
Pripravite se na pustolovščino leta!
Ford C-MAX – varen avto za otroke varne hiše Maribor
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Poraba: 4,4-8,0 l/100 km; emisije CO2: 115-189 g/km. Slika je simbolična. Ponudba velja v primeru akcijskega financiranja Ford Credit. Podrobnosti v zvezi 
s financiranjem zveste pri svojem prodajalcu. Summit motors Ljubljana, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.

Upravičeno je deležen tolikšne pozornosti.
To je resnično prijeten občutek. Poleg kinetičnega dizajna 
in izjemne cene pritegne pozornost tudi bogata oprema. 
Focus Ebony 1.6 74 kW (100 KM) je serijsko opremljen z 
ESP, klimo, CD/MP3 radiem, prednjimi športnimi sedeži, 4 
zračnimi blazinami in 5 Euro NCAP zvezdicami za varnost.
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Novo ali staro?
Spoštovani člani družine Ford,

Decembra si kljub številnim 
dogodkom, srečanjem in bučnim 
zabavam vzamemo tudi čas 
za bližnje, umirjen premislek in 
načrtovanje. Čas nasprotij torej; 
vsega po malem.

Tudi pri Fordu je tako. Doberšen del Magazina, ki je pred vami, namenjamo 
predstavitvi novih modelov. S prihodom novih se neizbežno poslavljajo stari. Pa 
vendar so tudi zgodbe starih pomembne in zanimive. Izkušnje, umirjenost in širina 
obzorij, ki jih prinesejo leta, pač nudijo drugačen pogled na svet.

Novosti so razburljive, drugačne in presenetljive – v nas zbudijo radovednost in 
željo po raziskovanju. Natanko to se mi je pripetilo ob prvem srečanju z novim 
C-MAX-om. Za tiste, ki smo odraščali nekaj desetletij nazaj, marsikateri del serijske 
opreme vozil že meji na znanstveno fantastiko. Bi mi leta 1980 verjeli, če bi vam 
dejal, da bo vaš avtomobil čez 30 let znal parkirati sam, da vas bo opozoril, če 
boste nenadoma zamenjali vozni pas na avtocesti ali če boste imeli v mrtvem 
kotu vzvratnega ogledala vzporedno vozeče vozilo? Verjetno bi se nasmehnili in 
nejeverno odkimali z glavo, pa vendar drži. Novi C-MAX vse to zmore. Vožnja z 
njim je bolj prijetna in varnejša. Avtomobil ni več samo prevozno sredstvo ampak 
zvesti sopotnik in angel varuh. Prav zato si drznem C-MAX-u napovedati svetlo 
bodočnost.

In kaj sploh lahko ob vsem tem ponudi staro? Lepe spomine in prijazne zgodbe 
zagotovo. Eno izmed njih vam predstavljamo v tokratni izdaji magazina. Že lansko 
leto smo se odločili, da bomo sredstva, namenjena darilom za poslovne partnerje in 
družbenike, poklonili v dobrodelne namene. Da bomo nekaj dobrega storili za tiste, 
ki so pomoči najbolj potrebni in si sami najtežje pomagajo. Zdaj že skoraj stari model 
C-MAX-a je prejel izredno visoke ocene za varnost otrok, zato se nam je porodila 
ideja, da bi enega podarili Varni hiši za otroke in njihove mame. Pred kratkim smo 
obiskali Center za socialno delo Maribor in njihovo Varno hišo. Zgodbe, ki smo jih 
slišali, so nas pretresle, optimizem in zagnanost zaposlenih pa sta nas prevzela. 
Želimo jim vse dobro in upamo, da jim bo C-MAX služil dolgo in zvesto.

Tudi vam želimo le najlepše v prihajajočem letu ter obilo varnih in sproščenih 
trenutkov za volanom vašega Forda.

David Jurič
generalni direktor

Summit motors Ljubljana
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Fiesta je dosegla  
nov globalni mejnik
Nova Ford Fiesta, ki jo proizvajajo v petih tovarnah 

v Evropi, Aziji in Severni Ameriki ter je naprodaj 

globalno na več kot sto trgih, je dosegla izjemen 

prodajni mejnik. Le dve leti po predstavitvi najnovejše 

generacije Fieste je bilo prodanih več kot 1.000.000 

Fiest. Večina, 876.000 vozil, je bilo prodanih v Evropi.

Ford – druga najbolje 
prodajana blagovna 
znamka v Evropi
V mesecu oktobru se je Fordova prodaja v 

Turčiji in Rusiji občutno povečala. Tako v Turčiji 

beležijo za 44 odstotkov večjo prodajo kot 

oktobra lani, medtem ko so v Rusiji dosegli 

28-odstotno rast. V segmentu gospodarskih 

vozil je Ford v oktobru dosegel najvišji 

tržni delež po letu 2007, le-ta znaša 8,85 

odstotka. Ford še naprej ohranja pozicijo 

druge najuspešnejše evropske blagovne 

znamke pri prodaji osebnih vozil v letu 2010. 

Na tradicionalnih 19 evropskih trgih je bilo v 

oktobru registriranih 91.500 Fordovih vozil, tržni 

delež pa znaša 7,7 odstotka. 

Transit Connect Electric
Ford je na salonu gospodarskih vozil IAA Commercial Vehicle 

Show v Hannovru z modelom Transit Connect Electric 

predstavil program električnih vozil za Evropo. Transit Connect 

Electric je prvi izmed petih električnih modelov v razvoju, ki so 

del Fordove globalne strategije vozil z električnim pogonom 

v segmentih C (Focus Electric) in CD. Prizadevanje za širšo 

komercializacijo vozil z električnim pogonom z malo izpusti in 

majhno porabo je čedalje uspešnejše. Izdelava elektrificiranih 

vozil poteka v skladu z načrtom in v Severni Ameriki bodo 

električna vozila na voljo leta 2012. Prvi hibridni in priklopno 

hibridni električni model za Evropo bo temeljil na novem 

Fordu C-MAX-u, naprodaj pa bo leta 2013.

Ford Fiesta igra pomembno vlogo v 
videoposnetku Kena Blocka DC GYMKHANA 3
Ken Block v najnovejšem videoposnetku Gymkhana III vozi predelano Ford Fiesto. 

Videoposnetki Gymkhana veljajo za pravi internetni fenomen z več kot 70 milijoni 

ogledov. Serija teh posnetkov se je uvrstila med deset najuspešnejših. Gymkhana 

III predstavlja povsem novo Ford Fiesto 2011, ki tako kot prvi Fordov model 

nastopa v seriji Gymkhana. Atraktiven videoposnetek si oglejte na naslovu:

http://www.youtube.com/watch?v=4TshFWSsrn8

Premierna globalna predstavitev Forda Focusa ST
Vznemirljivi Ford Focus ST naslednje generacije je bil premierno prikazan na Avtosalonu 

2010 v Parizu. Vrhunski Focus nadvse zvesto ohranja dediščino Fordovih modelov ST in 

bo športne zanesenjake navdušil z omamno mešanico osupljive zmogljivosti in vodenja, 

z mišičastim športnim oblikovanjem in z zvokom, ki lahko povzroči zasvojenost.
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Fiesta RS WRC osupljivo modre in sive 

barve je izdelana na osnovi najbolje 

prodajane Fieste, razvoj pa je potekal 

v sodelovanju med podjetjema Ford 

Evropa in M-Sport. Poskrbeli so za 

prilagoditev oblike karoserije in komplet 

aerodinamične opreme nove Fieste 

ter tako na osnovi različice za reli Ford 

Fiesta S2000, ki je na januarski premieri 

osvojila legendarni Monte Carlo Rally ter 

druga mednarodna in državna prvenstva, 

ustvarili enkratno zamenjavo za Focusa 

RS WRC.

Novo obdobje svetovnega 
prvenstva v reliju 
Fiesta RS WRC bo imela prenos moči 

na vsa štiri kolesa, za pogon pa bo 

skrbel 1,6-litrski turbomotor, ki v skladu z 

novimi pravili temelji na najnovejši družini 

motorjev Ford EcoBoost. 

»Z uvedbo Fordove najsodobnejše 

tehnologije na področju motorjev v reli-

program smo dodatno poudarili našo 

zavezanost avtomobilskemu športu. 

Dokazali smo tudi dostopnost tekmovanja, 

saj smo za osnovo pogonskega 

agregata WRC uporabili kar naš serijski 

motor,« je povedal Mike Norton, vodja za 

avtomobilski šport pri Fordu Evropa.

Predstavitvi Fieste RS WRC na Avtosalonu 

v Parizu so že sledili prvi testi v Španiji, 

kjer so že uporabili popolne specifikacije 

motorja za leto 2011. Testi bodo prva 

priložnost, da voznika ekipe BP Ford Abu 

Dhabi World Rally Team Mikko Hirvonen 

in Jarmo Lehtinen ter njuna tovariša Jari-

Matti Latvala in Miikka Anttila sedejo za 

volan in preizkusijo novo Fiesto RS WRC.

Katja Hvala Foto: Ford

FORD FIESTA RS WRC 2011
Direktor podjetja M-Sport 
in ekipe BP Ford Abu Dhabi 
World Rally Team Malcolm 
Wilson je prav tako navdušen 
nad novim avtom. 

»To je izjemen čas za vse, ki so 

povezani z razvojem dirkalnikov,« je 

zatrdil Wilson. »Da je Fiesta RS WRC 

dosegla to točko, je bilo potrebno 

nešteto ur, zato smo v tem trenutku, 

ko je padel zastor in si je lahko 

občinstvo ogledalo avto, izjemno 

ponosni. Razvoj poteka v skladu z 

načrti in naša ekipa je navdušena 

nad doslej opravljenimi preizkusi.« 

»Testni avto bo pripravljen pod 

nadzorom našega tehničnega 

direktorja Christiana Loriauxa. 

Mikko in Jari-Matti se bosta z našim 

novim avtom lotila izziva prvenstva 

WRC 2011, zato so njuni odzivi po 

testiranju kritičnega pomena in 

bodo naši ekipi inženirjev zagotovili 

koristne podatke za nadaljnje delo,« 

je dodal Wilson. 

Povsem nova Fiesta RS WRC, Fordova nova izzivalka 

svetovnega prvenstva v reliju FIA za leto 2011, se je 

na Avtosalonu v Parizu prvič predstavila svetovnemu 

občinstvu. Svoj dirkaški krst bo dočakala na reliju 

po Švedski v februarju 2011, ko bo potekal prvi krog 

tekmovanj za svetovno prvenstvo v reliju FIA.
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Čeprav je C-MAX po merah podoben 

predhodniku, je njegova zasnova 

povsem drugačna. Uporabljena je nova 

platforma, na kateri leži karoserija vozila, 

Grand C-MAX pa se od predhodnika 

loči tudi s svojim videzom, saj ga ob 

strani krasijo drsna vrata, vozilo pa 

je daljše že na pogled, saj sta obe 

različici prerasli svojega predhodnika: 

Grand C-MAX meri 4520 mm, C-MAX 

4380 mm, njun predhodnik pa 4372 mm. 

