Focusa, v zadnjih mesecih smo odprli 
nova prodajna salona Avto Triglav v Mariboru in Avtohišo 
Klemenčič ob izvozu Brezovica pri Ljubljani, pri Summit avtu pa 
najsodobnejši salon FordStore.

Za tiste, ki informacije o novem vozilu pridobivate na spletu, 
smo prenovili stran PrvaIzbira.si, kjer na enem mestu najdete 
vozila iz zaloge po atraktivnih cenah. Za navdušene bralce 
tiskane verzije Ford Magazina smo prenovili spletno stran 
FordMagazine.si, na kateri dnevno najdete aktualne informacije 
o Fordovih dogodkih, novostih, aktivacijah, ambasadorjih, 
neodvisne (primerjalne) teste naših vozil in še marsikaj.

Zagnala pa se je tudi nova zimska sezona, ko spet stiskamo 
pesti za naše ambasadorje: Ilko, Filipa, Ano, Žana, Boštjana, 
Jurija, Domna, Martina in Štefana. Z njimi smo se družili poleti, 
skozi zimo pa boste lahko spremljali naše skupne oglase. Z 
#Neukrotljivim Filipom smo skupaj s komiki in drugimi športniki 
posneli simpatične videe, ki bodo na FordMagazine.si na 
sporedu od januarja. Na isti strani se naročite na naš spletni 
mesečnik in bodite na tekočem.

Lepe in varne zimske dni vam želim!

Prihodnost 
je svetla
Dragi vozniki Fordovih vozil in ljubitelji 
izjemne vozne izkušnje,

Boštjan Hribovšek,
direktor marketinga in komunikacij 
pri Summit Motors Ljubljana

UVODNIK  I 5



IDEJA JE BILA PREPROSTA: NAJTI 
ZANIMIVO CESTO IN SE NA NJEJ 
SEZNANITI S TISTO PLATJO 
NOVEGA FORDA FOCUSA, KI VEČINI 
VOZNIKOV OSTANE SKRITA.

DUŠAN LUKIČ, FOTO SAŠA KAPETANOVIČ

6  I JAN PLESTENJAK  I  FORD FOCUS RSFORD FOCUS RS

NAKLJUČNO 
SREČANJE
Ford MAGAZIN  z i m a  2 0 1 8



Pred Focusom je bil Escort. Navaden 
družinski Ford – a vedno Ford, ki je 
premogel športne različice. Mexico, 
RS1600, RS2000 ... Različice, ki pre-

ostanku Escortov niso del le športnega ugle-
da, ampak ki so mu dale tudi tiste osnovne 
športne gene. Potem je prišel Focus in za hip 
je bilo videti, da se bo tradicija končala. Pa 
se ni: tudi Focus je dobil športne različice. Od 

JAN PLESTENJAK  I  FORD FOCUS RS   I 7

manj ekstremnega ST (in ST Line) do najprej 
s sprednjim, potem pa spet, kot se za avto, ki 
je neločljivo povezan s svetovnim prvenstvom 
v reliju, tudi s štirikolesnim pogonom. Zadnja 
generacija Focusa RS je športnik brez kompro-
misa, skrit v vsakdanje uporabno karoserijo in 
tehniko. In tudi vsi drugi Focusi so znali voz-
niku, ki je vedel, kaj išče, povedati, da nosijo 
gene RS. Skozi malenkosti: podvozje, ki zna 

biti med ovinki ravno prav razigrano, volan, ki 
zna ponuditi dovolj natančnosti in povratnih 
informacij, skozi lahkotnost, s katero se avto 
odzove, če ga voznik pripelje na rob oprijema.

Novi Focus različice RS še nima, seveda pa nas 
je zanimalo, ali ima vsaj njegove gene. In smo se 
zapodili po zaviti gorski cestici. Hitro se je izkaza-
lo, da Focus ostaja Focus – avto z odličnim kom-
promisom med družinskim udobjem in užitkom, 

Ford MAGAZIN  z i m a  2 0 1 8



8  I JAN PLESTENJAK  I  FORD FOCUS RS

Novi Focus se 
pelje zelo lepo 
in predvsem 
zabavno.   
V sebi skriva 
nekaj 
Focusa RS!

ki ga zmore dati športno razpoloženemu vozni-
ku. Volan ostaja zabavno natančen in poveden, 
podvozje je na prvi občutek predvsem udobno, a 
na meji pokaže, da zna pod pravo taktirko uživaško 
plesati. Kljub čisto običajnemu dizlu v nosu je modri 
Focus ST-Line, v katerem sva se peljala s fotogra-
fom, presenetljivo hitro plesal po ovinkih.

Potem pa se je v ogledalu pojavil moder madež. 
In postajal vse večji. In čez nekaj trenutkov je mimo 
prigrmelo in pripokalo nekaj Fordovo modrega. Se-
veda, RS. In za volanom? Nekam znan obraz.

Na vrhu, na parkirišču, sva ga ujela, ko je po-
čival ob cesti. Jan Plestenjak, legenda slovenske 
pevske scene in zaljubljenec v avtomobilsko teh-
niko. Ampak: Jan v Fordu? Res?

“Tudi sam na to ne bi nikoli pomislil. Zame do-
slej te športne različice vsakdanjih avtomobilov 
niso obstajale. Sem človek, ki sede ali za volan 
hitre, udobne potovalne limuzine ali pa čisto-
krvnega športnika,” je zgodbo o tem, kako se je 
znašel za volanom Focusa RS, začel Jan. Doma 
ima BMW-jevo sedmico. In vedno se je našel kak 
Porsche. “Delam ogromno kilometrov, včasih me 
pelje voznik. Zato moram imeti avto, v katerem 
se lahko sprostim, spočijem. Ne morem si privo-
ščiti, da bi na sestanke, na koncerte prišel utru-
jen.” Jan, ki je po sposobnosti, da v hipu razproda 
tudi največje dvorane, tako rekoč številka ena pri 
nas (“Edini, ki mi tu konkurirajo, so Modrijani,” se 
namuzne), pa je tudi hiter voznik.

Ford MAGAZIN  z i m a  2 0 1 8



preden sem dobro nastavil sedež v RS, je sko-
raj izginil. Po klancu navzdol, tekoče, a hitro 
iz ovinka v ovinek. Brez sunkovitih zaviranj, 
brez odvečnega opletanja po cesti, stalno po 
svojem pasu, a skoraj na meji. Dovolj hitro, 
da je lahko tudi RS za njim zadihal. In, me je 
na koncu zanimalo? “No, to so avti, ki jih sicer 
ne vozim, in vem, zakaj. Tak motor preprosto 
ni dovolj zmogljiv zame, recimo. Ampak mo-
ram priznati, da pelje se pa lepo. Predvidljivo, 
zabavno. Ni mi žal, da sem ga preizkusil, res v 
sebi skriva enake gene kot RS. Ampak jaz bi 
ostal kar pri RS, seveda,” je končal, sedel v RS 
in izginil. Fina stvar, takšna naključna sreča-
nja, kajne?

Okej, bi naredili nekaj fotk? Seveda je bil 
za. In smo se zapeljali nekajkrat gor in dol, 
jaz v novem Focusu, Jan v RS nekaj metrov 
za mano. Malo sem se ga poskusil otresti, či-
sto toliko, da vidim, kako zlahka mi bo sledil. 
Neumnost, seveda. Držal se me je kot klop, pa 
čeprav sta s fotografom vmes debatirala in je 
za volanom poziral za fotografije.

Bi preizkusil novega Focusa, sem previdno 
poskusil, ko smo se vrnili na izhodišče. Da malo 
poveš, ali tudi v novem, čisto navadnem Focusu 
čutiš kaj tistega, kar čutiš v RS. Da bi to pomeni-
lo, da bi mu sam sledil v RS, je bilo seveda po-
stranskega pomen. Menda res.

No, Jana ni bilo treba dvakrat prositi. Še 

JAN PLESTENJAK  I  FORD FOCUS RS   I 9

“Nisem divjak, tudi drsenja avtomobila ne 
maram, rad pa se peljem ravno še na meji, če je 
za to varna priložnost,” pojasni z nasmeškom na 
ustnicah.

In kako je zašel v Focusa RS? “Saj niti ne vem 
točno. V takšne avtomobile me ni nikoli vleklo, 
tole pa ... Nekaj mi je reklo, naj ga preizkusim. In 
sem bil navdušen.”

In potem je nekaj mesecev za vsakdanje vo-
žnje uporabljal Focusa RS. “Takoj sem bil prese-
nečen, kako zmogljiv, kako divji, kako prvinski je. 
Gre, da ti požene kri po žilah. Tak pravi športni 
avto, kot krvav zrezek v primerjavi s temi novo-
dobnimi fuzijskimi jedmi, tudi če se pelješ poča-
si,” je bil navdušen.

Ford MAGAZIN  z i m a  2 0 1 8



NOVI FORD FOCUS



ŠTIRJE  

ŽE DAVNO SO MINILI ČASI, KO SMO SE VSI VOZILI S SKORAJ 
ENAKIMI AVTOMOBILI, V DVEH ALI TREH BARVAH. IZBIRA NA 

TRGU JE ZDAJ OGROMNA  A SO KUPCI ČEDALJE BOLJ ZAHTEVNI 
- TUDI PRI VOZNI DINAMIKI.

DUŠAN LUKIČ,  
FOTO SAŠA KAPETANOVIČ, FORD

ZA ENEGA



Ko avtomobilska znamka na trg pošlje na-
slednika uveljavljenega in prodajno uspe-
šnega modela, je tveganje seveda veliko. 
Velik izziv je, če lahko oblikovalec svoje 

delo začne s praznim listom papirja, vendar ni nuj-
no, da se zgodba vedno dobro konča. V zgodovini 
avtomobilizma poznamo kar nekaj primerov, ko 
so uspešen model s povsem novim avtomobilom 
preprosto uničili. No, v Focusovem primeru je bo-
jazen odveč, avto pa je hkrati več kot le novi Focus.

Naslednik novinca, za katerega se je v okroglih 
20 letih v Evropi odločilo sedem, po vsem svetu pa 
kar 16 milijonov kupcev, z obliko izstopa na vseh 

ravneh. Poleg oblikovne všečnosti odličnost potr-
jujejo številke. Novi Ford Focus je eden od najbolj 
aerodinamičnih avtomobilov v svojem razredu, saj 
količnik zračnega upora znaša zgolj 0,273. Za dosego 
teh številk so zaslužni denimo sprednja maska, ka-
tere aktivne lamele se zaprejo, ko hladilnik motorja 

AKTIVNI TEMPOMAT  
IN POMOČ PRI KRMILJENJU
Nov aktivni prilagodljivi tempomat ACC (ki zna 
v kombinaciji s samodejnim menjalnikom avto 
popolnoma zaustaviti in tudi znova speljati) 
sodeluje s sistemom za usmerjanje v sredino 
voznega pasu, ki skrbi, da se avto vozi po sredini 
voznega pasu. Povezan je tudi s kamero, ki zna 
brati (tudi) prometne znake, nato pa sistem 
samodejno prilagodi hitrosti vožnje. Enako 
funkcijo samodejnega prilagajanja omejitvam 
hitrosti ima omejevalnik hitrosti, ki ga lahko 
voznik uporablja namesto tempomata.

PRILAGODLJIVI ŽAROMETI
Prilagodljiva osvetlitev s Fordovimi dinamičnimi 
LED-žarometi zagotavlja natančen in intenziven 
svetlobni snop, ki se samodejno prilagaja različ-
nim razmeram na cesti in v prometu. Vključene so 
tudi dnevne luči, samodejno upravljanje dolgih 
luči brez bleščanja pa prepreči slepljenje drugih 
voznikov. Sistem prilagodljivih žarometov z 
osvetlitvijo ovinkov s predvidevanjem in osvetli-
tvijo glede na (o)znake s pomočjo kamere gleda, 
kakšna je cesta pred Focusom in kakšni prometni 
znaki so ob njej, ter žaromete prilagodi ovinkom 
in drugim oviram ali nevarnostim, ki so pred 
avtomobilom.

ZAZNAVANJE UDARNIH JAM
Eden od najnaprednejših sistemov novega 
Focusa je sistem, ki lahko na uničenih slovenskih 
cestah močno poveča udobje vožnje, hkrati pa 
skrbi za zdravje Focusovega podvozja, platišč 
in gum. Sistem prek senzorjev v blažilnikih 
prilagodljivega vzmetenja (na voljo je le s tem 
sistemom) zazna, kdaj je sprednje kolo nena-
doma zapeljalo v udarno jamo, omeji globino, v 
katero to lahko 'pade', in poskrbi, da je udarec 
v nasprotno steno udarne jame čim mehkejši. 
Hkrati na isto udarno jamo že vnaprej pripravi 
tudi zadnjo premo, zato zelo blagodejno vpliva 
na počutje potnikov na zadnji klopi.

ne potrebuje zračnega hlajenja, posebne plošče na 
dnu avtomobila in seveda oblikovna dovršenost, 
vključno z zračniki v sprednjem odbijaču in blatni-
kih. Pomemben dejavnik nove zgradbe je tudi masa 
avtomobila; karoserija je lažja za 33 kilogramov, 
različni zunanji deli 25 kilogramov, novi sedeži in lažji  

ZATO NOVI FOCUS NI VEČ 
LE FOCUS. NASTOPITI ZNA 
V KAR ŠTIRIH RAZLIČICAH, 
KI PA JIH DRUŽIJO 
PODOBNE LASTNOSTI: 
VARNOST, UDOBJE, VELIKO 
ASISTENČNIH SISTEMOV IN 
PRIVLAČNA OBLIKA.

Novi Focus ima tudi projekcijski zaslon, na katerega zna poleg hitrosti vozila izpisovati 
tudi podatke o omejitvah, delovanju asistenčnih sistemov in napotke navigacije.
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SISTEM ZA  
SAMODEJNO ZAVIRANJE
Pomoč za preprečevanje trkov z zaznavanjem 
pešcev in kolesarjev pazi na tiste udeležence v 
prometu, ki bi lahko prečkali pot vašemu avto-
mobilu, pa naj gre za pešce ali kolesarje, na ali 
ob cestišču. Sistem opozori voznika na njihovo 
prisotnost. Če se voznik ne odzove, sistem 
samodejno sproži zaviranje. Ta tehnologija po-
maga zmanjšati jakost trkov ali jih celo povsem 
prepreči. Deluje pri hitrostih do 80 kilometrov 
na uro. Hkrati sistem Active City Stop preprečuje 
naletna trčenja do hitrosti 50 kilometrov na uro.

SAMODEJNO  
ZAVIRANJE IN IZOGIBANJE 
PRI VEČJIH HITROSTIH
Fordov sistem za aktivno zaviranje je napredna 
varnostna funkcija, ki deluje pri večjih hitrostih 
(nad 50 kilometrov na uro). Tehnologija upora-
blja radar, s katerim preverja cesto pred vozi-
lom. Če radar zazna verjetnost trčenja, opozori 
voznika. Če se ta ne odzove, začne sistem zavi-
rati in pomaga upočasniti vozilo. Poleg tega zna 
sistem tudi prepoznati stoječa ali zelo počasna 
vozila in s popravki volana vozniku pomaga, da 
se jim izogne, če zaviranje ne bi bilo dovolj.

AKTIVNA POMOČ  
PRI PARKIRANJU 2
Ta sistem s pritiskom na gumb zagotavlja povsem 
avtomatizirane manevre za bočno in pravokotno 
parkiranje. Sistem uporablja tudi elektronsko 
krmiljenje Fordovega novega osemstopenjskega 
samodejnega menjalnika in prepoznava primerna 
parkirna mesta, nato pa v celoti prevzame uprav- 
ljanje: prestavlja za vožnjo naprej in vzvratno, 
upravlja stopalki za pospeševanje in zaviranje ter 
usmerja vozilo. S povsem avtomatizirano pomočjo 
za vožnjo s parkirnega mesta lahko tehnologija 
vozniku pomaga tudi pri ponovnem vključevanju 
v promet.

materiali odščipnejo dodatnih 17 kilogramov, elek-
trični materiali in enote sedem, prenovljeni motorji 
pa še šest. Pod črto to pomeni kar 88 kilogramov 
prihranka, skupaj z izboljšano aerodinamiko vozila 
pa skozi celotno motorno paleto desetodstoten pri-
hranek pri porabi goriva.

Ob že znani petvratni kombilimuzini, štirivratni 
limuzini in karavanu bo novi Focus na voljo tudi kot 
športni ST-Line, v prestižni različici Vignale in kot 
Focus Active, s čimer so pri Fordu potrkali na dušo 
tudi tistim kupcem, ki jih modni trend že vleče v 
razred križancev, a jih razum in želja po kakovostni 

Focus karavan premore kar 608 litrov 
prtljažnega prostora in celih 1620, če 

zložite še zadnjo klop in ga naložite do 
stropa. Če ima Focus karavan pametni 
ključ KeyFree, le zamahnite z nogo pod 

zadnjim odbijačem in dvižna vrata se 
bodo samodejno odprla ali zaprla.
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ACTIVE
Focus Active ima za tri centimetre povečan od-
mik trebuha vozila od tal in izrazite črne zaščitne 
obloge blatnikov in vrat; sprednja in zadnja 
zaščita podvozja ter vstavki zaščitnih oblog 
so lakirani kontrastno srebrno, sprednji del je 
prepoznaven po izrazitem oblikovanju. Ima dva 
dodatna vozna načina: Slippery Mode za vožnjo 
po drseči podlagi (sneg, blato) in Trail Mode za 
vožnjo po neutrjeni podlagi. Tako se kupcem, ki 
zaradi aktivnega življenjskega sloga potrebujejo 
avto, ki se enako dobro kot na asfaltu znajde 
tudi zunaj njega, zdaj ne bo treba odreči značilni 
Focusovi vozni dinamiki in vsakodnevni praktič-
nosti.

