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Test besedilo: Vinko Kernc ■ foto: Aleš PavletičHonda Civic 1.8 i-VTEC Sport

Testna Honda Civic je bila tudi črna.
Znotraj. Oboje, rdeče in črno, je kot
kamen v stereotip o japonskih avto-
mobilih, ki bi naj bili zunaj srebrni

in znotraj svetlo sivi. Tale Civic je očitno
pravo nasprotje.

Še o barvah! Civice te generacije ponujajo
seveda tudi v drugih barvah, tudi v srebrni,
a se zdi, kot bi ji krvavo rdeča edina prista-
jala. Ali (morda) črna. Le tako do izraza
pride vsaka malenkost, ki si jo je zamislil
oblikovalec. In le tako postane zares tiste

Barva, če smo pošteni, na
obliko ne vpliva.
Jo pa lahko poudari.

Rdeče. Ali črno.
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stare prav nič ne bo spomnilo: ne barva, ne
oblika, ne materiali. Niti najmanjši gumb na
armaturni plošči. Le še ime na zadku karose-
rije. In - ko ste ravno zunaj - niti najmanjša
podrobnost zunanje oblike. Drznem si zapisa-
ti, da je tole prva Honda z zares dobro obliko
zunaj in znotraj. Tudi tiste Honde (na primer
Accord), za katere smo še včeraj rekli, da so
takšne, so ob Civicu rahlo zbledele.

Padel je še en stereotip: da znajo čedne
avtomobile zrisati le v Evropi. Tega je zrisal
Japonec. Zunaj in znotraj. Pa se kljub temu
novi Civic brez sramu lahko postavi ob bok
najdrzneje oblikovanim avtomobilom. Vsaj v
tem razredu. Tudi Méganu.

Saj ni skrivnost: tale Civic hoče prepričati, še
preden ga sploh vidite v živo. In to mu odlično
uspeva. Nato bo vsak, ki ga dovolj zdrami, takoj
vprašal po ceni. Sprejemljiva? Še pred odgovo-
rom svetujem: oglejte si ga v živo in (če se le
da) se z njim zapeljite. Ne boste razočarani.

Čeprav je Civic športnega videza, je oblika
takšna, da je znotraj nje pustila dovolj mane-
vrskega prostora: kabina je pomaknjena
močno naprej, da je pogonska mehanika
povsem potisnjena v nos avtomobila, vrata
so dovolj velika, da je vstopanje in izstopanje
lahkotno, in prtljažnik bo presenetil - tako z
obliko kot s prostornino ter s prilagodljivost-
jo. Če izvzamete po tretjini dvižen sedalni
del zadnje klopi in z eno potezo (spet po
tretjini) prekucljivo zadnjo klop, posebnih
novosti v prtljažniku ni, a vseeno navduši.
Tudi z dostopnostjo skozi peta vrata in z
dvojnim dnom v njem.

Izmerjene razsežnosti notranjosti sicer
prav nič ne lažejo, je pa vseeno v Civicu na
vseh petih sedežev občutek prostornosti
odličen. Potem je tu notranja oblika; sedeži
so čedni in športno oblikovani, z ne preveč

»Z videzom, materiali in še posebej z izdelavo notra-
njosti se novi Civic brez dvoma uvršča med bolj pre-
stižne izdelke.«

sorte avtomobil, za katerim se obrnejo vsi,
ne le ljubitelji Hond.

Tam daleč na Japonskem so sprejeli drzno
odločitev: naj bodo Honde prestižnejše kot
doslej, takole - za lažjo orientacijo - v slogu
Audijev. Tudi na koncu s ceno. Želja in
namera je bila dovolj jasno izražena tako z
besedami kot z objavljenim cenikom, kar
pomeni, da so se časi Hond izpred desetletja
in pol poslovili. Od takrat se namreč spomi-
njamo tistih najbolj vročih Civicov; tistih, ki
so bili tehnično odlični, skoraj brez izjeme
športni in zaokroženi s sprejemljivo ceno.