Različici C-MAX-a se razlikujeta tudi pri 

medosni razdalji, saj ima Grand C-MAX z 

2788 mm kar za 14 cm daljšo medosno 

razdaljo kot C-MAX (2648 mm). Oba 

sta široka 1828 mm, visoka pa sta 

1626 mm (C-MAX) oziroma 1684 mm 

(Grand C-MAX). Grand C-MAX se 

ponaša s 719 litri prtljažnega prostora za 

drugo vrsto sedežev, medtem ko ima 

C-MAX 627 litrov prtljažnega prostora, 

do prve vrste sedežev meri prostornina 

prtljažnika pri Grand C-MAX-u 1706 litrov, 

pri C-MAX-u pa 1684 litrov – dovolj za vse, 

kar potrebujete na vsaki poti. 

C-MAX je prvi evropski izdelek 

Fordovega novega sistema globalnega 

razvoja izdelkov (GPDS). To je novi 

standardni postopek razvoja Fordovih 

vozil po vsem svetu, strategijo pa 

imenujemo ‘One Ford’. Postopek GPDS 

omogoča s skrajšanjem standardnega 

časa za razvoj znatno hitrejše in 

učinkovitejše uvajanje novih izdelkov na 

trg. Ključnega pomena za izboljšano 

učinkovitost je pogostejša uporaba 

računalniških orodij za simulacijo, ki 

omogočajo ‘navidezno’ izvedbo večjega 

števila preizkusov in razvojnih projektov 

že pred fizično izdelavo delov. Pred 

izdelavo prototipov morajo zdaj vozila 

iti skozi ‘navidezno’ fazo, pri kateri se 

večina podrobne optimizacije zasnove 

opravi z ‘navideznimi’ deli. Digitalna faza 

Ko C-MAX postane 
V januarju 2011 bomo pri nas predstavili novega C-MAX-a, kompaktnega 
enoprostorca, ki bo zdaj na voljo v kompaktni različici kot C-MAX in v podaljšani, 
prostornejši različici kot Grand C-MAX. Priljubljeni družinski avtomobil je zdaj 
še bolj ukrojen po meri družine, saj bo poleg osnovne različice C-MAX-a in 
Grand C-MAX-a s petimi sedeži na voljo tudi izvedba s sedmimi sedeži, ki bo 
opremljena s posebnim sistemom za lažji dostop do zadnjih sedežev.
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pred sestavljanjem omogoča analizo 

in preizkušanje celotnih sistemov 

ali podsistemov. Ta postopek je 

omogočil izločitev ene faze prototipov 

in je pomagal k znatnemu izboljšanju 

kakovosti in delovanja izdelka, saj so po 

fizični izdelavi dela običajno potrebne le 

manjše oblikovne prilagoditve.

Potniška kabina je prostorna in 

prilagodljiva. Navdušuje z veliko 

odlagalnimi površinami, zato je primerna 

za družine z otroki in za voznike, ki 

potrebujejo veliko prostora za svoje 

konjičke. Drsna stranska zadnja vrata pri 

Grand C-MAX-u, ki so novost pri naših 

vozilih, olajšajo vstopanje in izstopanje, 

so bolj priročna za družine z manjšimi 

otroki, zložljiv sredinski sedež v drugi 

vrsti pa olajša dostop do zadnje vrste 

sedežev. Domiseln sistem, pri katerem se 

sredinski sedež preklopi in zloži v desni 

zadnji sedež, odpre dostop do zadnje 

vrste sedežev in tako omogoči, da lastniki 

Grand C-MAX-a svoje vozilo spremenijo 

v štiri-, pet-, šest- ali sedemsedežnik, 

saj sta zadnja dva sedeža pri tej izvedbi 

tudi popolnoma poklopna. C-MAX-ova 

platforma je obenem zasnova 

prihodnosti, saj bo uporabljena za prva 

vozila na električni pogon, ki jih bomo pri 

Fordu predstavili v letu 2013. 

C-MAX in Grand C-MAX sta za dodatno 

varnost najmlajših opremljena z 

nastavki ISOFIX na zunanjih sedežih v 

drugi vrsti. Vsi materiali v notranjosti so 

protialergijski in skupaj z zaprtimi okni 

ter filtrom zraka alergenom preprečujejo 

dostop v potniško kabino – dobrodošla 

lastnost za vse, ki imajo težave z 

alergijami. Za varnost vseh potnikov 

skrbi Fordov inteligentni zaščitni 

sistem z interaktivno vozno dinamiko, 

ki vključuje sisteme, kot so ABS, 

tudi Grand
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elektronski program stabilnosti, sistem 

za preprečevanje zdrsa pogonskih koles 

in sistem za pomoč pri zaviranju v sili. V 

primeru trčenja varujeta potnike sistem 

šestih zračnih blazin, med katerimi so 

tudi zračne zavese za prvo in drugo 

vrsto sedežev, ter rigidna varnostna 

kletka s pogrezljivimi conami. 

C-MAX in Grand C-MAX tudi 

zahtevnejšim potnikom nudita 

vrhunsko počutje, saj sta opremljena s 

tehnologijami, ki jih ponavadi najdemo 

v vozilih višjih razredov. Med njimi so 

sistem za aktivno pomoč pri parkiranju, 

opozarjanje na mrtvi kot in sistem za 

opozarjanje na nenamerno menjavo 

smernega pasu, ki vključuje samodejno 

preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi 

žarometi ter opozorilni sistem za 

zbranost voznika. Podrobnosti, kot 

so notranja osvetlitev LED pri opremi 

Titanium, dajejo C-MAX-u vrhunski 

občutek prav pri vseh različicah, zato so 

vsa popotovanja posebna izkušnja za 

voznike in vse sopotnike.

Razlike med C-MAX-om in 

Grand C-MAX-om pa niso le v 

dimenzijah – C-MAX ima bolj dinamično 

uglašeno podvozje, ki ni trdo, ampak 

zagotavlja odzivno in udobno vožnjo tudi 

pri zahtevnejših razmerah, Grand C-MAX 

pa je uglašen za udobnejšo vožnjo. 

C-MAX in Grand C-MAX nadaljujeta pot 

izjemnih voznih lastnosti na dodelanem 

podvozju z MacPhearsonovim 

vzmetenjem spredaj in posamičnimi 

obesami s prečnim in vzdolžnim 

krmiljenim vodilom zadaj. Novi električni 

servoojačevalnik krmiljenja zagotavlja 

veliko povratnih informacij s cestišča, 

ki so v užitek vsakemu vozniku, saj mu 

omogočajo pravilen in pravočasen odziv 

v vseh razmerah.

Povsem novi 1.6-litrski turbinski motorji 

EcoBoost z neodvisnim krmiljenjem 

ventilov bodo kupcem na voljo že takoj ob 

predstavitvi in sicer dve izvedbi motorja 

s 110 kW (150 KM) in 132 kW (180 KM). 

Prenovljena je tudi paleta dizelskih 

motorjev. Dizelski motor 1.6 TDCi z 

vbrizgom goriva prek skupnega voda je 

na voljo z močjo 70 kW (95 KM) ali 84 kW 

(115 KM), dizelski motor 2.0 TDCi pa z 

močjo 103 kW (140 KM) oziroma 120 kW 

(163 KM). Vsi omenjeni motorji so na voljo 

s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, 

najmočnejša dizelska motorja pa tudi s 

6  FordMagazine  

FordPredstavitev



Najnovejši Ford C-MAX in Grand C-MAX sta za varnost osvojila najvišjo oceno petih zvezdic 

neodvisne organizacije Euro NCAP. Kompaktna enoprostorca sta dosegla najboljši rezultat 

doslej za zaščito pred poškodbami vratu in se odlikovala v kategorijah za varnost potnikov, tako 

odraslih kot tudi otrok. Ford C-MAX in Grand C-MAX sta bila razvita v okviru Fordove globalne 

strategije v segmentu C in sta prva Fordova modela, ki sta opravila nove postopke testiranj 

Euro NCAP organizacije, ki so bile uvedene lani.

»Ocena testiranja varnosti je ključen dejavnik pri oblikovanju in razvoju naših vozil in veseli 

smo, da je Euro NCAP ocenil, da novi C-MAX in Grand C-MAX zagotavljata odlično zaščito v 

primeru trka,« je dejal Gunnar Herrmann, direktor Fordove globalne linije vozil v segmentu C. 

»To sta prvi vozili, ki izhajata in naše globalne strategije v segmentu C, zato je odličen rezultat 

testiranj izvrstna popotnica za vse nove modele, vključno z novim Focusom, ki prihaja na trg 

prihodnje leto,« je dodal Herrmann.

Nova C-MAX in Grand C-MAX sta opremljena s Fordovim inteligentnim sistemom za zaščito 

(IPS), ki vključuje optimizirano strukturo ojačene karoserije z najnovejšimi tehnologijami 

in sistemi za zadrževanje potnikov. Skupno je kar 53 odstotkov zgornjega dela karoserije 

izdelano iz ojačanega jekla – pri trenutnem modelu znaša ta delež 45 odstotkov.

Ultra ojačeno borovo jeklo v stebričkih A, stebričkih B, zaščitnih ploščah in drogovih za 

ojačitev vrat, ustvarja izjemno togo potniško celico z minimalnimi deformacijami v primeru 

trčenja – vključno s čelnim trčenjem, z bočnim trčenjem in bočnim trčenjem v drog.

V C-MAX in Grand C-MAX je vgrajen pomožni okvir sprednjega podvozja, ki se v primeru 

čelnega trčenja loči od pritrditve na spodnjem delu karoserije, s tem sistemom razstavljanja 

preprečimo deformacijo prostora za noge v 

potniški celici. Najnovejši Fordov inteligentni 

sistem za zadrževanje potnikov vključuje 

posamezne enostopenjske čelne varnostne 

blazine in 3D stranske varnostne blazine 

za voznika in sovoznika, kot del standardne 

opreme pa so tudi varnostne zavese za 

zaščito potnikov v prvi in drugi sedežni vrsti. 

Voznikova varnost je dopolnjena s Fordovim 

volanskim drogom z vodoravnim pomikom, 

ki zmanjša obremenitev voznikove glave in 

prsnega koša, saj se v primeru čelnega trčenja 

z večjo hitrostjo odmakne od voznika. 

Najvišja ocena za varnost  
za nova modela Ford C-MAX
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Sistem za opozarjanje na mrtvi kot
Fordov sistem za opozarjanje na mrtvi kot 

poskrbi za večjo voznikovo pozornost, saj 

ga opozori na vozila, ki so v mrtvem kotu 

na levi in desni strani vozila.

Ta funkcija uporablja dva radarska 

modula z več žarki, ki sta vgrajena 

v zunanja kota zadnjega odbijača. 

