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ZAHVALA
Ob posebni priložnosti, ob dvajseti obletnici ustanovitve Oldtimer cluba Škofljica, je
naš dolgoletni predsednik Franc Gruden želel, da se izda zbornik, ki bi zaokrožil prvih
dvajset let delovanja kluba. Na tem mestu se mu za to idejo zahvaljujemo, saj brez njegovega časa, namenjenega klubu, le-ta ne bi bil to, kar je.
Posebno zahvalo za neizmerljivo delo ob nastajanju zbornika pa smo dolžni izreči tudi
družini Debeljak. Ana Pia je svoj čas namenila zbiranju prispevkov, člankov, fotografij in
ostalega potrebnega materiala za nastanek zbornika, ki je pred vami; zet Tomaž Lušin ji
je bil v pomoč pri pripravi slikovnega gradiva za nadaljne delo.
Zahvaljujemo se tudi gospodu Petru Palu, za lektoriranje prispevkov.
Nikakor pa ne smemo pozabiti vseh tistih članov kluba, ki so se odzvali našemu vabilu, pripravili svoj članek in prispevali fotografije.
Vsem iskrena hvala.
Oldtimer club Škofljica
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OBŒINA ØKOFLJICA
Spoštovane ljubiteljice in ljubitelji tehnične kulturne
dediščine!
Piše se leto 2015, ko občina Škofljica in Oldtimer
club Škofljica praznujeta zavidljivih in ponosnih 20 let
obstoja in aktivnega delovanja.
Preteklo je 20 let, ko sta se tako občina Škofljica kot
Oldtimer club ustanovila z vizijo in ciljem rasti, biti
boljši, združevati in delovati za družbeno dobro. Zagnani in odločni posamezniki so ustanovili klub s skupnim
imenovalcem, ljubezen do tehnične kulture in ponosa na
lepo ohranjena starodobna vozila. Za prvega predsednika je bil izbran gospod Franci Gruden, kateri svojo funkcijo več kot uspešno opravlja še danes. Duhovni vodja,
gospod Franci Furlan, je bdel na delovanjem kluba in kontinuiranimi sredinimi srečanjih
vsakih 14 dni, v kulturni dvorani občine na Škofljici, kjer svoje člane obveščajo o dogajanju na področju tehnične kulture in drugih dogodkih, snujejo nove načrte organizacij in
obiskov domačih prireditev. Klub je prav tako aktiven na mednarodni sceni, še zlasti na
sejmih in ostalih prireditvah starodobnikov.
Ljubitelji starodobnikov ste posebneži. Odpisana vozila želite obnoviti, na porabljen
čas in denar ne računate. Poznate pa navdušenje, zagnanost, pa tudi trmo. Želite se dokazati, želja vam je, da bi zanamci znali ceniti vaše delo. Zato upravičeno pričakujete, da bi
vaša tehnična zapuščina imela svoje mesto v zgodovini.
Zdaj že dvajseto tradicionalno, vsakoletno srečanje v mesecu maju na Škofljici povezuje ljubitelje starodobnikov iz Slovenije in onkraj naših meja.
S ponosom lahko rečem, da je vseslovensko srečanje preraslo v mednarodno, kar je
za našo občino pomembna in največja prireditev. Ponosen sem na vodstvo našega kluba
od ustanovitve, kajti s spodbudno in pozitivno naravnanostjo do vseh nas, uspešno piše
zgodbo razvoja našega kraja.
Dvajset let delovanja društva je pustilo svoj pečat v lokalnem in slovenskem prostoru.
Naše društvo, OTC Škofljica, je prepoznavno v državi in tudi izven meja. Odlična organiziranost in brezhibna izvedba prireditev je postala stalnica in prepoznavnost ne samo
našega društva, ampak tudi občine Škofljica. Izjemno me veseli, da naše društvo povezuje poleg ljubiteljev starodobnikov tudi prebivalce naše in sosednjih občin, županov in
ostalih društev. Veseli me, da smo še vedno zaželeni obiskovalci drugih krajev in občin
v državi.
Kot župan sem še posebej počaščen, da je Zveza slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil izbrala Škofljico za svoj sedež, kjer potekajo redni sestanki in usposabljanja
tehničnih in športnih funkcionarjev. Zveza SVS združuje 46 društev, med katerimi je tudi
Oldtimer club Škofljica.
Pričujoči uvodnik mi daje cenjeno priložnost, da izrazim iskreno spoštovanje in zahvalo predsedniku OTC Škofljica, članicam, članom, simpatizerjem in sponzorjem za
korektno in profesionalno opravljeno dosedanje delo in prepoznavnost naše občine.
Ob častitljivi obletnici delovanja OTC Škofljica vsem skupaj iskreno čestitam in želim v prihodnje, da si zastavite najdrznejše načrte, prekrijete svet z idejami, prevoziti vse
ovire in osvojite svoje cilje.
Ivan Jordan
župan Občine Škofljica
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ZVEZA SVS

ČESTITKE ZA PRVIH 20 LET USPEŠNEGA DELOVANJA OTC ŠKOFLJICA
Davnega leta 1995, to je pred 20-imi leti, ko je bilo starodobništvo na Slovenskem še
v povojih, je skupina ljubiteljev vseh vrst starodobnih vozil, strojev in naprav, na Škofljici
ustanovila svoje društvo. Na začetku maloštevilno članstvo, katerega aktivnosti so sokrajani sprva gledali z začudenjem, je kmalu naraslo na krepko preko sto članov. Število članov društva se je stalno povečevalo in je do danes preseglo 300 članov. Društvo je tako po
številu članov med največjimi v državi. V društvu so dobrodošli vsi, ki imajo staro kolo,
avto, motocikel, stroj ali tehnično zanimivost in ki jih druži ljubezen do tehnične kulture.
V vseh letih, od začetka svojega delovanja dalje, so člani OTC Škofljica organizirali
vrsto srečanj in društvenih izletov, sodelovali na prireditvah drugih društev in bili dejavni člani Zveze slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil - SVS, s tem pa tudi
mednarodne zveze FIVA, ki po celem svetu združuje preko 1,6 milijona enako mislečih
ljubiteljev avto-moto tehnike in tehniške kulturne dediščine. Že tradicionalno organizirajo dobro poznano majsko Vseslovensko in tudi mednarodno srečanje na Škofljici, ki
obiskovalca vsakokrat preseneti s številom udeležencev in s pestrostjo prisotnih vozil.
Članicam in članom OTC Škofljica, starejšim in mlajšim, želimo ob dvajseti obletnici
delovanja društva še veliko uspešnega sodelovanja na prireditvah in tekmovanjih v Sloveniji in na tujem, uspehov pri organiziranju svojih prireditev ter predvsem dobrega in
prijateljskega sodelovanja med člani v društvu in s člani ostalih slovenskih in zamejskih
društev.
Mag. Janko Uratnik
predsednik Zveze SVS
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OTC ØKOFLJICA

Spoštovani!
Naj izrabim to priložnost in na kratko predstavim zgodovino in delovanje Oldtimer
cluba Škofljica.
Oldtimer club Škofljica je bil ustanovljen pred dvajsetimi leti - »davnega« leta 1995.
Ustanovila ga je deseterica domačinov iz Škofljice, ki so vsak zase v svojih garažah namenjali ves svoj prosti čas »starim kripam«, kot so se jim v začetku posmehovali sokrajani. Ustanovni člani kluba so bili: Franc, Robert in Davor Furlan, Metod Kavšek, Stanislav
Zavodnik, Miroslav Globočnik, Marjan Čučkin, Anton Zalar ter Gregor in Franc Gruden.
Takoj so začeli z aktivnim delom in s svojim zanosom navdušili še prijatelje in znance,
kar je bil najbrž razlog, da je članstvo že po dveh letih naraslo na 165. Članstvo v klubu se
je skozi čas spreminjalo in se ustalilo pri številki okrog 300, kar ga uvršča med največje
tovrstne klube v Sloveniji. Naš klub je tudi član Zveze SVS, ki ima svoj sedež na Škofljici, kjer potekajo redni sestanki in usposabljanje tehničnih in športnih funkcionarjev.
Namen OTC Škofljica je združevanje ljudi, ki jih povezuje ljubezen do tehnične kulture (od prevoznih sredstev, strojev do naprav, ki so ljudem včasih lajšali delo in potovanja). Dobrodošli so prav vsi, ki se zavedajo pomena ohranjanja tehnične dediščine, pa
najsi imajo staro kolo, avtomobil, motor, kakšno drugo tehnično zanimivost, ali pa so
samo po duši ljubitelji tehnične kulture.
Klub se trudi, da o dogajanju na področju tehnične kulture in vseh drugih dogodkih, ki
so za člane pomembni, le-te obveščamo na klubskih sestankih, ki potekajo vsakih 14 dni
v občinski dvorani na Škofljici. Seveda je pomembna tudi skrb za izobraževanje članov.
Organiziramo obiske sejmov tehnične opreme v tujini, udeležimo pa se tudi tistih pri nas.
Nekaj sobot pa namenimo izobraževanju in obisku srečanj starodobnih vozil v Sloveniji.
Naš najpomembnejši in najbolj prepoznaven dogodek je vsekakor vsakoletno majsko
Vseslovensko srečanje ljubiteljev starodobnih vozil na Škofljici, na katerega so povabljeni prav vsi ljubitelji tehnične kulture tako iz domovine kot iz tujine. Že naše prvo
srečanje, 25. maja 1996, ki je potekalo na parkirnem prostoru pred Občino Škofljica, je
preseglo vsa pričakovanja, saj si nihče ni upal niti v sanjah pomisliti, da bo na srečanje
prišlo več kot 130 vozil. Danes pa se poleg ljubiteljev starodobnikov iz Slovenije nanj
pripeljejo tudi gostje onkraj naših meja. Tako lahko rečemo, da je vseslovensko srečanje
preraslo v mednarodno. OTC Škofljica s to prireditvijo tradicionalno skrbi, da se glas
o starodobnikih širi po hribih in dolinah naše prelepe dežele. Članom niso dovolj samo
klubski sestanki, na katerih somišljeniki delimo pogled na tehnično dediščino, ampak
želimo glas o naši bogati tehnični dediščini deliti tudi v širšem družbenem okolju. Ljubitelji starodobnih vozil se na predstavitveno vožnjo podajo z namenom približati bogastvo
tehnične dediščine vsem gledalcem in jim vzbuditi nostalgijo po preteklosti.
Sezono udeleževanja na raznih prireditvah doma in v tujini, naši člani tradicionalno
zaključijo s klubskim jesenskim srečanjem, da naši konjički še zadnjič v sezoni veselo
»zagalopirajo« po okolici Škofljice.
Naj namesto zaključka vsem tistim, ki boste vzeli v roke naš zbornik in v njem prav
gotovo odkrili marsikaj novega, zaželim to, kar zaželimo na vsakem srečanju: Srečno
vožnjo in varno pot domov!
Franc Gruden
predsednik OTC Škofljica
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ZBORNIKU NA POT
Ob jubileju Oldtimer cluba Škofljica, ob 20. obletnici njegovega delovanja, je izdan
zbornik Preteklost je naša prihodnost.
Prve želje po zborniku so bile omenjene že ob polnoletnosti kluba, pred dvema letoma.
Zbornik je publikacija s prispevki več avtorjev, vsak članek je zanimiv prispevek k
zgodovini. Zbornik nas seznani z dogajanji v klubu in s posameznimi spoznanji. Klub
je društvo, ki združuje ljudi s skupnimi interesi in jih povezuje v njihovi dejavnosti. Na
srečanjih se kakor niti tkejo vezi prijateljstva med ljubitelji stare tehnike iz Škofljice in
širše Slovenije, segajo tudi v sosednje države: Hrvatsko, Avrstijo in Italijo.
Člani OTC Škofljica so se združili zaradi ohranjanja tehnične dediščine. Tehnična
dediščina nekega naroda je enako pomembna kot podedovane naravne in kulturne vrednote. Materialni dokazi o tehnični dediščini se hranijo v muzejih, v sprehodu mimo
zbirk podoživljamo celovit razvoj preteklih obdobij. Iz teh predmetov lahko sklepamo o
gospodarski usmerjenosti in razvitosti, o socialnem položaju tedanje družbe.
Zbornik daje priznanje desetim ustanoviteljem, ki so si leta 1995 postavili cilj ohranjanja premične tehnične dediščine. Je tudi priznanje vsem članom, ki so se vključevali v
klub vsa ta leta. Zaradi njihovega odnosa do preteklosti, bodo številna starodobna vozila
ohranjena za poznejše rodove.
Zbornik je nastajal s sodelovanjem velike večine članov. Kar 181 se jih je odzvalo povabilu, eno se je glasilo tudi takole: »Kaj čakaš voznik starodobnega vozila? Kaj stojiš?
Al' v zbornik priti se bojiš? Z zanosom klub škofljiški deluje, članom v garažah prostora
primanjkuje. Za nami preteklosti bo sled ostala, še danes pripravite gradivo! Hvala.«
Sprva so se nekoliko obotavljali, v zadnjih štirih mesecih pa je steklo.
Nekateri člani so me s svojim starodobnikom poiskali doma, pregledovali in izbirali
smo fotografije, vsak je pripovedoval svojo zgodbo o nakupu, restavriranju in dogodivščinah, ki spremljajo njegovega starodobnika. Na sredinih sestankih so članki in fotografije romale od Škofljice do Malih Lašč in nazaj, komuniciranje je omogočila tudi
sodobna tehnika, elektronska pošta.
Ob zbiranju gradiva sem spoznala, da člani niso vešči samo vihtenja kleparskega kladiva, vešči so peresa, ki jim gladko steče po papirju ob opisovanju priljubljenih vozil.
Večino prispevkov so napisali sami. Napisani so v pogovornem jeziku, kar ni nič narobe.
Naš zbornik namreč ni neko znanstveno delo, je le odraz našega spoštovanja do tehnične
dediščine.
Na vseh promocijskih vožnjah v maju in na jesenskih srečanjih članov, je klub približal ljudem vozila iz preteklosti. Istočasno smo tudi sami spoznavali kulturne, zgodovinske in druge znamenitosti kraja, kjer smo se ustavili. Spoznali smo trud prebivalcev za
ohranjanje krajevnih značilnosti, za ohranjanje tradicije prednikov. Na vsakem področju
ne bi bilo razvoja in napredka brez začetnih korakov. Nekatera ta spoznanja so uvrščena
v zbornik.
Najlepše se zahvaljujem vsem članom in vodstvu OTC Škofljica. Zaradi skupnega
interesa je nastal zbornik Preteklost je naša prihodnost. Vsem želim še nešteto uspehov
pri obnavljanju starodobnikov in druženja s prijatelji.
Ana Pia Debeljak
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STARODOBNA VOZILA
V zbornik sodi tudi nekaj besed o starodobnih vozilih. Starodobna vozila so del zgodovine. So odraz tehnike, tehnologije in mode časa, v katerem so nastajala in se uporabljala.
Starodobniki nam dajo vedeti, kakšno je bilo potovanje pred mnogimi leti. Starodobnike
uvrščamo med premično kulturno dediščino, imenujemo jih tudi muzej na kolesih.
Premična kulturna dediščina je določena z Zakonom o varstvu kulturne dediščine:
»Premična kulturna dediščina so predmeti, nastali kot rezultat ustvarjalnosti človeka in
njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna
obdobja. Premična kulturna dediščina, ki jo hranijo muzeji, arhivi in knjižnice, je z zakonom razglašena za spomenik.«
Starodobnik ali oldtimer (angleško vintage car ali classic car) je starejše dobro ohranjeno vozilo. V angleščini se uporabljata tudi termina »old car« in collector car«. Prvi
izraz se nekaterim ne zdi primeren za starodobno vozilo, ker je beseda old (star) relativnega pomena. Pravijo, da smo toliko stari, kot se počutimo. Za obnovljena vozila bolj
priporočajo uporabo izraza »collector car«, kar pomeni zbirateljski avto.
Status starodobnika podeli vozilu organ za posamično odobritev vozil po predhodnem
mnenju Tehniškega muzeja Slovenije. Do konca leta 2013 se je podelilo vozilu, ki je bilo
starejše od 25 let, od začetka leta 2014 je starostna doba povišana na 30 let. Med starodobnike v izjemnih primerih sodijo tudi vozila, mlajša od 25 let. Gre za primere omejenih
serij, za inovativne tehnične storitve.
Starodobno vozilo mora biti ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z
originalno konstrukcijsko sestavo in obliko. Zaradi tega svojega zgodovinskega in tehničnega pomena ni namenjeno redni uporabi. Uporablja se predvsem na prireditvah, ki so
organizirana posebej za starodobna vozila.
Starodobna vozila v Sloveniji »pokrivata« dve zvezi: SVS - Starodobna vozila Slovenije in SVAMZ - Slovenska veteranska avto-moto zveza.
Zvezi skrbita za ohranjanje in obnavljanje tehnične kulturne dediščine in se preko
svojih prireditev predstavljata javnosti. Obe, vsaka po svoje skušata urediti tehnične in
pravne vidike uporabe starodobnih vozil, tako tehničnih pregledov, registracije in zavarovanja.
Starodobniki so zelo priljubljeni. Veliko ljudi išče vozilo iz svoje mladosti, veliko pa
je tudi takih, ki jim starodobništvo pomeni prestiž in iščejo zanimive primerke v tujini.
Pri nakupu je pomembno, da se pridobi čim več dokumentov - račune, kupoprodajne
pogodbe, prometno dovoljenje, servisno knjižico.
Trgi za nakup starodobnika so v Nemčiji, Angliji, Italiji, Franciji, na Nizozemskem.
Zanimiv je uvoz iz ZDA, zlasti iz suhih predelov Nevade in Teksasa. Vozila so zdrava in
brez rje, pa tudi cena v dolarjih je razmeroma ugodna. Zaradi ekonomske krize so se cene
ameriškim starodobnim vozilom precej zmanjšale. Naložbe v starodobnike so finančno
zanimive, a pri starejših vozilih gre za pravo strast.
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1995
29. septembra v letu gospodovem 1995, so se na ustanovnem sestanku v Gostilni pri Špančku na Škofljici sestali somišljeniki - ljubitelji starodobne tehnike in ustanovili
društvo Oldtimer klub Škofljica s sedežem na Kočevski
cesti 4, Škofljica. Vodila jih je želja po ohranjanju naše
tehnične dediščine (predvsem avtomobilov in motociklov).
Ustanovni člani:
- Marjan Čučkin,
- Davor Furlan,
- Franc Furlan,
- Robert Furlan,
- Miroslav Globočnik,
- Franc Gruden,
- Gregor Gruden,
- Metod Kavšek †,
- Anton Zalar,
- Stanislav Zavodnik.

Društvo združuje prostovoljne člane, ki želijo združevati in negovati pristen odnos do starih vozil, sodelovati
na tekmovanjih in prostovoljnih akcijah, ter širiti znanje
v okolico.
Člani društva so se dogovorili, da se izdela članska
izkaznica in ustanovna značka, za kar je zadolžen Franc
Furlan. Določili so znesek letne članarine, 4.000.- SIT.

ZAPISNIK USTANOVNEGA ZBORA
DRUØTVA
Dne 29. 9. 1995 so se v Gostilni pri Špančku, na Kočevski cesti 4, na Škofljici, zbrali ustanovitelji »Društva
ljubiteljev starih vozil - Oldtimer klub Škofljica« in obravnavali naslednji dnevni red:
- Izvolitev delovnega predsedstva
- Predstavitev namena društva

Ustanovni člani OTC Škofljica: Gregor Gruden, Franc Gruden, Franc Furlan, Robert Furlan, Davor Furlan, Metod Kavšek, Miroslav
Globočnik, Anton Zalar, Marjan Čučkin, Stanislav Zavodnik.
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Sklepanje o ustanovitvi društva
Obravnavanje statuta društva
Sklepanje o sprejemu statuta društva
Volitve organov društva ter predsednika, tajnika in blagajnika
Soglasno so sklenili:
- V delovno predsedstvo se izvolijo člani: Franci Gruden kot predsednik, Robert Furlan in Metod Kavšek
kot člana.
- Predsednik delovnega predsedstva izčrpno predstavi
namen delovanja društva in njegov statut.
- Ustanovi se društvo z imenom »Društvo ljubiteljev stari vozil - Oldtimer klub Škofljica« in se ga registrira pri
pristojnem upravnem organu.
- Sprejme se predlagani statut društva.
- V organe društva se izvolijo (soglasno, to je na podlagi
vseh glasov ustanoviteljev društva):
- Upravni odbor - poleg predsednika, podpredsednika in
sekretarja še člana: Metod Kavšek in Stanislav Zavodnik
- Nadzorni odbor: Marjan Čučkin, Franc Furlan in Miroslav Globočnik
- Disciplinska komisija: Miroslav Globočnik, Davorin

Furlan in Anton Zalar (Še dva člana se bosta izvolila,
ko se bo povečalo število članstva.)
- Predsednik društva: Franci Gruden
- Sekretar društva: Robert Furlan
- Blagajnik društva: Metod Kavšek
- Društvo v skladu s statutom zastopa sekretar Robert
Furlan.
Ta zapisnik lastnoročno podpišejo: predsednik delovnega predsedstva Franci Gruden, zapisnikar Marjan Čučkin in overitelja zapisnika, Franc Furlan in Robert Furlan.
Društvo ima svoj znak: znak je okrogle oblike s simboloma avtomobila in motornega kolesa, s ciljno zastavo, ter
napisom »Društvo ljubiteljev starih vozil - Oldtimer klub
Škofljica«.
23. 11.1995 je društvo na MNZ Ljubljana poslalo vlogo za vpis v register društev s prilogami: Akt o
ustanovitvi, Statut in overjene podpise ustanovnih članov.

Osnutek klubskega emblema, oblikovanje pri Furlanu.

1996
13. marca 1996, je Upravna enota Ljubljana, Sektor za
upravne notranje zadeve, oddelek za javni red, izdala odločbo o vpisu v register društev. Pod zaporedno štev. 45 se
vpiše Društvo ljubiteljev starih vozil - Oldtimer klub Škofljica, s sedežem na Škofljici in delovanjem na območju
Republike Slovenije. Zastopnik društva je Robert Furlan.
16. maja 1996, je upravni odbor dopolnil vodstvena
mesta v društvu.
Predsednik: Franc Gruden
Podpredsednik: Franc Furlan
Sekretar: Robert Furlan
Tajnik: Marjan Čučkin
Blagajnik: Metod Kavšek
Nadzorni odbor: Ivan Jordan, Anton Zalar, Stanislav Zavodnik
Disciplinska komisija: predsednik Miroslav Globočnik, člana: Franc Furlan in Franc Meden, nadomestna člana: Franc Bedenčič in Stane Zaman.

realizaciji organizacije in iskanju financerjev, reklamnih
prispevkov in tiskarja.

Oblikovalec Iztok Lipovšek je izdelal zasnovo prapora OTC Škofljica.

VOZNIØKI IZPITI
V arhivu kluba je med dokumenti iz leta 1996 tudi prošnja za opravljanje vozniških izpitov, naslovljena na MNZ
Ljubljana z naslednjo vsebino:
Oldtimer klub Škofljica organizira 25.5.1996 srečanje
starih vozil na Škofljici. Nekateri naši člani, ki so lastniki
starih motornih koles in se želijo te prireditve udeležiti, pa
bi morali do takrat opraviti še vozniški izpit A kategorije.
Prosimo, če lahko kandidatom omogočite opravljanje izpita do 25.5.1996.

Transparent za start in cilj, oblikovalec Iztok Lipovšek.

1. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV STARIH VOZIL

GRAFIŒNA ZASNOVA KLUBA

Overitev podpisov prvih dveh ustanovnih članov društva: Davor
Furlan, Robert Furlan.
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Prva stran članskega imenika.

Za prvo srečanje je bilo treba zaorati ledino tudi pri
oblikovanju oziroma grafični zasnovi vabil, plakatov, startne zastave, priznanj, nalepk, tablic, potovalnega zemljevida, startno-ciljnega transparenta, ter oblikovanju in pripravi besedil za katalog in pri izdelavi klubskih zastav. Ta
dela je z izredno natančnostjo opravil Iztok Lipovšek. Kot
svoj prispevek organizacijskemu odboru, se je zavezal za
izdelavo zastavic, za vzpostavitev stikov z javnostjo (sporočila za medije in komuniciranje z njimi), za pomoč pri
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Prvo srečanje, prvo prireditev novo ustanovljenega
kluba smo pripravljali v upanju, da se nas bo zbralo kakšnih 30 voznikov. A srečanje se je razpletlo tako, kot si
niti najbolj optimistični posamezniki niso upali pomisliti,
na glas pa tako nihče ni upal izrekati napovedi.

Obrnilo se je tako, da se je 25. maja na ploščadi pred
Osnovno šolo Škofljica zbralo 105 udeležencev iz vse Slovenije, Hrvaške in Italije. Bili smo prijetno presenečeni
nad tako številčno udeležbo.

Škrabec Katja, Škrabec Tatjana, Tina Gruden, Volkar Damjan.

Prvič smo se zbrali pred občinsko stavbo.

Postavitev trase prve promocijske vožnje, »pripave so bile temeljite«.

Stanislav Zavodnik na prvem srečanju.

Prijavnica

1. srečanje veteranskih vozil, 25. maj 1996, Ford Trader Antona
Zalarja.

Plakat
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Prvič smo ljubitelje tehnične dediščine povabili na Škofljico.

Na ogled je bilo 35 osebnih avtomobilov, najstarejša
sta bila dva jeepa, oba letnika 1942, najmlajši je bil Alfa
Romeo Spider iz leta 1979. Občudovanja vredni so bili
motocikli, bilo jih
je 76. Med njimi je
bilo pet BMW-jev
z bočno prikolico,
domnevno najstarejši FSN iz leta 1919.
Z letnico 1928 se je
ponašal Sachs, številčni so bili letniki
1936: BMW 500,
BSA, NSU OSL 500
ter Puch 200. Dogajanje sta popestrila
motorna brizgalna,
letnik 1913, iz PGD
Škofljica ter traktor
Deutz Primoža Štajnarja. Skupno je bilo
na ogled 113 vozil.
Franc Sojer - motoristični posebnež.

Postanek pri Čotu, 4. kontrolna točka.

Mercedes kombi, lastnik Joško Garbas.
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BENCINMOTORNA BRIZGALNA
ROSENBAUER

Harley Davidson VLA, letnik 1944, Franc Furlan.
Tatjana Škrabec, Volkar Damjan.

Uspešno gasiti požar so bile želje mnogih, ki jim je
ogenj uničil bivališča in imetje. Prvo gasilsko brizgalno
je izumil Ktesibilis iz Aleksandrije, ki je živel v 2. stoletju
pred našim štetjem. Njegov učenec Heron je 50 let pozneje brizgalno dodelal in jih dodal »heronovo bučo« za
ustvarjanje pritiska, ki je poganjal vodni curek v ognjene
zublje. Po propadu rimskega imperija so odšle v pozabo
tudi gasilske brizgalne. Na novo so jih pričeli izumljati
v 14. in 15. stoletju. Prve parne brizgalne so se pojavile
leta 1829, izumila sta jih Braithwait in Ericson v Angliji
in Ameriki. Leta 1867 je v Avstriji prvo parno brizgalno
izdelala tovarna W. Knaust na Dunaju. Na Kranjskem je
prve ročne brizgalne izdelovalo podjetje Samassa v Ljubljani, leta 1872 je pričelo s tovarniškim izdelovanjem brizgaln in gasilskega orodja. Uveljavljale pa so se tudi ročne
brizgalne čeških podjetij R. Czermak in R. A. Smekal, katero je leta 1899 kupilo tudi PGD Škofljica.
Največji napredek v izdelovanju brizgaln je leta 1909
naredila avstrijska firma Rosenbauer iz Linza z izdelavo
prve bencinmotorne brizgalne. V Gasilcu št. 4, ki je izšel
11. decembra 1912, je zapisano, da je za te vrste brizgaln
veliko zanimanje, nastali pa so tudi pomisleki katere vrste
brizgaln so boljše, parne ali bencinske.

Potovalni zemljevid 1. srečanja.

Puch »Slavnik« z bočno prikolico, narejenih samo 5 primerkov, Anton
Okoren.

Robert Furlan

Tudi obiskovalci, ljubiteljih starih vozil, so presenetili z obiskom. Prišli so krajani Škofljice in obiskovalci iz
bližnje in daljnje okolice. Dosegli smo, kar nihče od nas
nikoli niti v sanjah ni upal pričakovati. V medijih so deževale pohvale, mnogi udeleženci so se nam za izvedbo
pisno zahvalili. Najbolj pa smo bili veseli, da so nas sprejeli sokrajani, nismo bili več deležni posmeha, spoznali so
našo ljubezen do tehnične dediščine.
Po enajsti uri so se vozila razporedila v kolono in krenili smo na prvo turistično vožnjo, z namenom pokazati čim
širšemu krogu ljudi našo premično dediščino. Iz Škofljice
smo se zapeljali do naselja Šmarje-Sap, ki je leta 1961 nastalo z združitvijo Šmarja in Sapa, kasneje se je pridružila
še vas Razdrto. Naselje je veliko zaradi številnih novih hiš.
Prebivalci so se postavili pred svoje domove, od majhnih
otrok, do starejših. Vsi so navdušeno mahali naši strnjeni
koloni, sami smo jim z veseljem odzdravljali in hupali.
Velikega navdušenja smo bili deležni tudi med prebivalci
Grosuplja. Peljali smo se mimo manjših krajev: Mlačevo,
Račna, Čušperk do Vidma, ter nadaljevali pot do Ponikev,
obcestnega naselja, v spodnjem koncu gručasto strnjenega okoli cerkve sv. Florjana. Po dobrih štirih kilometrih
smo bili že na Rašici, poznani po Primožu Trubarju, očetu
slovenskega knjižnega jezika. Po klancu smo se povzpeli
do Turjaka. Znan je po gradu z burno zgodovino. Skozi
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zelenečo pokrajino smo se spustili do cilja na Škofljici.
Vsi udeleženci so prejeli spominske zahvale, srečanje se
je prevesilo v družaben dogodek.
Srečanje je bilo izvedeno profesionalno, za red na parkirnem prostoru je bil zadolžen Miroslav Globočnik, v
pomoč mu je bilo pet redarjev. Vsa pohvala gre tudi spremljevalnim vozilom na turistični vožnji, noben voznik ni
skrenil s prave poti.

Kako veliko je bilo nezaupanje v bencinmotorne brizgalne, lahko razberemo v Gasilcu št. 2, z dne 31. marca
1913.

Spomin na leto 1935.
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Škofljiški gasilci smo na brizgalno ponosni in jo radi
pokažemo tudi drugim.

Da je PGD Škofljica nabavilo novo brizgalno, je vsekakor zasluga naprednega razmišljanja in zaupanja v novo
tehniko takratnega vodstva društva, na čelu z načelnikom,
tov. Vinkom Ogorelcem, ki je bil tudi član odbora Deželne
gasilske zveze za Kranjsko, zastopnik v Slovanski gasilski
zvezi in poslanec v Deželnem zboru Kranjske. Brizgalna
je kvaliteto in sposobnost pokazala na številnih vajah in
mnogih požarih.
Na razstavi v letu 2013.

Originalni prospekt.

Kljub nezaupanju v nove brizgalne, so se napredna
gasilska društva na Kranjskem odločila za nabavo bencinmotornih brizgaln. Prvo bencinmotorno brizgalno je
nabavilo gasilstvo društvo Mojstrana. 30. maja 1912 so jo
blagoslovili in oddali svojemu namenu. Drugo brizgalno
te vrste je nabavilo PGD Škofljica, blagoslovili so jo 1.
junija 1913. Ob tej priložnosti so prikazali delovanje nove
brizgalne. Leta 1914 je tretjo brizgalno nabavilo PGD
Mlino pri Bledu.
Od treh nabavljenih brizgaln je ohranjena samo na
Škofljici.

Bencinmotorna brizgalna razvije 8 do 9 konjskih sil
moči pri 2.400 obratih v minuti in doseže pretok vode 350
litrov na minuto pri potisni višini 60 m. Dolžina vodnega
curka je v mirnem vremenu znašala 38 m. Znamka pogonskega agregata je Austro-Fiat. V tovarniškem prospektu je
zapisano, da je specialno bencinski motor štiricilindričen
avtomobilski motor novejše konstrukcije, z Boschevim visokonapetostnim magnetnim vžigom, novim uplinjačem,
kateri si plinsko mešanico avtomatsko regulira. Moč se z
motorja s pomočjo notranjega zobnika prenese na os tristopenjske visokotlačne centrifugalne črpalke. Ohišje je
izdelano iz posebne sive litine, kolesje in vodilna telesa
so vlita v bron. Os črpalke je iz nikljastega jekla in teče
v ležajih z mazilnim obročkom. Brizgalna je prevozna
s konjsko vprego in zasnovana tako, da dvema možema
omogoči snemanje brez večje nevarnosti. Črpalko poganja
vodno hlajeni motorni agregat z zanimivo rešitvijo hladilnega sistema, saj se delovna temperatura uravnava z lastno
načrpano vodo preko posebnega ventila. Za izsesavanje
zraka iz sesalnih cevi je vgrajena vakum črpalka. Celotni agregat je mehko vzmeten proti udarcem z listnatimi
vzmetmi, sprednji voz pa je v celoti vsestransko vodljiv.
Na sprednjem delu - kozlu - je 6 sedežev in vretenasta
zavora, ki deluje na prednji kolesi. Sam pogled na brizgalno pritegnejo tudi plemeniti materiali iz katerih so izdelani posamezni elementi brizgalne in motornega agregata.
Teža brizgalne je 1.100 kg.

Društvo jo je uporabljalo več kot 50 let. Gasili so številne požare. Prvič se je izkazala leta 1917, ko je v Zalogu
gorelo več hiš, leta 1922 pa je bil velik požar šote v Babni
Gorici. Gašenje je trajalo dva dni in dve noči. Z brizgalno
so zalivali tleče površine šote. Ves čas gašenja je brizgalna
nemoteno oskrbovala gasilce z vodo. Kljub častitljivi starosti še vedno brez težav deluje.

Brizgalna res deluje!
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Prispevek je pripravil Pavel Cigale, predsednik PGD
Škofljica.
(Bencinmotorna brizgalna Rosenbauer je bila kot starodobno vozilo predstavljena na 1. srečanju ljubiteljev starih vozil.)
Za prvo srečanje je bil izdan katalog vozil, ki so v lasti
članov »Oldtimer kluba Škofljica«. Do 25. maja se je v
klub včlanilo 53 ljubiteljev starodobnikov, v katalogu je
predstavljenih 46 vozil.
Predsednik kluba Franc Gruden je uvodu prve brošure
v nakladi 400 izvodov, ki je bila razdeljena med udeležence, napisal članek z naslovom:
ODNOS DO TEHNIČNE DEDIŠČINE ZRCALI NAŠ ODNOS DO VREDNOT SODOBNEGA ŽIVLJENJA
Časi, ko je s podstrešij mnogih meščanskih in kmečkih
hiš marsikaj romalo na odpade, niso ravno daleč. Marsikaj, kar bi sodilo v narodovo bogastvo, je za vekomaj končalo pod kupi komunalnih odpadkov velikih smetišč in na
divjih odlagališčih.
Najprej so nam oči morali odpreti tujci, ki so od naših
brezvestnih »trgovcev« za smešne denarce kupovali predmete iz zakladnice preteklosti. Da si ne bi zatiskali oči; to
se dogaja še vedno. A vendarle, vsaj tako nas prepričujejo
odgovorni, v manjšem obsegu.
So se časi, kar se tiče našega odnosa do predmetov naše
preteklosti, naših dedov, res spremenili? Ne bi si upali posplošiti odgovora, vendar je res vsaj to, da je postal glas
tistih, ki želijo to dediščino ohraniti zanamcem, močnejši
in odmevnejši. Javno mnenje se je pričelo nagibati njim v
prid. In prav je tako.
V slehernem starem predmetu je bogata zgodovina, ki
nam, in bo našim zanamcem, verna in nazorna podoba načina življenja nekega obdobja. Če v muzejih hranimo najbolj vredne dokaze narodovega nastanka, razvoja in v primeru slovenstva tudi klenega obstoja, tedaj bi bilo prav, da
predmetom, ki zaščite ne najdejo v muzejih, varnost zagotovimo v okviru društev in klubov po občinah, ki bi združevali ljudi s pretanjenim odnosom do starih predmetov.
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V društvu ljubiteljev starih vozil smo se zbrali ljudje,
ki imamo stara vozila in bi jih radi ohranili. Združujeta
nas ljubezen in strast do teh predmetov naše preteklosti.
Naša vrata so vselej na stežaj odprta tudi vsem ljudem, ki
želijo, in vedo kako, pred usodo smetišč rešiti tudi druge,
prav tako pomembne predmete. Skupno hotenje - ohranjati spomine na preteklost - bo krepilo tudi splošno prepričanje, da predmetov, ki so jih pri našem vsakodnevnem delu
zamenjali sodobni stroji in avtomati, le ne gre brezčutno
odmetavati. Zato člani društva »Oldtimer club Škofljica«
vabimo v svoje vrste prav vse, ki želijo prispevati svoj delež k ohranitvi naše tehnične kulture. Sekcije v društvu
bodo le bogatile njegovo poslanstvo.
Kot skupnost bomo bogatejši. In tega - predvsem notranjega bogastva - tudi za denar ne boste našli na nobenem bolšjem sejmu! To boste občutili, ko vam bo telo prevel nek prijeten občutek v trenutku, ko boste v roke vzeli
na zaprašenem podstrešju star medeninast ali keramični
svečnik, morda kolovrat ali pa »le« preslico, morda cepec
ali pa star oblič. Sodite v krog ljudi, ki čuti v srečanju s
predmeti iz preteklosti tako?
Skupaj, samo skupaj, nam bo uspelo iz pozabe in uničenja rešiti našo skupno preteklost. Storimo to sedaj, jutri
je lahko že pozno!

Čez Prešernov trg v Javna skladišča, z motorjem Franc Furlan, z
avtom Miro Globočnik - Mišo.

Od Spara v Ljubljani do Spara v Celju.

JESENSKO SREŒANJE
Prvo jesensko srečanje je klub organiziral samo za svoje člane. Zbrali smo se pred Osnovno šolo Škofljica in se
zapeljali na krajšo vožnjo po obrobju Ljubljanskega barja.
Udeležba ni bila številčna, 25 nas je bilo, drugače povedano, ena četrtina članov tega leta.
Izdali smo 400 izvodov kataloga vozil.

Če naravovarstveniki z vso upravičenostjo pravijo,
da smo naravo dobili od svojih očetov na posodo in smo
dolžni zanjo skrbeti, da bi jo neokrnjeno prepustili našim
otrokom, tedaj bi nekaj sorodnega lahko dejali tudi za tehnično dediščino. Dolžni smo zanjo skrbeti in jo ohranjati
za rodove, ki prihajajo.
Razvoj prevoznih sredstev je prinesel v zgodovino
človeštva kar nekaj revolucij. Brez plovil bi bila Zemlja
še vedno ravna ploskev, ki se končuje na obzorjih morij.
Brez vozov in sani bi ljudstva ne premagovala tolikšnih
razdalj, saj ne bi mogla preseljevati, pa naj je bilo še tako
borno, svojega imetja. In kasneje se ne bi razvila gospodarska dejavnost - prevozništvo; od furmanstva do letalskega potniškega in cargo prometa. Ne bi bilo turizma, ki
vsako leto požene v gibanje nekaj milijard ljudi in daje
zaslužek nekaj milijonom. Ne bi bilo takšnih spoznanj o
vesolju, o brezmejnem prostoru, v katerem smo le drobec
in v katerega času je človeštvo le milijoninka enote. Svet
bi bil čisto drugačen.
Preteklost, bolj ali manj odmaknjena, je popkovina
sleherne generacije. Predmeti so dokumenti preteklosti. Z
njimi moramo spoštljivo ravnati.
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Zaključek pri Strahu po uspešni vožnji.

DOGODKI MED LETOM
- Obiskali smo tri sejme v tujini: München, Rosenheim
in Padovo.
- Udeležili smo se prvega spomladanskega srečanja kluba Codelli.
- Prisotni smo bili na vožnji po Ljubljani - Classic maraton.
- S starodobniki smo se zbrali pred Sparom v Ljubljani
in se zapeljali do Spara v Celju.
- Udeležili smo se srečanja v Št. Juriju pri Grosupljem, v
Ribnici in še nekaterih manjših prireditev.
- Konec leta je klub štel 106 članov.
»Gasilska« po motoristični vožnji: Ivan Jordan, Albin Šturm, Franc
Gruden, Jože Sašek, Franc Furlan, Franc Meden, Dušan Miler, Franc
Repar, Brane Šnajdar, Miroslav Globočnik, 1996

Štefan Gruden - vitez Turjaški.

Vožnja v BTC.
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Člani kluba v letu 1996
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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Ime
Franc
Franc
Marjan
Metod
Stanislav
Anton
Robert
Miroslav
Davor
Gregor
Jože
Jože
Ivan
Ciril
Danilo
Tatjana
Ivan
Franc
Joško
Jože
Anton
Andrej
Andrej
Janez
Slavko
Jože
Stane
Anton
Marjan
Anton
Franc
Jože
Zvone
Mitja
Marjan
Alojz
Janez
Tone
Tea
Alojz
Matjaž
Matija
Franci
Franc
Roman
Franc
Stanislav
Janez
Marjan
Jože
Levin
Bojan
Peter
Denis
Andrej
Dimitrij

Priimek
Furlan
Gruden
Čučkin
Kavšek
Zavodnik
Zalar
Furlan
Globočnik
Furlan
Gruden
Toni
Pevec
Krštinc
Podržaj
Henigman
Steiner
Jordan
Bedenčič
Garbas
Jurkovič
Škufca
Ciber
Vidic
Pečarič
Zaman
Sašek
Grmek
Žerdin
Žnidaršič
Božič
Križman
Zajc
Bregar
Šeme
Marolt
Šeme
Repar
Gradišar
Piciga
Slanc
Jamnik
Žgajnar
Meden
Drobnič
Posavec
Vidrih
Koren
Žgajnar
Jakelj
Grabnar
Pal
Jakofčič
Šafarič
Marinšek
Gruden
Michler

Kraj
Škofljica
Škofljica
Škofljica
Škofljica
Škofljica
Škofljica
Škofljica
Škofljica
Škofljica
Škofljica
Škofljica
Škofljica
Škofljica
Škofljica
Ribnica
Ljubljana
Škofljica
Škofljica
Škofljica
Škofljica
Škofljica
Pijava Gorica
Ljubljana
Ljubljana
Turjak
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Grosuplje
Lucija
Ljubljana
Krka
Muljava
Ivančna Gorica
Višnja Gora
Šentvid pri Stični
Škofljica
Škofljica
Ljubljana
Škofljica
Ljubljana
Škofljica
Ljubljana
Pijava Gorica
Mengeš
Škofljica
Ljubljana
Škofljica
Šmarje-Sap
Brezovica
Pijava Gorica
Ljubljana
Škofljica
Škofjlica
Škofljica
Ljubljana

Datum vstopa
29.09.1995
29.09.1995
29.09.1995
29.09.1995
29.09.1995
29.09.1995
29.09.1995
29.09.1995
29.09.1995
29.09.1995
10.04.1996
10.04.1996
10.04.1996
10.04.1996
09.04.1996
09.04.1996
10.04.1996
18.04.1996
17.04.1996
22.04.1996
23.04.1996
23.04.1996
23.04.1996
24.04.1996
15.04.1996
23.04.1996
24.04.1996
08.05.1996
11.05.1996
13.05.1996
12.05.1996
14.05.1996
14.05.1996
14.05.1996
14.05.1996
14.05.1996
15.05.1996
10.05.1996
15.05.1996
10.05.1996
15.05.1996
09.05.1996
08.05.1996
15.05.1996
17.05.1996
10.05.1996
20.05.1996
21.05.1996
21.05.1996
22.05.1996
20.05.1996
24.05.1996
24.05.1996
25.05.1996
25.05.1996
29.05.1996

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Iztok
Tomaž
Brane
Polde
Miha
Franc
Janko
Drago
Jože
Metod
Štefan
Janez
Franc
Ljudmila
Marjan
Verica
Bogdan
Matjaž
Miran
Martin
Robert
Franc
Filip
Franc
Franci
Dušan
Franc
Jože
Robert
Jožef
Artur
Samo
Franc
Marjan
Nevenka
Janez
Albin
Anton
Rajko
Jože
Aleš
Jože
Slavko
Primož
Jakob
Primož
Igor
Gorazd
Bojan
Andrej

Lipovšek
Šnajdar
Šnajdar
Omahen
Mikolič
Hočevar
Kolarič
Treven
Rupnik
Podržaj
Gruden
Matjaž
Sojer
Žgajnar
Radanovič
Kamnar
Knavs
Vidervol
Vrbinc
Režek
Kordiš
Golob
Filipidis
Janežič
Globočnik
Žbogar
Škufca
Kordiž
Jordan
Lavrič
Javoršek
Škrabl
Mlakar
Bambič
Madič
Strmole
Vrtačnik
Hočevar
Matovski
Meglen
Spindler
Komljanec
Kovačič
Štajnar
Toni
Novak
Buser
Artač
Strašek
Mlakar

Škofljica
Pijava Gorica
Pijava Gorica
Škofljica
Škofljica
Ljubljana
Šmarje-Sap
Škofljica
Škofljica
Škofljica
Turjak
Turjak
Vodice
Škofljica
Ivančna Gorica
Ljubljana
Pijava Gorica
Kočevje
Pijava Gorica
Škofljica
Sodražica
Solkan
Stara Cerkev
Škofljica
Škofljica
Škofljica
Šmarje-Sap
Sodražica
Škofljica
Ig
Ig
Ljubljana
Škofljica
Orle
Ljubljana
Temenica
Vače
Grosuplje
Tolmin
Šmarje-Sap
Ljubljana
Kamna Gorica
Šentvid pri Stični
Škofljica
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Grosuplje
Ljubljana
Orle

29.05.1996
29.05.1996
29.05.1996
02.06.1996
05.06.1996
18.06.1996
17.06.1996
15.06.1996
07.06.1996
19.06.1996
19.06.1996
02.07.1996
02.07.1996
03.07.1996
03.07.1996
03.07.1996
03.07.1996
10.07.1996
07.08.1996
10.08.1996
22.08.1996
21.08.1996
14.08.1996
20.08.1996
25.08.1996
25.08.1996
26.08.1996
26.08.1996
27.08.1996
21.08.1996
11.09.1996
11.09.1996
20.09.1996
21.09.1996
25.09.1996
24.09.1996
27.09.1996
09.10.1996
12.10.1996
15.10.1996
15.10.1996
17.10.1996
30.10.1996
30.10.1996
28.10.1996
06.11.1996
07.11.1996
20.11.1996
04.12.1996
04.12.1996

1997
OBŒNI ZBOR
Prvi občni zbor OTC Škofljica je bil 14. februarja v
Gostilni Strah. Udeležilo se ga je 57 članov. Predsednik
Franc Gruden je v poročilu opisal uspehe kluba v prvem
letu delovanja. Metod Kavšek je podal finančno poročilo,
o nadzoru nad delom je poročal Ivan Jordan. Sprejet je bil
plan organiziranja prireditev v letu 1997.
Kot gosta sta se prvega občnega zbora udeležila Urban A. Demšar iz Codelli kluba Ljubljana in predstavnik
C.M.O.C. kluba, Janez Zajc.
Urban A. Demšar je navzoče seznanil o ustanovitvi
Zveze društev ljubiteljev starodobnih vozil Slovenije.

2. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV VETERANSKIH VOZIL
ZIMSKI RALLY ZA KLASIŒNE
MOTOCIKLE »KRAS«
C.M.O.C. - Classic Motorcycle Owners Club (Klub lastnikov starodobnih motociklov)
Tudi zimski čas je čas srečanj ljubiteljev starodobnih
vozil. Eno izmed takšnih srečanj je Zimski rally za klasične motocikle Kras, ki je posebnost kluba C.M.O.C., na
katerem se zberejo lastniki klasičnih motociklov. Namen
društva je namreč ohranjanje tehnične dediščine na dveh
kolesih.
Prva prireditev je bila organizirana v letu 1997, v mesecu januarju. Motocikli se delijo na tri skupine. Prvi so
motocikli do leta 1945, druga skupina so motocikli od letnika 1945 do 1968, tretja so prikoličarji do letnika 1968.
Leto 1968 je leto, ko so prenehali proizvajati BMW motocikle serije R-50. Po tem letu se je namreč začela doba
modernejših motornih koles.
Posebnost Zimskega rallyja so skupine motociklistov.
Njihov vodja določi progo, po kateri bodo vozili. Ustavljajo se na skupnih zbirnih mestih, se okrepčajo, potem se
vsaka skupina odpravi naprej. Vsak udeleženec rallyja prevozi preko celega dne od 70 do 100 kilometrov. Zvečer se
zberejo v toplem hotelu, teran jim ogreje kri. Po prejemu
spominskih priznanj in pokalov se družijo pozno v noč.

Drugo Vseslovensko srečanje ljubiteljev veteranskih
vozil z mednarodno udeležbo je bilo organizirano 24.
maja. Udeležba je bila izredna, mednarodna, pripeljali so
se gostje iz Avstrije, Italije in Hrvaške.

Vabilo na srečanje 24.5.1997.
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Osvoboditelji Ljubljane.

117 motoristov in 85 avtomobilistov se je zbralo na
prireditvenem prostoru pred Domom krajanov. Prvi starodobniki so se postavili na ogled kmalu po 8. uri, številni
obiskovalci so se ustavljali okrog njih, stekel je spontan
pogovor med njimi in lastniki. Po 10. uri so se vozniki
podali na turistično vožnjo, ki je vodila iz Škofljice preko
Lavrice v Ljubljano. Meščani so postajali na pločnikih, se
nasmihali in mahali karavani vozil, ki se je vila po Aškerčevi, Vegovi in Wolfovi ulici do Magistrata.
Starodobniki so nato zavili na Poljansko in Roško cesto
ter nazaj proti Škofljici. V spremstvu voznikov redarjev se
je pot nadaljevala skozi naselja Šmarje-Sap, Cikava, Grosuplje, Malo Mlačevo, Velika Račna, Čušperk, Zdenska
vas, Predstruge, Ponikve, Turjak in Pijava Gorica.

Zavili smo mimo magistrata.
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Peugeot 504, Ivan Borštnar.

Po vrnitvi na cilj, na Škofljico, so se motoristi pomerili
v spretnostni vožnji. Podeljeni so bili zanimivi spominski
pokali. Ob vonju bencina in ob večno zelenih melodijah se
je družabno srečanje nadaljevalo do večernih ur.
Popoldne so se srečali župani in predsedniki občinskih
svetov ter turističnih društev sosednjih občin in spoznali
dejavnost številnih slovenskih klubov - ohranjanje in negovanje tehnične dediščine, ki bi sicer končala na odpadu.
Organizacija je bila v rokah tehnične komisije v sestavi: Jože Sašek, Jože Toni, Anton Zalar, Franc Drobnič,
Slavko Mehle in Janez Žgajnar. Komisija za protokol:
Franc Gruden, Franc Furlan, Tone Žardin, Slavko Zaman.
Za jedačo in pijačo so bili zadolženi: Metod Kavšek, Marjan Čučkin, Tine Režek in Franc Bedenčič. Za stike z javnostjo sta skrbela Iztok Lipovšek in Jože Toni.
Generalni pokrovitelj 2. Vseslovenskega srečanja ljubiteljev veteranskih vozil na Škofljici je bila Zavarovalnica Maribor d.d., uveljavljena kot vodilna zavarovalniška
hiša v Sloveniji.
Izdan je bil časopis Veteran. V njem so objavljene fotografije 1. Vseslovenskega srečanja ljubiteljev starih vozil
iz leta 1996. Udeležba je bila nad pričakovanji, prejetih je
bilo mnogo ustnih in pisnih pohval.
Odgrnjena je tudi zgodovinska tančica Škofljice in
njene okolice. Na enem izmed ostankov kolišč bi utegnili

Iztok Lipovšek: Je lahko leto 1997 sploh uspešnejše od leta 1996?
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naleteti na staro plovilo - drevak, ki so ga od 6 tisoč do
4 tisoč pred našim štetjem uporabljali mostiščarji. Veliko
lažje bi našli rimski kovanec v prodnem nasutju stare ceste
prek Barja. Najpogostejše pa so najdbe konjskih podkev
rimskih legij, kajti na Barju so Rimljani pasli črede konj.

BMW R25, Jože Zalar

Marjan Hribar, Stane Zavodnik, Metod Kavšek, Franc Furlan, Robert
Furlan.

Gostje na srečanju.

Gost srečanja Korasa Anton s Tatro 57 cabrio.
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Šmarja-Sap do Grosuplja, Št. Jurija in Turjaka na Rašico, kjer smo se ustavili. Motorji jeklenih konjičkov so se
ohladili med visokoraslimi topoli pri Trubarjevi domačiji,
mi smo se okrepčali, številni obiskovalci so si z zanimanjem ogledovali lepotce, predvsem motorje. Vrnili smo se
na Škofljico, parkirali 45 motorjev in 25 avtomobilov, do
poznih večernih ur smo se družili na pikniku pred Picerijo
Ona. S sopotniki nas je bilo približno 150, pridružilo se
nam je tudi nekaj članov Kluba Codelli.

DOGODKI MED LETOM
Harley Davidson Bogdana Jeriča.

Peugeot 304, Franc Repar; Morris Eight, Gusti Jamnik; Ford Escort,
Franc Gruden.

svojih »čudnih razmišljanj«. V svojih delih je predvideval
tako lokomotivo kot avtomobil, še več: celo letala, parnike in eksploziv. »Možno je narediti naprave za plovbo
brez vesel in jader, vozila brez vprege, ki bodo brzela z
nesluteno hitrostjo, leteče naprave v katerih bodo sedeli
ljudje...« je pisal Bacon že leta 1250. Bacon je torej skupni
oče večine samodejno premikajočih se vozil.
Napisan je bil članek o Antonu Codelliju, o njegovem
prvem avtu v Sloveniji in na Balkanu.
Pod naslovom Junaki nebesnega svoda spoznamo letalstvo od zanesenjaštva do današnjih dni. Opazujoč ptice,
je človek želel leteti. Toda nebesni svod je osvojil šele v
trenutku, ko je opustil zamisel, da bi posnemal ptice; ptičji
let je namreč preveč zapleten. Leonardo da Vinci je zasnoval konstrukcijo z vrsto škripčevja, ki prenaša in povečuje
sile. Ljudje so se poganjali z visokih pečin in se domala vsi ubili. Razmišljati so začeli o balonih. Pozneje, leta
1804, je bilo zasnovano prvo jadralno letalo na podlagi
opazovanja otrok, ki so spuščali zmaje. George Cayley je
namreč zasnoval letalo s krili spredaj in repom za uravnoteženje zadaj in po tej zasnovi so izdelana letala še danes.
Za razvoj letalstva sta pomembna brata Orvill in Wilbur
Wright. Zgradila sta prvo letalo z bencinskim motorjem.
Kar sta brata Wright za svetovno, sta brata Rusjan za slovensko letalstvo.

JESENSKO SREŒANJE

Franc Gruden, Iztok Lipovšek, Franc Furlan.

V srednjem veku ne moremo mimo graščine ali dvorca
Lisičje (prvotno imenovanega: Gayerau - jastrebja jasa).
Sredi 16. stoletja ga je zgradil plemeniti Baričevec. Skozi
čas je menjal lastnike. Na gospostvu se je mudil tudi Janez
Vajkard Valvasor. V Slavi Vojvodine Kranjske je opisal
neverjetne lepote vrta in bogastvo botaničnih vrst v njem.
Grad je sedaj lokalni kulturni spomenik z lastnostmi arhitekturnega, zgodovinskega in krajinskega pomena.
V zgodbi o avtomobilu in železnici se pojavlja vprašanje: Kaj je bilo prej - kokoš ali jajce? Angleški filozof,
»čudak« Roger Bacon, je 15 let preživel v zaporu zaradi
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- Obiskali smo pet sejmov v tujini: Padova, Imola, Rosenheim, Regie Emilie, München.
- Udeležili smo se 1. Zimskega rallyja motociklistov na
Krasu, bilo nas je 18.
- 12 se nas je udeležilo Točnostne vožnje na Podutiku,
kjer smo dosegli dve prvi mesti, eno drugo in dve tretji
mesti.
- 10 članov je naš klub predstavilo na Državnem prvenstvu Policije.
- Preko 20 članov se je udeležilo rallyja v Metliki, prejeli
smo pokal za najštevilčnejšo ekipo.
- Udeležili smo se predstavitve starih vozil v Kočevju in
okolici. Kot najštevilčnejši klub smo prejeli skulpturo
medveda. Za najlepše motorno kolo je bil izbran Zündapp Filipa Filipidisa, najoriginalnejši avtomobil pa je
bil VW Karmann Ghia Danila Henigmana.
- 36 članov je klub predstavljalo na Rašici, pri rojstni
hiši Primoža Trubarja.
- Tri vozila so se udeležila rallyja v Ljutomeru.
- Na povabilo Tehno Uniona je 16 članov sodelovalo ob
njihovi predstavitvi novega motornega kolesa Cruiser,
na golf igrišču na Bledu.
- Zaživel je tehnični sejem, vsako prvo soboto v mesecu
od maja do oktobra, ob Gostilni pri Špančku. Velike
zasluge za izvedbo sejma ima Marjan Čučkin.
- V okviru Občine Škofljica smo v Polhovem Gradcu
predstavili naš klub.
- Tri vozila so se udeležila rallyja Brkini.
- Klub je imel 26 članskih sestankov s povprečno udeležbo 30-ih članov ter 8 sestankov izvršnega odbora.
- Konec decembra je bilo v klubu 247 članov.

Srečanje v Kočevju.

Športno letališče Prilozje v občini Metlika.

V senci topolov Trubarjeve domačije na Rašici.

4. oktobra smo se zbrali na dvorišču Gostilne Pri
Špančku. Od tu smo se odpeljali na krajšo vožnjo preko
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1998
27. februarja so se člani zbrali na občnem zboru v prostorih Motela Grosuplje. Poročila so podali: predsednik
Franc Gruden, blagajnik Metod Kavšek in predsednik
NO Ivan Jordan. Zaključni račun je bil soglasno potrjen.
Predsednik se je zahvalil vsem, ki so se v preteklem letu
udeleževali klubskih in drugih srečanj, kjer smo naš klub
predstavili širši javnosti.
Župan Jože Jurkovič je pohvalil delo kluba, zglednost
in delovanje članov. Predsednika je zaprosil za sodelovanje s starodobnimi vozili pri snemanju krajšega promocijskega filma Občine Škofljica.

3. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV STARODOBNIH VOZIL

OBŒNI ZBOR

Ponosni smo na svoj prvi znak.
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OTC Škofljica je bil ustanovljen pred štirimi leti. Danes šteje 276 članov, med katerimi je ducat (12) članic, s
čimer se uvršča med najštevilčnejše sorodne klube v Sloveniji. Njegovi člani vzdržujejo in hranijo tehnično dediščino, ki šteje preko 350 vozil.
Ob 3. srečanju, 23. maja, je klub izdal katalog vozil
svojih članov, da bi s tem pokazali koliko tehnične kulture skrivajo (»je rešene pred propadom«) naše garaže. V
uvodu, z naslovom Odgovorno do zgodovinskih resnic, je
Franc Gruden, predsednik OTC Škofljica zapisal:
»Zavest o pomenu ohranjanja predmetov tehnične kulture prihodnjim rodovom postaja vse bolj stalnica vsakodnevnega življenja.
Javni prikazi te dediščine so vse pogostejši. Prav njim
gre zasluga, da se je odnos do tehnične zapuščine, ki je v
rokah številnih posameznikov, korenito spremenil. Vedno
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več je klubov ljubiteljev starih vozil. Krog organiziranih
ljubiteljev in varuhov dediščine se širi. Več kot spodbudno.
Prav radi bi na tem mestu zapisali, da kvantiteti sledi tudi
kakovost. Pa žal temu ni vedno in povsod tako. Pred klubi
je zahtevna naloga, da bo večini prizadevanj za ohranitev
tehnične dediščine sledila tudi večja strokovnost. Ne ravno
redko ugotavljamo, da posameznik z nestrokovnimi posegi
v sicer staro vozilo spridi njegovo siceršnjo vrednost.
Prav strokovnemu izobraževanju članov namenjamo
v OTC Škofljica največ pozornosti, kar v enem številčno največjem klubu ljubiteljev starih vozil v državi zaradi
stalnega pretoka znanja in informacij med člani ni težko.
Nihče med nami namreč nima pravice potvarjanja zgodovinskega razvoja! Verjamem, da se člani vseh klubov v
Sloveniji zavedamo te odgovornosti in zato sem prepričan, da smo na poti, ki našim zanamcem zagotavlja avtentične informacije o preteklosti.«

V katalogu so predstavljena naša starodobna vozila.