Ampak tisti Civici so bili tudi sivi in ’pla-
stični’. Če sedete v novega Civica, vas na
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izrazito, a z dovolj oprijemljivo bočno
oporo, na njih pa je koži prijazen material.
In seveda: armaturna plošča. Nenavadna,
povsem samosvoja zasnova videza in podaja-
nja informacij je očesu takoj všečna, a že v
naslednjem trenutku lahko vzbudi dvom: ali
zato trpi ergonomija. V resnici je prav
nasprotno: ergonomija in oblika si podajata
roko. Zamero je težko najti, od vseh gum-
bov je še najbolj od oči (če si tako nastavite
volanski obroč) tisti za izklop stabilizacij-
skega sistema VSA.

Če izvzamemo kaprice in morebitno privaja-
nje na način posredovanja informacij, se voznik,
vsaj ko gre za osnovne podatke, ne bo pritože-
val. Morda bo zmotil le osrednji del merilnika
vrtljajev, ki služi kot zaslon za prevoženo pot, za
podatek o zunanji temperaturi ter za potovalni
računalnik (poleg tega pa še kot opozorilni
zaslon, na primer za odprta vrata), saj se zdijo
številke nekoliko nagnetene na njem.
Upravljanje potovalnega računalnika z dvojnimi
podatki s tipkami na volanskem obroču je (le)
enosmerno, a tudi to ne zasenči splošnega vtisa.

S stališča aktivne varnosti zmoti pogled
nazaj: ker je šipa prečno razdeljena, je vidlji-

vost nazaj poslabšana, pa še brisalnika ni na
njej, kar moti v deževnih dneh. Sicer pa je
notranja oblika tudi v službi uporabnosti: pre-
dalov je veliko in nekaj med njimi je tudi
zares velikih, (učinkovitih) mest za pločevin-
ke ali male plastenke pa je kar osem. Preživ-
ljanje časa v tem Civicu je tako lahkotno in le
samodejna klimatska naprava bo terjala nekaj
poseganja v svoje delovanje. Na trenutke je
namreč pri nastavljenih 21 stopinjah Celzija
znotraj hladno, drugič pa pri 18 stopinjah
(pre)toplo. A vse skupaj zahteva le zasuk
gumba za nastavitev notranje temperature.

Z videzom, materiali in še posebej z izdela-
vo notranjosti se novi Civic brez dvoma uvr-
šča med bolj prestižne izdelke. Ostaja pa
odlična podpora športno naravnanim vozni-
kom. Sedi se v Civicu dokaj nizko, čeprav ne
več tako nizko, kot ste morda vajeni iz Civicov
izpred desetletja, položaj za volanom je zelo
dobro nastavljiv in stopalke so odlične. Pa ne
le zaradi športnega videza in aluminija, pred-
vsem zaradi zasnove, oblike in velikosti.
Pritiskanje vseh treh hkrati in od tega vsako z
različno silo je užitek. Zelo dober, športno
natančen in neposreden, a morda za spozna-
nje premehak je volanski mehanizem, vse sku-

Test

Iz oči v oči
Presenečenje številka ena: zunanjost
odlično skriva, koliko prostora je zno-
traj. Presenečenje številka dve: ko pri
Hondi rečejo Sport, tudi mislijo tako.
Zato je podvozje čvrsto, na neravni

cesti skoraj preveč čvrsto. Če to želite, boste uživali.
Če ne, si pač ne omislite te različice. A ko človek
sestavi odličen, prožen motorček, gladko in hitro
tekoč menjalnik in dobro podvozje, spet dobi pravo
Hondo (in ne tiste ponesrečene imitacije, kakršno je
predstavljal prejšnji Civic). Oznaka družinski športnik
že dolgo ni bila tako pisana na kožo kakemu avtomo-
bilu. In na srečo se da tisti neugledni in nadležni
merilnik gospodarnosti vožnje brez težav izključiti.