Radar odkrije, da je vozilo vstopilo v 

vnaprej določeno območje mrtvega 

kota in vključi opozorilno lučko LED v 

vzvratnem ogledalu na ustrezni strani, 

ter tako voznika opozori na vozilo, ki 

vozi mimo. Območje mrtvega kota sega 

od vzvratnega ogledala do približno 

tri metre za zadnjim odbijačem vozila, 

stranski obseg pa meri približno tri 

metre.

Sistem samodejno deluje, ko hitrost 

presega 10 km/h – obseg delovanja 

je veliko širši kot pri drugih primerljivih 

sistemih, ki so trenutno na voljo – ter je še 

posebej učinkovit v zgoščenem mestnem 

prometu in pri vožnji s pogostimi 

ustavljanji v gneči na avtocesti, pri čemer 

prihaja do pogostih nezgod.

Uroš Mihelčič Foto: Ford

samodejnim menjalnikom z dvojno mokro 

sklopko Powershift, ki združuje najboljše 

lastnosti samodejnega in ročnega 

menjalnika. Kot podporo močnim in 

odzivnim motorjem predstavljamo 

nov sistem vektorske porazdelitve 

nadzora, ki deluje kot elektronska zapora 

diferenciala. Sistem nenehno ugotavlja, 

če katero izmed gnanih koles zdrsuje in 

na podlagi ugotovitev prerazporeja navor 

iz motorja na nasprotno gnano kolo.

C-MAX in Grand C-MAX bosta na voljo 

od januarja 2011 in sicer s tremi stopnjami 

opreme: Ambiente, Trend in Titanium.

Sistem za aktivno  
pomoč pri parkiranju
Sistem za prepoznavanje parkirnega 

prostora uporablja dve ultrazvočni tipali 

(eno na vsaki strani vozila), ki preverjata, ali 

je med parkiranimi vozili dovolj prostora; 

zaznavanje prostora poteka pri hitrosti do 

30 km/h. Ko je sistem za aktivno pomoč 

pri parkiranju aktiviran – z gumbom na 

sredinski konzoli – z zvočnim signalom 

in prek zaslona med instrumenti voznika 

opozarja na primerno parkirno mesto. 

Med postopkom parkiranja so na zaslonu 

med instrumenti s pomočjo preprostega 

besedila in ilustracij prikazana jasna 

navodila za voznika. Voznik nadzira pedal 

za plin in zavore ter izbira prvo ali vzvratno 

prestavo, sistem pa povsem samodejno 

obrača volan. Parkiranje lahko poteka s 

hitrostjo do 10 km/h. Ko vozilo doseže 

idealen položaj, sistem prikaže sporočilo 

na zaslonu in predvaja zvočni signal.

Sistem aktivne pomoči pri parkiranju 

je skrbno optimiziran za uporabo 

vrste scenarijev, ki so pogosti v vrvežu 

mestnih ulic. Sistem na primer vozilo 

običajno parkira tako, da je poravnano 

s pločnikom, če pa zazna, da so druga 

vozila parkirana drugače, na primer čez 

pločnik, ga poravna z drugimi parkiranimi 

vozili. Na ozkih enosmernih ulicah z 

vozili na obeh smereh sistem zazna, ali 

bi pri potrebni usmeritvi vozila prišlo do 

trčenja, in po potrebi zavrne morebitno 

parkirno mesto.
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»Ford Mondeo je že od nekdaj izjemen avto in 

prepričani smo, da bo z izrazitimi spremembami 

oblikovanja in še posebej s celovitim naborom 

novih tehnologij novi model še dodatno utrdil 

Mondeov položaj paradnega konja v naši evropski 

konjenici modelov,« je povedal John Fleming, 

predsednik in izvršni direktor Forda Evropa. 

»Ta Mondeo vse svoje predhodnike presega z 

domišljenostjo, varnostjo, prijaznostjo do okolja 

in izjemno kakovostjo, z njim pa je zaključena tudi 

obnova naših vozil v segmentu CD za leto 2010.«

Med ključnimi spremembami sta nova 

oblika maske motorja s smelim spodnjim 

trapezoidom, nad katerim je vitka, elegantna 

odprtina, in prenovljen profil pokrova 

motornega prostora. V novem sprednjem 

odbijaču so dnevne luči LED, tehnologija 

LED pa je uporabljena tudi za preoblikovane 

zadnje luči. Profil spremenjenih zadnjih luči 

dopolnjujejo nove poteze pokrova prtljažnika. 

Prenovljena je tudi notranjost z novo zasnovo 

sredinske konzole, spremenjeno izvedbo vrat s 

poravnanimi in integriranimi kljukami ter z novo 

srednjo stropno konzolo, v katero je vgrajena 

ambientna osvetlitev. Za vrhunski občutek 

v notranjosti novega Mondea so bili skrbno 

izbrani materiali za vse različice. Notranjost 

novega Mondea je nadgrajena z vrsto novih 

funkcij, kot sta notranja osvetlitev z diodami 

LED in nov satelitski navigacijski sistem, ljubitelji 

glasbe pa bodo uživali v novem vrhunskem 

zvočnem sistemu, ki je na voljo za doplačilo. 

Sestavljajo ga osemkanalni ojačevalnik z močjo 

265 vatov, povsem nov sistem zvočnikov in 

velik, 17-litrski nizkotonec (subwoofer).

Z novim Mondeom je na voljo zmogljivejša 

različica učinkovitega 2,0-litrskega 

bencinskega motorja z nizkovztrajnostno 

turbino Ford EcoBoost z močjo 240 KM. Kupci 

bodo lahko izbrali tudi različico tega motorja z 

močjo 203 KM. Čeprav je novi motor z 240 KM 

izjemno zmogljiv, znašajo pričakovani povprečni 

izpusti CO2 samo 179 g/km, kar je prav toliko 

kot pri izvedbi z 203 KM. Podatek velja za vse 

karoserijske različice. Tehnologija Ford EcoBoost 

omogoča tudi zmanjšanje porabe in izpustov 

do 20 odstotkov v primerjavi s standardnimi 

bencinskimi motorji s podobno prostornino.

Naslednja novost je uvedba doslej 

najmočnejšega dizelskega motorja Duratorq, 

obsežno prenovljenega 2,2-litrskega motorja 

Ford Duratorq TDCi, ki z 12-odstotnim 

povečanjem moči razvije 200 KM. V ponudbi 

motorjev TDCi za Mondea je tudi znatno 

izboljšani 2,0-litrski dizelski motor Duratorq 

TDCi, s katerim so bile različne izvedbe Mondea 

na voljo tudi v začetku tega leta. Ta motor je 

na voljo z močjo 140 ali 163 KM, pri obeh pa 

znašajo povprečni izpusti CO2 s 6-stopenjskim 

ročnim menjalnikom in ne glede na karoserijsko 

izvedbo samo 139 g/km. 

V novem Mondeu veljajo izboljšave pogonskega 

sklopa tudi za menjalnik. Najsodobnejši 

šeststopenjski menjalnik z dvojno mokro 

sklopko Ford PowerShift je serijsko na voljo z 

2-litrskimi pogonskimi sklopi Ford EcoBoost, 

za doplačilo pa bo na voljo tudi z 2,0-litrskim 

motorjem Duratorq TDCi z močjo 140 KM ali 

163 KM.

Izvedbe novega Mondea bodo opremljene z 

obsežnim naborom funkcij za pomoč vozniku, 

številne funkcije pa bodo prvič na voljo v 

Fordovih modelih. Vozniku bodo pri vožnji 

pomagali opozorilo za zapuščanje voznega 

pasu, opozorilnik na zbranost voznika in 

samodejno senčenje dolgih luči. Nove funkcije, 

ki sta jih uvedla prenovljena modela S-MAX in 

Galaxy, so zdaj na voljo tudi v Mondeu, vključno 

s sistemom za opozarjanje na mrtvi kot (BLIS), 

omejevalnikom hitrosti, električnimi varnostnimi 

ključavnicami v zadnjih vratih in kamero za 

vzvratno vožnjo. 

ECO Drive
Novi Mondeo je opremljen s posebno 

programsko opremo, imenovano ECO Drive, 

ki bo spremljala vožnjo in ocenjevala varčnost. 

Mondeo slovi po svoji eleganci in vsestranskosti, izjemnem užitku v vožnji in udobju za 

voznika in potnike. Prenovljeni model nadgrajuje ta sloves s svežim novim videzom vseh 

treh karoserijskih različic – s štirimi in s petimi vrati ter karavanom. 

Mondeo z novim krojačem
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Sistem na podlagi parametrov ocenjuje 

ekonomičnost vožnje, ponastavi pa se ob 

ponastavitvi števca dnevnih kilometrov.

Potovalni računalnik, opremljen s programom 

ECO Drive, bo od ponastavitve dnevnega števca 

kilometrov preverjal hitrost vožnje, dosežen 

navor in temperaturo motorja, sklopko, dodajanje 

plina in prestavljanje ter upošteval tudi vožnje, ko 

se motor ne segreje na optimalno raven. 

ECO Drive v potovalnem računalniku prikazuje 

oceno ekonomičnosti s pomočjo treh 

indikatorjev v obliki cveta s petimi listi. Indikatorji 

prikazujejo rezultat med prestavljanjem (1), 

predvidevanje voznika v prometu (2), ko 

zavira in pospešuje, in hitrost glede na porabo 

(3). Ocena je predstavljena v obliki lističev, 

obarvanih z zeleno barvo, pet zelenih lističev 

pa prikazuje najvišjo raven ekonomične vožnje 

v določeni kategoriji.  Z uporabo vmesnika 

ECO Drive lahko voznik zniža porabo tudi za 

do 40 %, v povprečju pa lahko vsakdo ob 

upoštevanju smernic vmesnika prihrani najmanj 

5 % goriva.

Tehnologija EcoBoost

Cilj razvoja tehnologije EcoBoost je bil motor z 

manjšo delovno prostornino od najpogosteje 

prodajanih bencinskih motorjev, ki bi imel boljši 

izkoristek, nižjo porabo, boljšo odzivnost in 

večjo moč ter navor. Vsi cilji so bili uspešno 

uresničeni z uporabo nizkovztrajnostne 

turbine za prisilno polnjenje in napredno 

tehnologijo motorjev z neodvisnim krmiljenjem 

ventilov.

Z uvedbo natančnega vbrizga goriva z visokim 

tlakom smo dosegli, da imajo bencinski motorji 

večjo zmogljivost ob manjši porabi in emisijah. 

Motor 1.6 EcoBoost bodo izbrali kupci, ki 

so doslej posegali po bencinskem motorju 

2.0 s 145 KM (107 kW): kljub moči kar 160 KM 

(118 kW) ima manjše emisije toplogrednega 

plina CO2 in nižjo kombinirano porabo od 

svojega predhodnika, obenem pa nudi vozniku 

za bencinski motor izjemno visok navor. 

Z obema motorjema 2.0 EcoBoost, ki sta na 

voljo s 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom 

z dvojno mokro sklopko Powershift, bomo 

nadomestili motorja 2.3 in 2.5T. Tako bomo 

s paleto motorjev EcoBoost povsem pokrili 

povpraševanje po zmogljivejših bencinskih 

motorjih. 