Srečanje je potekalo v znamenju 100-letnice prihoda
prvega avtomobila v Slovenijo in na Balkan. Baron Anton Codelli se je s svojim prvim avtomobilom Benz Velo
Comfortable, ki je bil bolj podoben lahki dvosedežni kočiji, pojavil na ljubljanskih ulicah 15. novembra 1898 in
naslednjega dne je bilo zapisano: »Prvi avtomobil se je
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včeraj pojavil v Ljubljani in obudil največjo senzacijo.
Paglavci so se trumoma podili za njim. Avtomobil je last
barona Codellija, kateri se je z njim pripeljal iz Dunaja.«
Novo prometno sredstvo je vzbudilo veliko zanimanja in
si pridobilo množico navdušenih privržencev, pa tudi vrsto
zagrizenih kritikov. Februarja 1899 se je Codelli podal na
dolgo vožnjo v Nico, kjer je zaradi igralniške žilice avtomobil zaigral, v Ljubljano se je vrnil z vlakom.
Baron Anton Codelli se je rodil leta 1875 v Neaplju v
Italiji, umrl je v Švici leta 1954, v mestu Porto Ronca. Janez Puh in baron Codelli veljata za pionirja avtomobilizma
na Slovenskem. Oba sta s tehničnimi rešitvami in aktivnim
udejstvovanjem dala pečat razvoju avtomobilizma doma
in po svetu. Codelli se je zapisal celo v zgodovino filma.
Leta 1913 je v Afriki ambiciozno filmsko ekipo finančno
podprl in postal prvi filmski producent iz naših krajev.
Zjutraj, že kmalu po 8. uri, so prihajali udeleženci našega kluba in drugih klubov iz Slovenije. Zastopani so bili
tudi ljubitelji iz Hrvaške, Italije, Avstrije, Nemčije, Švice
in Slovaške. Svoje zloščene in v kromu sijoče lepotce so
s pomočjo redarjev razporedili po prireditvenem prostoru
pred Osnovno šolo Škofljica. Pojavili so se prvi obiskovalci, z zanimanjem so se sprehajali mimo restavriranih
starodobnikov, se ustavili in pokramljali z lastniki. Lastniki so ponosno odpirali pokrove motorjev avtomobilov častitljive starosti.
Predsednik kluba, Franc Gruden, je vsem udeležencem,
ljubiteljem in obiskovalcem izrekel iskreno dobrodošlico
z željo, da bi se na Škofljici vsi kar najbolje počutili in si
nabrali novih spoznanj o zgodovinski dediščini tehnične
kulture pri nas.
Startalo je 242 vozil, od tega je bilo 150 motoristov in
92 avtomobilistov, naših članov je bilo 153. Kolona motorjev in avtomobilov je krenila do Ljubljane. Na pločnikih ob Dolenjski cesti do Aškerčeve, po Vegovi in Wolfovi
ulici, so vozilom in voznikom v pozdrav mahali naključni
mimoidoči. Večja množica ljudi se je zbrala pred Magistratom, zaradi gostega prometa je nastala manjša zmeda
med starodobniki in rednimi vozili. Po Poljanski in Roški
cesti je kolona krenila na Dolenjsko cesto ter nazaj na Škofljico. Od tu pa preko Šmarja-Sap do Grosuplja. Vozila so
se ustavila in privabila množico občudovalcev, zbralo se
je vse staro in mlado. Po
enournem postanku je pot
vodila preko naslednjih
vasi: Mlačevo, Račna, Čušperk, Kompolje, Videm,
Ponikve, Rašica, Turjak
do cilja na Škofljici.
Na predstavitveni vožnji nas je spremljala ekipa Vala 202 z direktnim
vključevanjem v program.
Reportažo o srečanju je
objavila tudi TV Slovenija
v oddaji 10.000 obratov.

Član Franc Golob se je pripeljal z motorjem BMW R12,
letnik 1940, Marjan Žnidaršič z Gilero, letnik 1938. Gosta
iz kluba Veteran Maribor sta se z nami zapeljala z mnogo starejšima motorjema. Ivo Gašpa je vozil Pucha iz leta
1903, Janez Šibal pa je predstavil motor Laurin & Klement iz leta 1905.
Po vrnitvi na Škofljico so udeleženci prejeli spominske
pokale in nadaljevali z druženjem. Za dobro razpoloženje
je dolgo v noč skrbel ansambel Gamsi.

Zaključek uspešne jesenske vožnje pod Javornikovem kozolcem.

JESENSKO SREŒANJE
3. oktobra smo se ob 11. uri zbrali na dvorišču Gostilne
Pri Špančku. Pripeljali smo se s 107. vozili, s sopotniki nas
je bilo 150. Trasa jesenskega srečanja je bila začrtana po
obronkih Ljubljanskega barja.
Krajša vožnja je potekala preko Pijave Gorice, mimo
Gostilne Čot. Ime Čot izvira iz rimskih časov in naj bi bilo
ime za rimsko furmansko postojanko. Danes je Gostilna
Čot postojanka za ljubitelje res dobrih krofov, okusnih
žlikrofov in štrukljev. Čot je tradicija dobre, sveže podeželske hrane, da ne tratimo besed o nedeljskih kosilih. Od
tu naprej je pot vodila do Drage, Iga, Tomišlja, Podpeči,
Črne vasi in Rudnika. Podpeč je gručasta vas v občini Brezovica pod vznožjem Krima. Kraj je bil od rimske dobe do
sredine 19. stoletja pomembno pristanišče, ki je propadlo
po zgraditvi železniške proge Ljubljana - Trst. V pobočju
hriba Svete Ane je kamnolom, kjer so stoletja lomili apnenec, imenovan podpeški marmor.
Med vožnjo preko Črne vasi vsakdo izmed nas nameni
vsaj bežen pogled cerkvi sv. Mihaela. Zgrajena je po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika, na pobudo trnovskega župnika Frana Saleškega Finžgarja, v letih 1937-1939. Zaradi
močvirnih tal stoji na pilotih, stopnišče je oblečeno v črn
podpeški apnenec.
Pot se je zaključila na Škofljici s piknikom pri Piceriji
Ona, kjer smo z druženjem nadaljevali do poznega popoldneva.

Gost iz Avstrije na jesenskem srečanju, avto Morgan.

DOGODKI MED LETOM
- 18 članov se je udeležilo januarskega Zimskega rallyja
na Krasu.
- Obiskali smo sejme v Münchnu, Zagrebu, Rosenheimu,
Imoli in Padovi. Udeležba je bila številčna, preko 300.
- 16 voznikov se je udeležilo Točnostne vožnje na Podutiku.
- 18 članov se je udeležilo srečanja na Vrhniki, z zaključkom v Tehničnem muzeju Bistra.
- Najlepše spomine imamo na udeležbo v Ljutomeru.

Ljutomer, dober večer, na zdravje!
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Ljutomer, dobro jutro, kdo bo vozil?

- Preko 30 članov se je udeležilo rallyja v Metliki, z zaključkom na Gorjancih.
- 38 članov je bilo prisotnih na Turističnem rallyju v
Ribnici.
- Konec julija se je 6 članov udeležilo prireditve ob poimenovanju ulice Janeza Puha na Ptuju. Sledil je turistični rally z izrednim gostoljubjem.
- Tehnični sejmi so potekali vsako prvo soboto od marca
do decembra ob Gostilni pri Špančku.
- Klub je od člana Antona Zalarja kupil kamionček Ford
trader 20, letnik 1960 za 580 tisoč tolarjev. Vozilo je
bilo potrebno restavriranja, za kar smo zaprosili njegovega lastnika, rokave je pri obnovi zavihal tudi Franc
Drobnič.

Ford Trader v najboljših rokah: Anton Zalar, Franc Drobnič.

Po naporni noči, ob zori osvežitev.

Obisk sejma v Münchnu, na prizorišču olimpijskih iger.

Šola vožnje - Tomaž in Brane Šnajdar.

Sestanek izvršnega odbora: Anton Zalar, Miro Globočnik, Ivan
Jordan, Metod Kavšek, Franc Furlan.

Srečanje na Vrhniki.

Sejem v Rosenheimu, Franc Bedenčič, Metod Kavšek

Del tehničnega sejma pod Javornikovem kozolcem.

- Klub je imel 25 članskih sestankov in 6 sestankov izvršnega odbora.
- Konec leta klub šteje 368 članov.
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1999
je podrobno podal podatke o delovanju preko celega leta,
blagajnik Metod Kavšek o finančnem poslovanju. Poročilo o nadzoru poslovanja je podal Ivan Jordan. Delo je
potekalo v skladu z zastavljenim programom. Sprejet je
bil delovni in finančni plan za tekoče leto.

4. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV VETERANSKIH VOZIL

Na 4. Vseslovensko srečanje na Škofljici se je 22. maja
pripeljalo 247 udeležencev; 149 motoristov in 98 avtomobilistov. Naših članov je bilo 162.

Srečno!

OBŒNI ZBOR
Na občnem zboru, ki je 19. februarja potekal v prostorih Gostilne Strah, se je zbralo 64 članov. Prisluhnili so
poročilom o delu svojega kluba. Predsednik Franc Gruden
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Podmladek: Denis Marinšek, Andrej Gruden.
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Ford Trader 20 se je ustavil na bencinski črpalki.

Vabilu so se odzvale članice Turističnega društva Škofljica.

V pozdravnem govoru je predsednik Franc Gruden izrekel dobrodošlico udeležencem in vsem obiskovalcem,
ljubiteljem starodobnikov. To druženje naj bi nas prevzelo s spoznanjem o neizmernem bogastvu naše prometne
tehnične dediščine. Društvo, ki šteje že preko 400 članov,
z delom in pomenom prerašča občinske meje. Vozila se
bodo namreč podala skozi sosednje občine Grosuplje,
Ivančna Gorica, Videm-Dobrepolje in Velike Lašče.
Ob tej priložnosti se je predsednik zahvalil vsem, ki so
nesebično pomagali pri izvedbi te prireditve. Brez številnih klubskih zanesenjakov, sponzorjev in donatorjev ter
podpore Občine Škofljica, prireditve na taki ravni ne bi
mogli izvesti.

Dobrodošlico je izrekel tudi župan Občine Škofljica,
dr. Jože Jurkovič. Življenje v občini je odslej bolj raznoliko, srečanja ljudi pogostejša. Čas mineva lepše, a žal vse
hitreje. Spoštovati moramo zgodovino, kar izražamo tudi
s tehnično dediščino, ki jo danes predstavljajo člani OTC
Škofljica in vsi drugih klubov iz vse Slovenije in tujine.
Ob 11. uri so vozila postopoma krenila na pot preko
naselja Šmarja-Sap do Grosuplja ter preko Velikega Mlačevega, Žalne, Višnje Gore do Ivančne Gorice in Stične.
Po prevoženih 30 km se je karavana ustavila.
Hočevja in Zdenske vasi smo se zapeljali do Kompolja.
Jeklene konjičke smo parkirali pred okrepčevalnico Pri
Zori, kolona se je pravzaprav razpotegnila po celi vasi.

Danilo Henigman, vodja skupine.
Številčna udeležba.

Ljudmila Žgajnar z Galebom.
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Stična je večje naselje v Občini Ivančna Gorica. Najbolj je poznana po še delujočem cistercijanskem samostanu, katerega začetki segajo v leto 1132. Tu je leta 1428
nastal Stiški rokopis, pomemben za slovensko slovstvo.
Stiški rokopis so štiri slovenska besedila: Milost ino gnada, Češčena bodi, Naš gospud je od smerti vstal, Jaz se
odpovem hudiču, ki so vpisana v kodeks z latinskimi besedili. Rokopis hrani NUK v Ljubljani.
Obrnili smo se nazaj v Ivančno Gorico, zapeljali preko
Muljave in Krke, vasi, ki leži na skrajnem delu Suhe krajine. Krki daje pečat reka Krka, najlepša slovenska kraška
reka, ki izvira izpod Krške jame. Reka je izredno zanimiva
za ribiče, saj jo bogatijo sulci, dolgi nad 100 cm in težki
več kot 10 kg, kar je pravilo, ne izjema; kraljica potočna
postrv, lovijo se primerki nad 25 do 50 cm ter druge vrste
rib: lipan, šarenka, platnica, podust, ščuka, som. Za reko
so značilni pragovi iz lehnjaka in manjša slapišča. Mimo

Domačini so nas prisrčno sprejeli.
Po daljšem postanku smo se zapeljali preko Vidma,
Ponikev, Rašice, Turjaka in Pijave Gorice do cilja na Škofljici. Za nami je bilo 77 km lepe, mirne vožnje. Na predstavitveni vožnji nas je spremljala ekipa Vala 202 in Radia
Antena z živim vključevanjem v program. S tem je tudi
širša javnost spoznala delovanje našega kluba in njenih
članov pri ohranjanju vrednot iz preteklosti. Vsi udeleženci so prejeli spominske pokale, druženje se je nadaljevalo
do večera.
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Fiat - ime je kratica za Fabricca Italiana di Automobili Torino - je leta 1899 ustanovila skupina investitorjev,
med njimi je bil tudi Giovanni Agnelli. Leta 1900 je ta
pravzaprav manufaktura izdelala trideset vozil z motorji,
ki so imeli po tri konjske moči in pol. Vozilo še ni imelo
vzvratne prestave.
Vodilni v tovarni so že zgodaj vedeli, da pravo rast proizvodnje zagotavlja samo raznovrstnost, poleg osebnih avtomobilov so začeli izdelovati tovornjake, traktorje, vlake,
ladijske motorje in celo letala.
Leta 1932 so predstavili Balillo, ki je v svojem življenju doživela kar 113 tisoč ponovitev, kar je bilo za tiste
čase zelo veliko. Leta 1936 je po torinski ulicah zapeljal
avtomobil fiat 500 z oznako Zero A. Zaradi svoje majhnosti in takratne sive barve je dobil ime Topolino - miška.
Topolino je eden največjih uspehov tovarne Fiat. Do leta
1955 jih je bilo izdelanih 519 tisoč. Po letu 1955 so predstavili model 600, malo vozilo z motorjem, nameščenim
v zadku, s posamičnimi obesami na vseh štirih kolesih in
samonosno karoserijo. Skupaj s priljubljeno zastavo 750
- fičko, je bilo narejenih preko 4 milijone vozil. Drugih
vozil tu ne omenjamo.

Gneča na cesti v Kompolju pri Vidmu.

JESENSKO SREŒANJE
Jesenskega srečanja na Škofljici se je udeležilo 127
članov. Vožnja je vodila po obronkih Ljubljanskega barja.
Udeleženci srečanja so prejeli klubsko glasilo Veteran
z zanimivimi prispevki.
Boris Brovinsky, vodja oddelka za promet v Tehniškem
muzeju Slovenije je opisal nove pridobitve v muzeju, izpostavil je nove predmete, ki so povezani z razvojno dejavnostjo koprskega Tomosa. Svoje mesto je v muzeju
dobil gasilni avto TAM Pionir, ki ga je podarilo Gasilsko
društvo Stična in je najbolj ohranjen primerek prvega serijsko izdelanega avtomobila na Slovenskem.
Vsem, ki se ukvarjajo z zbiranjem predmetov in gradiva, povezanega z našo tehniško preteklostjo, želi pri tem
čim več uspeha in prav vse vabi v Bistro na ogled zbirk.
V naslednjem sestavku je Boris Brovinsky predstavil
slovenskega proizvajalca motornih koles Tomos. Tomos je
ena redkih slovenskih tovarn motornih vozil, ki so jo in jo
še poznajo skoraj na vseh kontinentih sveta.
V tretjem sestavku nas Boris Brovinsky seznani, kako
smo na Slovenskem vstopili v obdobje avtomobilizma že v
zadnjih letih 19. stoletja. Nekateri posamezniki se avtomobilom niso posvetili le kot uporabniki, temveč kot izumitelji
in podjetniki. Izmed naših rojakov se je med najpomembnejše konstruktorje avtomobilov zapisal Janez Puh (18621914) iz Sakušaka pri Juršincih v Slovenskih Goricah.
V zadnjem sestavku je opisano sto let Fiata. To je zgodba o kakovosti izdelkov te tovarne, o poslovnih zmagah,
o navzočnosti na trgih po vsem svetu. Je tudi zgodba o
rasti italijanskega gospodarstva in trga, zgodba o razvoju
države, ki se je postavila ob bok največjim industrialcem
na svetu.
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Celotno barje meri 163 km2 oz. 0,8 % slovenskega ozemlja. Ljubljansko barje je več kot 200 m globoka poznopliocenska udornina izpred dveh milijonov let, ki je nastalo ob stičišču alpskega in dinarskega gorstva. Območje
je prekrivalo plitvo jezero. V pradavnini so tu postavljali
manjše naselbine, kolišča.
Jesensko srečanje smo po krajši vožnji zaključili s piknikom v Piceriji Ona na Škofljici. Skupaj s sopotniki nas
je bilo 160.

DOGODKI MED LETOM
- 11 članov se udeležilo Zimskega rallyja na Krasu, prejeli smo priznanje za najštevilčnejšo klubsko udeležbo
na prireditvi.
- 250 se nas je udeležilo sejmov v Münchnu, Imoli in
Padovi.
- 8 članov se je udeležilo Točnostne vožnje na Podutiku.
- 15 članov se je udeležilo prireditev v Tuštanju pri Moravčah in Ljutomeru.
- 23 članov se je zbralo na Vrhniki, srečanje smo zaključili v Tehničnem muzeju Bistra.
- 35 članov se je udeležilo Turističnega rallyja v Kočevju.
- 2 člana sta sta bila prisotna na rallyju v Mariboru.
- 1 član se je udeležil razstave na Ptuju.
- Najpomembnejša pridobitev letošnjega leta je dokončanje obnove tovornega avtomobila Ford Trade Thames, letnik 1960. Novo podobo je dobil v delavnici
mojstra Antona Zalarja in Franca Drobniča.

Za jesensko vožnjo smo se zbrali pred občino.

Ford Trader Thames 20, letnik 1960

- Tehnični sejmi so potekali vsako prvo soboto v mesecu
od marca do decembra. Velike zasluge za to dejavnost
ima Marjan Čučkin.
- Imeli smo 25 sredinih sestankov, udeležba 40 do 50
članov.
- 5 krat so se sestali člani izvršnega odbora.
- Klub konec leta šteje 463 članov.
Zaključek srečanja pod Javornikovim kozolcem.

47

2000
Udeležba na Krasu.

2. srečanje v Slovenski Bistrici.

Sejem pri Piceriji Ona

Sejem delov in opreme za starodobnike na olimpijskem stadionu v
Münchnu.

OBŒNI ZBOR
18. februarja so se člani zbrali na 4. občnem zboru v
prostorih Motela Grosuplje. Poročilo o delovanju je podal
predsednik Franc Gruden. Omenil je vse prireditve, ki jih
je klub organiziral v preteklem letu. Pohvalno je, da so
sredini sestanki zelo obiskani, zato se je lokacija iz kletnih
prostorov preselila v dvorano Doma krajanov. Blagajnik
Metod Kavšek je nanizal podatke finančnega poslovanja,
zlasti prihodke članarin, prihodke od sponzorstva in donacij ter odhodke v zvezi s prireditvami.

Vabilo na razstavo starodobnikov.

Turjak naj bi dobil ime po izumrlem govedu tur, ki je
upodobljeno v turjaškem grbu. Beseda tur je prinešena v
naše kraje približno leta 400 p.n.š. pri kolonizaciji Galcev.
V njihovem jeziku pomeni tur gorovje.
Grad Turjak je eden najmogočnejših gradov na nekdanjem Kranjskem. Turjaški grad se omenja že leta 1220.
Obnovljen je bil po potresu leta 1511. Posebnost gradu sta

RAZSTAVA STARODOBNIKOV NA
GRADU TURJAK

Udeležili smo se srečanja v Ribnici.
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20. in 21. maja smo razstavili naša starodobna vozila
na gradu Turjak in tako proslavili 5. obletnico delovanja
našega kluba. Kolesa in motocikle so člani razstavljali v
prostorih viteške dvorane, avtomobili so zamenjali kočije
na grajskem dvorišču. Razstavljenih je bilo 47 motorjev
in 16 avtomobilov, samih izredno lepih vozil. Razstava
je pritegnila veliko pozornosti, s strani obiskovalcev smo
prejeli same pozitivne ocene.

Lepotci, postavljeni na ogled, v viteški dvorani na gradu Turjak.
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Zatopljeni v pogovor: Angel Penko, Orest Jarh (direktor TMS Bistra),
Boris Brovinsky, Andrej Krbavčič, Franc Gruden, Roman Posavec.

Kočije so na grajskem dvorišču zamenjala starodobna vozila.
Viteška dvorana na gradu Turjak.

Grad je močno povezan s slovensko literaturo. Protestantski pisec Jurij Dalmatin (1547-1589) je prav na Turjaškem gradu prevajal Biblijo v slovenski jezik, kjer se je
takrat skrival.
Med drugo svetovno vojno se je v septembru 1943 v
grad zateklo več kot 700 pripadnikov vaških straž, ki so
se vdali borcem Prešernove brigade. Več kot 200 so jih
usmrtili.

5. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV STARODOBNIH VOZIL

Predsednik OTC Škofljica je izrekel prijazno dobrodošlico
z iskreno željo, da bi se počutili kar se da prijetno in z zavestjo, da se mudijo v krogu pravih prijateljev: »Upam, da vas
bo današnje druženje prevzelo ob pogledu na številne avtomobile in motorje. Društvo združuje že preko 500 članov,
kar je v Sloveniji nesporno največjo sorodno društvo. Danes
se ljubitelji veteranskih vozil na pot podajamo z namenom,
da bi kar največjemu številu ljudi prikazali bogastvo vozil in
v njih zbudili nekaj nostalgije po preteklosti in jih spodbudili k razmišljanju o nujnosti ohranjanja tehnične dediščine.«
Pozdravu se je pridružil dr. Jože Jurkovič, župan Občine Škofljica: »Dočakali smo leto 2000 in ugotovili, da z
njim končujemo drugo tisočletje po Kristusu. Imenujemo
ga sveto leto, leto sprave in miru, leto olimpijskih iger, in
leto kulture.
K življenjski kulturi je že v preteklosti veliko prispeval tudi tehnični razvoj. Danes je ta vpliv samo še večji,
saj ravno sodobne komunikacije in drugi tehnični dosežki
omogočajo drugačno sobivanje človeškemu rodu. A to še
ni zagotovilo, da bo to bivanje v bodoče bolj človeško.
Zemeljska krogla postaja ljudem vse manjša. Morda bo
zato življenje na njej bolj cenjeno!
Človekovo razmerje do zgodovine določa tudi njegov
odnos do prihodnosti. Vsaka dediščina, ki so nam jo pustili naši predniki je dragocena svetinja. Negovanje tehnične
dediščine ni le nostalgija, ampak je poskus, ohraniti mladim rodovom korenine, iz katerih nastaja dandanašnji in
nov jutrišnji, vse bolj tehnični dan.
Ob malem jubileju čestitam vsem članom društva, posebej vodstveni ekipi za vzorno delo.«
Po enajsti uri, po startu, se je kolona ponosnih 335
lastnikov starodobnikov odpravila na promocijsko vožnjo mimo Šmarja-Sapa, Grosuplja, Velikega Mlačevega,
Žalne, Višnje Gore in Ivančne Gorice do Šentvida, kjer
je bil postanek. Vsak ob besedi Šentvid pomisli na vsakoletni Tabor pevskih zborov. Motoristični navdušenci pa
zagotovo poznajo tudi AMD Šentvid pri Stični. Začetki
AMD segajo v leto 1946. Takrat se je društvo imenovalo
Avto-moto-grupa. V društvu so se zbirali prvi šoferji in
mehaniki, postopno so začeli z organiziranjem priprav za
opravljanje šoferskih izpitov. Leta 1956 je društvo zaradi
vse večjega števila imetnikov motorjev pristopilo k organizaciji cestnih dirk z motorjem.

Občudovalci mercedesa, samogradnja.

Komaj dovolj velik prireditveni prostor.

Množična udeležba.
Vtisi o razstavi starodobnikov na Turjaškem gradu.

okrogli stolp oziroma bastija ter renesančni obrambni hodnik v obliki trikotnika. Prvotni grad je stal nekoliko nižje
od današnjega. Na njem so gospodarili Auerspergi. Zlasti
znan je Andrej Turjaški, ki je premagal Turke v bitki pri
Sisku, 22. junija 1593, na dan sv. Ahaca. V tem letu je bila
pred gradom posajena znamenita turjaška lipa, ki jo France Prešeren v svoji pesnitvi Turjaška Rozamunda omenja
kot hrast (umetniška svoboda). V Turjaku v spomin na bitko pri Sisku prirejajo vsakoletne viteške igre. Vabljeni na
ogled!
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27. maja so se zbrali udeleženci, ljubitelji in obiskovalci Vseslovenskega srečanja ljubiteljev starodobnih vozil.

Tehnični sejem na majski prireditvi.

Najbolj zagnanim se je porodila ideja o prenosu dirkanja s cest na razgibana pobočja v okolici Šentvida. To je
bil začetek slovenskega motokrosa, dirk čez drn in strm.
Društvo je svojo športno dejavnost preneslo v dolino, imenovano Dolina pod Kalom ali Cukarca.
Lepoto starodobnikov: limuzin, kabrioletov, džipov,
motorjev, mopedov in tovornjaka, so si ob cesti ogledali
tudi prebivalci Muljave, Krke, Hočevja in Zdenske vasi.
Gledalci so navdušeno mahali, otroci so krilili z rokami,
starodobniki so jim z veseljem odgovarjali s hupanjem.
Okrog druge ure popoldne so se avtomobili in motocikli
postavili na ogled na Vidmu, središču Občine Dobrepolje.
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Občina Videm ima bogato kulturno zgodovino, mi pa
smo jim predstavili tehnično zgodovino, zgodovino različnih znamk starodobnih vozil. Videmčane je zanimalo,
kako gre z obnavljanjem vozil, odgovor je bil: »Ko se
začneš ukvarjati z obnavljanjem starega avtomobila, to iz
hobija preraste v zasvojenost!«

»Dva pujsa« Citroën.

Ustavili smo se na Vidmu.

Mercedes Adenauer 300, ime je dobil po prvem kanclerju Zvezne
republike Nemčije, Konradu Adenauerju.

Postanek na Vidmu.

Za dobrepoljsko dolino so pomembni predvsem trije
možje. Učitelj in pisatelj Fran Jaklič, ki je objavljal svoja
dela pod psevdonimom Podgoričan. Literarni vzor sta mu
bila Fran Levstik in Josip Jurčič. Leta 1894 je ustanovil
prvo vaško hranilnico (rajfajznovko) na Slovenskem, ki
naj bi izkoreninila oderuško posojanje denarja. Drugi je
France Kralj (1895-1960), slikar, kipar, grafik, ilustrator in
likovni pedagog. Njegovo ime je sinonim ekspresionizma
na Slovenskem. Tretji je Tone Kralj (1900-1975), slikar,
kipar in grafik, ki je pridobival znanje od starejšega brata
Franceta. Poznan je tudi po stenskih poslikavah cerkva,
njegove freske so v cerkvi na Višarjih. Širšemu krogu ljudi
pa so poznane njegove njegove ilustracije k ponatisu Levstikove zgodbe Martin Krpan iz leta 1954.
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Preko Ponikev, Rašice,
Turjaka in Pijave Gorice
smo po tretji uri popoldne
srečno pripeljali do cilja
na Škofljici. Bilo je 217
motoristov in 118 avtomobilistov, naših članov
je bilo 215.
Celodnevno druženje
se je končalo ob dobrem
kosilu, prejeli smo spominske pokale, ki se bodo
pridružili vsem iz prejšnjih let.

na rezervoarju. Opisana je proizvodnja od prvega BMW
motocikla R32 iz leta 1923 pa do leta 1975, do serije 16,
se pravi do starosti 25 let, ker se toliko stari starodobniki
smatrajo kot pravi veterani.

Vsi udeleženci srečanja smo prejeli bilten Starodobnik
z zanimivimi prispevki članov.
Bogdan Knavs je opisal zgodovino razvoja BMW
motociklov v razdobju 1923 do 1975, saj skoraj tretjina
članov kluba vozi motocikle z modro belim emblemom

Prireditev je uspela s pomočjo sponzorjev.

Dušan Žbogar se navdušuje nad vozili Abarth. 15.
novembra 1908 se je na Dunaju rodil športni genij Carlo
Abarth, ki je v svetu avtomobilizma naredil velik korak s
predelavo malih športnih avtomobilov. Žena je bila Slovenka, doma iz okolice Postojne. V letih 1943-1947 je živel in delal v Sloveniji, na kar smo lahko ponosni. Zmagal
je na Veliki nagradi Ljubelja.
Ugotovil je, da mu Slovenija v tistem času ne nudi dovolj možnosti za hiter tehnični napredek, zato se je odločil
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- Člani so se dobili na 25. sestankih, 6 je bilo sestankov
izvršnega odbora.
- Število članov se je ustavilo pri številki 540.

PRIŒAKALI SMO ZLATEGA OLIMPIJCA
28. septembra je na Škofljici več sto ljudi pričakalo
krajana Rajmonda Debevca, dobitnika zlate olimpijske
medalje poletnih olimpijskih iger v Sydneyu. Člani OTC
Škofljica so najboljšega strelca na svetu, ki je zablestel
v trojnem položaju z malokalibrsko puško, na prizorišče
prireditve pripeljali s starodobnikom, prav tako tudi njegovo družino. Njegov uspeh je v ponos Občini Škofljica.

Iztok Lipovšek (prvi z leve), oblikovalec simbolov OTC Škofljica:
znaka, zastave, grafične zasnove glasila.

Olimpijsko zmagoslavje je eno najprestižnejših dosežkov
v športu, Rajmond je poskrbel, da so v Sydneyu zapeli
Zdravljico. Njegov dosežek je pomenil tudi nov olimpijski
rekord v tej disciplini. (Na poletnih OI v Pekingu leta 2008
in na poletnih OI v Londonu leta 2012 je osvojil bronasti
medalji.)

Rajmond Debevec, prejemnik zlate olimpijske medalje, v Fiatu 1100
Dušana Žbogarja.

za odhod v Italijo. V Torinu je v domači delavnici predeloval avtomobile, a ni mogel zadovoljiti vseh želja. S finančno podporo prijateljev je obnovil večje skladišče, tovarno
je poimenoval »Abarth & company«. Sodeloval je z večjim
številom znanih izdelovalcev karoserij, vendar je večino
delov izdeloval sam. Poznan je bil po odličnih, a nekoliko
glasnejših izpušnih ceveh, platiščih, enkratnih števcih....
Želja dirkačev je bila, imeti športni cestni avto. Iz tovarne Fiat so mu dobavljali karoserije, začel je nastopati
pod skupnim imenom »Fiat - Abarth«. Kljub temu, da denarnica marsikateremu ljubitelju ni dopuščala predelave
avtomobila, je po naših cestah dirkalo nekaj originalnih
Abarthov. Slovenski tovarniški dirkač je bil Matevž Štefe
iz Trzina, tudi večletni državni prvak v Jugoslaviji. Tudi
Zastava je začela v svoja tekmovalna vozila vgrajevati
dele, izdelane v Abarthu. Leta 1975 je Carlo Abarth prodal
tovarno Fiatu in se tem se je končalo obdobje originalnih
Abarthov.
Boris Brovinsky, vodja prometnega oddelka Tehniškega muzeja Slovenija v Bistri, je v članku opisal otvoritev
stalne razstave posvečene zgodovini razvojne dejavnosti
naše industrije motornih koles. Opisal je podvig, ki ga je
s Tomosovimi motorji opravil popotnik Stane Tavčar iz
Kranja, ko se je leta 1961 s prirejenim Colibrijem T 12 odpravil na 12.000 km dolgo pot po deželah Bližnjega vzhoda in Severne Afrike ter nekaj let zatem še s Colibrijem T
14V na 14.000 km dolgo pot v Saharo. Oba motorja sta
shranjena v muzeju.
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JESENSKO SREŒANJE
Jesenskega srečanja se je zaradi slabega vremena udeležilo 6 vztrajnih motoristov in 67 voznikov avtomobilov.
Po enourni vožnji se nas je 140 voznikov in sovoznikov
zbralo v Piceriji Ona.

DOGODKI MED LETOM

Sprejem krajana Rajmonda Debevca, najboljšega strelca, prejemnika
zlate medalje na Olimpijskih igrah 2000 v Sydneyu. Škofljica,
28.9.2000

Člani OTC na sprejemu Rajmonda Debevca.

- Nadaljevali so se tehnični sejmi ob Gostilni Pri Špančku.
- Na strokovnih tehničnih sejmih v Münchnu, Regie
Emilii, Rosenheimu, Imoli in Padovi je bilo 322 udeležencev.
- 12 članov je obiskalo Zimski rally na Krasu, 9 se jih je
udeležilo Točnostne vožnje na Podutiku.
- Drugi vikend v maju se je 25 članov zbralo na srečanju
na Vrhniki z zaključkom v Tehničnem muzeju Bistra.
V času prvomajskih praznikov so se nekateri člani udeležili prireditve v Tuštanju pri Moravčah in Ljutomeru.
- Člani so se udeleževali tudi drugih rallyjev: 6 članov
se je udeležilo »Lova na lisico« na Krmelju, 22 je bilo
prisotnih na Turističnem rallyju v Ribnici, 5 članov se
je udeležilo Rallyja Janeza Puha v Ljutomeru, nekaj
članov tudi rallyja starodobnih vozil na Brezovici.
- Srečanja v Lešah pri Tržiču se je udeležilo več naših
članov, preko 25 pa rallyja v Metliki.
- V okviru prvenstva za starodobna vozila, katerega prireditve so potekale celo leto, je naš član Posavec zasedel drugo mesto, klub pa deseto.
- Pravzaprav v Sloveniji ni bilo prireditve, katere se ne
bi udeležili.

»Ali sva midva isti letnik?«

55

2001
OBŒNI ZBOR
16. februarja se je 147 članov zbralo na občnem zboru.
Predsednik Franc Gruden jih je seznanil z delom v letu
2000, podano je bilo poročilo blagajnika in nadzornega
odbora in sprejet zaključni račun.
Sprejet je bil sklep o vstopu v Zvezo SVS. O delu
Zveze je nekaj besed nanizal njen predsednik Urban A.
Demšar. Zveza šteje 18 klubov, pri zavarovalnicah je dosežen 90 % popust za starodobnike, Zveza nudi pomoč pri
uvozu starodobnih vozil. Govori se o pridobitvi tablic H
(historic - zgodovina), katere bo možno prenašati na druga
starodobna vozila. Predsednik Zveze Urban A. Demšar je
pohvalil Občino Škofljico za pomoč pri delovanju OTC
Škofljica, saj lahko le medsebojno sodelovanje obrodi
take sadove, kot so vidni na Škofljici.
Župan Jože Jurkovič je pozdravil vse navzoče ljubitelje
starodobnih vozil jim zaželel tudi v bodoče veliko uspehov pri obnavljanju starejših jeklenih konjičkov. Njihovo
delo odraža kulturen odnos do preteklosti.

6. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV STARODOBNIH VOZIL

26. maj je bil dan ljubiteljev starodobnikov, zbranih
na 6. Vseslovenskem srečanju. Na prireditvenem prostoru pred OŠ Škofljica se je zbralo približno 357 vozil, 227
motoristov in 130 avtomobilistov oziroma najmanj 500
udeležencev, naših članov je bilo 220.
Na ogled so bila postavljena vozila na dveh, treh ali
štirih kolesih. Množica obiskovalcev si je temeljito in s
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posebnim zanimanjem ogledovala starejša neobnovljena
kolesa, prav tako nista ostala neopažena fiata Balilla, letnika 1934, prvi v rdeči obleki, drugi v zeleni. Med udeleženci letošnjega srečanja je bilo opaziti avstrijske, hrvaške
in švicarske registrske tablice.
Škofljiški župan, dr. Jože Jurkovič, je na že tradicionalno starodobniško prireditev povabil predstavnike Občine
Rogatec. Z županom Martinom Mikuličem so prijetno s
koristnim združili tudi občinski svetniki, upravni delavci
in člani Društva ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška.
Po pozdravnem govoru Franca Grudna, predsednika
kluba, kateri je zbranim izrekel dobrodošlico in prijetno
počutje na Škofljici v družbi starodobnikov, ter po pozdravnem govoru župana občine Škofljice, dr. Jožeta Jurkoviča, so se točno ob 12. uri vozila podala na promocijsko
vožnjo. Start je bil nekoliko slovesnejši kot v preteklih
letih, saj so ga pospremili streli ročnih možnaristov iz Rogatca. V kraje pod veličastno Donačko goro je tradicija
streljanja z ročnimi možnarji prišla iz sosednjega Kostela
na hrvaški strani. Rogaško Društvo ročnih možnaristov
šteje že prek 160 članov. Zanimiv videz dajejo enotne uniforme in skladnost delovanja. Pištole izdeluje eden izmed
članov in vsaka zase je prava rezbarska mojstrovina. Nekoč so smodnik prižigali z vžigalnimi vrvicami, danes pa
klasični sprožilni mehanizem z udarcem po posebnem naboju vžge smodnik. Sleherno pištolo mora lastnik legalizirati, obiskovati posebna predavanja in opravljati izpite o
varnem ravnanju z orožjem in smodnikom. Člani društva
redno, z veličastnim skupinskim streljanjem pred cerkvami naznanjajo vse večje krščanske praznike, zadnje čase
pa tudi državne.

Namizna zastavica
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Jože Peček je rade volje ustregel prošnji Ane Pie.

Kot vsa leta, so tudi letos najprej zahrumeli motorji, v
strnjeni koloni so se jim pridružili še avtomobilisti. Karavana je krenila iz Škofljice preko Lavrice proti Ljubljani.

Tomaž Domicelj, član našega kluba.

Starodobniki so se predstavili na Roški, Poljanski in Litijski cesti ter v Štepanjskem naselju. Mimoidoči so postali
in se zazrli v bleščeča vozila, ki so elegantno vozila mimo
njih in spet krenila proti podeželju: v Sostro, do Panc, skozi Dole in Malo Staro vas do Grosuplja, kjer je bil postanek. Nadaljevali smo skozi Cikavo do Šmarja-Sap in do
cilja na Škofljici.
Prireditev se je končala z družabnim srečanjem ljubiteljev starodobnikov. Pokale so podeljevali Franc Gruden
ter župana Jože Jurkovič in Martin Mikulič. Med prejemniki sta bila tudi znana glasbenika Tomaž Domicelj in
Rok Ferengja, člana našega kluba.
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Danes jih je že preko trideset. Leta 1997 je začela delovati Zveza društev ljubiteljev starodobnih vozil Slovenije SVS -, ki združuje 18 klubov z 2.000 člani, ki imajo v lasti
in skrbi preko 1.500 avtomobilov in motorjev.
Še naprej ostaja naše geslo takšno, kot je bilo pred 92imi leti ob ustanovitvi KAK: ohranjati tehnično kulturo
in združevati ljudi, ki jim ta kultura pomeni več, kot le
prostočasni konjiček.

HRASTOV MEMORIAL

V glasilo, ki je bilo izdano ob tej priložnosti, je Urban
A. Demšar, predsednik Zveze SVS napisal članek z naslovom Kranjski avtomobilistični klub.
Prvi kranjski, dandanes slovenski, avtomobilistični klub
je bil ustanovljena 16. julija 1909 - samo enajst let po prihodu barona Antona Codellija s prvim avtom na Kranjsko.
Na ustanovnem sestanku Kranjskega Avtomobilističnega kluba - KAK - v Deželnem dvorcu (današnja Pravna fakulteta) na Kongresnem trgu, so ustanovitelji - prvih
16 lastnikov avtomobilov na Kranjskem - izvolili prvega
predsednika, barona Fridericha von Borna iz Sv. Ane na
Gorenjskem. Sedež kluba je bil v hotelu Slon. Baron von
Born je postal tudi član osrednjega avtomobilskega kluba
na Dunaju.
Pravilnik kluba je imel 18 členov in je bil podoben
današnjim pravilnikom. V delovanju kluba je bilo bistveno povezovanje članov, širjenje članstva, vzdrževanje in
ohranjanje vozil. V drugem členu je pravilnik veleval, da
so v klubu enakopravni tako lastniki avtomobilov kot motornih koles.
Po letu 1920 je bil ustanovljen Avto klub Kraljevine
Jugoslavije, slovenski klub pa je s tem izgubil samostojnost za sedemdeset let. Nekateri klubi so se navkljub temu
ustanavljali, vendar so bili to bolj osamljeni primeri, kakor
splošna praksa.
Z osamosvojitvijo, po letu 1990, so ljubitelji in lastniki
starodobnih vozil v Sloveniji začeli ustanavljati društva.
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Dirke na Ljubelju imajo bogato zgodovino. Njegove
strmine so izzivale voznike že od samega začetka motorizacije. Cesta izvira iz rimskih časov, rekonstruirana je bila
leta 1560 in 1728. Že pred prvo svetovno vojno so prirejali
alpske vožnje, ki so se jih udeleževale najpomembnejše
avtomobilske tovarne. Kranjski avtomobilski klub je sodeloval s Cesarsko kraljevim klubom iz Dunaja pri organizaciji znamenitih alpskih preizkušanj, zaradi nesoglasij
so obupali.
23. avgusta 1931 pa je bila organizirana prva motociklistična dirka na Ljubelju. Druga svetovna vojna je to
tekmovanje prekinila.
Za obnovitev dirk je bil po vojni zelo prizadeven legendarni tržiški dirkač Mirko Hrast - Grča, ki je tekmoval
na pravih ljubeljskih dirkah. Vse do svoje smrti je vozil
motor s prikolico tudi na starodobniški dirki. Umrl je leta
1996 v starosti 84 let. Sedaj dirke prirejajo v njegov spomin. Po njegovih sledeh stopata sin Miro in njegova žena
Anka, predsednica AMD Tržič.
Gorski preizkus starodobnikov na mejnem prelazu
Ljubelj vsako leto organizira Avto moto društvo Tržič. Na
prireditvi lahko sodelujejo motocikli in motocikli z bočno
prikolico do letnika 1961.
Makadamska proga s 13. ovinki je dolga 2.300 m in
na najbolj strmi točki doseže višinsko razliko 312 metrov.
Vzponi na nekaterih ovinkih dosežejo tudi 33 % in predstavljajo resnično zahteven test vozila in voznika. Število
voznikov je omejeno, prednost imajo priznani vozniki in
zgodovinsko zanimiva vozila.
Razredi:
A motocikli, predvojni, do vključno 1945
B motocikli do 175 ccm, do vključno letnika 1961
C motocikli do 250 ccm, do vključno letnika 1961
D motocikli nad 250 ccm, do vključno letnika 1961
E motocikli s prikolico do 500 ccm, do vključno letnika
1961
F motocikli s prikolico nad 500 ccm, do vključno letnika
1961
Voznik lahko vozi le v dveh kategorijah, vendar vsakič
z drugim motorjem. Pogoj za tekmovanje je tehnični pregled. Za uvrstitev v posamezni kategoriji sta potrebna dva
štarta. Točkuje se: izgled in tehnična ustreznost motocikla,

letnica rojstva voznika, letnica izdelava vozila, prostornina motorja in čas vožnje.
Ljubelj je pridobil status ene najtežjih gorskih tekem.
Bobnenje motorjev je utihnilo leta 1961, ko so odprli ljubeljski tunel, staro cesto pa zaprli za promet. Gledalci imajo na Hrastovem memorialu ogromno videti. To je edina
dirka pri nas, ki poteka po makadamski cesti. Zmagovalec
je vsak, ki s svojim starodobnikom pripelje na vrh ljubeljskega prelaza na višini 1370 m. Hrastovega memoriala se
udeležujejo tekmovalci iz Češke, Avstrije, Nemčije, Italije
in Slovenije.

- Nekaj članov se je udeležilo prvenstva za starodobna
vozila.
- V Sloveniji ni bilo nobene prireditve, na kateri ne bi
bilo vsaj enega našega člana.
- Tekom leta je bilo 24 sestankov (udeležba od 50 do 70
članov) in 4 sestanki izvršnega odbora.
- Nadaljevali so se tehnični sejmi na prostoru ob Gostilni
Pri Špančku.
- Število članov se je ustavilo pri številki 440.

JESENSKO SREŒANJE
Na jesensko srečanje, 15. septembra, se je pripeljalo
154 članov, s sopotniki nas je bilo 200. Vozili smo po bližnji okolici, v sobotnem popoldnevu smo se zbrali v Piceriji Ona. Pridružili so se nam gostje iz Avstrije in z nami
zaključili svojo turistično vožnjo po Notranjski.

Srečanje s predsednikom FIVE, Urban A. Demšar in g. Bonzom,
31.8.2001.

Jesensko srečanje, Emil Sladič, Brane Šnajdar, 15.9.2001.

DOGODKI MED LETOM
- Obiska sejmov v Münchnu, Regie Emilie, Rosenheimu, Imoli in Padovi se je udeležilo 345 članov.
- 15 članov se je podalo na Zimski rally Kras.
- Udeležili smo se prireditev v Tuštanju in Ljutomeru.
- 28 članov se je udeležilo Rallyja v Metliki.
- 8 članov se je udeležilo »Lova na lisico« na Krmelju.
- 12 članov je bilo prisotnih na srečanju v Slovenski Bistrici.
- 15 članov se je odpeljalo preko meje na srečanje v Celovec.
- Preko 30 članov se je udeležilo Turističnega rallyja v
Kočevju.
- 4 naši člani so bili na kamniški prireditvi.
- 5 članov se je udeležilo rallyja Janeza Puha v Ljutomeru.
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2002
je seznanila Verica Kamnar. Da v klubu poteka vse brez
problemov, pa je povedal predsednik NO, Anton Zalar.
Na tem zboru je bil na mesto podpredsednika kluba
imenovan Miran Vrbinc, v izvršni odbor je bil izvoljen
Brane Šnajdar. Na mesto zakonitega podpisnika dokumentov je imenovan Franc Gruden.
V nekaterih točkah je bil spremenjen statut; spremenjen je sedež - Šmarska cesta 3, spremeni se napis v glavi
kluba, namesto »starih vozil« v »starodobna vozila«, spremenjen je člen o nasledstvu; v primeru prenehanja kluba
se vse prenese na Občino Škofljica, uvede se podelitev priznanj za zaslužne člane (bronasto, srebrno in zlato).
Predstavljen je bil tudi programsko poslovni načrt za
leto 2002. Osrednja naloga v letu 2002, pa vse do leta
2005, je pridobitev večnamenskega prostora, v katerem
bi klub lahko bolje razvijal svojo dejavnost. Postavitev
stalne zbirke najbolj atraktivnih vozil članov v prave ambiente (stare mehanične delavnice) bi za kraj pomenila
svojevrstno zanimivost, ki bi privabljala tudi obiskovalce iz drugih krajev v vseh letnih časih. Za svoje ambicije
imamo tudi strokovno podlago s strani Tehničnega muzeja
v Bistri. V tem objektu bi našle prostor zaokrožene zbirke
tehnične dediščine iz naših krajev s poudarkom na vozilih.
Poleg te osnovne naloge, se bodo v tem letu izvajala
izobraževanja članstva, obiskovanje strokovnih sejmov
doma in v tujini, sodelovanje s sorodnimi klubi, sodelovanje na občinskih prireditvah, organizacija srečanj in drugo.

Kras Sežana: Emil Sladič, Brane Šnajdar, Marjan Golob, Franc Meden, Jože Zalar, Jože Sašek, Miran
Vrbinc, Albin Šturm, Polde Omahen, 2001

Kras Sežana: Albin Šturm, Lado Dolinšek, Brane Šnajdar, Franc Drobnič, Polde Omahen, Franc Meden,
Emil Sladič, Jože Sašek, Miran Vrbnic, Marjan Golob, Franc Golob, Doroteja Golob, 2001

7. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV STARODOBNIH VOZIL
Oldtajmeristom smo zaželeli srečno vožnjo.

OBŒNI ZBOR

Milan Belec se je izkazal kot umetnik.
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15. februarja je v Motelu Grosuplje potekal občni zbor
društva. V delovno predsedstvo je izvršni odbor predlagal:
Emila Sladiča, Milko Žgajnar, Verico Kamnar in Franca
Grudna.
Predsednik Franc Gruden je podal poročilo o prireditvah, ki so se dogajale v preteklem letu, o stanju financ nas
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Predsednik Franc Gruden je izrekel sedmo dobrodošlico množici obiskovalcev, občanom Škofljice in vsem udeležencem, tako članom, kot gostom, ki prihajajo iz drugih
krajev Slovenije.
Pozdravom se je pridružil župan Občine Škofljica, Jože
Jurkovič, in dodal: »Kolo kot rotacijski del ostaja v tehniki
še naprej nepogrešljiv element. Naj bo na »biciklu«, na
avtomobilu ali na koleslju. Želim, da bi na »kolesih« doživljali še bogatejše življenje, in si kljub vse večji vrtilni hitrosti vzeli več časa za srečanja in prijateljevanja, kakršno
je današnje na Škofljici«.

Na nekdanji dan mladosti, 25. maja, so se na Škofljici
iz vseh krajev Slovenije ter iz Avstrije in Hrvaške zbrali
ljubitelji starejših vozil na tradicionalno 7. Vseslovensko
srečanje ljubiteljev starodobnikov. 336 ponosnih lastnikov
je pripeljalo svoje motorje, mopede, trikolesnike, limuzine, kabriolete, džipe, tovornjak in nekaj traktorjev. 206
motornih koles je zasedlo svoj prostor, 130 avtomobilov je
parkiralo na prireditvenem prostoru. Srečanja se je udeležilo 176 naših članov. Najstarejša med avtomobili je bila
Balilla, letnik 1934, ljubljenka Frančiška Zalaznika.

Zloščeni lepotci, navdušena množica.
Deutz Primoža Štajnarja z mladimi ljubitelji starodobnikov.

Prodaja emblemov na sejmu pri šoli.
Kmetijski starodobniki – traktorji.

Franc Gruden, Ivan Jordan.

Nemška vojska na Škofljici.

Sem najbolj zanimiv? Lastnik Jože Mejač.

Trasa 68 kilometrske promocijske vožnje je potekala iz Škofljice do Pijave Gorice, Turjaka, Rašice, Roba,
Zapotoka in Golega v Škrilje. Na enournem postanku, po
premaganem napornem klancu, so si vozila oddahnila, vozniki in njihovi spremljevalci so si privezali dušo s pijačo
in manjšim prigrizkom.
Spustili smo se proti Igu do Bresta, Tomišlja in Jezera do Podpeči. Naselje Podpeč je znano po kamnolomu,
ki je danes zaščiten kot naravna vrednota. Manjši izkopi
podpeškega marmorja, v katerem so bele lupine fosilnih
školjk v temno sivem apnencu, so namenjeni le za resta-

Puch TF 250, letnik 1952

Sprejeli so nas krajani Škrilja.

Zanimanja za dele je precej.

Župan Občine Škofljica, dr. Jože Jurkovič, pozdravlja udeležence.
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Ne samo deli, tudi prava oprema.
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Voznik Franc Furlan, sovoznik Metod Kavšek.

Metod Kavšek podeljuje pokal Vidi iz Fičo kluba Velenje.

vriranje objektov. Jeklene konjičke smo ustavili na podpeškem vzletišču oz. letališču. Tu se lahko dvignete pod
nebo z baloni, helikopterji, motornimi letali in opazujete
svet pod vami iz ptičje perspektive.
Po ponovnem enournem postanku smo se zapeljali
mimo vasi Lipe, Črna vas do Lavrice in nazaj na Škofljico.
Mesarstvo Blatnik je pripravilo kosilo, zatem smo prejeli
lične spominske pokale.

proizvodnji je bil začetek serijske proizvodnje avtobusov
TAM Pionir 3600 na TAM-ovih šasijah, leta 1956. Karoserija se je spet preimenovala v Avtomontažo, leta 1999 je
šlo podjetje v stečaj.
Tomaž Poje in Primož Štajnar, vsak v svojem članku
poudarjata pomen ohranjanja tehnične dediščine tudi na
področju kmetijske tehnike, predvsem traktorjev. Traktorji Deutz izvirajo iz najstarejše tovarne motorjev na svetu. August Otto je začel s prvo proizvodnjo v letu 1864 v
nemške Kölnu. Leta 1927 so predstavili traktor z dizelskim motorjem.

Zatopljena v pogovor, Ljudmila Žgajnar in Julij Mikec.

Veseli smo, da so opazili naša prizadevanja.

Dan smo preživeli lepo, v vožnji po prelepi pokrajini,
na nebu ni bilo oblačka, sijalo je sonce, v soncu so sijali
naši starodobniki.
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Boris Brovinsky predstavlja kratek zgodovinski pregled proizvodnje avtobusov na Slovenskem. Industrija
motornih vozil današnje Slovenije ima svoje korenine v
kolarsko kovaških delavnicah, ki so izdelovale karoserije
na šasije z motorji evropskih proizvajalcev.

V tridesetih letih 20. stoletja je bil glavni konstruktor
pri Avtomontaži Stanko Bloudek, bolj poznan kot konstruktor letal in športnih objektov. V Jugoslaviji je bil
prvi, ki se je lotil izdelave varjenih karoserij iz jeklene
pločevine. Avtomontaža se je po drugi svetovni vojni preimenovala v Karoserijo. Izdelovali so avtobusne karoserije na vozilih, ki so bila vojni plen. Pomemben mejnik v

Andrej Črnjač in Bojan Strašek sta skupno predstavila
NSU pod naslovom Rojen pred 101 letom, a dočakal le
nekaj nad 60 let. V Riedlingenu ob Donavi sta leta 1873
dva mlada mehanika, Christian Schmidt in Heinrich Stoll
ustanovila delavnico za proizvodnjo pletilnih strojev. Že
leta 1880 sta se razšla, Schmidt je kupil star mlin v Neckarsulmu. Mlinska kolesa, ki jih je poganjala rečica Sulm,
so ustvarjala dovolj energije za pogon stružnic in strojev.
Schmid je leta 1884 umrl, podjetje je prevzel svak Gottlib
Banzhaf, preimenovalo se je v »Neckarsulmer Strickmaschinen - Fabrik Ag«.
Potreba po pletilnih strojih je upadla, preusmerili so
se v proizvodnjo visokih koles (prednje kolo je merilo v
premeru skoraj 1,5 m), a kmalu so prešli k tako imenovanim varnostnim kolesom. Pred letom 1890 so precizno
izdelovali karoserije za avtomobilske tovarne Daimler/
Maybach in Peugeot. Leta 1900 so v NSU-ju izdelali prek
5.000 koles. Leta 1901 so se osredotočili na prve prave
motorje s sedmimi konji moči, vodno hlajenimi, s štiritaktnim, dvovaljnim motorjem. Zlati časi Necksulmerjev
so se začeli, ko je v Nemčijo prišel angleški konstruktor
Walter William Moor. Športni modeli motornih koles so
zmagovali eno za drugim.
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V letu 2002 je bilo pregledanih 55 vozil, vsa so ustrezala kriterijem za pridobitev certifikata o originalnosti vozila.

Leta 1957 se je začela proizvodnja zadnjega NSU-jevega motocikla Maxi 175, ki je bil v proizvodnji do leta
1964. Začel se je čas avtomobilizma. Leta 1969 se je tovarna NSU združila s tovarno AUDI, leta 1983 pa se je
zaključila proizvodnja avtomobilov pod znamko NSU.
Tovarna Pretis v mestu Vogošča pri Sarajevu, je leta
1958 pričela z licenčno proizvodnjo modelov Maxi 175
ter Prima III in V.
Bogdan Knavs v članku Redek, a zato najbolj iskan
model BMW, opiše nov motocikel BMW R68, top model,
ki ga je tovarna predstavila v jeseni 1952. Nekaj teh motociklov je kupila tudi vlada nekdanje Jugoslavije, predvsem
za potrebe spremljanja obiskov visokih politikov.

JESENSKO SREŒANJE
Jesenskega srečanja se je udeležilo 165 članov, skupaj
s sopotniki nas je bilo 194. Pridružili so se nam tudi gostje iz Jeep Cluba Ljubljana. Zapeljali smo se do Podpeči
ter mimo Lip in Črne vasi nazaj na Škofljico. Vse kar se
vidi, čuti in doživlja v Črni vasi in na Barju ima posebno
vrednost. Prvi radovedneži, ki so spoznali lepoto tega območja, so se tu naselili leta 1825. Leta 1830 so ustanovili
prvo naselbino po imenu Volar, predhodnico Črne vasi. Istega leta sta si novozgrajeno cesto ogledala avstrijski cesar
Franc in cesarica Karelina.
Po dobri uri in pol vožnje smo se zbrali v Piceriji Ona,
kjer se je končalo naše zadnje klubsko druženje.

CERTIFIKAT

TEHNIŒNI KOMISARJI
Za ocenjevanje in ugotavljanje istovetnosti starodobnega vozila, v skladu s pravilnikom Zveze in pravilnikom
FIVA, imenuje Zveza SVS tehnične komisarje. Tudi v našem klubu smo v tem letu pridobili štiri tehnične komisarje s strokovnim izpitom za pregled vozil.
Za tehničnega komisarja se predlaga in imenuje moralno neoporečna oseba, s strokovnim znanjem iz motoroznanstva, restavratorstva ter poznavanjem pravil. Navedena znanja dokaže kandidat s prisotnostjo na predavanjih in
seminarjih Zveze SVS ter z opravljanjem testa za pridobitev in potrjevanje licence. Licenca za tehničnega komisarja se izda ločeno za ocenjevanje motornih koles in ločeno
za avtomobile in ostala vozila.
Licenco za pregled motorjev sta pridobila Stane Malovrh in Bogdan Knavs, za ostala vozila Anton Okoren
in Franc Gruden. Leta 2011 se je tehničnim komisarjem
v klubu pridružil Aleš Čarman, strokovnjak za terenska
vozila ter Urban A. Demšar, nekdanji predsednik Zveze
SVS in častni predsednik Zveze SVS in sedanji član OTC
Škofljica.
Vsako leto so v januarju dodatna izobraževanja komisarjev za podaljšanje veljavnosti licenc. Na vsakem usposabljanju je pet predavateljev, obravnavajo različne teme
od restavriranja do urejanja dokumentov.

Podpeč

Pregled vozil za pridobitev izkaznice o starodobnem vozilu.
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Pridobitev certifikata pomeni, da vozilo izpolnjuje pogoje starodobnega vozila in da ima zato nekatere ugodnosti pri vključevanju v redni promet. Poleg certifikata lahko
član pridobi tudi kovinsko ploščico Zveze SVS s podatki
o vozilu in njegovi razvrstitvi v kategorijo. Poznamo kategorijo »A«-1. Vozilo doseže po tabeli ocenjevanja od 81
do 100 točk. V kategoriji »B«-2 vozilo pridobi od 46 do 80
točk in v kategoriji »C«-3 od 30 do 45 točk. Najdražja je
izkaznica »C«-3, s čimer bi lastnike vozil vzpodbudili, da
do naslednjega pregleda svoje vozilo primerno obnovijo.
Veljavnost izkaznice je 5 let.
Pregledi vozil se opravljajo štirikrat letno. Glede na
želje članov, da si čimprej uredijo dokumente, se vozila
lahko pripeljejo tudi na sestanek, ali se preglednik oglasi
pri njih na domu.
Predsednik tehnične komisije Zveze SVS ima pregled
in statistiko o izdaji izkaznic starodobnih vozil.

ØPORTNI KOMISARJI

- 8 članov se je zapeljalo na srečanje v Kamniku.
- 5 članov je vozilo rally Janeza Pucha v Ljutomeru.
- Pri Piceriji Ona sta bila organizirana spomladanski in
jesenski tehnični sejem.
- Na vsaki prireditvi v Sloveniji je bil prisoten vsaj en
naš član.
- Klub je imel 24 sestankov in 4 sestanke izvršilnega odbora.
- Število članov konec leta 398.

Posadka iz OTC Škofljica v Ljutomeru.

V tem letu so bili imenovani tudi trije športni komisarji: Mihael Gusti Jamnik, Jože Sašek in Franc Gruden.
Športnih tekmovanj nismo prirejali, vsako leto v aprilu pa
potekajo usposabljanja.

DOGODKI MED LETOM
- 328 udeležencev je obiskalo sejme v Münchnu, Regie
Emilii, Rosenheimu, Imoli in Padovi.
- 18 članov je sodelovalo ali spremljalo dogajanje na
Zimskem rallyju na Krasu.
- Beležimo udeležbo naših članov v Ljutomeru in na Katarini.
- Prvenstva za starodobna vozila, katerega prireditve so
potekale celo leto, se je udeležilo tudi nekaj naših članov. Prvenstvo Zveze SVS za vozila, izdelana pred letom 1940, je osvojil Frančišek Zalaznik s Fiat Balillo,
letnik 1934. V kategoriji prikoličarjev in vozil na treh
kolesih, je Andrej Rebolj z BMW Isetto zasedel 3. mesto v skupni razvrstitvi.
- 12 članov se je udeležilo srečanja v Juršincih.
- 24 članov se je pridružilo srečanju ljubiteljev starodobnikov v Vodicah.
- 15 članov je sodelovalo na srečanju v Slovenski Bistrici, kjer se počutimo kot doma.
- 8 članov se je udeležilo »Lova na lisico« na Krmelju,
ni se nam izmuznila.
- 20 članov je sodelovalo na Turističnem rallyju v Kočevju.

Spominska vožnja, Šentvid pri Stični, postanek na železniški postaji:
Jože Toni, Martin Režek, Franc Bedenčič, Metod Kavšek, Janez Repar,
Franc Gruden, Franc Furlan, Miro Globočnik, Franc Meden, Stane
Grmek, Jože Peček.