ST-LINE
Focus ST-Line ima agresivneje oblikovan zadnji 
difuzor in večji funkcionalni strešni spojler; bolj 
odprte sprednje reže omogočajo večjo zmoglji-
vost in razkrijejo sestavne dele motorja za sabo; 
drzni značilni elementi ST-Line na spodnjem 
delu blatnikov usmerjajo zrak proti vstopnim 
šobam zračnih zaves. ST-Line je bolj športen tudi 
v notranjosti: volan je spodaj dirkaško odrezan, 
sedežne prevleke imajo rdeče šive, stopalke 
so aluminijaste. In da spremembe ne bi bile le 
optične, ima Focus ST-Line čvrstejše, bolj špor-
tno podvozje, ki še poudari že sicer dinamičen 
značaj novega Focusa. Focus ST-Line je na voljo 
v petvratni in karavanski različici.

VIGNALE
Focus Vignale s sprednjo režo, raztegnjeno po 
vsej širini, deluje kot ročno brušen dragulj; zna-
čilni so zadržani okrasni elementi Vignale, na 
primer strešni nosilci, maska in vstavki v oblogah 
iz poliranega aluminija ter značilna mrežica na 
maski Vignale. A oznaka Vignale ne pomeni le 
bolj uglajenega zunanjega videza, Vignale je 
poseben tudi navznoter. Armaturna plošča je 
odeta v umetno usnje, volan in sedeži so oblečeni 
v posebno usnje Vignale z značilnimi šivi, serijska 
oprema pa vsebuje tudi projicirni zaslon Head-Up 
Display za merilnike in infozabavni sistem SYNC3 
z navigacijskim sistemom. Focus Vignale je na 
voljo v petvratni in karavanski različici.

vožnji še vedno držita med običajnimi osebnimi av-
tomobili. Prav ti kupci so imeli pomembno vlogo pri 
nastanku novega Focusa. Pri Fordu so se namreč 
oprli na izjave in želje morebitnih kupcev in slednje 
kar se da dosledno upoštevali pri nastanku novega 
avtomobila. Za novega Focusa bi tako res lahko 
rekli, da je ljudski avtomobil, saj so ga praktično 
naredili po njihovih željah.

To raznovrstnost ponudbe je omogočilo dej-
stvo, da je Focus prvi Ford, ki je nastal na popol-
noma novi platformi C2. Ta je zaslužna za več pro-
stora v notranjosti, a ne na račun večje zunanjosti. 
Večja je zgolj medosna razdalja. Tako Focus obli-
kovno ostaja enako velik, okreten in uporaben, le 
da je bolj prostoren. Poleg tega nova platforma 
prinaša večjo čvrstost, manj hrupa, pa tudi digi-
talizacijo Focusa, ki je prinesla številne nove asi-
stenčne sisteme.

Varnostni asistenčni sistemi bodo navdušili prav 
vse, teh pa ima Focus toliko, kot jih pred njim ni imel 
noben Ford. Težko je vse našteti, izpostavimo pa 
zagotovo lahko sisteme, združene v Ford Co-Pilot 
360, ki bodo poskrbeli, da bo vozniška izkušnja v 
novem Focusu udobnejša, manj stresna in pred-
vsem varnejša. K temu bo pripomogel tudi nov ak-
tivni tempomat, ki sodeluje s sistemom za usmer-
janje v sredino voznega pasu in kamero, ki zna brati 
(tudi) prometne znake. Aktivna pomoč pri parki-
ranju 2 vozilo parkira že skoraj popolnoma sama, 
ob že znanih sistemih, kot so opozorilnik za mrtvi 
kot, kamera za vzvratno vožnjo in prepoznavanje 

prečnega prometa pri vzvratni vožnji z aktivnim 
zaviranjem ter seveda zaviranje v sili s prepoznavo 
pešcev in kolesarjev, je Focus prvi evropski Ford, ki 
se bo ponašal z merilniki na projicirnem zaslonu. 
Vse to je prepoznalo tudi združenje EuroNCAP, ki 
je po natančnem preizkusu asistenčnih sistemov 
Focusa pohvalilo za dobro nastavljene, intuitivne 
sisteme, ki vozniku sicer pomagajo, a ga ne zazi-
bajo v občutek lažne varnosti. “Ford Focus ima 
dobro uravnotežen paket asistenčnih sistemov, 
ki vozniku po eni strani zmanjšujejo utrujenost na 

dolgih poteh in povečujejo varnost, hkrati pa po-
skrbijo, da je voznik še vedno osredotočen na vo-
žnjo in sposoben reagirati v kritičnih okoliščinah,” 
je novega Focusa pohvalil generalni sekretar Eu-
roNCAP Michiel van Ratingen. In seveda: novi Ford 
Focus je na preizkusnih trčenjih NCAP dobil najvišjo 
oceno: 5 zvezdic.

Seveda pa je srce vsakega avtomobila motor. 
Osrednjo vlogo ima šestkrat nagrajeni Fordov litr-
ski turbobencinski trivaljni motor EcoBoost, ki mu 
družbo dela enak, le pol litra večji motor. Prvič se oba 

Focus je na voljo s panoramsko stekleno streho. Sprednja polovica je tudi električno pomična, zato 
jo lahko nagnete ali v celoti pomaknete nazaj. Pomični senčnik vam omogoča, da odprete okno in v 
notranjost spustite nekaj svežega zraka, pri tem pa ostanete zaščiteni pred sončnimi žarki.
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BENCIN 1.0 & 1.5 ECOBOOST
Nova, izboljšana 1- in 1,5-litrska motorja Ford 
EcoBoost sta zasnovana tako, da vozniku 
zagotavljata zmogljivost, ki bi jo pričakovali od 
veliko večjih običajnih motorjev. Fordova tehno-
logija EcoBoost prinaša mirno in odzivno zmo-
gljivost za prijetno vožnjo. Za še manjšo porabo 
goriva poskrbi sistem za izklop valja trivaljnega 
motorja, prvi tovrstni sistem v avtomobilski 
panogi. Ta se izklopi, ko je potreba po navoru, 
na primer na avtocesti, manjša. Ko potreba po 
navoru spet zraste, izklopljen valj znova začne 
delovati s polno močjo. Litrski EcoBoost je na 
voljo z močmi 74 ali 92 kilovatov (100 oziroma 
150 'konjev'), 1,5-litrski pa s 100 (136 'konjev'), 
kmalu pa tudi s 134 kilovati (182 'konjev').

ECOBLUE
Fordova 1,5- in 2-litrski turbodizelski motor Eco-
Blue sta zelo napredna in zagotavljata izboljšano 
učinkovitost, zmogljivost in uglajenost. Nova 
motorja prinašata nižjo porabo goriva in sta bolj 
odzivna ter tudi tišja. Fordovi inženirji so motorja 
dodelali, povečali tlak vbrizga, zmanjšali maso 
turbinskega polnilnika (da je motor bolj odziven) 
in poskrbeli, da je zgorevanje učinkovitejše. Novi 
1,5-litrski EcoBlue je na voljo  s 70 in 88 kilovati 
(95 in 120 'konji'), obakrat s 300 njutonmetrov 
navora, s porabo 3,5 litra na 100 kilometrov in 
z izpusti 91 g/km CO2 pri petvratnem modelu. 
Dvolitrski motor EcoBlue razvije 110 kilovatov (150 
'konjev') in 370 njutonmetrov navora, pohvali se 
lahko s porabo le 4,4 litra na 100 kilometrov in 114 
g/km CO2 pri petvratnem modelu.

OSEMSTOPENJSKI  
SAMODEJNI MENJALNIK
Povsem novi Focus kot prvi Ford uporablja nov 
osemstopenjski samodejni menjalnik. Popolno-
ma nova zasnova prinaša izboljšano odzivnost 
in izjemno gladko prestavljanje za odlično vozno 
izkušnjo. Klasično prestavno ročico je zamenjal 
vrtljiv izbirnik prestav. In še ena uporabna 
rešitev: ko parkirate vozilo, se menjalnik samo-
dejno prestavi v način za parkiranje. Na voljo 
je z 1,0-litrskim EcoBoostom z 92 kilovati (125 
'konji'), 1,5-litrskim EcoBoostom s 110 kilovati, 
1,5-litrskim motorjem EcoBlue z 88 kilovati (120 
'konjev') in 2,0-litrskim motorjem EcoBlue s 
110 kilovati (150 'konjev'). Poleg samodejnega 
prestavljanja omogoča tudi ročno, s pomočjo 
obvolanskih ročic.

ponašata z možnostjo odklopa enega valja, kar je 
seveda svetovna novost v avtomobilski industriji. Na 
dizelski strani bo mogoče izbirati med dvema, 1,5- in 
2-litrskim motorjem, ki se zaradi izboljšane zvočne 
izolacije v notranjost potniške kabine slišita bistveno 
manj kot do zdaj. Pomembna novost je osemsto-
penjski samodejni menjalnik.

Ford Focus je bil od nekdaj znan kot eden od 
najbolje vodljivih in dinamičnih avtomobilov v 
razredu in želje kupcev so pokazala, da naj bo ta-
kšen novi Focus – in takšen tudi je, kot je ugotovil 

Jan Plestenjak, ki se je vanj presedel iz starejšega, 
a veliko športnejšega brata Focus RS. V zmoglji-
vejših različicah je vzmetenje posamično, zadaj je 
večvodilna prema. Pri šibkejših različicah je zadaj 
poltoga prema, ki je povsem na novo zasnovana, in 
tudi zato novi Focus pri vozni dinamiki navduši še 
bolj od predhodnika, a je vseeno izjemno udoben 
avto. Hkrati je prvič v Focusu na voljo prilagodljivo 
vzmetenje CDD (Continuously Controlled Dam-
ping), ki skupaj z izbranim načinom vožnje (Eco, 
Normal, Sport) prilagaja odzivnost vzmetenja, 

volanskega obroča, menjalnika (če je ta samo-
dejen), stopalke za plin ter še nekaterih drugih 
asistenčnih sistemov. In ker bo Focus na voljo tudi 
v robustnejši različici Active (tako v petvratni kot 
tudi karavanski izvedbi), naj zapišemo še, da bo 
ta različica ponujala dva dodatna vozna progra-
ma – Slippery Mode za vožnjo po drseči podlagi 
(sneg, blato) in Trail Mode za vožnjo po neutrjeni 
podlagi. Jasno je torej: novi Ford Focus ni zgolj avto, 
ki je še boljši kot že do zdaj odlični in tudi odlično 
prodajani Focus. Novi Focus postavlja nova me-
rila za avtomobile srednjega razreda. In postav- 
ljena so zelo visoko. Več informacij o novem Fordo-
vem Focusu najdete na Ford.si in FordMagazine.si.

Velika odlagalna površina pred menjalno konzolo ali prestavno ročico je dovolj velika tudi za 
največje pametne telefone. Vaše naprave bodo vedno pripravljene za delo, saj lahko telefone, ki to 
omogočajo, na tem mestu tudi brezžično napolnite.
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Ne pozabite 
rezervirati 
testne vožnje 
z novim 
Focusom, ki je 
na voljo tudi z 
brezobrestnim 
financiranjem!
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ČUSTVA  
NAM BARVAJO ŽIVLJENJE  

ZA VOLANOM

AVTOMOBIL 
IN ČUSTVA
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ALI STE VEDELI, DA 
LAHKO ŠPORTNA VOŽNJA 

DOBRO VPLIVA NA NAŠE 
POČUTJE IN POSLEDIČNO 

TUDI NA ZDRAVJE? 

Nakup avtomobila nikoli ni posledica 
zgolj razumske odločitve, saj je ta od-
ločitev prepojena s čustvi, ki jih lahko 
avtomobil vsak dan vzbuja pri svojem 

vozniku. Prav zato je Ford Focus visoko na se-
znamu želja vseh tistih, ki jih navdušujeta do-
stopnost in športna vožnja.

Avtomobil je za številne Slovence gotovo več kot le 
prevozno sredstvo od točke A do točke B. Še vedno je 
tisti pravi statusni simbol, s katerim se radi postavljamo 
in jezimo sosede, jekleni konjiček pa nam lahko ponudi 
tudi veliko močnih čustev. S tem ne mislimo le na tisto, 
kar v nas vzbudijo atraktivna oblika, živahne barvne 
kombinacije, izbrani in na otip prijetni materiali, udobni 
sedeži ali lična platišča, ampak tudi na tisto, kar je očem 
bolj ali manj skrito.

Zmogljiv motor, hiter menjalnik, natančen volan, 
učinkovite zavore in blaženje so ob vsem drugem go-
tovo tiste pomembne sestavine, ki na koncu odličen 
avtomobil ločijo od povprečnega, na naš obraz pa 
zarišejo veselje – pa čeprav smo prevozili vsega nekaj 
kilometrov in zanj plačali malo več. Pot do prave vo-
zniške sreče smo odkrivali tudi s pomočjo športnega 
psihologa dr. Mateja Tuška.

KOKTAJL HORMONOV ZA 
VOZNIŠKO SREČO
Kadar zagledamo ali doživimo nekaj lepega, se v nas 
izloči dopamin, ki nas napolni s srečo in zadovolj-
stvom. Za sprostitev in ravnovesje poskrbi hormon 
serotonin, če nas kaj navduši ali pa smo ustvarjalni, 
se v naših možganih tvori in izloča noradrenalin. Ta 
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na okna avtomobila. Na oknih vozila so opazovalci tako 
neposredno spremljali voznikovo osebno izkušnjo prek 
nameščenih 188 tisoč LED-zaslonov. Podobno so občut-
ke vznemirjenja s pomočjo prostovoljcev merili še, ko so 
ti navijali za svoje najljubše nogometno moštvo, gledali 
pretresljivo epizodo Igre prestolov, uživali v strastnem 
poljubu z ljubljeno osebo in ko so se udeležili plesnega 
tečaja salse. Samo občasni vrhunci pri vožnji z vlakcem 
smrti so se uvrstili višje od vznemirljive vožnje v športnem 
avtomobilu.

PRAVI AVTO ZLAHKA OPRAVI Z 
RUTINO

Tušak temu zlahka prikima, saj tudi sam av-
tomobil skrbno izbere in v njem neizmerno uživa, 
kot pa da bi nanj gledal popolnoma racionalno. 
Vožnja s športno nadarjenim avtomobilom je pač 
veliko več kot prevoz od točke A do točke B. Lah-
ko je dragocen del vaše vsakdanje rutine za do-
bro počutje. Kar pomislite na to, kako velik del  
življenja preživite v službi. Ko pridete domov, vam na-
vadno ostane premalo časa za različne užitke in hobi-
je, po drugi strani pa se veliko vozite z avtomobilom.

“Vožnja v službo je precej slabo porabljen čas, saj ne 
moremo početi nič drugega. Ne moremo brati, brskati 
po internetu, se izobraževati, sploh če vozimo. Če pa se 
imamo v avtomobilu dobro, uživamo ob dobri glasbi in 
prijetnem počutju, vse skupaj pa nadgradijo še vrhunske 
vozne lastnosti, potem vsak trenutek uživamo, sicer dol-
gočasno rutinsko vožnjo pa smo tako spremenili v nekaj, 
kar nam daje energijo in nas krepi,” pogovor sklene Tušak. 
Da, vsekakor so čustva tista, ki barvajo življenje – tudi za 
volanom.

zvišuje motivacijo, energijo in krepi pozornost. Tu je 
še adrenalin, ki povečuje hitrost in jakost srčnega 
utripa ter vse srčno delovanje, sproži pa tudi izločanje 
endorfinov, ki so odgovorni za veselje. Zveni zaplete-
no? Pa ni!

Pomislite le na svoje občutke ob dobri hrani ali glasbi, 
gledanju napetega filma, navijanju za svojega najljub-
šega športnika, ko ste  zaljubljeni do ušes ali na veselje 
(oziroma grozo), ki vas preveva na vlakcu smrti. Če po-
gledamo z vidika možganov in možganskih procesov, 
vse to odlično sestavlja tudi mozaik tistih potrebnih ču-
stev in občutkov, s katerimi se lahko dinamična oseba 
tesno poveže in prek pravega avtomobila izžareva svoj 
značaj. Kar spomnite se na vse tiste ure, ki jih radi prebijete 
v avtomobilu, nasmešek, ki vam ga na poti proti cilju izvabijo 
ovinki ter lagodni občutki, ko do konca pohodite plin. Še me-
nite, da je nakup avtomobila povsem racionalna odločitev?

ZABAVNA VOŽNJA JE KORAK DO 
BOLJŠEGA POČUTJA
Matej Tušak, ki se ob profesorski vlogi precej ukvarja z vr-
hunskimi športniki in spodbujanjem motivacije, nam rad 
razloži, zakaj vožnja s športno naravnanim avtomobilom, 
kot je Ford Focus, lahko dobro vpliva na naše počutje, po-
sledično tudi na zdravje, in zakaj je to pomemben dejav-
nik pri izbiri vozila. Tušak pravi, da so skupni imenovalec 
prav močna čustva, stanje pa primerljivo z zaljubljenosto 
oziroma metuljčki v trebuhu, z živčnostjo tekmovalca 
pred nastopom na tekmi ali pa vožnjo z vlakcem smrti.