Sistem za opozarjanje ob neželeni 

menjavi smernega pasu

Sistem nenehno opazuje črte, ki označujejo 

cestišče, in ko vozilo prevozi črto, sistem na 

to opozori voznika s tresenjem volanskega 

obroča. Dopolnjujeta ga še dve varnostni 

lastnosti: opozorilni sistem za zbranost voznika 

ter samodejno preklapljanje med dolgimi in 

zasenčenimi žarometi. Opozorilni sistem za 

zbranost voznika s pomočjo kamere na strehi 

preverja način vožnje glede na črte na cestišču. 

Poleg tega upošteva še veliko dejavnikov, kot 

sta na primer način pospeševanja in zaviranja, 

ter jih nato vključi v analizo načina vožnje. Ob 

nemirni vožnji in ob jasnih znakih nezbranosti 

vozniku sistem z vizualnimi signali na ekranu 

potovalnega računalnika priporoči počitek pred 

nadaljevanjem potovanja. Sistem tudi samodejno 

preklaplja med dolgimi in zasenčenimi žarometi, 

saj kamera prepozna svetila na vozilu pred vami 

in poskrbi za ustrezno prilagoditev.

Uroš Mihelčič Foto: Ford
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Fordov atraktivni model Fiesta, ki je 

naprodaj po vsem svetu, lahko med 

svoje najnovejše dosežke zabeleži 

pravo svetovno popotovanje, saj so s 

Fiesto v samo dveh mesecih prevozili 

24.478 km. ‘Fiesta World Tour 2010’ je bila 

edinstvena izkušnja za 15 udeležencev. 

Glavna cilja projekta sta bila postavljanje 

rekordov in dokazovanje zmogljivosti, 

obenem pa je bilo s potovanjem okoli 

sveta pomembno tudi spoznavanje 

Fordovega najbolj zabavnega avtomobila. 

Potovanje se je začelo v južni Kaliforniji ter 

se je nadaljevalo prek Severne Amerike 

in čez del Kanade. Fiesta je nato svojo 

pot nadaljevala v Evropi in se nato prek 

Bližnjega Vzhoda odpravila v Azijo. Pot 

se je zaključila v Sydneyu, kjer je bila tudi 

zaključna prireditev. 

S Ford Fiesto okoli sveta

Zanimivosti na poti:

 a Unikatno pranje avtomobila: V Maleziji so za vodni tuš uporabili slone. 

 a Vznemirljiva vožnja na dirkališču formule 1 v Abu Dhabiju. 

 a Obisk večnih pečin Grand Canyona, v katerih so ledene dobe pustile 

neizbrisen pečat. 

 a Prikaz uporabe starodavne kitajske medicine in uporabe zelišč v tradicionalni 

lekarni v Fulintangu, ki je svoja vrata odprla leta 1857. 

 a Ogled Bangkoka z atraktivnim, okolju prijaznim prevoznim sredstvom ‘tuk tuk’, 

ki pridobiva pogonsko energijo prek solarnih celic. 

 a Drugačna umetnost. Udeleženci so preživeli nekaj časa med avstralskimi 

aborigini, ki pri svojem ustvarjanju uporabljajo različne medije, celo vozila, in 

ustvarjajo novodobne umetnine. 

 a Adrenalinska vožnja na znamenitem Nürburgringu v Nemčiji, na tekmovalni 

stezi, ki še vedno velja za eno izmed najbolj zahtevnih dirkališč na svetu. 

FordZanimivost



Poraba: 3,7-6,6; emisija CO2: 98-154g/km. Slika je simbolična. Ponudba velja v primeru akcijskega financiranja Ford Credit. Podrobnosti v zvezi s financiranjem zveste 
pri svojem prodajalcu. Summit motors Ljubljana, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.
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Uganda
Prvi vtis: presenetljivo zelena pokrajina, 

obilica deževja (prispeli smo ravno v 

deževni dobi) in široki beli nasmeški 

tamkajšnjih ljudi. Po njih ne bi sodili, da 

so se tukaj odvijale grozote pod taktirko 

Idija Amina in drugih diktatorjev. Pot nas 

je vodila v Kabale, mestece na skrajnem 

jugozahodu države, kjer smo se v njihovi 

javni bolnišnici prva dva tedna seznanjali 

s tamkajšnjimi boleznimi. Predvsem 

si zgrožen nad stanjem njihovega 

zdravstva: pomanjkanje zdravnikov, 

zdravil, inštrumentov. Stiska s posteljami 

je taka, da so pacienti nastanjeni tudi pod 

posteljami. Za razkuževanje rok verjetno 

še niso slišali. V celotni bolnišnici imajo 

en termometer. Okuženost prebivalstva 

z virusom HIV je okrog 8 %. Zdravila, ki 

jih ne dobijo v bolnišnici, so prisiljeni 

kupiti v lekarni, za kar pa večina 

prebivalstva nima sredstev in tako jih 

preprosto ne vzamejo. Ob srečanju 

z njihovim zdravstvom me je najprej 

prešinila skrb, da tukaj ne bi zbolel še 

sam. Čeprav je treba priznati, da se vsi 

zdravstveni delavci trudijo po najboljših 

močeh, v okviru sredstev seveda. 

Naše prvo soočenje s tamkajšnjimi 

razmerami je bilo jasno znamenje, da 

je naša pomoč tam še kako zaželena, 

če ne celo nujna. 

Naša mala klinika
Iz Kabale smo se preselili v našo hišico, 

ki je bila ambulanta, lekarna, laboratorij in 

spalnica v enem. Zgrajena je bila iz vej in 

kamna, ometana pa z blatom in kravjimi 

iztrebki. Ob prihodu je bilo potrebno 

popraviti steno, saj so jo razžirali termiti. 

Tudi podgane v shrambi niso bile redkost. 

Za razvajenega Slovenca pa je gotovo 

najhujše dejstvo, da ni pri roki niti vode 

niti elektrike. Po vodo je bilo treba iti 

200 metrov po hribu navzdol, nato smo 

jo filtrirali in šele nato je sledil zaslužen 

požirek. Pri tem smo naleteli na problem, 

saj filter deluje na elektriko, ki smo jo 

proizvajali s sončnimi celicami. Zmogljivost 

sončnih celic je žal omejena in je v 

deževnem času znašala le slabi dve uri.

Glas o našem prihodu se je kmalu razširil. 

Pri tem sta pomagala vaški župnik in 

lokalni radio: pet mladih slovenskih 

zdravnikov in absolventov medicine bo tri 

mesece nudilo brezplačno zdravstveno 

pomoč podeželskemu prebivalstvu. 

Vrste pacientov so se vile pred našimi 

vrati, bilo jih je tudi več kot 80 dnevno. 

Nekateri so do nas potovali tudi 2 dni. 

Vedeti je treba, da so ljudje v glavnem 

kmetovalci, ki redko vidijo zdravnika. 

Znanje angleščine je na vasi slabo, 

čeprav je le-ta uradni jezik, zato smo 

potrebovali prevajalke. Začeli smo z 

Medicinsko-humanitarna odprava v Ugando
April je tukaj. Pripraviti je treba kovčke in se odpraviti na letalo za 

Ugando, deželo na ekvatorju v osrčju Afrike. Priprave so bile dolge 

in izdatne: zbiranje zdravil, sanitetnega materiala, finančnih sredstev 

za obratovanje naše ambulante in medicinskih inštrumentov ter 

urejanje logistike, kjer nam je z izposojo Forda Transita za prevoz do 

letališča in nazaj pomagalo tudi podjetje Summit motors.
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delom. Sprva previdno, pozneje vse bolj 

utečeno. Odzivi so bili sila pozitivni, saj 

naj bi delali izjemno temeljito in dobro. 

Dnevno smo se srečevali z malarijo, 

pljučnicami, vnetji sečil in dihal, driskami, 

želodčnimi razjedami, črevesnimi črvi. 

Bolnike z boleznimi, ki jih z omejenim 

obsegom aparatov, inštrumentov in 

zdravil nismo uspeli ugotoviti in zdraviti 

sami, smo napotili v mesto ter za prevoz 

in zdravstvene storitve plačali iz lastnih 

sredstev. Bolnih je bilo toliko, da smo 

kmalu morali omejiti število dnevno 

pregledanih in dati prednosti resno 

bolnim in najhitrejšim po načelu rana 

ura, zlata ura.

Ob koncu smo se oglasili tudi v bližnjih 

šolah, kjer smo otroke poučili o pravilnem 

umivanju rok in zob ter pomenu 

prekuhavanja vode pri preprečevanju 

driske. Da bi si to bolje zapomnili, smo 

bistvo napotkov strnili v novo pesem in jim 

jo zapeli ob Rokovi spremljavi s kitaro.

Živ-žav
Naj še na kratko opišem trenutke, ko 

nismo bili zaposleni z bolniki in listanjem 

strokovne literature. Naša klinika je stala 

ob osnovni šoli in vrtcu, tako da so nas ves 

čas obkrožale rdeče uniforme šolarjev, 

ki so se čudili našemu početju. Ko smo 

se z njimi pomerili v nogometu, so nas 

nadigrali oz. bolje rečeno prehiteli, saj so 

navajeni teka na višini 2000 metrov, kjer 

je zrak veliko bolj redek. Ob opazovanju 

pouka sem imel občutek, da sem se vrnil 

v preteklost: vsi učenci so odgovarjali v 

en glas, za neubogljivost pa so bili tepeni 

z vrbovo šibo. Omeniti moram, da smo 

bili nameščeni ob krasnem jezeru, v 

katerem ni bilo krokodilov in povodnih 

konjev, tako da smo lahko v njem mirno 

čofotali in skrbeli za higieno. Naš tipičen 

obred umivanja je bil sestavljen iz skoka v 

vodo, ki mu je na suhem sledilo umivanje 

telesa z milom in nato znova skok v jezero. 

Afriški tuš. Neverjetno osvežilen. Glavno 

prevozno sredstvo na jezeru so drevaki, 

izklesani iz enega debla. Zanimivo je, 

da večina veslačev sploh ne zna plavati. 

Tudi na tržnico se odpraviš z drevakom 

in enkrat smo si ob sadju in zelenjavi 

privoščili tudi kozo, ki smo jo natovorili v 

čoln. Poimenovali smo jo Sweetie. Vožnjo 

je mirno prenesla in nato se je pridno 

pasla okoli naše hiške, dokler ni pristala na 

ražnju. Tako smo našega kolega Gregorja 

pogostili za rojstni dan. Morda se to sliši 

preveč krvoločno, a treba je vedeti, da je 

bilo meso na vasi zelo cenjena hrana, ki si 

jo mnogi privoščijo zgolj enkrat tedensko 

ali le ob večjih praznikih, nekateri pa niti 

takrat ne. Zato nam je sveže meso ob 

pomanjkanju beljakovinske hrane slastno 

teknilo.