Triumph RLS 170, letnik 1934
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2003
sejmih v tujini, priprava domačih tehničnih sejmov, zbiranje sredstev za delovanje društva.
Med najpomembnejšimi dogodki tega občnega zbora
je bilo razvitje društvene svečane praporske zastave z znakom. Rumena barva simbolizira sonce, svobodo in zlato.
Ko rumeno primerjamo s soncem, nam simbolizira svetlobo, vedrino in optimizem. Pomembna lastnost rumene
barve je njena komunikativnost. Rumena barva velja tudi
za barvo zrelosti. Tudi ljubitelji starodobnikov smo pokazali svojo zrelost z odločitvijo ohranjanja tehnične dediščine.
Znak društva je umeščen v sredino svečane praporske
zastave. To je krog, v katerem sta motor in avtomobil.
Krog simbolizira popolnost, homogenost in odsotnost razločevanja ali delitve. Krog predstavlja tudi čas. V času je
mogoče gledati na tri načine. Najprej je preteklost, včeraj, nekaj kar je za nami in nas spremlja v sedanjost. Naša
preteklost živi življenje v sedanjosti. Prihodnost nam ni
zagotovljena, odslikavala bo našo sedanjost. V krogu se
vidi tudi naše ohranjanje starodobnikov, krog predstavlja
naše stanje zavesti.
Prapor se postavlja navpično. Razmerje med širino in
dolžino je 70 x 140 cm.
Praporsko zastavo sta razvila predsednik kluba, Franc
Gruden in župan Občine Škofljica, Jože Jurkovič. Sledil je
blagoslov svečane zastave, ki ga je opravil gospod župnik,
Jože Tominc.

OBŒNI ZBOR
Sedmi občni zbor društva se je odvijal 21. februarja
v prostorih Hotela Grandvid. Po poročilih, ki so jih podali predsednik Franc Gruden, blagajnik Metod Kavšek
in računovodja Verica Kamnar ter Anton Zalar v imenu
Nadzornega odbora, se je razvila krajša razprava in potrdil
zaključni račun za leto 2002.
Na mesto podpredsednika - sekretarja je bil izvoljen
Stane Malovrh, Brane Šnajdar je bil izvoljen na mesto tajnika.
V planu za leto 2003 je prvenstveno postavljeno organiziranje Vseslovenskega srečanja ljubiteljev starodobnih
vozil v maju, jesenskega srečanja, udeležbe na strokovnih
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Razvitje in blagoslov svečane zastave - prapora OTC Škofljica na
Občnem zboru 21. februarja 2003 v hotelu Grandvid: predsednik
kluba, Franc Gruden; župan Občine Škofljica, dr. Jože Jurkovič;
župnik Jože Tominc. Zastavo je oblikoval Iztok Lipovšek.
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Predsednik se je zahvalil Iztoku Lipovšku za pripravo
idejne zasnove svečane praporske zastave in oblikovanje
vseh simbolov, ki jih uporablja OTC Škofljica. Zastava in
vsi simboli društva so pravzaprav prispevali k razpoznavnosti kluba.
Franc Berčon in Tone Gradišar sta Francu Grudnu poklonila vitražno sliko, delo F. Berčona v zahvalo za vodenje kluba.

Startalo je 356 vozil, 216 motoristov in 140 avtomobilistov iz Slovenije in tujine. 215 je bilo udeležencev iz
našega kluba.

Aero 500, letnik 1928, Tone Gradišar

Člani kluba so Francu Grudnu podarili v vitražu izdelanega
starodobnika, delo Franca Berčona.

8. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV STARODOBNIH VOZIL

Predsednik kluba, Franc Gruden, je v svojem pozdravu
dodal naslednje misli: »Škofljica je postala med ljubitelji
vozil častitljivih let svojevrsten dogodek, ki je prerastel
pričakovanja nas samih. Ko smo začenjali, si niti pomisliti
nismo upali, da bomo kdaj gostili tako veliko število udeležencev in vozil. Ob lanskem slovesu mi je mlajši lastnik
starodobnika dejal: »Če ne bi bilo škofljiške prireditve, bi
si jo bilo treba izmisliti. Škofljica je zakon za starodobnike!«
Škofljica ponovno gosti »cvet« starodobnih vozil Slovenije in mnoga atraktivna vozila iz tujine. Ljubiteljstvo
prerašča v gibanje in to nas najbolj veseli. Z udeležbo na
današnji prireditvi dokazujete, da zanimanje za tehnično
dediščino ne bo zamrlo.«
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Župan Občine Škofljica, dr. Jože Jurkovič, je pred
startom nagovoril udeležence in obiskovalce: »Ko se dan
občutno podaljša in se sonce vzpenja vse više na nebesni
obok, in se dnevne temperature dvignejo nad temperaturo
čebeljega leta, se na naših cestah pojavi še več »motorizacije«.
Med vsem rojem zloščene pločevine, so kot posladek
vse pogostejši naši starodobniki, ki jim lastniki privoščimo samo lepše vreme in zmerno hitrost. Zvok starodobnikov izstopa iz splošnega vrveža in za njim marsikdo obrne
glavo in ga ujame s pogledom. Maj je tukaj. Današnji dan
bo dan paše za oči, naj bo tudi dan zadovoljstva nad ohranjenimi vozili in dan tehnične kulture in prijateljstva.
Hvala za vsa vaša prizadevanja. In še veliko zadovoljnih dni ob vaših starodobnikih vam želim!«

Vabilo na srečanje 24.5.2003.

Ford truck T, letnik 1926, tovor - spominski pokali srečanja, lastnik
Jure Mrzel (žal je vozilo uničeno).

Postanek na Rašici.

Začetek promocijske vožnje.

Rašica, rojstna vas Primoža Trubarja.

Po 11. uri so zahrumeli motorji in že se je kadilo iz
auspuhov proti Pijavi Gorici, Turjaku in Rašici. Tu so se
starodobna vozila ustavila. Prostora je bilo bolj malo, zato
se je kolona razpotegnila ob cesti proti Robu. Rašica je poznana predvsem po protestantskem duhovniku in utemeljitelju slovenskega knjižnega jezika, Primožu Trubarju. Po
očetu se je pisal Malnar, Truber oz. Trobar se je pisala njegova mati. Prvi slovenski knjigi, Katekizem in Abecednik,
je napisal leta 1550, podpisal se je kot »rodoljub ilirski«.
Na Rašici se križajo ceste in poti proti Velikim Laščam, Dobrepoljski dolini in Muljavi, proti Ljubljani in
proti Robu ter Rutam. Že v davnini je bilo na tem križišču
zelo živo, tu je bila mitnica. Bogato fužinarstvo ob potoku Raščica je prispevalo k gospodarskemu povezovanju z
Evropo.
Slikoviti Temkov mlin so velikolaški zanesenjaki preuredili v Trubarjev gaj, ki ga krasijo lepa okolica ob potoku,

spominska soba v nekdanjem mlinu, s Tršarjevim kipom
Primoža Trubarja ob vhodu, galerija v gospodarskem poslopju, žaga, dvokrilni kozolec, prodajalna spominkov,
gostišče Trubarjev hram...
Po krajšem polurnem postanku na Rašici, kjer so se
udeleženci odžejali, motorji vozil pa ohladili, smo se preko Roba namenili v Zapotok. Zapotok je naselje v občini Ig. V bližini se nahaja Kurešček (826 m), do katerega
iz vasi vodi označena pot. Ime je dobil v obdobju turških
vpadov, saj so na njem kurili kresove, ki so opozarjali na
turško nevarnost. Kurešček je privlačna izletniška točka,
tja spomladi in jeseni radi prihajajo planinci. Kurešček je
zadnja leta vse bolj priljubljen romarski cilj vernikov, tudi
z večjega dela Evrope. Cerkev Marije Kraljice miru je edina na Slovenskem, ki je posvečena Kraljici miru.
V Zapotoku smo se ustavili dobro uro. Privabili smo
vaščane, zlasti pa precej vikendašev, ki se radi umaknejo
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Postanek v Zapotoku.

iz mestnega vrveža na zeleno podeželje. Bili so prijetno
presenečeni ob pogledu na številne starodobnike, nad lepoto in ohranjenostjo premične tehnične dediščine.
Pot se je nadaljevala čez naselje Škrilje, Ig, Iško vas do
hipodroma Vrbljene. Člani Turističnega društva Krim so
naši stalni gostitelji, vsako leto nas pričakajo s kulturnim
programom iz ljudskega izročila, tudi oni ohranjajo vse
lepe običaje iz preteklosti in jih predajajo mlajšim rodovom.
Nadaljevanje poti se je odvijalo preko Tomišlja, v Lipe,
Črno vas, na Lavrico in po prevoženih 64 kilometrih smo
se zbrali na cilju, na Škofljici. Zadovoljni smo bili, predstavili smo svoja vozila iz preteklosti ljudem v krajih,
katere smo ta dan prevozili. Veseli smo bili tudi, ker so
našo prireditev obiskali tudi mediji in o tem poročali širši
slovenski javnosti in morda celo katerega vzpodbudili k
razmišljanju o ohranjanju vsakršne tehnične dediščine.
Pokali, ki smo jih prejeli vsi udeleženci, nas bodo spominjali še na eno uspešno prireditev kluba. Zahvala gre
vsem članom, ki so sodelovali pri organizaciji, kakor tudi
vsem sponzorjem in donatorjem, ki so s svojimi sredstvi
pripomogli k realizaciji srečanja.

Moto Guzzi GTV 500, letnik 1940

Ford Taunus 12M, Franc Zupančič, blagajnik Zveze SVS

BMW 501, letnik 1951

Najstarejši udeleženec srečanja Jože Komljanec z motorjem Indian.

Zahvala za pomoč pri organizaciji prireditve.
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Mercedes 220 cabrio z gosti.

O našem dnevu je pisalo v Dnevniku, 26.5.2003

Izdan je bil bilten Starodobnik. Prispevke zanj so prispevali člani kluba.
Stane Malovrh je vzel pod drobnogled motocikle iz bavarske tovarne BMW od leta 1923 do leta 1945. BMW
je znan kot najuspešnejši izdelovalec motociklov in avtomobilov. Korenine podjetja segajo v leto 1913, ko je Karl
Friedrich Rapp, znani in uspešni inženir v nemški letalski
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družbi, v Münchnu ustanovil svoje podjetje. Delavnica
se je usmerila v izdelovanje letalskih motorjev. Zaradi finančnih težav je podjetje prodal. Kupila sta ga Avstrijca
Franz-Josef Popp in Max Fritz, ki sta jo preimenovala v
Bayerische Motoren Werke, krajše BMW. Logotip oziroma znak podjetja je bil zasnovan po letalskem propelerju,
bel propeler na modrem nebu. Pred 80 leti, 28. septembra
1923 je bil predstavljen prvi BMW motocikel z nazivom
BMW R32. Prvi avto je bil izdelan 22. marca 1929 po
licenci angleškega Austin Seven.
Filip Filipidis je pod naslovom - Od tovarne igrač, izdelovalca lokomotiv, a uveljavil se je z motocikli - opisal
razvoj tovarne Zündapp do leta 1930. Ustanovitelj firme
Zündapp je Fritz Neumeyer. Večino svojega življenja je
vložil v tehniko izdelovanja motorjev in motornih koles.
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Leta 1903 je prevzel firmo Köllisch v stečaju in jo postavil na noge z izdelovanjem igrač, avtomobilskih delov
in manjših lokomotiv. Med prvo svetovno vojno je 1.600
zaposlenih izdelovalo topovske tulce in vžigalne kapice.
Leta 1921 je pričel z izdelovanjem motornih koles z
geslom »motor za vsakega.« Motorji so bili domiselno in
kakovostno izdelani, tovarna je slovela kot najmodernejša,
izvažal je tudi v Ameriko. Zündappova motorna kolesa so
se s svojo kvaliteto dokazala na številnih tekmovanjih, kar
je bil tudi vzrok za dobro prodajo po celem svetu.
Primož Štajnar ugotavlja, da se srečanja na Škofljici udeležujejo tudi ljubitelji starodobnih traktorjev. Tudi
traktorji in drugi kmetijski pripomočki sodijo v zbirko tehnične dediščine. Traktorji so dobro ohranjeni, obnovljeni,
vsi pa v veliko veselje lastnikov.
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BMW R60, letnik 1968

BMW R51/3, letnik 1954

DOGODKI MED LETOM

JESENSKO SREŒANJE
Na jesenskem srečanju, 27. septembra, se je zbralo
145 članov in 32 sopotnikov. Startali smo na Škofljici, se
popeljali preko Šmarja-Sapa do Št. Jurija in Ponove vasi.
Št. Jurij je gručasto naselje v zahodnem delu Dolenjskega
podolja. Ponaša se s pestro zgodovino. Še danes je vidna
rimska pot od Grosuplja na Cerovo, Št. Jurij, Velike Lipljene in Škocjan. Naše srečanje smo s kosilom zaključili
v Gostilni Lovor v Mali vasi. Ob tej priložnosti smo nekatera vozila fotografirali za koledar prihodnjega leta.
Nedaleč od gostilne se nahaja Županova jama, čudoviti
podzemni svet Dolenjske, čudežni svet brez sonca, ki vabi
v svoje dvorane, ki so jih skozi tisočletja ustvarjale kraške
vode. Leta 1926 jo je odkril Josip Perme, župan tedanje
občine Šentjurij, od tod tudi njeno ime.

Knjiga vtisov, razstava v Železniškem muzeju.

RAZSTAVA STARODOBNIKOV V
ÆELEZNIØKEM MUZEJU
Od predstavitve prvega motocikla z oznako R32 iz tovarne BMW je preteklo 80 let. Glede na to, da je v našem
klubu veliko vozil te tovarne, smo se odločili, da pripravimo 4. in 5. oktobra razstavo v Železniškem muzeju v
Ljubljani.
Motorno kolo R32 je bilo predstavljeno leta 1923. Motor, boxer izvedbe, je postavljen prečno na smer vožnje.
Menjalnik je imel tri prestave z menjalno ročico, ki je bila
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Vabilo na razstavo starodobnikov v Železniškem muzeju v Ljubljani,
4. in 5.10.2003; 80 let predstavitve prvega motocikla z oznako BMW
R32.

vodena v kulisi na rezervoarju. Prenos na zadnje kolo ni
imel več verige ali jermena, ampak kardansko gred. R32 je
imel 494 ccm in moč 8.5 KM pri 3300 o/min. Premer bata
in hoda sta bila 68x68 mm. Uplinjač je bil premera 22 mm
in je bil njihov lastni proizvod. V prvi izvedbi je bil R32
brez prve zavore, katero je dobil šele z modelnim letom
1925. Izdelovali so ga v letih od 1923 do 1926 in sicer v
3.090 primerkih.
Razstavo so obiskali predvsem naši člani, pogrešali
smo obiskovalce od drugod.

- Obiskali smo sejme v Münchnu, Regie Emilii, Imoli,
Padovi in Rosenheimu, bilo nas je 334.
- Na Zimskem rallyju na Krasu smo bili najštevilčnejša
ekipa, v mrzlem januarskem dnevu se nas je proti Sežani odpravilo 15.
- Člani so se udeležili prireditve v Ljutomeru, 12 članov
je sodelovalo v Juršincih, 15 v Slovenski Bistrici, 24 na
rallyju v Metliki, 23 na Turističnem rallyju v Kočevju, 17 v Vodicah, 8 v Kamniku. Po nekaj članov se je
udeležilo vsake prireditve v Sloveniji. Trije člani so se
udeležili 6. vožnje starodobnikov in športnih vozil za
Nagrado Podutika.
- V velikem slogu nas je na dirki na Ljubelju predstavljal
Albin Šturm.
- V začetku marca je bil organiziran seminar za preglednike vozil. V marcu in oktobru je bilo pregledanih 70
vozil, ki so ustrezala kriterijem za pridobitev certifikata
o originalnosti vozila.
- Prisotni smo bili na predavanju o evropski zakonodaji
s področja starodobnih vozil.
- Udeležba na tehničnih sejmih je bila manjša od pričakovane, tako v spomladanskem kot jesenskem času.
- 20. junija smo se odzvali vabilu na proslavo ob dnevu
državnosti, na prireditev imenovano Mavrična Slovenija.
- Priprava klubskega koledarja.
- V sredini novembra so bili v Tehniškem muzeju Slovenije na gradu Bistra podeljeni pokali za Prvenstvo
Zveze SVS.
- Imeli smo 25 sredinih sestankov in 5 sestankov izvršnega odbora.
- Konec leta je v klubski imenik vpisanih 380 članov.
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2004
Izobraževalni seminar za tenične komisarje Zveze SVS, predavatelji:
Boris Brovinsky, Edi Glavič, Urban A. Demšar, 1.2.2003.

Opel Olympia, letnik 1952

OBŒNI ZBOR

Do Maribora za starodobnike ni predaleč.

Zündapp K500, letnik 1936

NSU Super Max, letnik 1967
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9. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV STARODOBNIH VOZIL

Podelitev pokalov za prvenstvo zveze SVS v Bistri.

Zahvala Nagrada Podutika.

20. februarja so se člani (156) zbrali na občnem zboru
v prostorih Motela Grosuplje. Po poročilih in sprejemu zaključnega računa, so bili člani seznanjeni z novimi pogoji
za včlanitev v klub, ki jih je pripravil izvršni odbor. Vloga za včlanitev v klub mora biti overjena s podpisi šestih
članov izvršnega odbora, vozilo mora biti staro najmanj
30 let, pregledano mora biti s strani tehničnih komisarjev.
Član dobi pripravniško izkaznico, pomagati mora pri organizaciji prireditev in se jih udeleževati, po dogovoru se
mora udeleževati tudi sestankov.
Župan Občine Škofljica, Jože Jurkovič, je poudaril
pomen OTC Škofljica, sam kraj Škofljica je dobil svojo
razpoznavnost prav zaradi starodobništva. Pohvalil je vse
člane zaradi njihovega odnosa do preteklosti, iz katere izhaja današnji dan.
Predsednik Zveze SVS, Urban A. Demšar je poudaril,
da je škofljiški klub eden izmed najbolj dejavnih klubov z
velikim številom članov, vsako leto je v njihovi lasti več in
boljših starodobnih vozil.
Metodu Kavšku je bilo podeljeno priznanje za vzorno
opravljanje dela blagajnika in drugih nalog v klubu. Dobitnik priznanja je bil tudi Albin Šturm za promocijo OTC
Škofljica, udeležuje se mnogih prireditev po vsej Sloveniji.

22. maja, tretjo soboto v mesecu, je Škofljica oživela.
356 starodobnih vozil; od koles, avtomobilov, motorjev,
džipov - k njim sodijo tudi primerne uniforme - in traktorjev, tudi tovornjak je bil med njimi, je do zadnjega kotička
napolnilo prireditveni prostor. Motoristov je bilo 216, avtomobilistov 140, od tega je bilo 215 članov našega kluba.
9. Vseslovenskega srečanja ljubiteljev starodobnih vozil
se je udeležilo več klubov iz Slovenije in tudi tujine. Vozila so bila bleščeče zloščena, poseben pridih jim daje krom.
»Ja, to so bili časi!« je vzdihnil marsikateri obiskovalec
in v njem se je prebudila nostalgija. Tistemu, po čemer
čutimo nostalgijo, bi lahko rekli tudi dobri stari časi, časi
z vonjem po naftalinu, to je hrepenenje po nečem, kar ne
obstaja več.
Dobrodošlico vsem zbranim, tako udeležencem kot
obiskovalcem, je izrekel predsednik kluba, Franc Gruden.
Zahvalil se je vsem, ki so s svojim prihodom pokazali zanimanje za ohranjanje tehnične kulture in vsem, ki so kakor koli pripomogli k izvedbi prireditve.
Pozdravom se je pridružil župan Občine Škofljice,
dr. Jože Jurkovič, in poudaril, da povezovanje ljubiteljev
prerašča državne meje. Z novim položajem Slovenije v
Evropi, se tudi društvenemu delu odpirajo nove, široke
možnosti.
Po 11. uri so se na start postavile skupine motoristov,
za njimi džipi in avtomobili. V spremstvu voznikov redarjev je karavana krenila proti Pijavi Gorici, Dragi, na Ig in
preko Iške vasi do hipodroma Vrbljene. Turistično društvo
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Triumph Spitfire MK II, letnik 1971, lastnik Metod Kavšek.

Vabilo na srečanje 22.5.2004.

V prijetni družbi.

»Najlepša hrošča« na prireditvi, pogovor med člani: Jože Škrjanc,
Anton Zalar, Franc Drobnič.

Krim je pripravilo krajši kulturni program. Enourni postanek je v druženju minil kot bi trenil. Pot se je nadaljevala
preko Tomišlja v Podpeč, nato do Notranjih Goric in Loga
do Brezovice, do Avtocentra Špan. Organizirane so bile
igre z gumami in tisti, ki je najbolj »potrofil« je bil bogatejši za par gum. Vozila so se vračala preko Podpeči,
Črne vasi na Dolenjsko cesto, Lavrico in nazaj na cilj, na
Škofljico. Številni gledalci, od najmlajših do starejših, so
se zbrali ob progi, po kateri so se podali starodobniki, stari
najmanj četrt stoletja.
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Revija Dobro jutro na naši prireditv.i

Po prejemu pokalov, so se starodobna vozila podala na
krajšo ali daljšo pot do doma.
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tociklov od leta 1945. Prvo motorno kolo, ki je bilo izdelano po vojni je imelo oznako R24. Testne modele so izdelovali ročno, serijska proizvodnja se je začela v decembru
1948. Do septembra leta 1950 so jih izdelali v 12.020 primerkih po ceni 1.750 DM.
Sledila je izdelava motornega kolesa z oznako R25, v
letih 1950 in 1951 so izdelali 23.400 primerkov. Naslednji
model R25/2 so izdelali v 38.650 primerkih v letih 1951
do 1953. Model R25/3 so izdelovali v letih 1953-1956,
postal je prava prodajna uspešnica 50-ih let, izdelali so
47.700 kosov. To motorno kolo je pri nas najbolj pogost
starodobnik znamke BMW.
Prodaja motornih koles je začela počasi upadati zaradi
večjega povpraševanja po avtomobilih. Naslednji model z
oznako R26 je dobil samo 30.236 kupcev, model R27 pa
samo še 15.364.

Člani so ponovno poprijeli za pero, v Starodobniku
lahko preberemo:
Filip Filipidis - Razvoj tovarne Zündapp od leta 1930
do II. svetovne vojne. Tovarna ni znana samo po motornih
kolesih. Leta 1932 so izdelali prvi avtomobil, konstrukcijo podvozja so povzeli po Porscheju, tip 12, karoserijo so
izdelali sami. Kasneje so šablono te karoserije odstopili
tovarni VW, kjer so iz nje razvili prvega hrošča.
Poskusili so s konstruiranjem dostavnega avta - Liferwagen, odprtega dvoseda s tremi kolesi. Leta 1933 so izdelali štirikolesni dostavni avtomobil, le v 300 primerkih.
Konstruirali so tudi večje osebne avtomobile s prostornino
motorja 2000 ccm, a so ostali samo pri prototipih.
Ves čas so izdelovali tudi motorna kolesa in leta 1933
na sejmu v Berlinu predstavili motorna kolesa z oznako K.
Do septembra 1933 so v tovarni izdelali stotisoče motorno
kolo in to je imelo oznako K 500. Vsi modeli K so bili
lepo oblikovani, njihovi motorji tihi, hitro so se prebili na
svetovni trg.
Leta 1936 so razvili nove modele z oznako KS, leto
kasneje so razvili nova štiritaktna enocilindrična motorna
kolesa DS 350, ki so se pojavila tudi na naših tleh. Leta
1939 je na dirki na Ljubelju zmagal Adolf Krug ravno s
tem modelom.
Stane Malovrh v tem Starodobniku objavlja članek:
Motocikli iz bavarske tovarne, razvoj enocilindričnih mo-
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Jože Zalar, Gregor Gruden
Jeep - Že pred prvo svetovno vojno so se pojavile težnje po vozilih, ki bi nadomestile konje, za dostop na neurejene terene. V ZDA so uporabljali prilagojena vozila,
takratna modela Dodge in Fordov Model T. To so bili začetki kasneje legendarnega »jeep-a«, najbolj znanega izvidniškega vojaškega vozila na svetu. Tehta ¼ tone in ima
pogon na vsa štiri kolesa.
Ameriška vojska je julija 1941 pri Willysu naročila izdelavo 16.000 vozil. V letu 1942 je tudi Ford Motor Co.
začel proizvodnjo modela MB. Oba modela jeepa so izdelovali do konca druge svetovne vojne. Proizvedeno je
bilo 361.000 Willysovih modelov MB in 278.000 Fordovih modelov GPW. Jeep ni bil zgolj ameriška proizvodnja,
proizvajali in sestavljali so jih v 26 državah. Jeepi so hitro
nadomestili motorje in motorje s prikolicami v vseh rodovih ameriške vojske. Vozila so bila različno opremljena,
približno 6.000 modelov je bilo uporabnih tako na kopnem kot tudi v vodi. Po drugi svetovni vojni je veliko
jeepov ostalo v Evropi, Srednjem Vzhodu, Severni Ameriki in Aziji.

repe. Kozolci so bili tudi prenočišča za popotnike, berače
in vandrovce.
Kozolcem se ne piše nič dobrega. Velike senene bale,
ovite v belo ali zeleno plastiko (dinozavrova jajca), naznanjajo spremembe.
Kozolcem moramo dati mesto, ki si ga zaslužijo v ljudskem stavbarstvu, saj so prave mojstrovine, s katerimi se
lahko Slovenci poistovetimo, imela ga je vsaka slovenska
domačija. Kozolec pa je najlepši, kadar je poln.

Srečanje pred kozolcem, slovensko arhitekturno posebnostjo, Jožeta
Nosana.

JESENSKO SREŒANJE
2. oktobra se je jesenskega klubskega srečanja udeležilo 145 članov. Pot nas je vodila po Dolenjski, s postankom
in pogostitvijo pri članu Jožetu Nosanu v Zgornji Dragi. Še
danes ne moremo pozabiti okusne zaseke in dobrega dolenjskega vina - »cvečka«. Pri njem smo se zadržali daljši
čas, tudi pod kozolcem toplarjem. Kozolec je nezgrešljiv
del slovenske etnološke dediščine. To je ponavadi lesena,
s strani odprta stavba za sušenje žita in trave. Kozolec je
značilen za slovensko podeželje in arhitekturo. Pretežno
80 % vseh kozolcev najdemo v Sloveniji, v deželi kozolcev, kozolec je tudi ena izmed prepoznavnosti Slovenije.
Kozolce so imeli radi otroci, v njih so se igrali skrivalnice, se gugali. Namenjeni so bili tudi praznovanjem,
novim mašam, izvedbam gledaliških iger in opravljanju
kmečkih del kot so: ličkanje koruze, obtrgovanje pese,

Franc Kalar - Codellijev avtomehanik, Jože Nosan, Ivan Janez
Korevec, Franc Gruden, Brane Šnajdar.

Na Nosanovi domačiji se nam je pridružil Franc Kalar.
Pri petindvajsetih letih je imel že svojo mehanično delavnico, ki je prerasla v podjetje Agroservis. Svojo dejavnost
je dopolnil z livarstvom. Poznan je tudi kot mehanik barona Codellija. Bil je tudi med ustanovnimi člani Avto moto
društva Šentvid pri Stični in Združenja šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica.

DOGODKI MED LETOM
- Kot vsako leto, so se člani z veseljem udeležili sejmov
v tujini, kjer so vneto ogledovali stojnice z raznimi
manjšimi in večjimi rezervnimi deli za svoja vozila.
332 nas je bilo v Münchnu, Regie Emilii, Rosenheimu,
Imoli in Padovi.
- V aprilu je potekalo izobraževanje športnih funkcionarjev.
- Na Krasu se nas je podalo 14. Čeprav je bilo mrzlo,
smo uživali v druženju.
- Med prvomajskimi prazniki so se člani udeležili prireditve v Ljutomeru in tudi drugih krajih Slovenije.
- 12 članov se je udeležilo srečanja v Juršincih, 15 v Slovenski Bistrici, 9 v Kamniku, 6 se jih je udeležilo Rallyja Janeza Pucha v Ljutomeru, 19 se jih je odpeljalo
konec avgusta do Vodic.
- V jesenskem času je bila številčna tudi naša ekipa na
Katarini, z avtobusom smo se odpeljali do Ljubelja in
vzpodbujali Albina Šturma.
- Spomladanski in jesenski tehnični sejem pri Piceriji
Ona na Škofljici je bil številčno dobro obiskan.
- Naši člani so se tako kot v preteklih letih udeležili Prvenstva Zveze SVS za starodobna vozila, konec leta
smo bili prisotni na razglasitvi rezultatov.
- Tehnični komisarji so v januarju opravili seminar, pregledali so 75 vozil v štirih terminih, vsa za ustrezala
kriterijem za pridobitev certifikata o originalnosti vozila.
- V decembru, na zadnjem sestanku, smo prisluhnili »puščavskemu lisjaku« Miranu Stanovniku. Iz prve roke
smo izvedeli o pasteh, ki čakajo tekmovalce na vzdržljivostnem rallyju Dakar, ki je znan tudi kot Pariz-Dakar. Prične se v Franciji, nadaljuje se preko Maroka,
Mavretanije, Malija z zaključkom Dakar v Senegalu.
Prva dirka je bila organizirana s strani Amaury Sport
Organisation leta 1978. Štartajo lahko tako amaterji
kot profesionalci, amaterjev je kar 80 %. Sodelujejo
motorji, avtomobili in tovornjaki. Teren je zahteven,
prečkati morajo puščavske sipine, blato, kameljo travo,
skale in na koncu mehke puščavske površine. Dolžina
etap je različna, od kratkih in takih, ki so dolge 800 do
900 km. Do leta 1995 je bil start vedno v Parizu, od
tedaj na različnih lokacijah. Večje težave tekmovalcem
povzročajo tudi temperaturne razlike.
- Klub je imel 25 sestankov, zbralo se je do 70 članov.
Na 5 sestankih izvršnega odbora so člani pripravljali
izhodišča za Vseslovensko srečanje na Škofljici.
- Konec leta naš klub šteje 370 članov.
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2005
10. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV STARODOBNIH VOZIL

Spomnili smo se Janeza Puha.

OBŒNI ZBOR

Seznam udeležencev prireditve na Ljubljanskem gradu, 9.5.2004.

Citroën Hy, letnik 1973

Sodelovanje na prireditvi ob Dnevu državnosti in otvoritvi dvojnega
križišča na Škofljici, 2004.
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Promocija kluba, vožnja na Ljubljanski grad: Peter Kaučič, Aleš
Čarman, Franc Gruden, Mirko Novak, Franc Zalaznik, Dušan Miler,
Mihael Jamnik, Anton Okoren.

Pozdrave iz Malezije pošilja Jože Peček.

Na občnem zboru, 25. februarja, smo se člani tudi tokrat zbrali v prostorih Motela v Grosuplju. Po poročilu o
delovanju kluba, finančnem poročilu in poročilu nadzornega odbora, so člani soglasno sprejeli zaključni račun za
leto 2004.
Potrjen je bil Poslovnik o delovanju kluba, razrešeno je
bilo dosedanje vodstvo kluba in izvoljeno novo.
Predsednik
Franc Gruden
Podpredsednik
Stane Malovrh
Tajnik
Emil Sladič
Blagajnik
Metod Kavšek
Pomočnik blagajnika
Brane Šnajdar
Nadzorni odbor: Anton Zalar, Aleš Horvat, Janez Kraškovic
Disciplinska komisija: Ivan Jordan, Jože Sašek, Polde
Omahen
Izvršni odbor: Franc Gruden, Stane Malovrh, Metod
Kavšek, Emil Sladič, Brane Šnajdar, Ivan Jordan,
Milan Stojaković, Miran Vrbinc, Jože Sašek, Franc
Meden, Dušan Miler, Tine Režek, Polde Omahen,
Filip Filipidis, Mihael Gusti Jamnik, Jože Petrič.
Naloge organizatorja obiskov sejmov prevzame Brane
Šnajdar. Predstavnik kluba v Zvezi SVS je Mihael Gusti
Jamnik. Predstavnik tehničnih komisarjev v Zvezi SVS je
Stane Malovrh.
V nadaljevanju je predsednik predstavil plan dela za
leto 2005. Urban A. Demšar, predsednik Zveze SVS, je
obrazložil delo Zveze in prisotnost našega kluba v njej.

Franc Gruden je 21. maja zaželel dobrodošlico zvestim
prijateljem in ljubiteljem starodobnih vozil iz Slovenije
in sosednjih dežel. Prisrčen pozdrav je naslovil tudi vsej
množici obiskovalcev ter občanom Škofljice, ki so prireditev že vzeli za svojo.
Izrekel je zahvalo občinskim svetnikom, občinski
upravi in županu Občine Škofljica, dr. Jožetu Jurkoviču,
ki so vsa leta imeli izjemen posluh za delo društva. Dobrodošlica in zahvala je veljala tudi vsem županom sosednjih
občin, ki jih starodobniki obiskujejo v okviru srečanja.
Zahvalil se je številnim novinarjem, fotoreporterjem in televizijskim snemalcem, ki o delu društva obveščajo širšo
skupnost. Posebna zahvala velja številnim podjetjem in
obrtnikom, ki s prispevki pomagajo do bogate vsebine prireditve, prav tako pa gre zahvala vsem sodelavcem - članom OTC Škofljica, ki s prostovoljnim delom omogočajo,
da je prireditev na taki ravni, da smo lahko upravičeno
ponosni.
Župan Občine Škofljica in član društva, dr. Jože Jurkovič, je ljubitelje starodobnikov nagovoril: »Letošnje
srečanje ljubiteljev starodobnikov bo še posebej prijetno.
Spomnili se bomo skromnih, a zelo zagnanih začetkov našega delovanja, kakor tudi nadaljnje rasti v desetih letih
društva. Številne prireditve, ki so združevale in povečevale prijateljevanje med nami, so ponesle po vsej Sloveniji
in tudi čez njene meje ime društva in z njim naših krajev
in občine. Za vse to se moramo zahvaliti društvu, posebej
g. Franciju Grudnu z vsemi ožjimi sodelavci. Lahko smo
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Ustavili smo se na hipodromu Vrbljene.
Ford truck T, lastnik Jure Mrzel.

ponosni, da se je društvo tako razširilo in s svojim kvalitetnim delom postalo vzor drugim.
Iskrene čestitke društvu ljubiteljev starodobnikov ob
desetem jubileju. Naj bo naše letošnje druženje prijetno in
koristno, da bo odmevalo v naslednje desetletje!«
Na prireditveni prostor so najbolj vneti ljubitelji prihajali kmalu po 8. uri in svoja vozila postavili po navodilih
redarjev. Organiziran je bil tudi tehnični sejem, prodajalci so že zgodaj razporedili svoje blago: rezervne dele
za avtomobile in motorje, pritegnile so tudi uniforme in
pokrivala, ki sodijo k oldtimerjem. Tudi precej strokovne
literature je bilo naprodaj. Kupiti je bilo možno tudi nekaj
drugih predmetov, ki sodijo v dediščino naše preteklosti.

Harley Davidson, Jule Kačič.
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Proti deseti uri so bila zbrana že vsa vozila. Na ogled
je bilo postavljenih 216 motociklov ter 142 osebnih avtomobilov, džipov in tovornjak. Obiskovalci so se sprehajali med njimi in jih z občudovanjem ogledovali. Slišati je
bilo: »Poglej, poglej! Takega sem imel jaz pred dvajsetimi
leti. Le zakaj sem ga prodal?« Manjši dečki so strmeli v
motorje: »Oči, jaz si bom takega kupil!«
Za veselo razpoloženje so pred startom zaigrali člani
Godbenega društva Vodice. Ob 11. uri so v dveh skupinah
najprej startali motoristi. Hrumenje motorjev, sivi izpušni
dimi, razpoloženje je bilo na višku. Vozniki so čakali vsak
na svojem motorju, navijali gas, popravljali očala, čelade,
pogledovali proti startni zastavici, se spustili na cesto in
krenili proti Pijavi Gorici.

Motorist Boštjan Bačar.

Dediščino bomo predali naslednjim generacijam.

Vevška godba na pihala, Vrbljene.

Pridružili so se jim vozniki džipov, ki med gledalci vedno vzbujajo posebno spoštovanje, tako z vozili, kakor s
svojim obnašanjem. Vozniki ter sopotniki raznih vojaških
činov mrko gledajo, pozneje pa z vedno bolj veselim nasmeškom. Vojaški oldtimerji večinoma izhajajo iz štiridesetih let prejšnjega stoletja. Zelena vojaška vozila, orožje
tistega časa in drugi predmeti, kažejo izredno zbirateljsko
strast. Lastniki so pripravljeni žrtvovati precej denarja, da
so njihovi vojaški starodobniki in oni sami videti čim bolj
originalni.
Po dvajsetih minutah je bila celotna karavana na cesti, motoristi - vodniki pa so začrtali smer promocijske
vožnje, iz Pijave Gorice do Drage proti Igu, preko Iške
vasi do hipodroma Vrbljene, kjer je bil planiran enourni
postanek. Naši jekleni konjički niso kasači, katerim je hipodrom namenjen, a med gostoljubnimi domačini smo se
dobro počutili.
Zapeljali smo se do Tomišlja in Podpeči, do Notranjih
Goric in preko Loga do Brezovice, do Avtocentra Špan.
Parkirali smo okrog poslovnega objekta, izrekli so nam
dobrodošlico in v nekaj besedah opisali svoje delo. Pomerili smo se v metanju kocke (napis Špan prinese nagrado), in v spretnostih z gumo. Okrepčali smo se s piškoti in
osvežilno pijačo.
Proti Škofljici smo se vračali preko Podpeči, Črne vasi
in Lavrice. Po prevoženih 58 km smo dosegli cilj. Vsa
vozila so se varno, brez nezgod, vrnila na startno mesto.
Zaključno slovesnost je obogatil nastop Godbenega društva iz Vodic. Navdušil je tudi ženski pevski zbor Laniške
predice.

Po prejemu spominskih pokalov, smo posedli za mizo,
postreženi smo bili z dobrim kosilom. Domov smo se vračali dobre volje, za nami je bilo deseto, jubilejno Vseslovensko srečanje ljubiteljev starodobnih vozil, katerega se
je udeležilo 215 članov.
Za izredno dobro izpeljano vožnjo in samo prireditev so poskrbeli redarji: Jože Sašek, Emil Sladič, Janez
Žgajnar, Jože Modic, Dušan Miler, Polde Omahen, Franci
Meden, Polde Kuhta, Peter Kaučič, Martin Režek, Marjan
Ciber, Janez Kraškovic, Gusti Jamnik, Franc Purkat, Lojze
Juvanc, Franc Dreven, Jože Petrič in Filip Filipidis.
Na majskem srečanju so udeleženci prejeli glasilo Starodobnik z zanimivimi prispevki.
Iztok Lipovšek v članku,
Ob 10. obletnici, razmišlja:
»Ko me je ducat ustanoviteljev
Oldtimer cluba Škofljica pred
dobrim desetletjem povabilo z
besedami: »Mi bi se pa nekaj
šli« in v nadaljevanju pristavili, da si želijo moje pomoči
pri nekakšni vsebinski zasnovi
tega, kar bi se oni želeli iti, sem
bil v precepu. O starih vozilih
nisem vedel kaj prida. Tudi o
prireditvah, ki so bile v zaho-

Iztok Lipovšek
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dni Evropi tedaj že tradicionalne, nič več kot to, da sem
leto pred tem v dolini Trente srečal nekakšno karavano
izjemnih starodobnikov, ki so se udeleževali nekakšnega
vztrajnostnega rallyja starodobnikov, ki je potekal po ozemlju Slovenije in ki me je je kot udeleženca rednega prometa na cesti presenetila in izjemno navdušila. Vedel sem,
da je moj privzgojeni čut do vsega, kar izpričuje našo dediščino in seveda spoštljivega odnosa do tega, ter v obrisih
posredovanih želja ustanoviteljev, da je torej vse to veliko
premalo za to, kar mi je od prvega trenutka odzvanjalo v
razmišljanjih.
Kako zasnovati prireditev, da ji bomo že na samem
začetku vcepili nastavke tradicije, da se bo iz leta v leto
nadgrajevala, razvijala, bila drugačna od drugih. Priznam,
ni me zanimala prireditev, ki bi bila namenjena zgolj prešernemu druženju članov domačega društva. Nenehno me
je spremljala misel, da mora biti to prireditev, ki bo zaznamovala kraj, ki mu bo zagotovila novo prepoznavnost v
državi. Kajti sloves Škofljice dotlej ni segal dlje od pesmi
Janija Kovačiča in je krepko pačil resnično podobo kraja.
Na drugem sestanku z vodstvom kluba sem kar malce
v strahu razdelil nekaj listov z nekakšno vsebinsko zasnovo prireditve. Bila je drzna. Zastavljeni so bili visoki cilji,
tako neznačilni za sicer skromno okolje. In predvideval
sem kar zajetna zagonska sredstva. Zaradi vsega tega sem
bil pripravljen, da bo vodstvo zavrnilo program. Na tistih
razdeljenih listih je bilo zapisano, da naj bi prireditev na
Škofljici v sila kratkem času postala ena največjih in naj-
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odmevnejših prireditev starodobnikov v Sloveniji. Precej
domišljavo bi izzvenelo, če sam ne bi verjel, da je to odgovor na tisto: »Mi bi se pa nekaj šli.«
Toda ljudje, ki so šele pred nekaj meseci društvo postavili na noge, so se z neprikritim navdušenjem spogledali
in prikimali. Morda so v tistem trenutku še bolj verjeli v
to, kar so prebrali, kot sem sam. Morda so pri sebi od samega začetka razmišljali podobno, le da si tega niso upali
povedati na glas.
Zasnova je škofljiške pionirje usmerila v ustvarjalno
izmenjavo zamisli, v nenehno nadgrajevanje vsebine prireditve. S tvornim vključevanjem znanj in izkušenj posameznikov je bil cilj dosežen veliko hitreje kot je bilo
načrtovano. Desetine marljivih klubskih delavcev je pripeljalo prireditev na raven, ki ne zbere le največ ljubiteljev
starodobnikov vsako leto, ampak je postavila nekatera kakovostna merila za vsa sorodna srečanja ljubiteljev starodobnikov v Sloveniji.
Ob prireditvi so zrasli novi kadri, ki vsako leto suvereno, brez večjih organizacijskih težav in zapletov postorijo
vse, da potekajo prireditve v prijetnem vzdušju in v veselje vseh udeležencev.
Čeprav sem zadnji leti sam spremljal prireditev kot
obiskovalec, mi je ljubo pri srcu, da smo skupaj, s tedaj
tako odločnimi in pogumnimi začetki starodobništva na
Škofljici zasnovali prireditev, ki je tem izhodiščem zvesta
še danes. Zaradi izjemne množičnosti ni izgubila prav nič
od tistega, kar smo morda kot sanje doživljali, ko smo sedeli in razmišljali, kaj in na kakšen način bi se »nekaj šli«.
Radosti me, da množičnost, tako udeležencev kakor
tudi obiskovalcev prireditve dokazuje, da je tudi Vseslovensko srečanje ljubiteljev starodobnikov na Škofljici prispevalo k temu, da se je odnos do ohranjanja tehnične in
zgodovinske dediščine zelo spremenil, da tisoči obiskovalcev prireditve starodobnike čustveno doživljajo kot del
zgodovine svojega življenja, kot enkrat letno nastavljeno
zrcalo spremembam v naših življenjih, ohranjanje tega pa
kot pomembno vrednoto in kulturno početje. Ne bom zanikal, da mi je ljubo, da na Škofljici niti enega od srečanj
nismo zaprli v lastne občinske plotove, ampak smo prav
v vsako prireditev vključevali tudi sosednje lokalne skupnosti, čeprav je najgloblje v spominu leto, ko je karavana obiskala Ljubljano in povzročila popolno prometno
zmedo od Križank do Magistrata. Toliko ljudi kot tedaj si
starodobnikov v Sloveniji na eni prireditvi zanesljivo še
ni ogledalo.
Ponosen sem, da so na prireditvi na Škofljici vsi udeleženci enakovredni in enakopravni, pa najsi se je udeležijo
s kolesom ali prestižnim starodobnim avtom. Kajti dediščine, njenega pomena, ne cenimo skozi njeno današnjo
materialno, ampak in zgolj skozi njeno zgodovinsko vrednost. Zato na Škofljici prejmejo spominske pokale vsi
udeleženci in nikdar ni izbora me njimi po kategorijah
»naj«. Prav ta enakovrednost vseh daje prireditvi celovitost.
Veseli me tudi spoznanje, da je prireditev na Škofljici
spodbudila strokovnost pri ohranjanju starodobnikov in da

je tudi množičnost društva na Škofljici povzročila, da je
sedež slovenske Zveze starodobnikov na Škofljici. Neizmerno cenim delo vseh pri ustvarjanju vsakoletnega biltena prireditve, ki se po zasnovi krepko razlikuje od njemu
podobnih publikacij. Na Škofljici je organizator vanj vedno vključeval tudi strokovne izobraževalne vsebine kot
neprecenljivo pomoč ljubiteljem starodobnikov. A v publicistično dejavnost društva sodijo tudi bogati koledarji in
zanimivi plakati. Tudi izobraževalni in unikatni v našem
prostoru.
Ob spoznanju, da vsi pomembni mediji že vrsto let
zvesto poročajo o prireditvi starodobnikov ter da se Škofljica množično in obširno pojavlja v medijih samo s to
prireditvijo, dokazuje, da nismo več znani le po Kovačičevi pesmi. S tem smo dosegli tudi zastavljeni cilj, kar
spravlja v zadrego mnoge organizatorje drugih - lokalno
obarvanih - prireditev na Škofljici, saj se z dosežki Oldtimer cluba ne morejo kosati.
Na koncu, preden potegnem črto pod razmišljanjem,
nekaj zagotovo vem: če takrat pred dobrim desetletjem ne
bi bilo med ustanovitelji dovolj drznih članov, če v vseh
teh letih ne bi v vse to s stotinami ur dela verjel in vsega povezoval ves čas kot predsednik Franc Gruden, če za
njim ne bi bila kar številčna četa operativno izredno sposobnih članov, ki domala neopazno vodijo organizacijo te
velike prireditve že od samega začetka, bi se verjetno vse
zamisli končale že po prvem letu in teh spominov ne bi
mogel obuditi.
V spominu je ostala še vrsta lepih trenutkov, a kot vse
lepo, naj ti ostanejo le avtorju teh vrstic. Nekaj pa mora
ostati tudi za zapis ob 20. Vseslovenskem srečanju ljubiteljev starodobnikov na Škofljici.
Iztok Lipovšek 20. srečanja ni dočakal. Poslovil se je v
septembru 2011.
Iztok je že v bežigrajski gimnaziji urednikoval. Glasilo
je bilo proglašeno za najboljše šolsko glasilo v Sloveniji. Odločil se je za poklic novinarja, a ga je zamenjal in
s prijatelji ustanovil in vodil grafično podjetje. Po svojih
sposobnostih in z uporabo znanj se je vključil v delo Oldtimer cluba Škofljica ter sooblikoval prireditev, ki se je že
po treh letih razvila v največje srečanje ljubiteljev veteranskih vozil v Sloveniji in ponesla ime Škofljice tudi prek
meja države.
S svojim znanjem je vedno pomagal - z delom ali kot
donator - šoli, občini, raznim društvom. Postal je tudi član
slovenskega heraldičnega društva, Heraldica Slovenica.
Živel in delal je za boljši jutri.
Franc in Ana Debeljak sta podrobneje opisala kroniko
tovarne Opel od začetkov v letu 1862, ko so izdelovali le
šivalne stroje in kolesa. Leta 1892 so trdo gumo na kolesih zamenjali z zračnicami. Do leta 1937 so zabeležili
2.593.997 izdelanih koles. Vzporedno so razvijali motorna kolesa, povpraševanje se je povečalo, Opel se je povezal s tovarnama NSU in Sacsh. Izdelali so tudi motorna
vozila, ki so bila podobna kočijam, le da je konja zamenjal
bencinski motor. Spomladi 1899 je na tovarniško dvorišče

zapeljal prvi Opel Motorwagen, vozilo za dve osebi. Nastali so tudi modeli za štiri osebe, razni luksuzni modeli,
bogato oblazinjeni in s pomičnim prekrivalom. Leta 1899
je firma Adam Opel podpisala pogodbo z Friederichom
Lutzmannom, skupaj so izdelali Oplov motor, imenovan
Lutzmann.
Po dveh letih se je Adam Opel ločil od Lutzmanna in
podpisal novo pogodbo s francosko tovarno Darracq. Izboljševali so modele, načrtovali nove. Posel se je hitro razvijal. Državna uprava je leta 1906 uvedla letne davščine
na motorna kolesa in avtomobile, ki so se odmerjale glede
na moč motorja.
Leta 1909 je bil izdelan Oplov model 4/8 PS, znan kot
doktorjev avto. Avtomobil je stal le 3.950 mark, pol toliko
kot luksuzni modeli tistega časa.
Do leta 1914 je Opel že postal največji nemški proizvajalec vozil. Med prvo svetovno vojno so izdelovali vozila za potrebe vojske. Po končani vojni je Opel kot prvi
nemški proizvajalec avtomobilov predstavil tekoči trak
in izbral novo ime Adam Opel AG. Kriza, ki je nastala v
Nemčiji leta 1929 ni obšla tovarne Opel. Sestavne dele so
uvažali iz ameriških tovarn. Opel je prodal svoje delnice,
kupil jih je koncern General Motors in postal novi lastnik
Opel AG.
Leta 1935 je Opel predstavil prvo serijsko vozilo z jekleno šasijo. To je Olympia. Manjša teža in aerodinamika
sta izboljšali lastnosti vozila in zmanjšali porabo goriva.
Opel je prejel patent, ki velja za eno najpomembnejših
inovacij v avtomobilski industriji. Leta 1939 Opel predstavi zelo uspešno vozilo, imenovano Kapitän. Pred drugo svetovno vojno je po naročilu vlade tovarno zapustilo
25.374 vozil. Leta 1953 so Oplov Rekord proglašali za
zvezdo v svojem razredu. S svojim prvim delom v obliki
morskega psa si je vozilo nadelo agresiven izgled. Leta
1963 se Kadett uspešno plasira na trg.
Vasilij Lombar-Lombi opisuje legendo motociklizma
- Moto Guzzi. V majhnem kraju Mandello Del Lario na
obali jezera Como, je Carlo Guzzi (1889-1964) s pomočjo
krajevnega kovača Giorgia Ripomontija v letih 1919-20
izdelal prototip motocikla, ki je sedaj razstavljen v stekleni vitrini tovarniškega muzeja.
Genialni konstruktor in oblikovalec Carlo Guzzi je
svetu predstavil, pred 85 leti, za tedanji čas tehnično revolucionaren in izviren motocikel. Legendarni horizontalni
enovaljnik 500 ccm, ki je imel odmično gred v glavi in
štiri ventile!
Odločil se je za takratni čas, povsem nevsakdanje razmerje vrtina-hod, 88x82 mm. To razmerje je ostalo nespremenjeno do zadnjega motocikla iz serije modela Nuovo Falcone, leta 1976, torej celih 56 let.
Filip Filipidis predstavlja tovarno Zündapp v II. svetovni vojni. Leta 1937 so se na vojaškem ministrstvu odločili za motorno kolo KS 600, ki se je izdelovalo samo za
nemško vojsko. V letih 1938-1941 je bilo izdelanih 66.942
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kosov. Ta motorna kolesa je testirala na hitro ustanovljena
motoristična enota v najslabših možnih pogojih. Tovarna
Zündapp je med vojno poleg motornih koles izdelovala tudi strelivo, agregate za električno energijo, stabilne
motorje za različno uporabo. 17. aprila 1945 je ameriška
vojska napadla Nürnberg in pri tem porušila tovarno Zündapp.
Darko Rozman - TOMOS, zgodba o mopedu
Tovarna TOMOS (Tovarna motornih koles Sežana)
je nastala 16.7.1954 v Sežani, a se je že po nekaj mesecih preselila v Koper. Prva motorna kolesa so nastajala v
majhni obrtniški delavnici po licenčnem programu Steyr-Daimler Puch. Zanimanje za težja motorna kolesa je
upadalo, v Tomosu so svoj razvoj proizvodnje usmerili
izključno k izdelkom dvotaktnih motorjev prostornine 50
ccm. Moped Colibri so izdelovali pod različnimi oznakami. Zaradi kvalitetne izdelave, robustnosti in uporabnosti
je našel pot tudi na tuje trge. Vse do leta 1964 so vgrajevali
uvožene dele nekdanjih licenčnih partnerjev.
V času proizvodnje Colibrijev so strokovnjaki razvijali
izboljšave in posodobitve, izboljšali so tudi linijo za oblikovanje pločevine, določeni modeli so dosegali hitrosti do
80 km/h. Na to se je odzvala oblast in izenačila mopede z
motorji. Lastniki so morali po 31.12.1967 zamenjati vozniško dovoljenje za katerogijo A in svoje vozilo registrirati.
Posledično temu odloku, je Tomos začel z licenčno
proizvodnjo Avtomatica. Posebnost teh agregatov je bila v
tem, da so imeli samo eno prestavo. Vozili so jih lahko vsi,
starejši od 14. leta.
Tomos je obvladoval velik delež jugoslovanskega trga
na področju mopedov in koles s pomožnim motorjem. Resne konkurence mu ni predstavljal nihče. Zanimiv podatek: leta 1957 je znašala cena mopeda Colibri 03 okoli 10
povprečnih plač v Sloveniji.
Stane Malovrh v sestavku prestavlja bavarsko tovarno
motociklov BMW in sicer razvoj motornih koles z vgrajenim boxer agregatom od leta 1923 do 1930. Prvo motorno
kolo z vgrajenim štiritaktnim sv-boxer agregatom je imelo
oznako R32 in je bilo predstavljeno na pariškem salonu v
oktobru 1923. Tako motorno kolo je mogoče videti v tovarniškem muzeju BMW v Münchenu. Od vseh motornih
koles s SV agregatom je bil R62 najbolj priljubljen in je še
danes zelo iskan model.

RAZSTAVA STARODOBNIKOV V
ÆELEZNIØKEM MUZEJU
OTC Škofljica je v jubilejnem, desetem letu uspešnega
dela, v ambientu Železniškega muzeja v Ljubljani, organiziral razstavo starodobnih vozil. Svečano odprtje razstave
je bilo 14. oktobra v poznih popoldanskih urah. Ravnatelj
muzeja Mladen Bogić je z zadovoljstvom pozdravil člane kluba in predstavnike Zveze SVS. Pod njegovim vodstvom smo spoznali kako deluje železnica in si ogledali
zaklade muzeja.
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DOGODKI MED LETOM
- Letos smo obiskali 6 sejmov v tujini: München, Regio
Emilia, Rosenheim, Imola, Salzburg in Padova. Bilo
nas je 338.
- V januarju se je na Kras podalo 12 članov kluba. Člani
so se udeležili majske prireditve v Ljutomeru, 6 članov
je sodelovalo na Rallyju Janeza Pucha, 10 članov v Juršincih, 17 članov v Slovenski Bistrici, 18 članov se je
udeležilo rallyja v Metliki, 23 srečanja v Vodicah.

Naš Emil v Kamniku.

Razstava v Železniškem muzeju v Ljubljani.

Vabilo na razstavo starodobnikov v Železniškem muzeju v Ljubljani,
15. in 16. 10.2005; 10 let delovanja OTC Škofljica.

JESENSKO SREŒANJE
Jesenskega srečanja se je udeležilo 155 članov. Vožnja
je vodila po Dolenjski s postankom in pogostitvijo v prijetnem okolju v Ponikvah, v brunarici pri Blisku. Po daljšem
postanku smo se odpeljali preko Rašice, Turjaka in Pijave
Gorice nazaj na Škofljico, kjer smo srečanje zaključili v
Centru Žgajnar z dobro malico.

Železniški muzej je bil ustanovljen leta 1981. Sprva so
bila na ogled le vozila v rotundi (polkrožni klonici za lokomotive) v osrednjem delu kurilnice, ki je razglašena za
kulturni spomenik. Leta 2004 je bila pripravljena stalna
postavitev v petih prostorih, kjer so predstavljeni: prometni urad, gradnja in vzdrževanje prog, razvoj železniškega omrežja, zveze, uniforme (častna oblačila) in signalno
varnostne naprave. V veliki dvorani je razstavljeno deset
najdragocenejših parnih lokomotiv. Celotna zbirka obsega
60 lokomotiv in 50 drugih vozil. Muzejska zbirka skrbi za
ohranjanje zgodovine železnic v Sloveniji, ki se je začela
2. junija 1946 z odprtjem železniške proge Gradec - Celje.
Toda že leta 1820 je bila za potrebe gozdarstva v Idriji
zgrajena železnica »lauf«.
V soboto 15. in v nedeljo 16. oktobra so bila vrata
Železniškega muzeja odprta vsem ljubiteljev zgodovine
prevoznih sredstev; motorna kolesa, avtomobili in parne
lokomotive so pričarale nostalgijo, hrepenenje po dobrih
starih časih.

Na otvoritvi razstave smo gostili nekaj uglednih gostov
iz domovine in tujine. Otvoril jo je naš član in hkrati župan
Občine Škofljice, Jože Jurkovič. Prisotni so bili tudi predstavniki klubov, včlanjenih v Zvezo SVS.
Razstava je bila dobro obiskana in med obiskovalci dobro sprejeta, o čemer priča mnogo pohval, ki smo jih prejeli.
Iz knjige vtisov
Železna cesta, makadam, roke sta si podala,
v muzeju starih prevoznih sredstev je razstava.
Vlak sopiha preko polj, gozdov,
ljudi prevaža v službo, na izlet, domov.
Avtomobili se častitljivi bleščijo,
obiskovalcem spomine na mlade dni budijo.
Z vespo in motorjem je prelepa vožnja v dvoje,
a že čez leto dni gre družina na sprehod v troje.

Udeležba na Pohorju.

Radi pridemo navijat za
naše člane.

- Spremljali smo moto dirko na
Ljubelju, na kateri so sodelovali naši člani. Organiziran
je bil avtobusni prevoz.
- Na vsaki prireditvi v Sloveniji je bilo nekaj naših članov.
- Tehnični komisarji so pregledali 65 vozil, ki so ustrezala kriterijem.
- Med letom je bilo 24 sestankov in 6 sestankov izvršnega odbora.

Pozdravni govor Jožeta Jurkoviča, župana Občine Škofljice; Emil
Sladič.
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- 20. maja, dan pred našim Vseslovenskim srečanjem,
je Petrol v razvejano mrežo svojih postojank zarisal
novo 294. točko. Ob Kočevski cesti, na Pijavi Gorici,
so zgradili sodoben bencinski servis. Tudi mi smo nazdravili pomembni pridobitvi, prisotni smo bili s starodobnimi vozili. Petrol nam je podaril ček prijaznosti v
znesku 200 tisoč SIT.

2006
Mercedes Adolfa Hitlerja, darilo SS, prodajni salon na Nizozemskem,
cena milijon evrov!

- Tehnični sejem je bil na dan 10. Vseslovenskega srečanja.
- Razglasitev rezultatov Prvenstva Zveze SVS se je odvijala v Tehničnem muzeju Bistra.
- Klub ima 375 članov. Upoštevali so se strožji pogoji za
včlanitev.

Zunaj je ledeno mrzlo, voznikom toplo; Kras 2006.

ZIMSKI RALLY - KRAS

»Gasilski« velorex na sejmu v Brnu.

8. redna skupščina Zveze SVS: Franc Gruden, Janez Uratnik, Mirko Kranjc, Aleš Rot, Urban A. Demšar,
Edi Glavič, 19.3.2005.
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10. Zimskega rallyja se je udeležilo 80 motociklistov.
OTC Škofljico so predstavljali Albin Šturm, Emil Sladič
in Janez Benčina. Vremenske napovedi so bile obetavne,
a na dan prireditve je bilo vreme deževno, turobno, brez
prave kraške burje. Pravih motoristov nobeno vreme ne
ustavi, se pač oblečejo toplo in nepremočljivo.
Pot se je vila od Sežane preko Dutovelj do Štanjela.
Okrepčali smo se v gostilni Zora. Pot se je nadaljevala preko Kobjeglave in Komna, skozi Vojščico in Opatje selo v
Lokvico. Na kmetiji Maršič so nas postregli s suhomesnatimi specialitetami, dušo smo si privezali s teranom.

Gusti Jamnik, Jože Petrič, Franc Gruden, Emil Sladič, Albin Šturm,
Franc Janežič: Kras 2006.