Naš vegetativni živčni sistem je namreč povezan z ne-
katerimi notranjimi organi, ki vplivajo na naše čustvene 
reakcije, vožnja s športnim avtomobilom za moške ali 
nakupovanje za ženske pa je tako pomembno za dobro 
počutje in zadovoljstvo. Naše telo namreč doživlja po-
spešek in negativni pospešek – zaviranje – ter premike 
levo in desno. Pozitivni občutki na telo, ko imamo take 

pospeške, kot jih imajo športni 
avtomobili, ali pa kako se neko vozilo 
vede v zavoju pri močnih G-silah, so lahko zelo 
blagodejni. Hkrati to pomeni, da smo srečni, posledično 
je to tudi podlaga za zdravo življenje. Dr. Tušak ob tem 
poudarja, da se je treba v življenju zabavati, tudi med 
vožnjo, saj je to korak do boljšega počutja, stvari pa naj 
počnemo v družbi primernega avtomobila. “Vsakodnev-
na vožnja s športno naravnanim avtom je najboljši način 
za občutno izboljšanje dobrega počutja in čustvenega 
zadovoljstva,” pravi Tušak.

VRHUNCI KOT NA VLAKCU SMRTI
Na trgu so namreč avtomobili, ki dajo neverjeten od-
ziv vozniku, torej prek volana in prek plina pokažejo, 
kaj se dogaja, so pa tudi avtomobili, ki imajo čisto 
izolirane povratne informacije. Med vožnjo gre tako 
predvsem za občutke, ki jih ob tem doživljamo, naj 
gre za hitrost ali dinamiko vožnje. Temu je pritrdila 
tudi nedavna raziskava, kjer so Fordovi strokovnja-
ki preverjali, kako bi lahko v vozilo vgrajeni sistemi 
nekega dne upoštevali naša čustva – pa tudi sto-
pnjo stresa, motenj in utrujenosti – ter poskrbeli za 
ustrezne napotke in opozorila, v nujnih primerih pa 
celo prevzeli nadzor nad vozilom. V sodelovanju z 
nevroznanstveniki in oblikovalci so raziskavi dali še 
stvarno obliko s športno vznemirljivim avtom. Zmo-
gljivega Forda Focusa RS so opremili s prenosnimi 
napravami in umetno inteligenco za sprotno ani-
macijo voznikovih čustev na zunanjosti avtomobila.

Ford Focus RS, opremljen s številnimi senzorji in super-
računalnikom, ni meril samo srčnega utripa, ampak tudi, 
kaj se dogaja na voznikovi koži. Merili so še prevodnost 
znoja ter s tem spremljali spremembe obremenjenosti 
in stresa, senzorji so pošiljali podatke vmesniku v avto-
mobilu, ta pa jih je pretvarjal v vidno obliko in projiciral 
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 Vožnja s športno 
naravnanim 
avtom je 
najboljši 
način za 
občutno 
izboljšanje 
dobrega  
počutja!
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Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana. Slike so simbolične. Za napake v tisku ne odgovarjamo. 

Novi Ford EcoSport
že za

148 € na mesec*

Ford EcoSport / Uradna poraba goriva: 4,1-5,8 l/100 km. Uradne emisije CO2: 107-134 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Uradne emisije NOx: 0,033-0,073 g/km. 
Specifične emisije trdih delcev: 0,00075-0,00153 g/km. Število delcev: 1,20-28,60 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM1₀ in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

* Reprezentativni primer izračuna za Ford EcoSport Trend 1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem : • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 15.400 • lastna 
udeležba (polog): € 4.312 • znesek financiranja: € 11.088 • število obrokov: 72 - mesečno plačevanje: € 147,90, ter zadnji (73-i) obrok: € 3080,00 • stroški odobritve: € 308,00 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 14.036,80 • letna 
obrestna mera: 5,966%, ki je spremenljiva in vezana na 3 mesečni Euribor • če je Euribor manjši od 0, se šteje, da je 0 • efektivna obrestna mera: 6,99% na dan 26.10.2018.

Kje si? Življenje se dogaja zunaj.
Oblikovan za mesto, ustvarjen za teren. Novi EcoSport na ulicah naredi vtis
z robustnim, a vseeno elegantnim videzom, z užitkom pa z njih pobegne
tudi v naravo. Z inteligentnim štirikolesnim (AWD) pogonom ga noben teren, 
še tako spolzek ali zasnežen, ne bo ustavil. Užitek v vožnji bo popoln s tisto 
pravo glasbo, ki bo na vrhunskem zvočnem sistemu B&O PLAY slišati
natanko tako, kot si je zamislil izvajalec. Več na MojFordEcoSport.si



ZADNJA DIRKA LETOŠNJEGA SVETOVNEGA PRVENSTVA V RELIJU NA 
AVSTRALSKEM MAKADAMU JE PRINESLA ŠE EN USPEH FORDOVI EKIPI: 
SEBASTIEN OGIER JE OSVOJIL DRUGI NASLOV ZAPORED S FIESTO WRC 
IN SKUPNO SVOJ ŠESTI NASLOV ZAPORED. OGIER JE Z NATANČNO IN 
HITRO VOŽNJO PO BLATNIH MAKADAMSKIH CESTAH MIRNO PRIŠEL DO 
CILJA. FIESTA WRC SE JE S TEM USPEHOM PRIDRUŽILA LEGENDARNEMU 
PREDHODNIKU FOCUSA, FORDU ESCORTU RS, S KATERIM STA NASLOVA 
PRVAKA OSVOJILA BJORN WALDEGAARD IN ARI VATANEN.

Prvaki





FORD FIESTA ST

V DANAŠNJIH ČASIH, KO SO OMEJITVE HITROSTI VSE STROŽJE, KAZNI PA 
VSE VIŠJE, JE MORDA MALO ČUDNO SLIŠATI, DA BI SI KDO ŽELEL ZABAVEN 
ŠPORTNI AVTO. LE ZAKAJ? A DOVOLJ JE LE ZA NEKAJ KILOMETROV SESTI 
ZA VOLAN FORDOVE FIESTE Z OZNAKO ST, PA VSE POSTANE KRISTALNO 
JASNO. ČEPRAV GRE ZA VSAKDANJE POVSEM UPORABEN AVTO, KI PRI 
DNEVNIH PREVOZIH NE BO SLUŽIL NIČ SLABŠE OD KATEREKOLI DRUGE 
RAZLIČICE FIESTE, ST V SEBI SKRIVA NEKAJ VEČ. NEKAJ MALEGA, A 
DOVOLJ, DA ZNA TU IN TAM IZVABITI NASMEŠEK NA USTNICE. VSAKE 
TOLIKO JE PROSTORA DOVOLJ, DA SE MOTOR VARNO ZAVRTI V VIŠJE 
VRTLJAJE, DA IZPUH ZAPOJE, DA IZ NJEGA POČI, DA VOLAN ZNA POVEDATI, 
KAKO ZELO KOMUNIKATIVEN JE, DA HITRO PRESTAVLJANJE POŽENE KRI 
PO ŽILAH, SEKUNDA, DVE, TRI PA JE DOVOLJ, DA SO KILOMETRI VEČJE ALI 
MANJŠE GNEČE NA CESTAH SPET POVSEM ZNOSNI.

Nova Fiesta ST je gotovo eden najbolj uspelih kompromisov med 
zavidljivo vozno dinamiko, vsakodnevno uporabnostjo in stroškovno 
platjo. Če kaj takega, kot je tovrstni kompromis, sploh obstaja. No, 
vsekakor vozniku (in predvsem potnikom) godijo dodatni centimetri v 
notranjosti, podvozje zdaj vendarle ponuja več prilagodljivosti, prožnosti tudi 
na zdelanem asfaltu. Ampak osnovnega DNK-materiala, ki vozniku pričara nasmeh 
na obrazu (in je ta premo sorazmeren s številom odpeljanih zavojev), se pri Fordu niso 
dotikali. In prav je tako!   Matjaž Korošak, Evo

 



Tudi Fiesta ST se lahko pohvali s 
petletno garancijo brez omejitve 

prevoženih kilometrov, kupci pa se 
lahko brezplačno udeležijo Fordove 

Akademija dinamične vožnje v AMZS 
Centru varne vožnje na Vranskem. 

Fiesta ST je osvojila že kopico 
nagrad najpomembnejših izborov in 
avtomobilističnih medijev, tudi Top 

Gearovo nagrado za najboljši mali 
športni avto.

Samodejni preklop med dolgimi 
in zasenčenimi žarometi poskrbi 
za varnejšo in udobnejšo nočno 

vožnjo.

Infozabavni sistem Sync3 s 
povezljivostnimi funkcijami 

Apple CarPlay in Android Auto ter 
vrhunskim avdiosistemom  

B&O Play.

1,5-litrski trivaljnik s 147 kilovati 
je ob zmerni vožnji dovolj varčen, 

saj zna ob delni obremenitvi 
izklopiti en valj. Če potrebujete 
zmogljivosti za prehitevanje ali 

hitro vključevanje na avtocesto, pa 
ga kar razganja od moči.

Podvozje je bolj športno kot pri 
drugih Fiestah, a še povsem dovolj 

udobno za vsakdanjo uporabo.

Vozna načina Normal in Sport 
poskrbita, da je vožnja udobna, a na 

trenutke zlahka športno uživaška.

 



FORD FIESTA ST

Hvala 
za športnost

Prijetno sem bil presenečen, ko je 
Fiesta ST zmogla svoj igriv značaj s 
ceste prenesti tudi v dirkaško okolje. 
Odzivnost je njena vrlina in med tekmeci 
ni takšnega, ki bi ji zmogel konkurirati po 
faktorju zabave. 
 Ciril Komotar, Komotar minuta



Zaradi odličnega podvozja in 
opcijskega mehanskega diferenciala 

z omejenim zdrsom nima težav s 
prenašanjem moči na cesto, hiter 
in natančen menjalnik užitek le še 

dopolni. Vozniku je na voljo tudi 
startni način (Launch Control), 

namenjen čim hitrejšemu in 
učinkovitejšemu speljevanju z mesta.

Električni servovolan je zelo 
natančen in za 14 odstotkov 

bolj neposreden kot pri prejšnji 
generaciji Fieste ST.

Vožnji na dirkališču so 
zlahka dorasle tudi zavore – 

278-milimetrski notranje hlajeni 
diski spredaj in 253-milimetrski 

diski zadaj.

TU IN TAM, O TEM SMO PREPRIČANI, BI MORALA VSAKA FIESTA ST MALO 
NA DIRKALIŠČE. TAM RAZKRIJE VSE SVOJE TALENTE, TAM DOKAŽE, DA 
TRIVALJNI MOTOR IN 1,5 LITRA PROSTORNINE NISTA PODATKA, KI BI 
KAKORKOLI OKRNILA PRAVE VOZNIŠKE UŽITKE. TAM FIESTA ST PRETEGNE 
NOGE, ZADIHA S POLNIMI PLJUČI, ZAPOJE Z IZPUHOM IN ZACVILI Z GUMAMI. 
TAM POSTANE TISTO, KAR V RESNICI JE: NEKAKŠEN FOCUS RS ZA TISTE, 
KI SI ŽELIJO CENEJŠEGA, MANJ ZMOGLJIVEGA IN VOZNIŠKO ZAHTEVNEGA, 
A ENAKO UŽIVAŠKEGA AVTOMOBILA. ZA TISTE, KI SI V DANAŠNJEM VSE 
BOLJ ZGOŠČENEM IN OMEJENEM PROMETU IŠČEJO IN NAJDEJO TUDI 
KAKŠNO ZABAVNO DOPOLNILO NA DIRKALIŠČU. ZA TISTE, KI RAZUMEJO, 
DA JE TREBA VČASIH HODITI IN VOZITI PO MEJI IN TUDI ČEZ NJO, ZA TISTE, 
KI RAZUMEJO, DA JE AVTO MNOGO VEČ KOT LE PREVOZNO SREDSTVO OD 
TOČKE A DO TOČKE B. ZA UŽIVAČE – IN ZA DIRKAČE.

Hvala 
za športnost

Fiesta ST je na Avto magazinovi 
lestvici najhitrejših avtomobilov na 
dirkališču Raceland najhitrejša med 
malimi avtomobili, kot je tudi Focus 

RS v nižjem  srednjem razredu.

Podvozje je bolj športno kot 
pri preostalih Fiestah. Njegove 

nastavitve omogočajo natančno 
vožnjo po dirkališču. Posebej 

za Fiesto razvite zadnje vzmeti 
poskrbijo za natančno nadziranje 

gibanja zadnjih koles in povečujejo 
togost preme. Poleg tega je zaradi 

nove zasnove zadnja prema tudi 10 
kilogramov lažja.

1,5-litrski trivaljnik s 147 kilovati 
ob vrtenju v visoke vrtljaje in 

vklopljenem voznem načinu Track 
(s pomočjo tehnologije 'active 

exhaust valve') dirkaško zapoje. 
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AMZS CENTER VARNE 
VOŽNJE NA VRANSKEM JE 
POSTAL ŽE TRADICIONALNO 
PRIZORIŠČE FORD 
PERFORMANCE DNEVA. V 
SVOJI TRETJI IZVEDI JE BIL 
TA NEKAJ POSEBNEGA, 
SAJ STA BILA NA NJEM 
PREDSTAVLJENA NOVI 
FORD MUSTANG IN NOVA 
FORD FIESTA ST.

Za odlično razpoloženje na 3. Ford Perfor-
mance dnevu so zaslužni prav vsi: nagra-
jenci, številni obiskovalci, vedno nasmejani 
ambasadorji znamke ter seveda privlačni 

avtomobili z modrim ovalom – od športnega te-
renca Kuge prek Rangerja do kompaktnega Eco-
Sporta. In seveda ne smemo pozabiti na obe zvez-
di dneva – povsem nova Fiesto ST in Mustanga.
Obiskovalci so se lahko popeljali s Fordovimi 
modeli na različnih vajah in se prepričali o izje-
mni vozni dinamiki. Največ nasmehov in vzhiče-
nosti je bilo videti na točki “dinamični krog”, kjer 
so obiskovalce na sovozniškem sedežu na im-
provizirani progi za volanom navduševali smu-
čarski skakalec Jurij Tepeš, voznika relija Tomaž 
Kaučič in Mitja Klemenčič ter vodja AMZS-jevih 
inštruktorjev Brane Legan.

Posebnost je bila tudi preizkušnja slaloma, ko so 
številni obiskovalci poskušali podreti postavljene 
čase Fordovih ambasadorjev: smukača Boštjana 
Klineta, smučarskih skakalcev Jerneja Damjana 
in Jurija Tepeša ter slalomistke Ane Bucik. Za vola-
nom sta se preizkusila tudi Filip Kržišnik in Blaž Sla-
nič iz akrobatskega dua F&B Acrobatics. Na koncu 
je bil le čas Jurija Tepeša za obiskovalce nedose-
gljiv, ko so se preizkusili za volanom nove Fieste ST.
Za pravo poslastico dneva je poskrbel drifter 
Luka Marko Grošelj, ki je pred zbrano množico 
z atraktivnim drsenjem Mustangovega zadka 
pokazal, da je res pravi mojster volana. Hkrati je 
Grošelj na vaji drifta učil in nadzoroval vse, ki so 
se želeli preizkusiti v tej veščini za volanom dveh 
Mustangov in spreminjali zadnje gume v oblak 
dima. Ja, kjer je Mustang, je tudi dim izpod koles!

V ZNAMENJU 
         

MUSTANGA

FORD PERFORMANCE 
DAN

 MATJAŽ KOROŠAK
 FOTO JURE KRALJ
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ter Focusu RS. Tudi za lepoto je bilo poskrbljeno 
na postaji ličenja, ljubitelji tatujev so lahko do-
bili novo poslikavo, najmlajši so sedli za volan 
otroških električnih vozil ali se po poligonu vozili 
z električnimi kolesi, inštruktorji AMZS centra so 
zbranim demonstrirali tudi simulacijo reševanja 
iz preobrnjenega vozila.
Že 3. Ford Performance dan je hitro minil v družbi 
avtomobilskega zvoka visokih obratov zmogljivih 
športnih avtomobilov ter nasmejanih obiskoval-
cev, ki so se tudi tokrat v velikem številu odzvali 
Fordovemu vabilu.

Za tiste, ki so 
navdušeni nad 
driftanjem, je 
poskrbela le-
genda sloven-
skega drifta, 
Luka Marko 
Grošelj.

Jure Tepeš za volanom Focusa RS: recept za veliko zabave v ovinkih.

Podpis pod slikoSed ea nimodi cus aritiis

A vse dogajanje ni potekalo le na cesti, saj so obi-
skovalci na Vranskem lahko sedli za volan Kuge in 
Rangerja ter se sami zapeljali po dveh zahtevnih 
in blata polnih terenskih poligonih in prepričali 
o delovanju štirikolesnega pogona. Svoje znanje 
so dopolnjevali za volanom EcoSporta, ko so ga 
morali obvladati na hidravlično-pomični plošči, 
najnaprednejši sistem samodejnega zaviranja v 
sili so lahko preizkusili s Fiesto. Vzvratna vožnja 
na kamero je bila zabavna v novi Fiesti ST-Line 

Mustang je pravi  
drift stroj!

LUKA MARKO GROŠELJ

Udeleženci so se lahko preizkusili tudi v vožnji povsem na meji - 
in čez njo. Seveda na vrhunskem simulatorju.
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Lastniki Focusove športne linije vozil ST-Line 
so s svojimi vozili kradli pozornost vseh pri-
sotnih v AMZS Centru varne vožnje na peti 
Fordovi akademiji dinamične vožnje. Med 

štiriurnim izpopolnjevanjem voznih tehnik, ki brez-
plačno pripada kupcem športne linije novih Fordo-
vih vozil, so vozniki še bolje spoznali svoje športne 
konjičke in pridobili dodatna znanja varne, a dina-
mične vožnje močnejših vozil. Pod vodstvom izku-
šenega inštruktorja Petra Smrekarja so se vozniki z  

uvodnim teoretičnim predavanjem in nato praktič-
nim preizkusom naučili nadzornih tehnik za varno 
dinamično vožnjo, zaviranja na gladki podlagi pri 
veliki hitrosti, obvladovanja vozila na hidravlič-
ni plošči in pravilnega ukrepanja pri hitri vožnji v 
ovinek.