Ne še....
Slovo je prišlo prekmalu. Stkali smo 

vezi in spletli nova prijateljstva. Mnogim 

smo pomagali, marsikomu tudi rešili 

življenje. Kljub skromnosti, neokusni 

hrani in odsotnosti dobrin, ki se ti pri nas 

zdijo samoumevne (tuš, sveža voda, 

televizija, itd.), ti Afrika s svojimi ljudmi in 

slogom življenja zleze pod kožo.

Gregor Novak Foto: Gregor Novak

Medicinsko-humanitarna odprava v Ugando

15  FordMagazine  

FordDoživetje



Kdaj je bila varna hiša ustanovljena in 
kakšno je njeno poslanstvo? 
Varna hiša Maribor je prvim uporabnicam 

odprla vrata 25. novembra 1996, na 

mednarodni dan aktivnosti proti nasilju 

nad ženskami. Ustanovljena je bila kot 

prvo zatočišče za ženske in otroke, žrtve 

družinskega nasilja v Sloveniji, nastala je po 

evropskem konceptu »ženskih hiš«, ki ga 

pri nas dotlej nismo poznali. Naše temeljno 

poslanstvo je pomoč ženskam in otrokom ob 

nasilju v družini, opozarjanje na kršitve pravic 

žrtev družinskega nasilja in zagovarjanje 

pravice vseh ljudi do nenasilja in varnosti. 

Kdo živi v varni hiši ter kakšna je 
frekvenca prihodov in odhodov 
stanovalcev? 
V varni hiši živijo ogrožene ženske in njihovi 

otroci, dokler traja nevarnost nasilja, 

vendar največ eno leto. Zaradi varnosti 

žrtev je lokacija varne hiše tajna. Istočasno 

lahko pri nas živi do sedem žensk z otroki, 

skupaj največ 20 oseb v sedmih sobah, 

ki jih imamo na voljo. Situacija se ves 

čas spreminja, ženske se glede dolžine 

bivanja odločajo same, njihove odločitve 

spoštujemo in sprejemamo. Povprečen čas 

bivanja v preteklem letu je znašal 88 dni, 

najkrajše bivanje je trajalo štiri dni, najdaljše 

pa devet mesecev. V bivanje in različne 

oblike svetovanja je bilo lani vključenih 40 

žrtev nasilja (23 žensk in 17 otrok), samo v 

svetovanje, brez bivanja v varni hiši pa še 21 

žensk. Najmlajša stanovalka je bila stara 25, 

najstarejša pa 58 let. Trenutno živijo v varni hiši 

Maribor 4 ženske in 4 otroci.

Kakšna je vaša vloga v varni hiši?
Sem vodja v varni hiši Maribor, kar pomeni, da je 

moje delo poleg strokovnega dela z ogroženimi 

ženskami še organiziranje, izvajanje, vodenje 

in koordiniranje strokovnega dela, sodelovanje 

z vodstvom Centra za socialno delo, skrb za 

pridobivanje javnih finančnih virov (po obdobnih 

razpisih Ministrstva za delo, družino in socialne 

zadeve in lokalnih skupnosti – občin Podravja 

in severovzhodne Slovenije), pridobivanje 

donatorjev in donacij ter sodelovanje z mediji. 

Kdo so strokovni sodelavci v hiši in 
kakšne so njihove naloge?
Strokovno skupino zaposlenih sestavljajo poleg 

vodje še tri strokovne delavke, tri prostovoljke in 

hišna gospodinja.

Strokovne delavke (dve univ. dipl. socialni 

delavki in specialna pedagoginja) spremljajo, 

motivirajo in opogumljajo ženske in otroke, 

žrtve družinskega nasilja, da se vključijo in 

aktivno sodelujejo v oblikah pomoči v varni 

hiši (individualna pomoč, skupinsko delo). 

Njihove naloge so: informiranje ogroženih 

žensk o pravicah in možnostih zakonodaje, 

priprava na različne postopke, v katere bodo 

vključene – npr. postopki na policiji, tožilstvu, 

sodišču, izvajanje strokovnih storitev, kot so 

svetovanja v obliki osebne pomoči, skupinsko 

delo z uporabnicami in otroki ter delavnice 

in predavanja, s katerimi širijo zavedanje o 

posledicah nasilja in nujnosti ničelne tolerance 

do nasilnežev. Uspešno končanje svetovanja 

pomeni več avtonomije in varnosti za žrtve, 

končanje nasilja v odnosih in okrevanje od 

njegovih posledic (duševnih in telesnih). 

V našem programu sodelujejo tri prostovoljke, 

upokojenke, ki brezplačno pomagajo ženskam 

pri vživljanju v novo okolje in reorganizaciji 

življenja – pomagajo pri varstvu otrok in 

preživljanju prostega časa ter skrbijo za 

opogumljanje in spremstvo na različne 

ustanove. Prostovoljke z življenjskimi izkušnjami 

in nasveti stojijo ob strani ogroženim ženskam 

in otrokom ter prek svojih socialnih mrež 

(sorodniki, prijatelji, znanci) poskrbijo tudi za 

njihovo oskrbo z nujnimi potrebščinami (oblačila, 

prehrambeni izdelki, izdelki za osebno nego …)

Hišna gospodinja skrbi za neposredno pomoč 

mamam in otrokom pri gospodinjskih delih ter 

ženskam s posebnimi potrebami (invalidne 

osebe, starejše in kronično bolne ženske, 

mame z zmanjšanimi sposobnostmi, tujke, ki 

ne znajo jezika in se slabše znajdejo v tujem 

okolju). Pomaga tudi pri reorganizaciji življenja v 

novem okolju, pri skrbi zase in za otroke, pri negi 

in gospodinjskih opravilih, razkaže jim okolico 

(trgovina, pošta, avtobusna postaja, zdravstveni 

dom), sodeluje z obrtniki in izvajalci vzdrževalnih 

del in opravlja druga nujna dela, povezana z 

varnim in zdravim bivanjem žensk in otrok.

S katerimi težavami se soočate?
Najpogostejša težava, ki nas bolj ali manj 

intenzivno spremlja od ustanovitve dalje, je 

pomanjkanje ustreznih finančnih in materialnih 

virov za izvedbo programa. Projekti, kot je naš, 

so le dodatna ponudba strokovne pomoči 

posebej ogroženim skupinam prebivalstva 

in niso del javne službe, za katero je sicer s 

financiranjem in drugimi viri za izvajanje dolžna 

skrbeti država. Varna hiša Maribor je kot 

strokovno verificiran javni socialno varstveni 

program z verifikacijo Socialne zbornice 

Slovenije sicer dokaj stabilno in trajno financirana 

po letnih pogodbah (pristojno Ministrstvo za 

delo, družino in socialne zadeve 55 %, občine 

30 %), vendar nam za nemoteno izvedbo 

vsebin letno zmanjka približno 15–20 % sredstev 

(odvisno od tega, koliko je v posameznem letu 

donacij in prostovoljnih prispevkov občanov). 

Tako imamo velike težave pri nadomeščanju 

dotrajane opreme prostorov (pohištvo, 

gospodinjski stroji) in nabavi vsakodnevnih 

potrebščin, kot so čistila, higienske potrebščine, 

posoda in mali gospodinjski aparati, občasno pa 

Ford C-MAX – varen avto za otroke varne hiše Maribor

Varnost naših otrok je izjemno pomembna in o njej čedalje več govorimo. 

Da bodo otroci varne hiše uživali varnost tako v hiši kot na cesti, jim 

Summit motors Ljubljana ob koncu leta 2010 podarja avto Ford C-MAX, ki 

je med najbolj varnimi avtomobili za otroke v svojem segmentu. Odlikujejo 

ga nizke emisije CO2, za kar je dobil priznanje Planetu Zemlja prijazno 

vozilo, njegova notranjost pa se lahko pohvali s certifikatom TÜV za 

uporabo protialergenih snovi. 

»Varna hiša Maribor deluje v okviru Centra za 
socialno delo Maribor, ki je največji tovrstni center 
v Sloveniji. V sklop Centra za socialno delo Maribor 
sodijo tudi krizni center za ženske, krizni center za 
mlade, materinski dom in zavetišče za brezdomce. 
Center za socialno delo s pomočjo svojih programov 
tako v veliki meri skrbi tudi za otroke in mladostnike, 
zato bo donacija res prišla v prave roke.«

Jožef Tivadar
Direktor centra za socialno delo Maribor
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tudi pri plačevanju računov za varovanje, plin in 

elektriko.

Kaj vam pomeni varnost? Je varnost 
vaših otrok za vas pomembna? 
Brez občutka temeljne varnosti v družini otroci 

nimajo osnovnih pogojev za zdrav psihosocialni 

in telesni razvoj. V nasilnih družinah nimajo 

možnosti za varno navezanost z bližnjimi 

osebami, kar je temeljna potreba vsakega 

otroka in pogoj za socializacijo v zdrave, srečne, 

svobodne odrasle ljudi. V družinah, kjer ni 

nasilja, je otrokom dovoljeno delati tudi napake, 

ne da bi bili za to surovo kaznovani, in se tako 

lahko varno pripravljajo na odraslost. Otroci iz 

družin, kjer vlada nasilje, te možnosti nimajo. Ti 

otroci nikoli ne vedo, kaj se bo zgodilo. Dogodek 

in učinek nista v sorazmerju – tako so na primer 

deležni izjemno krutih kazni za majhne napake. 

Namesto da bi jih v življenju usmerjala in vodila 

jasna, trdna in varna pravila, pravil sploh ni ali 

pa so kaotična in kontradiktorna. Tako razvijejo 

oblike vedenja, ki jih v skupnosti z drugimi 

zaznamujejo in potiskajo na rob, to pa velja 

tudi za večino socialnih stikov pozneje, saj se 

pogosto razvijejo v agresivne, samouničevalne, 

depresivne in manipulativne osebe, ki jih drugi 

težko sprejmejo ali so jim neprijetne. Otroci iz 

nasilnih družin največkrat v družbi prevzamejo 

vlogo nasilnežev (praviloma dečki) ali pa žrtev 

(praviloma deklice) in začaran krog se nadaljuje.