Preko Sel, Brestovice, Gorjanskega in Komna je pod
vodila do Tomačevice, kjer so nam pripravili pravo domačo primorsko joto (kisla repa, rjavi fižol, krompir, prekajena svinjska rebra). Ob povratku v Sežano, je bilo prvo
delo preoblačenje, opralo nas je kljub nepremočljivim
oblekam. Domov smo odšli zadovoljni s podeljenimi priznanji. (Napisal Emil Sladič)

OBŒNI ZBOR
Člani so se na desetem občnem zboru zbrali v Gostilni Strah na Škofljici. Poročilo o srečanjih v organizaciji
kluba in srečanjih članov po vsej Sloveniji je podal predsednik. Opisal je tudi delo v zvezi z zbiranjem finančnih
sredstev s strani sponzorjev in donatorjev, spregovoril je o

Zbrani na Občnem zboru pri Strahu.
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delu tehničnih komisarjev, o pogojih včlanjevanja v klub.
Finančno poročilo je podal Brane Šnajdar, poročilo nadzornega odbora Anton Zalar. Po vseh poročilih je bil sprejet zaključni račun za leto 2005.
V razpravi je bil sprejet tudi rok plačila članarine. Za
tekoče leto mora biti članarina plačana do 10. marca, sicer
sledi izbris iz članstva.
Župan Jože Jurkovič je pohvalil delovanje kluba in
njegovo pripravljenost za sodelovanje na občinskih prireditvah. Predstavil je dogajanja okrog gradu Lisičje. Omenil je tudi možnost postavitve lokomotive, ki je vozila na
progi Ljubljana Kočevje, na železniški postaji Škofljica.
Urban A. Demšar, predsednik Zveze SVS je poudaril, da Zveza v letu praznuje 10. obletnico in da pričakuje
včlanitev 35 klubov s skupno 2.500 člani.

Predsednik Franc Gruden je v pozdravnih besedah izrekel dobrodošlico in upanje, da nas današnje druženje
prevzame s spoznanjem o neizmernem bogastvu prometno
tehnične dediščine.
Pozdravom se je pridružil dr. Jože Jurkovič in se iskreno zahvalil vsem, ki so na ogled pripeljali svoje konjičke.
Starodobna vozila so startala iz Škofljice takoj po 10.
uri, pot jih je vodila do Pijave Gorice, Drage, Iga in hipodroma Vrbljene. Krajani so pripravili krajši kulturni
program ter pogostitev. Po enournem postanku so se starodobniki zapeljali po barjanskih cestah do Tomišlja, Podpeči, Brega in Borovnice do Bistre.

11. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV STARODOBNIH VOZIL

TMS namenja največjo razstavno površino zbirkam
cestnih vozil. Razstavljeno je več kot 50 avtomobilov, 50
motornih koles in 40 koles. Posebno mesto zavzema zbirka limuzin, ki jih je uporabljal jugoslovanski predsednik
Tito.
Po dobri uri in pol se je pot nadaljevala preko Vrhnike do Brezovice. Ustavili smo se pri Avtocentru Špan. Po
pozdravnih besedah g. Ludvika Špana smo si ogledali njegova starodobna vozila. Karavana je krenila proti Podpeči
do Črne vasi in Lavrice. Po prevoženih 75 km smo bili
ob 17. uri na cilju, na Škofljici. Vsi udeleženci so prejeli
pokale, spomin na današnji dan. Po krajšem druženju so se
udeleženci razšli, tudi naših 215 članov.

BB Papirnica Vevče je naš dolgoletni sponzor.

VW Karmann Ghia, letnik 1964
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V sončni soboti, 20. maja, so Škofljico ponovno okupirala starodobna vozila, s katerimi so se pripeljali člani
kluba in gostje sorodnih klubov iz Slovenije in tujine. 11.
Vseslovenskega srečanja ljubiteljev starodobnih vozil se
je udeležilo 362 voznikov z 216 motocikli in 146 avtomobili in džipi. Nekatera vozila so bili pravi predvojni veterani, prav ti so pritegnili največ pozornosti obiskovalcev na
samem prireditvenem prostoru, kakor tudi na promocijski
vožnji. Udeleženci so se začeli zbirati po 8. uri, organiziran je bil tudi tehnični sejem.

Žeja je pogašena, Jože Zalar, Tomaž Mostar.

Franc Gruden, Jože Jurkovič, Janez Božič.

V nekdanjem kartuzijanskem samostanu v
Bistri se nahaja Tehniški
muzej Slovenije (TMS),
ki je bil ustanovljen leta
1951. Namenjen je zbiranju, zaščiti in posredovanju slovenske tehniške
kulture. Na ogled so stalne zbirke s področja kmetijstva, prometa, gozdarstva, lesarstva, lovstva,
ribištva, tekstila, tiskarstva in elektrotehnike. V
muzeju je razstavljenih
16.000 eksponatov.

Tradicionalnega Vseslovenskega srečanja ljubiteljev
starodobnih vozil na Škofljici si ni mogoče zamišljati brez
izdaje biltena z zanimivimi članki.

Jože Brinjšek in gnano kolo Solex.

Vasilij Lombar - Lombi nas je v preteklem letu seznanil
z zgodovino in proizvodnjo priznane italijanske tovarne
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motornih koles Moto Guzzi. V letošnjem nadaljevanju
opisuje proizvodnjo motornih koles za potrebe policije in
vojske. Bila je izključna proizvajalka za potrebe Italije,
veliko pa je izvažala tudi v druge države in kontinente. V
letih 1970-1976 so izdelovali model »Nuovo Falcone« iz
serije 500 ccm. Motorna kolesa omenjene serije je uvažala

tudi bivša Jugoslavija in so danes zelo prisotna med našim
članstvom.
Marko Hvale opisuje, kako se je vse skupaj začelo s
proizvodnjo znamenitega Citroëna 2CV - Spačka. Vozilo
naj bi bilo kot dežnik na kolesih in naj bi bilo zmožno pre-

peljati dva kmeta, in 50 kg krompirja ali manjši sod vina
po slabih podeželskih kolovozih z maksimalno hitrostjo
60 km/h in pri tem naj bi porabilo največ 3 litre bencina na 100 km. Konec leta 1936 je nastalo 20 prototipov,
predhodnikov 2CV. Zaradi 2. svetovne vojne so s serijsko
izdelavo pričeli šele leta 1949. Povpraševanje je bilo tako
močno, da so morali prvi kupci nanj čakati celo nekaj let.
Spačka so spreminjali in dopolnjevali vsa proizvodna leta.
V drugi polovici 60-ih let je Spaček postal vozilo za
mladino, študente, boeme, umetnike, hipije ter svetovne
popotnike in avanturiste. Na Spačkovo šasijo so poveznili
novo karoserijo, nastal je dobro znani Ami 6 ali po domače Lojze. Ko so Spačka malo posodobili je nastala Diana.
Spaček je postal pravi uživaški avto za brezpotja in avanture. Še vedno ga z veseljem vozi na tisoče ljubiteljev, ki
se združujejo v klube. Ti klubi sodijo med največje in najmočnejše svoje vrste na svetu.
Filip Filipidis opisuje tekmovanja z motornimi kolesi
Zündapp od leta 1922 do 1958. 16. oktober 1921 je bil za
tovarno Zündapp zgodovinski dan. Tega dne je 18-letni
Hanz Metsch kupil motorno kolo Zündapp Z 22 in na gorski dirki pri Bambergu osvojil 1. mesto. Po tej zmagi se je
prodaja tega motornega kolesa močno povečala. V letih
1921 do 1929 je bila tovarna na svetovnih tekmovanjih v
samem vrhu, vozniki so na dirkah dosegali dobre rezultate. Tovarna Zündapp je tekmovala z naslednjimi modeli:
K 249, Z 300, K 500, KKS 500, KS 600, KS 750, KS 601.
Dušan in Tomaž Žbogar sta predstavila našega priljubljenega Fička, katerega proizvodnja se je pričela v letu
1953. Ponavljajoče gospodarske krize v Evropi so narekovale proizvodnjo majhnega, uporabnega, poceni in solidnega avtomobila. Fičko ostaja v lepem spominu. Postal
je družinski član skoraj vsake slovenske družine. »Današnje cene Fičkov so zelo različne, vsak ga ceni po svoje
in težko bi se našlo merilo, koliko je vreden«, na koncu
obširnega članka razmišlja Dušan Žbogar.
Dušan Klopčič je predstavil podjetje Mathis in podrobno opisal njegova vozila. Leta 1910 so začeli prodajati
prvega pravega Mathisa. To je bil 8/20 P s preprostim dvolitrskim štirivaljnim monoblok motorjem. Do leta 1935 so
bile vzdržljive družinske limuzine glavni proizvod podjetja Mathis. Podpisan je bil sporazum s Fordom, a pogledi
na sodelovanje so bili preveč različni. Leta 1954 je bila
tovarna prodana Citroënu in tako je šla znamka Mathis v
pozabo.
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Jože Nosan je predstavil Franca Kalarja, živo legendo
slovenskih mehanikov, ki bo letos (2006) dopolnil 95 let.
Leta 1935 je v Ivančni Gorici sodeloval pri ustanavljanju
mehanične delavnice, v kateri je usluge popravil koristil
tudi Ludvik Starič - »Leteči Kranjec«. Franc Kalar je bil
izkušen mehanik, občudovala ga je celotna spremljevalna
ekipa Ludvika Stariča. Vajenci so ga z zanimanjem opazovali in se od njega veliko naučili.

JESENSKO SREŒANJE
30. septembra se je 159 članov udeležilo jesenskega
srečanja. Odpravili smo se na krajšo vožnjo po Dolenjski in opazovali mehkobo njenih gričev, odete v travnike
in gozdove. Za daljši čas smo se ustavili v Ivančni Gorici, v večjem urbanem naselju. Na njen razvoj so vplivale
ugodne prometne zveze, leži na pol poti med Ljubljano in
Novim mestom.
Med ostanki preteklosti je najbolj opazen rimski miljni
kamen (miljnik), ki stoji v središču Ivančne Gorice. Leta
1583 je opat Lavrencij Rainer dal to obcestno znamenje
preklesati in mu dodal nastavek. Od takrat nosi tudi ime
Opatovo znamenje. Ta obcestna znamenja so postavljali v
razmaku ene rimske milje (1479 m oziroma 1.000 dvojnih
korakov rimskih vojakov) in s tem označevali razdaljo od
Rima. Rimski miljnik je simbol občine Ivančna Gorica v
njenem grbu. Srečanje smo po tretji uri popoldne zaključili pri Avtocentru Žgajnar.

DOGODKI MED LETOM
- Tudi tokrat smo obiskali pet sejmov v tujini. Bilo nas
je 340. Iskali in tudi našli smo precej delov, ki smo
jih nato vgrajevali v naša vozila. Prehod preko meje že
od maja 2004 poteka tekoče, kupljenega nam ni treba
skrivati. Slovenija je namreč zaradi vstopa v Evropsko
unijo izgubila večji del carinskih meja. Na slovenskem
ozemlju so se cariniki pojavili že v času Rimljanov, od
leta 1919 do 1991 pa je bilo slovensko ozemlje del enotnega carinskega območja Jugoslavije.
- Vsi štirje tehnični komisarji so v februarju opravili dodatno vsakoletno usposabljanje in tekom leta pregledali 61
vozil. Nivo obnovljenih vozil naših članov sega v sam vrh.
- Udeleževali smo se vseh starodobniških prireditev po
Sloveniji z različnim številom udeležencev; 5 članov
je sodelovalo v Kamniku, 6 nas je bilo na rallyju na
Krasu, 6 članov se je udeležilo Rallyja Janeza Pucha
v Ljutomeru, 10 članov je bilo na srečanju v Juršincih,
10 na rallyju v Metliki, 23 v Slovenski Bistrici, 53 v
Vodicah.
- 15. aprila se je sestanka udeležil član Miran Stanovnik.
Poslušali smo, kako je premagoval težave na rallyju
Dakar. Za tako tekmovanje moraš biti dobro pripravljen
fizično in psihično, pa še vozilo ne sme odpovedati.
- Tudi letos smo se z avtobusom odpravili na Ljubelj in
navijali za Albina Šturma, Janeza Božiča in Stanka Korošca. Udeležili smo se tudi srečanj v Šmartnu ob Paki,
Radljah ob Dravi, Mariboru, Postojni.
- V Prvenstvu Zveze SVS so naši člani dosegli en naslov
državnega prvaka in dve drugi mesti. Za naš klub je to
velik uspeh.
- Med nami imamo tudi člana, Dušana Klopčiča, ki ima
najstarejši avto v privatni lasti v Sloveniji, Ford Model
T Speedster, letnik 1911. (Žal je Ford 1911 že »izstopil« iz našega kluba pred izdajo zbornika.)
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- Župan občine, dr. Jože Jurkovič nas je 18. oktobra povabil na slovesno položitev temeljnega kamna za večnamensko športno dvorano. Z veseljem smo s svojimi
vozili sodelovali na vseh občinskih prireditvah.
- Priprava fotografij za koledar.

Jeep Willys, letnik 1942

Avstrijski kolegi na Kongresnem trgu v Ljubljani.

- Imeli smo 26 sestankov z udeležbo od 50 do 70 članov
in 5 sestankov izvršnega odbora.
- Tehnični sejem je bil organiziran samo na majskem
srečanju.
- Klub šteje 380 članov.
BMW R68, letnik 1954

Udeležujemo se srečanj preko meja.
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Fiat 514, letnik 1930

Na srečanje v MONS preko Prešernovega trga v Ljubljani.

Fiat 500 C, letnik 1952, lastnika Tomaž Kermavner in Anton Ivanetič.

Obiskali so nas avstrijski kolegi K.u.K Grenzland rallye. Člani OTC
so pod Rubežnikovem kozolcem pripravili sprejem s pogostitvijo

Izbor najstarejšega kolesa, Kolesarski center Bauer,
organizator Nedeljski dnevnik, Gregor Gruden, Andrej
Gruden v uniformi švicarske vojske, 2006.

Julij Kačič s kolesom Velociped, Andrej Gruden, g. Bauer, 2006.
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2007
12. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV STARODOBNIH VOZIL

Škofljičani na srečanju veteranov AMK Classic Slovenska Bistrica.

OBŒNI ZBOR

Srečanje v Slovenski Bistrici.
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23. februarja je potekal 11. občni zbor kluba v prostorih Gostilne Strah, ob udeležbi 163 članov. Po podanem
poročilu o delu, finančnem poročilu in poročilu nadzornega odbora, so člani soglasno sprejeli zaključni račun.
Sprejet je bil sklep, da se pridobi sprememba statusa
društva, v društvo v javnem interesu, skladno z zakonskimi določili. Sprejet je bil tudi akt o finančnem in materialnem poslovanju ter vodenju knjig po načelu enostavnega
knjigovodstva, ki obsega knjigo prihodkov in odhodkov
ter knjigo terjatev in obveznosti. Sprejet je bil tudi plan
dela, ki temelji na letnem in srednjeročnem programu.
Predsednik Franc Gruden se je Jožetu Jurkoviču zahvalil za uspešno sodelovanje v njegovem mandatu županovanja. Ob tej priložnosti mu je izročil spominski album
OTC Škofljica.
K besedi je povabil Boštjana Riglerja, novega župana
Občine Škofljica. Boštjan Rigler je pohvalil vzorno delovanje kluba in obljubil sodelovanje in pomoč s strani občine tudi v prihodnjem obdobju. Franc Gruden je novemu
županu izročil klubsko člansko izkaznico.
Predsednik Zveze SVS, Urban A. Demšar, je v nekaj
stavkih opisal delo Zveze in načrte za prihodnost. Zanimanje za starodobnike narašča, čedalje več se jih pripelje
iz evropske unije. Zveza SVS nudi pomoč pri pridobitvi
statusa starodobnega vozila, kar je obvezen dokument pri
registraciji vozila.

19. maja se je spet zgodila Škofljica. Vseslovensko
srečanje, tokrat že dvanajsto po vrsti, je prireditev, ki je
preraslo v eno najodmevnejših srečanj ljubiteljev starih
vozil pri nas. Prestavljajo se motorji in avtomobili raznih
modelov in letnikov. V vrsto ob peščeni poti so postavljeni
fički, prvi avtomobili današnje srednje in starejše generacije. Danes se s temi fički ne vozimo vsak dan, pomenijo
nam dragocenost. Ciril Omahen je današnji dan ugotavljal: »Srečanje je zelo v redu, vedno več je videti, vedno
več je novih starih avtomobilov!«
Po pozdravnih besedah predsednika OTC Škofljica Franca Grudna in župana Občine Škofljica Boštjana
Riglerja, so se vozniki ob 11. uri pripravili na start. Pot
promocijske vožnje je vodila po obronkih Ljubljanskega
barja; iz Škofljice preko Pijave Gorice, Drage, Iga, Iške
vasi. Ustavili smo se na hipodromu Vrbljene, kjer so dobrodošlico izrekli člani Turističnega društva Iška vas s
krajšim razvedrilnim programom. Tudi za lačne želodce
so poskrbeli, žeja je bila pogašena. Krenili smo proti Tomišlju, Podpeči, Notranjim Goricam, Logu, do Brezovice. Po drugi uri popoldne smo se ustavili pri Avtocentru
Špan. Gostoljubno so nas sprejeli na svojem dvorišču in
poskrbeli, da nam ni bilo dolgčas. Organizirane so bile
igre z gumami. Po prijetno preživetem postanku smo se
odpravili preko Podpeči, Črne vasi in Lavrice na Škofljico. Po 58. prevoženih kilometrih smo ugotovili, da se svet
za oldtimerje vrti nekoliko počasneje, povprečna hitrost
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vozil je 30 do 40 km/h. Začrtano traso vožnje smo namreč
prevozili v dveh urah, tri ure so bili postanki. Na pot se je
podalo 227 članov ter 135 gostov z 362 vozili; bilo je 186

motornih koles, 151 avtomobilov in 25 terencev. Z nami
so se družili tudi vozniki prijateljskega kluba iz Celovca.

DKW F7 cabrio, Čik Emil

NSU Fiat Balilla 508, letnik 1938, z njim se je pripeljal Vlado iz
Škofljice.

S Tatro 57 se je pripeljal Alojz Juvanc.

Podeljeni so bili spominski pokali, druženje se je nadaljevalo še dolgo po kosilu, o prireditvi je obširno poročal
Radio Zeleni val, vozila je spremljal tudi na promocijski
vožnji.
Člani so se odzvali povabilu predsednika in pripravili
nekaj člankov za glasilo Starodobnik.

Naša srečanja so v polnem razmahu.
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Vasilij Lombar - Lombi v članku Moto Guzzi - legenda
motociklizma, predstavlja dirkalne motorje med I. in II.
svetovno vojno. Kot mnoge druge tovarne motornih koles,

se je tudi tovarna Moto Guzzi lotila izdelave zmogljivejših
motornih koles, prirejenih za dirke in vztrajnostne vožnje.
V prvih začetkih motociklizma so bile modne predvsem
dolge vztrajnostne vožnje, prvo znano dirkališče v Monzi
je bilo odprto leto 1922. Na vztrajnostni vožnji MilanoNapoli leta 1921 sta za Moto Guzzi nastopila Mario Cavedini, ki je bil dvajseti in Aldo Finzi, ki je zasedel dvaindvajseto mesto. Povprečna hitrost poti je bila 44 km/h. Na
dirki leta 1923 je Valentino Gatti dosegel krstno zmago za
dirkalne motorje znamke Moto Guzzi. Z dirkalniki Moto
Guzzi so prišli triumfalni uspehi tovarne, kar je povzročilo
nemir v svetu proizvajalcev dirkalnih motorjev.
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Dirkač, ki je v svoji karieri zbral največ zmag na dirkalnih motorjih Moto Guzzi med obema vojnama, je bil
Omobono Tenni. Med obema vojnama je bilo tako rekoč
zlato obdobje dirkalnih motorjev tovarne Moto Guzzi.
Ana Pia Debeljak - V zgodbi mojega življenja - Opel
super 6, se sam predstavi starodobnik iz leta 1937, ki je v
letu 2004 našel svoj novi dom in se pridružil vrstnikom na
12. Vseslovenskem srečanju na Škofljici. (Zgodbo najdete
v zborniku.)
Dušan Klopčič - Zgodba o vozilu Austin Seven je
zgodba o starodobniku, ki ga Dušan imenuje »malo čudo
od avta«; tako mu je pri srcu, kot nobeno drugo.
Herbert Austin je bil sin kmeta, rojen leta 1866. Starši
so želeli, da postane arhitekt, kar Herberta sploh ni zanimalo. Na šolo za inženirje ni bil sprejet zaradi velikega
povpraševanja. Leta 1884 je odšel k stricu v Avstralijo in
tam večkrat menjal delodajalce, dokler ni pristal pri podjetju Wolseley, kjer so spoznali njegovo nadarjenost. Njegovi izumi so bili izjemni, ukvarjal se je tudi z vozilom, ki
je leta 1900 zmagalo na 1.000 milj dolgi testni vožnji. Leta
1905 je ustanovil svoje podjetje v mestu Longbridge in ga
leta 1914 razširil. Zaradi proizvodnje vojnih materialov, je
število zaposlenih naraslo na 22.000. Po vojni se je Austin
odločil, da se usmeri v proizvodnjo določenega tipa vozila. Izdeloval je vozilo Austin Twenty, povpraševanje je
padalo in na dan je prišla ideja o malih avtomobilih.
Stanley Edge je pri 14 letih zapustil šolo in dobil delo
tehničnega risarja v podjetju Austin Motor Company.
Mladenič je pritegnil pozornost Herberta Austina. Povabil
ga je k sodelovanju pri razvoju vozila Austin Seven, ponavadi sta postala kreativna šele v večernih urah, v salonu
za biljard. Izdelanih je bilo šest prototipov vozila. Zgodovina vozila Austin Seven se je pričela leta 1922, cena je
znašala samo 225 funtov, okrog 30 funtov več od popolnoma opremljenega motornega kolesa s priklopnikom. Na
koncu se je cena zaradi množične proizvodnje znižala na
130 funtov. S skupno količino izdelanih vozil 290.000 je
osvojil srca Britancev.
Marko Hvale - Začetki podjetja Solex, rojstvo legende,
1942-1965
Maurice Goudard in Marcel Mennesson leta 1905
ustanovita podjetje Solex za izdelavo centrifugalnih gorilnikov in nekaj let kasneje svetovno znanih bencinskih
uplinjačev. 31. decembra 1917 Marcel Mennesson pridobi
patent za prvi pomožni bencinski motor.
Solex je gnano kolo in ne moped. Prvi primerki so
prišli na trg leta 1946, kot ceneno in zanesljivo prevozno
sredstvo v povojni Franciji. Skupno je bilo izdelanih preko 8 milijonov primerkov, v glavnem v Evropi in Skandinaviji. Imeli so izjemen ugled kot zabavno, zanesljivo in
ekonomično prevozno sredstvo.
VeloSolexe so izdelovali v kraju Courbevoie, in sicer
15 na dan. Leta 1947 je prišlo do prvih izboljšav, britanska
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naftna družba British Petroleum je iznašla Solexine, mešanico goriva in olja, ki zmanjšuje tvorbo usedlin. Modeli
so se spreminjali iz leta v leto. 29. januarja 1974 je umrl
Felix Goudard, ki je bil na čelu svetovne prodaje Solexove
družbe. Tega leta je VeloSolex prevzel Renault.
Andrej Črnjač je v svojem članku Proizvodnja motornih koles NSU od leta 1945 do 1964, opisuje proizvodnjo
motornih koles: 125 ZDB, 251 OSL, FOX - 4T, LUX ZB
201, NSU Konzul l 351 OS-T, Rennmax in Sportmax.

JESENSKO SREŒANJE
27. septembra smo priredili jesensko srečanje. Udeležilo se ga je 145 članov, nekaj tudi z novimi vozili. Vreme
je bilo zjutraj turobno. Peljali smo se preko nekdanjega zaprtega območja Kočevske Reke, ki je obsegalo 180 do 200
km2 in je zajemalo kar četrtino kočevske občine. Leta 1948
je Jugoslavija prišla v spor s Sovjetsko zvezo (Informbiro). Grozilo je, da bo prišlo do nove vojne in uveljavil se
je projekt za zaščito najvišjega vodstva v Jugoslaviji. V
Sloveniji so izbrali Goteniško-reško planoto. Teren je bil
izvrsten za gradnjo bunkerjev. Ekipe za gradnjo so izbirali
iz vse Slovenije. V podzemlju je bilo vse, od operacijske
in rentgenske dvorane, kinodvorane, pisarn, spalnic, kuhinje, jedilnice, kurilnice...., s stalno temperaturo 18°C. V
zaklonišču je lahko živelo 100 članov vodstva.

Iz Škofljice do Kočevske Reke in Borovca.

Jesensko srečanje v Borovcu.

Škofljica je povabil na ustanovitev njihovega kluba oldtimerjev Buba (Hrošč). Na tem prvem srečanju je sodelovalo preko 70 vozil, večinoma osebnih, pridružilo se jim je
tudi nekaj kombijev. Pokazali so nam hrošča, letnik 1967.
Iz Ljubljane ga je v Beograd pripeljal nekdanji oficir in je
še vedno pri istem lastniku. Večina vozil je lepo restavriranih, nekaj dela jih še čaka. Ob ustanovitvi beograjskega
kluba Buba, se je naš predsednik Franc Gruden zahvalil
za povabilo ter Marku in njegovim kolegom zaželel veliko uspehov pri njihovem delu. Izrazil je tudi željo, da
se Beograjčani udeležijo srečanja na Škofljici. Postregli
so nam z gibanico, burekom pravokotne oblike (burek je
zanje zvit).

Leta 1953 sta bili oblikovani dve območji. Širše varovano območje, katerega center sta bila Kočevska Reka in
Posestvo Snežnik. Prehod je bil dovoljen le domačinom
in njihovim obiskovalcem. Drugo območje je bilo strogo
varovano območje, kamor je bil vstop skoraj nemogoč.
Danes ima v Gotenici slovenska policija Vadbeno oskrbni
center.
Med potjo je rahlo deževalo, na cilju je posijalo sonce.
Prijetno smo se imeli na Turistični kmetiji Milan Jurjevič
v Borovcu, kjer smo zaključili z našim srečanjem. Okrepčali smo se s pečeno jagnetino in svinjino.

V BEOGRADU OB USTANOVITVI
KLUBA OLDTIMERJEV BUBA
Med člani škofljiškega kluba je celo leto tlela želja po
ogledu Beograda. Spomladi ni bil pravi čas, vrstile so se
prireditve, v poletnem času so si člani privoščili oddih na
morju, ali so se sami popeljali raziskovat bližnje in daljne
kraje s svojimi starodobniki. Proti jeseni se je na rednih
sredinih sestankih ponovno omenjal Beograd. Določen je
bil datum, 6. oktober.
V petek opolnoči smo se zbrali pred občinsko zgradbo
na Škofljici, 50 nas je bilo in se z avtobusom Petrič prevozi odpeljali v noč proti srbski prestolnici. Beograd je od
Ljubljane oddaljen dobrih 530 km. Vožnja je potekala po
avtocesti bratstva in enotnosti. (Leta 1958 je 80 km ceste v
osmih mesecih zgradilo 54.000 brigadirjev iz vse Jugoslavije, ob pomoči delavcev 17. gradbenih podjetij. Obvezna
delovna oprema brigadirjev je bila samokolnica, kramp in
lopata.) Med nočno vožnjo smo se pogreznili v rahel spanec. Zjutraj so žene najbolj prizadevnih članov postregle s
sendviči in kavo, najboljšim jutranjim poživilom. Bili smo
prijetno presenečeni. Marsikomu je v nahrbtniku ostal
doma pripravljen prigrizek.
Ob dogovorjenem času smo se v Beogradu sešli s simpatično vodičko Dragano, in ne glede na to, da smo bili v
»tujini«, smo jo odlično razumeli (pričaj srbohrvatsko, pa
te razume cijeli svet).
Največje zasluge za potovanje v Beograd ima Emil
Sladič. Na prireditvi v Slovenski Bistrici je spoznal Beograjčana Marka Ilića in komunikacija je stekla. Marko
se je izkazal kot profesionalen organizator. Člane društva

Beograd: Franc Gruden, Brane Šnajdar, Stane Malovrth, gostitelj
Marko Ilić, Emil Sladič.

Popoldne smo odšli do parlamentarne zgradbe, ki so
jo leta 2000 zažgali med demonstracijami. Pred njo se
je zbralo približno 60 različnih, lepo restavriranih starodobnikov. Proti večeru smo si pod Markovim vodstvom
ogledali privatni muzej starih avtomobilov in motorjev v
lasti Bratislava Petkovića. Muzej se nahaja v garažni hiši
iz leta 1928. To je bila prva javna garaža v kraljevini Jugoslaviji. V njem je 50 obnovljenih vozil, najstarejše je
»Maro Gardon« iz leta 1897. Ogledali smo si tudi avto,
s katerim so dirkali na 1. Mednarodni dirki v Beogradu
3. septembra 1939. Zbirko vozil dopolnjujejo bencinske
črpalke, vozniška dovoljenja, registrske tablice, filmski
in fotografski zapisi. Preko 70 vozil še čaka na obnovo.
V zanimivem ambientu muzeja se enkrat tedensko odvija
gledališka predstava.

Renault, letnik 1905 v zasebnem muzeju Petković.
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Pred parlamentarno zgradbo v Beogradu.
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V muzeju smo bili postreženi z gibanico in sladkimi
dobrotami, uživali smo ob spremljavi žive glasbe. Mimogrede smo si ogledali tudi sejem rabljene motoristične
opreme, v prostorih nedaleč od muzeja.
Dragana nas je popeljala v Kalamegdanski park, kar je
pravzaprav obveznost prvega beograjskega obiska. Razprostira se na 55 ha in je razdeljen na park, grad in živalski vrt. Na Kalamegdanu je vojni muzej, ustanovljen
leta 1878. Ima več kot 40 tisoč razstavljenih predmetov,
ki prikazujejo vojaške zgodovinske dogodke od antike do
druge svetovne vojne. Na zelenicah okrog muzeja so razpostavljeni bojni topovi, tanki in oklepna vozila. Pri ogledu trdnjave, nas je Dragana opozorila na grb, v katerim so
štiri črke S – samo sloga Srbine spašava.

Kalamegdan – vojaški muzej na prostem.

Kalamegdanska trdnjava

Ustavili smo se Muzeju jugoslovanskega zrakoplovstva na Surčinu, enem najbogatejših muzejev letal. V bogati zbirki se nahaja več kot 200 originalnih letal, helikopterjev in jadralnih letal. Tu so modeli mnogih evropskih
držav, modeli iz ZDA in zračna plovila jugoslovanskega
porekla od začetka leta 1910.
V zbirki letal iz 2. svetovne vojne je nemško lovsko
letalo Messerschmitt ME-109, britanski lovec Spitfire,
ameriški Republic P-47 Thunderbolt; najmanjše, najlažje
in najboljše lovsko letalo Sovjetske zveze, Jakovljev JAK3. Muzej hrani tudi rep nemškega strmoglavljenega bombnika Junkers Ju-87 Štuke, ki je sodeloval v bombardiranju Beograda leta 1941. Štuka je ob strmem spustu začela

Muzej letalstva Surčin, Stane je »položio ispit«.

Hram sv. Save, največji pravoslavni hram na Balkanu.

proizvajati glasen zvok, ki je služil kot opozorilo, da bodo
začele padati bombe.
Spominski center oziroma Muzej 25. maja je bil zgrajen leta 1962, za Titov 70. rojstni dan. Hiša cvetja je bila
zgrajena že leta 1974 in je, ko je bil Tito še živ, služila kot
prostor za delo in počitek. Imela je salone, zimski vrt in
fontano.
4. maja 1980 so jugoslovanske televizijske in radijske
postaje prekinile program in objavile zgodovinski stavek:
»Umrl je tovariš Tito.« Zadnje slovo od Tita, predsednika
SFRJ, je bil največji pogrebni sprevod državnika z 209.
delegacijami iz 127. držav. Hišo cvetja z nagrobno ploščo
iz belega marmorja je obiskalo že preko 70 milijonov ljudi, med njimi tudi veliko Slovencev.
Iz Beograda je nemogoče oditi, ne da bi si ogledal veličastno pravoslavno cerkev sv. Save, ki je tretja največja na
svetu. Na mestu, kjer stoji, so leta 1594 Turki zažgali kosti
sv. Save, najpomembnejšega svetnika srbske pravoslavne
cerkve. Rodil se je kot princ Rastko Nemanjić leta 1175
očetu Štefanu Nemanji, srbskemu vladarju. Pobegnil je od
doma in se pridružil meniški skupnosti. Z gradnjo bazilike

so pričeli v letu 1935, med vojno in po vojni je bila ustavljena, nadaljujejo šele po letu 1985. V njej je prostora za
12 tisoč vernikov.
Beograd je mesto, ki leži na stičišču različnih poti.
Vedno je bil tarča obleganja, večkrat porušen in ponovno
zgrajen. Je kot ognjeni ptič Feniks, ki se vedno dvigne v
višave.
Obvezen je sprehod po grobo tlakovani Skadarski ulici, imenovani Skadarlija. Tu so nekoč živeli revni igralci,
pesniki in slikarji; še danes je ta ulica zbirališče boemov,
ki pozno v noč, do ranega jutra, razpravljajo o svojih nazorih. S pivom smo se odžejali v najbolj znani gostilni te
ulice, »Tri šešira«.
Prespali smo v znamem beograjskem hotelu Slavija,
žal je močno potreben obnove. Večerja ob živi glasbi na
splavu Stara koliba je bila okusna, prav po srbsko pekoča in obilna. Po večerji je v Beogradu zadonela slovenska
pesem.
Vtisov z dvodnevnega izleta je veliko in vsi so lepi.
Urejali jih bomo še nekaj časa, saj je moto Srbije, žuri
polako.

Hiša cvetja Dedinje
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DOGODKI MED LETOM
- Rally na Krasu so v mrzlem januarskem dnevu vozili
trije naši člani.
- Tehnični komisarji so se v februarju udeležili usposabljanja, preko leta je bilo izdanih 68 izkaznic o originalnosti vozila.
- Regie Emilie, Ulm, Rosenheim, Imola in Padova so
bili sejmi, ki smo jih obiskali v letošnjem letu. Bilo nas
je 382.
- Preko celega leta smo se udeleževali oldtimerskih
srečanj. V Soteski nas je bilo 25, ravno toliko v Slovenski Bistrici, 7 članov se je zapeljalo do Juršincev,
6 na Rallyju Janeza Pucha v Ljutomeru, 16 članov se
je udeležilo rallyja v Metliki, najštevilčnejši smo bili v
Vodicah, kar 57.
- Člani Prleškega društva za ohranjanje tehnične kulture
in dediščine Janeza Pucha so 1. maja pripravili spektakularno prireditev, imenovano S Puhom v Guinnessovo knjigo rekordov. Sodelovalo je 107 klubov, med
njimi tudi mi. Zbranih je bilo 996 starodobnikov.
- Vsaj en član se je udeležil vsake izmed prireditev v
Sloveniji.
- Na gorski dirki Ljubelj so nas zastopali Albin Šturm,
Janez Božič, Stanko Korošec in Edi Bruderman, prejemnik pokala za najstarejšega udeleženca dirke.

- Bili smo v Beogradu, kar je opisano v članku.
- V septembru smo se z vozili udeležili občinske proslave, v novembru so bili naši člani prisotni ob odprtju
večnamenske športne dvorane.
- Naši člani so se udeleževali Prvenstva za starodobnike,
bili smo prisotni na razglasitvi rezultatov Zveze SVS v
Ljutomeru.
- 5 članov se je udeležilo proslave ob 10. letnici Zveze
SVS.
- Kot vsako leto smo pripravili klubski koledar s fotografijami starodobnikov in zaključili leto na zadnjem
sredinem sestanku v decembru.
- Na 25 sestankih je bila udeležba od 60 do 70 članov,
poleg tega je bilo še 6 sestankov izvršnega odbora.
- Konec leta je v klubski imenik vpisanih 361 članov.

5. srečanje Vodice. Po naporni vožnji v Adergasu, naselju v občini
Cerklje na Gorenjskem, se prileže tudi brezalkoholna pijača.

Srečanje v Slovenski Bistrici, Kolesarsko društvo »Dimek« Beltinci.

Lincoln Continental Mark 5, letnik 1979

Ford T speedster, letnik 1911, tudi on
je žal zapustil klub.

Navdušeni Binetovi navijači.

Edi Bruderman, prejemnik pokala za najstarejšega udeleženca
Hrastovega memoriala, Ljubelj.
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Udeležba v Vodicah.

Srečanja za Guinnessovo knjigo
rekordov se je udeležil Janez
Kraškovic.
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2008
OBŒNI ZBOR
Občnega zbora OTC se je 22. februarja v prostorih Gostilne Strah udeležilo 169 članov. Izvršni odbor je predlagal delovno predsedstvo v sestavi: Emil Sladič, Ljudmila
Žgajnar, Brane Šnajdar in Franc Gruden; zapisnikar Stane
Malovrh, overitelja zapisnika Jože Sašek in Franc Meden.
Po uvodnem pozdravu, je predsednik Franc Gruden
podal poročilo o delovanju kluba v letu 2007. Nanizal je
število udeležencev Vseslovenskega srečanja na Škofljici
v maju, jesenskega srečanja članov kluba in udeležbe članov na srečanjih po vsej Sloveniji in v tujini. S finančnimi
podatki je člane seznanil blagajnik Brane Šnajdar, Anton
Zalar je podal poročilo nadzornega odbora; delo kluba po-

Razvoj motornih koles od leta 1885 do 1940. Zasluge za izdajo plakata ima Iztok Lipovšek.
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Župan Občine Škofljjica, Boštjan Rigler, je pozdravil člane OTC na
občnem zboru.

teka po dogovorjenih smernicah, na blagajniško poslovanje ni pripomb. Člani so z dvigom rok soglasno potrdili
zaključni račun za leto 2007. Soglasno je bil sprejet tudi
program dela za leto 2008.
Župan občine Škofljica, Boštjan Rigler, se je opravičil,
v njegovem imenu je spregovoril Ivan Jordan. Pohvalil je
delovanje kluba, iz leta v leto si namreč prizadeva povečati svojo prepoznavnost in s tem tudi prepoznavnost občine. Omenil je, da bodo zmanjšana proračunska sredstva
za financiranje društev, vendar naj bi razliko klub prejel iz
promocijskega sklada občine.
Urban A. Demšar, predsednik Zveze SVS, je pozdravil
vse člane in druge prisotne na zboru, izrekel vzpodbudne
besede o delovanju kluba in predstavil delo Zveze v prihajajočem letu.

S ŒRNO LEPOTICO 33-037 NAZAJ
V STARE ŒASE
Naš klub je v letu 2003 in 2005 v Železniškem muzeju
v Ljubljani ob bok starih parnih lokomotiv postavil svoja
starodobna vozila; avtomobile in motorje. Ob pogledu na
zapeljive črne lepotice, se je porodila želja po vrnitvi nazaj
v stare čase, želja po vožnji s parno »čahapuho«.
14. junija smo se odpeljali iz Škofljice s petimi avtobusi, 246 nas je bilo, do Jesenic in se ob pol devetih zbrali
na peronu železniške postaje. Jutro je bilo hladno, dež je
prenehal rositi. Čakala nas je parna lokomotiva 33-037,
tehnična lepotica, zaščitni znak muzejskega vlaka. Po stopnicah smo se povzpeli v štiriosne vagone z obnovljenimi lesenimi klopmi, iz časa med obema vojnama. Žvižg
piščalke je naznanil, da se potovanje začenja. Vlak se je
začel počasi premikati, karavanški hribi so se skrivali za
oblaki.

Vozovnica, izdelana za OTC Škofljica.
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Z muzejskim vlakom do Mosta na Soči.

Z muzejskim vlakom, ki ga vleče parna lokomotiva
Ljubljanskega železniškega muzeja, smo se zapeljali po
Bohinjski progi, ki je leta 2006 praznovala svojo stoletnico. Bohinjska železniška proga (Transalpina) je del 717
km dolge železniške povezave Praga-Jesenice-GoricaTrst. Zgrajena je bila med leti 1900 - 1906 kot najkrajša
povezava Avstro-Ogrske monarhije z Jadranskim morjem (Trst). Med Jesenicami in Novo Gorico meri 89 km,
ima 28 predorov, najdaljši je bohinjski predor pod Koblo
z 6.327 metri, proga ima 5 galerij in 65 mostov, kar jo
uvršča med najatraktivnejše proge v Evropi. Izstopa tudi
solkanski most. 85 metrski kamniti lok je še danes največji
na svetu. Gradnja proge je bila za tedanje razmere izredno
naporna.
Pred prvo svetovno vojno je po progi vozilo 70 vlakovnih kompozicij dnevno. Med obema vojnama je bila
proga poškodovana, po letu 1960 je bila posodobljena za
20 tonski osni pritisk, parni vlak je bil ukinjen leta 1974.
Kasneje se je vrnil na Bohinjsko progo, vendar samo v
turistične namene.
Bohinjska proga je svojevrsten tehnični spomenik. Za
ljubitelje vožnje z vlakom, je vožnja po Bohinjski progi
nepozabno doživetje; pogled na Blejsko jezero, številne
soteske in grape, vožnja skozi predore.
Naša izstopna postaja je bila Most na Soči. Železniška postaja je od središča mesta oddaljena 1,5 km. Most
na Soči leži na skalnatem pomolu med sotočjem Soče in
Idrijce. Glavna značilnost kraja je umetno akumulacijsko

Most na Soči v oblakih dima.
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jezero, ki je nastalo v letu 1938 za potrebe hidroelektrarne
Doblar. Čeprav je jezero umetno, ohranja pravljično smaragdno barvo in je privlačno za ribiče, sprehajalce in turiste. Prihajajo ribiči z vsega sveta, najbolj zaželena je soška
postrv, tu so še potočne postrvi, lipani, šarenke.
Jezero je dolgo 7 km, največja globina je 32 m, na najširšem delu doseže 600 m. Eno izmed lepih doživetij tega
dne je bila vožnja z ladjico Lucija po akumulacijskem jezeru Most na Soči. Jezerski kapitan Dean Fon Mervič nas
je sprejel na 30 metrov dolgo rečno ladjo, ki jo poganja
vodno kolo. Podobna je parnikom, ki so v 19. stoletju pluli
po ameriških rekah. Mirna plovba po smaragdni reki Soči
s čudovitim razgledom na nedotaknjeno naravo, bistro jezersko vodo in jezerske ptice je trajala eno uro, kapitan nas
je zabaval s pripovedovanjem legend.
Obiskali smo tudi Mali muzej soške fronte - Tolminsko mostišče. Zbirka je postavljena v hiši, ki je bila nekoč
vojaški objekt. Posamezni domačini, ki so se za dogajanja
med soško fronto bolj zanimali, so zbrano gradivo uredili v muzejske zbirke in jim namenili posebne prostore v
svojih hišah. V Tolminskem mostišču je razstavljeno preko 1.000 predmetov italijanske, avstro-ogrske in nemške
vojske, najdene na območju 15. Avstro-ogrskega korpusa.
Soška fronta je bila del bojišča med italijansko in avstroogrsko vojsko v prvi svetovni vojni, bila je prizorišče največjega spopada na gorskem območju v celotni zgodovini
človeštva in največji spopad na Slovenskem, zaradi neugodnega terena tudi ena najtežjih bitk.
Dolina Soče ponuja tudi adrenalinsko preživljanje prostega časa. Rafting, canyoning, vožnja s kajakom ali kanujem, aktivno preživet dan.
Ne moremo mimo goriškega slavčka, enega izmed največjih slovenskih pesnikov in duhovnika Simona Gregorčiča, ki je napisal znano pesem, hvalnico reki Soči. Hkrati
je to izrazito domovinska pesem, ki reko uporabi za simbol.
Krasna si, bistra hči planin,
brdka v prirodni si lepoti,
ko ti prozornih globočin,
nevihte temne srd ne moti krasna si, hči planin!
Spoznali smo zanimivosti Bohinjske železnice. S parno
lokomotivo, ki je za seboj vlekla vagone z lesenimi sedeži,
smo se vrnili nazaj v stare čase, v čase naših prednikov,
ustavil se je čas. A žvižg piščalke je spet naznanil, da se
začenja potovanje nazaj proti Jesenicam, nazaj v današnji
čas. Poslovili smo se od kraja Sveta Lucija, ki ga je leta
1952 oblast preimenovala v Most na Soči.

ski kolegi. Dva člana njihovega kluba sta naložila svojega starodobnika, Austin Hilly-a 1100, na avtoprikolico.
Pripeljala sta se do Grosuplja, prenočila v motelu in se
nam naslednji dan pridružila na prireditvenem prostoru na
Škofljici.

Jan in Maj sta se postavila k terencu.

Boštjan Rigler, župan Občine Škofljica, je vsem zaželel prijetno počutje, prirediteljem pa izrekel iskreno zahvalo in priznanje za še eno uspelo prireditev.
Hrumenje motorjev je takoj po 11. uri naznanilo, da si
vozila želijo na cesto, med polja in vasi, do ljudi. Karavana 275-ih starodobnikov je krenila proti Grosuplju, Žalni,
Mali Loki, Višnji Gori. Po polurni vožnji smo se ustavili.
Višnjo Goro nam je predstavil meščan Pavel Groznik,
neutrudni predsednik Občinske turistične zveze Ivančna Gorica. 9. julija 1478 je avstrijski cesar Friderik III.
s posebno listino Višnji Gori dodelil mestne pravice. To
je pomenilo, da je imel dotedanji trg pravico do dodatnih
prihodkov s pobiranjem mitnine za vse tovore, ki so se
prevažali ali prenašali po deželni cesti. Prihodki so bili namenjeni za gradnjo obrambnih zidov v boju proti Turkom.

Austin Hilly 1100, imenovan »frogi« - žabca, gosta iz Beograda.

Glavno ulico Višnje Gore so zavzeli oldtimerji.

13. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV STARODOBNIH VOZIL

Prijatelji iz Beograda.

Letos smo že trinajstič dočakali majsko soboto. To je
prav poseben dan, dan, ki ga člani OTC Škofljica težko
pričakujemo. Svoja vozila je 25. maja na srečanje pripeljalo 164 članov ter 111 gostov iz drugih klubov v Sloveniji
in iz tujine. Naše lansko povabilo so vzeli zares beograj-

Franc Gruden je pozdravil udeležence in obiskovalce,
ki so si vzeli dragoceni čas in prišli na Škofljico, ki je ta
dan postala središče slovenskega »starodobnega« sveta.
Zahvalil se je vsem, ki so kakor koli pripomogli k izvedbi
srečanja in jih povabil na snidenje naslednjo pomlad.
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Višnja Gora je bila pomembno in imenitno mesto. Prva
šola je bila ustanovljena leta 1496 in Višnja Gora se je s
tem uvrstila med prvih deset slovenskih mest, ki so imele
šolo. V Višjo Goro je hodil v šolo Josip Jurčič, ki je napisal znamenito delo Kozlovska sodba v Višnji Gori. Mesto
je imelo mnogo vzponov in padcev. Do druge svetovne
vojne je bilo v mestu sodišče, notariat, vrsta odvetnikov,
finančne službe, številne gostilne, tujske sobe, zgrajeno je
bilo kopališče. Po vojni pa se je večino tega enostavno
ukinilo oziroma preselilo.
Višnjanski polž z verigo ima dolgo zgodovino. Višnjanski plemiči so se vračali z enega od svojih bojnih pohodov. Našli so težko ranjenega mladeniča. Odnesli so ga
na svoj grad nad Višjo Goro. Ko je plemič počasi okreval,
je povedal, da je doma iz Benetk. V Benetke je odpotoval
sel z veselo novico. V Višnjo Goro so prišli njegovi sorodniki z bogatimi darili, med katerimi je bila zlata polževa
lupina. To lupino so višnjegorski grofje podarili mestnim
očetom, ki so ob posebnih svečanosti pili iz te polžje kupe.
Dragocenega polža so nepridipravi ukradli. Višnjanje so
naredili repliko in jo za vsak primer priklenili na verigo. A
tudi ta polž je izginil za večne čase neznano kam. Ostal je
spomin na to dragotino, ki je prerasel v legendo in polž je
postal simbol Višnje Gore. Polž je sicer simbol vztrajnosti
in modrosti.
Z Višnjo Goro je na poseben način povezana tudi prevozna tehnika. Prvi slovenski avto je priropotal v Ljubljano že sredi novembra leta 1898. Skupaj z lastnikom Antonom Codellijem se je iz Dunaja pripeljal tudi 16. letni
Višnjan Jožef Bernik, ki je bil zaposlen pri Codellijevih.
Anton in Jožef sta postala prava prijatelja. Na poti iz Dunaja v Ljubljano sta imela z avtomobilom Benz Comfortable precej težav in zapletov. Med potjo sta razbila prednji
del voza in desno luč. V Ljubljano sta se pripeljala ponoči in v naslednjih dneh vse popravila in šele nato se je
baron Anton dostojno popeljal po Ljubljani s »hudičevim
vozom«. S prvim slovenskim avtomobilom sta se baron in
Jožef večkrat pripeljala v Višnjo Goro, baron na obisk k
svoji mami, Jožef pa k svojim staršem.
V letu 2008 je Višnja Gora praznovala 530-letnico mestnih pravic. Prireditve so se vrstile preko celega leta. Postavili so spomenik polžu, mestnemu simbolu. Prav tako
je bil tudi prihod starih avtomobilov in motorjev konec
meseca maja za Višnjo Goro veliko doživetje in eden izmed lepih letošnjih dogodkov v tem starodavnem mestu.
Vsi udeleženci smo prejeli v spomin kovinskega polža na
vrvici. Da nam ne pobegne.
Poslovili smo se od prijaznih in gostoljubnih Višnjanov
ter mesteca, ki ga krasi vrsta znamenitosti, prelepa narava
in sproščeno vzdušje.
Zapeljali smo se do Ivančne Gorice, Krke, Vidma in
Rašice do Turjaka. Vozila smo ustavili na parkirnem prostoru ob glavni cesti in se peš odpravili do gradu, ki je
bil nekdaj v lasti Auerspergov, grofov Turjaških. Tu smo
izvedeli zanimivost: Znana je razlaga, kako je zašel tur v
grb Turjaških grofov. V turjaških gozdovih je živelo divje
govedo, imenovano tur. Pri gradnji gradu so tudi nagajali
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Porsche 356 Franca Malgaja.

Dodge in ozvočenje, Jože Zalar.

zidarjem, zato jih je dal grof pobiti. Le enega niso mogli
ujeti in šele po sedmih dneh so ga pripeljali na grad. Star
zidar je ob tem prerokoval, da bo turjaški rod močan kot
tur, ki se je toliko časa upiral. Ponosni grof je dal tura upodobiti na stolpu in družinskem grbu.
V Turjaku smo bili prijetno presenečeni, pričakalo nas
je precej krajanov Turjaka, Rašice, Velikih Lašč in Roba.
Z občudovanjem so si ogledovali starodobnike, ki so jih
vozili v mladih letih. Spustili smo se proti Škofljici. Pod
našimi kolesi smo pustili 70 km ceste, bili smo lepo sprejeti na vseh postankih, množice ljudi ob cestah so nam mahale, pozdrave smo jim vračali. Lahko rečemo, da smo si
pokale pošteno zaslužili.
Člana Marjan Zorc in Pavle Cimperman.

Rezultat zaviranja srebrno-rdeče Mante.

Opel GT, letnik 1970, z njim se je pripeljal gost iz Krasa.

Vseslovensko majsko srečanje ljubiteljev starodobnikov gotovo obogati tudi glasilo Starodobnik.
Vasilij Lomar - Lombi je prispevek Moto Guzzi - legenda motociklizma posvetil spominu na prijatelja g. Bernarda Bradača, velikemu ljubitelju Moto Guzzija in sponzorju našega kluba.
V četrtem delu predstavlja dirkalne motorje po drugi
svetovni vojni. Med vojno so proizvajali predvsem motorna kolesa na zalogo za potrebe vojske. Najsvetlejše obdobje dirkalnih motorjev tovarne Moto Guzzi je bilo desetletje 1947 - 1957. Vsi modeli oz. prototipi niso uspeli, so pa
pomenili velik napredek v tehniki motociklizma. Zmage
so dosegali v glavnem v razredih 250 ccm in 350 ccm, pa
tudi 500 ccm.

ing. Marko Hvale - Stanley locomobile v letih 1898 1917
Vse se je začelo leta 1896, ko sta brata, dvojčka Francis E. in Freelan O. Stanley izdelala prvo preprosto vozilo - kočijo, ki ni potrebovala konjske vprege, temveč je
imela parni stroj in izkoriščala moč pare. Vožnja po ulicah
Newtona ju je navdušila, enaka vozila sta pričela izdelovati tudi za druge. Leta 1898 sta izdelala in prodala že 30
popolnoma enakih vozil, naslednje leto pa že 200. Naslednje leto sta brata Stanley vse pravice za izdelavo parnih
kočij prodala investitorjem iz New Yorka, konec leta 1901
pa sta vse pravice kupila nazaj in izdelala model Stanley
II MK. Konec leta 1902 sta se brata Stanley preusmerila
na izdelavo parnih avtomobilov, vozilo je bilo namenjeno prevozu štirih oseb. Leta 1908 sta izdelala in prodala
800 avtomobilov modela EX, do leta 1914 sta izdela še
8.000 parnih avtomobilov. Leta 1917 sta prodala vse pravice podjetju Prescott Warren, kjer so jih izdelovali do leta
1927.
Repliko prve parne kočije iz leta 1898 si je izdelal tudi
avtor članka, ing. Marko Hvale. Vožnja z njo ga navdušuje
zaradi enostavnosti, izredno mirnega teka in atrakcije.
Andrej Črnjač - 351 OS-T KONSUL I in 501 KONSUL
II, zadnji nemški Anglež
Cilj tovarne NSU je bil, da bi kot prvi nemški proizvajalec motornih koles, izdeloval celotno paleto motornih
koles, od malega 98 ccm do največjega 500 ccm. Tako
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so maja 1951 na tržišče poslali največjega predstavnika
pod imenom 351 OS-T KONSUL I, četrtletje kasneje še
močnejšo različico 501 OS-T. Po zunanjosti sta modela I
in II enaka, razlika med njima je v motornem delu pogonskega sklopa in v zobniškem razmerju primarnega prenosa
na sklopko. Konsul ni doživel prodajnega uspeha, zaradi
zastarelosti modela, ki je bil praktično posodobljeni, 20 let
stari OSL. Konsula so najbolje sprejeli v Veliki Britaniji,
ki ima svoje korenine v Argentini.
Ana Pia Debeljak je pripravila prispevek z naslovom
Naši trije fički, ki je objavljen na drugih straneh zbornika.
Igor Kurent pod naslovom Terrot in Magnat - Debon,
Francija (1890 - 1961) bralce Starodobnika seznani z razvojem motociklizma v Franciji.
Od 1890 do 1961 je v Dijonu delovala tovarna dvokoles, motociklov in avtomobilov Terrot. Izdelali so okoli
600.000 koles, motociklov in skuterjev. Tovarniški prostori v centru Dijona so sedaj v lasti Peugeota.
Tovarna Magnat - Debon je bila ustanovljena 1893 v
Grenoblu. V obdobju 1919 - 1920 je bilo njeno stanje na
trgu brezupno. Lastniki so se odločili za združitev s firmo Terrot. Skupno podjetje je vzpostavilo še partnerstvo
s firmo Peugeot. To novo združenje se je imenovalo Novo-Velo. Ker podjetje ni bilo donosno, jih je Peugeot po
enem letu zapustil, podjetje je popolnoma prevzel Terrot,
nadaljevala se je skupna pot podobnih modelov obeh blagovnih znamk različnih konstrukcij, motorji so bili enaki.
Zaradi razvoja avtomobilizma v začetku šestdesetih let so
se vrata nekdaj velike tovarne Terrot - Magnat Debon za
vedno zaprla.

2. FESTIVAL STARODOBNIH VOZIL
»CODELLI«
Na Gospodarskem razstavišču je bil 20. in 21. septembra organiziran 2. Festival starodobnih vozil »Codeli«,
katerega smo se udeležili tudi z vozili članov našega kluba. Največ obiskovalcev se je ustavljalo ob vozilu Ford T
1911. Za obiskovalce je bila zanimiva njegova postavitev
na vrtečem krogu. Prav tako je bil zanimiv tudi celotni
prostor, kjer so se na ogled postavila vozila OTC Škofljica.

Blesk na ogled.
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Vabilo na razstavo starodobnikov na Gospodarskem razstavišču 20. in
21. 9.2008; 2. Festival starodobnih vozil »Codelli« ter Antika.

Ford, letnik 1911
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JESENSKO SREŒANJE
27. septembra smo se udeležili tradicionalne klubske
vožnje. 120 vozil je krenilo do Iškega Vintgarja, bisera narave. Iški Vintgar je ena najbolj priljubljenih izletniških
točk v okolici Ljubljanskega barja za sprehajalce, pohodnike in plezalce. Od 300 do 400 m globoko sotesko je
izdolbla reka Iška. V njej so številni tolmuni, brzice in
slapovi z mnogimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Pri
Domu je veliko parkirišče, tam smo pustili starodobnike
v zelenju pod mogočnimi drevesi. Preživeli smo prijetne
trenutke in občudovali osupljivo lepo neokrnjeno naravo.
Dan smo zaključili z bogato malico pri Avtocentru Žgajnar.

Začetki tekmovanj za starodobna vozila
Leta 2002 sem imel pogovor z g. Dagmarjem Šusterjem o možnosti tekmovanj starodobnikov v okviru AŠ
2005. Pogoj je bil vsaj deset voznikov, teh pa v tem času ni
bilo mogoče dobiti. S to idejo smo bili samo trije in sicer
Ciril Omahen, Brane Lukman in Urban A. Demšar. Ker
to ni bilo mogoče uresničiti na kratek rok, je bila na mojo
pobudo ustanovljena komisija za hitrostni motociklizem
pri AMZS, kar je razvidno iz ustanovnega zapisnika, prvi
predsednik pa je bil mag. Janez Božič. Ta komisija deluje
še danes. Leta 2007 smo končno pridobili tekmovalce za
tekmovanja s starodobnimi avtomobili in s tem zadovoljili
potrebe za ustanovitev. Ustanovljena je bila komisija pri
AŠ 2005. Prvo leto smo pripravljali pravilnik skupno z
Dragom Božičem, Mišom Šapcem, Branetom Lukmanom,
Cirilom Omahnom in Miho Vrhuncem. Prevzel sem funkcijo odgovornega za tekmovanje točnostne vožnje, Miha
Vrhunec pa funkcijo odgovornega za relije starodobnikov.
Naslednje leto, v letu 2008, smo že imeli prvo preizkušnjo
na letališču v Cerkljah. Upoštevati smo morali pogoje,
ki jih predpisuje mednarodna organizacija FIA in sicer:
mednarodna vozniška licenca, zdravniški pregled ter zavarovanje. Vozilo mora imeti varnostni pas, gasilni aparat,
voznik pa predpisano čelado. V tem času smo vsi takratni

vozniki tekmovali za Zvezo SVS kot člani kluba Škofljica.
Od leta 2008 do danes so se pogoji pri opremi zaostrili.
Oprema mora biti iz negorljivega materiala, tako rokavice,
kombinezon, spodnja majica, čevlji, preverjen mora biti
gasilni aparat itd.
Članstvo in njihova vozila
Prvi člani so bili: Brane Lukman - BMW 2002 Ti; Ciril
Omahen - AR Junior GTA; Urban A. Demšar - AR Giulia
Ti Super Modificata; Dušan Klopčič - Panter, Triumph,
BMW 320; Dragica Klopčič - Ferrari; Franc Žunko - Lancia Fulvia 1.3; Claudio Zidar - BMW 1602. V tej postavi
smo vozili nekajkrat. Zaradi službenih obveznosti je nekaj članov odstopilo, ostali smo samo trije: Ciril, Brane
in Urban. Brane Lukman je imel informacijski sestanek v
klubu Codelli in leta 2011 so pristopili na sceno še vozniki
iz tega kluba in sicer: Miloš Ješe, Boris Vrhunec, Anton
Popek, Andrej Vidmar, Domen Popek in David White.
Kasneje so pristopili k tekmovanju še Matjaž Korošec
- BMW 320, kot član OTC Škofljica in Matej Novak Fiat 127 special, prvo leto za Codelli, naslednje leto pa za
AMTK. Za AMTK Ljubljana sedaj že peto leto tekmujejo
Lukman, Omahen, Demšar in Korošec. Pri AMTK imajo
vso podporo pri pridobivanju licenc, zavarovanja, zdravniškega pregleda in štartnine, istočasno pa zastopamo tudi
klub Škofljica.

Prisotnost na tekmovanjih regularity (točnostne
preizkušnje)
Tekmovanje regularity ima pravilnik, ki govori o tem,
da je zmagovalec voznik, ki v treh vožnjah doseže najmanjšo časovno razliko med dvema vožnjama. Pred tekmovanjem je obvezna udeležba treninga. S strani organizatorja je predpisana maksimalna povprečna hitrost, ki se je
ne sme prekoračiti, pri prekoračitvi sledi diskvalifikacija.

Alfa Romeo Giulia TI Super modif., Urban A. Demšar.