Še veliko hitreje je šlo na dirkališču Gaj pri 
Cerkljah. Avtomobilistična revija EVO maga-
zin je v sodelovanju z znamko Ford namreč 
pripravila dan na stezi, kjer je bilo mogoče na 

dirkališču varno, brez tveganja zase in za druge, 
seveda pa tudi pod nadzorovanimi okoliščinami, 
preizkusiti zmogljivosti (svojega) avtomobila.

Ker pri tovrstnih dogodkih nikoli ne gre le za 
vožnjo in preizkušanje, drvenje in spopad z zavoji 
ter stotinkami, ampak tudi za druženje enako 
mislečih in takšnih, ki jim vožnja in avtomobi-
li pomenijo več kot le prevozno sredstvo, se je 
organizaciji dogodka pridružil tudi Ford. Ta se s 
podobno filozofijo loteva snovanja svojih mode-

FOTO JURE KRALJ, FORD

FORD PERFORMANCE DAN NI EDINI FORDOV DOGODEK, NA KATEREM 
LAHKO LASTNIKI (ALI BODOČI LASTNIKI) FORDOVIH ŠPORTNIH 
MODELOV IZKUSIJO, KAJ VSE TI ZMOREJO.

VELIKO
 ZABAVE!

28  I DOGODKI
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Na današnjem dogodku sem užival v vseh 
preizkušnjah, najboljše pri tem pa je, da imaš 
možnost preizkusiti svoj avto v različnih 
okoliščinah, kot sta mokra cesta in naglo 
zaviranje. S pridobljenim znanjem lahko 
vplivamo na zmanjšanje nevarnih situacij in 
smo za volanom bolj suvereni.   
– Edi Šircelj, Focus ST, Akademija dinamične vožnje

Z veseljem sem se odzval na povabilo 
za udeležbo na Fordovi Akademiji varne 
dinamične vožnje, od vseh preizkušenj pa se 
mi je v spomin najbolj vtisnilo vzdrževanje 
varnostne razdalje v različnih razmerah.  
– Silvo Junger, Focus ST-Line R&B,  
Akademija dinamične vožnje

lov, predvsem bolj dinamičnih. Voznikom in spre-
mljevalcem na Gaju je omogočil, da so si ogledali 
dva najnovejša modela iz flote najhitrejših, na 
ogled pa je bil tudi novi Focus ST-Line.

Mustang GT je bil daleč največja paša za oči, 
prav gotovo pa tudi za ušesa, saj je s svojim 
globokim in prodornim zvokom osemvaljnika 
preglasil mnogo predelanih cestnih modelov. 
Okretna Fiesta ST pa se je s svojim dodelanim 
podvozjem in možnostmi nadzora izkazala na 

precej zaprtem in tehnično zahtevnem dirka-
lišču. Ne glede na to, da sta bila oba modela 
povsem serijska in obuta v serijske Continen-
talove pnevmatike, sta bila v rokah odličnih 
voznikov, večkratnega prvaka v reliju Tomaža 
Kaučiča in prvaka v gorsko hitrostnih dirkah 
Petra Adama, povsem kos zahtevnemu tempu 
na dobro zasedenem dirkališču. Tudi voznika 
sta se zabavala za volanom in nista skoparila 
s pohvalami.

Množica ljubiteljev Fordovih športnikov se je 
zbrala tudi na dogodku Komotar Minuta meet 
s Fordom. Na stezi Raceland pri Krškem sta se 
preizkušala Focus RS in Fiesta ST, za volanom 
katerih sta sedela Fordova ekipa, na čelu z am-
basadorjem Jurijem Tepešem, in seveda vloger 
Ciril Komotar. Skupaj so v taksi vožnjah z obisko-
valci prevozili več kot 200 krogov. 
Več o Fordovih dogodkih  
najdete na FordMagazine.si
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Mustang je moj 
sanjski avto, 
ne moreš si 
želeti boljšega 
kot osemvaljni 
motor 5.0. Do 
konca življenja 
verjetno ne 
bom pozabil 
tistih ovinkov, 
tistih par minut 
za volanom. 
Vrhunsko! 
– Primož, Komotar  
minuta driving 
experience

Skoraj pet tisoč sodelujočih je pravilno izpolnilo spletni kviz, skozi katerega so se spoznali z nekaterimi 
manj znanimi, a vseeno pomembnimi dejstvi o varnosti v prometu, povezanimi s pnevmatikami. Med 
množico prijavljenih je bilo izbranih 15 srečnežev in srečnic, ki so morali za končno 'zmago' – prostora 
v avtomobilih je bilo namreč le za tri – prepričati posebno žirijo, na čelu katere je bil Ciril Komotar. Na 
koncu so izbrali Karmen, Natašo in Primoža, ki so z navdušenjem sprejeli, da se bodo prvi konec tedna 
v oktobru po Sloveniji zapeljali v Lamborghiniju Huracanu, Fordu Mustangu 5.0 ter BMW-ju M4. Vsi trije 
avtomobili so bili za to priložnost opremljeni s Continentalovimi športnimi pnevmatikami iz družine 
SportContact. Ob Cirilu Komotarju sta poleg nagrajencev v avtomobilih sedela še avtomobilistična no-
vinarja Jure Gregorčič in Saša Kapetanovič. Pot je ekipo vodila iz Ljubljane prek Goriških brd do Kobari-
da, nato pa čez Vršič in Gorenjsko proti AMZS-jevemu Centru varne vožnje na Vranskem, kjer jim je vodja 
inštruktorjev Manuel Pungertnik pripravil tri vaje. Te jim bodo v prihodnje pomagale čim bolje reagirati 
ob morebitnem kritičnem dogodku na cesti. Nagrajenci in tudi javnost, ki je bila o dogodku obveščena 
prek digitalnih medijev, so v dveh nepozabno zabavnih dneh temeljito spoznali moč superšportnih av-
tomobilov in pomen pnevmatik za njihovo varno vožnjo ter se ob tem neizmerno zabavali.

OSEMVALJNE SANJE
IZJEMNO EKSKLUZIVEN JE BIL DOGODEK KOMOTAR MINUTA DRIVING EXPERIENCE, KI GA JE 
V SODELOVANJU Z AMZS IN ZNANIM AVTOMOBILSKIM VLOGERJEM CIRILOM KOMOTARJEM 
PRIPRAVIL CONTINENTAL. POMEMBEN DEL DOGAJANJA JE BIL TUDI NOVI FORD MUSTANG.

30  I DOGODKI
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Odkrijte nove modele Fordovih gospodarskih vozil
Naj vaša vozila odražajo moč in karakter vašega podjetja. Gospodarska vozila Ford odlikujejo številne 
inovativne tehnologije, izboljšana učinkovitost in izjemna zmogljivost. Zagotovite si, da boste opaženi. 
Premaknite ugled svojega posla korak naprej z odličnimi in legendarno zanesljivimi Transit vozili. 

Vrhunski dostavniki za vsako nalogo.
Ford Gospodarska vozila bodo nadgradila vaš posel. In ugled.

NOVI TRANSIT CONNECT NOVI TRANSIT CUSTOM
NOVI TRANSIT COURIER

Spoznajte Fordova gospodarska vozila na ford.si

Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana. Slike so simbolične. Za napake v tisku ne odgovarjamo. 



POPOLNOMA NOVI KRIŽANEC FORD FIESTA ACTIVE NAVDUŠUJE S PRIVLAČNOSTJO 
ŠPORTNEGA TERENCA IN VOZNO IZKUŠNJO PRAVE FIESTE. STREŠNI NOSILCI ZA AKTIVEN 
ŽIVLJENJSKI SLOG; VEČJI ODMIK OD TAL IN OPTIMALNE NASTAVITVE VZMETENJA OMOGOČAJO 
BREZSKRBNO VOŽNJO PO SLABŠIH CESTIŠČIH, VOZNI NAČINI NORMAL, ECO IN SLIPPERY 
(SPOLZKO) PA VEČJO VOZNIKOVO SAMOZAVEST V VSEH RAZMERAH.



NOTRANJOST FIESTE ACTIVE JE PRIPRAVLJENA NA IZZIVE BLATNIH ŠKORNJEV, 
BRISAČ, POLNIH PESKA, IN PREMOČENIH POTNIKOV. ŠESTDESET TISOČ TESTNIH 
CIKLOV, KI JIH MORAJO ,NA PRIMER, PRESTATI SEDEŽNE BLAZINE, ZAGOTAVLJA 
ODPORNOST PROTI OBRABI VSO ŽIVLJENJSKO DOBO.



Z ILKO NA TRENINGU
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5.30. V PENZIONU V VASICI FEICHTEN OB 
VZNOŽJU CESTE, KI PELJE NA LEDENIK 
KAUNERTAL, SE ZAJTRK NE BO ZAČEL 

ŠE ENO URO.

RANA URA, 
SMUČARSKA URA

DUŠAN LUKIČ, FOTO ALEŠ PAVLETIČ
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Tako nekako se je začel dan majhne ekipe, 
ki je konec pomladi na treningu obiskala 
Ilko Štuhec. Razlog? Malo zato, da si 
ogledamo, kako je videti trening naše 

šampionke po vrnitvi po poškodbi, ki jo je staknila 
prejšnjo sezono, malo zato, da sta jo lahko 
spoznala nagrajenca Fordove nagradne igre, ki 
smo jo objavili v prejšnji številki Ford magazina. Si 
za ljubitelje smučanja in smučarskega svetovnega 
pokala lahko zamislite boljšo nagrado, kot je obisk 
treninga na snegu – treninga svetovne smukaške 
prvakinje Ilke Štuhec. In najboljši začenjajo zgodaj. 
Zato je bilo treba vstati ob pol šestih. Še prej bi 
morali, če ne bi noči pred treningom prespali v 
vasici Feichten, zadnji, preden se ledeniška cesta 
vzpne proti smučišču.

To, da se trening začne zgodaj, seveda pomeni, 
da je bilo zjutraj še krepko mrzlo, čeprav smo Ilko 
na treningu obiskali sredi maja. Dovolj mrzlo, da 

smo bili zaradi podnevi topečega se, ponoči pa 
zmrzujočega snega na cesti in posledičnih ledenih 
zaplat veseli, da smo se peljali v Kugi s štirikolesnim 
pogonom.

Točno ob napovedanih petnajst do sedmih na 
še praznem parkirišču tik ob snegu ustavi Fordov 
kombi in iz njega zleze ekipa. Nekateri odidejo ta-
koj postavljat progo, Ilka se začne ogrevati, mama 
Darja, kineziologinja Anja Šešum, trener Grega 
Koštomaj ter nova pridobitev ekipe, serviser Aleš 
Sopotnik, pa pripravljajo opremo. Ilka se medtem 
ogreva in vzame nekaj sekund za fotografijo ali dve 
z nagrajencema. Ob sedmih, ko vlečnica ob trening 
progi začne delovati, je pripravljena.

Zakaj tako zgodaj? Časa ni veliko, saj je sneg pri-
merno trd le navsezgodaj in več kot tri ure treninga 
je v sončnih dneh nemogoče opraviti – včasih pa 
še manj, če so temperature previsoke. Na dan, ko 

smo jo obiskali, je imela ekipa srečo: zjutraj je bilo 
prijetno nizkih minus pet in sonce je bilo skrito za 
raztrgane oblake. Zato so lahko opravili poln pro-
gram treninga.

Ekipa je prijazna. Ko smo se z nagrajencema po-
javili na vrhu trening proge, da bi fotograf naredil 
nekaj fotografij, je bil trener Grega takoj pri nas: “Ni 
problema, počakajte eno vožnjo pa vas peljem na 
progo, da boste vse skupaj videli od blizu.” Ponava-
di to ni mogoče, za nas je bilo. In medtem ko smo 
lahko Ilkine vožnje tako spremljali z dveh ali treh 
metrov razdalje od vratc, je mama Darja ob nas 
snemala njeno vožnjo, za Ilko pa je po hribu nav-
zdol pridrvela še kineziologinja Anja z Ilkino bundo 
v rokah. Na dnu je sledila analiza vožnje s trenerjem 
in hop, nazaj na vlečnico. Vožnjo za vožnjo.

Vreme je zdržalo skoraj do enajstih, in ko se je 
ekipa spet zbrala pri Fordovem kombiju, je imela 
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 Bilo je izjemno. 
Trening smo 

spremljali čisto 
od blizu, Ilka si je za 
nas vzela veliko časa, 
nasmučali smo se, pa 
še Kugo sem lahko 
vozil en teden!
Janez Podržaj, nagrajenec
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Ilka dovolj časa za pogovor z nagrajencema. To, da 
je poškodovano koleno ni bolelo, jo je navdajalo z 
optimizmom. “Mislim, da je danas 43. dan na sne-
gu po poškodbi. Ni slabo, pa bomo tukaj še nekaj 
dni,” je bila zadovoljna. Seveda nas je zanimalo, 
ali bo na tekmah nastopila še pred izidom te šte-
vilke Ford magazina? “Izpustila bom veleslalom v 
Söldnu ter tehnične discipline v Leviju in Killingto-
nu, koncentriram se le na hitre discipline, seveda. 
Moja sezona se bo zato začela konec novembra na 
smuku v Lake Louisu, torej pred izidom naslednje 
številke,” je bila jasna.

Seveda rezultata takrat še ni mogla napovedati, 
a napoved je bila pozitivna: “Videti je, da kar dobro 
napredujemo, zato sem zelo optimistična.” No, 
zdaj, ko berete ta članek, je jasno tudi, kako uspe-
šna je bila na prvih tekmah.
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Ford MAGAZIN  z i m a  2 0 1 8



FORD JE ZA EVROPO PRIPRAVIL NAJZMOGLJIVEJŠO RAZLIČICO TUKAJŠNJEGA 
POLTOVORNJAKA, FORDA RANGERJA RAPTORJA. DIZELSKI MOTOR VOZILA ZMORE KAR 156 
KILOVATOV (213 ‘KONJEV’) MOČI IN 500 NJUTONMETROV NAVORA, PRI ČEMER GRE VELIKA 
ZAHVALA ZA TO TUDI PARU TURBIN, MOČ PA NA VSA ŠTIRI KOLESA PRENAŠA 10-STOPENJSKI 
SAMODEJNI MENJALNIK.



RANGER RAPTOR IMA IZDATNO OKREPLJENO VZMETENJE, KI OB DOLGEM HODU VZMETENJA 
OMOGOČA LE MINIMALNE PREČNE PREMIKE. VOZNIK LAHKO IZBIRA MED KAR ŠESTIMI 
PROGRAMI NASTAVITEV PODVOZJA IN, DA, Z RANGERJEM RAPTORJEM BODO LAHKO 
DINAMIČNI DRUŽINSKI OČETJE (ALI MAME, SEVEDA) TUDI LETELI!



FORD F-150

RESNICA
Ford MAGAZIN  z i m a  2 0 1 8

SVETA 
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Mitološki Mustang je glavni igralec ne-
šteto moških sanj, realnost pa je (lah-
ko) čisto nekaj drugega. Čeprav – ko si 
v avtu sam ali z dolgolaso blondinko, 

moraš kombinacijo z Mustangom izkusiti. Moraš!
Sam sem jo že pred časom, zato je napočil čas 

za nekaj več. Družinski roadtrip! To je nekaj pov-
sem drugega kot potep v dvoje, ko je dovoljeno 
improviziranje, ko številne okoliščine rešuje pri-
lagajanje in je dovolj že misel, da se imaš pač z 
nekom lepo. Četudi je ekipa še tako složna in so 
njeni cilji in želje povsem enaki, nastane velika in 
težka težava. Prtljaga. Še toliko večji je problem, 
če greš na pot za ves mesec.

Zato je priprava odločilnega pomena. Na 
prvo žogo – za mesec dni potrebuješ s seboj 
pravzaprav celo omaro. To seveda ne gre. Ko se 
vendarle spomniš, da lahko v Ameriki za vsakim 
vogalom za štiri dolarske četrtake cunje opereš 
v le dobre pol ure, lahko prtljago prepoloviš. A če 
gredo na pot štiri odrasle osebe, so to še vedno 
štirje veliki kovčki, mar ne?

In to seveda vodi k naslednjim problemom. 
Kakšen avto izbrati? Avto, ki bo zadovoljeval 
najprej s prostorom za prtljago ter bo seveda 
dovolj udoben in velik za štiri osebe. In bo hkrati 
še oblikovno zanimiv. Mogoče še markanten?

Večina vas bo rekla, da takšnega ni. Razen, če 
so vam izjemno všeč kombiji, morda celo avto-
busi. Ampak takšen avto obstaja. Meni je prišel 
na misel takoj. Okej, takoj za Mustangom.

Na ultimativni roadtrip se torej lahko podaš tudi 
s pickupom. Takšnim velikim, močnim, z dovolj 
prostora za štiri osebe in za prtljago. K štirim kovč-
kom (v resnici jih je bilo vseeno šest) bi brez težav 
dodali še smuči pa tudi desko. Lahko obe, za sneg 
in neskončni ocean! V več izvedbah.

In ja, če se je komu na obraz prikradel ciničen 
nasmeh – Fordovi pickupi serije F so najbolj za-
želena vozila v Ameriki. Že več kot 30 let je to 

tam najbolje prodajani avtomobil. Med vsemi. 
Še deset let več je najbolje prodajani pickup. To-
rej z njim ni šale. A po več kot 3.000 prevoženih 
kilometrih ti je takoj jasno, zakaj je tako.