Kako bi opisali povprečen dan 
prebivalcev varne hiše?
Povprečen dan je pri nas enak, kot bi bil lahko 

dan kje drugje, vendar prijetnejši, bolj umirjen 

in predvidljiv, kot so bili dnevi doma. Ženske in 

otroci v svojih socialnih stikih niso omejeni, le 

obiskov pri nas ne morejo sprejemati, ker je 

lokacija hiše tajna, lahko gredo kamorkoli in se 

vračajo kakor želijo (služba, šola, vrtec, prosti 

čas). Ženske vodijo lastno gospodinjstvo in 

same skrbijo za otroke, na voljo imajo lastno 

sobo, v katero drugi ne vstopajo brez povabila, 

žal pa nimajo lastnih sanitarij. O gospodinjskih 

delih se dogovarjajo same, saj sta kuhinja z 

jedilnico in pralnica/sušilnica prav tako v skupni 

uporabi. Od 8. do 22. ure ob delovnikih je v hiši 

zagotovljena prisotnost strokovnih delavk in/

ali prostovoljk. Ženske in otroci se vključujejo 

v individualno svetovanje po predhodnem 

dogovoru s svetovalko (vsaka ženska ima 

svojo svetovalko, ki ji pomaga pri doseganju 

načrtov in uresničevanju ciljev, prav tako imajo 

v svetovalkah in prostovoljkah svoje zaupne 

osebe tudi otroci). Strokovna pomoč poteka 

tako, da dnevni red žensk in otrok zaradi tega 

ni moten.  V popoldanskem času sta otrokom 

zagotovljeni dve uri za šolsko delo. Takrat je v 

hiši mir, manjši otroci ne motijo šoloobveznih, 

nočni počitek pa je od 22. do 6. ure, ko hiša 

spet oživi za jutranje opravke pred odhodom v 

vrtec, v šolo in pri zaposlenih ženskah v službo. 

Sicer pa počnejo naše ženske in njihovi otroci 

podobne stvari kot večina drugih ljudi. Družijo 

se, pogovarjajo, berejo, gledajo TV, praznujejo 

rojstne dneve in druge osebne praznike, si 

med seboj pomagajo, občasno tudi kaj skupaj 

skuhajo. Ženske pomagajo druga drugi, 

če katera potrebuje posebno pozornost ali 

pomoč, na primer gibalno ovirane osebe ali 

druge osebe s posebnimi potrebami. 

Varna hiša jim skratka postane začasen dom, 

le z več topline, varnosti in prijetnostmi, ki jih 

doma največkrat niso doživljali. 

Kaj vaši varni hiši prinaša nov avto, vaš 
Ford C-MAX?
Nov avto nam prinaša več možnosti za delo 

na terenu in pomoč ženskam pri organizaciji 

vselitev in izselitev, za spremstvo žensk v 

različne ustanove in za opravljanje drugih 

službenih poti na širšem območju Slovenije, ki 

doslej brez improvizacije niso bile izvedljive.

Ker so situacije našega delovnega vsakdana 

zelo nepredvidljive, je skoraj nemogoče 

službene vožnje načrtovati vnaprej. Znotraj 

Centra za socialno delo Maribor moramo to 

narediti tudi za en mesec vnaprej, saj imamo 

le štiri službene avtomobile za približno sto 

zaposlenih, ki večinoma delajo tudi na terenu.

Ford C-MAX je primeren tudi zaradi svoje 

prostornosti. Varna hiša Maribor že 14 let deluje 

brez svojega službenega vozila, saj zanj ni denarja.

Obstaja kakšna specifika, povezana z 
vašim delovanjem, ki bi jo še posebej 
radi izpostavili?

Specifika našega dela je zagotovilo 

anonimnosti za ogrožene in delovanje na 

občutljivem intimnem področju znotraj 

družine. Nasilje v družini, zlasti nad otroki je še 

vedno problem, za katerega bi vsi raje verjeli, 

da ne obstaja. A na žalost ni tako. Nasilje je 

tako resen in razširjen problem, da ga je bilo 

tudi v Sloveniji potrebno vnesti v Kazenski 

zakonik Republike Slovenije kot kaznivo 

dejanje (leta 2008), ki se preganja po uradni 

dolžnosti. Zahteva varnosti za ženske in otroke 

je za nas prioriteta, ki zahteva neprestano 

pozornost in dobro organizacijo, ki vključuje 

tudi nujne vire.

Specifični pogoji našega delovanja zahtevajo 

jasna pravila in nekatere omejitve, kot sta 

anonimnost in tajnost lokacije, ki jih ni mogoče 

jemati zlahka. Ker gre tudi za varovanje življenj, 

je naše delo z uporabniki javnosti nevidno. 

Imena in osebne zgodbe ogroženih žensk in 

otrok so v varni hiši Maribor skrbno varovana 

skrivnost. Naše delo je javnosti namenjeno le 

takrat, ko opravljamo splošno zagovorništvo 

nenasilja – ko prek medijev, z organizacijo in 

izvedbo delavnic, okroglih miz in predavanj 

opozarjamo javnost na nevarnost normalizacije 

nasilja in zagovarjamo ničelno toleranco do 

vsakega nasilja. 

Brigita Peršak, univ. dipl. soc. del.
Vodja varne hiše Maribor
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Kako gledaš na svoje športne uspehe 
in kaj v tvojem življenju pomeni šport?
Tukaj lahko uporabim verjetno najbolj izrabljeno 

frazo iz športnih intervjujev, da je šport način 

življenja in ta fraza je dejansko resnična. 

S športom premagujem samega sebe in 

odkrivam meje, do katerih sem zmožen iti. 

Glede na to, da sem se odločil za šport, ki je 

pri nas na žalost še nekoliko manj razvit, mi 

veliko pomeni tudi to, da širši množici pokažem, 

kako profesionalen in resen je v bistvu ta šport.  

Rezultati, ki jih dosegam, so plod trdega dela, 

z njimi sem zadovoljen, seveda pa je moj cilj 

v prihodnje doseči še boljše rezultate, saj si 

prizadevam za večje uspehe.

Kaj lahko izpostaviš kot razlog, da si se 
začel ukvarjati z »adrenalinskimi« športi?
Ne bi mogel ravno kriviti svojih staršev, čeprav 

sta prispevala gene, ki me neprestano silijo v 

te športe. Verjetno so prej krivi filmi in revije, 

ki sem jih kot otrok prebiral in se navduševal 

za tovrstne športe. Športov, ki ne poženejo 

adrenalina po žilah, se izjemno hitro naveličam, 

zato tudi tek, ki je sestavni del vsakega 

treninga, ni moje najljubše opravilo.

Kakšni so tvoji cilji glede prihodnje 
športne kariere?
V letošnji sezoni je poleg rednega nabiranja 

točk na tekmah svetovnega pokala moj 

največji cilj udeležba na svetovnem prvenstvu 

v Združenih državah Amerike, ki bo potekalo v 

začetku februarja prihodnje leto. Dolgoročno 

bi rad posegel po vodilnih mestih v tem športu 

in dosegel vrhunsko uvrstitev na prihodnjih 

olimpijskih igrah v Rusiji leta 2014.

So se v času tvoje športne kariere 
zgodili kakšni mejniki, zaradi katerih si 
spremenil svoje športne usmeritve in 
poglede na šport?
Največji mejnik v moji športni karieri je zame 

prehod iz alpskega smučanja v smučanje 

prostega sloga leta 2007, ko sem se kot veliki 

up alpskih vrst iz reprezentance podal na 

negotovo pot in prevzel veliko tveganje za 

neuspeh. Takrat sem sledil svojemu srcu, ki me 

je vleklo v adrenalinske športe. Danes sem zelo 

ponosen, da sem zbral toliko poguma, ker se je 

presneto izplačalo.

Bi lahko izpostavil kakšno situacijo, 
ki se ti je zgodila zaradi aktivnosti, s 
katerimi se ukvarjaš, in bi bila za naše 
bralce še posebej zanimiva?
Seveda lahko! Veste, zaradi smešnega 

imena, ki ga nosi, sem se vedno posmehoval 

losovemu testu, ki je del izpita varne vožnje. 

Vse do trenutka, ko je naš trener, ki tega testa 

ni nikoli opravil, sredi Norveške zadel losa, ki 

je povsem nepričakovano skočil iz grmovja. 

Na srečo smo jo odnesli samo s kozmetičnimi 

poškodbami, ker smo žival zadeli v zadnjico, 

vendar nikoli več ne bom podcenjeval velikosti 

in moči te ogromne živali. Tudi ime testa ni več 

tako smešno.

Na katero svojo lastnost si še posebej 
ponosen?
Nedvomno sem najbolj ponosen na to, da 

pod pritiskom delujem neverjetno dobro. 

Prijatelji, ki me poznajo, pravijo, da zaživim 

šele, ko sem pod pritiskom. To se odraža na 

velikih tekmovanjih, kjer so strašni psihični 

pritiski. 

Filip, katera stvar ti v življenju pomeni 
največ?
Ne bi mogel reči, da mi največ pomeni zgolj ena 

stvar. Kot sem že povedal, mi ogromno pomeni 

športna kariera, poleg te pa seveda dobra 

hrana, prijatelji, ki me napolnijo s pozitivno 

energijo, in prijetno domače okolje, kjer si 

odpočijem od napornih treningov, če le moj 

dragi brat ne tolče po bobnih.

Kako bi lahko opisal svoj odnos z 
novim S-MAX-om? 
Z mojo »mašino«, kot ga kličem, imava zelo 

posrečen odnos. Dogovorila sva se, da bom 

jaz neprestano lepo skrbel zanj, on pa me 

bo vedno udobno in varno pripeljal na cilj. In 

Filip  
Flisar
»S športom premagujem sebe«
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povem vam, da stvar deluje fenomenalno. Je 

dovolj športen in hkrati udoben, pravi favorit 

pri prevozu ogromnih količin prtljage. Lahko 

vam zaupam tudi to, da so punce navdušene 

že ob pogledu nanj, kaj šele takrat, ko jih kam 

zapeljem.

Kaj dejansko pomeni avto v tvojem 
življenju – njegova velikost, lastnosti, 
blagovna znamka in podobno?
Avto v mojem življenju nikakor ne predstavlja 

nečesa, s čimer bi se postavljal. Od avta 

pričakujem, da je zanesljiv na mojih dolgih 

potovanjih, da vanj lahko spravim ogromno 

prtljage, da ima močan in hkrati varčen motor 

ter predvsem, da ponuja preproste in logične 

rešitve za uporabnika. Pri zadnji zahtevi imam 

v mislih lastnosti, kot so preklop sedežev, 

preprosta namestitev strešnih nosilcev in 

podobno. Znamka Ford mi je ravno zaradi 

izpolnjevanja teh pogojev zelo pri srcu.

Zakaj si se odločil za Fordovo 
sponzorstvo?
Za znamko Ford sem se odločil zaradi prej 

navedenih dejstev in zato, ker sem tako za 

dedkom in mamo postal tretja generacija v 

družini, ki vozi avto znamke Ford. Malce za 

šalo lahko povem, da sem se za Forda odločil 

tudi zato, ker bom nekoč nadvse uspešen in 

mi bodo iz direktorjeve pisarne sporočili, da mi 

želijo podariti model Ford Focus RS500. To bi 

vsekakor označil za vrhunec svoje kariere.

Sta imela z novim S-MAX-om že kakšno 
posrečeno izkušnjo?
Veste kaj je posrečena izkušnja? To, da se štirje 

kolegi odpravimo skakat s kolesi in nas skrbi 

zaradi prostora. Potem zložimo kolesa v avto 

in se kesamo ob odkritju, da bi lahko mirno 

povabili še enega in bi se nas vseh pet brez 

težav peljalo z avtom.