Dušan Lukič

Na žalost sem z avtomobilom naredil
premalo kilometrov, da bi se vživel
vanj. Ob prevzemu ključev sem obču-
doval športno zunanjost in notranjost
(hvala bogu Civic ni videti več kot

dostavnik), malce me je zmotila le čudna namestitev
stopalk (lega za volanom, ne pa postavitev stopalk
med seboj, ki omogočajo tudi tehniko prsti-peta).
Tehnika je tradicionalno odlična (menjalnik), najbolj
pa sem bil presenečen nad prostorno notranjostjo.
Bravo! Želel bi si le z navorom bolj obdarjen motor
(2.2 i-CTDi) ali različico Type-R!  Aljoša Mrak 

Hudo! Novi Civic je resnično nekaj
posebnega. To, kar vidi mimoidoči, je
le delček tistega, kar se skriva v notra-
njosti. Znotraj je Civic prava vesoljska
ladja. Ampak bolj kot to sta me prese-

netila uporabnost in premišljenost vsakega od meril-
nikov. Prav vse informacije so tam, kjer jih pričakujete,
in prav vse so v vidnem kotu. Da sedite v Hondi, vas
prepričujejo druge stvari. Na prvem mestu mehanika
(menjalnik, volan …) in potem še motor. Na Typa-R pa
bo vseeno treba še malo počakati.     Matevž Korošec

Honda Civic 1.8 i-VTEC Sport

»Stopalke so odlične. Pa
ne le zaradi športnega
videza in aluminija, pred-
vsem zaradi zasnove,
oblike in velikosti.«
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paj pa jasno namiguje, da lahko tole Hondo
zelo športno peljete.

Za zagon motorja obrnete ključ v ključavnici
in stisnete rdeč gumb levo od volanskega obro-
ča. Gumb služi le ukazu zaganjalnika, kar pome-
ni, da z njim motorja ne ustavite (še vedno je za
to treba obrniti ključ v nasprotni smeri), gumb
pa tudi ni pameten, da bi za zagon zadostil le
kratek pritisk. Nič hudega. Res je, da je izvedba
zagona s tem gumbom nepotrebna, a je po drugi
strani nemoteča in frajerska. Prav; zagnali ste
motor in sledi vožnja.

Že vklop prve prestave daje vedeti, da so
gibi prestavne ročice kratki in natančni, infor-
macija, ki jo dobite z ročice, pa je povedna,
kar spet govori o športnem občutku. Tudi

motor se odzove dokaj glasno. Ob speljevanju
se pozna, da sta motorni značaj in značaj
sklopke naravnana predvsem na udobje, med
dodajanjem plina v prestavi pa hitro ugotovi-
te, da je odzivnost na ukaz s stopalke hipna,

kar pomeni dobro za športne občutke in
manj dobro za udobje potnikov, če voznik z
njo ni previden.

Motor! Vsak Hondaš bo gojil velika priča-
kovanja in tale 1,8-litrski stroj je res dober. Ni
pa vsemogočen. V spodnjem območju vrtlja-
jev je dober, v srednjem odličen, v zgornjem
pa se zdi, kot da je bolj glasen kot učinkovit.
Motorni značaj je seveda treba delno gledati
tudi skozi menjalnik oziroma skozi njegova
prestavna razmerja. Ta so v splošnem dokaj
dolgo izračunana, kar je še posebej opazno v
peti in šesti prestavi. Ta Civic največjo
hitrost (212 kilometrov na uro po merilniku
hitrosti) doseže pri 6.500 vrtljajih v peti pre-
stavi, šesta pa ni več sposobna vzdrževati te

»Oboje, rdeče in črno, je
kot kamen v stereotip o
japonskih avtomobilih, ki
bi naj bili zunaj srebrni in
znotraj svetlo sivi.«
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hitrosti. Za vožnjo v okviru hitrostnih omeji-
tev je to sicer povsem nepomembno, govori
pa o značaju pogonskega sklopa.

Motor se torej najlepše znajde med 3.000 in
5.000 motornimi vrtljaji, kjer je vrhunsko odzi-
ven in zelo zdravo hrope. To se sicer sliši kot
oksimoron, a pravi ljubitelji tehnike to dobro
razumejo. V tem področju vrtljajev se zdi, da se
prestave odlično prekrivajo, zato se je res uživa-
ško voziti, zlasti v ovinkih. Sukanje volanskega
obroča, pretikanje (še posebej navzdol), pospe-
ševanje, zvok motorja ... Civic je zelo blizu tiste-
mu, kar občutite in slišite iz kakšnega dirkaške-
ga avtomobila podobnih zmogljivosti.