Oblikovno je F-150 pač tak, kot je. Mora ti biti 
všeč, in pika. Druge poti ni. Za številne je lahko 
osebni avto, kdor ga ne mara, mu ne bo rekel 
niti kamion. A vseeno – ko enkrat sedeš vanj, 
spremeniš mnenje. Takoj. Limuzinsko udobje, 
kaj udobje, luksuz. Že res, da je bil naš F-150 
opremljen z najboljšo opremo, a vseeno – vo-
znika in sopotnike pričakajo v usnje oblečena 
notranjost, skupaj s sedeži, ki so v obeh vrstah 
ogrevani, v sprednji pa tudi hlajeni. Če so noge 
prekratke, si lahko pedale električno približate, 
če so predolge, lahko prav tako z elektriko se-
dež odmaknete. Za zvok skrbi vrhunski zvočni 
sistem B&O, pot navigacija kaže na 8-palčnem 
osrednjem zaslonu. No, na slednjem bolj kot ne 
za sopotnike, vozniku je odlično v pomoč navi-
gacija na zaslonu merilnikov in celo na prednji 
šipi - seveda zaradi projicirnega zaslona. Če k 
temu dodamo še številne varnostno asistenčne 
sisteme, kamero za vzvratno vožnjo ter odli-
čen prilagodljiv tempomat (ki se sam povsem 
ustavi in tudi spelje), je jasno, da je bilo za pot 
več kot odlično poskrbljeno. In predvsem je bilo 
pomembno zadovoljstvo, da sem izbral pravi 
avto. Kot se je na koncu izkazalo ne samo zame, 
ampak tudi za sopotnike! In v zanosu bi skoraj 
pozabil – pod ogromnim motornim pokrovom 
je predel 3,5-litrski šestvaljnik. Večino poti pre-
cej krotko (tudi zato, ker prihaja iz družine Eco-
Boost), ko je bilo treba, pa tudi divje, glasno in 
hitro. Navsezadnje skriva v sebi 375 'konjev' in 
ponuja 470 Nm navora. Če omenim še odličen, 
kar desetstopenjski samodejni menjalnik, je 
zgodba za marsikoga popolna. In ja: ker je Eco-
Boost, je tudi dovolj varčen. Američani že dolgo 
gledajo tudi na to.

Ford MAGAZIN  z i m a  2 0 1 8

SEBASTJAN PLEVNJAK

KAKORKOLI OBRAČAM BESEDE IN MISLI, VEDNO 
SE, KO RAZMIŠLJAM ALI SE POGOVARJAM O 

ROADTRIPU PO KALIFORNIJI, V MISLI PRIKRADE 
MUSTANG. NE TISTI DIVJI, AMPAK TISTI FORDOV, 

KI TAKRAT, KO NJEGOV PLIN POHODIŠ DO KONCA, 
ZARJOVE BISTVENO GLASNEJE IN POSPEŠI 

BISTVENO HITREJE KOT SLOKI VRANEC. SVETA Santa Cruz

Big Sur

Santa Barbara
Santa Monica

Barstow

Yosemite

Las Vegas
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In roadtrip? V Združenih državah Amerike je vse 
veliko. Velika so mesta in velike so razdalje do njih. 
In med njimi. Potovanje pa – nešteto cest, širokih 
in skorajda nikoli praznih. Promet je večino dneva 
gost, le redki so trenutki, ko bi lahko rekli, da so ce-
ste prazne. Vsaj v mestih niso, saj se tudi dolgo v 
noč po njih vijejo goste pločevinaste kače.

In če so razdalje velike, potem je bil začetek 
potovanja povsem ameriški. Za marsikoga po-
polnoma nesmiseln, a če hočeš v časovni okvir 
stlačiti kar največ, potem so včasih stvari tudi 
nerazumne. Tako smo Evropo zapustili z leta-
lom, ki je letelo v Las Vegas. Ampak avto sem 
moral naslednji dan prevzeti v – Los Angelesu? 
Nič hudega, razlog je bil več kot preprost. Julija je 
v Vegasu poletna liga NBA. Na njej večinoma na-
stopajo novinci, ki v mestu, ki nikoli ne spi, prvič 

širši javnosti razkazujejo svoj talent. In seveda je 
bil tam letos tudi Luka. Tisti Luka, ki je lani poko-
ril vso Evropo, tako na klubski kot reprezentančni 
ravni. Če še vedno ne veste, kateri Luka, v brskal-
nik vnesite Dallas in številko 77. Če ne boste po-
hiteli, bo dres čisto mogoče začasno razprodan.

Zaradi evforije pa tudi trenerjevega razume-
vanja Luka ni igral. Dovolj tekem je bilo lani, telo 
si zasluži počitek. Se je pa igrala tekma. Če te za-
nima košarka, je to dovolj, da se z letališča podaš 
direktno v košarkarsko dvorano.

In Los Angeles? V Ameriki so nekatere stvari 
preprosto enostavne. Zvečer, ko se je okolica ve-
gaškega hotela vsaj malo umirila, sem vzel v roke 
telefon in kupil letalsko vozovnico. Za naslednje 
jutro. V Ameriki so letala na določenih destinacijah 
kot avtobusi. Ni potrebne predhodne rezervacije, 

karto lahko kupiš na letališču. Če ti letalo uide, nič 
hudega, čez uro poleti novo!

Dobrih 40 minut, pa smo pristali v Los Ange-
lesu. Kombi, ki brezplačno vozi do prevzemnega 
mesta testnih vozil, na izhodu z letališča najdeš 
brez težav. Ne ustavlja kjerkoli na cesti, temveč 
zgolj in samo pred znakom, kjer je to dovoljeno. 
Preprosto, ni kaj. In učinkovito!

O avtomobilu sem vedel že veliko. Bolj kot sam 
avto so me zanimali barva, barvne kombinacije in 
tisti prvi občutek, ko sedeš vanj. Ko ti ga pripelje 
uslužbenec ogromnega parkirišča, se ti zasvetijo 
oči. Na hitro urediš formalnosti in sedeš, no, se pov-
zpneš v avto. Da je postopek lažji, se izpod avtomo-
bila isti hip, ko odpreš vrata, pripelje stopnička, ki ti 
olajša vstop v potniško kabino. V tisto luksuzno, o 
kateri že itak vse veste, mar ne?

Od zelenega na-
cionalnega parka 
Yosemite do kamni-
te puščeve na dnu  
Velikega kanjona: 
kjer ni šlo s F150, 
je šlo le s helikop-
terjem. No, most 
Golden Gate smo si 
ogledali kar s turi-
stičnim avtobusom.

Ford F-150 je že 30 let najbolje prodajan 
avtomobil v ZDA - na leto jih prodajo skoraj 
milijon. Na trgu je že od leta 1948, sedanji 
model pa je že 13. generacija te prodajne 
uspešnice. V zadnjih 20 letih so samo v ZDA 
prodali 15 milijonov Fordov F-150
Leta 2020 bo dobil hibridno,  
kmalu zatem pa še popolnoma  
električno različico.
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Hitro nastavim končni cilj, ki je seveda Vegas. Za 
LA bo še čas, a mesto greha, iger in svetlečih pano-
jev se ne zapusti po enem dnevu. Četudi veš, da te 
na cesti čaka gneča (ulice oziroma avtoceste okoli 
Los Angelesa so še vedno ene najbolj prometnih), 
se zapodiš proti končnemu cilju. Z letalom 40 mi-
nut, po cesti z idealnim razpletom še 4 ure. Ampak 
idealno se nikoli ne razplete, mar ne? Na dopustu 
me te stvari ne motijo. Niti ne vržejo iz tira. Prvi 
prometni zamašek, zakaj, ne vem; drugi, prometna 
nesreča; tretji, prevrnjen kamion. Navigacijski izra-
čun se daljša, ne za minute, temveč ure. Ampak, saj 
smo na dopustu.

Neznosno vročino preseka dežna nevihta. Za te 
kraje, sploh celo Nevado, dokaj nenavadno, am-
pak saj sem jaz zraven. Kamorkoli grem, me veli-
kokrat spremlja dež. Mogoče bi se preimenoval v 
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Rain Mana?
Ugodne vremenske razmere oziroma svetlobo 

združim z okolico. Postanek opravim na bencin-
ski črpalki blizu ceste, ki zavije v puščavo Moja-
ve. Čeprav je ena manjših puščav, je puščava. Z 
zimskimi temperaturami, ki se spustijo pod –18 
stopinj Celzija, in seveda s tistimi pravimi letni-
mi – nad 50 stopinj Celzija. Dežja je skozi leto 
zelo zelo malo. Ampak, ko sem jaz tam, pada. 
No, padla pa je tudi lepa slika. Oziroma več njih. 
Lepo ozadje in dober model sta porok za dober 
rezultat, pa čeprav slikaš s telefonom.

Namesto zgodaj popoldne pripeljemo v Vegas 
ob prvem mraku. V nebo začnejo utripati silni re-
klamni panoji, ki to več niso, saj so jih že davno 
zamenjali ogromni LCD-zasloni. Igralnice, pred-
stave, koncerti, pijača in nočno življenje. Enkrat 

je treba to videti. Dvakrat? Ni nujno.
Iz Vegasa nas je pot jasno vodila v Veliki ka-

njon. Delo reke Kolorado, ki je z 2.330 kilometri 
ena najdaljših rek v Severni Ameriki, je občudo-
vanja vredno. Kako in predvsem kdaj je nastal, 
si geologi še niso povsem edini, dejstvo pa je, da 
Veliki kanjon delajo tako zelo poseben predvsem 
različne vidne zemeljske plasti, ki so se samo v 
vidnem delu kanjona nalagale več kot 1,7 mi-
lijarde let. Ko se s helikopterjem spustiš v jedro 
kanjona, je pogled še lepši. Jemlje dih, pa prav-
zaprav ne veš, zakaj. Nekdo bi rekel, saj je samo 
kamen. A še meni, ki bi se mnogokrat pridružil 
slednjemu, je bila čudežna narava všeč.

Od kamenja nas je pot vodila do južnega dela 
gorovja Sierra Nevada. Zavili smo v narodni park, 
kjer rastejo največja drevesa na svetu – sekvoje. No, 

vsaj po nekaterih podatkih so to najvišja, najširša 
in najstarejša drevesa. General Sherman po neka-
terih zapovedih velja za največjega. Vsaj v parku. V 
višino sega 83,8 metra, na tleh se razteza v širino 
več kot 11 metrov, ko se začne deblo, pa je to široko 
skoraj osem metrov. In ker je staro nekje med 2.300 
do 2.700 leti, velja General Sherman za največje, 
najširše in najstarejše drevo na svetu.

P. S.: res je veliko!
Tako kot je bil velik naš naslednji cilj – narodni 

park Yosemite. Eden najviše ležečih parkov skriva 
v svojih nedrjih ogromno granitno skalo: El Capi-
tan, ki je raj za številne plezalce z vsega sveta. A 
park, ki se razteza na več kot 3.000 kvadratnih 
kilometrih, ni samo skala (ki je mimogrede čudo-
vita), saj ga izjemnega delajo tudi slapovi, gozd 
in obiskovalci. Letno park obišče kar 3,7 milijona 
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Podpis pod sliko

turistov. Večinoma pa se zadržijo v dolini Yosemi-
te, ki zajema zgolj 1 odstotek vsega parka. Tam so 
številne turistične nastanitve (kamp, hrana, pija-
ča), urejena parkirišča in ob reki tudi kopališča. A 
če sem čisto iskren – če lahko Američani prodajajo 
Yosemite skoraj 4 milijonom ljudi na leto, bi lahko 
Slovenci prodajali tudi Triglavski narodni park. In 
še bi se našlo lepih predelov v Sloveniji!

Naslednja postaja je bila spet mesto – San 
Francisco. Filmska kulisa, kjer se posname naj-
več filmov letno, strme ulice, starodavni tramvaj 
in drago življenje. Za prenočišče smo odšteli do-
brih 300 dolarjev, pa je bila soba bolj sobica kot 
sobana (hm, morda bi bilo udobneje prespati 
kar v F-150), za nočno parkiranje pa 'skromnih' 
60 dolarjev. Tudi zato ti je jasno, zakaj je na uli-
cah vse več brezdomcev. Ti se delijo na obuboža-

ne in zanemarjene vojne veterane ter na uživalce 
droge. Žalostno. Nekoč lepo mesto človeku z vsaj 
malo sočutja ne ponuja prijetnega občutka. Vsaj 
za hip pozornost prevzame Alcatraz. Najvarnejši 
zapor na svetu, iz katerega so sicer poskusili po-
begniti, a so nesrečnikom pobeg preprečili var-
nostniki, močni tokovi ali ledeno morje. Uradno 
ni pobegnil nihče, čeprav je pet ubežnikov pogre-
šanih. Vodnik na avtobusnem ogledu je potrdil 
tezo, da je uspešno pobegnil zgolj en zapornik. 
Potem ostane še 1.280 metrov dolgi Golden 
Gate, simbol San Francisca. Ideje za prečkanje 
zaliva so se porodile že daljnega leta 1872, a za-
radi odprtega morja, globoke vode, močnih to-
kov, megle in potresov niso padle na plodna tla. 
Nato je leta 1918 znova zanimiv projekt predsta-
vil takrat mlad inženir Joseph B. Strauss. V mislih 
je imel čudoviti viseči most, da bi nadomestil 
trajekte, ki so povezovali vhod v zaliv. A trajek-
tni lobi je bil močan in minila so leta, preden so 
se projekta dejansko lotili. Prepričati so morali 
tudi javnost, da se bo naložba, na začetku je bila 
ocenjena na 27 milijonov dolarjev, splačala. Po 
vseh težavah in novih načrtih se je gradnja zače-
la leta 1930. Kljub gospodarski krizi so zagotovili 
financiranje mostu, katerega cena je narasla na 
35 milijonov dolarjev. Financiranje je bilo zagoto-
vljeno izključno z obveznicami. Vračilo kapitala 
in obresti (skupaj 39 milijonov dolarjev) je bilo 

plačano iz prihodkov od cestnin, pri čemer je bila 
zadnja obveznica odplačana leta 1971. Ob začet-
ku gradnje (končali so ga sedem let pozneje) je 
bil Golden Gate najdaljši viseči most na svetu. 
Danes se most s šestimi prometnimi pasovi in 
dvema za pešce in kolesarje ne uvršča niti med 
deset najdaljših na svetu.

Po treh dneh je bilo blišča in bede dovolj. Ko za-
pustiš mestni vrvež in zaviješ na cesto z imenom 
Pacific Highway 1, se svet umiri. Cesta, ki poteka 
vzdolž celotne zahodne obale, ponuja drugačen 
pogled na svet. Okej, na eni strani zgolj na morje 
in ocean, na drugi na čudovito naravo. Prispemo 
v Santa Cruz, mesto, ki slovi po srferski opremi in 
oblačilih. Zdi se, da tam vsi rolkajo, če ne deskajo 
na valovih. A to se nam verjetno samo zdi. Poza-
bljen je vrvež San Franciska in obalna pot vabi. 
Pred nami so Monterey pa Big Sur, potem Santa 
Barbara, vključno z Malibujem in končno destina-
cijo, Venice Beach oziroma Marina Del Ray. Spet 
se začne mestni vrvež, kjer Fordov pickup nima 
veliko bratrancev, saj se po cestah valijo limuzine, 
veliki križanci pa seveda kopica hibridov, priključnih 
hibridov in električnih avtomobilov. 

Ford pri teh nima težav, v prihodnosti pa jih bo še 
več. Kar 40 novih elektrificiranih modelov prihaja v 
naslednjih nekaj letih in med njimi bo od leta 2020 
tudi hibridna različica serije F - kako leto kasneje 
pa še povsem električna!
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Fishermans Wharf je eden najbolj tursitičnih delov San Francisca - s pomolom 
Pier 39 kot osrednjo točko.
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PROJEKT ŠTARTAJ SLOVENIJA JE ZAKORAKAL V NASLEDNJO SEZONO IN KOT DO ZDAJ JE POLEG 
TUDI TOKRAT FORD. SODELUJOČIM ZNOVA ZAGOTAVLJA PRAKTIČNA, VARČNA IN EKOLOŠKA 
VOZILA, S KATERIMI BODO NJIHOVE PODJETNIŠKE IDEJE ZAŽIVELE ŠE HITREJE. V OSPREDJU 
JE SEVEDA NOVI TOURNEO CUSTOM FURGON KOMBI, KI MU POMAGAJO ŠE TRANSIT COURIER, 
TOURNEO CONNECT IN  GALAXY. VEČ O NOVI SEZONI ŠTARTAJ SLOVENIJA NA STRANI 64.



FORD RANGER
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ČEZ PLANOTE 
MALE AZIJE

ALEŠ BRAVNIČAR
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skoraj tisoč malih in velikih butičnih hotelov, ki 
so zrasli v intimnih vasicah v osrčju Kapadokije. 
Ali Yavuz, turški poslovnež in vizionar, je pred 
več kot 20 leti na parceli svojih staršev, kjer so z 
družino živeli v istih vulkanskih špicah, v katerih 
so romarji na begu pred Rimljani molili k enemu 
bogu tisočletja nazaj, postavil prvi butični ho-
tel v Kapadokiji z željo, da bi v pokrajino, takrat 
oblegano s hipiji in backpackerji, privabil tudi bolj 
eminentne stranke. Na najlepši terasi nad pano-
ramo rojstne vasi Göreme je tako zrasel njegov 
Kelebek, katerega pionirski funkcionalni stil se je 
počasi razširil po vsej regiji.