Polona Radiševič
Foto: STA in Peter Perunovič

Osnovni podatki

Ime in priimek: Filip Flisar
Datum rojstva: 28. september 1987
Klub: SK Branik
Izobrazba: študent 3. letnika biosistemskega inženirstva
Osnovna dejavnost: smučar prostega sloga (skicross)
Hobiji: ekstremno kolesarstvo, rolkanje, strojno obdelovanje …

Športni dosežki
ALPSKO SMUČANJE:

6. mesto – smuk, mladinsko svetovno prvenstvo 2007
8. mesto – super G, mladinsko svetovno prvenstvo 2007
3. mesto – slalom, mladinsko državno prvenstvo 2007
2. mesto – veleslalom, mladinsko državno prvenstvo 2007

SMUČANJE PROSTEGA SLOGA (FREESTYLE):

1. mesto – Quiksilver Freeride Battle, Kanin 2008
1. mesto – Big Air, državno prvenstvo 2008

EKSTREMNO KOLESARSTVO

1. mesto – Vročica betona, Maribor 2006
3. mesto – Pannonian Challenge X, Osijek 2010 

SMUČARSKI KROS

9. mesto – ski cross, svetovni pokal, St. Johann 2010
1. mesto – ski cross, Swiss Open, Zweisimmen 2010
8. mesto – zimske olimpijske igre, Vancouver 2010 

OSEBNA IZKAZNICA
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Mišičast in privlačen videz, zanesljivost, 

zmogljiva in varčna motorja, izjemne 

vozne lastnosti naloženega ali praznega 

vozila tako na cesti kakor po brezpotjih 

in bogata serijska oprema pri kupcih 

niso ostali neopaženi – rezultat je veliko 

število zadovoljnih poslovnih in osebnih 

uporabnikov. Ker pa je vsak suknjič 

občasno potreben osvežitve, smo zanjo 

poskrbeli tudi mi. Modernejši obraz 

stopa v korak s časom in odraža filozofijo 

kinetičnega dizajna, prevetreni materiali 

v tišji kabini se skladajo z novo ponudbo 

barv karoserije, tehnika in pogon na 

vsa kolesa z mehanskim preklopom 

so zanesljivi in robustni, pozornost do 

podrobnosti pa celoti doda piko na i.

Novo oblikovana prednja žarometa 

elegantno objemata boka prednjih 

blatnikov na zunanji in dopolnjujeta 

nozdrvi nove maske motorja na notranji 

strani. Maska motorja se bohoti s tremi 

kromiranimi letvicami, pri čemer ima 

zgornja, ki je tudi najbolj markantna, 

vgraviran napis “RANGER”. Dvignjen 

pokrov motorja daje jasno vedeti, da 

se pod njim skriva izjemno zmogljiv 

pogonski stroj in pripomore k mišičasti 

drži. Preoblikovan prednji odbijač v barvi 

karoserije ima večjo režo za zajem zraka 

ter gosti elegantno oblikovani prednji 

meglenki (od nivoja opreme XLT), ki 

skupaj z bočno režo ter novo grafiko 

zadnjih luči zaključujeta elegantno in 

moderno obliko.

Na omenjene oblikovne spremembe so 

vplivala obsežna testiranja v vetrovniku, 

njihov rezultat pa sta tudi preoblikovani 

vzvratni ogledali. Čeprav sta večji od 

predhodnikov in tako zagotavljata večje 

vidno polje, med vožnjo povzročata manj 

hrupa. Zmanjšanje hrupa v kabini med 

vožnjo je bil nasploh eden od osnovnih 

ciljev naših inženirjev.

Z ergonomsko oblikovanima 

prednjima sedežema, novimi materiali 

sedežnih prevlek, CD-radiom z 

MP3-predvajalnikom, klimatsko napravo 

in kopico odlagalnih mest (vključno 

z izvlečno mizico pred sovoznikom) 

bo udobje v potniški kabini povsem 

primerljivo z udobjem osebnega vozila in 

to čvrsti obliki in terenskim sposobnostim 

vozila navkljub. Prednji zračni blazini, 

stranski zračni blazini (od opreme XLT), 

varnostni volan, ki se v primeru trčenja 

pogrezne, in bočne ojačitve pa potnikom 

zagotavljajo visoko stopnjo varnosti.

Ford Ranger je na voljo s tremi 

izvedbami kabine – z enojno kabino 

(2 potnika ter 2.280 mm nakladalne 

dolžine), kot izvedba RAP Cab 

(2+2 potnika ter 1.753 mm nakladalne 

dolžine) in z dvojno kabino (5 potnikov 

ter 1.530 mm nakladalne dolžine). 

Nivoji opreme so štirje – XL (štirikolesni 

pogon, zapora zadnjega diferenciala 

z omejenim zdrsom, klimatska 

naprava, ABS, varnostni blazini spredaj, 

električno nastavljivi vzvratni ogledali in 

električni pomik stekel v sprednjih vratih, 

radio s CD-/MP3-predvajalnikom), 

XLT (dodatno k XL: bočni zračni 

blazini, prednji meglenki, radio 

s CD-/MP3-predvajalnikom za 

Po tržnem deležu v Sloveniji sodeč je poltovornjak 
Ford Ranger najbolj priljubljeno vozilo v tem segmentu.

Nov suknjič zmogljivega mišičnjaka
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Nov suknjič zmogljivega mišičnjaka

6 CD-plošč, 16” platišča iz lahke 

zlitine, usnjen volanski obroč, sedežne 

prevleke iz velurja, kromiranje stranskih 

in zadnje zaščitne cevi, kovinska barva, 

zaščitna prevleka kesona iz umetnega 

materiala), XLT Limited (dodatno k XLT: 

16” platišča iz lahke zlitine “Premium”, 

cevi za zaščito pri prevračanju 

“Roll-bar”, multimeter, usnjene sedežne 

prevleke, osvetljeni zaščitni oblogi 

pragov prednjih vrat, parkirna tipala, 

kromirana vzvratna ogledala, vstavki 

v srebrni barvi v kabini, dodatno 

zatemnjena stekla za B-stebričkom, 

ogrevana prednja sedeža), Wildtrak 

(dodatno k XLT Limited: 18” platišča 

iz lahke zlitine, usnjene sedežne 

prevleke “Alcantara”, LED-smernika v 

vzvratnih ogledalih, strešna nosilca, 

aerodinamični spojler za kabino, bočni 

stopnici, zaščita zadnjih luči, športne 

stopalke iz aluminija).

Turbinsko podprta dizelska motorja 

sta na voljo z delovno prostornino 

2,5 litra ter z močjo 105 kW (143 KM) 

in navorom 330 Nm (s samodejnim ali 

ročnim petstopenjskim menjalnikom) ali z 

delovno prostornino 3,0 litra ter z močjo 

115 kW (156 KM) in navorom 380 Nm. Oba 

motorja omogočata prevoz do 1.215 kg 

tovora in vleko prikolice z zavorami z 

največjo dovoljeno maso do 3.000 kg, 

poraba pri mešanem ciklu pa znaša od 

9,3 litra na 100 prevoženih kilometrov 

(2.5 TDCi z ročnim menjalnikom) naprej. 

Interval zamenjave motornega olja znaša 

20.000 km, kar skupaj z nizko porabo 

ter zanesljivo mehaniko zagotavlja nizke 

obratovalne stroške.

Vse našteto dopolnjuje originalna 

dodatna oprema, ki obsega dodatke, 

kot so mehka pokrivala ali trdi pokrovi 

oziroma nadgradnje nad kesonom 

za tovor, reflektorski strešni žarometi, 

zaščitna obloga nadomestnega kolesa 

in še bi lahko naštevali. Vsakdo lahko 

najde dodatno opremo za osebno 

prilagoditev in tako opremljeno vozilo bo 

dolgo razveseljevalo tako podjetja kot 

posameznike.

Aljaž Arnold Foto: Ford
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Sodelovanje v projektu »Focusova globalna testna vožnja«, ki bo potekal v začetku leta 

2011 v južni Evropi, vam omogoča, da s pripravljenimi nalogami med prvimi podrobno 

spoznate zakulisje novega Forda Focusa. Vozili boste odlične nove avtomobile in 

obenem uživali v atraktivnih in pustolovskih dejavnostih! 

Bodite dobrodelni!
Prijavni postopek vse nadebudne testne voznike vabi, da s Fordovim prispevkom 

10.000 dolarjev v ustrezni protivrednosti pomagajo svojim najljubšim dobrodelnim 

ustanovam s področja boja proti lakoti, izobraževanja in varovanja okolja ter tako 

“zaženejo več kot le avto”. Če boste izbrani med finaliste, bomo sredstva nakazali 

dobrodelni organizaciji po vašem izboru, vas in enega od vaših prijateljev pa bomo 

poslali na brezplačno potovanje na skrivno lokacijo v Evropi.

Kaj torej pričakujemo od vas?
Pripravite in posnemite video, ki ne sme biti daljši od dveh minut, v njem pa 

razložite, zakaj želite biti med prvimi preizkusnimi vozniki najnovejšega Forda 

Focusa in koga bi s podarjenimi 10.000 dolarji v evrski protivrednost pognali v 

gibanje. Bodite ustvarjalni! Podrobnosti za prijavo na Focusovo globalno testno 

vožnjo najdete na zavihku “Global Drive” na naslovu http://facebook.com/

fordfocus (med jeziki lahko izberete slovenščino).

S Focusovo  
globalno testno vožnjo 

pridobimo vsi!
S skupno vsoto do 500.000 dolarjev, 

ki bo razdeljena med najljubše 

dobrodelne ustanove izbranih 

voznikov, bodo udeleženci imeli 

možnost, da “zaženejo več kot le 

avto.” Ford si bo zagotovil zgodnje 

povratne informacije o svojem 

izjemno pomembnem novem 

globalnem vozilu, vozniki in njihovi 

gostje bodo uživali v osupljivi 

mednarodni izkušnji, korist pa bodo 

imele tudi dobrodelne ustanove. S 

Focusovo globalno testno vožnjo 

pridobijo vsi, saj Ford nadaljuje s svojo 

zavezanostjo izdelovanju odličnih 

avtomobilov, uspešnemu poslovanju 

in prizadevanju za boljši svet.

Pripravite se na pustolovščino leta
S predstavitvijo najnovejše generacije Forda Focusa vabimo k 
sodelovanju posameznike, ki so vzneseni, zanimivi, imajo dobre 
govorniške sposobnosti, se ne bojijo postaviti za pravo stvar in so 
zmožni s svojo strastjo do dobrodelnosti pognati svet v gibanje.
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Švicarsko podjetje Zenec, ki je 

eden izmed vodilnih proizvajalcev 

multimedijskih navigacijskih naprav, 

je razširilo svojo ponudbo vgradnih 

navigacijskih naprav E>GO. Tako lahko 

lastniki Fordovih modelov izbirajo med 

navigacijo ZE-NC2040, primerno za 

modele C-MAX, Kuga in Transit, ter 

navigacijo ZE-NC3810 za modele Focus, 

Mondeo, S-MAX in Galaxy. 