Izgubil sem se - Franc Purkat

OLDTIMER CLUB ØKOFLJICA DEJAVEN
TUDI NA ØPORTNEM PODROŒJU
Uvodne besede
Vse od ustanovitve pred dvajsetimi
leti spremljam delovanje kluba pod
vodstvom
predsednika Franca Grudna
in njegove ekipe. V
tistem času sem bil
predsednik
Zveze
SVS in prvi koraki Urban A. Demšar
so bili dobiti primeren prostor za normalno delovanje zveze s prostori za sestankovanje in izobraževanje članov društev kot športnih
funkcionarjev in tehničnih komisarjev za pregledovanje
starodobnih vozil. Tu se je izkazal klub Škofljica kot izreden partner. S takratnim županom je uredil vse potrebno,
da je bil sedež Zveze potrjen v občinski stavbi na Šmarski
cesti 3, kjer je še danes. Klubu Škofljica sem za to pomoč
še danes neizmerno hvaležen. Ob prenehanju funkcije v
Zvezi SVS, sem se vpisal v članstvo tega kluba. Občasno
sem prisoten na sestankih, do nedavnega sem imel tudi izobraževalna predavanja za tehnične komisarje Zveze SVS.
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BMW 2002Ti, Brane Lukman.

Začetna trojka: Brane Lukman, Ciril Omahen in Urban A. Demšar.

Prva srečanja in sestankovanja, ter do neke mere sestavljanje pravilnika, so se odvijala v restavraciji našega člana Dušana Klopčiča. Od
leve proti desni: Dušan Knafeljc, Dušan Klopčič, Dragica Klopčič,
Franc Žunko, Brane Lukman, Ciril Omahen, Urban A. Demšar.
Nabavili smo športne majice, številke na magnetnih zapisih, gasilne
aparate, zaščitne čelade ter še ostalo potrebno opremo.

Alfa Romeo Junior GTO modif., Ciril Omahen.

Podelitev priznanj na zaključni prireditvi AŠ 2005 za sezono 2010 v
Festivalni dvorani v Ljubljani. Od leve proti desni: Urban A. Demšar,
Brane Lukman, Ciril Omahen, Metod Papež in Mišo Šapec.
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Gorjanci so prinesli izreden uspeh članom. I. Brane, II. Claudio Zidar,
III. Ciril Omahen.

Ekipa AMTK in OTC Škofljica: Matjaž, Urban, Matej, Brane.

Tudi v Logatcu je zmagal Brane Lukman. II. Ciril Omahen, III. Urban
A. Demšar.

Izreden uspeh je dosegel Matjaž Korošec takoj na začetku dirkalne
kariere, ko je zasedel prvo mesto na dirki v Logatcu. Športno pot bo
nadaljeval v race klasi s tem, da ima sedaj licenco tudi za starodobno
dirkalno vozilo.

Na začetku je bil z nami tudi Franc Žunko.

Leto 2013 se je uspešno zaključilo na Gorjancih,

prav tako tudi leto 2014.

Zmagovalna ekipa AMTK Ljubljana v Ilirski Bistrici. Zadnja dirka v
letu 2014 in tudi jubilejna, na kar smo bili še posebno ponosni, kajti
vozili smo po pravilniku, ki je bil sprejet na začetku sezone 2014.
Pravilen občutek za čas in hitrost nam je v dveh vožnjah prinesel
ekipno in posamično zmago.

Uradni končni rezultati.
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Na pobudo voznikov, ki zastopamo barve OTC Škofljica, se vsako leto v decembru dobimo s predsednikom
kluba Francem Grudnom in Brankom Šnajdarjem, skupno
pregledamo rezultate sezone. S tem zaključimo tekoče leto
ter preko pogovorov že delno planiramo naše cilje za naprej. V okviru letnih skupščin Zveze SVS se podeljujejo
priznanja za športne uspehe udeležencem tekmovanja starodobnikov po pravilniku točnost. Tekmovanje pod okriljem AŠ 2005, kjer zastopamo klub AMTK in barve OTC
Škofljica, se bo nadaljevalo. Pričakujemo udeležbo mlajših članov, ki bi nadaljevali naše delo in predstavljali OTC
Škofljica v luči bolj športnega udejstvovanja.

- Preko leta je bilo 25 članskih sestankov in 5 sestankov
izvršnega odbora.
- 246 nas je obiskalo sejme v tujini: Ausburgu, Regie
Emilii, Ulmu, Rosenheimu in Padovi.
- Tehnični sejem je bil organiziran le na majskem srečanju.
- Z muzejskim vlakom smo se odpeljali do Mosta na
Soči, udeležili smo se razstave na Gospodarskem razstavišču, o tem so napisani podrobnejši članki.
- Uredili smo internetno stran www.oldtimer-skofljica.
com.
- Ob koncu leta je v klubu 352 aktivnih članov.
Janez Benčina, Albin Šturm, Gusti Jamnik, Franc Janežič; Kras 2008.
Ariell VB 557 SV, letnik 1931

DKW 175, letnik 1932

Zaključek leta, pregled rezultatov sezone.
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- Zimskega rallyja na Krasu, prve prireditve v letu, so
se udeležili 4 člani. V aprilu se je več članov udeležilo
srečanja starodobnikov v Soteski, v času prvomajskih
praznikov so se odpeljali do Tuštanja, 16 se jih je udeležilo srečanja v Slovenski Bistrici. V juniju smo bili
prisotni z vozili v Juršincih in Izlakah, julija se je 10
članov udeležilo rallyja v Metliki, konec avgusta nas je
bilo 49 v Vodicah, 6 v Divači, skratka bili smo na vsaki
prireditvi.
- Na Ljubelj smo se zapeljali z avtobusom. Na moto dirkah starodobnikov so se pomerili tudi naši člani Janez
Božič, Stane Korošec, Peter Tevž in Albin Šturm, prejemnik pokala za najstarejšega udeleženca.
- Tehnični komisarji so tudi letos opravili dodatno usposabljanje in znanje uporabili pri pregledu 63 strokovno
obnovljenih vozil.
- V februarju smo bili na predstavitvi filma Ptujski grad.
Na sredinem sestanku pa smo poslušali predavanja Mirana Stanovnika na temo Rally Pariz-Dakar 2007.
- Tekmovanja za avtomobile v sklopu AŠ 2005 se je udeležilo 6 članov. Zasedli so eno drugo in eno tretje meso
v skupnem seštevku tekmovanja. Bili smo prisotni na
razglasitvi rezultatov Prvenstva Zveze SVS v Slovenskih Konjicah.

Na izobraževalnem seminarju za tehnične komisarje SVS je luč sveta
zagledal Kodeks voznikov starodobnikov - prispevek FIVE evropskim
komisijam za posebne pravice pri varnosti v cestnem prometu. Po
originalnem dokumentu FIVA ga je priredil in prevedel Vladimir
Perkič.

V zavetju kraške kleti,
Kras 2008.
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2009
NAGRADA PODUTIKA
Zgodovina sega v trideseta leta 20. stoletja. Ljubljansko
avto - moto društvo Hermes je prirejalo motociklistične
dirke v Šiški na 7 km dolgi progi, ki je vodila v Podutik po
makadamski cesti. Leta 1940 je bila tekma že tako uveljavljena, da je pokale podelil prestolonaslednik princ Peter.
Društvo Codelli od leta 1998 organizira v spomin na
to dirko starodobniško Nagrado Podutika. V letu 2009 je
proga podaljšana na 75 km z več preizkušnjami, s čimer
šteje za Prvenstvo SVS.

OBŒNI ZBOR
Leto je minilo, kot bi mignil. Občni zbor, majsko srečanje, jesensko srečanje, vmes udeleževanje na mnogih
starodobniških in drugih prireditvah. 20. februarja se nas
je zbralo 178 članov, tokrat na 13. občnem zboru OTC
Škofljica, v Gostilni Strah.
Po izvolitvi delovnega predsedstva in pozdravu je
predsednik Franc Gruden podal izčrpno poročilo o delu
v letu 2008. Poseben poudarek je bil na Vseslovenskem
srečanju na Škofljici, katerega pa se je zaradi slabega vremena udeležilo nekoliko manj ljubiteljev starodobnikov.
Finančno poročilo je podal blagajnik Brane Šnajdar, poročilo NO pa Anton Zalar. Člani so potrdili zaključni račun
za preteklo leto.
Glede na to, da so potekla 4 leta od izvolitve članov
vodstva, je bilo staro vodstvo razrešeno in izvoljeno novo.
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Predsednik
Franc Gruden
Podpredsednik
Stane Malovrh
Tajnik
Emil Sladič
Blagajnik
Brane Šnajdar
Nadzorni odbor: Anton Zalar, Aleš Horvat, Janez Kraškovic
Disciplinska komisija: Dušan Miler, Jože Sašek, Polde
Omahen
Izvršni odbor: Franc Gruden, Stane Malovrh, Tone
Gradišar, Emil Sladič, Brane Šnajdar, Ivan Jordan,
Jože Nosan, Miran Vrbinc, Jože Sašek, Franc Meden, Dušan Miler, Tine Režek, Polde Omahen, Filip
Filipidis, Mihael Gusti Jamnik, Jože Petrič
Organizator obiskov sejmov je Brane Šnajdar. Predstavnik kluba v Zvezi SVS je Mihael Gusti Jamnik. Predstavnik tehničnih komisarjev v Zvezi SVS je Stane Malovrh.
Člani so soglasno potrdili novo vodstvo kluba za obdobje 2009 do 2013.
Župan Občine Škofljica se je opravičil, podžupan Ivan
Jordan pa je pohvalil delovanje kluba v njegovem prizadevanju za ohranjanje kulturno tehnične dediščine. Vsako
leto je opaziti več starejših vrhunsko obnovljenih vozil, ki
jih člani pripeljejo na majsko srečanje na Škofljico. Zagotovil je, da bo občina tudi v prihodnje namenjala proračunska oziroma promocijska sredstva za delovanje kluba.
Urban A. Demšar, predsednik Zveze SVS je predstavil delovanje Zveze v preteklem letu in obenem čestital
novo izvoljenemu vodstvu kluba in zaželel obilo uspeha
pri delu.
Predsednik se je zahvalil vsem članom, ki so aktivno
sodelovali in s tem pripomogli k prepoznavnosti kluba
doma in v tujini. Zahvala gre vsem sponzorjem, brez njih
prireditev ne bi mogli uspešno realizirati.

14. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV STARODOBNIH
VOZIL ØKOFLJICA
Vsako leto v današnjih časih kar prehitro mine. In že
je čas ponovnega druženja na Škofljici na tradicionalnem
Vseslovenskem srečanju ljubiteljev starodobnih vozil. V
sobotnem jutru, 23. maja, so znani prireditveni prostor zavzeli motociklistični in avtomobilski lepotci.
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V ogradi sta tudi dva ponija in 20 koz. Kmetija ima športno igrišče, številne starinske kmetijske stroje. Pri njih je
mogoče zajahati konje in se poizkusiti v spretnostnem ali
western jahanju.

Pred enajsto uro je predsednik kluba Franc Gruden
izrekel dobrodošlico z željo, da bi se udeleženci kot tudi
obiskovalci počutili kar se da prijetno. Klub vsako leto,
na zadnjo majsko soboto poskrbi, da se glas o starodobnikih širi. Zato 80-kilometrska predstavitvena vožnja poteka
preko občin Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica in Videm Dobrepolje.
Z leti skupno srečanje ne izgublja privlačnosti, z vsakim letom so vozila bolj zanimiva. S častitljivo dediščino
se seznanja nova generacija mladih, ki jih prevzema navdušenje ob pogledu na romantične lepotce.

Ford Taunus Boruta Možine.

Za naše delo je veliko zanimanja.

Ustavili smo se na Domačiji Čož

Ob 11. uri so startali motoristi, sledila so jim vojaška
vozila in v razmaku dvajsetih minut so bila vsa vozila že
na poti proti Grosuplju, od tu je pot peljala preko Spodnjega Blata in Peščenika proti Višnji Gori. Po 28 kilometrih,
po težkem vzponu, so se vozila ustavila v Leskovcu, na
Domačiji Čož, v zaselku Mlake. Domačija je vredna ogleda. V konjskem hlevu je 34 konj, nekaj jih imajo v reji.

Na Domačiji Čož je bilo prijetno, pripravili so nam prisrčen program s pogostitvijo, a starodobnike so že žgečkale gume. Po prelepi pokrajini, mimo polj in gozdov, je
karavana krenila do Ivančne Gorice, Muljave in Krke do
Vidma, kjer so se po 61 kilometrih poti vozila prestavila
Dobrepoljcem.
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Občina Dobrepolje leži 30 km iz Ljubljane, na skrajnem severozahodu Suhe Krajine. Tako pripadnost je dolini
dal že Valvasor, ki je raziskoval Podpeško jamo. V Zagorici sta zagledala luč sveta znana slikarja in kiparja, brata
France in Tone Kralj, v Podgorici pa pisatelj Franc Jaklič,
po katerem se imenuje tudi kulturni dom. Dobrepoljci so
znani tudi po petju. Leta 2007 je Moški pevski zbor Rafko
Fabiani praznoval 100. obletnico delovanja. Dobrepoljska
pihalna godba pa je v letu 2008 praznovala 75. obletnico.
Na poti proti Škofljici, so starodobnike pozdravljali
prebivalci Čušperka, Velike Račne, Boštanja, Mlačevega
in Grosuplja. Promocijska vožnja, dolga 83 kilometrov, se
je uspešno zaključila ob 16. uri na Škofljici s podelitvijo
pokalov, domov pa se ni še nikomur mudilo.

Vedno več je sestavkov o priljubljenih znamkah vozil,
ki jih člani z veseljem objavljajo v svojem glasilu.
Vasilij Lombar – Lombi predstavlja gospodarska vozila
legende motociklizma, Moto Guzzija. Moto Guzzi je že
zelo zgodaj, leta 1928, predstavil svoj prvi trikolesnik model 107 za prevoz tovora, ki je postal prava ikona tovarne.
Nosilnost je bila 350 kg, največja hitrost 60 km/h.
Leta 1938 je iz proizvodnje prišel trikolesnik E.R. 500
ccm z nosilnostjo 1000 kg. Po II. svetovni vojni, leta 1946,
so predstavili model Ercole z nosilnostjo 1500 kg. Kasneje
so sledili modeli trikolesnikov: Ercolino, Alace, Dingotre
in Furghino.
Emil Sladič in Jože Flajs - Auto Union - Mala gospodarska vozila
Leta 1932 so se združili štirje znani proizvajalci avtomobilov in motornih koles: Audi, DKW, Horch in Wanderer v združenje Auto Union. Proizvodnjo so nadaljevali do konca druge svetovne vojne, ko so se preselili v
Ingolstadt. Njihov cilj je bil izdelava nadomestnih delov
za predvojna vozila. Leta 1948 so se preimenovali v Auto
Union GmbH, današnji Audi AG. V letu 1949 se je začela proizvodnja lahkega gospodarskega vozila Schnellaster
(hitri avtomobil kombi) v različnih izvedbah.
Vozilo Turist je bilo bogato opremljeno s premično
streho in oblazinjeno notranjostjo. Tako vozilo je tudi v
lasti OTC Škofljica. Močno poškodovano vozilo v neurju
2007, je podaril član g. Sašo Benedik iz Železnikov. (Žal
vozilo do leta 2015 še ni obnovljeno.)
V Jugoslaviji se je pokazala velika potreba po malih
gospodarskih vozilih. Proizvodnja je stekla v podjetju
Motomontaža v Novem mestu in začel se je hitri razvoj
slovenske avtomobilske industrije.
Tone Gradišar in Ana Pia Debeljak predstavljata Preteklost v sedanjosti, opisani so Volvo Amazon, Aero ter
Tatra, članek je v zborniku.
Aleš Koščak - VW transporter (T1) - Ideja za VW transporter se je porodila nizozemskemu uvozniku Benu Ponu
leta 1948, ko je na dvorišču Volkswagnove tovarne zagledal vozilo, ki so ga za transport naredili sami delavci tovarne. Inženirje tovarne je prepričal za serijsko proizvodnjo
enega najuspešnejših gospodarskih avtomobilov v zgodovini z nosilnostjo 750 kg. Osnovni model transporterja je
gospodarsko vozilo - panel van, zadaj brez oken. Leto kasneje je predstavljena izvedba Samba Bus za prevoz ljudi.
Po letu 1954 so kupci lahko izbirali že med 30 različnimi
izvedbami. Povpraševanje je bilo veliko, zgradili so posebno tovarno za proizvodnjo transporterja v Hannovru,
kjer je bil leta 1962 izdelan milijonti transporter.
Vasilij Lombar - Lombi predstavlja podjetje Rudge Whitworth, ustanovljeno leta 1869 v angleškem mestu
Coventry blizu Birminghama. Na začetku so izdelovali le
kolesa, po letu 1912 so se začeli ukvarjati z razvojem mo-
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tornih koles in že leta 1924 izdelali motorno kolo – enovaljnik Rudge 500 ccm s štirimi ventili. Motorna kolesa
Rudge so imela štiri prestave in integralni zavorni sistem,
tako da je nožni pedal zavore zadnjega kolesa deloval tudi
na zavoro prednjega kolesa.

Leta 1963 se je v Ljubljani s častnim krogom poslovil od
motorjev in dirkališč. V tujini so ga ob dirkališčih slavili,
na domačih tleh pa je ostajal neopažen, razen v rodni Dolenjski.

DOGODKI MED LETOM

JESENSKO SREŒANJE IN
LUDVIK STARIŒ - LETEŒI KRANJEC 3.FESTIVAL STARODOBNIK VOZIL
V okviru praznovanja občinskega praznika, 19. junija
2009, so na Sukovičevi hiši v Mirni Peči odkrili spominsko ploščo motoristični legendi in letalcu, Ludviku Stariču
- Letečemu Kranjcu. Dogodka v Mirni Peči se je med drugimi udeležilo tudi lepo število motoristov, med njimi tudi
člani OTC Škofljica. O življenju Ludvika Stariča je spregovoril predsednik Zveze moto klubov Slovenije, Leopold
Pungerčar. Nekaj misli o očetovem življenju, sta nanizala
sinova Denis in Miloš.

Odkritje spominske plošče motoristični legendi in letalcu Ludviku
Stariču – Letečemu Kranjcu, sinova Denis in Miloš, 19.6.2009.

Jesensko srečanje članov je bilo letos nekoliko drugačno. 19. septembra smo se zbrali pred Avtocentrom Žgajnar
na Škofljici in se odpeljali do Ljubljane, do Gospodarskega razstavišča, kjer je potekal 3. Festival starodobnih
vozil »Codelli« ter antika in likovna umetnost. Kolo časa
smo spet zavrteli nazaj, razstavljene so bile vse vrste starodobnih vozil, od koles, motociklov, osebnih avtomobilov, starodobna kmetijska mehanizacija in vojaška vozila.
Predstavilo se je okrog 40 klubov iz Slovenije ter Hrvaške,
Nemčije in Italije, vsak s svojimi najbolj atraktivnimi primerki.
Festival je zaznamovala 50. letnica kultne znamke avtomobila Mini. Pred paviljonom Jurček in v njem so bili
razstavljena atraktivna vozila britanskega malčka, ki je luč
sveta zagledal v letu 1959. Za nekatere modele se uporablja ime Cooper, zaradi sodelovanja z dirkaško legendo
Johnom Cooperjem. V letu 1999 je bil Mini izglasovan kot
drugi najvplivnejši avto 20. stoletja, za Fordom, modelom
T.
Prava paša za oči so bila starodobna vojaška vozila in
tehnika, ki se je predstavila tudi na 65. obletnici izkrcanja
zaveznikov v Normandiji.
Svoja vozila so na našem razstavnem prostoru predstavili: Tone Gradišar, Lojze Juvanc, Jože Pevec, Mihael
Gusti Jamnik, Uroš Anžur, Božidar Jereb, Sašo Benedik,
Stane Malovrh, Franc Gruden, Jože Zalar, Brane Šnajdar,
Jure Mrzel. Razstavili smo vozila, ki so bila izdelana na
Češkem in Slovaškem, med njimi so bila kolesa, motorna
kolesa in avtomobili ter nekaj starodobne opreme, manjkali niso tudi kakšni drugi rekviziti (npr. slama), ki so naredili razstavni prostor še privlačnejši, zaradi česar smo
bili deležni mnogo pohval s strani obiskovalcev.
Po ogledu in dobrem okrepčilu, smo se na Gospodarskem razstavišču zadržali do šeste ure in se z lepimi vtisi
razšli.

Praga Alfa XII, letnik 1928, lastnik Franc Gruden.

Razstavljavci na GR: Uroš Anžur, Božidar Jereb, Franc Gruden, Tone
Gradišar, Lojze Juvanc, Jože Pevec, Gusti Jamnik, Vili Ferjan.

Predstavitev čeških starodobnikov.

- V letu 2009 smo obiskali sejme v tujini in doma. Bili
smo v Ausburgu, Regie Emilii, Ulmu, Rosenheimu,
Imoli, Padovi in Slovenski Bistrici. Pri nas je bil tehnični sejem organiziran samo na osrednji spomladanski
prireditvi v maju.
- Rallyja na Krasu se je udeležilo 6 članov, 14 se jih je zapeljalo na srečanje v Sotesko. V času prvomajskih praznikov so se naši člani udeleževali prireditev po vseh
krajih Slovenije. Udeležbe na srečanjih so se nadaljevale preko celega leta. 16 članov je bilo v Slovenski
Bistrici, 10 v Juršincih, 8 v Trbovljah, 18 v Ljubnem ob
Savinji, več članov se je udeležilo rallyja v Metliki in
kljub dežju se je do Vodic zapeljalo 49 članov, 6 članov
je bilo v Divači.
- 20. junija smo se s svojimi starodobnimi avtomobili in
motorji pridružili starim lokomotivam v prostorih Železniškega muzeja v Ljubljani.
- Prvenstva za starodobna vozila se je udeležilo 5 naših
članov, prav tako v tekmovanju za avtomobile v sklopu
AŠ 2005. Udeležili smo se razglasitve rezultatov Zveze SVS.
- Nekaj članov se je udeležilo prireditve na Vranskem za
vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. To je bil največji
premični muzej v Sloveniji, našteli so 1.072 vozil.
- Ljubeljske gorske dirke so se udeležili Albin Šturm,
Stane Korošec in Peter Tevž. Seveda smo bili z njimi
tudi mi, zvesti navijači.
- Tehnični komisarji so pregledali 62 vozil, ki so ustrezala kriterijem za pridobitev certifikata o originalnosti
vozila.
- V novembru nam je Urban A. Demšar pripravil predstavitev bratov Kasipati iz Madžarske, ljubiteljev starodobnih vozil. Bratje Kasipati so se udeleževali TT
rallyjev. Vsak ima svojo delavnico, njihova želja je delati v njej do zadnjih dni življenja.
- Preko leta smo imeli 24 sredinih sestankov z udeležbo
od 50 do 70 članov. Na 6 sestankih izvršnega odbora
smo se pripravljali na naše prireditve.
- Klub šteje 350 članov.

Spominske slovesnosti so se udeležili člani OTC Škofljica.

Motociklizem ima v Mirni Peči tradicijo, ime kraja je v
svet ponesel prvi motociklist Ludvik Starič, eden najboljših dirkačev minulega stoletja. Rojen je bil leta 1906, umrl
je leta 1989. Leteči Kranjec je v tridesetih letih zmagal kar
32 krat na številnih mednarodnih motociklističnih dirkah.
V Trstu se je izšolal za mehanika. S prvimi prihranki si je kupil motorno kolo BSA 250. Zmagoval je celo s
šibkejšimi motorji, kot so jih imeli konkurenti. Poleg motociklizma se je preusmeril tudi v letalstvo, najprej je postal jadralni pilot in nato še pilot motornih športnih letal.
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Austin Cooper MK II, Anžur Uroš; Škoda Popular, Božidar Jereb;
Praga Alfa XII, Franc Gruden.

Austin Cooper MK II., letnik 1968
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2010
Ne gre nam slabo. Kras 2006

Zahvala TD Škofljica, prejeta 20.3.2009.

ZIMSKI RALLY - KRAS SEÆANA
Naši starodobniki zmorejo vse. Kras 2009

30. januarja smo se udeležili 14. Zimskega rallyja. Zjutraj nas je v Ljubljani presenetila debela snežna odeja. A
naša postava: Albin Šturm, Emil Sladič, Filip Filipidis,
Leon Lovšin in Janez Benčina se je vseeno odpravila na
Kras. Ob postanku na jutranji kavi na Ravbarkomandi, je
še močneje snežilo, burja je pokazala svojo neusmiljenost.
Na vozišču v Sežani nas je pričakalo 10 cm mokrega snega. Glede na neobetavno vremensko napoved, so se orga-

Sneg in mraz, mi uživamo v vožnji.

nizatorji odločili, da štart motorjev odpade. Varnost je pač
na prvem mestu. Z avtomobili smo se odpeljali po znanih
krajih Krasa. Pet najbolj vztrajnih motoristov je na lastno
odgovornost odpeljalo začrtano traso. Zvečer je bilo v sežanskem hotelu družabno srečanje ter podelitev pokalov
in priznanj. Albin Šturm in Emil Sladič sta prejela srebrno
značko za 10-letno udeležbo na zimskem rallyju. Kljub
vremenu, ki nam ni bilo naklonjeno, smo preživeli prijeten
zimski dan. (Napisal Emil Sladič)

OBŒNI ZBOR

BMW R51/3, letnik 1953
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Leon Lovšin, Emil Sladič, Janez Benčina, Albin Šturm, Filip Filipidis;
Kras 2010.

19. februarja je občni zbor zasedal v prostorih Gostilne
Strah, katerega se je udeležilo 182 članov. Po poročilih
predsednika, blagajnika in predsednika NO je bil soglasno sprejet zaključni račun za leto 2009. Plan dela za leto
2010, po zastavljenih smernicah, je podal Franc Gruden.
Sprejet je bil tudi sklep, da se omeji vpis v članstvo
kluba, pogojeno s starostjo vozila. Vozilo naj bo izdelano
do leta 1975 (vključno z letnikom 1975).
Podžupan Občine Škofljica je pohvalil delovanje kluba, konkretnih številk o dotaciji klubu pa ni povedal, finančna sredstva se donirajo glede na točkovanje programov posameznih društev.
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15. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV STARODOBNIH VOZIL

Mercedes 170 DS, letnik 1952; Franc Vidrih in Mirko Novak.

Na Škofljici so se 22. maja, na lepo sončno soboto,
zbrali ljubitelji starodobnih vozil, na jubilejno, petnajsto
srečanje.
Župan občine Škofljica, Boštjan Rigler, je članom kluba in gostom izrekel priznanje za plemenito dejavnost, ki
ji posvečajo ves svoj prosti čas. Njegove besede so bile:
»To ni le eden izmed hobijev, pač pa način in pomemben
del življenja ljubiteljev starodobnikov. Z napori se ohranja
tehnična dediščina za zanamce, kar je še toliko bolj hvalevredno. Prizadevanja članov OTC Škofljica cenijo tudi
občani Škofljice, zato vas vsako leto navdušeno pričakujemo.
Dovolite mi, da se vsem udeležencem, še posebej pa
neutrudnim organizatorjem iz Oldtimer cluba Škofljica
ob letošnjem jubileju in zaključku županske funkcije tudi
osebno iskreno zahvalim za odlično opravljeno delo in
korektno delovanje. Želim prijetno praznovanje in srečno
vožnjo!«
Letošnja prireditev je pritegnila veliko pozornosti, tako
med lastniki starodobnih vozil, saj je bilo 312 udeležencev, kakor tudi med obiskovalci od blizu in daleč. Prišli
so z željo, da se njihove oči nagledajo jeklenih lepotcev,
prišli so, da med vozili morda najdejo tako, s katerim so
tudi sami uživali ne tako dolgo nazaj.

Gostje srečanja.

Ljubitelji starodobnega leska.

kulturni program, ura je minila prehitro. Preko Tomišlja,
Podpeči, Notranjih Goric in Loga je kolona krenila proti
Brezovici, kjer smo se ustavili pri Avtocentru Špan, pooblaščenemu serviserju za vozila Mercedes-Benz. Tu deluje ekipa izkušenih in strokovno usposobljenih svetovalcev
in serviserjev. Zadržali smo se skoraj dve uri, organizirane
so bile igre z gumami, ogledali smo si tudi del delavnic.
Proti cilju smo se usmerili prek Podpeči, Črne vasi ter
se v krožišču pri E.Leclercu usmerili proti Dolenjski cesti,
ki nas je pripeljala preko Lavrice do Škofljice. Za nami je
bilo 53 kilometrov ceste, ki smo jo prevozili z namenom,
da bi kar največjemu številu gledalcev prikazali naše tehnično bogastvo. Preko celega dne smo preživeli prijetne
trenutke v druženju med seboj in druženju z obiskovalci.
Udeležence je pričakalo toplo kosilo. Prejeli so priznanje - spominski pokal za udeležbo na škofljiški tradicionalni prireditvi. Brez klubskih zanesenjakov ne bi šlo. V
izvedbo srečanja nesebično in prostovoljno vlagajo svoj
trud in energijo.

Udeležence je razvedril Rok Ferengja.

Dopoldne smo preživeli med parkiranimi motorji in
avtomobili. Na ogled so bili najmanjši mopedi, pa vse do
prestižnih, v Angliji in Nemčiji izdelanih vozil. Poklepetali smo z njihovimi lastniki, ki so rade volje potešili našo
radovednost. Organiziran je bil tudi tehnični sejem, kjer
smo si lahko kupili košček tehnične zgodovine, nepogrešljive dele za naše starodobnike.
Ob 11. uri so zabrneli motorji, štarter je zamahnil z zastavico. Predstavitvena vožnja se je pričela. 164 članov ter
148 gostov se je z 312 vozili postopoma zapeljalo preko
startne črte. Pot je vodila iz Škofljice preko Iga, največjega
naselja v Občini Ig. Sredi vasi je velik kraški izvir reke Ižice. Na območju Iga je več arheoloških najdišč, med dru-
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Dogajanja na srečanjih beleži Ana Debeljak; Jože Nosan.

gim neolitska in bronastodobna kolišča. Nadaljevali smo
po barjanski cesti do Iške vasi. Prvi postanek je naša karavana imela na hipodromu Vrbljene. Domačini so nas lepo
sprejeli, Turistično društvo Krim je pripravilo zanimiv

Zahvala za vseslovensko srečanje gre tudi zvestim
sponzorjem, donatorjem in podpornikom s strani Občine
Škofljica ter Osnovne šole Škofljica. Ti stojijo klubu ob
strani, navkljub poslabšanemu gospodarskemu položaju.
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POGOVOR MED MORRIS EIGHT
TOURER IN MORRIS EIGHT SALOON
Na vseslovenskem srečanju starodobnikov na Škofljici sem opazila dva starodobnika Morris Eight, ki sta se
živahno pogovarjala v senci dreves. Zeleni Morris Eight
tourer - cabriolet, letnik 1935, je zaupal svojemu kolegu:
»Živjo! Jaz sem od Petričevega Jožeta. Opazil me je leta
2005 na Nizozemskem v privatnem muzeju. Bil je na poti
s prijatelji, ki so kupovali Prago in Mathisa. Jožetovo oko
se kar ni moglo odtrgati od mene, jaz pa sem komaj čakal, da se spet zapeljem po prostranih cestah. Bil sem lepo
zloščen, z menoj so delali v belih rokavicah, da ne bi imel
nobenega prstnega odtisa.
Na Lavrico sem se pripeljal v tovornjaku, pot zame ni
bila utrujajoča. S seboj sem imel vse potrebne papirje. Prvi
trenutek sem opazil, da me Jožetova žena Tončka opazuje
malce postrani. Spravili so me v garažo, mene pa so srbele
gume in komaj sem čakal, da bi Jožeta popeljal po vasi.
Čakati sem moral, da so me požegnali, nato je tudi Tončka
sedla za volan. Naredil sem ji nekaj preglavic, saj ga imam
na desni strani. Spoznal sem veliko ljudi, vsi so me hodili
gledat, Jože in Tončka sta bila vesela, saj sta imela najlepšega starodobnika na Lavrici.
Po enem mesecu se je pripetil neljubi dogodek. Nekdo
je preveč dregnil v moj prelepi blatnik. Izkazalo se je, da
sem pokitan za prst debelo in konec je bilo mirnega spanja. Tri mesece so me pošteno žgečkali. V prvem sem dobil nove stopnice. Lesena konstrukcija, oblečena v pločevino, je bila tudi načeta. Zato je pela žaga, »ubel mašina«,
brusili so me z jeklenimi ščetkami in brusnim papirjem.
Restavrirali so me v domači garaži in zvrstilo se je kar
nekaj mojstrov. Najprej je bilo opravljeno kleparsko delo,
nato ličenje in sestavljanje. V tem času pa sva s Tončko
postala najboljša prijatelja. Pomagala je priviti marsikateri »šrauf« in njeno božanje mi je prav dobro delo. Ko
je bilo delo končano, sem zahupal od veselja, dobil sem
tako obliko kot leta 1935. Ponosen sem na kromirane luči,
odbijače in okvirje vetrobranskega stekla.
Najdaljša vožnja, ki sem jo doslej opravi, je bila do
Jožetove zidanice v Vinjem vrhu na Dolenjskem. Klančka v Karteljevem pa nikakor nisem zmogel, čeprav se je
Tončka močno upirala v moj zadnji konec. Trikrat smo
poskušali, a ni šlo. Šlo pa je po avtocesti, kjer so nam vsi
mahali, zlasti Italijani so nas pozdravljali z dvignjenimi
palci in to je bil občutek velikega ponosa.
Na Dolenjskem se dogaja marsikaj. Na bencinski črpalki v Šentjerneju pride do Jožeta cigan in moleduje:
»Gašpud, gašpud, lepu prosim, mi daš probat šamu za en
krog.« Jože pa je godrnjal, da bi veliko raje dal mercedesa.
Na treh ohcetih sem vozil; prvič je bilo vse v redu, drugič
se je predme postavilo cvetlično korito, rsk in je šel blatnik. Tretjič sem bil na ohceti v Prekmurju, ampak do tam
sem se dal peljati na prikolici. Torej, na razpolago sem
vam za vožnjo v zakonski stan.
Poleg Jožeta in Tončke je moj prijateljček tudi Jakob,
petletni fantič, ki mi je že odlomil »žmigovec, ki skoči.«
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Rad se vozi z menoj ali le poseda na mojem pragu. Takole
razmišljam: »Ko bo Jakob star 30 let, jih bom imel jaz 100
in se že veselim, ko bo svoje tovariše povabil na vožnjo.
Mislim, da bo glavni. Kakšna pa je tvoja zgodba?«

uživati. Gusti in Metka sta mi v en glas obljubila, da me
bodo restavrirali od podvozja, motorja, notranjosti, samo
malo moram še potrpeti. Ali vidiš, da imam še vedno tablico prve registracije KSL-809 iz leta 1935, na blatniku
pa mi plapola zastavica Kluba starodobnikov Škofljica!«

Austin in prijateljček Jakob.

Modro črni Morris Eight saloon se je odkašljal in začel
s svojo pripovedjo: »Joj, kakšno naključje! Tudi jaz sem
prišel na Škofljico leta 2005, sem isti letnik kot ti, letnik
1935. Jamnikov Gusti me je opazil na fotografiji v Ulmu,
ki jo je imel med knjigami sin mojega prejšnjega lastnika.
Moj lastnik je bil starejši ugledni profesor, doktor umetnostne zgodovine in častni član Univerze v Ljubljani. Z
njim se je vozil samo enkrat mesečno v nekaj kilometrov
oddaljeni Tübingen - saj veš, tam je služboval tudi Primož
Trubar iz Rašice, oče prve slovenske besede. Kakšno naključje, da sedaj živim le nekaj kilometrov od njegovega
rojstnega kraja!
Gusti se je sestal s profesorjem, le-ta mu je potožil, da
mu je nerodno, ker ima tak lep avto, ki ga ne zna »poštimat
in pošraufat«, kot bi bilo treba. Bil je njegov drugi lastnik.
Nemški in angleški oldtimer club Morris sta organizirala
dobrodelno prireditev in na tej prireditvi me je angleški
klub profesorju podaril. Bil je namreč pokrovitelj te prireditve za Nemčijo. Iz Tübingena sem profesorja in Gustija
zapeljal v 180 km oddaljeni Ulm brez vsakega problema.
Ni minilo mesec dni, ko sem bil že na Škofljici. Gustijev prijatelj, špediter, me je v Ulmu naložil na dvižno rampo in v hladilnik. S seboj sem pripeljal vso dokumentacijo
s kataloškimi številkami, knjiga je nekoliko ožgana; imam
načrt vseh lesenih delov, saj veš, papirji so zakon. Dokumenti so danes vredni skoraj toliko kot sam avto. S seboj
imam tudi servisno knjižico in foto album, v katerem so
fotografije mojih popravil motorja in zavor. Drugače sem
zdrav, gnilobe nimam, le barvo načenja zob časa.
Spominjam se prve vožnje v Sloveniji. Bila je samo
do zadnje hiše na Škofljici. Plovček v uplinjaču je bil porozen, prehitro se je napil in zaprl dotok goriva. Poskrbel
sem tudi za lepo presenečenje. Dr. Darinko iz Malih Lašč
sem za njen rojstni dan skupaj z Gustijem in ženo Metko
popeljal naokrog. Bilo je toliko veselja, da sem se popolnoma raznežil in hupal skozi vas.
Gusti nima samo mene, ima tudi dva Unimoga ter tricikel Jawa. Ampak Metka ima mene najrajši, saj pravi, da
moraš imeti en avto, se z njim voziti, ga »zgloncati« in

Morris Eight, letnik 1935

Oba Morrisa sta si malo oddahnila od pripovedovanja.
Potem sta se zapletla v pogovor o samem nastanku teh
avtomobilov. William Richard Morris se je rodil leta 1877
v Hallowu v Angliji. Pri njegovih treh letih se je družina
preselila v Oxford. Pri 15-ih letih je William opustil šolanje in šel v uk k lokalnemu popravljalcu koles. Slabo leto
zatem se je sam lotil popravljanja koles v družinski hiši,
posla je bilo dovolj, kmalu je odprl delavnico. Koles ni le
popravljal, temveč tudi izdeloval. V letu 1901 je ustanovil
družbo Morris Motor Cycle in začel delati motocikle. Kupil je garažo, kjer je prodajal, popravljal in oddajal vozila.
Že v letu 1912 je proizvajal vozilo »Bullnose.« Med vojno
so v njegovi tovarni izdelovali strelivo, leta 1919 se je ponovna začela proizvodnja vozil. Nakupil je več tovarn in
bil v Združenem kraljestvu pionir masovne proizvodnje za
tekočim trakom, kar je bil približno v istem obdobju tudi
Henry Ford v ZDA. V letu 1919 je bilo izdelanih 400 vozil,
leta 1925 pa kar 56.000. Morris je družbo širil, leta 1938
združena podjetja postanejo znana kot Nuffield Company.
Leta 1952 se je združila z Austin Motor Company in je
bila s tem ustanovljena British Motor Corporation. Majhno vozilo Morris Eight so izdelovali med leti 1935 - 1937,
izdelanih je bilo 167.102 avtomobilov (približno 175 na
dan), 24.000 v izvedbi »tourer.«
»Joj, še nekaj ti moram povedati,« spregovori Jožetov
Morris Eight - cabriolet. »Od Tončke sem izvedel, da je
Jože vedno govoril: »Ko bom velik, bom imel BMW.«
Velik je postal, ko je praznoval Abrahama. Prejšnje leto
je Jože usmerjal promet na vseslovenskem srečanju starodobnikov na Škofljici, ne da bi vedel, da je že velik. Njegov BMW, letnik 1953, je bil v tem času na restavriranju
v Trebnjem«
Prijetno je bilo poslušati zaupni pogovor, morda bi
izvedela še kakšno zanimivost, zahrumeli so motorji, na
start sta se pripravljala Jože in tourer ter Gusti in saloon.
Srečno!

V glasilu Starodobnik, spremljevalcu tradicionalne
vseslovenske starodobniške prireditve, smo spet izvedeli
precej zanimivosti iz polpretekle zgodovine motociklizma
in avtomobilizma.
Vasilij Lombar - Lombi je v 6. delu, Legenda motociklizma Moto Guzzi, opisal vozila za doseganje rekordov
in prototipe. V tovarni Moto Guzzi so se večkrat odločali
za izdelavo štirikolesnikov in trikolesnikov z vgrajenimi
najzmogljivejšimi motorji za dirkalne motocikle. V teh
primerih je šlo za postavljanje svetovnih rekordov na določenih razdaljah s stoječimi in letečimi starti in doseganjem
največjih povprečnih hitrosti. Prvo je bilo vozilo Nibbio iz
leta 1935. S tem dirkalnikom je bila dosežena povprečna
hitrost 161,7 km/h. V letih 1957 - 1959 so postavili rekord
s povprečno hitrostjo 175 km/h, z dirkalnikom Cobro je
bila dosežena hitrost 232 km/h.
Izdelanih je bilo mnogo prototipov motociklov, ki pa
niso šli v serijsko proizvodnjo zaradi različnih vzrokov.
Vasilij Lombar - Lombi Alfa Romeo - cuore sportivo športno srce 1910 - 2010
Alfa Romeo - cuore sportivo, legendarno ime italijanskega in svetovnega avtomobilizma, letos praznuje
stoletnico rojstva. 24. junija 1910 je bila v milanski register podjetij vpisana delniška družba Societá Anonima
Lombarda Fabbrica Automobili A.L.F.A. V Neaplju je
leta 1906 francoski podjetnik Alexandre Darracq postavil

143

novo tovarno avtomobilov. Ofenziva francoske proizvodnje avtomobilov je prizadela italijanski ponos, zato so na
začetku raje kupovali cenena Fiatova vozila.
Nikola Romeo je leta 1915 finančno podprl Alfo, ki je
končala v stečaju in razširil proizvodne zmogljivosti. Po
letu 1920 so začeli uporabljati logotip Alfa z dodatkom
Romeo. Z vrstnim šestvaljnikom RL konstruktorja Giuseppeja Merosija so dirkači zmagovali od dirke do dirke.
Leta 1937 so predstavili najhitrejši kupe na svetu 8C-2900
B za ceno 115.000 tedanjih LIR, kar je pomenilo ceno trinajstih Fiatovih Topolinov.
V petdesetih letih prejšnjega stoletja je prva prišla s tekočih trakov Alfa 1900, leta 1954 so predstavili model Giulietta in leta 1962 model Giulia, eno najuspešnejših vozil
športno družinskega karakterja. Poskrbeli so tudi za dvosedežne športne avtomobile v izvedbi cabrio, leta 1959 so
predstavili Alfa Romeo Giulietta Spider.
Ob koncu šestdesetih let so postavili novo tovarno na
jugu Italije, v kateri so začeli izdelovati Alfasud z znamenitim štirivaljnim vodno hlajenim bokser motorjem. Po
izgradnji tovarne so iz logotipa odstranili ime Milano. Del
logotipa sta delni križ rdeče barve, ki pripada grbu mesta
Milano in kača s krono, ki je del grba lombardijske plemiške rodbine Ottona Viscontija.
Leta 1987 je tovarna Alfa Romeo vstopila v skupino
Fiat - Lancia S.p.A. Torino. Tovarna Alfa Romeo je pridobila neizmerno dediščino izkušenj. Nobena druga znamka
se ne more pohvaliti s toliko odmevnimi zmagami v zgodovini avtomobilizma. Za velike uspehe dirkalnikov Alfa
Romeo so zaslužni tudi svetovno znani dirkači: Birkin,
Ascari, Campari, Nuvolari, Varzi, Caracciola, Borzacchini, Franchini, Lurani, Masetti, Sivocci in ne nazadnje tudi
slavni Enzo Ferrari, ki je bil med leti 1929 in 1939 vodja
športnega oddelka tovarna Alfa Romeo Scuderia Ferrari,
ekipa Ferrari, po vojni pa velik tekmec dirkalniku Alfa
Romeo v formuli 1.
Vasilij Lombar - Lombi v članku Motocikli z Wanklovim motorjem opisuje, da je po več desetletjih vztrajnega
razvojnega dela Felix Wankel (1902 - 1988), februarja leta
1957 predstavil prototip rotacijskega bencinskega motorja, z oznako DKM 54. Motor s trikotnim rotacijskim batom je imel prostornino 125 ccm in je pri 7000 vrt./min
razvil moč 21 kW (29 KM).
Tovarna Sachs je vgradila Wanklov motor v motocikel
Hercules W 200, v model Sachs KC 29, uporabljali so jih
tudi za stabilne elektro agregate, kosilnice, motorne žage
in manjše letalske motorje.
Wanklov motor so vgrajevala tudi tovarna Suzuki, Van
Veen, Norton Motors. Vse realizacije motociklov z Wanklovimi motorji se komercialno niso uveljavile, več pričakovanj je motor izpolnil v avtomobilski industriji.

15 LET OLDTIMER CLUBA ØKOFLJICA
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Pred petnajstimi leti je družba ljubiteljev starih motorjev in avtomobilov zaorala ledino z ustanovitvijo Oldti-

mer cluba Škofljica. Sprva je bilo manjše število članov, v
poznejših letih se je številka iz 150 povzpela do 400, današnje stanje je 350 članov. Klub je med največjimi v Sloveniji, skoraj petina članov se vozi z motocikli z modrobelim emblemom na rezervoarju - z emblemom BMW.
Vsako drugo sredo je sestanek, na katerem se zbere od
50 do 70 članov. Predsednik Franc Gruden nas seznani z
vsemi prireditvami v Sloveniji in sosednjih deželah, redno
opozarja na novosti iz zakonodaje v zvezi s starodobniki.
Njegovi najožji sodelavci so: Stane Malovrh, podpredsednik; blagajnik Brane Šnajdar, ki je tudi organizator obiskov sejmov, zlasti v Nemčiji in Italiji ter Emil Sladič, kot
tajnik. Večkrat se sestane tudi izvršni odbor, ki sprejema
sklepe o delovanju kluba.
V zadnjem letu člani v okviru sredinih sestankov pripravljajo zanimive prispevke o restavriranju, o prireditvah
doma in v tujini. Vsako leto klub izda koledar, obogaten s
tehnično dediščino.
Namen majskega srečanja je druženje lastnikov in ljubiteljev starih motornih vozil, promocijska vožnja vseh
udeležencev, spoznavanje krajev, skozi katere nas vodi
pot. Srečanje je tudi promocija občine Škofljica, kot tudi
vseh ostalih krajev v občinah Ig, Brezovica, Velike Lašče,
Dobrepolje, Ivančna Gorica, preko katerih se vije kolona starodobnikov. Prireditev na Škofljici ni tekmovalnega
značaja, temveč zgolj družabnega. V tako velikem številu
se ljubitelji starodobnikov zberejo le enkrat na leto. Vsako leto znova odkrivajo na novo obnovljene motocikle in
avtomobile. Vsak udeleženec je dobrodošel, vsi so zmagovalci, vsi so enakovredni ne glede na to ali se pripeljejo
s prestižnim starodobnikom ali s kolesom. Spominske pokale prejmejo prav vsi.
Na vsakoletnem srečanju se predstavi bogat izbor vozil
iz zgodovine. Za starejše je pogled nanje obujanje spominov, mlajši spoznavajo razvoj. Ljubitelji svojih avtomobilov in motociklov na cesto ne peljejo vsak dan. Na
svoja zloščena vozila so ponosni, saj ima vsako od njih že
častitljivo starost in lastniki jim privoščijo le lepo vreme
in zmerno hitrost.
Dr. Jože Jurkovič, član OTC in nekdanji župan občine
Škofljica, je ob petem srečanju v uvodniku brošure Starodobnik zapisal: »Človekovo razmerje do zgodovine določa njegov odnos do prihodnosti. Vsaka dediščina, ki so
nam jo zapustili naši predniki, je dragocena svetinja. Negovanje tehnične dediščine ni le nostalgija, ampak poskus
ohraniti mladim rodovom korenine, iz katerih nastaja nov
jutrišnji, še bolj tehnični dan.«
Škofljica je med ljubitelji starodobnikov poseben dogodek, saj gosti veliko udeležencev, obiskovalcev in medijev. Dan je prava paša za oči, je dan zadovoljstva, dan
družabnega življenja. Veliko zaslug za majsko prireditev
ima občina Škofljica, ki ima vsa leta posluh za delo društva, klubu finančno pomaga in ga vsestransko podpira.
Zahvala za uspešno izpeljavo vsakoletne majske prireditve gre tudi vsem donatorjem in sponzorjem, zlasti pa
vodstvu kluba in članom, ki aktivno sodelujejo pri organizaciji in pripravi prireditvenega prostora ter redarjem, ki

preko celega dne opravljajo svoje delo, veliko pa pripomore k uspehu srečanja tudi sončen dan.
Klub že od ustanovitve, od leta 1995, vodi predsednik
Franc Gruden, občni zbor mu vsake štiri leta potrdi nov
mandat.
Delo v klubu se vrti od januarja do decembra, iz leta v
leto, kakor se vrtijo kolesa starodobnikov iz preteklosti v
prihodnost. (Zapis iz Starodobnika 2010 - Ana Pia Debeljak)

JESENSKO SREŒANJE
18. septembra smo se zbrali pred Avtocentrom Žgajnar
na Škofljici. Zaradi obilnih padavin je bila udeležba manjša. Preko Škofljice smo se zapeljali do Črne vasi in Lip,
kjer smo se ustavili pri kleparskem mojstru, ki ima v rokah naš kombi. Zatem smo se zapeljali do Gospodarskega
razstavišča v Ljubljani, ki je 18. in 19. septembra gostilo
4. Mednarodni festival starodobnih vozil. Slavnostno ga
je odprl župan Mesta Ljubljana, Zoran Janković. Razstavo
starodobnih vozil je dopolnjevala kulturna dediščina črne
Afrike, v kateri je deloval tudi slovenski izumitelj, baron
Anton Codelli, prvi lastnik avtomobila v Sloveniji.
Festival je med drugim namenjen izvirnim predstavitvam starodobnih transportnih sredstev in vojaške tehnične
dediščine. Namen festivala je druženje, zabava, izmenjava
izkušenj, znanja in delov za restavriranje starodobnih vozil. Tehnični organizator je bila Zveza SVS.
Rdeča nit festivala je bila v znamenju okroglih obletnic: 100. obletnice avtomobilske znamke Alfa Romeo in
200. obletnice blagovne znamke Peugeot.
Naš klub je na svojem razstavnem prostoru pokazal vozila, ki so bila izdelana v Franciji. V ambientu Gospodarskega razstavišča, v krogu približno 300 starodobnikov, je
naš klub proslavil 15 let delovanja. V prijetnem vzdušju
smo si nazdravili z rujno kapljico in se posladkali s koščkom torte, ponudili smo jo tudi udeležencem iz drugih klubov, veseli smo bili tudi obiska župana Občine Škofljica,
Boštjana Riglerja in podžupana Ivana Jordana. Prijetno
s koristnim, bili smo pohvaljeni za privlačno pripravljen
razstavni prostor.

Praznovanje 15. obletnice delovanja OTC Škofljica: Ivan Jordan,
Lubica Miler, Brane Šnajdar, Emil Sladič, Franc Gruden, Stane
Malovrh.

Festival je spremljalo dogajanje z glasbo, izbrano kapljico in kulinaričnimi posebnostmi. Na voljo je bil golaž,
skuhan v kotlu, ki ga je uporabljala nekdanja vojaška enota.

SEJEM V SLOVENSKI BISTRICI IN
PTUJSKA GORA
25. septembra smo se člani OTC Škofljica udeležili
tehničnega sejma v Slovenski Bistrici. Kljub deževnemu
vremenu smo se zbrali pred občinsko stavbo na Škofljici
in se odpeljali novim dogodkom naproti. V Slovenski Bistrici je dež ponehal. Z zanimanjem smo se sprehodili med
stojnicami z rezervnimi deli za starodobnike. Tu in tam je
vsak nekaj našel zase. Na ogled je bilo tudi precej vozil.
Po res dobri malici smo se odločili, da si kljub deževnemu
vremenu ogledamo Ptujski grad. Grad stoji na griču nad
mestnim jedrom in je urejen kot muzej. Ogledali smo si
zbirko orožja, zbirko glasbil, baročno galerijo ter tradicionalne pustne maske in like s Ptujskega in Dravskega polja,
Haloz in Slovenskih goric kot so znameniti koranti, orači,
ploharji in druge.
Ustavili smo se tudi na Ptujski Gori, znanem romarskem kraju. Bazilika Matere Božje velja za najlepši slovenski gotski spomenik z bogato zgodovino. O njej krožijo različne legende.
Člani OTC smo preživeli še en zanimiv dan. Ne glede
na vremenske neprilike, smo se imeli lepo. (Zapisal Emil
Sladič)

DOGODKI MED LETOM
- Poseben uspeh OTC Škofljica, je bila prisotnost kluba na Generalni skupščini FIVE, mednarodnega združenja starodobnikov, ki je bila od 27. do 30. oktobra
v Ljubljani. Naš klub se je zelo odmevno predstavil
obiskovalcem v Tehničnem muzeju v Bistri. Člani so
pripeljali več avtomobilov in motorjev na dvorišče muzeja, svečano osvetljenega z vrtnimi ognji. Prireditev
je potekala v večernih urah, posebno čarobnost je prispevala razsvetljava. Bili smo deležni več pohval od
obiskovalcev iz celega sveta. Skupščine se je udeležilo
56 predstavnikov držav, včlanjenih v FIVI. Sprejet je
bil sklep, da bo Generalna skupščina leta 2011 v Washingtonu.
- Kot po navadi, smo v tujini in doma navdušeno pregledovali stojnice z rezervnimi deli za starodobnike. Bili
smo v Ausburgu, Regie Emilii, Tullnu, Rosenheimu,
Imoli, Padovi in Slovenski Bistrici. Tehnični sejem je
bil organiziran na majski prireditvi. Kupci so bili z izbiro zadovoljni.
- Od januarja do septembra so se člani udeleževali vseh
prireditev v Sloveniji in tudi na Hrvaškem. Tri zastopnike smo imeli na Rallyju na Krasu, sledile so udeležbe v Soteski, Slovenski Bistrici, Juršincih, Jablah, Dugi
Resi, Ljubnem ob Savinji, Stari gori, Metliki, Divači,
na Ljubelju sta strme klance premagovala Peter Tevž in

145

-

Albin Šturm, prejemnik pokala za najstarejšega udeleženca.
Na povabilo RTV Slovenija so se naši člani predstavili
v oddaji Dobro jutro z zanimivimi primerki svojih vozil.
Za nagrado Podutika sta v razredu E sodelovala Bogo
Kralj z Mercedes Benz 220 in Darko Sitar s Saab 96.
Prvenstva za starodobna vozila se je udeleževalo 5 članov, prav toliko tudi tekmovanja za avtomobile v sklopu AŠ 2005.
Tehnični komisarji so pregledali 58 vozil natančno in
strokovno obnovljenih vozil.
Z našimi sestanki nadaljujemo vsako drugo sredo, 25
jih je bilo ter 5 sestankov izvršnega odbora.
Število članov se je ustavilo pri 350.

2011
ZIMSKI RALLY - KRAS SEÆANA
V januarju je potekalo 15. srečanje motoristov na edinem zimskem rallyju v Evropi, Kras Sežana. Proti Sežani
smo se zjutraj odpeljali v dokaj hladnem, a suhem vremenu. Udeležence našega kluba je prišla bodrit skupina
iz Škofljice, ki nas je pospremila na štartu. Prijavili smo
se kot ponavadi, prejeli štartne številke in se razvrstili po
skupinah. Pot nas je vodila po že znanih krajih Krasa preko Dutovelj do prvega postanka v Štanjelu. Štanjel je eno
najstarejših naselij na Krasu. Na cerkvi sv. Danijela opazimo značilen zvonik v obliki škofovske kape. Premraže-

Citroën 11CV, letnik 1938

Vsako leto na Krasu.
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Pokal - spomin na kraško burjo. Andrej Pristav, predsednik kluba
C.M.O.C.

ni zaradi močne burje, smo se razveselili prvega toplega
okrepčila.
Dobro ogreti smo zapeljali skozi Kobjeglavo do Krajne vasi. Ogledali smo si znano, 200 let staro vinsko klet
vinogradništva Štoka. To so pravzaprav tri obokane kleti,
vklesane v živo skalo, s kapaciteto 80 tisoč litrov. Z vinogradništvom se ukvarja že peta generacija. Dobro »podprti« smo pot nadaljevali v Tomačevico. Miza se je šibila od
kraških dobrot; terana, pršuta, pancete, ovčjega in kozjega
sira. Tu je bil postanek nekoliko daljši.
Do cilja v Sežani, smo se borili z močno burjo. Ampak
starodobni motociklisti se ne damo. V Sežani smo na varno pospravili motorje, tudi mi vozniki smo poiskali varno
zavetje v hotelu. Po večerji je sledila podelitev pokalov in
priznanj. Iz kluba Škofljica smo bili trije udeleženci: Albin
Šturm, Peter Tevž in jaz. Bilo je naporno, a srečni smo bili,
dosegli smo cilj. Na podelitvi nas je pozdravil tudi glavni
sponzor, gospod Akrapovič, brez njega tega lepega rallyja
ne bi bilo. Albin Šturm - Bine je prejel priznanje kot najstarejši udeleženec dirke.(Napisal Emil Sladič)
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OBŒNI ZBOR
Občni zbor društva (udeležilo se ga je 185 članov), ki
je bil 18. februarja v nabito polnih prostorih gostilne Strah,
je obravnaval poročila in poslovni načrt društva. Podali so
jih predsednik Franc Gruden, Stane Malovrh o tehniških
pregledih 58 vozil in izobraževanju komisarjev v preteklem letu, blagajnik Brane Šnajdar o financah in Anton
Zalar o nadzoru poslovanja. Občni zbor je suvereno vodil
tajnik Emil Sladič.
Člane občnega zbora je pozdravil župan Ivan Jordan
in čestital klubu za organizacijo odmevnega srečanja starodobnikov. Ponosen je, da klub promovira občino širom
Slovenije. Še zlasti je pohvalil udeležbo članov na lanski
čistilni akciji. Zagotovil je, da bo sprememba pravilnika o
delovanju društev prispevala k boljšemu položaju kluba.
Spregovoril je tudi Urban A. Demšar, častni predsednik Zveze SVS. Klub spremlja od ustanovnega sestanka
naprej. V Sloveniji je 38 klubov, med njimi so štirje, ki
presegajo povprečje - med temi štirimi je OTC Škofljica.
Ocenjuje, da je njegovo delovanje danes na evropski ravni. Solidno, transparentno delovanje, zadovoljni člani in
kot posebnost, tudi med letom na sestankih polnoštevilčna udeležba. Glede perspektive starodobništva, g. Demšar
meni, da mora temeljiti na ljubiteljstvu. Treba pa je vedeti,
da se v tujini obrača veliko denarja in da v Italiji živi od
tega kar velik delež prebivalstva.
Stane Malovrh, eden od štirih tehničnih komisarjev
kluba, že deseto leto bdi nad pregledi vozil. Največji poudarek je na oceni stanja vozila. Na izobraževanjih spoznavajo nove postopke za ohranjanje izvirnosti vozil. Vsako
leto so pregledi zahtevnejši, raven starodobništva se dviga,
pri nas prekašamo nekatere evropske standarde. Seveda se
vsaka ljubiteljska dejavnost slej ko prej sreča s pridobitništvom. Zato sta v Sloveniji že dve zvezi z nasprotnima
konceptoma. Naša zastopa ljubiteljski pristop.
Vabilu na občni zbor se je odzval nekdanji minister za
promet, gospod Božič, ki meni, da starodobništvo s pravilno organiziranostjo veliko prinese lokalni skupnosti v
obliki turistične ponudbe. Ovira je prevelika razdrobljenost po osebnih zbirkah. Kot minister si je prizadeval, da
bi bil temu namenjen grad Lisičje. (Napisal Peter Pal, Glasnik Občine Škofljica št. 3, april 2011)

BILI SMO V BEOGRADU
9. aprila je klub organiziral izlet v Beograd. Na ta dan
so imeli srbski kolegi svoj zbor pri prometni fakulteti in po
dolžnosti sta se ga udeležila tudi Urban A. Demšar, predsednik Zveze SVS in Slavko Pislak, predsednik športne
komisije Zveze SVS. Zanimanje za to srečanje je bilo veliko, avtobus je bil takoj poln. V večini so se ga udeležile tudi sopotnice prekaljenih ljubiteljev starodobnikov in
zato je bilo druženje toliko prijetnejše.
Na prostoru pred fakulteto so bila predstavljena motorna kolesa in avtomobili različnih znamk in starosti. Vsa
vozila so bila brezhibno restavrirana in v ponos lastnikom,
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ki so se sprehajali med njimi. Pridružili so se jim tudi člani
našega kluba. Srbski kolegi so jim izrekli dobrodošlico in
te besede Srbom prihajajo res iz srca. Po dobri uri, ki smo
jo preživeli ob starodobnikih, smo se odpravili na ogled
mesta in okolice.

Brane Šnajdar se je zagledal v Ilo tricikel.