Njegov poslovni partner Mehmet mi je med 
okusnimi turškimi zajtrki razlagal o tkanju pre-
prog v Kayseri, po katerih je znana celotna Ka-

Fantastično Kapadokijo sem poznal od 
prej, s svoje 12 tisoč kilometrov dolge 
avtomobilistične ekspedicije do Skar-
duja v pakistanskem Baltistanu. Po-

krajina je bila idealna kulisa za fotografiranje 
kataloga kopalk in modne zgodbe, zato smo 
jo s štiričlansko ekipo čez Hrvaško, Srbijo in 
Bolgarijo jeseni tja mahnili z do vrha nalože-
nim pokritim kesonom v udobni kabini Forda 
Rangerja.

Kjer je svilna cesta nekoč prečkala starodavno 
vulkansko pokrajino, so karavane že pred stoletji 
postajale na svojih dolgih mednarodnih poteh 
in užile lepote maloazijskih pejsažev. Namesto 
karavanserajev, ki so takrat ponujale varno za-
vetišče utrujenim popotnikom, lahko danes od 
pohodništva ožuljene noge spočijete v enem od 

PRED MILIJONI LET SO VULKANI IN ELEMENTI NARAVE V SRCU TURŠKE ANATOLIJE IZ MEHKE 
VULKANSKE KAMENINE OBLIKOVALI SKALNATE VRHOVE NENAVADNIH OBLIK. STAROSELCI SO 
V TE KLESALI HIŠE, CERKVE, SAMOSTANE IN CELO NEKAJNADSTROPNA PODZEMNA MESTA. 

padokija. Dizajn take preproge je zasnovan na 
gordijskih in perzijskih kompozicijah. Dominirajo 
rdeče, zelene, modre in rjave barve. Tukajšnje 
preproge so takoj za tistimi iz Herekeja ene iz-
med najbolj cenjenih po svetu. Menda so pre-
proge med sankcijami tihotapili iz Irana tako, da 
so tamkajšnjim kurdskim domačinom plačali na 
kilogram tovora, ti pa so jih naložili na mule, ki 
so čez noč same prehodile pot med miniranima 
mejama obeh dežel. Seveda so prav uboge živali 
plačale smrtonosni davek minskih polj. V njegovi 
trgovini, kjer se bohoti več kot tri tisoč preprog, 
smo vedno z veseljem fotografirali.

Ali je prav tako kot jaz navdušen off-road 
voznik in adrenalinski užitkar. Nekega dne me 
je za izziv sposobnosti našega Forda Rangerja 
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odpeljal na enega od svojih najintimnejših ko-
tičkov, pol ure intenzivne terenske vožnje po 75 
centimetrov globoki deroči rečni strugi navzgor, 
kamor nikoli ne stopi noga turistov. Tam so le ka-
mniti golobnjaki, ostanki dolgoletne tamkajšnje 
tradicije uporabe golobjih kakcev, ki je trajala vse 
do sedemdesetih let preteklega stoletja. Golob-
njaki so bili skozi stoletja klesani v žive skale vse-
povsod po regiji, potem pa so jih zaradi prihoda 
sintetičnih gnojil in čedalje večjega finančnega 

potenciala turizma popolnoma opustili. “Tu sem 
odraščal in se igral. Tu je vse ostalo po starem. To 
je moje skrivno mesto za pobeg. S ponosom ga 
delim s tabo,” mi je zaupal pred večerom, ožarje-
nim v neskončni paleti odtenkov oranžne barve.

Vsako jutro po muezinovem klicu v okolici 
Göremeja približno 25 operaterjev, ki upra-
vlja 150 balonov, nestrpno pričakuje zeleno 
zastavo na spletni strani turške Agencije za 
civilno letalstvo, da lahko do roba polni po-

letijo, kamor jih ponese veter. Poleg Bagana v 
Burmi je prelet anatolskih vilinskih špic verje-
tno najlepše doživetje na svetu, saj se ob prvih 
sončnih žarkih na vulkanskih tleh, prepredenih 
z vinogradi in vrtički, izrišejo mogočni stolpiči 
in nenavadne, brazdaste in vijugaste soteske, 
ki spominjajo na kupe stepene smetane. Ka-
padokijo je nujno doživeti tako pod zemljo kot 
tudi visoko nad njo. Lani je z baloni poletelo 
več kot četrt milijona ljudi. Nov balon stane 
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lastnika tudi do sto tisoč evrov in menjati jih 
je treba na nekaj let. Dobička na polet, ki je 
pogosto odpovedan zaradi slabih termičnih 
in vetrovnih razmer, je zaradi obsežne ekipe in 
vzdrževanja celotne infrastrukture le za slabo 
tretjino cene vstopnice na pleteno potniško 
košaro. Za pot pod oblake je treba odšteti od 
165 evrov na osebo.

Vsaka sekunda v Kapadokiji, ki je približno 
2250 kilometrov daleč od Slovenije, je bila vre-
dna dveh ducatov ur vožnje do srca turške Male 
Azije. Marsikdo me je spraševal, zakaj se na pot 
raje nismo odpravili z letalom. Dve uri in pol, 
pa smo na cilju, so dejali. Težko je pojasniti, da 
je vožnja zame prav posebna oblika meditacije. 
Spreminjajoče se panorame v stranskem ogle-
dalu, najljubša glasba iz zvočnikov in razkošje 
tempomata skupaj tvorijo več kot le vsoto svojih 
delov. Dolga pot je velikokrat prav tako zanimi-
va in slikovita kot čas, preživet na cilju. Ceste po 
Balkanu so prijetno prazne. Vse z izjemo vpadni-
ce v Carigrad. Ta je prav posebna oblika pasivne-
ga mučenja.

Brez Rangerja bi bili v Kapadokiji prikrajšani 
za marsikatero fotografsko lokacijo. Z njim smo 
lahko elegantno plezali na težko dostopne pa-
noramske točke, rili po pesku in blatu čez rečne 
struge (kjer je bilo včasih treba zakleniti tudi di-

ferencial), predvsem pa svobodno zavili s tlako-
vane ceste vsakič, ko smo zagledali poljubno sli-
kovito lokacijo v daljavi. Z nami so se za dostop 
na fotogenične kotičke lahko kosali le popotniki 
na konjih. Med perzijsko vladavino so konji iz 
Kapadokije veljali kot izjemno cenjeno blago 

in o njih se je govorilo po celotnem kraljestvu. 
Beseda Kapadokija, kot pravijo, pomeni v svoji 
originalni obliki 'katpatuka', dežela prečudovitih 
konj. Pod našim pokrovom motorja se jih je skri-
valo kar dvesto. Bili smo v absolutni prednosti.
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IDEALNA
IZBIRA

BINE VOLČIČ NI LE EDEN NAJBOLJ ZNANIH SLOVENSKIH CHEFOV, JE 
TUDI ČLOVEK, KI NIMA DLAKE NA JEZIKU. IN ČLOVEK, KI VOZI FORDA 

TOURNEA CONNECTA. OD PRED KRATKIM POVSEM NOVEGA.
  DUŠAN LUKIČ, 

FOTO SAŠA KAPETANOVIČ

NOVI FORD TOURNEO 
CONNECT





 

Usklajevati delo chefa, ki šefuje v 
svoji restavraciji Bistro Monstera, 
sodeluje v TV-oddajah, pri med-
narodnih projektih in hkrati biti še 

vzoren družinski oče, seveda ni lahko. Pri 
vseh izzivih se Bine zato močno opira na 
avtomobil, ki ga je izbral za poslovno in 
osebno uporabo: Ford Tourneo Connect. 
Obiskali smo ga ravno, ko je svojega prej-
šnjega zamenjal za povsem novega Tournea 
Connecta. ”Nimam veliko časa, zato je zame 
izjemno pomembno, da se mi ni treba obre-
menjevati še s tem, kaj bom naložil v avto, 

ko se z družino odpravljamo na pot. Ne kaj 
ne kako. Enostavno naložim in se peljemo, 
in to je tisto, kar me pri Tourneu Connectu 
najbolj navduši,” izbiro avtomobila pojasni 
Bine. ”Ko gre za vsakdanjo uporabo pri oskr-
bi restavracije, pa je izjemno pomembno, da 
ima Tourneo Connect ravno dno prtljažni-
ka brez roba, da tovor enostavno porinem 
vanj. Poleg tega se zadnja vrata odpirajo 
navzgor, in ne vstran, zato v dežju zagota-
vljajo zavetje, da lahko stvari v miru in brez 
stresa, da bom ves premočen, razporedim v 
prtljažniku,” doda Bine.

Najbolj me 
navduši aktivni 

tempomat, avto 
se pelje napol 

sam!

Seveda Bine ni imun za udobje, saj je Tour-
neo Connect izbral prav zaradi tega. ”Super je, 
ko lahko vanj namečem zelenjavo ali pa kolesa, 
še bolje pa je, ko sedem za volan in se ne poču-
tim nič slabše kot v resnem osebnem avtomo-
bilu. Ima vso opremo in asistenčne sisteme, ki 
jih potrbujem in ki bi jih dobil v najmodernejših 
limuzinah, in oboje skupaj je zelo pomembno 
na dolgih poteh,” pojasni Bine in doda, da pri 
izbiri novega avtomobila vedno išče avto, ki je 
velik, prostoren prilagodljiv, ki omogoča dovolj 
visoko sedenje in v katerem se počuti varnega. 
”In ta Connect mi je pisan na kožo. Ne vem, ali  

Tourneo 
Connect me 
navdušuje 
in ne vem, 
ali bi ga kdaj 
zamenjal za 
kaj drugega.
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Binetu je ključe 
novega Tournea 
Connect predal 
Boštjan Hribovšek, 
direktor marketinga 
in komunikacij pri 
Summit motors 
Ljubljana.

Samodejni 
menjalnik 

je super, saj mi 
močno olajša vožnjo 

v mestni gneči.

bi ga kdaj zamenjal za kaj drugega. Je udoben 
na dolgih poteh, avto pelje skoraj sam, zato 
imam čas, da razmislim tudi o poslu, ali pa je 
družinska pot, kadar smo skupaj, toliko bolj pri-
jetna. In ob tem se ne pelje nič slabše od kake-
ga enoprostorca, pa tudi dolg in visok ni toliko, 
da bi me skrbelo na mestnih ulicah ali da bi mo-
ral razmišljati, da ne bo kak podvoz ali garažna 
hiša prenizka,” je zadovoljen.

In razlika med prejšnjim in novim Connec-
tom? “Da gre za nov model, se čuti povsod 
v vozilu. Udobja je še več, izboljšave so pov-
sod, od razporeditve elementov, tehnologij 

pri vožnji, uporabljenega materiala pa vse 
do ogrevanih sedežev. Zame zelo dobrodo-
šla novost, ki je moj stari Tourneo ni imel, 
je aktivni tempomat pri mojem novem 
avtomatiku, ki sam zavira in pospešuje 
do izbrane hitrosti, da nimam težav s pre-
stavljanjem v vožnji v koloni, tako da se res 
lahko osredotočam samo še na smer vožnje. 
Zelo všečna in priročna je polička za brezžič-
no polnjenje telefona, medtem ko sem na 
poti,” pravi Bine, ki je takoj po koncu pogo-
vora že brskal po stojnicah ljubljanske tržni-
ce. Delo chefa se nikoli ne konča.
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Kaj dobite, če se v legendarnem Fordovem 
športnem avtomobilu srečajo eden naj-

hitrejših slovenskih smučarjev z odličnim 
smislom za humor in njegovi kolegi špor-

tniki?
Seveda, serijo videov z naslovom #NEU-

KROTLJIVI FILIP s kolegi športniki.
Od januarja 2019 si boste lahko na spletni 

strani FordMagazine.si ogledali nove videe, 
v katerih bo Filip Flisar za volanom svojega 

že kar znamenitega rumenega Forda Mu-
stanga poleg komikov iz prve sezone gostil 

Ilko Štuhec, Zorana Dragića, Saro Isakovič 
in Petra Kauzerja. In ne le to. Z njimi se je 

pomeril tudi v njihovih športih.
Skratka, od januarja ne pozabite obiskati 
spletne strani FordMagazine.si – ali pa se 

prijavite na mesečni spletni novičnik, da jih 
ne zamudite.

Ford ima v Mariboru novega trgovca in ser-
viserja. To je podjetje Avto Triglav Maribor, ki 
deluje na Ptujski cesti 132 v Mariboru in se je 
v štajerski prestolnici pridružil dosedanjemu 
Fordovemu zastopniku Avtomobili P.R. Novi 
Fordov zastopnik se je Mariborčanom sicer 
prvič predstavil na Fordovih dnevih, ki so pri 
njih potekali drugi novembrski konec tedna in 
na katerih so si lahko obiskovalci ogledali tudi 
novega Forda Focusa ter ga tudi preizkusili.

FILIP IN  
SLOVENSKI 
ŠPORTNIKI

Fordov  
novi prodajalec 
v Mariboru

#NEUKROTLJIVI 
58  I NOVIČKE
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Severa Gjurin  
z ustvarjalno  
delavnico za 

otroke
Ford že 12 let sodeluje tudi z Zvezo prijateljev mla-

dine Ljubljana Moste-Polje, ki že več kot 60 let dela 
z otroki in mladostniki ter njihovimi starši na podro-

čjih letovanj in varstva otrok, počitniškega varstva in 
humanitarnih programov. Takšna je bila tudi ustvar-

jalna delavnica za socialno ogrožene otroke med 
krompirjevimi počitnicami, ki je potekala v prostorih 

Medgeneracijskega centra v Ljubljani.
V ustvarjalni delavnici se je otrokom posvetila 

glasbenica in ambasadorka Forda Severa Gjurin, 
ki pa tokrat tam ni bila v vlogi glasbenice. Severa 

je namreč po poklicu likovna pedagoginja in je 
otrokom pripravila delavnico, na kateri so risali, kar 

so zavonjali. Otroci so najprej z zavezanimi očmi 
vonjali različna zelišča, sadja in zelenjavo, med 

katerimi so bili meta, smreka, ingver, timijan, sveža 
trava, bazilika, origano, korenje in še kaj, potem pa 

so svoje vtise izrazili na risbah s temperami.
Na delavnici je sodelovalo 15 otrok in vsak izmed 

njih je na podlagi vonjav narisal dve do tri slike. 
Nekaj časa je bilo ob pitju čaja posvečenega tudi 
pogovoru in izmenjavi mnenj med malimi udele-

ženci delavnicej.

Vrstam Fordovih ambasadorjev se je pridružil tudi slovenski smučar Žan Kranjec, ki je 
prednosti Fordovih vozil spoznal že v prejšnjih sezonah, ko je 'praktično pol zime' preživel v 
avtomobilih Smučarske zveze Slovenije, zdaj pa se bo kot ambasador vozil v lastnem Fordu 
Focusu, ki mu ga je na Fordovih dnevih oktobra v svojem salonu izročila ekipa Fordovega 
domžalskega zastopnika Veit Teama.
Žan Kranjec je ob prevzemu Focusa povedal: “Sem izredno vesel in hvaležen Veitu, da smo 
se dogovorili za sodelovanje. Dobil sem novega Forda Focusa ST-Line. Gre za zelo lep, špor-
tnoeleganten avto, kar je čisto po mojem okusu, tudi vozne lastnosti ima super, tako da se 
že veselim, da ga odpeljem domov. Večinoma ga bom verjetno največ uporabljal za vožnjo 
na treninge in kondicijske treninge. Poleti oziroma zunaj sezone pa mi bo odlično služil za 
sprostitev, vožnjo na morje in podobno. «
Vodja prodaje pri Veit Teamu Klemen Vozel je dodal, da so za Žana izbrali Focusa, ker ju 
povezujejo tri stvari: “Hitrost, dinamičnost in varnost, saj mora tudi Žan peljati s pametjo, da 
pride do cilja.”

Žan Kranjec, 
Fordov novi ambasador
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Ford ima v svoji ponudbi že nekaj časa tudi hibridno različico Mondea, ki pa ne bo več edina, saj se bo ob 
prenovi modela prihodnje leto limuzinski različici pridružil še karavanski hibridni Mondeo. Karavanski 
Mondeo Hibrid bo ustregel predvsem tistim, ki s seboj vozijo veliko prtljage, hkrati pa si želijo učinkovit 
in prefinjen električni pogon v kombinaciji z dosegom in svobodo tradicionalnih motorjev z notranjim 
zgorevanjem. Karavanski Modeo Hibrid bo naprodaj le v Evropi.

Ford ima trenutno v ponudbi limuzinskega Mondea Hibrida, ki razpolaga s sistemsko močjo 138 kilova-
tov. Hibridni sklop sestavljajo dvolitrski bencinski motor, ki deluje z Atkinsonovim ciklom, elektromotor 
in litij-ionska baterija z zmogljivostjo 1,4 kilovatne ure, moč pa se na sprednji kolesi prenaša tudi prek 
prvega pri Fordu razvitega menjalnika CVT. Tako kot druge različice ga izdelujejo v Fordovi španski to-
varni v Valencii, kar bo najverjetneje veljalo za karavansko različico hibridnega Mondea.

Ford sicer v elektrifikacijo modelne ponudbe vlaga dobrih 11 milijard dolarjev, načrtuje pa, da bo do leta 
2022 predstavil 40 elektrificiranih avtomobilov, med katerimi bo 16 povsem električnih.