Navigacijske naprave Zenec združujejo 

vse lastnosti visoko zmogljivih 

navigacijskih naprav, izdelovalci pa so 

dodali še vrsto drugih funkcij. Platforma 

naprav je zasnovana na operacijskem 

sistemu Windows CE 5.0. Navigacijske 

naprave, ki delujejo v slovenskem jeziku, 

so opremljene s 6,5-palčnim zaslonom 

na dotik, omogočajo povezavo Bluetooth, 

za kartografijo navigacijskega sistema pa 

je na voljo oprema iGO 8.3 z zemljevidi 43 

držav in jadranske regije. 

E>GO so vgradne navigacijske naprave 

nove generacije, njihovo delovanje pa 

je popolnoma prilagojeno izbranemu 

vozilu, saj je naprava združljiva z 

računalnikom izbranega modela 

avtomobila. Zelo pomembno je, da 

na poti vedno uporabljate zadnjo 

različico opreme in zemljevidov, zato 

vam omogočamo izjemno preprosto 

posodabljanje programske opreme, 

dodajanje zemljevidov in posodabljanje 

Parrotovega vmesnika Bluetooth. 

Posodobitve so na voljo na spletni strani 

www.zenec.naviextras.com.

Navigacijske naprave poleg prvovrstne 

navigacije in prostoročne telefonije 

omogočajo tudi poslušanje radia in 

glasbe v različnih formatih, gledanje 

filmov ali risank, spremljanje vzvratne 

vožnje s pomočjo vzvratne kamere, 

uporabo kartice SD, ključa USB, iPhona 

in iPoda. Potniki na zadnjih sedežih lahko 

filme spremljajo na LCD-zaslonih, ki sta 

vgrajena v vzglavnika. 

Več informacij najdete na spletni strani 

www.zenec-navigacija.si.

Tomaž Oman Foto: Zenec

Najnovejša 
generacija 
navigacijskih 
naprav 
E>GO tudi 
za Fordove 
voznike

Vgradne navigacijske naprave E>GO, ki so sedaj na 

voljo tudi za Fordova vozila, so v vseh podrobnostih 

in lastnostih prilagojene vozilu in jih je mogoče varno 

vgraditi v armaturno ploščo, zato je upravljanje z njimi 

varno in preprosto.
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Pohitite, preden se odpelje še zadnji!
Leto se počasi izteka in lepih priložnosti verjetno ne bo več 
veliko. Vsaj takih ne, kot je cenovno izjemno ugoden nakup 
Fordovih modelov Fusion Ebony in C-MAX Trend. Ampak le 
za tiste, ki se boste podvizali!

FORD FUSION + FORD C-MAX ford.si

avtomatska klima, el. pomik pred-
njih stekel, el. nastavljivi in ogrevani 
ogledali, prednji meglenki, daljinsko 
zaklepanje, potovalni računalnik, 
CD radio z obvolanskimi kontrolami, 
kovinska barva …

ŽE
 O

D

S FINANCIRANJEM FORD CREDIT
9.580 €

FUSION
klima, el. pomik prednjih stekel, 
el. nastavljivi in ogrevani ogleda-
li, prednji meglenki, daljinsko za-
klepanje, potovalni računalnik, 
CD radio z obvolanskimi kon-
trolami …

ŽE
 O

D

S FINANCIRANJEM FORD CREDIT
12.950 €

C-MAX

Cene ne vključujejo stroškov transporta. Podrobnosti o akcijski ponudbi dobite pri svojem pooblaščenem trgovcu z vozili Ford. Poraba 
kombiniran način vožnje: 4,5 - 6,9 l/100 km; emisije CO2: 119 - 164 g/km. Slike so simbolične. Summit motors Ljubljana, Flajšmanova 3, 
1000 Ljubljana.
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Ljubljana z okolico

SUMMIT AVTO  
Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana

Tel: 01/25-25-125, Fax: 01/25-25-126

e-pošta:   info@summitavto.si 

servis@summitavto.si

AVTOHIŠA BIZILJ  
Ulica Jožeta Jame 12, 1000 Ljubljana

Tel: 01/583-73-00, Fax: 01/583-73-19

e-pošta: info@bizilj.si

AVTOHIŠA KLEMENČIČ  
Hacetova ulica 1, 1000 Ljubljana 

Prodaja: Tel: 01/244-48-00, Fax: 01/244-48-06

e-pošta:  prodaja@ah-klemencic.si, 

servis@ah-klemencic.si

Podravska regija

AVTO ŠERBINEK, PE MARIBOR  
Zagrebška cesta 85, 2000 Maribor

Prodaja: Tel: 02/450-35-30, Fax: 02/450-35-72

Servis: Tel: 02/450-35-31, Fax: 02/450-35-46

e-pošta: robert.strakl@avtocenter-serbinek.si

AVTO ŠERBINEK, PE PTUJ 
Mariborska cesta 68, 2250 Ptuj

Tel: 02/788-54-00, Fax: 02/788-54-01

e-pošta: darja.koren@avtocenter-serbinek.si

AVTO FILIPIČ  
Plinarniška ulica 1, 2000 Maribor

Prodaja: Tel: 02/228-30-00, Fax: 02/228-30-10

Servis: Tel: 02/228-30-17, Fax: 02/228-30-10

e-pošta: zoran.filipic@avtofilipic.com

AVTO RAJH  
Jeruzalemska 1, 9240 Ljutomer

Prodaja: Tel: 02/584-99-60, Fax: 02/584-99-57

Servis: Tel: 02/584-99-55, Fax: 02/584-99-57

e-pošta:  prodaja@avtorajh.si 

servis@avtorajh.si

Pomurska regija

AVTO RAJH, PE MURSKA SOBOTA  
Industrijska ulica 5, 9000 Murska Sobota

Prodaja: Tel: 02/522-39-40, Fax: 02/522-39-42

Servis: Tel: 02/522-39-45, Fax: 02/522-39-42

e-pošta:  prodaja.ms@avtorajh.si 

servis@avtorajh.si

Koroška regija

AVTOMARKET REBERNIK  
Brezno 47, 2363 Podvelka

Prodaja: Tel: 02/876-62-65, Fax: 02/876-62-05

Servis: Tel: 02/876-13-74, Fax: 02/876-19-99

e-pošta: avto.rebrnik@siol.net

Savinjska regija

AVTO CELJE  
Ipavčeva 21, 3000 Celje

Prodaja: Tel: 03/426-11-94, Fax: 03/426-11-85

Servis: Tel: 03/426-11-90, Fax: 03/426-11-85

e-pošta: toni.ozir@avto-celje.si

AC MLAKAR 
Cesta Simona Blatnika 18, 3320 Velenje

Tel: 03/898-56-74, Fax: 03/898-56-72

e-pošta: acmlakar@mins-no1.si

AVTO EDO  
Grliče 10, 3241 Podplat

Tel: 03/582-42-98, Fax: 03/582-45-55

e-pošta: avto.edo@siol.net

AVTOSERVIS KAVČIČ 
Spodnje Preloge 40, 3210 Slovenske Konjice

Tel: 03/759-21-10, Fax: 03/759-21-11

e-pošta: avtoserviskavcic@gmail.com

AVTOCENTER KRBAVAC 
Rečica ob Paki 45, 3327 Šmartno ob Paki

Tel: 03/891-51-23, Fax: 03/896-52-22

e-pošta: avtocenter.krbavac@siol.net

Južno primorska regija

NOVA  
Šalara 31/D, 6000 Koper

Prodaja: Tel: 05/663-56-68, Fax: 05/663-56-72

Servis: Tel: 05/663-56-66, Fax: 05/663-56-72

e-pošta: avtonova@siol.net

Severno primorska regija

PRIMA I.E.  
Cesta IX. korpusa 96, 5250 Solkan

Prodaja: Tel: 05/330-38-80, Fax: 05/330-38-84

Servis: Tel: 05/330-38-81, Fax: 05/330-38-84

e-pošta: prima.ie@siol.net

BO AVTO 
Vipavska cesta  6, 5270 Ajdovščina

Tel: 05/368-93-33, Fax: 05/368-93-34

e-pošta: bojan.lavrencic@siol.net

AVTOSERVIS GORENŠČEK 
Goriška cesta 4, 5222 Kobarid

Tel: 05/389-10-88, Fax: 05/389-10-87

e-pošta: gorenscek@siol.net

Notranjska regija

ASPC DROBNIČ  
Industrijska cona Podskrajnik 28,  

1380 Cerknica

Tel: 01/709-66-40, Fax: 01/709-66-41

e-pošta: aspc-drobnic@siol.net

Dolenjska regija

PSC STEPAN   
Ulica Marjana Kozine 4a, 8340 Črnomelj

Tel: 07/306-18-10, Fax: 07/306-18-14

e-pošta: prodaja@pscstepan.si

SPC KREVS 
Črmošnjice pri Stopičah 4a, 8000 Novo mesto

Tel: 07/308-92-33, Fax: 07/308-92-32

e-pošta: franc.krevs@siol.net

PSC PAIČ 
Krška vas 28e, 8262 Krška vas

Tel: 07/495-90-59, Fax: 07/495-93-15

e-pošta: psc.paic@siol.net

Gorenjska regija

AVTO KADIVEC   
Poslovna cona A3, 4208 Šenčur

Prodaja: Tel: 04/279-00-23, Fax: 04/279-00-16

Servis: Tel: 04/279-00-11, Fax: 04/279-00-16

e-pošta:  prodaja1.kadivec@avtokadivec.si 

servis.kadivec@avtokadivec.si

SERVIS FRLIC  
Prodaja: Železniška 5, 4248 Lesce

Tel:04/531-73-31, Fax: 04/531-73-32

e-pošta: ford.frlic@siol.net

Servis: Alpska 5, 4248 Lesce

Tel: 04/531-73-31, Fax: 04/531-73-32

e-pošta: servis.frlic@siol.net

BRELIH 
Suha 29, 4220 Škofja Loka

Tel: 04/515-34-00, Fax: 04/515-34-02

e-pošta: tanja@brelih.info

SERVIS TRILAR 
Ljubljanska cesta 31a, 4000 Kranj

Tel: 04/287-21-00, Fax: 04/287-21-15

e-pošta: servis@servistrilar.si

Pooblaščena Fordova prodajno servisna mreža

– servis – prodaja



Poraba: 5,7-8,3 l/100 km; emisije CO2: 152-194 g/km. Slika je simbolična. Summit motors Ljubljana, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.

Življenje ponuja veliko.
In vi lahko vzamete vse. Z novim S-MAXom boste kos vsem 
izzivom, saj njegov kinetični dizajn ponazarja za vaš življenjski 
slog tako značilno energijo v gibanju. To je tisti občutek dinamike, 
ki vas med občudovanjem valov požene naravnost vanje.

FORD S-MAX fordsmax.si
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