Beograd leži ob sotočju Save in Donave. Nastal je že
v prazgodovini. Rimljani so ga imenovali Sigidunum, v
srednjem veku je imel ime Abba Graeca. Srbski vladarji
so ga prevzeli leta 1284, leta 1319 pa je prišel pod ogrsko oblast. Leta 1402 ga je prevzel srbski despot Štefan
Lazarević. Oblastniki so se večkrat menjavali. Leta 1807
Beograd postane prestolnica Karađorđeve Srbije. Po prvi
svetovni vojni je bil glavno mesto Kraljevine SHS, po drugi svetovni vojni glavno mesto SFR Jugoslavije in od leta
1992 je glavno mesto Srbije.
Beograd je poln nasprotij med starim in novim. Vedno
se je spreminjal, ko so se vrstile vojne, in med premirji je
mesto raslo. Med tipičnimi balkanskimi pritličnimi hišami se v središču mesta dviguje prekrasen hotel Moskva,
bombe v prvi in drugi svetovni vojni so mu prizanesle.
Beograd je sodobna milijonska prestolnica. Mesto se širi,
da bi zavzelo čim več svobodne površine in jo zapolnilo s
stolpnicami in stanovanjskimi bloki. Hitra gradnja je tudi
nujna zaradi bliskovitega naraščanja prebivalstva v mestu.
Kar se je starega ohranilo, se je ohranilo z živahnim
vzdušjem. Najdemo ga predvsem v ulici znanih skadarlijskih kavarn, kjer se v vsakem letnem času zbirajo ljubitelji boemskih noči in dobre zabave. Ob okusnih narodnih
jedeh, ob kapljici dobrega vina in ob petju starih pesmi,
oživljajo kavarniško tradicijo mesta. Ena od beograjskih
navad je nagnjenje do življenja v množici.
V preteklosti ni bilo večjih evropskih premikov, da Beograd o njih ne bi imel svoje besede. 27. marca 1941 se je
rodil eden najlepših izrekov, svobodoljubna misel (bolje
rat nego pakt – bolje grob nego rob). Ljudstvo se je uprlo
paktu z Nemčijo in vrglo izdajalsko vlado.
V Beogradu so se tudi za Slovenijo zgodile pomembne
prelomnice. Celjskega grofa Ulrika II. so zahrbtno umorili
v Kalamegdanski trdnjavi leta 1456. Svetovno znani matematik Jurij Vega se je leta 1789 kot 35-letni prostovoljec
znašel na bojišču na Kalamegdanu in tam sproti izraču-

naval, kako naj streljajo z možnarjem. Trdnjava je padla
in Turki so se predali. Na Kalamegdansko trdnjavo se je
januarja 1911 zaradi sunka vetra zrušil prvi slovenski motorni letalec Edvard Rusjan, ki je postal 34 smrtna žrtev
letalskih nesreč na svetu.
Kalamegdan je najlepši in največji beograjski park, narejen po naročilu kneza Mihaila Obrenovića po letu 1867.
Skupina ljubiteljev starodobnih vozil iz Škofljice ga je
obiskala leta 2007 in si ogledala tudi vojaški muzej. Ta
kraj so Turki imenovali zaradi lepega razgleda Fičir-bajir,
kar pomeni »hrib za premišljevanje«.
Letos smo se z vodičko Dragano, ki nas je vodila tudi
pred štirimi leti, najprej podali na Avalo. To je 511 m visoka vzpetina, 16 km južno od Beograda. Gozdovi zagotavljajo zdravo mikroklimo, zaradi česar so bili tu dolgo
sanatoriji za zdravljenje pljučnih bolezni. Območje Avale
je kot naravni park zaščiteno že od leta 1859. V antičnih
časih so v tukajšnjih rudnikih pridobivali cinober. Našli so
tudi zelenkast mineral, ki se po tej vzpetini imenuje avalit.
Ime vzpetine izvira od Turkov, ki so jo v 15. stoletju
krstili z arabsko besedo havalit - ovira. Na Avali je stala
trdnjava, ki je bila porušena leta 1934. Umakniti se je morala spomeniku neznanega junaka. Na tem kraju so Nemci
leta 1915 našli truplo srbskega vojaka. Bil je neznan, star
komaj 16 let, komaj je vstopil v vojsko, saj ni imel niti
ploščice z imenom. Pokopali so ga, na njegov grob postavili križ z napisom, Neznani srbski vojak. To mesto so
namenili za mavzolej. Projekt je prevzel znameniti kipar
Ivan Meštrović. Mavzolej je zasnovan iz sivega granita,
pripeljanega iz Jablanice. Mavzolej je napravljen po antičnem zgledu. Osem ženskih likov je oblečenih v ljudske
noše iz različnih delov takratne Jugoslavije.
Leta 1964 so nedaleč stran postavili simbol modernega Beograda - 203 m visok televizijski stolp. Njegova
konstrukcija je bila nekaj posebnega. Ni imel globokih
in utrjenih temeljev, bil je oprt le na tri betonske noge.
Natova letala so 29. aprila 1999 bombardirala Beograd
in okolico, eden izmed izstrelkov je zadel betonsko nogo
stolpa. 4 tisoč ton težka konstrukcija je zgrmela v globino.
Mi pa smo občudovali nov, dva metra višji stolp, na novo
zgrajen z akcijo novinarjev, ki so zbirali denar za njegovo
postavitev. Na višini 123 m je razgledni stolp - vidikovec,
v katerem je lahko naenkrat 16 ljudi. V času našega pohajkovanja po Avali je pihala močna košava, ostali smo
kar pod stolpom. Privoščili smo si malico in z Dragano
nazdravili z dolenjskim cvičkom.
Čeprav je Avala izredno lepa sprehajalna pot, se večina Beograjčanov ne odloča za pohodništvo, ljubše jim je
poležavanje na obrežju Save. Tu se sproščajo tudi z ribarjenjem, plavanjem in potapljanjem. Dragana mimogrede
omeni, da so Srbi len narod. Njihov moto življenja je, hiti
počasi.
Beograd je pomembno pristanišče za ladijski promet
po Donavi. Donava je dolga 2.860 km in povezuje 10
evropskih držav različnih družbenih ureditev, političnih in
gospodarskih sistemov, kultur in vrednot. V Beogradu se
steka v Donavo reka Sava, ki je dobila ime po bogu Savu-

su. Njena pot od izvira do izliva v Donavo je dolga 945
kilometrov. V Jugoslaviji je bila najdaljša jugoslovanska
reka od izvira do izliva, po slovenskem ozemlju teče njenih
217 kilometrov. Z njo priteka v Donavo mnogo slovenskih
voda, med njimi Ljubljanica, Krka, Kolpa, Savinja in Sotla. In prav Slovenec Martin Strel je, v času od 25. junija
do 23. avgusta 2000, kot prvi človek na svetu, preplaval
celotno dolžino reke Donave. Slogan njegovega plavanje
je bil: »Maratonsko plavanje tisočletja za mir, prijateljstvo
in čiste reke«. Reka Donava ima tudi najlepši spomenik na
svetu. To je Straussov valček, ki ga pleše ves svet.
Ogledali smo si Hram sv. Save. Na mestu, kjer danes
stoji ta katedrala, naj bi Turki leta 1594 v svarilo srbskemu
ljudstvu zažgali kosti njihovega najpomembnejšega svetnika Save, ki je bil prvi metropolit srbske cerkve. Sava
je umrl leta 1236 v Velikem Trnovu v Bolgariji, pozneje je bil pokopan v srbskem samostanu Mileševa. Turki
so njegovo krsto pripeljali v Beograd in jo zažgali. Verno
ljudstvo ga je začelo vneto častiti. Gradnja hrama se je pričela leta 1935. V letu 1989 je bila postavljena 400 tonska
kupola in 3 tonski, 12 metrski pozlačen križ. Brez križa
je cerkev visoka 68 m, v smeri vzhod - zahod je dolga 91
metrov in v smeri sever - jug 81 metrov. V njej je prostora
za 16 tisoč vernikov, kor sprejme 800 pevcev. Okrašena je
s freskami ruskih in srbskih mojstrov. Večina marmorja je
iz naših Hotavelj. Že zdaj, ko notranjost še ni popolnoma
urejena, je počutje v tej baziliki veličastno. Sončna svetloba lije skozi line ob pomirjajoči glasbi.
S srednje veliko ladjo smo se zapeljali po Savi. Na njej
smo se odžejali, zlasti s pivom, nekoliko drugačnega okusa. Brodar nas je od začetka mrko pogledoval, ko pa je
okusil viljamovko, ki mu jo je ponudil Franci »Čot«, so
se njegova usta razpotegnila, razpoloženje se je popravilo.
Večerjali smo na obrobju mesta v manjšem lokalu, ki
ohranja tradicijo in dediščino. Sama stavba je stara, v njej
je bil konjski hlev. Na dvorišču so razvrščena stara kmečka orodja, posode, pohištvo. Še več presenečenj je bilo v
notranjosti, znašli smo se v popolni preteklosti. Po stenah
je več starih predmetov, kot jih je mogoče videti v muzejih. V oči so mi padle šajkače - srbske kape. Hrana je bila
izredno okusna, jedli smo njihove pikantne nacionalne
jedi z veliko sira in bogate s kalorijami.

Samostan Kovilje.
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Drugi dan smo se na poti proti Novemu Sadu ustavili v
Kovilju. Ogledali smo si samostan iz 12. stoletja. Svečenik je pripovedoval o napadu bolgarskega kralja na Srbe.
V tem času je bolgarskemu kralju zbolel sin, dobil je visoko vročino. V Kovilju je bil tudi sv. Sava, izredno pameten
mož. Molil je k Bogu, naj pošlje točo. Res se je to zgodilo.
Nabral je prgišče ledu in dal otroku obkladek, vročina je
popustila. Bolgari niso napadli, Srbi pa so v znak hvaležnosti postavili manjši božji hram iz lesa. Pozneje je bil
porušen. Samostan, ki smo si ga ogledali, je bil že tretjič
postavljen. V njem še vedno slikajo freske po navodilih
ruskega umetnika. Malta za risanje fresk mora biti sveža,
mojstri morajo pri poslikavah posameznih delov pohiteti.
V Novem Sadu smo si privoščili kosilo na večji gostinski ladji Vagabundus, zasidrani na obrežju Donave.
Naročili smo vino priznane blagovne znamke iz bližnje
Fruške gore. Takšno vino sta na tej barki pila tudi ameriški

Potniki iz Škofljice.

predsednik Clinton in predsednik Rusije, Medvedjev.
Cena je bila temu primerno visoka, previsoka za nas!
Po Novem Sadu nas je vodil Zoran, tudi sam zagret ljubitelj starodobnih vozil. Pripravili so nam ogled mestnih
znamenitosti. Peljali smo se z dvonadstropnim angleškim
avtobusom Road Master, tovarniška številka 83. Letnik
izdelave je 1959, V Srbijo ga je pripeljal iz Londona Beograjčan, ki je bil tam zaposlen. Po njegovi smrti so ga
kupili mladi Novosadčani in ga uporabljajo v komercialne
namene oglaševanja. Obljubili so, da se s tem avtobusom
pripeljejo tudi na Škofljico.
Zgodovinski simbol Novega Sada je Petrovaradinska
trdnjava na vzpetini nad mestom. Znani francoski arhitekt
Sebastian le Pretre de Vaubam je tu za avstrijsko cesarstvo zasnoval najpomembnejši vojaški branik na Balkanu.
Zgrajen je bil med leti 1692 -1780. Danes je trdnjava z
12 tisoč strelnimi linami in 16 km podzemnih hodnikov
kulturno središče glavnega mesta avtonomne pokrajine
Vojvodine.
Novi Sad je Marija Terezija leta 1748 povzdignila v
svobodno kraljevo mesto. Danes z bližnjo okolico šteje
400 tisoč prebivalcev. Razcvet Novega Sada je ustavila
madžarska revolucija. S Petrovaradinske trdnjave so madžarske čete 1849. leta obstreljevale mesto, od 2.812 hiš
je ostalo celih 808, od 22 tisoč prebivalcev jih je v mestu
ostala le četrtina. Mesto se je uradno imenovalo Neoplanta
(novi vinograd - novi nasad) oziroma po srbsko Novi Sad.
Ime izvira iz tukajšnje stare navade, po kateri se nekoč noben mladenič ni mogel poročiti, dokler ni zasadil svojega
vinograda.
Danes je Novi Sad moderno mesto, v katerem so univerza, muzeji, strojna, živilska in lesna industrija. Leta
1999 so Natova letala porušila vse tri mostove preko Donave, ki pa so bili takoj obnovljeni. Od oktobra 2005 je
stara cesarsko-kraljeva trdnjava z novim modernim Mostom svobode povezana z mestnim jedrom.
Mogočno Petrovaradinsko trdnjavo smo si ogledali ob
pihanju močne košave. Posebnost Petrovaradinske trdnjave je tudi ura, ki ima zamenjana urni in minutni kazalec.
Pomembnejše je bilo, da se je videlo, koliko je ura.

Na sobotni sončni dan, 21. maja je klub organiziral
16. Vseslovensko srečanje ljubiteljev starodobnih vozil.
Na površinah športnega igrišča pri Osnovni šoli Škofljica
se je predstavilo 296 vozil; motorna kolesa, osebni avtomobili, vojaška vozila, traktorji in tovornjaki. Prireditev
je privabila množico obiskovalcev, ki so si z zanimanjem
ogledovali starodobnike. Najstarejši osebni avto je bil izdelan leta 1928, najstarejše motorno kolo leta 1932. Poleg
članov domačega kluba, so se srečanja udeležili gostje,
člani klubov iz Slovenije ter tudi iz Nemčije, Slovaške in
Hrvaške.
Množična udeležba na Škofljici.

Peugeot, Renault 4CV, Unimog, zanimiva družba!

Dobrodošlico udeležencem, ljubiteljem starodobnikov
in obiskovalcem je izrekel predsednik kluba Franc Gruden. Zaželel jim je prijetno počutje v naši sredi. S tem, da
se podajamo na promocijsko vožnjo, želimo na ta način
slehernega nagovoriti k razmišljanju o nujnosti ohranjanja
tehnične dediščine.
Zbrane je pozdravil novo izvoljeni župan Občine Škofljice, Ivan Jordan. Poudaril je, da je klub pomemben, ker
združuje ljudi, ki s svojim delom skrbijo, da se ohrani tehnična dediščina in s tem so posledično tudi nosilci skrbi za
tehnično kulturo. Za Občino Škofljica je vsakoletno majsko srečanje pomemben dogodek in s tem tudi prepoznavnost nove občine v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Motoristi štartamo prvi.

Triumph 2000, gost na srečanju.

Pero Kaučič na startu.

Po enajsti uri so vozila krenila na krožno vožnjo čez Pijavo Gorico, Smrjene in Št. Jurij na Turjak, kjer se je kolona obrnila nazaj proti Pijavi Gorici, od tam pa proti Igu do
hipodroma Vrbljene. Tamkajšnje Turistično društvo Krim
nas je sprejelo s petjem in igranjem na ljudske inštrumente. Pripravili so toplo malico, zmazali smo kar dva velika
»svinjska« kotla okusnega ričeta.
V društvu deluje skupina »Afrohtarji«, ki z igranjem na
razne priročne instrumente, kot naprimer: pokrovke, kosa,
perivnik, grablje, »klepevnik«, »hobuk bas« obujajo stare
običaje »ofiranja«. Afrohtarji popestrijo marsikatero občinsko prireditev.

16. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV STARODOBNIH VOZIL

Pričakal nas je novosadski starodobni avtobus.
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na tržišče kolo s pomožnim motorjem Horex Rebell, 47
ccm. Tega leta se je na trgu pojavila kriza, izdelali so samo
2.790 motociklov. Zaradi krize na trgu motociklov se je
zaprla tudi tovarna Horex, vendar se pojavljajo novice, da
bodo v Nemčiji spet izdelovali motocikle Horex.
Ana Pia Debeljak v prispevku Izpolnjena želja opisuje
prihod kalifornijskega lepotca, Mercedesa 450 SL v naše
kraje.

Ravno pod križem si mi zatajil? (Anton Zalar)

Klanec ni noben problem!

Gostoljubje na hipodromu Vrbljene.

Pri Španu na Brezovici so nas gostoljubno sprejeli.
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Preko Podpeči, Notranjih Goric in Loga je pot vodila
do Brezovice, do Avtocentra Špan, kjer so nam gostitelji
pripravili družabne igre in bogate nagrade. Temni oblaki in kaplje dežja so pospešile odhod. Krenili smo proti
Brezovici, preko Podpeči, Črne vasi in proti Škofljici in
naredili vmesni postanek pri hipermarketu E.Leclerc, ki je
tudi letošnji sponzor. Po 77 km vožnje je na cilju posijalo
sonce, na Škofljici se je nadaljevalo skupno druženje, ob
zaključku so bili podeljeni spominski simboli srečanja.

Vasilij Lombar - Lombi v glasilu Starodobnik objavlja
članek Motocikli Horex, Regina iz Nemčije. Začetki segajo v dvajseta leta prejšnjega stoletja. Fritz Kleemann in in
njegov oče Friedrich sta bila lastnika tovarne za izdelavo
steklene embalaže Rex-konservenglass v Bad Homburgu
blizu Frankfurta.
V času splošne motorizacije sta se leta 1921 odločila za
proizvodnjo kolesa, s pomožnim motorjem prostornine 63
ccm, z imenom Gnom. Leta 1923 sta se odločila za proizvodnjo motociklov z imenom Horex. Ime je sestavljeno
iz začetnih črk kraja Bad /Ho/mburg in imena /Rex/-konservenglass.
Leta 1924 je predstavljen prvi motocikel Horex, štiritaktni enovaljnik z odprtimi ventili prostornine 250 ccm z
dvema prestavama, kasneje so izdelali še motocikla s 500
in 600 ccm z vgrajenimi agregati Columbus. Leta 1925
je Fritz Kleemann predstavil svoj prvi športni motocikel.
Po drugi svetovni vojni je bila industrija motociklov
v Nemčiji v globoki krizi, s strani okupacijskih sil je bila
prepovedana vsakršna proizvodnja motociklov s prostornino nad 250 ccm. Tovarna Horex je krizo dobro obšla,
Fritz Kleemann ni bil naklonjen nacistom, zato je imel večji ugled pri zaveznikih in po 2. svetovni vojni niso imeli
težav pri nabavi ustreznih materialov za proizvodnjo. V
letu 1950 so predstavili motocikel Horex Regina 350 ccm
in jih v letu 1953 izdelali 18.600. V istem letu so začeli
izdelovati motocikel Horex Regina, 400 ccm z desno prikolico, v letu 1955 sta se na trgu pojavila model Imperator,
500 ccm in Horex Resident, 350 ccm. Leta 1956 so poslali

Igor Kurent je prispeval članek z naslovom Aermacchi.
Leta 1912 je v Vareseju Guilio Macchi ustanovil tovarno
letal Nieuport Macchi. Proizvodnja je temeljila na kooperaciji s francosko tovarno, prva dva modela sta bila kopije
francoskih originalov. Med leti 1913 in 1914 je bilo zgrajenih 56 enokrilcev in 42 primerkov modela Parasol. 1915
leta je Italija stopila v vojno, Aermacchi je v prvi seriji
naredil 240 dvokrilcev Nieuport Sesquiplane. Po modelu
zaplenjenega avstrijskega hidroletala so naredili Macchi
L1, kasneje še L2 in L3.
V povojnih letih so bila organizirana prestižna tekmovanja v hitrostnem letenju. Z Mussolinijevim prihodom
na oblast je sledilo še večje vlaganje v tekmovanja in leta
1926 model M39 s hitrostjo 410 km/h postane prvo neameriško zmagovalno letalo.
Po vojni je tovarna postala licenčni sestavljalec letal
De Havilland Vampire in danskega Fokkerja s-11. Odločili so se za proizvodnjo trikolesnika za kombinirano rabo,
sledili smo mu dvokolesniki. Trikolesnik Macchi MB1 je
bilo vozilo, ki je ohranilo Aermacchi v povojnih letih pri
življenju. Sodelovanje z American Lockheed Corporation
je prineslo razvoj na področju proizvodnje motociklov.
Aermacchi je prodal dovolj veliko število motorjev, kar
ga je opogumilo za nadaljnjih razvoj motociklov, ki se je
vključeval tudi v športni svet. Po letu 1953 je bil predstavljen motocikel Zeffiro, trikolesnik motocarro (lahek
tovornjak) Cavalliere in hitrostni model Linto.
Leta 1956 je v tovarno prišel inženir Alfredo Bianchi
in postavil temelje razvoja novih motorjev. Predstavljen
je bil nov model Chimera (sanje). Nastali so moderni in
všečni modeli: Ala Rosa, Ala d`Oro, Ala Azzuro in Ala
Bianca.
V letu 1960 je prišlo do sodelovanja Med Aermacchijem in Harley-Davidsonom, ustanovili so skupno firmo s
sedežem v Milanu. V Milwaukeeju je bil razvit model skuterja Topper, prodajan izključno na ameriškem trgu. Ostali
modeli so se prodajali tudi v Evropi
Danes tovarna Aermacchi proizvaja letala za šolanje
bojnih pilotov. Uporablja jih tudi znana italijanska akrobatska skupina Tricolori.

JESENSKO SREŒANJE
Zbrali smo se pred Avtocentrom Žgajnar na Škofljici.
Cilj je bil Bloško oziroma Volčje jezero, ki se nahaja pri
vasi Volčje, na nadmorski višini 685 m. To je umetno je-
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zero, kjer najdejo svoje veselje v poletnem času kopalci, v
zimskem drsalci in skozi celo leto ribiči in ljubitelji čiste
narave, ki se radi sprehajajo ob jezeru. Bloke so dostopne
iz več smeri; preko Bloške Police iz Cerknice, po Lužarjevem bregu iz Velikih Lašč ali po Boncarju iz ribniške
strani. Klanci se nehajo in odpre se zeleno obdelano polje.
Površina jezera je 0,8 ha, največja globina je 2 metra. Skozi vse leto je dovoljen športni ribolov. Največ je vloženih
krapov, v jezeru domujejo tudi potočni raki, pisanci in jezerske školjke. Bloke zajemajo 45 vasi, vse so povezane z
asfaltnimi potmi, urejenih je 33 km poti, primernih za kolesarjenje. Jesensko srečanje na Blokah je prineslo obilo
zadovoljstva ob spoznavanju tega predela Slovenije stotim
članom kluba, pa tudi našemu podmladku, Janu in Maju,
ki jima je bilo vseskozi žal, da nista imela s seboj ribiške palice, sta se pa rada postavila vsak k svojemu BMW
Isetta 300, letnik 1954. Ob prijetnem druženju v lepem
sončnem dnevu, je čas ob jezeru v medsebojnih pogovorih
hitro mineval. Okrepčali smo se pri Hija d.o.o. z domačo
mineštro iz kavle, krompirja, korena in klobase. Bili smo
si edini, da je bila izbira tega kraja zadetek v polno.

Volčje jezero na Blokah

- Klubski tehnični sejem je bil organiziran na majski prireditvi.
- V januarju so se 3 člani udeležili Rallyja na Krasu.

Počasna vožnja okrašenih vozil skozi mesto.

Rally na Krasu.

- V februarju je Matija Šalehar na sestanku v elektronski
obliki predstavil knjigo BSA , v juniju je bila promocija izdaje knjige BSA na sestanku Zveze SVS, s podpisovanjem avtorja knjige.
- Zveza SVS je imela redno letno skupščino.
- Ogledali smo si 7. Mednarodni sejem lovstva in ribištva in 1. Mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v
naravi, s skupnim imenom Lov. Predstavili so se Lovska zveza, Ribiška zveza, Planinska zveza, Zavod za
gozdove ter Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito
ptic ujed. Organizirana je bila tudi Mednarodna razstava starodobnikov. Sodelovali so zbiratelji starodobnih
vozil iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Madžarske, Hrvaške in Srbije.
- V marcu je potekala čistilna akcija okolice gradu Lisičje in pokopališča Trate, v juliju pa se je 31 članov
udeležilo delovne akcije na gradu Lisičje.
- Udeležili smo se največje turistične prireditve v Sloveniji - festivala Pivo in cvetje v Laškem. Naši, s cvetjem
okrašeni starodobniki, so se ponosno uvrstili v ulični
sprevod. Zabave ob glasbi domačih in tujih izvajalcev
je bilo na pretek. Obiskovalci so si ogledali razstave
cvetja, ročnih del in likovnih umetnin.

- V februarju so naši štirje tehnični komisarji opravili
obvezno usposabljanje in pridobili dodatna znanja o
starodobnikih. Pregledali so 54 vozil, ki so ustrezala
kriterijem za pridobitev mnenja o originalnosti vozila.
Za uspeh si štejemo, da so vozila z vsakim letom bolj
strokovno obnovljena.
- Obiskali smo razstavo starodobnih vozil in predstavitev njihove zgodovine pred strojno fakulteto v Beogradu. Več o prigodah iz Beograda je napisano v posebnem članku.
- Zgodovino prevoznih sredstev smo predstavili učencem Osnovne šole Škofljica.
- Člani so se udeležili blagoslova motornih koles v Mir-

ni peči, 12 se jih je udeležilo srečanja starodobnikov
v Soteski, 42 članov se je družilo v Vodicah, v času
prvomajskih praznikih so bili naši člani na prireditvah
širom po Sloveniji.
- Člani so se odpeljali tudi na srečanje v Staro Goro, Metliko, Slovensko Bistrico, Ljubno ob Savinji, Juršince,
Jable, Vrhniko, Dugo Reso, Subotico.
- Z avtobusom smo se odpeljali na ogled tehničnega sejma v Slovenski Bistrici in si nato ogledali Maribor pod
vodstvom članov Veteran kluba Maribor. Maribor je
drugo največje mesto v Slovenije, je središče Štajerske
in ima ugodno lego na križišču pomembnih evropskih
poti. Mesto poznamo po Tovarni avtomobilov Maribor
Tezno. Prvi avto, izdelan po letu 1946, je bilo tovorno
vozilo Pionir. Leta 1961 se je tovarna preimenovala v
Tovarno avtomobilov in motorjev Maribor. Na trg je
prišla družina vozil TAM 2000. Leta 1986 je bilo proizvedeno dvestotisoče vozilo. TAM, ki je na vrhuncu
zaposloval 9.000 oseb, od tega 2.000 žensk, ni bil prvi
primer propada velikega podjetja. Odgovarjal ni nihče, to so pač novi časi. Na povratku smo si ogledali
še mogočno stavbo gradu v Slovenski Bistrici. Grad je
osrednji kulturni in prireditveni center mesta in občine.
Na ogled so številne stalne razstave.
- Občinskega praznika se je udeležilo manjše število naših članov zaradi obiska sejma v Imoli. Sosednji občini
Škofljica in Velike Lašče sta v oktobru otvorili obnovljeno in asfaltirano cesto Želimlje - Podturjak. Naši
člani so se odzvali vabilu in ponudili prevoz povabljenih gostov.

Oddih ob jezeru: Franci Purkat, Filip Filipidis.

DOGODKI MED LETOM
- Obiskali smo več sejmov v tujini in doma. Bili smo v
Ausburgu, Imoli, Padovi, Beogradu in Slovenski Bistrici.
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Festival Pivo in cvetje v Laškem.

Obisk sejma v Slovenski Bistrici.
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- S starodobniki smo bili prisotni na otvoritvi AC Žgajnar na Škofljici, ki opravlja tehnične preglede za vsa
vozila, izvaja postopke registracije in zavarovanja ter
opravlja homologacijo osebnih vozil.
- V velikem slogu so nas 28. avgusta predstavljali na 14.
motociklističnem Hrastovem memorialu na dirki na
Ljubelju, Albin Šturm, Edi Bruderman in Peter Tevž.
Edi Bruderman, rojen leta 1934, je prejel pokal kot najstarejši udeleženec dirke.
- Občina Bloke nas je ob občinskem prazniku povabila
na prireditev v Novi vasi. Odzvali smo se s 25 vozili.
Bloke so najbolj znane po svojem tradicionalnem izdelovanju smuči in značilnem slogu smučanja, so zibelka
smučanja v srednji Evropi. Bločani so svoje smuči najprej napravili za praktično rabo, ne za zabavo in šport.
S smučmi so hodili v gostilno, trgovino, k maši, na lov.
Predstavili so projekt, katerega namen je ohranjanje in
predstavljanje slovenske kulturne dediščine - bloškega
smučanja.

- Prvenstva za starodobna vozila se je udeležilo 5 članov,
prisotni smo bili na razglasitvi rezultatov Prvenstva
SVS v Stari Gori.
- V novo ustanovljenem pokalnem prvenstvu za avtomobile v sklopu AŠ 2005 se je tekmovanja preko celega
leta udeleževalo 5 članov. Zasedli so visoka mesta. Eno
prvo, eno drugo in eno tretje mesto v skupnem seštevku tekmovanja.
- Zbirali smo fotografije za klubski koledar in na zadnjem sestanku v decembru uspešno zaključili leto.
- V dvorani Občine Škofljica smo imeli vsako drugo sredo 23 sestankov. Zbere se od 45 do 65 članov. Imeli
smo tudi dva sestanka izvršnega odbora.
- Konec leta 2011 se je število članov v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšalo. Aktivnih članov je 350.

2012
ZVEZA SVS - IZLET V ZASEBNI
MUZEJ KRÖPFL V HARTBERGU

Pozdrave pošilja Filip Filipidis.

Austin Seven in Mathis UMY 12, letnik 1929, na obali Pirana.

Renault Fuego GTL, letnik 1983
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Triumph RLS 170

Zveza SVS, ki združuje 42 društev, je 11. februarja organizirala strokovni izlet v zasebni muzej Kröpfl v Hartbergu, dobrih 50 km od Gradca, ob avtocesti proti Dunaju.
Vabilu se je odzvalo 83 članov iz vseh društev. Z dvema
avtobusoma smo na pot krenili v zgodnjih jutranjih urah.
Janez Uratnik, predsednik Zveze SVS, je v nekaj besedah
opisal delo zveze v preteklem letu.
V mrzlem sobotnem jutru smo se ustavili pred muzejem, zgrajenim leta 1996. Sprva je bilo v njem 50 starodobnikov. Osnova za današnji muzej je bil pravzaprav
hobi g. Josepha, ki je velik ljubitelj oziroma zbiralec oldtimerjev. Družina se je odločila, da bo klasika na ogled tudi
javnosti. Obiskovalci smo doživeli nostalgijo in navdušenje nad zbirko vozil. Najstarejša vozila so Amilcar, Bently,
BMW, Daimler, DKW, Ford. Občudovali smo tudi vozila
Porsche, Rolls Royce, Cadillac, Austin, Packard, Jaguar,
Peugeot, Citroen, Fiat in druge. Poseben čar imajo vozila
predvojnega časa. Kot Mercedesov parnter ima muzej v
svoji zbirki nekaj posebno redkih in zanimivih modelov iz
leta 1919, 1929 in 1959.
Precej časa smo namenili ogledu skoraj kompletne
zbirke motorjev Puch. Med osemdesetimi dvokolesniki so
znamke Adler, BMW, Horex, Java, Zündap.
V zbirki 230. vozil so zajeta vozila z letnicami od 1886
do 1970. Vsako vozilo je dokaz določenega razvoja in
sposobnosti inovatorja. Nekatere tehnične rešitve še danes
vzbujajo navdušenje.

Muzejski blesk.

Bencinski rezervoarji.

Muzej obiskujejo tudi posebno imenitni gostje, ki svoj
pečat oziroma podpis pustijo v njihovi knjigi gostov. Muzej je dopolnjen z zgodovinskimi fotografijami in eksponati ter trgovino s knjigami o zgodovini avtomobilizma.
Ker sem pisarniški molj, sem se dalj časa zadrževala pri
starih pisalnih in računskih strojih, telefonih, radijskih
sprejemnikih ter enkratnemu gramofonu. Všeč so mi bile
cvetlične dekoracije, katerih morda moški niti opazili niso.
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Družina Kröpfl se ukvarja z restavriranjem starodobnikov, pri njih je vozilo v najboljših rokah. Pripravijo oceno
celotnih stroškov, odločitev o restavriranju je na vaši strani in je odvisna od debeline denarnice. Njihova dejavnost
je tudi trgovanje z rabljenimi in novimi vozili Mercedes,
Smart, Chrysler in Jeep. S približno 350 rabljenimi vozili
in s takoj dobavljivimi novimi vozili so vedno na razpolago. Brez strahu pred carino je tudi naš France v Slovenijo
z velikim veseljem pripeljal miniaturo Mercedes 350 SL
in s tem povečal svojo zbirko starodobnikov.
Ob povratku smo se z veseljem odzvali vabilu Slavka
Pislaka in si ogledali Muzej tehnične dediščine AMK Classic Slovenska Bistrica. Urejen je v prostorih stare grajske
konjušnice. Muzej je zaživel z veliko prostovoljnega dela
članov. V njem razstavljajo svoja vozila - kolesa, motorna
kolesa in avtomobile ter druge predmete in naprave - šivalne stroje, radijske sprejemnike, telefone, likalnike. To
so predmeti, ki so se uporabljali nedolgo nazaj, a že sodijo
v našo dediščino. Zbirka vozil se večkrat spreminja, zato
je vedno zanimiva za obiskovalce. Obnovljen je le del prostorov, načrtov za prihodnja leta ne manjka.
Bil je pravi zimski dan; mrzel, vetroven, zasnežen. Preživeli smo ga lepo ob druženju in občudovanju zloščenih
lepotcev.

OBŒNI ZBOR
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Obrnili smo dvanajst listov našega priljubljenega klubskega koledarja, vsak mesec smo občudovali enega izmed
starodobnikov. 17. februarja se nas je 182 zbralo na rednem šestnajstem občnem zboru kluba, da bi pregledali
delovanje v preteklem letu in si zastavili smele cilje za
prihodnje dni.
Predsednik Franc Gruden je pozdravil člane kluba,
vabljene predstavnike drugih klubov in društev, župana
Ivana Jordana ter posebnega gosta, gospoda Ervina Kubescha, veleposlanika Republike Avstrije v Sloveniji.
Poročilo o delu kluba je podal predsednik Franc Gruden. Nanizal je vse dogodke, ki so se zvrstili tekom leta.
Sredinih sestankov se udeležuje 45 do 65 članov. Nekateri
člani so na teh sestankih predstavili tudi restavriranje in
vzdrževanje starodobnikov, pogledali smo si tudi nekaj
projekcij o dogodkih doma in v tujini. Poročilo o financah
je podal blagajnik Brane Šnajdar. Poudaril je, da se zmanjšujejo donatorska in sponzorska sredstva. Zahvalil se je
Občini Škofljici in županu Ivanu Jordanu, ki je prispeval
500 evrov za čiščenje okolice gradu Lisičje. Anton Zalar
je podal poročilo nadzornega odbora z besedami, da klub
deluje vzorno.
Večina nalog društva za leto 2012 izhaja iz dolgoročnega načrta dela. Te so: izvedba Vseslovenskega srečanja,
organiziranje obiskov sejmov, jesensko srečanje, občasne
razstave, pridobivanje sredstev, dogovarjanje o sodelovanju in povezovanju s sosednjimi lokalnimi skupnosti, obnova vozila DKW Schnell-laster, ki je v klubski lasti.
V razpravo se je vključil župan Ivan Jordan, ki je tudi
dejaven član kluba. Poudaril je, da je veliko število čla-

nov na zboru znak pripadnosti klubu. Vesel je, da se toliko
ljudi trudi ohranjati tehnično dediščino. Zlasti je dobrodošlo tudi to, da se člani OTC Škofljica radi odzovejo na
vabila za sodelovanje na občinskih prireditvah. Povedal je
tudi nekaj besed o obnovi gradu Lisičje, kjer bi lahko tudi
OTC Škofljica dobil svoje prepotrebne društvene prostore
in prostore za razstavo vozil.
Člani kluba se zahvaljujemo predsedniku Francu Grudnu in vsem članom izvršnega odbora, kajti le zaradi
njihovega nesebičnega dela so doseženi vsi rezultati pri
ohranjanju tehnične dediščine, saj so starejša vozila res
nekaj posebnega, lepega in zanimivega. Moto ljubiteljev
starodobnikov je še vedno: Včerajšnja vozila na jutrišnjih
cestah.
Po končanem uradnem delu je sledil še tisti, kateremu
se ni moč upreti. V gostilni Strah, so nas prijazno postregli
z okusno večerjo, čas pa je bo klepetu hitro minil.

SREŒANJE PRI E.LECLERCU
E.Leclerc se je velikodušno odzval na prošnjo za sponzoriranje Vseslovenskega srečanja. V soboto, 12. maja, je
20 članov kluba svoja starodobna vozila predstavilo pred
hipermarketom na Rudniku. Na ploščadi pred vhodom v
trgovino so bila postavljena motorna kolesa: Gilera, Lambretta, Tomos, DKW 6 ter BMW in BMW s prikolico.

Na ogled so bile tudi bleščeče zloščene limuzine: Renault, letnik 1957; Peugeot, Moris 8, letnik 1935; Alfa Romeo, Opel, Moskvič, dva Fiata, dva fička, hrošč, Mercedes SL 450 ter dva džipa.
Vzdušje je bilo prijetno. Kupci so se ustavljali in poklepetali s člani OTC. Mnogi med njimi so pripovedovali
o avtomobilih svoje mladosti, včasih tudi o nekoliko žgečkljivih dogodkih.

17. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV STARODOBNIH VOZIL
Jože Nosan, Andrej Gruden.

Kmalu po 8. uri so prihajali prvi navdušeni ljubitelji
tehnične kulturne dediščine s svojimi motornimi kolesi
vseh letnikov in znamk, kakor tudi avtomobilisti. Redarji so jih razporejali na prireditvenem prostoru. Najboljša
mesta so imeli tisti najbolj stari in zanimivi, kar je tudi
prav, saj se ponašajo z lepo starostjo in lepoto, nostalgija se je obudila ob ogledu fičkov vseh barv in letnikov.
Veliko pozornosti vzbujajo tudi džiparji v svojih vojaških
oblačilih in z njihovim značilnim vedenjem.

Predstavili smo se pred hipermarket E.Leclerc.

Najlepši mesec maj se je navzel navad meseca aprila. Oblaki z dežjem so se dan za dnem podili po nebu in
skoraj ni bilo lepega sončnega dne. Organizatorji 17. Vseslovenskega srečanja ljubiteljev starodobnih vozil so imeli polne roke dela s pripravami, pridobivanjem dovoljenj,
dogovarjanjem s sosednjimi občinami, le vreme je bilo v
božjih rokah.
Toda 19. maja so udeležence, 282 jih je bilo, tradicionalnega srečanja v sončnem sobotnem jutru pozdravile
plapolajoče rumene zastave Oldtimer cluba Škofljica, katerim so se pridružile tudi slovenska in evropska.

Tabor vojaških vozil.
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rokavice, »zakurblali« motor in že se je iz »auspuha« pokadil dim, hrumenje se je stopnjevalo, adrenalin pa tudi. V
spremstvu redarjev motoristov so prvi zapeljali preko startne črte in obiskovalci so jim navdušeno mahali. V krajših
presledkih so jim sledili džipi, kombiji, limuzine, pa tudi
starodobni avtodom.

Priprava na srečanje: Barbara Kotar, Gregor Gruden, Simon
Kamenšek.

To je bil začetek 67 kilometrov dolge promocijske vožnje. Za seboj je kolona vozil, ki je štela uradno prijavljenih 110 motoristov in 172 avtomobilistov, pustila gledalce
v Šmarju Sap, Grosuplju, Višnji Gori in Ivančni Gorici.
Posebno živahno je bilo v Ivančni Gorici, o večini vozil je
mimogrede komentar podal Pavel Groznik, ljubitelj vsakršne kulture.
Po uspešno prevoženih 28 kilometrih, so se vozila ustavila v Moto Parku na Velikem Kalu. Dušan Strnad, župan
Občine Ivančna Gorica, je z veseljem pozdravil udeležence 17. Vseslovenskega srečanja starodobnikov v Občini
Ivančna Gorica, ki se obiskovalcem predstavlja s sloganom »Prijetno domače«.

Za red znamo poskrbeti.

Janez Bernik na čelu motoristov.

V hladni senci dreves v Dolini pod Kalom.

Gregor Gruden, Marjan Pipan, Aleš Čarman in gost.

Vzdušje je bilo že zjutraj enkratno, nato pa se je stopnjevalo vse do povratka na Škofljico, ki je bil kasnejši od
predvidenega. Na poti se je dogajalo toliko stvari, da je bil
čas kratkomalo prekratko odmerjen.
V jutranjih urah se je dogajalo tudi pod kozolcem. Prikupne domačinke so ponujale med, jajca, potice, salame;
skratka pridelke iz kmetijske dejavnosti, nekaj tudi ročnih
del - papirnate rože, majhne lutke.
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Ob 11. uri je goste, člane in obiskovalce nagovoril
predsednik OTC Škofljica, Franc Gruden in izrekel prisrčno dobrodošlico. Predstavil je pot promocijske vožnje,
ki letos poteka po delu Dolenjske. Pot vodi preko Šmarja
Sap, Grosuplja, Višnje Gore in Ivančne Gorice do Velikega Kala, nato preko Muljave in Grosuplja nazaj na Škofljico. Ob tej priložnosti se je zahvalil vsem, ki verjamejo v
druženje slovenskih in tujih ljubiteljev starodobnikov. Posebej se je zahvalil vsem zanesenjakom kluba, ki vlagajo
v ta srečanja svoj trud in energijo. Zahvala je bila izrečena
tudi vsem sponzorjem, donatorjem in podpornikom s strani Občine Škofljica ter Osnovne šole Škofljica, ki klubu
vedno strojijo ob strani.
Župan Občine Škofljica, Ivan Jordan, je izrazil zadovoljstvo, saj s pomočjo in promocijo OTC Škofljica, te
kraje obišče tudi več turistov, pohodnikov, ljubiteljev narave in tehnične dediščine. Srečanje je dokaz, da imamo
Slovenci v lasti številna dobro ohranjena starodobna vozila. Poudaril je, da se ob pogledu na ta vozila čas zavrti za
nekaj desetletij nazaj in za hip človeka prevzame posebno
navdušenje. Zahvalil se je klubu, ki vsako leto skrbno pripravi srečanje in združuje ljudi, ki ves prosti čas in denar
porabijo za obnovo zavrženih in neuporabnih vozil.
Kmalu po enajsti uri so se pripravljali na start motoristi, nekako obredno so se oblačili v usnjene suknjiče, nadeli kape in jih z veščimi kretnjami zapenjali, nataknili

BMW R25/3, letnik 1955

Gosta iz Slovenske Bistrice: Mojca Obrovnik, Mitja Grmovšek.

Džiparji v Dolini pod Kalom

Starodobniki se niso podali na strmine.
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Ivančna Gorica, Pavel Groznik - največji poznavalec svojega kraja in neutrudni promotor. Med drugim je omenil,
da je šel višnjanski kozel na Kitajski zid in videl, da je tudi
tam veliko »kozlov«.
Od srca smo se nasmejali tudi Krjavlju, vaškemu posebnežu. V kamižoli z nekaj luknjami in pošvedranih škornjih je pripeljal svojo kozo Dimko. Godrnjal je nad njeno
pregrešnostjo, omenil, da je Bog povsod, samo v njegovi
kleti ne, ker je nima. Ja, pa hudiča je na dvoje presekal z
bridko sabljo, saj je dvakrat reklo štrbunk.

Na Muljavi smo pridelali še večjo časovno zamudo, saj
bi Krjavljeve štorije poslušali v nedogled. A vsega lepega je enkrat konec. Na tem postanku smo se posladkali
s francoskimi rogljički sponzorja, hipermarketa E.Leclerc
Slovenija in popili ohlajeno brezalkoholno pijačo, ki jo je
med udeležence srečanja delila tudi mala vnukinja Jožeta
Nosana.

Ob koncu lahko izrečemo zahvalo predsedniku kluba
Francu Grudnu, izvršnemu odboru, redarjem na prireditvenem prostoru ter redarjem, ki so usmerjali vozila na cesti, vsem sponzorjem in donatorjem, ki ji ni bilo malo ter
Jožetu Nosanu, ki je bil pobudnik obiska Dolenjske in tudi
organizator v Občini Ivančna Gorica.
Preživeli smo nepozaben dan. V Občini Ivančna Gorica nam je bilo prijetno domače in radi se bomo tudi čez
nekaj let ponovno odzvali njihovemu vabilu.

V Dolini pod Kalom.

Na območju občine se je kmalu po vojni oblikovala
prva avto-moto grupa z organizirano avto šolo. Iz nje je
nastalo Avto-moto društvo Šentvid pri Stični, ki se je popolnoma posvetilo moto športu. Leta 1960 je bilo ustanovljeno tudi Združenje šoferjev in avtomehanikov Ivančna
Gorica. Obe organizaciji sta bili ustanovljeni na pobudo
staroste mehanične dejavnosti Franca Kalarja, ki se je poslovil v stotem letu starosti. Franc Kalar je bil eden izmed
tistih ljudi, ki so pripravljeni narediti za soljudi več, kot je
od njih možno pričakovati. Franc Kalar je bil tudi Codellijev avtomehanik, »pošraufal« je njegove avtomobile v
času, ko so živeli v graščini v Višnji Gori.
Dečki v starosti od 8 do 10 let so prikazali krajšo predstavitveno vožnjo v moto krosu. Proga ni bila polita z
vodo, v prahu so premagovali strmine in vijuge. Z veseljem so se postavili pred fotoaparat s »stricem« Jožetom
Nosanom.

Zavzeli smo Muljavo.

Krjavelj s kozo kozato.

Krjavljev lik je predstavil na Muljavi rojeni Jernej
Lampret, slovenski učitelj in politik, ki se ne brani nobene
funkcije. Rad si nadene hudomušni lik Krjavlja in z zvesto spremljevalko kozo kozato skrbi za ohranjanje bogate
kulturne dediščine. Bil je štirikrat župan Občine Ivančna
Gorica in tako so imeli župana za Krjavlja, ne Krjavlja
za župana. V ljudskem gledališču na Muljavi rad igra karakterne vloge. Navzoče je pozdravil v imenu Kulturnega
društva in jih v mesecu juniju povabil na ogled predstave,
na prostem, pod milim nebom, manj znanega Jurčičevega
dela, Med dvema stoloma.

Pot je iz Muljave vodila v Velike vrhe, Kriško vas,
Malo Loko, Žalno in Grosuplje. Vozniki starodobnikov
so do zadnjega kotička napolnili Kolodvorsko ulico pred
stavbo Občine Grosuplje. Dobrodošlico je izrekel župan,
dr. Peter Verlič, in obljubil, da bo prihodnje leto aktivni
udeleženec srečanja ljubiteljev starodobnih vozil. Rok
Ferengja je zapel eno priljubljenih pesmi na matrico in s
kasetofonom na rami popestril postanek.
Skoraj z dvema urama zamude se je kolona vozil odpeljala proti cilju na Škofljici. Podeljeni so bili lični stekleni
pokali, ki bodo v vitrini spominjali na 17. Vseslovensko
srečanje ljubiteljev starodobnih vozil Škofljica.

Glasilo Starodobnik so s svojim pisanjem popestrili:
Gorazd Kurent v prispevku, Moto Guzzi Le Mans I.,
opisuje obnovo legendarnega Akrapovičevega motorja
Moto Guzzi 850 Le Mans. Najprej se je odločil za nakup
modela 750 S3, povrnil mu je ves sijaj in lepoto. Ker pa
eden ni nobeden, je prvemu lepotcu sledil nakup nemške
Victorie, letnik 1937. Tretji je bil rdeči Moto Guzzi 850 Le
Mans I. Obnova je zahtevala čas in denar, sedaj je motor v
polni kondiciji in pripravljen za napore na stezi Grobnika.

Drzno v strmine.
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Na Velikem Kalu je karavana že pridelala nekaj minut
zamude in čez Gorenjo vas krenila na Muljavo. Muljava
je dolenjska vasica, v kateri je Josip Jurčič preživljal mladostna leta in se je vanjo rad vračal celo življenje. Rodil se
je 4. marca 1844 kot sin revnega bajtarja. Napisal je prvi
slovenski roman Deseti brat. O Josipu Jurčiču in njegovih
delih je spregovoril predsednik Občinske turistične zveze

Pavle Groznik, Jani Jazbec, Jernej Lampret, Franc Gruden, Ivan
Jordan.

Ana Pia Debeljak v Dvojnem praznovanju Abrahama
spremlja pot Opel Rekorda P2 od leta 1962, ko so na velikih stiskalnicah pločevine oblikovali njegovo karoserijo,
vožnjo po Nemčiji do leta 1977, preselitev na Vrhniko in
pridobitev nalepke YU. Po letu 1992 se je selil v Moravče,
se za nekaj časa ustavil v Torovem, se pripeljal v Male
Lašče na temeljito obnovo, zasijal je v svetlo rdeči barvi
z belo streho. Po štirih letih se je odpeljal proti Štajerski z
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gospo, ki mu je zašepetala , da bo z njenim možem praznoval Abrahama in da je srečna, ker ga je našla.

Gazda Stane in Tončka »u Mostaru«.

ni verjel, da bo vitka konstrukcija zdržala. Gradili so ga v
letih 1557 do 1566. Stal je 300 tisoč srebrnikov. Stari most
je ločni most, dolg 29 m in širok 4 m, višina v najvišji
točki je 20 m. Zgrajen je iz 459 obdelanih blokov apenca,
tenelija. 9. novembra 1993 ga je uničila vojska bosanskohercegovskih Hrvatov. Rekonstrukcija pod pokroviteljstvom Unesca je bila dokončana v letu 2004 in je stala 12
milijonov EUR. Tekmovanja v skokih z mostu so tradicija
že od leta 1566. Skakalci skačejo v posebnem stilu, imenovanem skok lastovke.
V turški hiši, eni najpomembnejših hiš, smo se bosi
povzpeli v nadstropje, v sobo za pogovore, imenovano dikanija.
Stara čaršija, kujundžiluk, je v neposredni bližini Starega mostu. Ohranjene so vse karakteristike iz turških časov. Male obrtniške delavnice ponujajo raznovrstna tradi-

Gosta iz Mostara pri Čotu.

Včlanili se bomo v OTC Škofljica.

Vasilij Lombar - Lombi je v članku, Alfa Romeo, prav
tako spregovoril o praznovanju Abrahama. Alfa Romeo
Giulio T.I., štirivratno, petsedežno limuzino so 27. junija
1962 predstavili na avtodromu v Monzi. Giulia je bila za
tiste čase nekaj posebnega, eden prvih serijskih avtomobilov v katerem se je vrtel zmogljivi štirivaljni vrstni motor,
skratka cuore sportivo, dosegla je 170 km/h. V obdobju
1962 -1977 so izdelali 572.600 vozil Giulia različnih modelov.
Franc Vidrih, ponosen lastnik vozila Opel GT, je opisal
razvoj modelov tovarne Opel v letih 1969 do 1973.

SARAJEVO, NAJPOMEMBNEJØE
MESTO NA BALKANU
MOSTAR, TURISTIŒNI RAJ
V juliju smo se odpravili proti Sarajevu in Mostarju.
Prvo, kar je bilo, je bila skodelica kave v centru Sarajeva,
v 35. nadstropju nebotičnika Avaz twist tower, na 150 metrih višine. Njegovi temelji segajo 30 metrov v globino,
vgrajeno je bilo tri milijone kg železa. Nadaljevali smo s
sprehodom po baščaršiji - glavni tržnici, ki je bila zgrajena leta 1462. Tu se ponuja kulinarični pregled Sarajeva.
Mirno lahko pozabimo pico in špagete. Bosanska kuhinja
je znana po uporabi številnih začimb v zmerni količini,
jedi so lahke, omake so povsem naravne. Privoščili smo si
čevapčiče, burek in njihove značilne slaščice. Občudovali
smo lepote Vrelo Bosne pod planino Igman, najlepši del
Sarajeva, ponos Sarajlija.

Fantazijska skulptura kolesa v stolpnici Avaz twist tower.
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Škofljičani v Sarajevu.

Sarajevo je največje in glavno mesto BiH. Svetovno
slavo uživa od leta 1914, ko je atentator Gavrilo Princip,
28. junija, ustrelil prestolonaslednika, nadvojvodo Franca
Ferdinanda. Leta 1984 je Sarajevo nastopilo v pozitivni
zgodovinski luči. Mesto je gostilo zimske olimpijske igre,
maskoto iger - Vučka - je oblikoval slovenski akademski
slikar Jože Trobec.
Jablanica je znana iz druge svetovne vojne po 4. ofenzivi, bitki na Neretvi. Tito je dal porušiti vse mostove čez
Neretvo. Partizani so 3. marca 1943 prebili obroč s prehodom preko zasilnega mostu in rešili pred Nemci in četniki
4.000 ranjencev. Ljudje iz vse Jugoslavije in drugih držav
so obiskovali bregove Neretve in muzej, ki ga je odprl sam
maršal Tito leta 1978. Zanimanje za bitke iz druge svetovne vojne je usahnilo po letu 1992, ko se je začela pisati
druga zgodba teh krajev.
Mostar je turistični raj, mesto sonca, zelenja in cvetja
z mediteransko klimo. Je med najlepšimi mesti Evrope,
v njem se spajajo arhitekture vseh stilov. Znameniti most
ima starejšega brata, imenovanega Kriva Ćuprija. Zgrajen
je bil leta 1558 in je služil kot prototip velikemu Staremu
mostu. Mesto Mostar je dobilo ime po Starem mostu oziroma stražnih stolpih na obeh straneh - mostari. Stolp na
levem bregu Neretve se imenuje Tara, da desnem Helebija.
Načrte je naredil arhitekt Mimar Hajrudin, mostu ni nikdar
videl, bal se je za svojo glavo, pobegnil je iz Mostarja, ker

Stari most.
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cionalna ročna dela. Tu doživimo Orient v malem. Stari
trg je skupaj s Starim mostom leta 2005 uvrščen na spisek
UNESCO-ve svetovne dediščine.
Vstopili smo v džamijo Koski Mehmed Paše, zgrajeno
v letu 1617. Po številnih strmih stopnicah smo se povzpeli
do minareta, pred nami je bilo celotno mesto.
Mimo Počitelja, najlepšega zgodovinskega naselja orientalsko mediteranskega značaja v dolini Neretve, nas je
pot vodila mimo Metkovića. Med polji in nasadi mandarin
se domačini v vodnih kanalih vozijo s čolni, imenovanimi
trupice.
Iz Bosne in Hercegovine smo odšli z lepimi vtisi. BiH
je država na Balkanskem polotoku. Njene sosede so Hrvaška, Srbija in Črna gora. S 26 kilometri pasu se dotika
Jadranskega morja. Ime Bosna verjetno izhaja iz besede
»bosana«, indoevropske besede za vodo. Voda je povsod.
Teče čez kanjone, skače čez kamne, klokota, žubori ali se
leno vije čez skale. Etnično je razdeljena na tri skupine.
Najštevilčnejši so Bošnjaki, sledijo Bosanski Srbi in Hrvati.

OTVORITEV SPOMINSKEGA
MUZEJA MATEJU FERJANU
Angelca in Vili Ferjan, starša znanega speedwayista
Mateja Ferjana, sta 9. septembra na svojem domu na Lavrici odprla spominski muzej. Razstavljena so njegova
priznanja in odličja iz celega sveta, ki jih je osvojil na dirkah v svojem kratkem življenju.

Otvoritev muzeja »Leteči Lavričan«

JESENSKO SREŒANJE IN
OBŒINSKI PRAZNIK
15. septembra smo se člani ponovno zbrali pri Avtocentru Žgajnar in po 11. uri krenili na Peč pri Polici, ki
je od Grosuplja oddaljena dobrih 8 km. Ustavili smo se
na domačiji Gioahin, ki se ukvarja s kmečkim turizmom.
Možen je ogled kmetije in jezdenje konj v naravi. Prostora
je približno za 90 gostov. Nas je bilo nekoliko več, a smo
bili kljub temu hitro postreženi z dobro pečenko in ten-
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stanim krompirjem, vmes in potem smo si poplaknili tudi
grlo. Sredi lepe pokrajine, obdane z manjšimi grički smo
ostali dobre tri ure.
Popoldne se nas je več članov udeležilo tudi občinske
proslave v Želimljah. V zgodnjih popoldanskih urah je
bilo organizirano tekmovanje s starimi gasilnimi brizgalnami. PGD Pijava Gorica je svoje tekmovalce oblekla v
nove uniforme, narejene točno po istih krojih in vrsti tkanine, kot so bile v preteklosti. Pri gasilstvu je šlo v bistvu
za prikaz in zbiranje stare opreme, armaturo strojev in
osebne opreme.
Organiziranih je bilo tudi več šaljivih občinskih iger in
ogled spominske sobe Frana Saleškega Finžgarja. Ob 19.
uri pa se je v Majcnovi dvorani odvijala osrednja prireditev s podelitvijo občinskih priznanj.

SEJEM V SLOVENSKI BISTRICI,
HIØA DEDIØŒINE, CELJE - MESTO
POD MESTOM
22. septembra smo se odpravili na vsakoletni ogled sejma starodobnikov, delov in opreme v Slovensko Bistrico.
Na sejmu je bilo zelo živahno. Številni razstavljavci so
ponujalo razno opremo za starodobnike, precej se je našlo
tudi ostalih predmetov iz naše, ne tako davne preteklosti.
Stari radijski aparati, likalniki na oglje, razpela, posoda, so
našli kupce. Organizator sejma, Avto moto klub Classic, je
poskrbel za dobro razpoloženje in druženje članov, za zelo
sodildno ceno smo se dobro najedli.
Po kosilu smo se napotili na ogled Hiše dediščine. Na
majhnem hribčku s kmečkimi domačijami v bližini Slovenskih Konjic se razprostira vasica Mlače. V tej vasi deluje turistično društvo, ki je s prostovoljnim delom postavilo nov objekt - muzej. V njem je bogata etnološka zbirka
predmetov, ki spominjajo na življenje naših prednikov na
podeželju.
Mitja Vrbovšek, član AMK Classic iz Slovenske Bistrice, je organiziral ogled Celja - mesta pod mestom. Ugodna
lega ob zavoju reke Savinje in križišča trgovskih poti, so
naše prednike že v prazgodovini privabili na območje današnjega Celja. Celeia - mesto pod mestom je edinstveno
arheološko najdišče v Sloveniji, ki domuje v podzemlju
današnjega Celja. Ogledali smo si največji del tlakovane
rimske mestne ulice, ostanke dveh rimskih vil, rimsko obzidje, mestna vrata, čudovite kipe in freske. Rimska cesta
je široka dobrih šest metrov, skupaj z obcestnima jarkoma
in pločnikoma pa 14 m. Na delu vozišča so še danes vidni
ostanki kolesnic. Kamniti rimski spomeniki iz pohorskega
marmorja izpričujejo življenje takratnega mesta. Za ogled
rimske zgodovine nam ni bilo treba v Pompeje, ampak le
v antično Celejo.
Pokrajinski muzej Celje že 120 let zbira, hrani, raziskuje in razstavlja materialno kulturno dediščino. V spremstvu kustosinje, ki nas je navdušila z odličnim vodenjem
in predstavitvijo preteklega časa, smo si ogledali stalno
etnološko razstavo, ki predstavlja dediščino Savinjske re-

gije. Navdušeni smo bili tudi nad stalno zbirko o Grofih
Celjskih. Najpomembnejši med njimi je bil Herman II., ki
se je povezal z ogrskim kraljem Sigismundom. Z njim se
je poročila njegova hči Barbara Celjska, ena najvplivnejših žensk srednjega poznega veka.

Ogled muzeja v Celju.

V muzeju je tudi stalna zbirka Alme M. Karlin, Celjanke, svetovne popotnice, pisateljice in raziskovalke, ki
je sama v letih 1919 do 1927 prepotovala svet. Govorila
je devet jezikov, zelo slabo slovensko. Vsa svoja dela je
napisala v nemščini.
Med največje zanimivosti muzeju sodi celjski strop v
osrednji dvorani Stare grofije. Strop je poslikan s tempera
barvami na platno. Razdeljen je na 11 polj, ki jih ločujejo
poslikani leseni tramovi in opaži.
Končal se je lep sobotni jesenski dan, ki smo ga namenili sejmu starodobnikov in spoznavanju življenja v preteklosti v Mlačah in Celju.