Še več hibridnih Mondeov
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Avtohiša Klemenčič se je konec novembra prese-
lila na novo lokacijo. Tik ob avtocestnem izvozu 
Brezovica je zrasel povsem nov prodajno-servisni 
kompleks, ki se razprostira na kar 2.600 kvadratih 
metrih. Na novi lokaciji bodo tako še dvignili raven 
storitev, ki jih nudijo svojim strankam, hkrati pa so 
odslej tudi bolj dostopni in opazni. Poleg novega 
salona imajo tudi popolnoma nov servis z najso-
dobnejšo opremo.
“Novi salon je za nas velika pridobitev, saj imamo ve-
liko več prostora, boljša pa je tudi lokacija. A najbolj 
pomembno je, da bodo odlične spremembe in pred-
nosti novega salona ter servisa opazili obiskovalci 
in stranke, saj je oboje namenjeno predvsem njim,” 
je bi z zaključkom leto dolgega projekta zadovoljen 
direktor Avtohiše Klemenčič, Mitja Klemenčič.

Tako kot že šest let do zdaj je Ford tudi letos slovenskim zimskim športnikom v uporabo 
izročil avtomobile, s katerimi se bodo vozili na treninge in tekmovanja. 66 avtomobilov 
so jim izročili na Pohorju, kjer je Smučarska zveza Slovenije, kot je to v navadi, predstavila 
reprezentance za prihajajočo zimsko sezono. Od leta 2012 so športniki, trenerji in 
pomočniki z več kot 270 Fordi varno prevozili že več kot štiri milijone kilometrov. Največ 
je bilo kombijev Ford Custom. Pri Fordu skrbijo tudi za varno in dinamično vožnjo svojih 
ambasadorjev Ilke Štuhec, Boštjana Klineta, Ane Bucik, Štefana Hadalina, Filipa 
Flisarja, Jurija Tepeša in Domna Prevca, ki sta se jim letos pridružila še Martin Čater in 
Žan Kranjec.
Uspešno sodelovanje s Fordom je potrdil tudi direktor Smučarske zveze Slovenije 
Franci Petek: “Zelo smo ponosni in hvaležni, da imamo takega partnerja v segmentu 
prevoznih sredstev. Kombiji in avtomobili so za nas življenjskega pomena in veseli smo, 
da Ford vidi vrednost tega vložka v naše reprezentance. Vidijo, da so na trgu s to potezo 
naredili pomemben korak, in jaz si želim še okrepiti to sodelovanje ter verjamem, da 
smo skupaj lahko samo še boljši.”

66 Fordov za slovenske 
junake zime 
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Junaki 
gredo dlje

Ford bo tako kot že več let doslej tudi konec 
letošnje sezone zimskih športov v sodelovanju s 
Smučarsko zvezo Slovenije pod geslom Junaki 
gredo dlje obetavnim mladim športnikom podelil 
štipendije, ki jim bodo močno olajšale priprave na 
bodoče športne uspehe. Pri Fordu in SZS se namreč 
zavedajo, da se velike športne zgodbe ne začenjajo 
na bleščečih mednarodnih tekmah, ampak na 
kratkih strminah in odmaknjenih smučiščih in 
skakalnicah, zato je potrebno veliko truda, da se 
mlad obetavni športnik razvije v prvaka.
Ford in SZS sta akcijo Junaki gredo dlje, v kateri 
je Ford mladim športnikom podelil štipendijo v 
višini seštevka točk slovenskih smučarjev na 
tekmah sezone, prvič izvedla v sezoni 2016/17, 
zato se je do danes nabralo že precej vtisov 
dobitnikov štipendije.

Anja Mandeljc: “Da sem ena izmed treh 
izbranih prejemnikov štipendije, pomeni, da 
so me prepoznali kot izjemno perspektivno 
športnico. Štipendija mi pomaga, da lahko 
vsakodnevno brezskrbno opravljam treninge. Z 
njo si lažje pokrijem stroške prevoza na trening 
ali pa si kupim dodatno opremo, na primer 
nove tekaške copate in energijske ploščice. To 
je zame zadnja sezona v mladinski konkurenci, 

zato si želim na mladinskem svetovnem 
prvenstvu vsaj ene uvrstitve v prvo deseterico. 
Poleg tega je moj cilj tudi poseči po medalji 
na tekmovanjih celinskega pokala in dosegati 
čim boljše rezultate na domačih državnih 
tekmovanjih.”

Borut Božič: “Zelo cenim, da so me pri 
Fordu opazili kot perspektivnega športnika 
in mi finančno pomagajo na moji športni 
poti. Štipendijo pravzaprav porabim kar za 
sofinanciranje svojih smučarskih treningov in 
si tako zagotovim odlične in brezskrbne pogoje 
za trening. Moji glavni cilji v letošnji sezoni so 
nadgradnja mojega smučanja, pridobivanje 
izkušenj in predvsem učenje od starejših 
tekmovalcev.”

Žak Mogel: “Veliko mi pomeni, da je podjetje 
Ford, poleg kombijev, ki nam omogočajo varno 
vožnjo na treninge in tekmovanja, vložilo 
sredstva še za boljše pogoje na moji športni 
poti. Štipendija mi je v ogromno pomoč, saj 
mi krije stroške bivanja v dijaškem domu, kar 
mi omogoča, da se lahko šolam in treniram v 
Kranju. V zimski sezoni bi rad prvič nastopil v 
svetovnem pokalu in osvojil svoje prve točke.”
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Smučarji so se  
pripravljali v 
Čilu
Slovenski alpski smučarji so se 
konec poletja odpravili na južno 
poloblo, kjer so opravili zadnje 
priprave na snegu, testiranje 
opreme in tudi prve tekmoval-
ne izzive nove sezone v okviru 
južnoameriškega pokala.
Slovenske junake smo ujeli v 
tradicionalni smukaški višinski 
bazi La Parvi v čilenskih Andih, 
kjer so pod vodstvom Petra 
Pena trenirali Boštjan Kline, 
Martin Čater, Klemen Kosi, 
Miha Hrobat in Tilen Debelak, 
tam pa so jih v argentinski Us-
huai že pričakale tudi smučarke 
Ana Bucik, Maruša Ferk, Meta 
Hrovat in Klara Livk ter slalo-
mista in veleslalomista Štefan 
Hadalin in Žan Kranjec.

Ford C-Max za
50. obletnico
Znamenita slovenska glasbena zasedba New Swing Quartet letos praznuje 50-le-
tnico delovanja in v tem času so usvojili skoraj vse, kar se je dalo usvojiti na področju 
črnskega in belskega gospela in spirituala, ki so ga deloma obogatili z elementi 
jazza in mu dodali osebno doživeto interpretacijo.

Za njihovo 50-letnico je člane zasedbe Ota Pestnerja, Dareta Heringa, Tomaža 
Kozlevčarja in Marijana Petana razveselil tudi Ford, ki jim je poti na jubilejne koncer-
te olajšal z udobnim enoprostorcem Fordom C-Maxom. V uporabo jim ga je predal 
direktor marketinga in komuniciranja pri Fordu Boštjan Hribovšek.

Novosti za Galaxy in S_Max
Ford je svoja največja enoprostorca, četrto generacijo Ga-
laxyja in drugo generacijo S-Maxa, predstavil skorajda isto-
časno. A čeprav Ford za zdaj pri obeh avtomobilih še čaka s 
karoserijskimi popravki, pa to ne pomeni, da avtomobila ne 
sledita trendom, saj so jima pred kratkim pripravili kopico no-
vosti, povezanih z udobjem, varnostjo in pogonskim sklopom.

Največja novost je povezana s pogonskim sklopom. Govori-
mo o dvolitrskem turbodizlu, ki bo na voljo v treh različicah 
z močjo 88, 110 in 140 kilovatov, ter najmočnejšim dizelskim 
motorjem z dodatnim turbopuhalom. Ta bo namreč razpola-
gal s 176 kilovati. Na sprednji, po naročilu pa tudi zadnji kole-
sni par se bo prenašala prek šeststopenjskega ročnega ali pa 
osemstopenjskega avtomatskega menjalnika, pri čemer bo 
štirikolesni pogon rezerviran za srednji različici.

Oba avtomobila sta izboljšana z bogato dodatno opremo. 
Poleg aktivnega tempomata, ki je sposoben avtomobil po-
polnoma ustaviti in tudi sam speljati, je bila uvedena še ena 
zanimiva novost, funkcija ClearView – povečano število šob 
za brizganje vode, ki še bolj učinkovito očistijo vetrobransko 
steklo. Tretja novost pa je izboljšan sistem za zaznavo vozil v 
mrtvem kotu.

Več novic najdete na FordMagazine.si

Vožnja v napačno smer na avtocesti je 
ena velika težava tudi v Sloveniji. Eno 
izmed novosti pri preprečevanju tega 
pojava predstavlja Ford, gre pa za sis-
tem s preprostim imenom Wrong Way Alert (opozorilo za vožnjo v napačno smer).
Ford je bil eden prvih avtomobilskih proizvajalcev, ki je svoje avtomobile začel opre-
mljati s sistemom za prepoznavanje prometnih znakov. Ta sistem je zdaj nadgradil 
s funkcijo, ki prepoznava uvoze na avtocesto. Ti so namreč po Evropi in tudi pri nas 
označeni s prometnim znakom za prepovedan promet. Ko sistem zazna, da je vo-
znik zapeljal na avtocesto v napačno smer, mu avtomobil na zaslonu na armaturi 
izriše simbol omenjenega prometnega znaka, poleg tega se na zaslonu izpiše spo-
ročilo 'preverite smer vožnje'.

Preprečevanje 
vožnje  
v napačno smer 
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Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana. Slike so simbolične. Za napake v tisku ne odgovarjamo. 

PRVAIZBIRA.SI
POPUSTI NA VOZILA IZ ZALOGE

Prvaizbira.si Ford.si080 36 73

Ford Kuga / Uradna poraba goriva: 4,4-7,4 l/100 km. Uradne emisije CO₂: 115-172 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Uradne emisije NOx: 0,0405-0,0725 g/km.  
Specifične emisije trdih delcev: 0,0003-0,000416 g/km. Število delcev: 0,0405-0,0725 x 1011. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. *Ford Kuga Style, 1.5 EcoBoost 88 kW (120 KM).

Ford je moja pr va izbira.
Ilka Štuhec

Ford Kuga pokaže svoj športni karakter že ob pritisku na gumb za zagon
motorja Ford Power. SYNC 3 z navigacijskim sistemom in Fordove tehnologije,
kot sta prilagodljivi tempomat in sistem za stabilizacijo priklopnika, 
bodo poskrbeli za sproščeno vožnjo. S 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, 
dvopodročno klimatsko napravo in parkirnimi tipali spredaj in zadaj boste 
udobno krmarili tako po mestnih kot stranskih poteh. Več o ponudbi na prvaizbira.si

Ford Kuga
že za

19.880 €*



FORDI  ZA LAŽJI 
ZAČETEK
POLOVICO KANDIDATOV PROJEKTA ŠTARTAJ, 
SLOVENIJA! SO TUDI LETOS Z GOSPODARSKIMI VOZILI 
PODPRLI PRI FORDU IN JIM POMAGALI PRI PRVIH 
IZZIVIH IN PODJETNIŠKIH KILOMETRIH NJIHOVE 
USPEŠNE ZGODBE. PROJEKT ŠTARTAJ, SLOVENIJA SE 
JE ZAČEL KOT  KOT PERSPEKTIVEN VSESLOVENSKI 
PROJEKT, KI JE V DVEH SEZONAH PRERASEL V IZJEMNO 
USPEŠNO ODDAJO, ZNANO TUDI ZUNAJ NAŠIH MEJA. 
POMEMBEN PARTNER NADOBUDNIH PODJETNIKOV 
JE TUDI FORD, KI S SVOJIMI GOSPODARSKIMI 
VOZILI SPREMLJA ZAČETKE ŠTEVILNIH USPEŠNIH 
PODJETNIŠKIH ZGODB. LETOS JE FORD S SVOJIMI VOZILI 
PODPRL ŠTIRI PROJEKTE: PALAČINKE TAKOJ!, YANIKA, 
4KIDSANDUS TER KOLAGEN SHOT.
DUŠAN LUKIČ

YANIKA

Zgodba izdelka Yanika, pršila za čiščenje in negova-
nje domačih ljubljenčkov, se je začela že dolgo prej, 
preden jo je Aleksandra Lelov predstavila kupcem. 
Kot večina uspešnih izdelkov je tudi ta nastal kot 
rešitev za njen vsakdanji problem, v tem primeru, 
kako očistiti psa, ki se boji vode. “Izdelek sem razvila 
pred štirimi leti, ko sem dobila psičko Loti, ki se na 
smrt boji vode. Vsakič, ko sva prišli s sprehoda, sva 
imeli težavo, saj ni dovolila, da bi ji očistila tačke.”

Zato je sama poiskala rešitev, ob tem pa najprej ni 
pomislila na to, da bi lahko začela tudi podjetniško 
pot. “Šele po treh letih uporabe sem v pogovoru 
s prijatelji ugotovila, da imam doma nekaj, kar bi 
lahko uporabljala tudi širša množica. Vem, da izdelek 
deluje, ker sem bila sama prva dolgoletna uporab-
nica. Gre za naravno pršilo, ki se uporablja, ko prideš 
domov, z njim poškropiš tačke, obrišeš, da ne pušča 
sledi in tako ne le očistiš umazanije, ampak obenem 
tudi neguješ tačke.”

“Po prvih nekaj tednih na 
cesti z novim Transitom 
Courierjem lahko rečem, da 
se v njem počutim domače, 
udobno, res mi je všeč. 
Predvsem sem navdušena 
nad preglednostjo okolice z 
voznikovega sedeža.”

ŠTARTAJ SLOVENIJA

Ford MAGAZIN  z i m a  2 0 1 8



PALAČINKE TAKOJ!

Naziv najbolj znan palačinkar v mestu je, milo rečeno, 
laskav, a žal že zaseden. Oče in podjetnik Aljaž Deu, 
ki s svojim palačinkomatom navdušuje mlade in 
stare sladokusce, se s palačinkami ukvarja preprosto 
zato, ker so odlične! Že dolgo z družino v njih uživajo 
pri zajtrkih, kosilih ali večerjah (in še kdaj vmes). To 
slastno srečo na hiter in preprost način je Aljaž želel 
zagotoviti čim več Slovencem. Najprej je s pomočjo 
palačinkomata skrbel, da so do odličnih palačink 
prišli udeleženci dogodkov, zdaj pa je z izdelkom Pa-
lačinke takoj! poskrbel tudi za vse druge. “Začelo se je 
dogajati, da so me prijatelji, preden so se odpravili na 
morje, prosili za mojo zmes za palačinke za s sabo, in 
ker je bilo tega povpraševanja vse več, sem se začel 
poigravati z zamislijo o podjetniški poti v tej smeri.” 
Kot številni podjetniki se je na začetku spopadel z 
nekaterimi težavami, ni bil pravi čas, prišle so druge 
stvari … “Malo mi je bilo žal, da se nisem prijavil že na 
1. sezono projekta, potem pa smo v 2. sezoni z družin-
skim blogom Tina in fantje sodelovali kot vplivneži in 
smo se malo bolj seznanili s projektom ter predvsem 
videli, kaj sodelovanje prinese podjetnikom. Nad 2. 
sezono smo bili navdušeni, v tretji pa so se nam sanje 
uresničile.”

Palačinke takoj! je 
pripravljena zmes, s katero 
so palačinke na mizi v le 
nekaj minutah. Zmes je 
treba le zmešati s pravo 
količino vode in že je 
pripravljena za pečenje. Na 
voljo so štiri različne mase, 
in sicer iz bele, ajdove, 
riževe in polnovredne pirine 
moke. Nobena od njih pa 
ne vsebuje emulgatorjev ali 
ojačevalcev okusa.

4KIDSANDUS

Za imenom 4kidsandus je zgodba staršev s štirimi 
otroki. Jure in Vanja Rainer sta se s težavo občutljive 
kože srečala pri svojih otrocih, kar je bil povod za 
ustvarjanje naravne kozmetike, sčasoma ne le za 
kožo, ampak tudi za lase. Čeprav sta se po izgubi 
rednih služb spogledovala z idejo življenja v tujini, sta 
se po »uporu« otrok odločila, da najprej poskusita 
izkoristiti možnosti doma.

“Pogledala sva, kaj znava, kaj lahko narediva, in se 
spustila v proizvodnjo naravne kozmetike. Ideja za 
šampone je prišla šele pozneje, so eni izmed naših 
zadnjih izdelkov, ki smo jih razvili, stari približno dve 
leti. Balzam pa je razvit posebej za projekt Štartaj, 
Slovenija.”

Šamponi za štiri tipe las 4kidsandus so izdelani iz 
100-odstotno naravnih, organskih in svežih sestavin. 
Za dodatno nego je na voljo tudi naravni balzam. 
“Naši lasje se razlikujejo, zato kupcem ponujamo štiri 
različne vrste šamponov, in sicer za mastne, poško-
dovane in barvane lase ter šampon proti prhljaju. 
Balzam pa je univerzalen. Izdelki so 100-odstotno 
naravni, imajo certifikat Aromacert, pri izdelavi pa ne 
uporabljamo parfumov, ampak eterična olja. Pri za-
gotavljanju kakovosti nama pomagajo tudi slovenski 
dobavitelji, od katerih kupujeva večino sestavin. Če je 
le mogoče, se tudi trudiva, da so slovenskega porekla 
in biološke pridelave.”

“Zdaj sva končno lastnika 
Customa in najbolj naju je 
presenetil, da je tako ‘fajn’ 
za vozit. Čeprav je tako 
prostoren, nimaš občutka, 
da voziš kombi, pelje se kot 
osebni avto. Za tovoren 
kombi je tudi udoben, 
zlasti voznikov sedež, kar je 
najpomembnejše.”