Pod 3.000 motornimi vrtljaji v minuti motor
lepo služi zmernemu načinu vožnje (v mestih
ali na podeželskih cestah) in le hitra vožnja z
obremenjenim vozilom po vzponih na avtomo-
bilskih cestah, ko motor dobi manj žlahten

zvok (nad 5.000 vrtljaji v minuti), ni takšna, da
bi si jo prav posebej zaželel. Še zlasti zato, ker
je motor (s pišem vetra okrog karoserije vred)
precej glasen in zato moteč. Priganjanje do
točke, kjer elektronika prekine vžig (6.900 vrt-
ljajev v minuti), je zato povsem nesmiselno,
čeprav je res tudi, da poraba s priganjanjem ne
narašča tako, kot bi si mislili. Prav malo nikoli
ne porabi, pregrešno veliko pa tudi ne. Pri stal-
nih 180 kilometrih na uro, denimo, potovalni
računalnik obljublja porabo 15 litrov na 100
kilometrov, te vrednosti pa tudi naša povpre-
čna poraba nikoli ni presegla, tudi med največ-
jimi obremenitvami. Prav veliko pod 10 litrov
goriva za sto kilometrov pa tudi ob najnežnejši
vožnji ni padla.

Če ste bolj športne sorte in če pogledujete za
takšnim Civicom, še nekaj opazk: da je podvoz-
je malo bolj športno kot udobno, da je lega na

cesti odlična (z ne posebej izrazitim uhajanjem
nosu iz ovinka in z malo nagibanja karoserije),
da je ročica ročne zavore (če se z njo radi poig-
ravate v ovinkih) odlično postavljena (moti le
komolčna opora s predalom, v katero se zaleta-
va komolec) in da se zavore tudi po zares hitri
vožnji z Jezerskega ne pregrejejo. In seveda: da
je stabilizacijski VSA mogoče izklopiti.

Če odštejete nekaj neudobja, ki sledi iz togo-
sti podvozja, in (pre)hitro odzivnost motorja s
stopalke za plin, je takšen Civic kljub vsem
športnim značilnostim tudi avtomobil, ki ga
lahko povsem brez napora pelje voznik, ki ni
športne narave. Ali pa voznik, ki mora biti paz-
ljiv zaradi umirjenih želja in zahtev potnikov. In
če upoštevate še njegovo uporabnost ter vse
drugo zgoraj našteto, se Civic odlično izkaže
tudi v vlogi družinskega avtomobila. Pa naj bo
rdeč, črn, ali ’le’ srebrn. ■

Test Honda Civic 1.8 i-VTEC Sport

Koliko stane SIT Tabela konkurence
DODATNA OPREMA
Električno pomično 
strešno okno 155.000
Lahka platišča 18˝ 63.200
Kovinska barva 108.000
NEKATERI NADOMESTNI DELI
Prednji žaromet s smernikom 43.800
Prednja meglenka 50.000
Prednji odbijač v barvi karoserije 93.400
Okrasna maska z znakom 21.000
Prednja šipa 75.700
Prednji blatnik 54.100
Zadnji odbijač v barvi karoserije 97.800
Komplet zunanje ogledalo 77.000
Lahko platišče 17˝ 57.600

Model

motor (zasnova)
gibna prostornina (cm3)
največja moč (kW/KM pri 1/min)
največji navor (Nm pri 1/min)
dolžina × širina × višina (mm)
največja hitrost (km/h)
pospešek 0-100 km/h (s)
poraba goriva po ECE (l/100 km)
cena osnovnega modela (SIT)

Honda Civic
1.8 Comfort

4-valjni - vrstni
1799

103/140 pri 6300 
174 pri 4300

4245 × 1765 × 1460
205 
8,9

8,4/5,5/6,6
4.790.000

Citroën C4
2.0 16V Exclusive

4-valjni - vrstni
1997

103/140 pri 6000
200 pri 4000

4260 × 1773 × 1458 
207
10,1

10,7/5,8/7,6
5.140.000

Ford Focus
2.0i Sport

4-valjni - vrstni
1999

107/145 pri 6000
185 pri 4500

4342 × 1840 × 1447 
206
9,2

9,8/5,4/7,1
3.879.000

Volkswagen Golf
2.0 FSI Comfortline

4-valjni - vrstni
1984

110/150 pri 6000
200 pri 3500

4204 × 1759 × 1479
209
8,8

10,6/5,9/7,6
4.746.000

»Motor! Vsak Hondaš bo gojil velika pričakovanja in
tale 1,8-litrski stroj je res dober.«
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Honda Civic 1.8 Sport
CENA: (AC Mobil)
Osnovni model: 4.990.000 SIT
Testno vozilo: 4.990.000 SIT