AVTOCENTER ØPAN JE
PRAZNOVAL 30-LETNICO

Mercedes-Benz 170 SA, letnik 1951

28. septembra je Avtocenter Špan praznoval 30. obletnico ustanovitve. Večernega dogodka se je udeležilo več
strank in poslovnih partnerjev. Prisotnim so spregovorili:
lastnik podjetja Ludvik Špan; mag. Samo Hribar Milič,
predsednik GZS; Štefan Pavlinjek, direktor Obrtno-podjetniške zbornice in Metod Ropret, župan Občine Brezovica. Ludviku Španu so podelili priznanje Obrno-podjetni-

ške zbornice in posebno priznanje Občine Brezovica.
Za polno mero zabave in glasbe je po uradnem delu
poskrbela legendarna hrvaška pevka Danijela.
Na vprašanja novinarja Avtomagazina, je Ludvik Špan
ob tem jubileju odgovoril: »Morda je posebnost, da sem
začel na novo, v majhnem, najetem prostoru. Ko smo se
razvijali, je bilo veliko administrativnih ovir. A treba je
verjeti vase, imeti vizijo in delovne navade. Srečna okoliščina je bil takrat dveletni pavšal. To je bila dobra rešitev.
Volk sit in koza cela.
Bistvena je izbira sodelavcev. Z začetku sem bil zaposlen sam, potem sva bila dva, trije. Ekipa se ni nikoli vprašala kdaj bomo prosti. Nad nami je visel neviden napis: to
mora biti narejeno. Stranke ne smemo izigrati.
Sedaj smo razvejana firma z veliko strankami in pestro
ponudbo. Kruh dajemo okoli 100 zvestim sodelavcem,
ki za svojo lojalnost in dobro opravljeno delo pričakujejo spodobno plačilo. Spremljamo tehnologijo in razvoj,
vlagamo v novosti. Zastopamo nekaj vrhunskih nemških
znamk, dolžni smo jim zagotoviti visoko kakovost. Stranke hitro opazijo, da imamo najnovejšo tehnologijo, da gremo v korak s časom. V teh časih ni pametno brezglavo
širjenje, morda bodo nekateri koraki v prihodnosti počasnejši. Za vsako ceno moramo obdržati razmerje med poslovanjem podjetja in likvidnostjo, med lastnim kapitalom
in odličnimi bonitetami. Imamo programe in uresničili jih
bomo. V 30-ih letih smo s širitvijo prišli do skladiščno servisnih prostorov, ki nam bodo še lep čas omogočali delo
in nadgrajevanje.
Lahko rečemo, da je 30 let dela za eno generacijo najboljše obdobje. To je kot pri pnevmatiki, od 0 do 30.000
kilometrov je ta prava, potem je še uporabna, vendar ne
zmore vsega, kar od nje še pričakujemo, s tako pnevmatiko smo bliže zdrsu, kot bi nam bilo všeč. Kar pa ne pomeni, da ne bomo speljali. Podjetje Špan ima naslednike, od
treh otrok, dva že delata v firmi. Smo trdno, prilagodljivo,
cenjeno podjetje, ki svojim strankam v najkrajšem času in
na enem mestu ponuja vse za avto in okoli njega. Ponosen
sem na naše zveste stranke in poslovne partnerje«.
Povabljeni smo bili tudi člani OTC Škofljica, z veseljem smo se pridružili praznovanju tako lepega in uspehov
polnega jubileja. Ponosni smo na našega člana, ki se nam
vsako leto velikodušno odzove na našo prošnjo za sponzorstvo ob pripravi Vseslovenskega srečanja ljubiteljev
starodobnih vozil. Zahvaljujemo se in želimo še veliko
poslovnih uspehov in osebne sreče.

IZBOR SLOVENIJE - CONCOURS
D`ELEGANCE 2012
Muzejski trg v Ljubljani je 29. septembra postal pravi
avtomobilski muzej. Mercedes klub klasik Slovenija je organiziral prvo prireditev Izbor Slovenije 2012 - Concours
d`Elegance, ob šestdesetletnici mercedesa SL. Zbralo se je
okrog trideset starodobnikov, kar je malo glede na število
starodobnih vozil v Sloveniji.
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Strokovni pregled avtentičnosti vozila so opravljali
člani slovenske Zveze SVS, ki je članica mednarodne organizacije za starodobna vozila FIVA. Na ljubljanski prireditvi jo je zastopal njen predsednik Horst Bruening.
Nagrado »Best of Show« je prejel Mercedes-Benz 220
SE, cabrio, letnik 1960. Za najlepše vozilo po oceni obiskovalcev je bilo razglašeno vozilo Rolls-Royce, Wraith,
letnik 1939, Saše Hrovata, člana OTC Škofljica. Razstavljeno je bilo tudi vrhunsko obnovljeno vozilo članice Jelene Merkulin.

Rolls Royce Wraith, letnik 1939

Amilcar CS, letnik 1923, lastnik Vladimir Perkič, izbor Concours
d`Elegance 2012, Muzejski trg, Ljubljana.

DOGODKI MED LETOM
- Zanimanje za obiske sejmov v tujini je uplahnilo. Morda zato, ker so naši starodobniki že precej obnovljeni,
za nove projekte pa je manj denarja. Bili smo samo v
Regie Emilii in Padovi. Sejem v Padovi se je še povečal in je največji v tem delu Evrope.
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- Prisotni smo bili na Krasu, na Tomos srečanju v Kopru,
v Soteski smo prejeli priznanje za večletno redno in
številčno udeležbo naših članov. Motorna kolesa smo
blagoslovili v Mirni peči, preko 10 članov se je udeležilo srečanja Zgornja Savinjska dolina, 12 nas je bilo v
Slovenski Bistrici.
- Z veseljem smo se odzvali povabilu Osnovne šole Škofljica. Učencem smo predstavili zgodovino prevoznih
sredstev. Pripeljali smo se z devetimi vozili, starosta
med njimi je bil Ford T iz leta 1926. Upamo, da bomo
med šolarji pridobili ljubitelje, ki se bo čez nekaj let
vključili v naše vrste.
- V BTC Ljubljana smo se s 15 vozili podali na prireditev Združenja šoferjev in avtomehanikov, za kar je
OTC Škofljica prejel posebno zahvalo organizatorja. V
Vodicah smo bili Škofljičani s 44 člani najštevilčnejša
ekipa.
- 1. septembra se je nekaj naših članov udeležilo proslave ob 80. obletnici izdelave Balille in odprtju razstave,
ki jo je pripravil klub Adria Classic iz Kopra.
- Izletu v Sarajevo in Mostar smo posvetili daljši prispevek.
- V marcu so naši člani zavihali rokave in se udeležili
čistilne akcije v okolici gradu Lisičje, prav tako so pokazali svojo pripravljenost za čisto okolje tudi v Trnovskem pristanu v Ljubljani.
- Tehnični komisarji so pregledali 51 vozil za pridobitev
izkaznice o originalnosti starodobnega vozila.
- 21. junija smo bili prisotni tudi na občinskem prazniku
na gradu Lisičje. Zbrali smo se že nekaj ur pred samo
prireditvijo, saj smo z našimi vozili pred gradom snemali krajši promocijski spot Občine Škofljica.

Volkswagen 1200 Ovali, letnik 1957

Tatra 57, letnik 1928

Austin seven, letnik 1934, bil sem »član« kluba.
Na gradu Lisičje.

- 5 članov se je udeleževalo Prvenstva za starodobna vozila, ter tekmovanja za avtomobile v sklopu AŠ 2005.
Prisotni smo bili na razglasitvi rezultatov Prvenstva
Zveze SVS v Stari Gori. Klub Oldtimer Stara gora,
društvo za ohranjanje tehnične, kulturne in premične
dediščine, ustanovljen, leta 2004, je bil že tretjič prvak.
- Med letom smo se srečali na 22 sestankih, dva sestanka
je poleg teh imel še izvršni odbor.
- Klub še vedno šteje 350 članov.
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2013
TORINSKA LISTINA
29. januarja 1886 je podelil cesarski patentni urad v
Berlinu Carlu Benzu nemški patent št. 37435 za njegovo
trikolesno vozilo s plinskim motorjem. Ta datum velja kot
rojstna ura avtomobila in označuje začetek mobilnosti posameznika. Natančno 127 let kasneje, 29. januarja 2013, stopa v uradno veljavo »Torinska listina«, ki so jo potrdili poslanci generalne skupščine Mednarodne zveze starodobnih
vozil (FIVA - Federation Internationale Vehicules Anciens)
v oktobru 2012. Ta temeljna listina poudarja kulturno zgodovinski pomen avtomobila in se poteguje za odgovorno
ravnanje s starodobnimi vozili. Smernice in načela ponujajo prvič imetnikom takih vozil pomoč, kako naprej in priporočila o rabi, vzdrževanju, popravilih in obnovi. Listina
je temeljni, svetovno potrjeni dokument, s katerim se FIVA
odziva na pozive mednarodnih političnih organizacij, kot
npr. Evropskega parlamenta ali UNESCA. Spada v skupino
skupaj z Barcelonsko listino za varstvo starodobnih plovil
in Listino iz Rige za varovanje starodobnih tirničnih vozil.
S Torinsko listino zagotavlja starodobniška mednarodna zveza FIVA mednarodno pravo, da smo mobilni s
starodobnimi vozili. »Če hočemo jutri doživljati starodobnike, jih moramo sedaj povzdigniti v kulturno dobrino, ki
je vredna varstva«, pravi predsednik FIVA, Horst Brüning.
»In to ne pomeni, da je treba vsa vozila postaviti v muzeje.
Ne, nasprotno. S Torinsko listino hočemo poskrbeti, da se
bodo starodobniki bolj pojavljali na javnih cestah. Kajti
samo tako bodo delili z vsemi svojo zgodovino in očarljivost«, nadaljuje Brüning. Torinska listina ponuja smerni-
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ce, kako v rabi in pri obnovi posameznega vozila ohraniti
čim več izvirne osnove, dokumentirati vsa dela in ohraniti
vozne veščine.
Medtem, ko je bilo pred leti ljubiteljstvo starodobnih
vozil domena peščice ljudi, dandanes postaja to ljubiteljstvo globalno gibanje. Strožje in obsežnejše okoljske ter
varnostne zahteve odmikajo ljudi od vzdrževanja njihovih
starodobnikov v originalnem stanju, da bi se lahko še naprej vozili z njimi po javnih cestah. V takem stanju ponuja
FIVA svojo Torinsko listino. V Torinski listini FIVA določa merila in zahteve, po katerih je lahko starodobno vozilo
opredeljeno kot kulturna lastnina.
Osrednja tema Torinske listine je varovanje kolikor je
mogoče največ originalnih lastnosti vozila. Obstaja nabor
posebnih priporočil o uporabi, vzdrževanju, ohranjanju,
obnovi in popravilih starodobnih vozil. Prvič v zgodovini
imajo lastniki starodobnih vozil pred seboj dokument, ki
jim ponuja jasne smernice o najboljšem načinu skrbništva
njihovega vozila.
Smoter Torinske listine je varovati predmetne in nepredmetne dokaze o zgodovini vozil z namenom, da se
zgodba nadaljuje. Stremimo za varovanje največje možne
verodostojnosti. Čim bolj je vozilo v vožnji in s tem vidno
na javnih cestah, večje zanimanje se pojavlja med ljudmi,
ne samo za vozila kot taka, ampak tudi za tradicionalne
veščine, strojegradnjo, vzdrževanje in delovanje.
FIVA razlikuje tri različne postopke za vzdrževanje vozila:
Ohranjanje - skrb za varovanje vozila pred poškodbami ali odkloni od njegovega originalnega stanja na njemu
primeren način in glede na njegovo zgodovinsko vrednost.
Zlato pravilo je »ohraniti zgodovino v vozilu«. Izgled
»boljši kot nov« ni smoter.
Obnova - vključuje vse vrste popravil, obnov ali ponovnih izdelav. To vključuje, npr. nadomeščanje manjkajočih
delov ali območij, z namenom obnove vozila v zgodnejše
stanje in varovanje originalnih delov, kolikor je mogoče.
Predelava - vključuje vse delo, s katerim stremimo k
bolj ali manj natančnemu, tovarniško novemu izgledu vozila, ne da bi upoštevali zgodovinsko doslednost. Ta vrsta
posega lahko zbriše z vozila njegov kulturni ter zgodovinski pomen in je v nasprotju s pristopom, kot ga navaja ta
listina. (Članek Torinska listina je povzet iz 15. številke
Glasila SVS, avtor: Miha Vrhunec)
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OBŒNI ZBOR
22. februarja se je na 17. občnem zboru kluba, v Gostilni Strah, zbralo 173 članov. Poročilo o delovanju kluba v
letu 2012 je predstavil predsednik Franc Gruden.
Finančno poročilo; prihodke, odhodke ter stanje, je
podal blagajnik Brane Šnajdar. Poslovanje kluba je pozitivno. Predsednik Nadzornega odbora, Anton Zalar, v
poročilu navaja, da v klubu ni ugotovljenih nobenih nepravilnosti.
Poteklo je štiriletno mandatno obdobje. Dosedanje
vodstvo kluba je bilo razrešeno svojih funkcij.
Na predlog Izvršnega odbora je bilo na občnem zboru
izvoljeno novo vodstvo:
Predsednik
Franc Gruden
Podpredsednik
Stane Malovrh
Tajnik
Emil Sladič
Blagajnik
Brane Šnajdar
Nadzorni odbor
Anton Zalar, Aleš Horvat,
Janez Kraškovič
Disciplinska komisija
Dušan Miler, Jože Sašek,
Polde Omahen
Izvršni odbor: Franc Gruden, Stane Malovrh, Tone
Gradišar, Emil Sladič, Brane Šnajdar, Franc Drobnič, Jože Nosan, Miran Vrbinc, Jože Sašek, Franc
Meden, Dušan Miler, Tine Režek, Polde Omahen,
Filip Filipidis, Mihael Gusti Jamnik, Jože Petrič
Organizator obiskov sejmov je Brane Šnajdar, predstavnik kluba v Zvezi SVS je Mihael Gusti Jamnik, tehnične komisarje v Zvezi SVS zastopa Stane Malovrh.
Programsko poslovni načrt za leto 2013 obsega naloge,
ki izhajajo iz dolgoročnega načrta delovanja kluba. Želja
je, da se dokončna obnova klubskega vozila DKW Schnell-laster.
Franc Gruden se je županu Občine Škofljica zahvalil za
prejeta sredstva za delovanje društva v letu 2012.
Župan, Ivan Jordan, je pozdravil vse navzoče in čestital
novemu (staremu) vodstvu ob jubileju, saj za klub skrbijo
že polnih 18 let. Zahvalil se je za vsa sodelovanja pri občinskih dogodkih in za pomoč pri predstavitvi spota o Občini Škofljica. Poudaril je, da klub izjemno dobro deluje in
sodeluje z ostalimi društvi in občino.
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Predsednik kluba se je zahvalil vsem članom, ki so
v zadnjem mandatu aktivno sodelovali in se udeleževali vseh prireditev, ki jih je klub organiziral, članom vodstvenega odbora pa je podelil spominska priznanja. Člani
kluba so predsednika presenetili s sliko na lesu za njegovo
18-letno vodenje kluba.

Katerega bi izbral?

18. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV STARODOBNIH VOZIL

Citroën B2 Torpedo, letnik 1921

DEÆEVEN DAN, S SONCEM V SRCU
Letošnje pomladansko vreme ni kazalo nobene naklonjenosti ljubiteljem starodobnikov, ki so z nestrpnostjo pogledovali v nebo tudi zadnji dan pred 18. Vseslovenskim
srečanjem ljubiteljev starodobnih vozil Škofljica. Organizacija te priljubljene prireditve je stekla, nič je ni moglo
ustaviti.
V jutranjih urah, na dan 25. maja, je rahlo rosilo. Redarji so usmerjali vozila, dež ni motil udeležencev v njihovih pogovorih. Ob 11. uri je predsednik kluba izrekel dobrodošlico udeležencem prireditve iz vse Slovenije, kakor
tudi vsem obiskovalcem in občanom Škofljice.
Zbrane ljubitelje tehnične dediščine je pozdravil tudi
Ivan Jordan, župan Občine Škofljica. Pozdravil je vse župane sosednjih občin: dr. Petra Verliča iz Grosuplja, Antona Zakrajška iz Velikih Lašč ter župane iz Iga, Borovnice
in Loškega potoka. Glas o prireditvi na Škofljici gre namreč po širšem območju Slovenije.

Preko startne črte je zapeljalo 135 vozil; motornih koles in avtomobilov. Članov kluba je bilo 86, gostov 49.
Ob startu je že močno deževalo, karavana je krenila proti
Grosuplju. Še preden so se starodobniki razporedili pred
grosupeljsko občinsko stavbo, je dež ponehal, za nekaj
časa je celo posijalo sonce. Dr. Peter Verlič, župan Občine
Grosuplje, je v imenu občine prijaznih občanov, pozdravil
udeležence in poudaril, da moramo biti ponosni na tehnično dediščino in jo ohranjati za naslednji rod. Omenil
je tudi, da je občina prejemnica certifikata Zlati kamen,
kar pomeni, da občina ponuja prebivalcem kakovostno raven življenja. Po razvitosti se občina med vsemi občinami
v Sloveniji uvršča na 4. mesto, po številu podjetij na 19.
mesto. Zaradi slabega vremena je odpadel kulturni program s folklorno skupino. A trije mladi harmonikaši so z
venčkom narodnih že med dežnimi kapljami poskrbeli za
prijetno vzdušje.
Franc Gruden se je zahvalil za sprejem in dr. Petru
Verliču, ki je med letom pridobil starodobno vozilo, kot
častnemu članu OTC Škofljica, predal člansko izkaznico.
Župan se je zahvalil z besedami: »Trudil se bom, da bom
dostojen član!«
Mimo Št. Jurija in Turjaka se je kolona vozil spustila
do Želimelj in pot nadaljevala preko Iga in Iške vasi v Vrbljene, do drugega postanka. Vrbljene je naselje v občini
Ig, vas leži pod vznožjem gore Krim (1108 m), ob reki

Iška. Vrbljene so prva vas Dolenjske, saj je meja reka Iška,
ki deli Notranjsko in Dolenjsko. V začetku osemdesetih
let so člani Konjerejskega društva Krim zavihali rokave in
pričeli z izgradnjo hipodroma. Postal je lep in priljubljen,
predvsem za jahalni šport. Začetki so bili skromni, a kjer
je volja, je tudi uspeh. Na hipodromu so vsako leto tekmovanja kasačev in preskakovanja ovir s konji. Že več let pa
je hipodrom Vrbljene tudi kraj, kjer se ustavijo ljubitelji
starodobnikov z drugačnimi konjički. Ob hipodromu je
v letu 2006 zgrajen starinski kozolec »toplar«, namenjen
ohranjanju kulturne dediščine oziroma krajinskega arhitekturnega izročila.
Med pozdravom predsednice Turističnega društva Iška
vas, se je iz ogromnega temnega oblaka, plavajočega nad
Krimom, usul dež.
Pozdravu se je pridružil Janez Cimperman, župan Občine Ig, z besedami: »Danes na Igu sije sonce, čeprav rosi
izpod neba. Sonce ste ljudje, ki zaupate vase in v svoje
poslanstvo, v starodobništvo, samo ljudje so lahko polni
svetlobe in sonca!«
Predsednik Franc Gruden se je članom Turističnega
društva Iška vas zahvalil za prisrčen sprejem, Konjerejskemu društvu Krim za odstopljeni prostor.
Dan je bil res deževen, res je bil tudi sončen. OTC Škofljica je dobil novega častnega člana, Janeza Cimpermana,
župana Občine Ig.
Na hipodromu smo si ogledali občinsko tekmovanje
koscev in grabljic. To je bila priprava na Medobčinsko
tekmovanje za pokal Ljubljanskega barja. Vsakemu koscu
je bilo odmerjenih 5 metrov travnika, na katerem so pomerili svoje spretnosti. Sam čas nima prave veljave, samo
50 %. Komisija strogo oceni tudi kakovost košnje. Navi-

»Dajmo Purkat, alo, alo, dajmo!«

Tekmovanje grabljic, Vrbljene.
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jači so bili glasni: »Dajmo Mirko, dajmo Mirko! Purkat,
dajmo Purkat, alo, alo, dajmo!« Za njimi so se pomerile
grabljice, na teh petih metrih so morale narediti tri kopice
in čisto pograbiti. Kdo je bil zmagovalec med kosci in grabljicami, ne vemo. Po soncu se je spet usulo, dežne kaplje
so se odbijale od usnjenih oblačil motoristov, sedli smo v
avtomobile in krenili proti cilju, na Škofljico. Za nami je
bilo 52 kilometrov poti, z lužami v kotanjah.
Pokali, prejeti na 25. maj 2013, nas bodo spominjali
na našo klubsko polnoletnost, dopolnili smo osemnajst let.
In pri osemnajstih letih te dež ne moti, veš, da si na pravi
sončni poti.

Matjaž Deu objavlja prispevek Začelo se je leta 1973 in
še traja. Že v petdesetih letih ga je pritegnil enovaljni vodno hlajen motor Aran, ki je poganjal žago mojstra Janežiča, ki se je s konjsko vprego vozil po Ljubljani. Desetletje
kasneje so se pojavile želje po motociklih, ogledoval si jih
je v Trstu. Leta 1973 je obnovil Guzzija 250. Iskanje in
obnavljanje motociklov je Matjaža osvojilo. Takrat so bili
sanjski časi za nakup starih vozil. Na Kačibregu, hrvaški
Istri ob meji je bil kupljen Guzzi Sport 15, kasneje prodan
v Tehnični muzej Bistra.
Strast do iskanja in obnavljanja ni ponehala in Matjaž
se zave, da to traja že polnih štirideset let. Spomini, na
oranje ledine današnjemu razmahu ljubiteljstva starodobnikov, so lepi.
Vasilij Lombar - Lombi predstavi Majestic in Art Deco.
Art Deco je pojem in obdobje v umetnosti, ki izraža oblikovanje s poudarkom na dekoraciji, inovativnost, tehnološki in tehnični napredek. Art Deco se je dotaknil tudi
motociklov po zaslugi francoskega konstruktorja Georgesa Roya. Po prvi svetovni vojni se je lotil konstruiranja
motocikla New Motorcycle, pozneje z zvenečim imenom
Majestic. Ne gre samo za enkratno, osupljivo in sodobno obliko motocikla, ampak je tudi odraz obdobja v umetnosti. Za izvoz v ZDA so izdelovali Majestic z imenom
Cleveland, tekmovalni del je predstavljal Majestic Valeria
Rive. Motocikel Majestic so izdelovali v letih 1926 -1933,
izdelali so jih približno 600, vendar je prišel v zgodovino
kot tipičen predstavnik obdobja Art Deco.
dr. Anton Velušček, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
je za našega Starodobnika prispeval članek z naslovom,
Izjemno odkritje: kolo in os z Ljubljanskega barja. Kolo
(oz. voz) je zagotovo ena izmed najpomembnejših iznajdb
v zgodovini človeštva. Najstarejša kolesa so bila zelo preprosta in narejena iz lesa. Najdba lesenega kolesa in osi
na Starih gmajnah je zagotovo pomembno odkritje ne le
v slovenskem, temveč tudi evropskem oz. svetovnem merilu. Po številnih analizah se ugotavlja, da sta kolo in pripadajoča os, kot osnovni sestavni del podvozja voza, stara
približno 5.150 let ali celo nekaj več, kar ju uvršča med
najstarejše lesene najdbe te vrste v Evropi in na svetu. Največja vrednost naše najdbe je njena tehniška dovršenost.
Pri tem imajo strokovnjaki v mislih predvsem izbiro lesa,
njegovo uporabo, orientacijo in obdelavo.
Gorazd Kurent opisuje kako se je s svojo Victorio
KR200EN, letnik 1937, seznanil povsem slučajno pri peskarju s katerim je poslovno sodeloval. Peskar je v komoro za peskanje postavil kompleten motor - z gumami,
jeklenimi žicami, električno napeljavo, z vsem. Motor je
izgledal kot kup starega železa, vendar ga je kupil zaradi
njegove oblike. Vsi domači so bili zelo »veseli« njegove
pridobitve. Gorazd se je lotil razdiranja, obnovljeni ali zamenjani so bili vsi deli, ki jih je nabral večinoma na sejmu
v Ulmu ali prek spleta. Pri tem je poiskal pomoč pri prijateljih in bratu Igorju.
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Victoria, dvotaktna zmagovalka s prostornino 200 ccm
in močjo 7 KM se z lahkoto vozi in vožnja z njo je pravi
užitek.
Franc Vidrih in Ana Pia Debeljak sta se dobila na kavi
na njegovem domu, nastal je članek Ljubitelj starodobnikov in umetnosti, ki je objavljen pri članih.

JESENSKO SREŒANJE
138 vozil je bilo 14. septembra zbranih pred Avtocentrom Žgajnar na Škofljici. Najprej smo se zapeljali do muzeja Mateja Ferjana na Lavrici, ki sta ga sinu v spomin, 9.
septembra 2012, odprla starša Angelca in Vili Ferjan.
Matej, mladi Lavričan je šel po stopinjah svojega očeta Vilija. Ves se je zapisal speedwayu. Kot Član AMTK
Ljubljana je poskrbel za pravi preporod tega športa v Sloveniji. Nase je opozoril že v prvi sezoni, na zadnji dirki
državnega prvenstva je že stopil na stopničke. Naslednje
leto je čez zimo dirkal v Avstraliji, od takrat so se uspehi
kar vrstili.
Postal je petkratni državni prvak Slovenije, kontinentalni Evropski prvak, tretji mladinec sveta ter dve leti
stalni voznik Speedway Grand Prix serije. Matej Ferjan
je prvi Slovenec, ki mu je to uspelo. (Več o letečem Lavričanu v posebnem članku med člani).
Po obronkih Ljubljanskega barja smo se pripeljali do
Podpeči. Podpeč je znana po kamnolomu, iz katerega pridobivajo znani podpeški marmor. Izkoriščali so ga že stari
Rimljani. S čolni so ga vozili v Emono. Podpeški marmor
je bil zelo priljubljen material arhitekta Jožeta Plečnika. V
Podpeči je bilo pomembno pristanišče vse do 19. stoletja,
ko je bila zgrajena železniška povezava preko Ljubljanskega barja.
Končni cilj naše jesenske vožnje je bil vas Jezero, ki je
ime dobila po jezeru, ki ga imenujejo Jezero pod Krimom,
Podpeško jezero, Podkrimsko jezero. To kraško jezero ima
skoraj pravilno okroglo obliko. Z globino 51 m je najgloblje naravno jezero v Sloveniji. Številne ribe privabljajo
ribiče, poleti jezero okupirajo kopalci. Mi se nismo kopali,
ne lovili rib, ob prelepem jezeru smo si privoščili kosilo.
Popoldne smo si na Lavrici ogledali še tekmovanje gasilcev starodobnikov. V večernih urah smo bili prisotni še
na občinski proslavi.

IZBOR SLOVENIJE - CONCOURS
D`ELEGANCE 2013
Na Muzejskem trgu v Ljubljani je 28. septembra že
drugič potekal izbor najlepšega starodobnega vozila v
Sloveniji. Vozil je bilo nekaj manj kot prejšnje leto, krivec
je bilo slabo vreme. K sodelovanju so bili povabljeni vsi
slovenski klubi. Ti sami predlagajo vozila svojih članov,
ki so primerno restavrirana ali delno obnovljena tako, da
so uporabljeni originalni deli, materiali in postopki.

Osnova ocenjevanja so obrazci, ki jih predpisuje FIVA.
Pregledniki (tehnični komisarji) so usposobljeni, da vozila
pregledajo in pravično ocenijo izključno na podlagi znanih kriterijev.
Izbor je bil posvečen 50-letnici športne ikone Porscheja 911 ter modelu Mercedes-Benz Pagoda.
Naziv »Best of Show« je dobilo vozilo: Volkswagen
Kombi Bus T1, letnik 1962, last Franca Grčarja, OTK Soteska.

DOGODKI MED LETOM
- Na sejmu v Regie Emilii in Padovi smo našli marsikaj
koristnega za obnovo naših vozil. Obiskali smo tudi sejem v Slovenski Bistrici.
- Udeleževali smo se vseh prireditev po Sloveniji, v
Soteski nas je bilo 14, bili smo na Tomos srečanju v
Kopru, na blagoslovu motornih koles v Mirni peči, v
Zgornji Savinjski dolini nas je bilo 12, v Vodicah nas je
bilo 43.
- V mesecu februarju je bilo usposabljanje tehničnih komisarjev. Preko leta je bilo pregledanih 45 vozil, ki so
ustrezala kriterijem za pridobitev mnenja o originalnosti vozila.
- Na klubskem sestanku je bil članom predstavljen Zbornik Lotmerški Puhovci, izdan ob 20. obletnici delovanja, tudi mi že razmišljamo o podobnem projektu.
- V Gornji Radgoni je bil v času od 18. do 20. aprila
organiziran 8. Mednarodni sejem lovstva in ribištva
LOV, ki obiskovalcem nudi pestro paleto zamisli za turizem in doživetja v neokrnjenem okolju. Skrbi za naravno dediščino, pa se je s skrbjo za tehnično dediščino
pridružila še velika mednarodna razstava starodobnikov »Avto moto classic«. Naš klub je razstavljal dva
avtomobila: Moris Eight, M.G., motorno kolo Triumph
in še nekaj eksponatov za popestritev razstave, za kar
smo prejeli številne pohvale obiskovalcev.
- 18. maj je Dan Pijave Gorice. Podlaga zanj je veliki
požar 23. maja 1898, ki je upepelil del vasi. Sledila
je obnova, ustanavljanje gasilskega društva in nov razvoj. V večnamenski prostor, ki ga domačini imenujejo
Skedenj, so postavili etnografsko razstavo kmečkega
orodja, gospodinjskih predmetov, pohištva in obrti.
Prizorišče so popestrili tudi člani OTC Škofljica s starodobnimi vozili.
- V juniju smo se odzvali povabilu našega sponzorja
E.Leclerca. Pred hipermarketom na Rudniku smo na
ogled postavili 16 avtomobilov in 6 motorjev.
- Udeležili smo se proslave ob 100. obletnici prve Alpske vožnje preko Ljubelja, katere so se udeležila vozila
znamke Rolls-Royce. Lastniki sto let starih avtomobilov so se zapeljali po stari cesti na Ljubelj, sredi gora in
neokrnjene narave. Opazovali smo starodobnike, plod
inženirskega vizionarstva in človeških sanj. Avtomobili, stari sto let še vedno delujejo brezhibno, izdelani so
kakovostno. Lastniki pravijo: »Če hočeš svojega sta-
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rega rolls-royca dobro spoznati, ga moraš zapeljati na
dolgo pot.« Karavano 48 silver ghostov je 16 dnevna in
3.200 kilometrska pot po »alpskih cestah« zanesla tudi
k nam.
21. septembra smo se odpravili na sejem starodobnikov,
delov in opreme v Slovensko Bistrico. V popoldanskih
urah smo obiskali še samostan Studenice v Občini
Poljčane. Razvoj samega kraja je močno povezan s samostanom. V njem so bile redovnice dominikanskega
reda, sestre magdalenke, po vojni so njihova posestva
uporabljala razna podjetja, danes je v lasti Mariborske
nadšofije. S predsednico T.D. Lucija, Križeča vas, smo
si ogledali tudi mlin, edini na območju med Pohorjem
in Halozami, ki ga poganja veter. Mlin je bil sofinanciran iz evropskih sredstev. Izdelan je večinoma iz lesa,
je spomenik vaške kulturne dediščine, je prikaz nekoč
pomembne gospodarske panoge, ki tone v pozabo. V
Lucijinem mlinu se melje predvsem ekološko pridelano zrnje. Ob povratku pa smo se udeležili še razstave
ameriških vozil v centru Prigo v Ljubljani.
Na kongresu FIVE v Splitu so imenovali novega predsednika. Dosedanji predsednik g. Horst Brüning je
mandat predal Patricku Rolletu. V komisijo tehničnih
komisarjev in prireditev je bil izvoljen tudi naš predsednik Zveze SVS, Janez Uratnik.
Razglasitev Prvenstva Zveze SVS za leto 2013 je bilo v
organizaciji našega kluba v Gostilni Strah. Prisotnih je
bilo preko 100 udeležencev iz vseh slovenskih klubov.
Klubski naslov so osvojili člani iz Vipavske doline. Po
zaključku so prisotni obiskali še razstavo v Skednju
na Pijavi Gorici. Tam je naše društvo razstavilo štiri
avtomobile in sedem motornih koles. Predstavili smo
še nekaj eksponatov za prodajo goriva in vzdrževanja
vozil iz obdobja prve polovice 20. stoletja.
Udeležili smo se dveh občinskih prireditev na gradu
Lisičje.
Med letom smo se udeleževali vseh prireditev na občinski ravni, učencem OŠ Škofljica smo se predstavili
s šestimi vozili in jih seznanili z zgodovino in razvojem
avtomobilizma.

Volkswagen 1300, 1965
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- Leto 2013 je bilo v znamenju mnogih dogodkov, ki
smo jih nanizali. O njih smo se dogovarjali na 22 sestankih in 2 sestankih izvršnega odbora.
- In še podatki o članstvu. Število članov se je ustavilo
pri 330, vključno z zaslužnimi člani. Plačanih članarin
je bilo 298.
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Citroën 2CV, letnik 1975

ZAGREBØKI TEHNIŒNI MUZEJ,
MUZEJ ØARDI V SELNICI,
LOTMERØKI PUHOVCI

Ariel 350

Ti trije pojmi nakazujejo temo strokovne ekskurzije
Zveze SVS 15. februarja letošnjega leta. Zveza združuje 46 društev ljubiteljev starodobnikov. Ekskurzije sta se
udeležila po dva predstavnika vsakega društva, iz Škofljice nas je bilo sedem. V hladnem jutru sta se proti Zagrebu
odpeljala dva avtobusa; eden iz Maribora, drugi iz Ljubljane. Predsednik Zveze SVS, Janez Uratnik, je ob začetku poti opisal delo Zveze v preteklem letu. Ljubljančani
smo se na precej dragem kofetku ustavili v okrepčevalnici
Marche v Čatežu in nadaljevali pot do mejnega prehoda
Obrežje. Vstopili so obmejni policisti in pregledali dokumente - osebne izkaznice; carine ni, meja je pa še vedno.
Eden izmed potnikov je bil brez osebne izkaznice, za kar
je bila gotovo »kriva« njegova žena. Obrnili smo se in ju
odložili na prvi bencinski črpalki in po naše se reče: »sta
šla po šupi domov.«
V Zagrebu so nas glede na dogovor pričakali na ulici
in usmerili do Tehničnega muzeja. Oba avtobusa sta pripeljala istočasno. Za dobro jutro je prijazna predsednica
društva Stari kotači postregla s kačjo slino, »ekonom«
Slavko Pislak pa je poskrbel za prvo jutranje okrepčilo s
sendvičem, kavo in čajem.
Tehnični muzej Zagreb je osrednji hrvaški muzej na
področju zgodovinske tehnologije. Ustanovljen je bil leta
1954. Ima 14 tisoč m2 razstavnega prostora. V njem so

oddelki: kabinet Nikole Tesle, gasilstvo, rudarstvo, geologija in nafta, zemljemerstvo in kataster, promet in osnove
poljedelstva. V muzeju je 2.200 predmetov v stalni postavitvi, 6 tisoč jih ni dostopno javnosti.
Otvoritev kabineta Nikole Tesle je bila 14. januarja
1963, ob 20-letnici njegove smrti. Stalna postavitev demonstracijskega kabineta njegovih izumov pa je od leta
1976. Postavljena je bila ob 120-letnici njegovega rojstva.
Razstavljene so kopije Teslinih strojev in naprav. Izvajajo
se poskusi in s tem se obiskovalcem približata življenje in
delo Nikole Tesle. Izvedenih je bilo deset poskusov. Pri
nekaterih sodelujejo tudi obiskovalci, čast naše odprave je
reševal Jože, ki ni pokazal nobenega strahu pred elektriko. (Ob pisanju članka mi je desetletna vnukinja Katarina
razložila, da je elektrika edina ženska na svetu, ki se je ne
sme božati.)
Nikola Tesla je srbsko - ameriški elektroinženir, izumitelj, fizik, kemik in matematik. Patentiral je več kot
700 izumov. Mnogi njegovi izumi tvorijo osnovo sodobne
uporabe električne energije. Najznamenitejši je večfazni
indukcijski motor, ki deluje po načelu izmeničnega električnega toka. Teslova izuma sta tudi Teslov transformator
in turbina brez lopatic. Po njegovih načrtih so izdelali prvo
hidroelektrarno na Niagarskih slapovih.
Nikola Tesla se je rodil v Liki, 10 julija 1856; po pripovedovanju, točno opolnoči med hudo nevihto in bliski.
Umrl je v New Yorku v ZDA, 7. januarja 1943. Imel je
izreden fotografski spomin. Svoje izume je v sebi izdelal
do zadnjih podrobnosti, večinoma brez tehniških risb. Elektrotehniko je študiral na Avstrijski visoki tehnični šoli v
Gradcu in leta 1884 odšel v ZDA. Nekaj časa je delal pri
Edisonu, doživljal je veliko vzponov in padcev. O elektriki
je dejal: »Elektrika je zame vse!« Naša generacija se Tesle
ne spominja samo iz šole, temveč tudi po jugoslovanskem
bankovcu za 500 din.
Na oddelku za kopni promet spoznamo, da je bil človek na začetku pešec, kasneje je za premikanje uporabljal
živali. Od davnine je človek skušal narediti vozilo z lastnim pogonom. Razvoj kopenskih vozil mu je omogočil
izum parnega stroja, uporabnega zlasti za vlak. Pri cestnih
vozilih je bil ta problem rešen z iznajdbo motorjev z notranjim izgorevanjem. V tehničnem muzeju so razstavljena
kolesa, motorna kolesa, avtomobili na bencinske in dizel
motorje, vozila na gosenicah, tramvaj in lokomotiva.
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Pri vodnem prometu spoznamo, da je človek vodne zapreke premagal s plavanjem, pozneje je izdolbel drevak,
naredil splav, čoln, ladjo na vesla, jadrnice. Najpogosteje
so v ladje vgrajevali parne stroje, nato motorje, od sredine
20. stoletja pa ladje poganja tudi atomska energija.
Zračni promet: Sanje človeka, da se kot ptica dvigne v
nebo, prikazuje grška legenda o graditelju Dedalu in njegovem sinu Ikaru. Uspela sta poleteti s pomočjo kril iz
ptičjega perja. K problemu letenja je prvi znanstveno pristopil Leonardo da Vinci, ki ga bolj poznamo po njegovi
znameniti sliki - Mona Lisa. Prve uspešne lete je človek
opravil z baloni. Motor z notranjim izgorevanjem je omogočil gradnje letal, ki se z lastnim pogonom dvignejo v
zrak, raketni motorji pa omogočajo polete v vesolje.
Na oddelku za promet spoznamo zbirko starih vozil,
vlakov in strojev. Tu je mesto, kjer se družijo Rolls-Royce,
konjski tramvaj, podmornica CB-20 in vesoljsko plovilo.
Rudarstvo, geologija in nafta. Zbirka Rudarstvo daje
prikaz razvoja tehnike rudarstva od začetka do danes.
Najzanimivejši del predstavitve je rudnik Barbara, zgrajen šest metrov pod objektom muzeja v dolžini 350 m. V
spremstvu smo se sprehodili po ozkih in nizkih hodnikih,
obokanih z jamskim lesom. V rovih so speljane tirnice, po
katerih se prevaža ruda v posebnih vozičkih. Z rudarstvom
se je človek ukvarjal že v kameni dobi in je najstarejša
dejavnost, ki traja še danes. Nafta je energetsko mineralna surovina, ki je človeku postala interesantna z razvojem
avtomobilske industrije, kasneje tudi za ostalo industrijo.
Ogled muzeja je bil
voden, potem pa je vsak
pogledal stvari, ki so
mu bile najbolj pri srcu.
Ob pogledu na avto Renault iz leta 1926, francosko modre barve, je
naš predsednik glasno
razmišljal: »Če bodo pri
Grudnu imeli kdaj višek »Tale bo naš!«, Franc Gruden.
denarja, bo takle naš!«
Okrog dvanajstih smo pred muzejem zaužili dobro malico, poklepetali v posameznih grupah, popili kofe in se
nato odpeljali v smeri proti Čakovcu, točneje v Selnico,
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kjer smo si ogledali muzej Šardi, prvi hrvatski privatni
muzej starodobnikov. Več kot tri desetletja je Ignac Šardi
vlagal svoje znanje, delo in veliko sredstev v obnovo starin, posebno v prevozna sredstva. V tem muzeju je več kot
sto eksponatov, kar je velik prispevek k tehnični kulturi.
Tu je edinstvena zbirka starih osebnih avtomobilov, traktorjev, motorjev in ostalih prevoznih sredstev, med njimi
sta tudi staro gasilsko vozilo in tramvaj. Ignac Šardi je posebno ponosen na pet čeških avtomobilov znamke Tatra,
narejenih v letih 1931 do 1969. V muzeju so našle svoje
mesto tudi replike starih obrtnih delavnic s pripadajočim
orodjem, stara glasbila, pisalni stroji in kolekcija starega
orožja.
Muzej je odprl svoja vrata 7. julija 2012. Lastnik Ignac
Šardi je ob tej priložnosti pripomnil: »Srečen sem, ker sem
to realiziral, a istočasno žalosten, ker nimam konkurence
in sodelavcev v tej dejavnosti.« Otvoritve so se udeležili člani OTC Međimurje, katerega član je Ignac ter člani
Kluba ljubiteljev starih vozil iz Ljutomera. Žena Biserka
možu nudi vso podporo, pravzaprav cela družina Šardi
prispeva velik delež k ohranjanju in razvoju tehnične kulture in narodnega bogastva. Družina se ukvarja tudi z vinogradništvom in obiskovalcem muzeja ponudi kar dvoje:
ogled ohranjene tehnične dediščine in prvovrstno vino, ki
ga s širokim nasmehom na obrazu postreže Ignac.

Ignac Šardi je ponosen na svoj muzej.

Široka in malo manj široka cesta nas je vodila do Ljutomera, do Lotmerških puhovcev. Sprejeli so nas člani
Prleškega društva za ohranjanje tehnične kulture in dediščine »Johann – Janez Puch« Ljutomer pod vodstvom
njihovega neutrudnega predsednika Milana Belca, künštnega Prleka, kakor se rad sam predstavi. Začetki društva
segajo v leto 1992. Njegovo poslanstvo je iskanje, obnova, ohranjanje, varovanje in popularizacija tehnične dediščine s poudarkom na delu in zapuščini Johanna Janeza
Pucha. Janez Puch je bil rojen 27. junija 1862 v občini
Sakušak pri Juršincih. Kot dvanajstletnik se je šel učit za
ključavničarja. Pot ga je vodila preko Dunaja v Nemčijo,
leta 1885 se je za stalno naselil v Gradcu. Štiri leta kasneje je ustanovil svoje podjetje »Styria Werke« in izdelal
kolo z imenom «Styria«. To kolo je v hudi konkurenci na
mednarodnih dirkah v letih 1893-1895 dosegalo odlične

rezultate in zmagalo na sloviti vožnji od Bordeauxa do Pariza. Leta 1901 je prišlo iz Puchove tovarne prvo motorno
kolo z bencinskim motorjem. Leta 1903 je patentiral napravo za nastavljanje vžiga pri eksplozijskih motorjih in
izdelal svoj prvi avtomobil. Leta 1912 je Puchova tovarna
zaposlovala 1.100 delavcev, izdelala je 16.000 koles, 300
motociklov in 300 avtomobilov. Po Puchovi smrti je bila
njegova tovarna 10. maja 1935 združena v koncern »Steyr-Daimler-Puch Weke A.G.«, s sedežem na Dunaju.
Lotmerški puhovci so izredno ponosni na svoje prostore, ki so jih zgradili v letih 2004-2006, večinoma s
prostovoljnim delom in z veliko vnemo. Uspelo jim je,
imajo to, česar marsikatero društvo v Sloveniji nima. V
teh prostorih imajo stalno razstavo koles, motornih koles,
pokalov, diplom. Posebno mesto ima restavriranje in vzdrževanje dvokoles, motociklov in avtomobilov znamke
Puch. S svojim delovanjem skrbijo za prepoznavnost Janeza Pucha in njegovih vozil doma in v tujini. Zagnanost
članov Društva Johann Janez Puch lahko služi za vzgled.
Leta 2012 je minilo 20 let od ustanovitve društva in ob
tej priložnosti je bil izdan zbornik Lotmerški puhovci, s
sofinanciranjem Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Hvala predsedniku Milanu Belcu za podarjeni
zbornik s podpisom.
Dan se je počasi prevesil v večer. Ustavili smo se na
Ptuju. Ptuj je eno najstarejših mest v Sloveniji. Območje
mesta je bilo poseljeno že v mlajši kameni dobi, v antiki
se je iz vojaškega tabora razvila rimska utrdba Poetovio.
Poetovio je postalo v 3. stoletju največje rimsko mesto na
Slovenskem. Imelo je 10 tisoč prebivalcev, z okolico približno 30 tisoč in je bilo celo večje od Londona in Dunaja.
Danes ima mesto 24 tisoč prebivalcev.
Večerjali smo v restavracijo Gastro. Restavracija ima
veliko kapaciteto in kar malo smo se ustrašili, ko smo tam
zagledali skupino najmanj 150 ljudi. A bili smo hitro postreženi, hrana je bila okusna. Ob dobri hrani in pijači je
bilo razpoloženje izvrstno tudi po zaslugi Petra Prevca, ki
se je ravno med našo večerjo, na olimpijskih igrah v ruskem Sočiju, v smučarskih skokih, uvrstil na tretje mesto
in s tem osvojil bronasto olimpijsko kolajno. V popoldanskem času so naši hokejisti slavili zmago nad Poljaki z
rezultatom 3:1. Lep dan v vseh pogledih!

Za dobro voljo vedno poskrbi Slavko Pislak.

Med večerjo so gostišče obiskali kurenti. Kurentovanje je slovenski pustni običaj. Kurenti odganjajo zimo in
v deželo prinašajo pomlad. Plesoči pohod kurentov v značilni opravi in glasnim zvonjenjem nas je navdušil. Pustno
karnevalska prireditev ima namen ohraniti premično kulturno dediščino etnografskega izročila ptujskega območja
in Slovenije. Korant - kurent je moč pozitivne motivacije.
Opravljanje poslanstva kurenta je fizično naporno, celotna
oprava tehta do 40 kg. Kurenti preganjajo slabo in prinašajo dobro. Njegova prizadevanja je treba razumeti kot
kulturni proces, ki pomaga graditi pristne medčloveške
odnose.
In kadar je lepo in prijetno, je najbolje, da se odpraviš
domov z lepimi vtisi, naslednje jutro pa z veseljem pogledaš svoje starodobnike. Najlepša hvala Zvezi SVS, zlasti
predsedniku Janezu Uratniku in dobrovoljnemu Slavku
Pislaku.

OBŒNI ZBOR
Občni zbor je potekal 21. februarja v prostorih Gostilne Strah. Po pozdravu je predsednik Franc Gruden podal
poročilo o delu v letu 2013. Sledilo je finančno poročilo in
poročilo NO. Člani so soglasno potrdili zaključni račun.
Prav tako je bil soglasno sprejet plan dela za leto 2014.

Poročilo NO poda Anton Zalar: »Vse v redu, brez pripomb!«
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Župan, Ivan Jordan, je pohvalil delovanje društva, posebej se je zahvalil članom za pripravljenost pri raznih občinskih akcijah in proslavah. Ponudil je finančno pomoč
za delo, zlasti za organizacijo vseslovenskega srečanja.
Ker se naglo bliža 20. obletnica delovanja OTC Škofljica, je bila predstavljena zamisel o izdaji zbornika. Cilj
kluba je ohranjanje predmetov tehnične kulturne dediščine prihodnjim rodovom. V zborniku bi želeli predstaviti
vse člane in njihove izkušnje s pridobitvijo starodobnika,
iskanje originalnih delov, restavriranje. Člani so bili z vabilom na občni zbor pisno zaprošeni za sodelovanje, kajti
»Škofljica je zakon za starodobnike«. S pomočjo zapisov,
fotografij, ki se posredujejo Ani Debeljak, pokažimo, da je
tehnična dediščina ohranjanje korenin, iz katerih nastaja
nov, boljši tehnični dan.

Po velikim šotorom smo pripravili 18 stojnic, na ostali
površini, tisoč m2, pa smo predvideli poljubne stojnice, ki
si jih razstavljavci postavijo sami. Prostora za razstavljavce in obiskovalce je bilo dovolj.

Našteli smo približno 100 prodajalcev oziroma razstavljavcev. Za prodajo ali samo na ogled je bilo pripeljano
okoli 70 mopedov in motornih koles ter 25 avtomobilov
različnih znamk in starosti. Precej rezervnih delov je zamenjalo lastnika.
Pomislili smo tudi na hrano in pijačo. V stari vojaški
premični kuhinji je zadišalo po pasulju. Štiristo porcij smo
ga razdelili med razstavljavce in obiskovalce, za žejne pa
so poskrbeli v gostinskem lokalu Gokart, ki obratuje v
sklopu podjetja Prit.

Ponovno je zaživel tehnični sejem.

Člani so prisluhnili.

Predsednik Franc Gruden se je zahvalil vsem članom,
ki so se aktivno vključevali v delo kluba in s tem pripomogli k njegovi prepoznavnosti.

SEJEM STARODOBNIH VOZIL IN
OPREME
OTC Škofljica je v sodelovanju s podjetjem Prit do.o.o.,
11. maja, ponovno organiziral sejem starodobnih vozil in
opreme. Prireditev smo prestavili v Ljubljano predvsem
zaradi lokacije in prijaznega povabila Gabrijela Poljšaka
iz vodstva podjetja Prit, ki nam je odstopilo svoje površine na Cesti dveh cesarjev 176, nasproti vhoda na avtomobilski sejem. Istočasno nam je ponudilo tudi pomoč pri
organizaciji.
Ideja o ponovni organizaciji takšnega sejma se je porodila v ožjem krogu. Želja je bila, da se sejem postavi v
Ljubljani, ki je konec koncev središče Slovenije.
Organizacija sejma je obsežen projekt, ki zahteva predznanje in organizacijske sposobnosti. Veliko tega se naučiš ob obiskovanju podobnih sejmov doma in v tujini.
Ljubitelji starodobnikov so specifična publika, med državami se bistveno ne razlikuje. V vseh nas, ki se ukvarjamo s starodobniki, je tudi malo posebneža. Ni potrebno,
da je vse »poštirkano«, včasih je zanimiva tudi improvizacija.
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Sejem smo načrtovali z minimalnim številom ljudi.
Razstavljavcev in obiskovalcev nismo obremenjevali s
stroški vstopnine. Želeli smo si nabrati dodatne izkušnje.
Naš cilj je priprava štirih sejmov, dva spomladi, dva v jeseni. Sodelovanje med OTC in podjetjem Prit naj bi postalo tradicionalno.
Prvi udeleženci iz Primorske so prišli že v večernih
urah in prenočili na sejmišču. Drugi so prihajali v zgodnjih jutranjih urah, kmalu po šesti. Sejma so se udeležili
razstavljavci iz vseh koncev Slovenije. Priznati moramo,
da jih za prvič nismo toliko pričakovali, potihem pa smo
upali, da bo sejem dobro obiskan.
Nekateri prodajalci se s to dejavnostjo ukvarjajo na pol
profesionalno. Ponujajo nove, kot tudi obnovljene dele,
nabavljene v Sloveniji in tujini. Marsikaj se je dalo dobiti
za primerno ceno. Predvsem je dobrodošlo to, da se deli
pojavijo na trgu in olajšajo obnovo starodobnikov. Deli,
ki ležijo po garažah in ne najdejo poti do porabnika, so
brez vrednosti. Cene na takih sejmih so dostopnejše, ker
pri občasnih prodajalcih ni preprodaje. Prodajalec določen
rezervni del ceni po svoji presoji, ki je nižja od cene, ki jo
postavljajo poznavalci trga in tisti, ki se s prodajo in preprodajo redno ukvarjajo. Seveda pa so tudi ti dobrodošli,
saj nam omogočajo nakupe delov, ki jih nujno potrebujemo za obnavljanje svojih starodobnikov.

Najboljši pasulj restavracije Gogart.

Zahvaljujem se vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da
smo sejem ponovno obudili v življenje. Posebej bi se rad
zahvalil našemu predsedniku Francu Grudnu, ki je idejo
ves čas podpiral; Slavku Pislaku, ki nam je bil v veliko
pomoč z nasveti in objavo vabil na spletnih straneh Zveze
SVS. Zahvala tudi Mihi Vrhuncu, uredniku spletne strani
Classic, za objavo našega vabila in sestavek iz zgodovine
sejmov našega društva v preteklosti.
Zahvala gre tudi podjetju Prit, ki je velikodušno ponudilo svoje prostore in pomoč pri organizaciji. In še namig:
Kadarkoli imate opraviti s hidravliko in pnevmatikami, se
čimprej oglasite v podjetju Prit. Dobili boste ustrezne hidravlične sisteme in odlično vam bodo pomagali z nasveti.
Po ugodnem nakupu pa še v okrepčevalnico Gokart!
Zahvala tudi vsem, ki ste se udeležili sejma in s tem pokazali zanimanje za tovrstno tehnično zgodovino in nam
izrazili podporo in pohvalo. To nam veliko pomeni in daje
nov zagon za pripravo naslednjih sejmov, 14. septembra in
12. oktobra. (Napisal: Tomaž Mostar)

terenskih vozil je bilo 7, avtomobilov in ostalih vozil 79.
Gostje so se pripeljali z 52 avtomobili, 6 terenci in 31 motorji. Na promocijsko vožnjo se je skupno odpravilo 227
vozil. Na prireditvenem prostoru na Škofljici so bili postavljeni na ogled tudi traktorji. Kot vsako leto so prodajalci
na tehničnem sejmu ponudili vsakega po malem.
Prireditev se je pričela na Škofljici. Predsednik Franc
Gruden je pozdravil udeležence in obiskovalce. Pozdravom se je pridružil tudi župan občine Škofljica, Ivan Jordan. Nagovoril je goste, občane, dobrodošlico je izrekel
številnim županom sosednjih občin: dr. Petru Verliču iz
Grosuplja, Antonu Zakrajšku iz Velikih Lašč, Bertu Menartu iz Logatca, Mladenu Sumini iz občine Log Dragomer in Jožetu Levstiku iz Ribnice.

Jože Zalar je pristal s helikopterjem.

19. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV STARODOBNIH VOZIL
OTC Škofljica je 24. maja organiziral Vseslovensko
srečanje ljubiteljev starodobnih vozil, tokrat 19. po vrsti.
Udeleženci - ljubitelji tehnične kulture iz domovine in tujine, so se v lepem sončnem vremenu začeli zbirati kmalu
po osmi uri. Udeležba je bila skoraj še enkrat tolikšna kot
v preteklem letu, takrat je preko celega dne deževalo. Prijavljenih je bilo 138 članov kluba, od tega z motorji 52,

Sprejem članov: Ljubica Miler, Ani Gruden.
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V dvoje je lepše, Stane in Karmen Malovrh.

Po enajsti uri je karavana vozil krenila na 50 km dolgo pot z namenom, da kar največjemu številu gledalcev
prikaže premično tehnično dediščino na kolesih. Preko
Šmarja - Sapa smo se po prelepi pokrajini spustili do Grosuplja. Župan, dr. Peter Verlič, je pozdravil goste in domače občane in poudaril, da je ponosen, da so ljubitelji starodobnikov mesto Grosuplje prepoznali kot enega izmed
postankov na njihovi poti. Občina Grosuplje je razvojno
naravnana in je vedno bolj poznana po svojem družabnem
življenju, obiskana je zaradi njenih naravnih in kulturno
turističnih znamenitosti. Župan je mimogrede omenil, da
je občina ena izmed najbolj srečnih in pozval občane k
nakupu srečk eurojackpot. Gospem pa je položil na srce,
naj ne gledajo za mlajšimi, danes so starejši boljši, lepši
in dražji - starodobniki seveda. Za veselo razpoloženje je
poskrbela skupina Combo Big Band Grosuplje.

Postanek v Grosuplju, prisluhnili smo županu dr. Petru Verliču.

Urban A. Demšar, Edi Glavič.

Susman iz Iške vasi.
Kadar je najlepše, je čas za start.

Peter Kaučič, Gorazd in Igor Kurent.

Dr. Petru Verliču so se pridružili tudi vsi župani, vsak
s svojo mislijo o bleščečih lepotcih in ohranjanju tehnične
dediščine. Predsednik OTC Škofljica se je vsem krajanom
občine Grosuplje zahvalil za dobrodošlico in poudaril, da
nas združuje ljubezen do starega pleha iz preteklih časov.
Po dobri uri in pol so spet zahrumeli motocikli, pokadilo se je iz »auspuhov«, vožnja se je nadaljevala preko Št.
Jurija do Turjaka, mimo Rašice do Roba, v občini Velike
Lašče, kjer je bil drugi postanek. Pred kulturnim domom
se je zbralo precej ljudi, otroci so z navdušenjem, smehom
in ploskanjem pozdravljali starodobnike.

Gost majskega srečanja.

Mirko Novak, druženje s prijatelji.
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V lepem vremenu, tudi brez strehe.

Počitek se prileže: Miran Demec, Franc Murko.

Postanek v Robu, Občina Velike Lašče.
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Zanimivo predstavitev prinaša članek povzet iz revije
La Manovella, januar 2013, z naslovom Prototip Fiat 600.
Prototip Fiat 600 iz leta 1952 je bil rojen z dvema valjema. Toda to vozilo ni nikoli prišlo v proizvodnjo. V letih, takoj prvi svetovni vojni, je nacionalna avtomobilska
industrija Italije želela vrniti splošno uporabnost vozil na
štiri kolesa v proizvodnjo. V tridesetih letih sta se rodila
Balilla 508 in Fiat 500 - Topolino. Topolino naj bi predstavljal ljudski avtomobil za široke množice.
Fiat, največja nacionalna avtomobilska industrija, je
naredila študije za proizvodnjo modernega avtomobila. V
Torinu so preizkušali različne inovativne predloge iz tujine, predvsem iz Francije. Torinska hiša se je odločila za
rešitev - vse zadaj, kar naj bi med drugim tudi zmanjšalo
proizvodne stroške.
Prvi prototip Fiat 600 je bil drugačen od tistega, ki ga
poznamo kot zadnjo verzijo, vendar je imel tehnične rešitve, ki so še danes uporabne. Gre za vozilo, ki je bilo zgrajeno popolnoma nasprotno, kot že do tedaj uspešno vozilo
iz Francije, Renault 4CV. Res zanimive podrobnosti so v
majskem glasilu leta 2014.

po cesti, trikrat naokrog, kombi nas zapelje v šolo v bližnji
Rob.«
Ansambel Krpani je do petja razvnel navzoče, enourni
postanek je hitro minil. Po tretji uri so se vozila že vzpenjala proti Kureščku, nato se je preko Škrilja pot spustila
proti Igu in po barjanski cesti do cilja, do Škofljice.
Udeleženci so prejeli pokale, ti jih bodo spominjali na
veselo druženje na cestah in krajih štirih občin: Škofljice,
Grosuplja, Velikih Lašč in Iga. Sončna sobota je polepšala
dan v druženju enako mislečih, tako lastnikov starodobnikov, kot tudi njihovih občudovalcev.

V Robu: Franc Gruden, Franc Debeljak, Ivan Jordan, župan iz
Škofljice; Anton Zakrajšek, župan iz Velikih Lašč in Peter Verlič,
župan iz Grosuplja.

Mihael Gusti Jamnik in Ana Pia Debeljak - Prispevek
Mercedes Unimog in Alfa Romeo, soseda na Gustijevem
dvorišču najdete med člani.

NA ROGLJIŒKIH PRI E.LECLERCU
V glasilu Starodobnik so predstavili svojo tehnično dediščino:
V Robu.

Velikolaški župan, Anton Zakrajšek, je pozdravil navzoče, zlasti lastnike starodobnikov, in jim zaželel prijetno
počutje. V nekaj besedah je predstavil Velike Lašče, kraj,
ki se s ponosom predstavlja kot »zibelka slovenske kulture«, saj so se v teh krajih rodili veliki slovenski možje.
Na Rašici se je rodil pisec prve slovenske knjige Primož
Trubar; v Retjah je tekla zibelka Franu Levstiku, v Podsmreki je bil rojen pesnik, pripovednik, dramatik in esejist
Josip Stritar.
Učenci OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, enota Rob,
so se pod vodstvom učiteljice Sonje Škrlj in Dragice Dobravec predstavili s prisrčnim programom na temo avtomobilov in zvabili smeh na lica vsem prisotnim.
Kupec pride v prodajni salon novih avtomobilov. Dolgo si ogleduje nova, draga vozila. Vpraša prodajalko: »Zanima me, kako je s servisiranjem teh vozil?«. Prodajalka
odgovori: »Oh, to pa res ni noben problem. In vsak, ki
kupi ta avto, dobi brezplačno tudi darilo!«. »Še darilo dobim?« Prodajalka vljudno: »Seveda, vozni red slovenskih
železnic!«
Zapeli so tudi pesmico: »Stari avti zbrani tukaj so za
nas, da bi proslavili njihov slavni čas. In čeprav so stari,
niso za v smeti, ker nas naučijo, kako se preživi. Tu, tu, tu
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Da je prireditev uspela, gre zahvala predsedniku kluba
Francu Grudnu, članom pripravljalnega odbora, redarjem
in vodnikom skupin. Posebna zahvala tudi vsem sponzorjem ter donatorjem: občini Škofljica, Grosuplje, Ig in Velike Lašče ter Osnovni šoli in vrtcu Škofljica, Radiu Zeleni
val in podjetju Telinea iz Ljubljane.

Del sponzorjev 19. srečanja.

19. srečanje je pod »streho«, a člani že razmišljajo o
majskem srečanju v letu 2015. Najštevilčnejši klub starodobnikov bo namreč praznoval dvajsetletnico uspešnega
ohranjanja tehnične dediščine.