KOLAGEN SHOT

Podjetnica Anja Bordon se je po treh nosečnostih, 
porodih in vsem, kar starševstvo in leta prinašajo, 
znašla z željo po ohranitvi mladostnega videza 
in telesa, ki si zasluži, da zanj skrbimo kot za svoj 
tempelj. Med tretjim porodniškim dopustom je 
izkoristila nekaj več časa in svoj hobi ustvarjanja na-
ravne kozmetike ter izkušnje, ki jih je s tem pridobila, 
spremenila v posel.

Kolagen shot je prehransko dopolnilo za mladosten 
videz kože, čvrste nohte in sijoče lase. Omogoča 
priročen vnos kolagena, hialuronske kisline, MSM 
in vitaminov za ohranjanje mladostnega videza 
in vitalnosti. Uporaba je preprosta, prvi učinki pa 
so opazni že po nekaj tednih jemanja. Dopolnilo 
ima okus granatnega jabolka. “V večini podobnih 
izdelkov je navadno samo kolagen, v mojem 'shotu' 
pa so vsi potrebni elementi, da naše telo iz njih samo 
tvori kolagen.”

Anja se je pri razvoju izdelka zanašala na svoje 
izkušnje, a ko imaš izdelek enkrat narejen in si z njim 
zadovoljen, se delo šele začne. Sama se je naučila 
ustvariti spletno stran, pisati blog, upravljati družbe-
na omrežja … “K sreči se je izdelek že na začetku hitro 
prijel in vedela sem, da ničesar ne delam zaman. Zelo 
hitro so se kupci začeli vračati in za vsako naslednje 
naročilo se je več ljudi odločalo za nakup. Tako je vse 
skupaj začelo rasti.”

“Ford Galaxy s 7 sedeži je 
idealen za prevoz otrok 
in njihovih prijateljev na 
izlet, morje, hkrati pa lahko 
preprosto podrem sedeže 
in imam ogromen prostor 
za prevoz izdelkov v nekaj 
manjših trgovinic ter do 
posrednice za Hrvaško. 
Vožnja z njim je, kot da bi 
se peljal s kombijem, le v 
meni osebno boljši, družinski 
obliki.”
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AVTOHIŠA ČEPIN, VOJNIK ASPC DROBNIČ, CERKNICA

Na odru so nastopili znani vozniki Fordovih vozil, 
skupina BQL, Maraaya, Luka Basi in Anže Krevh, 
mladinski svetovni prvak v igranju na diatonično 
harmoniko. Cel dan je z obiskovalci preživel tudi Filip 
Flisar s svojim Mustangom.

KARAVANA FORDOV, KI SE JE OD SEPTEMBRA DO NOVEMBRA 
PODALA NA POT PO SLOVENIJI IN OBISKALA PRAV VSE 
FORDOVE PRODAJNE SALONE, SEVEDA NI BILA SESTAVLJENA 
SAMO IZ FOCUSOV – JE BIL PA SLEDNJI NJEN PRVI ZVEZDNIK. 
ZA TESTNE VOŽNJE Z NJIM SE JE V VRSTO POSTAVILO VEČ KOT 
TRI TISOČ MOREBITNIH KUPCEV, KI SO SE IZ NJIH VRAČALI Z 
NASMEHOM NA USTIH IN POLNI POHVAL.
FOTO DANIJEL ČANČAREVIČ, MATEJ KLJUČEVŠEK, NINO PEČEK, FORD

Super, vožnja me 
je res navdušila. 
Zelo je odziven, 
kar mi je všeč in je 
super avto. Za tak 
majhen avto je 
zelo prostoren.
Obiskovalka 
Fordovih dni
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NAVDUŠENI

AVTOMARKET REBERNIK, PODVELKA



AC VOVK, NOVO MESTO

Svojega Focusa je pri Veit Teamu uradno prevzel 
tudi slovenski smučar Žan Kranjec, ki se je z udob-
jem in prostornostjo Fordovih vozil seznanjal že v 
minulih sezonah.
"Tisto, kar me pri Focusu najbolj privlači in v čemer 
sva si podobna je to, da je športen, majhen, ampak 
strupen. In zelo prijeten," pravi Žan. "Se mi zdi, da me 
čaka kar nekaj zabavnih ur, ki jih bom porabil, da avto 
do potankosti spoznam, preizkusim vse kar ponuja, 
da vse »naštudiram« in tega se res veselim."

AVTOHIŠA BIZILJ, LJUBLJANA

Ne morem prehvaliti 
novega Focusa, ki 
je z nastavljivim 
podvozjem zdaj res 
boljši kot prejšnja 
generacija. Po 
prvi vožnji lahko 
pohvalim vozne 
lastnosti, zadaj je 
tudi prostornejši, kar 
sem takoj opazil.
Obiskovalec  
Fordovih dni

AVTO EDO, PODPLAT

Fordova misija, da novega Focusa edinstveno pred-
stavi pri vseh pooblaščenih prodajalcih v Sloveniji, je 
karavano popeljala tudi na Podplat pred salon Avtu 
Edo. Poleg brezplačnih testnih voženj je kolektiv Avto 
Edo pripravil tudi preizkus vozil iz zaloge, ekskluzivne 
popuste pri nakupu vozil in druženje ob pogostitvi.
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Eden od obiskov karavane v Ljubljani se je zaključil 
pri Avtohiši Bizilj, ki je novega Focusa predstavila v 
idilični jesenski atmosferi. Dišalo je po kostanju in 
moštu, z nami sta bila tudi Uroš Bitenc in Alen Podle-
snik s Hitradia Antene, pozneje    se nam je pridružila 
tudi Saša Zadnik z Radia Ekspres.
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NAD NOVIM FOCUSOM

VEIT TEAM, DOMŽALE

REPORTAŽE IN VEČ FOTOGRAFIJ POIŠČITE NA FordMagazine.si



AVTOPLUS, KOPER

Med testnimi vožnjami je za dobro vzdušje skrbel 
kantavtor Tulio Furlanič, ob njegovih melodijah pa 

so se z obiskovalci družili tudi nogometaši NK Koper.

Novi Focus se mi 
zdi zelo dober 
avto, poleg tega 
sem najbolj 
fasciniran nad 
avtonomno 
vožnjo, ki 
dejansko ponuja 
posebno izkušnjo. 
Preizkusil sem 
tudi vse tri vozne 
programe, seveda 
pa mi je najljubši 
športni!
Obiskovalec 
Fordovih dni

AVTO RAJH, LJUTOMER IN MURSKA SOBOTA
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V celodnevnem dogajanju so bili vozniški sedeži 
Focusov ves čas zasedeni. Čas so tistim, ki so se 
čakali na testne vožnje, krajšali Weekend band in 
glasbeno presenečenje Manca Špik ter 22. vinska 
kraljica Slovenije, Katarina Pungračič.
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AVTOMOBILI P.R., MARIBOR

Ob obisku Maribora se je Fordovi karavani pridru-
žil tudi poskočni Dejan Krajnc. Verjetno ga je tja 
privabila glasba njegovih Poskočnih muzikantov, ki je 
glasno odmevala s tovornega prostora Rangerja.



PRIMA I.E., SOLKAN

AVTO TRIGLAV MARIBOR, MARIBOR

V novem salonu Avto Triglav so goste poleg testnih 
voženj z novim Focusom (in drugimi vozili iz Fordove 
flote) čakali še pečeni kostanj, palačinke, Martinovo 
presenečenje in mlado vino.Ford Focus 

ST-Line je 
fantastičen, 
tako notranja 
oprema kot 
tudi zunanjost. 
Všeč mi je nov 
menjalnik, in 
navdušil me 
je projekcijski 
zaslon (head-up 
display).
Tadej Bricelj,  
radijec in komik

NOVA, KOPER

SUMMIT AVTO, LJUBLJANA

Eden od postankov Fordove karavane je bil tudi 
avtosalon Summit avto v Ljubljani. 
Karavani vozil se je pridružila tudi ekipa Hitradia 
Antene, Uroš Bitenc in Alen Podlesnik, ki sta si za 
vožnjo izbrala kar neomajnega Rangerja. Obiskovalci 
prenovljenega salona Summit avto so se družili tudi 
ob pogostitvi v sodelovanju s Cockto in gostiščem 
Jezeršek ter njihovim slavnim šmornom ter okusnimi 
svežimi hot dogi. Za dame je poskrbela priznana 
vizažistka Martina Vrhovnik.
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AVTO KADIVEC, ŠENČUR







25 LET FORDA  
V SLOVENIJI

ZASTOPNIK ZNAMKE FORD V SLOVENIJI USPEŠNO DELUJE ŽE 25 
LET, JUBILEJ PA SO SLAVNOSTNO ZAZNAMOVALI Z DOGODKOM 
V PRENOVLJENEM PRODAJNEM SALONU, KI SE JE SPREMENIL V 
ZASTAVONOŠO FORDOVIH PRODAJNIH MEST V SLOVENIJI.

TUDI V SLOVENIJI 
FordStore



Nakup novega vozila je za kupca lah-
ko izjemen, za nekatere pa tudi pre-
cej stresen trenutek, zato bo Ford-
Store ob obisku skrbel za navdih in 

lažje odločitve. Na svetu je le 400 trgovin, 
ustvarjenih po tem edinstvenem konceptu, 
obiskovalcu pa ponuja pravo doživetje in 
vrhunsko storitev.

Premišljena postavitev prodajnega salona 
ponuja različne vsebinske kotičke, prijeten 
ambient pa ustvarja razmere za boljšo inte-
rakcijo kupcev z osebjem in različnimi produk-
ti. Svoje bodoče vozilo lahko potencialni kupci 
začutijo, še preden ga pravzaprav prvič preiz-
kusijo. V športnem, aktivnem, družinskem ali v 
'Vignale' kotičku, ki je namenjen zahtevnejšim 
voznikom in bolj premijskim vozilom. Udobje 
in prijetna (vozna) izkušnja, ki navsezadnje 
marsikdaj odločata o nakupu, sta v ospredju 
tudi v najnovejšem Fordovem salonu v Slove-
niji, FordStore podjetja Summit avto.

Edinstveni dvojni mejnik Forda v Sloveniji je 
izpostavil tudi David Jurič, generalni direktor 
podjetja Summit Motors Ljubljana, general-
nega uvoznika vozil Ford v Sloveniji. Fordovo 

Tomohiro Yoneyama, generalni direktor za 
avtomobilsko in gradbeno področje pri Sumitomo 
Corporation Europe Limited

David Jurič, generalni direktor podjetja Summit 
Motors Ljubljana, je pozdravil goste in predstavil 
četrt stoletja prisotnosti Forda v Sloveniji.

Keizo Takahashi, predsednik skupine Summit Motors, 
in Jaka Kavčič, generalni direktor Summit avta
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ROELANT DE WAARD,  
podpredsednik za prodajo  
in marketing pri Fordu za Evropo
Kako gledate na to, kar se trenutno dogaja pri dizelskih motorjih? Imajo 
prihodnost? 
Dizli so brez dvoma zanimiva tema. Največ težav z njimi imamo zaradi strank, ki se za 
nakup dizelskih avtomobilov ne odločijo zato, ker ne vedo, kakšna bo njihova prihodnost, 
kako hitro se bo zaostrovala zakonodaja. Postavljanje meja je smiselno, ampak ljudje naj 
dovolj dolgo vnaprej vedo, kaj lahko kupijo, da se ne bodo bali, da bi storili napako.

Še posebej za voznike, ki delajo veliko kilometrov, je avtomobil z dizelskim motorjem še 
vedno boljša izbira. Poleg tega se dizelski motorji ves čas izboljšujejo. Če torej kupujete nov 
avtomobil z dizelskim motorjem, so ti motorji precej bolj čisti, dodelani in tako primerljivi z 
bencinskimi.

Kaj pa električni avtomobili? Ford tu, predvsem v Evropi, kar malo zaostaja. 
Če pogledate industrijo električnih avtomobilov, je ta izredno majhna. Menimo, da nima 
smisla predstaviti produkta, postaviti tovarne in najeti na tisoče novih delavcev, če nihče 
nima ničesar početi, ker je prodaja majhna. Če pogledate prodajne statistike, lahko vidite, 
da so priznane blagovne znamke prodale tri tisoč primerkov nekega izdelka v prvem letu, 
pozneje pa le še nekaj 100. Pri avtomobilih to ni mogoče, ne moremo na primer narediti av-
tomobila in nato prodati zgolj pet tisoč primerkov. Zato moramo vpeljati uporabno rešitev. 
Zaradi tega moramo biti zelo previdni pri napovedih glede svojih načrtov v prihodnosti. 
Posledično menimo, da bo naš napredek na področju električnih avtomobilov viden v letu 
2020. Tega se nameravamo lotiti s polno paro, na to pa je pripravljena tudi naša tehnolo-
gija, ki jo že imamo, čakamo le na primeren čas, da jo pošljemo na trg. 
Kot primer naj navedem podatek, da smo drugi največji proizvajalec hibridov na svetu. 
Edini razlog, zakaj naših hibridov ni v Evropi, je, da so na tukajšnjem trgu dizli bolj primerni. 
Seveda, prodaja dizlov pa zdaj upada in elektrifikacija postaja vse boljša možnost.

Kaj pa to pomeni za kupca? Kdaj bodo prišli novi elektrificirani in električni 
modeli? Koliko jih bo? 
Veliko, saj se bo elektrifikacija širila po vsem prodajnem programu. Pričakujemo, da bomo 
imeli 40 elektrificiranih modelov, nekaj hibridov in priključnih hibridov, 14 pa jih bo popol-
noma električnih. Leta 2020, na primer, prihaja popolnoma električni športni terenec.

znamko v Sloveniji danes zastopa 16 trgovcev, 27 poo-
blaščenih serviserjev in pet centrov za poslovne upo-
rabnike. Prav vsi poslujejo v skladu z visokimi Fordovimi 
standardi, v četrt stoletja pa so prodali že več kot 91 tisoč 
vozil. “Zahvala gre vsem zaposlenim in članom poobla-
ščene prodajne mreže. Brez vas ne bi bili, kjer smo danes. 
Zelo pomemben del naše družine pa niso samo tisti, 
ki delajo za Ford, ampak tudi tisti, ki jim služimo. Naše 
cenjene stranke, poslovni partnerji. Naš namen, pomen 
in cilj je reševati izzive v vaši mobilnosti, in to delamo z 
velikim veseljem. Družina se širi kot delež. In kot delež v 
storitvah, torej ljudje, ki delajo za ljudi, je dobro, da raz-
mišljaš tudi širše – v družbi, v kateri deluješ, skupnosti, 
v kateri podjetje obstaja, in tukaj se začne zgodba na-
ših sponzorstev, ambasadorjev, družbeno odgovornih 
projektov, prek katerih nam nasproti prihajajo čudoviti, 
navdihujoči ljudje. Hvala, ker ste in kar ste,” je poudaril 
David Jurič.

Ob tako pomembni obletnici in odprtju prenovljene-
ga salona je spregovoril tudi Keizo Takahashi, predse-
dnik skupine Summit Motors, ki je poudaril, da poziti-
ven odnos, odločna energija vodstva obeh podjetij in 
izredne zgodbe sestavljajo mozaik, ki predstavlja svetlo 
prihodnost znamke Ford v Sloveniji. “Danes praznuje-
mo majhen del tega mozaika, sestavljenega iz zgodb, 
ki jih v zadnjih nekaj letih pišemo skupaj,” je še dodal.

Na odprtju sta bila tudi Roelant de Waard, pod-
predsednik Forda Evropa za trženje, prodajo in servis 
(kratek intervju z njim si preberite v ločenem okvirčku), 
ter Tomohiro Yoneyama, generalni direktor za avtomo-
bilsko in gradbeno področje pri Sumitomo Corporation 
Europe Limited, lastniku slovenskega uvoznika Forda.

S pogledom v prihodnost, ki je eden izmed Fordovih 
temeljev, je nagovor zaključil tudi David Jurič, ki je po-
vedal: “Nenehne spremembe v tehnologiji za varnost 
in udobje so za naslednjim ovinkom, za drugim ovin-
kom avtonomna mobilnost, za tretjim elektrifikacija. 
Prepričani smo, da bomo skupaj v vaši družbi uživali še 
številna desetletja.”

Z naložbo v najsodobnejši prodajno-servisni center 
FordStore Summit avto pa bodo doživetja kupcev, ki so 
del Fordove barvite družine, kakovostnejša, sodobnej-
ša in, tako kot Fordova vozila, na najvišjem nivoju.
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VES TE, KJE
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Prijavite se na testno vožnjo: 080 3673

Nova lokacija (AC izvoz Brezovica),

AVTO TRIGLAV MARIBOR Ptujska cesta 132, 2000 Maribor 
02 46 00 150, info@avto-triglav.si



P R E D S T A V L J A M O

Novo Fiesto Active

Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana. Slike so simbolične. Za napake v tisku ne odgovarjamo. 

Ford Fiesta / Uradna poraba goriva: 3,2–5,2 l/100 km. Uradne emisije CO2: 82–118 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Uradne emisije NOx: 0,0186–0,0668 g/km. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Začuti.  Vsak.  Aktiven.  Trenutek.
Nova Fiesta je odslej na voljo tudi v različici Active, ki privlačen SUV izgled 
združuje s prepoznavno Fordovo vozno dinamiko. Detajli, kot so povišano podvozje, 
poudarjene zaščite blatnikov in strešni nosilci, krepijo njen prepoznaven, robusten
stil, izbirni načini vožnje pa še izboljšajo za Fiesto značilno odlično vozno dinamiko.
S Fiesto Active bo vsaka vožnja pustolovščina, ne glede na vremenske razmere. 
Spoznajte jo na MojaFiesta.si
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