Moč: 103 kW /140 KM
Pospešek: 9,5 s 
Največja hitrost: 205 km/h
Povpr. poraba: 10,3 l/100 km

NAŠE MERITVE
(T=-6  °C / p= 1030 mbar / rel. vl.: 89 % / Gume: Bridgestone Blizzak LM-
25 M+S / Stanje km števca: 2725 km)
Vozne lastnosti
Pospeški s
0-100 km/h: 9,5
402 m z mesta: 17,5

(135 km/h)
1000 m z mesta: 31,4

(170 km/h)

Prožnost s
50-90 km/h (IV./V.): 10,4/14,3
80-120 km/h (V./VI.): 15,1/19,4

Največja hitrost 205 km/h
(V. in VI. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje 9,4
največje povprečje 15,1
skupno testno povprečje 10,3

Trušč v notranjosti dB
Prestava III. IV. V. VI.
50 km/h 58 57 56 56
90 km/h 66 65 64 63
130 km/h 71 69 67 66
Prosti tek 36

Zavorna pot m
od 130 km/h: 79,8
od 100 km/h: 49,3
(AM meja 40 m)

Napake med testom
- brez napak

Garancija:
(3 leta ali 100.000 km splošne garancije, 3 leta
garancije za lak, 12 let proti prerjavenju karoserijske
pločevine, 5 let garancije za prerjavenje izpušnega
sistema, 10 let garancije za sestavne dele podvozja.)
Predvideni redni servisi:
menjava olja na 20.000 km
sistematični pregled na 20.000 km

redni servisi, delo: 28.200
material: 84.920
gorivo 2.344.280
gume (1): 440.000
izguba vrednosti po 5 letih: 2.800.000

obvezno zavarovanje (2): 876.000
kasko zavarovanje (2): 918.000

Skupaj: 7.491.400 SIT
Strošek za prevoženi km: 74,9 SIT/km

(1) - upoštevali smo 1 komplet letnih gum in 1 komplet zimskih gum

(2) - predvidoma voznik takšnega vozila prevozi 100.000 km v 5 letih

STROŠKI VOZILA DO PREVOŽENIH 100.000 km (v SIT):

metrov30 40 50 60

49,3

am meja

40

l /100km 4 2010,3

Ocena
HVALIMO IN GRAJAMO

videz zunaj in znotraj

ergonomija

občutek športnosti

položaj za volanom

stopalke

motor v srednjih vrtljajih

notranji materiali in izdelava

predali in odlagalna mesta

notranja prostornost

potovalni računalnik

vidljivost nazaj

delovanje klimatske naprave

nerodne zunanje vratne kljuke      
(posebej zadnje)

Zunanjost (15)

Notranjost (140)

Motor, menjalnik (40)

Vozne lastnosti (95)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (50)

Skupaj

15

119

36

87

23

36

32

348

Vrhunsko oblikovanje brez primere in vrhunska izdelava, primerljiva z bistveno dražjimi avtomobili.

Zadnja klop ni posebej udobna, občutek prostornosti je odličen, prtljažnik odlično prilagodljiv ...

Malce zmotijo predolga prestavna razmerja, sicer pa je menjalnik tehnično odličen. Motor je zelo dober do dveh tretjin vrtljajev.

Eden tistih avtomobilov, ki so od prvega trenutka prijazni do voznika. Odlične stopalke in nekoliko neudobno podvozje.

Dolg menjalnik in motorni značaj odvzameta nekaj točk pri zmogljivostih. Ob tej moči bi pričakovali več.

Malo slabosti! Vidljivost nazaj je precej omejena ... in to je to. Okej, žarometa nista halogenska in ne svetita v ovinek.

Razmeroma ugodna poraba goriva glede na naše priganjanje. Zelo dobra garancija in navsezadnje tudi cena.

Takole točko po točko jih izgubi dovolj, da ne zasluži najvišje ocene, a je veliko tega na račun namerne odločitve, da bo v
Civicu izražena športnost. Kljub temu pa je lahko dober, uporaben in prijazen družinsko avtomobil. In to tak, da se vsak
obrne za njim!OCENA 1 2 3 4 5

Kriterij ocenjevanja (Št. točk = ocena): 0-180 = 1; 181-240 = 2; 241-300 = 3; 301-360 = 4; 361-420 = 5

DIAGRAM MENJALNIKA: TEHNIČNI PODATKI

DIAGRAM MOTORJA:
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Motor: 4-valjni - 4-taktni - vrstni - bencinski - nameščen spredaj prečno - vrtina in gib 81,0 × 87,3 mm - gibna
prostornina 1799 cm3 - kompresija 10,5 : 1 -  največja moč 103  kW (140 KM) pri 6300/min - srednja hitrost bata
pri največji moči 18,3 m/s - specifična moč 57,3 kW/l (77,9 KM/l) - največji navor 173 Nm pri 4300/min - 1 odmič-
na gred v glavi (zobati jermen) - po 4 ventili na valj - večtočkovni vbrizg goriva. Prenos moči: motor poganja
prednji kolesi - 6-stopenjski ročni menjalnik - prestavna razmerja I. 3,142; II. 1,869; III. 1,303; IV. 1,054; V. 0,853;
VI. 0,727; vzvratna 3,307 - diferencial 4,294 - platišča 7J × 17 - gume 225/45 R 17 H, kotalni obseg 1,91 m -
hitrost v VI. prestavi pri 1000/min 36,8 km/h. Voz in obese: kombilimuzina - 5 vrat, 5 sedežev - samono-
sna karoserija - spredaj posamični obesi, vzmetni nogi, trikotni prečni vodili, stabilizator - zadaj poltoga prema,
vijačni vzmeti, teleskopska blažilnika, stabilizator - zavore spredaj kolutni (prisilno hlajeni), zadaj kolutni, mehanska
ročna zavora na zadnji kolesi (ročica med sedežema) - volan z zobato letvijo , servo, 2,2 zasuka med skrajnima
točkama. Mase: prazno vozilo 1265 kg - dovoljena skupna masa 1750 kg - dovoljena masa prikolice z zavoro
1400 kg, brez zavore 500 kg - dovoljena obremenitev strehe 80 kg. Zmogljivosti (tovarna): največja
hitrost 205 km/h - pospešek 0-100 km/h 8,9 s - poraba goriva (ECE) 8,4/5,5/6,6 l/100 km 

Zunanje mere: širina vozila 1765 mm - kolotek spredaj 1505 mm - zadaj 1510 mm - rajdni krog 11,8 m.
Notranje mere: širina spredaj 1460 mm, zadaj 1470 mm - dolžina sedalnega dela prednji sedež 510 mm,
zadnja klop 470 mm - premer volanskega obroča 355 mm - posoda za gorivo 50 l. 
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Prostornina prtljažnika izmerjena z AM standardnim kompletom 5 kovčkov Samsonite
(skupno 278,5 l): 
1 × nahrbtnik (20 l); 1 × letalski kovček (36 l) ; 2 × kovček (68,5 l); 1 × kovček
(85,5 l)

UŽITEK V VOŽNJI:

Med 3.000 in 5.000 vrtljaji bi mu jih dali tudi 6 ...
če ne bi potem, nad 5.000 vrtljaji v minuti, motor
kar malo razočaral. A vseeno: odlični vozni občutki!

Pomembnejša serijska oprema: prednji varnostni blazini - bočni varnostni blazini - varnostni zavesi - ABS - sistem za pomoč
pri zaviranju - VSA - servovolan - pet vzglavnikov - pet tritočkovnih varnostnih pasov - samodejna klimatska naprava -
4×električni pomik šip - električno ogrevani in pomični vzvratni ogledali - radijski sprejemnik s CD-predvajalnikom.
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