Brane Šnajdar in Hedvika Mojca Perat - Članek z naslovom Francoski »hlebec masla«, Renault 4 CV, je objavljen v delu, kjer člani opisujejo svoje poslanstvo v klubu.
Zdravko Vrečar je napisal članek z naslovom Bianchi.
Edoardo Bianchi se je rodil 17. julija 1865. Pri sedmih
letih je naredil prvi mehanični izdelek, pomemben za njegovo nadaljnjo ustvarjalno pot. Svojo prvo delavnico je
tehnični genij prevoznih sredstev odprl leta 1885 v Milanu. Izdeloval je tehnično napredna kolesa, ki so se dobro
prodajala, zato je odprl novo tovarno. Leta 1894 je dobila
tovarna na sejmu v Milanu in Bologni zlato medaljo za
kvaliteto. Leta 1898 je nastal prvi tricikel, s katerim se je
začel Bianchijev pohod v motorni industriji. Še vedno je
izdeloval kolesa, saj so bila njegova prva ljubezen. Leta
1901 je tovarna izdelala prvo motorno kolo z motorjem
De Dion Bouton, leta 1912 pa so naredili popolnoma lasten motor. Leta 1924 so izdelali dirkalni motor, imenovan
Freccia Celeste 350/MN.
Tovarna je poleg koles in motociklov, izdelovala tudi
avtomobile, tovorna vozila, razne oklepnike in tudi letalske motorje.
Janez Mlakar – Članek, Lambretta DL 200, je objavljen med člani.

V sobotnem dopoldnevu, 21. junija, se je nekaj čez
dvajset članov kluba zbralo na Rudniku pred hipermarketom E.Leclerc. Predstavili so svoja zloščena starodobna
vozila: kamion, mopede, motorje ter avtomobile. Na njih
se je ustavil marsikateri pogled. Starejši so se spominjali svojih vozil in pripovedovali svoje dogodivščine. Tudi
mlajši so bili poznavalci, natančno so vedeli za razlike
med posameznimi modeli. Obiskovalci so se z nakupovalnimi vozički in vrečkami sprehajali med lepotci, veliko
vprašanj je bilo tudi o vrednosti starodobnikov.
S predstavitvijo starodobnih vozil pred hipermarketom, se je OTC Škofljica zahvalil donatorju E.Leclercu, za
sodelovanje na majskem vseslovenskem srečanju ljubiteljev starodobnih vozil.

Zapeljali se bomo do E.Leclerca.
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v Sloveniji, najodmevnejše pa je vsakoletno Vseslovensko
srečanje ljubiteljev starodobnih vozil na Škofljici, ki pomeni za samo občino veliko promocijo. Gospoda Franca
Grudna so starodobna vozila začela zanimati že v otroških
letih. Najprej so bili to motorji, kasneje je v zbirko dodal
še starodobne avtomobile in se tako zapisal ohranjanju
tehnične dediščine. Vseskozi pa je z vsem srcem predan
delu in motivaciji v Oldtimer clubu. S pozitivno energijo
vodi največji klub, ki ima člane iz vse delov Slovenije in
za to nesebično porabi veliko ur prostovoljnega dela.
Na lomilcih kosti v Slovenski Bistrici.

Oldtimerska gasilska fotografija.

JESENSKO SREŒANJE
September je bil za člane OTC Škofljica precej dejaven. Na deževno soboto je bilo organizirano vsakoletno
jesensko srečanje članov. Zaradi vremena je bila udeležba
slabša, zbranih je bilo 60 vozil, med njimi je bil le en moped Tomos, s katerim se je med dežjem do cilja v Višnji
Gori pripeljal Franc Drobnič.
Skupno kosilo so 85. udeležencem postregli v gostišču
Mestnega kopališča Višnja Gora. Bazen je bil zgrajen leta
1937 in je svojo osnovno podobo ohranil do danes. V zunanjem bazenu je pet plavalnih stez, urejena sta tudi dva
otroška bazena.
Ob šesti uri popoldne so se člani kluba udeležili tudi
prireditve ob občinskem prazniku, slovesnega odprtja parka in urejenih parkirnih prostorov pri železniški postaji in
v centru Škofljice. Na razpolago so bila starodobna vozila,
s katerimi so člani prepeljali goste do dvorane, v kateri je
bila osrednja občinska proslava.
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E.Leclerc je bil ustanovljen 1. januarja 1948, kot protiutež špekulacijam in črnemu trgu. V njem so združeni
tehnični, finančni in človeški viri v duhu kooperativne solidarnosti. Tako se E.Leclerc lažje sooča z mogočnimi industrijskimi komercialnimi organizacijami. Njihov moto
je: še naprej ostati na uslugo potrošnikom. V Ljubljani, na
Rudniku, je bil leta 2000 postavljen eden izmed mnogih
francoskih hipermarketov. Tokrat smo člani OTC z njim
praznovali 14. obletnico. Predstavili smo tehnično dediščino na kolesih in se posladkali s francoskimi rogljički in
drugim pecivom.
Še enkrat, iskrena hvala E.Leclercu za pomoč klubu.

FRANC GRUDEN, PREJEMNIK
OBŒINSKEGA PRIZNANJA
Predsednik OTC Škofljica, Franc Gruden, je prejemnik
visokega občinskega priznanja, plakete Občine Škofljica s
sledečo obrazložitvijo:
»GRB Občine Škofljica« se podeli Francu Grudnu s
Škofljice za prispevek k ohranjanju tehnične dediščine in
promociji Občine Škofljica.
Leta 1995 so ljubitelji starodobnih vozil ustanovili Oldtimer club Škofljica. Gospod Franc Gruden je od
nastanka kluba odgovorna oseba in organizator različnih
prireditev. Tako potekajo promocijske vožnje po bližnji
okolici, društvo je organizator sejmov tehnične dediščine

Gruden Franc, prejemnik priznanja Občine Škofljica v letu 2014.
Foto: Matjaž Lulik

Za nepozabno doživetje so s svojim koncertom poskrbeli Prifarski muzikanti, ki že 25 let ohranjajo bogato in
raznoliko slovensko ljudsko izročilo. Poseben zvok dajejo skupini tamburaški instrumenti, violina, harmonika in
druga tradicionalna glasbila. Izvajajo tudi druge glasbene
zvrsti, saj imajo glasbo preprosto radi.

AMK Classic Slovenska Bistrica ima v nekdanjem
grajskem hlevu urejen muzej starodobnikov, v katerem so
vozila v lasti članov in drugih ljubiteljev. Čar tega muzeja je, da ima vsako vozilo svojo zgodbo in v tem, da to
ni stalna zbirka. Vozila pridejo, vozila gredo in prepustijo
prostor novim, novim zgodbam.
Po razstavnem prostoru je dišalo po kotlovini in kranjskih klobasah. Za solidno ceno si se dodobra »podprl«,
kajti po kosilu nas je čakal še »nebeški kraj«.
Dan se je prevesil v popoldne. Ustavili smo se v Ormožu, v mestu v Slovenskih goricah nad reko Dravo. Namen
postanka je bil obisk vinske kleti P&F Jeruzalem Ormož.
Stavba vinske kleti ima sedem nadstropij. V zemljo je
vkopanih pet etaž, do spodnje se spustiš po 170 vijugastih
stopnicah v globino 25 metrov. Klet je bila zgrajena leta
1967, je obnovljena, tudi z evropskimi sredstvi in je sedaj
v privatni lasti. V njej se uporablja najnovejša tehnologija
za pridelavo vrhunskih vin, zlasti belih. Klet lahko sprejme do 6,5 milijona litrov vina, predvsem v sodobne inox
sode. Le v eni izmed etaž vino še hranijo v hrastovih sodih.

SLOVENSKA BISTRICA IN
»NEBEØKI KRAJ«
V sobotnem jutru, 20. septembra, smo se zbrali pred
občinsko stavbo in se z udobnim avtobusom Jožeta Petriča odpeljali proti Slovenski Bistrici, ki je eno najstarejših
mest na Slovenskem. Avto-moto klub Classic Slovenska
Bistrica je organiziral jesenski sejem starodobnikov, delov
in opreme. Ponudba je bila na visoki ravni, zbralo se je približno 150 prodajalcev, med njimi tudi Hrvati in Madžari. Praznih rok ni odšel nihče izmed resnih kupcev. Poleg
opreme in delov za starodobna vozila, je bila na sejmu tudi
pestra ponudba drugih starin. Največ je bilo »pegleznov«
na žerjavico, radijev, razpel (križev) ter kmečkega in ostalega orodja. Glede na druge sejme so bile cene zelo ugodne. Dogajanje so popestrili udeleženci na lomilcih kosti
(kolesih) in manjša skupina pleh muzike.
Razdeljenih je bilo precej izvodov prve slovenske oldtimerske revije KLASIK by Motospirit, izdajatelja SSMoto, Saša Svenšek-Motospirit s.p. iz Zgornje Hajdine.
Revija z bogato vsebino bo izhajala vsake tri mesece in
obujala spomine na mladost.

Podzemne skrivnosti!
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Vino ni rado samo.

Vinski okoliš Jeruzalem Ormož ima izredno dobro vinogradniško lego. Jeruzalem, s svojim svetim imenom,
upravičeno nosi ime »nebeški kraj«, zlasti potem, ko na
degustaciji okusiš vina vrhunske kvalitete: rizling, šipon,
sauvignon, chardonnay, muškat otonel, peneča se vina in
druga. (Degustacija je kulinarični izraz, ki pomeni, da se
pri uživanju živil skrbno osredotočimo na svoja čutila.)
Vino ustvarja žejo in zato smo se povzpeli še na Lešniški vrh k vinogradniku Igorju Leskovarju, bratrancu člana
Braneta Šnajdarja. Njegova klet sprejme 45 tisoč litrov
vina, grozdje mu zori na 40 tisoč trsih. Ponuja degustacije ter prodajo vrhunskih domačih odprtih in ustekleni-

Spontano smo zapeli: Prelepo rumeno, kak čisto zlato; le pijmo
pošteno prežlahtno blago!

čenih vin. V letu 2013 je po izboru potrošnikov dosegel
prvo mesto na tekmovanju za Naj špricar z vinom Zvrst
Leskovar. Pri njem smo okusili šest sort vina in s steklenicami vina kerner in muškat otonel napolnili avtobusni
prtljažnik. Ob dobrem vinu, slastnem narezku, domačih
ocvirkih, prijetni družbi, se je spontano oglasila pesem s
hvalnico vinu. Sonce je že zahajalo na obronkih goric, ko
smo se poslovili od gostoljubne družine Leskovar. Polni
navdušenja nad doživetji dneva smo se vračali proti Škofljici in razmišljali, da bi se prihodnje leto k Leskovarjevim povabili na trgatev.

Poslovili smo se od vinogradnika Igorja.

Vino je sok zemlje in sonca.
Vino je tako dobro, kot je dobra družba.
Vino je treba vključiti v obrok hrane, kot diamant v prstan.
Zoper krizo - dajmo vino na mizo.
Ne kvari vina z vodo in ljubezni s poroko.

IZBOR SLOVENIJE - CONCOURS
D`ELEGANCE 2014

Po ogledu mogočne kleti.
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V nedeljo 28. septembra, je bil na Bledu, organiziran
Izbor Slovenije 2014 - Concours d`Elegance ter posebna
razstava ob 40-obletnici Mercedes-Benz W 115 300 5 valjev in 60-obletnici izdelovanja modelov SL.
Izbor najbolje ohranjenega, originalnega ali obnovljenega vozila je potekal tretjič in vključuje vse znamke
osebnih vozil. Za ocenjevanje je bilo prijavljenih 17 avtomobilov. Med njimi tudi Volkswagen, tip Karmann Ghia
1600 Coupe, letnik 1971, skupina G, lastnika Draga Mihaliča in Mercedes-Benz 450 SL W 107, letnik 1978, skupina G, lastnika Franca Debeljaka, ki sta člana našega kluba.
Vozila je ocenjevala komisija komisarjev Zveze SVS v
sestavi: Jure Petač, Jože Mejač, Iztok Blaznik, Ivo Kambič in Franc Gruden. Ocenjevanje je potekalo skladno s
pravili, ki jih predpisuje FIVA. Komisija pregleda dokumentacijo, splošno stanje vozila, ali je vozilo avtentično
ali restavrirano, šasijo, karoserijo, osi, videz motorja, platišč, pnevmatik, material v notranjosti, kromirane dele in
njihovo sestavo. Ocenjuje se s točkami od 1 do 5.
Po izboru gledalcev je je zmagal Fiat Giardiniera, letnik 1952, lastnika Draga Cetinskega. Nagrado »Best of
Show« je prejelo vozilo Alfa Romeo 1900 C Sprint Coupe, letnik 1953, ki je bilo tudi zmagovalno v skupini E.
Lastnik te lepotice iz Milana, ki je omrežila obiskovalce,
Janko Uratnik, predsednik Zveze SVS, je takole komenti-

Mercedes Benz 450 SL, letnik 1978

ral: »Avto je zanimiv, je ženskega spola, zato imam težave
z njo. Deset let sem jo obnavljal, tri leta jo popravljam,
danes je nisem pripeljal na kamionu. Nastala je približno
v 80 primerkih, trideset takih je še na svetu!«
Posebno zadovoljstvo za OTC Škofljica je zmagovalno
mesto v kategoriji G, za Volkswagen, tip Karmann Ghia,
letnik 1971, lastnika Draga Mihaliča. Hrošč »v športni
preobleki« je svojevrstna zgodba o uspehu. (O prejemu
priznanja je več napisanega med člani.)
Na tej prireditvi so bili podeljeni tudi pokali za mednarodno tekmovanje AACC - Alpe Adria Classic Challenge.
Vozniki dvanajstih starodobnikov so ta dan vozili do Bohinja. Na tekmovanju se pomerijo ljubitelji starodobnikov
iz Avstrije, Italije in Slovenije.
Pozornost in občudovanje je vzbudil zelo dobro ohranjen unikat znamke Rolls-royce Wraith, letnik 1939. Sedanji lastnik je Sašo Hrovat, oče znane slovenske smučarke
Urške. Avto je eden od treh primerkov, ki si jih je pred izbruhom druge svetovne vojne privoščil tedanji lastnik destilarne, kjer nastaja svetovno znan viski Johnnie Walker.
Na prireditvi je v ocenjevanju sodelovalo 17 vozil, na
ogled je bilo tudi 10 vozil, nagrajenih na prejšnjih dveh iz-
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Kot spremljevalni del sejma smo pripravili presenečenje. Povabili smo tri mlade driftarje iz Ljubljane. Driftanje je vse bolj priljubljen šport, ki po svetu privlači večje
število ljudi. Vsebuje vse prvine, ki ljubitelje bencinskih
hlapov dobesedno omamijo. Driftanje imajo nekateri za
dirkanje, nekateri za show. Predstavili so se Uroš Berdajs,
ki je v letošnjem septembru osvojil prvenstvo Srbije in pometel z vso konkurenco in pri tem porabil 17 parov gum,
ter novinca v tem športu, Jurij Kocjan in Aleš Pogačar. Vsi
trije vozijo avtomobile BMW, za katere lahko rečemo, da
so že priletni. Res pa je, da je pod pokrovom vsaj 300 »konjev«. Z driftarji je bila tudi Ana Jagodic, v vlogi hostese,
in okoli nje se je z vozilom, z obilico dima in oddaljen
vsega 10 cm, vrtel njen fant Uroš.
Ford A, letnik 1930, lastnik Rudi Ferlež.

-

-

Janez Uratnik, predsednik Zveze SVS

-

Driftanje, dekle namesto stožca.
Blejski fijakarji.

JESENSKI SEJEM STARODOBNIH
VOZIL IN OPREME

Pokal za osvojeno 1. mesto v skupini G

borih. Glede na posebno razstavo Mercedesovih modelov,
je bilo skupno na ogled približno 50 lepotcev.
Blejski župan, Janez Fajfar, je v pozdravnem govoru poudaril, da je sin mehanikarja in marsikatero takšno
vozilo je stalo na njihovem dvorišču, žal niso nobenega
zadržali. Njegova želja je, da prireditev Izbor Slovenije
postane tradicionalna v lepem okolju Bleda.
Prireditev je bila organizirana pred Festivalno dvorano oziroma Kongresnim centrom na najlepši lokaciji, tik
ob obali Blejskega jezera, s pogledom na edini slovenski
otok in mogočen Blejski grad. Festivalna dvorana je bila
zgrajena leta 1961 in že naslednje leto je bil v njej 1. festival slovenske popevke, na katerem je Majda Sepe zapela:
»Sredi zvezd, noč in dan, se vrti ta svet ... »
Pravega doživetja Bleda ni brez blejske kremne rezine, vožnje s »fijakerji« in obiska otočka s tradicionalno
pletno. Za razstavljavce starodobnikov ta pravila, na dan
izbora najlepših starodobnikov, niso veljala.
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V nedeljo, 12. oktobra, smo v Ljubljani na prostoru
podjetja Prit, uspešno izvedli 3. sejem starodobnih vozil
in opreme. Pohvalno je, da so se na prireditvenem prostoru pojavili novi prodajalci in razstavljavci. Cilj sejma je,
privabiti ljubitelje in zbiralce, da se predstavijo s svojimi
izdelki in nadomestnimi deli. Tehnični material namreč
zaživi, ko je postavljen na ogled in prodajo, v domači garaži je le uteha lastniku samemu.
Prelepo jesensko vreme je privabilo veliko število obiskovalcev. Z avtobusom so se do nas pripeljali tudi člani
Avto-moto cluba Classic iz Slovenske Bistrice, ki imajo s
tovrstno dejavnostjo veliko več izkušenj kot mi.
Med razstavljavci je bilo opaziti tudi veliko mladih, ki
so imeli lepo sortirane dele po zabojčkih, po enotni ceni
en evro. Dobro so se spoznali na »robo«, čeprav so bili
deli iz obdobja, ko njih še ni bilo. Prodajalci so ponudili
zelo zanimive in dobro ohranjene rezervne dele: rabljene,
obnovljene in tudi »nove«. Nekemu prodajalcu so ostala
nevozna kolesa, pa je potarnal: »Vse bi prodal, če bi bile
gume napumpane!« A kaj, ko na kolesu ni bilo niti zračnic. Nauk te zgodbe je, da se je na sejem treba pripraviti,
blago očistiti in sortirati, saj mora kupec do robe začutiti
neki odnos.

Driftanje je drsenje skozi ovinke, kjer se je potrebno na
posameznih kvalifikacijah uvrstiti v TOP 16, kar pomeni,
da ostane najboljših 16, ki se nato v parih (twinih) medsebojno pomerijo do končne zmage. Uroš, Jurij in Aleš si
želijo večje prepoznavnosti v Sloveniji, saj je za dosego
rezultatov potrebno veliko odrekanja in treninga. Oddolžili smo se jim z nekaj pari gum. Fantje, zahvaljujemo se
vam za lepo predstavitev, želimo veliko uspehov, pazite na
dekle, na sredino proge si raje postavite stožec.
Sejem je bil uspešen tako za prodajalce kot tudi kupce,
med katerimi sem bil tudi sam, moj motor BMW K75 je
bogatejši za potovalne kovčke.
Tudi za tuzemske radosti obiskovalcev je bilo poskrbljeno. Pripravili smo zelo dober divjačinski golaž (Gokart restavracija podjetja Prit d.o..), tako dober, da ga je
zame zmanjkalo; tudi če bi kotel oplaknil, bi dobil samo
vodo. (Napisal )

DOGODKI MED LETOM
- V letošnjem letu so vsi člani pridobili nove članske izkaznice, iz članstva je bilo črtanih 24 članov, ki niso
plačali članarine.
- V februarju so se usposabljali tehnični komisarji in
med letom pregledali 30 vozil.
- V marcu se je na skupščini Zveze SVS zbralo 22 klubov, organiziran pa je bil tudi sestanek Zveze SVS in

-

SVAMZ. To je bil prvi sestanek, ki naj bi zbližal poglede obeh zvez na starodobništvo.
V Tehničnem muzeju Slovenije smo bili prisotni na odprtju razstave starodobnikov v obdobju 1900 - 1940.
V aprilu smo učencem Osnovne šole Škofljica predstavili zgodovino prevoznih sredstev. Sodelovali smo na
občinski čistilni akciji. Naši člani so se udeležili srečanja Tomos v Kopru, 12 se jih je odpeljalo na srečanje v
Sotesko, v Mirni peči so se člani udeležili blagoslova
motornih koles.
24. maja smo v okviru Vseslovenskega srečanja s starodobnimi vozili obiskali občine Grosuplje, Velike Lašče in Ig.
Tudi v juniju aktivnosti niso pojenjale. 15 vozil smo
razstavili pred hipermarketom E.Leclerc. Šest članov
se je s štirimi terenskimi vozili udeležilo 70. obletnice
izkrcanja zaveznikov v Normandiji.
10 članov se je udeležilo srečanja v Juršincih, kjer je
bilo pred muzejem odkritje spomenika Janezu Puchu.
V Jablah je društvo predstavljal Lado Kastelic s svojo
zbirko traktorjev. V Zgornje Savinjsko dolino se nas je
zapeljalo 11, najštevilčnejši smo bili v Vodicah.
V maju in septembru sta bila organizirana lepo obiskana tehnična sejma v Ljubljani, na prostorih podjetja
Prit. Na jesenskem sejmu so nas obiskali člani iz Slovenske Bistrice. Naši člani so se zapeljali na sejem v
Padovo.
V septembru je bilo izvedeno jesensko srečanje članov
s krajšo vožnjo do Višnje Gore. Obiskali smo sejem v
Slovenski Bistrici, nato še vinsko klet v Ormožu.
O izboru najlepšega vozila Zveze SVS na Bledu je napisan sestavek.
V Portorožu je bila razglasitev rezultatov Prvenstva
Zveze SVS, katere se je udeležilo 6 članov.
Aleš Čarman je na sredinem sestanku predstavil tedensko bivanje naših članov v Normandiji.
Stekle so priprave za izdajo koledarja in zbornika.
Člani so se srečali na 23-ih sredinih sestankih, z udeležbo med 40 in 60 člani. Dvakrat so se posebej sestali
člani izvršnega odbora.
Število članov našega kluba se je ustavilo pri številki 330, skupaj z zaslužnimi člani. Plačanih članarin je
bilo 298.

VOØŒILO ŒLANOM SVS
MIR in spokojnost bedita nad zemljo,
BOŽIČNI čas podarja čudež betlehemski nam lepo.
VSEM oldtimerjem podajmo od srca roko,
LJUDEM na vseh celinah zasveti se oko.
SREČNO znancem, sosedom, bralcem Glasila SVS želimo,
ZDRAVO življenje, delo uspešno, smeha obilo,
NOVO obdobje ob polnoči bo se rodilo,
LETO 2015 druženje starodobnikov nam naklonilo.
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2015
MUZEJI STARODOBNIKOV NA
AVSTRIJSKEM KOROØKEM
V soboto, zadnjega januarja, je Upravni odbor Zveze
SVS pripravil zanimiv strokovni izlet za predsednike in
tehnične komisarje iz vseh društev Zveze. Avtobusni prevoz je bil organiziran iz Maribora in Škofljice. Izpred občine Škofljica smo se odpeljali ob pol osmi uri. Čez dobro
uro smo se ustavili pred Gostilno Marinšek v Naklem, kjer
so že čakali tehnični komisarji iz mariborskega avtobusa.
Zveza SVS je poskrbela, da smo se že zjutraj dobro založili z okusnim golažem.
Pot smo nadaljevali proti sosednji Avstriji, na ogled
dveh muzejev starodobnih vozil. Ustavili smo se v kraju
Beljak ali nemško Villach, ki je drugo največje mesto na
Koroškem, je staro mesto, znano že iz rimskih časov.
Prvi manjši zasebni muzej, Villacher Fahrzeugmuseum
- Avtomobilski muzej Beljak, je leta 1987 ustanovila družina Rudolfa Pirkerja. Po dvajsetih letih je gospodu Pirkerju uspelo zgraditi novo muzejsko stavbo v Villach-Zauchen. Muzej je veliko večji, boljši in z dovolj parkirnimi
prostori za osebne avtomobile in avtobuse.
Vozila je gospod Rudolf Pirker začel zbirati leta 1962.
Pripovedoval je: »Ta vozila takrat niso bila veterani, ampak zavržena, zarjavela in ničvredna vozila, ki so mi bila
všeč. Razvoj avtomobilov je bil v polnem zamahu, ljudje
so kupovali nove modele. Če vozil ne bi zbiral, bi končala
na odpadu starega železa. Prihranil sem jim to usodo in
sčasoma sem nabral tako veliko zbirko. Po moji poti ho-
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G. Rudolf Pirkmajer in predsednik Zveze SVS, Janez Uratnik.

dita tudi sinova Kurti in Rudi. Sprva je bila to samo zbirateljska strast, nabralo se je dovolj primerkov za muzej, kar
je bila prava odločitev.«
Na površini 1.000 m2 so avtomobili, motorji, skuterji,
mopedi, kolesa. Tu ni redkih in dragocenih primerkov, ni
najstarejših avtomobilov iz zgodovine vozil. Tu so vozila, ki se jih vsi spominjamo, tu so vozila naših staršev,
prijateljev in znancev. Tu ni luksuznih avtomobilov politikov in filmskih igralcev. Na ogled so vsakdanja vozila
iz preteklosti, ki so danes že oldtimerji. Kdo se ne spomni Fiat Topolina, BMW Isette, Fiata 500 in 600, tu je
Balilla, DKW Junior, Messerschmitt, NSU Prinz, Renault

Za ljubitelje vozil.
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od prvih Porshejevih konstrukcij preko Austro-Daimlerja,
Steyerja in Volkswagna do Porscheja. Ogledali smo si tudi
video posnetke o življenju in delu Ferdinanda Porsheja,
njegovega sina Ferrya ter vnuka Ferdinanda Aleksandra.
Spoznali smo legendo športnega avtomobilizma, znamko
Porsche.

Začetek poti, porsche, model 356.

4 CV, pa motorna kolesa: Horex Regina, modeli BMW,
Zündapp, Jawa, BSA, Moto Guzzi, DKW, Puch, Norton ...
Zbirka obsega nekaj nad 250 lepih starih vozil, od letnikov
1927 do 1990. Poleg avtomobilov je v muzeju več kot 100
radijev in drugih tehničnih eksponatov, med njimi so ure
in pisalni stroji.
Muzej je sodoben in jasno zasnovan, muzej vsakdanjih
vozil minulih dni, katerega geslo je - Sanje malega človeka o lastnem vozilu v 50-ih letih.
Kupili smo katalog, v katerem so fotografije vseh nostalgičnih vozil in s tem smo dobili tudi pravico fotografiranja eksponatov. V muzeju lahko poslušamo tudi box
glasbo - uspešnice iz 50-ih let in kupujemo spominke modelčke avtomobilov in stare časopise.
Po ogledu smo se odpeljali naprej proti Salzburgu in
skrenili v Gmünd, manjši kraj, v katerem teče življenje
po ustaljenih tirnicah, kraj z manjšimi specializiranimi
trgovinami, ogromno je kavarn in trafik. Gmünd leži ob
sotočju in na izhodu iz dolin dveh rek: Lieser in Malte in
od tod tudi slovensko ime Sovodenj. Mesto je obdano z
obzidjem iz 15. stoletja. Nekoč je zelo cvetelo, saj je nastalo ob pomembni trgovski poti, ki je povezovala kraje na
severu z Benetkami.
Gmünd je pravzaprav majhna vasica z veliko zgodovino. Tu je od leta 1944 do 1950 ustvarjal prof. dr. Ferdinand Porsche, tu je bil 8. junija 1948 uradno rojen prvi
avto znamke »Porsche« - legendarni Porsche 356. To je
bil dvosed z 1.1 litrskim zračno hlajenim, sredinsko postavljenim motorjem, z močjo 29 kW/40 KM. Avtomobil je
imel obliko kabrioleta z aluminijasto karoserijo, njegova
končna hitrost je bila 130 km/h.
Korenine tega avtomobila segajo daleč nazaj, v čas
pred drugo svetovno vojno. Adolf Hitler, tedanji nemški
kancler je menil, da državi lahko po zamišljenem gospodarskem načrtu lahko pomaga le ustrezno prevozno sredstvo na štirih kolesih, dostopno širokim množicam. Izbral
je Ferdinanda Porscheja, ki je skonstruiral ljudsko vozilo
volkswagen. Ob pogledu na hrošča, tudi laično oko prepozna obliko porscheja 356 in tudi današnjega 911. Porsche
356 je bil torej narejen na osnovi volkswagna, s posebno
šasijo in karoserijo.

Porschejev športni avtomobil je bil izredno dobro sprejet. V dveh letih so na žagi v Gmündu, ob sodelovanju 300
ljudi, izdelali 44 coupéjev in 8 kabrioletov. Bili so boljši
in lažji kot njihovi nasledniki, saj je bila karoserija iz aluminija, pozneje, ko so jih izdelovali v Nemčiji, iz železa.
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Druga tehnična dediščina.

Dragocena dediščina Ferdinanda Porscheja.
Konstruiranje avtomobilov je melodija duše.

Porsche 356, pot do uspeha!

Ferdinand Porsche je podpisal pogodbo s tovarno Reutter iz Stuttgarta za izdelavo 500 karoserij za prenovljeni
model 356. Priljubljeni športni avtomobil 356 so radi vozili dirkači, kakor tudi premožni petičneži. V marcu 1954
je iz tovarne zapeljal že pet tisoči primerek modela 356.
Porschejev sin Ferdinand Anton Ernst - Ferry je delal
z očetom v delavnicah in se učil strojništva, odkar se je
zavedal, saj je dejal, da je bil rojen z avtomobilom. Skupaj
sta vodila podjetje in razvijala tehnologijo. Ferdinand Porsche je umrl v letu 1951.

Porsche je v tujino izvozil 70 % proizvodnje, od tega je
preko 50 % vozil končalo na drugi strani Atlantika. Proizvodnja genialnega športnega avtomobila 356 se je končala leta 1965. Prodali so 78 tisoč primerkov ikone nemškega povojnega avtomobilizma.
Leta 1963 so v Frankfurtu predstavili model 901, ki ga
je oblikoval Ferdinand Aleksander, vnuk Ferdinanda Porscheja. Njegov videz ni bi bistveno drugačen od videza
legendarnega 356. Oznako 901 pa je moral Porsche zamenjati, ker je imel Peugeot ekskluzivno pravico do vseh
trištevilčnih oznak z ničlo v sredini. Nastalo je legendarno
ime 911, ki se v svetu športnih avtomobilov izgovarja s
spoštovanjem, zahvaljujoč trem magičnim številkam, 356.
Ameriškim voznikom so predstavili model speedster,
znanega kot 550 spyder. Njegov videz je bil agresiven in
dinamičen. Željo po malem dirkalniku so imeli vsi, ki so
imeli denar. Imel je aluminijasto karoserijo, tehtal je 550
kg (od tod tudi njegovo ime). Med najbolj znanimi lastniki dirkalnika je bil James Dean. Njegov porsche je nosil
napis »Little Bastard« (mali pankrt). Strast do tega dirkalnika ga je stala življenja.
Porsche 911 je najuspešnejši športni avtomobil na svetu, izdelanih je bilo več kot 820 tisoč vozil sedmih generacij. Model 911 združuje športnost in vsakodnevna uporabnost, dizajn in funkcionalnost. Odlikuje ga napredna
tehnologija, ki določa smer razvoja. Prisoten je na vseh
dirkališčih sveta, dobri dve tretjini od 30 tisoč zmag z
znamko Porsche, je dosegel model 911.
V dobri uri in pol smo si ogledali prvi in edinstveni privatni muzej avtomobilov Porsche v Evropi. Z veliko idealizma in osebno prizadevnostjo ga je leta 1982 uredil zbiralec starin Helmut Pfeifhofer. Na ogled je celotna paleta

Enodnevni izlet se je približal koncu. Združili smo starodobniške užitke, spoznali lepoto narave naših sosedov,
v Gmündu posedeli v kavarni ob skodelici kave. Druženje
smo zaključili na poznem in obilnem kosilu (vključno s
kremšnito) v Gostilni Marinšek v Naklem. Dobra volja
nas je spremljala preko celega dne, za kar so poskrbeli udeleženci sami. Zahvaljujemo se predsedniku Zveze
SVS, Janezu Uratniku, za še en lepo preživet dan ob ogledu dveh muzejev na Avstrijskem Koroškem in naj se ta
navada ne opusti.

OBŒNI ZBOR
Na Občnem zboru OTC Škofljica se je 20. februarja
v prostorih Gostilne Strah zbralo 154 članic in članov.
Predsednik Franc Gruden jih je pozdravil, prav tako predstavnike drugih klubov in društev ter predstavnike Občine
Škofljica.
Podrobno poročilo o delovanju kluba v letu 2014 je
podal Franc Gruden. Iz poročila je razvidno, de je klub
dejaven preko celega leta. V vsakem mesecu je nekaj dogodkov, katerih se člani udeležujejo in o njih poročajo na
sredinih sestankih. Podatke iz finančnega poročila je podrobno opisal blagajnik Brane Šnajdar, klub ima pozitiven
rezultat. O nadzoru nad delom je poročal predsednik NO,
Anton Zalar. Nepravilnosti ni bilo.
Po potrditvi poslovanja in finančnega rezultata je predsednik predstavil plan dela za leto 2015. Delo bo treba nadaljevati po začrtanem programu, prvenstvena naloga je
20. Vseslovensko srečanje ljubiteljev starodobnih vozil.
Nadaljevalo se bo z izobraževanjem tehničnih in športnih
komisarjev, organizirali se bodo tehnični sejmi in jesensko
srečanje.
Ena izmed obsežnejših nalog je priprava zbornika ob
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20. letnici ustanovitve kluba. V njem želimo prikazati delovanje kluba kot celote, predstaviti pa želimo čim več
članov in njihove starodobnike. Časa je izredno malo, dobre štiri mesece. Do zdaj se je odzvalo 54 članov.
Ana Debeljak je prisotne pozvala: »Kakor na srečanja
pripeljete svoje vozilo, svojega priljubljenega jeklenega
konjička, tako vas prosimo, da pripeljete te svoje motorje, avtomobile, traktorje in terence v zbornik. Potrudili se
bomo, da bodo vaši starodobniki v zborniku našli svoj parkirni prostor in tam počakali vaše otroke in vnuke, ki bodo
občudovali tehnično dediščino, ki je bila rešena propada
zaradi vašega odnosa do preteklosti.« Z dvigom rok so vsi
člani soglašali z objavo fotografij njihovih vozil, ki so na
razpolago v klubu.

Puch-Pecikel-Prlekija, ki so jo pripravili künštni Prleki s
starodobnimi kolesi. Na ogled je bila bogata zbirka koles,
ki pomenijo prvo mobilnost in obenem največje odkritje
človeštva.
OTC Škofljica je na ogled postavil tri zanimiva vozila
v lasti Jožeta Zalarja. Šarmanten starček Puch 200, letnik
1936, je bil kupljen od prvega lastnika na Ježici po dolgem
dogovarjanju. Puch se je preselil iz tesnih kletnih prostorov in kljub letom zadihal s polnimi pljuči. Je originalno
ohranjen, vozen, stanje je letom primerno.

Igor Verdev, Marija Knavs, Marjan Pipan, Andrej Gruden, Matic
Marucelj.

»Tehnični« komisarji ocenjujejo »originalnost« žepne ure.

Po uradnem delu se je druženje članov nadaljevalo ob
dobri večerji.

MEDNARODNA RAZSTAVA
STARODOBNIKOV
AVTO-MOTO-KLASIKA
V času od 17. do 19. aprila je svoja vrata v Gornji Radgoni odprl 9. Mednarodni sejem lovstva in ribištva LOV
ter 3. Mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi NATURO. Pod okriljem Zveze SVS, v sodelovanju s Pomurskim sejmom, je bila organizirana tudi mednarodna razstava starodobnikov AVTO-MOTO KLASIKA.
Zveza SVS združuje 46 društev, 24 jih je sodelovalo
na razstavi v Gornji Radgoni. Naloga Zveze je skrb za
pravilno ohranjenost starodobnih vozil in tu so bila predstavljena najlepša, najatraktivnejša in najbolj originalno
ohranjena vozila od koles, koles s pomožnim motorjem,
motorna kolesa, osebni avtomobili, traktorji, specialna in
vojaška vozila.
Vozila so bila različnih starosti, od samih začetkov
do 80-tih let prejšnjega stoletja. Opaziti je bilo tudi originalna, neobnovljena vozila in vozila v fazi restavriranja. Zanimiva je bila tudi turistična kolesarska promocija

Ivan Jordan, župan Občine Škofljice je nagovoril navzoče.

Navzoče je pozdravil Ivan Jordan, župan Občine Škofljica. Čestital je predsedniku kluba za njegovo delo, ponosen je na promocijo Škofljice in vesel, da je klub tako
številčen in se redno sestaja. V septembru bo na Škofljici
velika prireditev. 20. obletnico bodo skupaj praznovali
Občina Škofljica, Prostovoljno gasilsko društvo in Oldtimer club. Župan se je zahvalil za dvajsetletno sodelovanje, saj člani OTC z veseljem prispevajo svoj delež, najsi
bo pri čistilnih akcijah ali prevozih pomembnih oseb s starodobniki na občinskih dogodkih.

Florjan Medmeš, Milan Gruden, Vasilij Lombar, Ivan Taks, Ivan Zajc.
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Marko Podvršnik, direktor občinske uprave, je zagotovil, da se bo občina maksimalno potrudila s finančno
podporo pri uresničevanju nalog kluba, seveda v okviru
možnosti, ki jih ima.
Franc Murko, predsednik Kluba starodobnih vozil Sv.
Urban iz Destrnika je pozdravil člane občnega zbora z besedami: »Laufa vam kot stari motorji, izpeljite zastavljene
načrte. Klub je številčen in zagotovo vam bo uspelo!«
Klubu je podaril klopotec rekoč: »Vse je leseno, motor
je zračno hlajen, poganja ga veter, vsa tehnika je v naravi.
Je prvi jesenski znanilec, odganja ptice, mi pa stisnemo
grozdje in dobimo nekaj takega ven (steklenica vina).

Puch 200, letnik 1936

Na ogled obiskovalcem se je postavil tudi prikupen
DKW prikoličar, 350 ccm, 12,5 kW, iz leta 1936. V slovenske kraje se je pripeljal v letošnjem februarju iz kraja Chotusice na Češkem. Prodajal se je kot delujoč, a na sejmu ni
zaživel. Po manjšem posegu je le pokazal, kaj zmore.

Motor DKW 350, letnik 1936

Starodobniki - ponos lastnikov.

Med motorna kolesa se je ponosno postavil De Soto
Royal, 4500 ccm, letnik 1934. Občasno je odprl vrata in
imel kaj pokazati. Njegova posebnost je bogata armaturna
plošča.
Limuzino De Soto Royal si je pri prodajalcu ogledoval predsednik kluba Franc Gruden, duša ga je vlekla k
njemu, razum mu je velel: »Ata, malo se ustavi. Imaš že
toliko projektov!« Zanj se je ogrel Jože Zalar, prodajalec
je zahteval 8 tisoč evrov, kar se je Jožetu zdelo precej pre-

197

De Soto Royal se ponaša z zanimivo armaturno ploščo.

Predelava v osemsedežno gasilsko vozilo.

več. Minili so trije meseci, nič. Nakar prodajalec pokliče
Jožeta, Jože je določil ceno in uro, do katere je pripravljen
starodobnika kupiti. In se je zgodilo; prodajalec je sprejel
njegove pogoje in De Soto Royal je pristal v pravih rokah.
V varnem zavetju kozolca čaka na pravi čas, ko ga bodo
»zalaufali« in se bodo na kolovoznih poteh in cestah spet
zavrtela njegova kolesa.

Izvršna direktorica Pomurskega sejma, Mateja Jaklič
in podpredsednik Zveze SVS, Vladimir Perkič, sta ob koncu prireditve izročila Jožetu Zalarju priznanje za limuzino
De Soto Royal, priznanje za najatraktivnejšega starodobnika po izboru obiskovalcev razstave Avto-Moto Klasika.
(Priznanje je v imenu Jožeta Zalarja prevzel predsednik
kluba, Franc Gruden.)
Osnovni poudarek tridnevnega dogajanja v Gornji
Radgoni je temeljil na lovstvu in ribištvu. Janez Erjavec,
predsednik uprave Pomurskega sejma, je v pozdravnem
govoru poudaril, da so lovci in ribiči branilci okolja. Oboji
varujejo v naravi živeče živali in ribe. Za lovce in ribiče
je narava sveta. Lovce pogosto omenjamo samo v zvezi z
lovom, a lovci skrbijo za naravo tudi s košnjo travnikov,
čistilnimi akcijami in drugimi deli. Živalski in rastlinski

Najatraktivnejše starodobno vozilo prireditve.

Na prostoru ribolova je bilo obilo zamisli, opreme in
priložnosti za ribolov. Prikazano je bilo vezenje vseh tipov
umetnih muh, pritegnila je filatelistična razstava »Ribe na
znamkah« in fotografska razstava »Ribe v reki Muri«.
Zadnji dan, v nedeljo je zadišalo po lovskem golažu,
ribji čorbi in gobovi juhi. V tradicionalnem tekmovanju v
kuhanju so se vsi dobro odrezali.
Na sejmu Lov in ribolov se je predstavilo 160 razstavljavcev iz 12 držav, na sejmu NATURO 120 predstavnikov iz 5 držav. V Gornji Radgoni sta se združili skrb za naravno dediščino in skrb za tehnično dediščino. Se vidimo
čez dve leti!

20. VSESLOVENSKO SREŒANJE
LJUBITELJEV STARODOBNIH VOZIL

De Soto Royal, letnik 1934

De Soto je ustanovil Walter Chrysler, leta 1928. Model
je dobil ime po španskem raziskovalcu Hermandu de Soto.
Izdelovali so samo avtomobile. Pridružitev te tovarne k
Chryslerju, v letu 1960, je pomenila njen konec.
Zanimivost Zalarjevega De Sota Royal je tudi v tem,
da je bila ta lepa limuzina okrog leta 1950 predelana v gasilsko vozilo. Dodali so dvakrat po tri sedeže, postala je 8
sedežna. Prebarvana je bila v temno rdečo gasilsko barvo.
Nekaj časa je služila temu namenu. Iz Tržiča se je preselila
v Medvode, shranjena je bila kot speča Trnuljčica v lopi za
cerkvijo, približno 20 let.
Posebno je klub ponosen na priznanje, ki ga je Jože Zalar prejel na mednarodni razstavi starodobnikov v Gornji
Radgoni. Obiskovalci so namreč izbirali najbolj zanimivo
vozilo te prireditve.
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Slavko Pislak, predsednik športne komisije SVS in Vladimir Perkič,
podpredsednik Zveze SVS.

Franc Gruden prejema priznanje za udeležbo na sejmu Avto Moto
Klasika.

svet je naša dediščina, ki jo predajamo našim vnukom.
Tudi ribiči si prizadevajo za varovanje narave in ohranjanje avtohtonih vrst rib.
Obiskovalce je navdušila največja razstava lovskih trofej in umetniška dela različnih umetnikov.

23. maj 2015. Za naš klub pomemben dan. Komaj smo
čakali, da se ponovno srečamo na našem okroglem, jubi-
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lejnem druženju. Pričakovali smo množično udeležbo članov in gostov. Postorili smo vse, kar je bilo v naši moči.
A narava je bila močnejša. Poslušali smo vremenske napovedi, pogledovali v nebo in po tihem upali, da nam bo
vreme naklonjeno. V petek je lilo kot iz škafa, v soboto
so nas na prireditvenem prostoru pozdravile dežne kaplje,
ki so se odbijale od naših rumenih oldtimerskih dežnikov.

Prostor, namenjen motoristom so tokrat zasedli avtomobili. Udeležba je bila skromnejša, prijavilo se je 106
članov in 32 gostov. Bilo je tudi mnogo članov, ki so se
pripeljali z novodobnimi vozili, prisedli so h kolegom in
se popeljali naokrog po predvideni poti.

Pozdravu se je pridružil Dalibor Ružić, predsednik
srbske Zveze starodobnikov. Čestital je k jubileju OTC
Škofljica in izrazil obžalovanje zaradi vremena, saj bi bila
udeležba številčnejša, občudovali bi še več vozil.
Ivan Jordan, župan Občine Škofljica, je pozdravil prijatelje iz Srbije, župane sosednjih občin in vse prisotne, ki
so se zbrali kljub dežju. Letošnje srečanje je tretje v vseh
dvajsetih letih, ko nam je vreme zagodlo.
Zahvalil se je predsedniku kluba, Francu Grudnu, za
njegovo prizadevanje in delo v klubu, ki je poneslo ime
Škofljice po Sloveniji in preko meja. Iskreno je čestital
celotni ekipi, brez sodelovanje ne bi bili doseženi uspehi,
zadani že ob sami ustanovitvi. Vsem je zaželel prijetno
druženje in ponovno snidenje ob letu osorej, ob lepem
sončnem vremenu.

Veselo razpoloženje!

Plapolanje zastav na 20. Vseslovenskem srečanju starodobnih
vozil na Škofljici.

Obiskovalcev, ljubiteljev starodobnih vozil, dež ni posebno motil. Z dežniki so se sprehajali med avtomobili,
se ustavljali, pomenkovali med seboj in z vozniki, vsi so
obžalovali vremenske neprilike.
Ob 11. uri je udeležence in obiskovalce pozdravil predsednik, Franc Gruden, in zaželel dobrodošlico na tradicionalnem, jubilejnem srečanju. Ob tej priložnosti se je zahvalil vsem, ki so vsa leta verjeli v »naš projekt«, katerega
cilj je združevanje ljubiteljev tehnične kulture. Zahvalil se
je vsem članom kluba, saj brez klubskih zanesenjakov teh
prireditev ne bi bilo. Posebno se je zahvalil vsem sponzorjem, donatorjem in podpornikom s strani Občine Škofljica
in Osnovne šole Škofljica, ki omogočajo, da je prireditev
izvedena na dokaj visoki ravni.

Gregor Gruden, Matic Marucelj.
Dežne kaplje na zloščenih starodobnikih.

Napočil je čas starta. Kot bi nekaj manjkalo, hrumenja
motoristov ni bilo. Redarji so se postavili pred kolono avtomobilov, med katerimi je bilo kljub dežju precej vozil
častitljive starosti: Balilla iz leta 1934, predvojni Morris
Eight, zapeljivi Bentley Continental, nekaj Mercedesev,
Olympia iz leta 1954. Proti Grosuplju se je preko ŠmarjaSapa zapeljalo 138 starodobnikov. Brisalci na avtomobilih
so bili polno zaposleni, nekateri so skoraj omagali, kolesa
starodobnikov na spolzkem in mokrem cestišču niso ubogala voznikov. Volan je bilo treba kar dobro prijeti v roke.
V Grosuplju smo se ob zvokih zimzelenih melodij, ki

Motorji so zaradi deževnega vremena prepustili prostor avtomobilom.

Srečanje v dežju.
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Udeležba je bila glede na razmere skromnejša.

Triumph, na verjetno zadnjem srečanju v Sloveniji. Po 20. jubilejnem
vselovenskem srečanju se je odpeljal s kolegom iz Srbije.
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jih je izvajal Combo Big Band, razporedili po Kolodvorski
ulici. V vse močnejšem nalivu je prisotne pozdravil župan Občine Grosuplje, Peter Verlič. V njegovih besedah je
bilo zaznati, da dež pomeni lepo prihodnost, nakup novih
starodobnikov. Zahvalil se je za vsakoletno popestritev, iz
preteklosti se učimo za prihodnost. Zaželel je veselo praznovanje ob 20. rojstnem dnevu, ki ga istočasno praznujeta tudi občini Grosuplje in Škofljica.
Franc Gruden se je zahvalil občini, občinski upravi in

vsem občanom Grosuplja, ki so si vzeli čas za ogled vozil.
Druženje v Grosuplju je potekalo med pogovori pod velikimi rumenimi klubskimi »marelami«.
Po uri postanka je karavana krenila naprej. Če ravno
je padal dež, pa se lahko pohvalimo, da so bila tokrat na
naši promocijski vožnji tovorna vozila: Mercedes, Franca
Jeraja; Fiat 619 N1, Mirana Štineta, ki si je nadel kar dve
registrski tablici ter Fiat 616d, Leopolda Zabukovca.

Mariča Šnajdar, Frančišek Zalaznik, Albina Perkič, Vladimir Perkič,
gost iz Srbije, Dalibor Ružić, predsednik Srbske zveze starodobnikov,
Emil Sladič, Franc Gruden, Damjan Špan, Brane Šnajdar.

Combo Big Band Grosuplje - zimzelene melodije.

Na srečanju tudi Matej Novak.

Austin Hilly 3000, voznik Vladimir Perkič, podpredsednik Zveze
SVS; Triumph TR5, voznik Dalibor Ružić, predsednik Srbske zveze
starodobnikov; Triumph TR5 dan pred srečanjem prodan, njegova
zadnja udeležba v Sloveniji.

Določeno traso smo nekoliko skrajšali in se ustavili na
parkirnih prostorih Avtocentra Špan na Brezovici. V imenu firme nas je pozdravil Damjan Špan in zaželel prijetno
počutje. Dobrodošlico je izrekel tudi Metod Ropret, župan
Občine Brezovica, pohvalil je delovanje OTC Škofljica
in njihovih članov, ki že 20 let ponosno skrbijo za svoje
jeklene konjičke, so vedno dobre volje in se ob vsakem
vremenu odločijo za svoje tradicionalno Vseslovensko
srečanje ljubiteljev starodobnih vozil.
Franc Gruden in Ivan Jordan sta se družini Špan zahvalila za gostoljubje, ki smo ga bili deležni letos, kakor
tudi vsa pretekla leta. Dež ni pojenjal, a pri Španovih so
bili udeleženci nasmejani, prigriznili smo rogljičke, v roke
ponovno dobili kocko in si priigrali lepe majice.
Vračali smo se proti Škofljici, dež je rahlo rosil, a skozi
oblake so že prodirali manjši sončni žarki. Po kosilu, ob
prejemu spominskih pokalov, se je uresničil star pregovor:
»Po vsakem dežju posije sonce.«

Čas pri Španu je hitreje minil ob metanju kocke.

nikov na Avstrijskem Koroškem, ki ju je napisala Ana Pia
Debeljak in ju lahko preberete v zborniku.
Pri gostitelju Avtocenter Špan je bilo parkirnega prostora dovolj.

Naši redarji: Emil Sladič, Rajko Lobe, Franci Purkat.
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Postanek pri Avtocentru Špan.

In tako je sonce obsijalo zaključek našega 20. jubilejnega srečanja, kolesa naših starodobnikov so se spet vrtela, kolesa, ki so najpomembnejši tehnični izum vseh časov.
Da je prireditev uspela, gre zahvala celotni pripravljalni ekipi kluba pod vodstvom predsednika, redarjem, voznikom vodnikom ter vsem sponzorjem in donatorjem.
Hvala vam za vsa leta podpore našemu klubu.
V glasilu sta objavljena prispevka: Mednarodna razstava starodobnikov Avto-moto Klasika in Muzeji starodob-

Branko Lukman se je zapisal BMW-ju 2002Ti in opisal
odločitev za nakup, obnovo in dodelavo starodobnika za
tekmovanja v kategoriji Točnost.
Sandi Sitar in Franc Gruden sta predstavila Naš Avto,
najuspešnejši avtomobil, ki ga je v med letoma 1947 in
1948 zasnoval in izdelal Jernej Kožar iz Hrovače pri
Ribnici. Na odpadu je kupil podvozje in motor lahkega
transportnega vozila Tatra, nastal je kabriolet z zložljivo
platneno streho. Avtomobil so registrirali 18. aprila 1948,
dobil je število S-889, izpolnil je vsa pričakovanja. Raz-
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stavljali so ga v Beogradu, z njim se je vozil maršal Tito,
vozilo je bilo zmagovalec na III. jugoslovanskem državnem prvenstvu na dirki na Lovčen. Ohranjena sta le volan
in armaturna plošča.
Franc Kramar v članku z naslovom Ameriške sanje
Ford T, opisuje prvi primerek avtomobila, ki je na kolesa
spravil Ameriko.
Draga Košak in učenci Matic Miklič, Jakob Duhovnik,
Luka Štrus so pripravili prispevek - Srečanje s člani Oldtimer cluba Škofljica. Učence 4. b. razreda OŠ Škofljica,
so člani OTC obiskali v okviru prometnega tedna in jim
predstavili starodobna vozila.

rov. Slovenija je na obrobju njegovega naselitvenega območja, južneje ne gnezdi.
Velik je dobrega pol metra, ima dolge noge, progasto
sivorjavo perje in zelo dolg, navzdol zakrivljen kljun. Samec je manjši od samice in ima krajši kljun. Veliki škurh
se najraje zadržuje na vlažnih travnikih.
Število škurhov se zmanjšuje. Na to vpliva več dejavnikov. Vlažne travnike izsušujejo in gnojijo, zato je trava
ob gnezdenju včasih že prevelika. Travnike kosijo prej
kot nekoč, zato precej gnezd pokosijo. K zmanjšanju števila vpliva tudi zaraščanje barja in različne novogradnje
ter sprehajalci spuščenih psov. V letošnjem aprilu so na
Ljubljanskem Barju našteli samo še 9 parov škurhov. Nad
škurhi se zgrinjajo temni oblaki, tudi zaradi neustrezne
kmetijske politike.

DOGODKI MED LETOM
- Prikaz partizanskih borb v Pivki.

JESENSKO SREŒANJE, IZDAJA
ZBORNIKA - PRETEKLOST JE NAØA
PRIHODNOST
Za jesensko srečanje smo se člani odločili, da se 12.
septembra popoldne zapeljemo na krajšo vožnjo do Krvave Peči in se proti večeru udeležimo občinskega praznika.
Občina Škofljica ima občinski praznik 1. septembra. Na
ta dan, 1903 leta, se je začel reden šolski pouk v novi šoli
v Želimljem, ki je bila zgrajena na pobudo župnika Frana
Saleškega Finžgarja. Občinski praznik se praznuje na izbrano soboto v prvi polovici septembra.
Ob letošnjem jubileju kluba in ob 20. obletnici Občine
Škofljica, Oldtimer club Škofljica podarja Občini Škofljica skulpturo velikega škurha, ki je našel svoje mesto v občinskem grbu. S tem se OTC Škofljica zahvaljuje občini
za pomoč pri delovanju kluba in organizaciji odmevnih
škofljiških starodobniških srečanj.
Močvirska ptica veliki škurh spada med najbolj ogrožene in v Sloveniji gnezdi le na Ljubljanskem Barju. Je
največja evropska ptica iz rodu podbrežnikov. Razširjena
je po vsej Evropi, po ocenah živi od 220 do 360 tisoč pa-

Mojster Franc Vidrih se je vešče lotil oživljanja velikega škurha.

V septembru, leta 1995, je bil ustanovljen naš klub.
Skupaj z Občino Škofljico praznujemo tudi člani OTC
Škofljica. Ob tej priložnosti je luč sveta zagledal naš zbornik - Preteklost je naša prihodnost. Napisan je za nas in
naše naslednike.

Člani OTC Škofljica podarjajo občanom Škofljice skulpturo velikega
škurha, močvirsko ptico iz grba Občine Škofljica. Postavljen je na
prostoru novo urejenega parka.
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- Delna bira pokalov iz naših udeležb na raznih srečanjih
starodobnikov v dvajsetih letih.
- Jesensko srečanje s krajšo vožnjo po okolici Škofljice
in udeležba na občinskem prazniku Občine Škofljica.

- Izdaja zbornika z naslovom Preteklost je naša prihodnost. Za naslovno stran je uporabljena razglednica
Gostilne pri Špančku. V tej gostilni se je deseterica članov prvič zbrala z idejo ohranjanja starodobnikov, tu
se je rodil naš klub. Na hrbtni strani je Javornikova gostilna, pred katero stoji, po pripovedovanjih, avtomobil
barona Antona Codellija. Ustavil se je, ko se je vračal
od svojega mehanika Franca Kalarja.

Œlani
IVAN AHŒIN
Avto Fiat 600 D, letnik 1961 sem kupil 1. decembra 1963
v Ljubljani, na sejmu pri klavnici. Kupo-prodajno pogodbo
smo napisali ročno. Prvi lastnik je bil Ljubljančan, jaz sem
ga kupil od gospe iz Dolenjskih Toplic. S fičkom sva bila
vedno na cesti, v sončnem ali deževnem vremenu. Števec
se je večkrat obrnil, prevozil sem več kot 400 tisoč kilometrov. 20 let sem bil voznik tovornjaka pri Igo Ljubljana in
vsak dan sem se na delo vozil s fičkom. Z njim smo prepeljali vse; gradbeni material za gradnjo hiše, mlade pujske z
Dolenjske, pot nas je vodila po nakupih v Italijo.
Na cedilu me ni pustil nikoli, čeprav je počila guma za
vodo pri hladilniku, šle so platine, dize, žarnice, a vse se je
dalo takoj popraviti. Moj fičko je bil narejen v Italiji, pleh
je bil dober, spodaj je bila dobra grund (temeljna) barva.
Pleh kragujevških fičkov pa je bil kmalu rjav in cvetoč.
Glede na svojo starost, saj je že praznoval Abrahama, je
bil dvakrat preštrihan.

Član OTC Škofljica sem od leta 1996. Za vstop me je
opogumil Franc Furlan. Na vsakoletna vseslovenska srečanja v maju se pripeljem z velikim veseljem, udeležujem
se tudi jesenske klubske vožnje.

KLEMEN ANZELJC

Moto guzzi 500, letnik 1938

Fiat 600D, letnik 1961

Leta 1960 sem kupil motor NSU Super Maxi, letnik
1958. Kupovala sva ga skupaj z bratrancem. Bilo je takole: Ti bi ga, jaz bi ga, in se je malo podražil. V februarju
1972 sem ga prodal Ladu Peterlinu iz Dolščakov. Tam je
doživel pravo kalvarijo. Vozili so se na Kurešček, vse je
bilo hin (uničeno), samo mašina je bila dobra. Čez 10 let
sem ga kupil nazaj, dobil dele na vojaškem odpadu in ga
zrihtal. V Martinjak sem dal dele na kromiranje in zdaj
dobro služi sinu.
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Moto Guzzi Falcone 500 S, letnik 1976
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MARJAN AJDIŒ

Matra-Simca Bagheera, letnik 1975

JANEZ, URØKA IN JANEZ ADAMIŒ

Mini Innocenti MK III., letnik 1970

EDI BRUDERMAN

Moto Guzzi GTV 500, letnik 1940

BMW R50/15, letnik 1972

Fiat 128 Sport, letnik 1973
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DIRKAŠKA ŽILICA
V kratkem bom postal polnoletni član OTC Škofljica,
sicer pa sem s svojimi 84 leti in pol med najstarejšimi člani
kluba.
Pa pojdimo na začetek vdihavanja bencinskih hlapov.
Pri 18. letih, leta 1948, sem kupil Sax Victorio, 98 ccm.
Vsakodnevno sem »šraufal«, bencin me je čisto omamil.
Kmalu zatem sem postal tudi lastnik motorja DKW 350,
letnik 1936.
Leta 1953 sem kupil skoraj nov in izredno hiter motor
za tista leta, Triumph BD 250. Včlanil sem se v AMD Brežice in se hitro znašel na cestno hitrostnih dirkah od Trbovelj do Zagreba. Štiri društva iz Hrvaške so imela odlične
dirkače in motorje. V kategoriji 250 ccm so gledali moje
»auspuhe« v večini skupnih nastopov. Leta 1955 sem bil
prvak Posavja in si prislužil lep velik pokal. Že naslednje
leto sem peljal Dirko na Katarino v Trbovljah v kategoriji
350 ccm in s Triumphom BD v kategoriji 250.
Ko so leta 1958 zagospodarili Puchi SGS, sem na žalost mojega zvestega konjička prodal in kupil novo Vespo
150. Sedaj mi krasi garažo ob Triumphu BD 250. To so
bila leta, ko nismo imeli pojma, da bodo to nekoč zgodovinska vozila in smo jih prodajali.
V AMD Brežice smo imeli veliko motornih koles. Po
letu 1960 je to število nazadovalo. Začeli so prihajati avtomobili z oznako »fičo«, motorji pa so rjaveli in veliko jih
je pristalo na odpadu. Vmes so se pojavili »iznajditelji« in
nekaj dobrih vozil pokupili za »drobiž«. Med njimi je bil
tudi iznajditelj iz Vranskega.
Tudi sam sem leta 1963 presedlal na fičota in ga po
sedmih letih prodal. Nato sem kupoval vozila, jih obnavljal in prodajal. Šraufal in lakiral sem vse proste dni. To
je bil začetek mojega oldtajmerstva, katerega smisel sem
ugotovil šele kot član OTC Škofljica.

Vespa GS 150

Kot član OTC Škofljica in upokojenec sem spet začel
obnavljati vse - od motorjev do avtomobilov. Kupil sem
dva Pucha 250 ccm, Lauro 50 ccm, Vespo 150 ccm in fičota, letnik 1964. Vse sem restavriral, ponovno so postali
novi. Nisem še odnehal. Kupil sem fičota, letnik 1982. Že
dve leti je obnovljen, je kot nov in »dobro leti«. To je ljubiteljsko delo, opravljeno z veliko truda. Z zadovoljstvom
se zapelješ na prvo preizkusno vožnjo.
Najbolj pri srcu mi je motorno kolo, nemški Triumph
BD 250, letnik 1939, edini registriran v Sloveniji, kjer
morda obstajata še dva. Dolga desetletja sem ga iskal in
končno našel v Zgornje Savinjski dolini. Bil je v stanju,
da smo ga trije komaj spravili na prikolico. V enem letu
trdega dela mi ga je uspelo popolnoma obnoviti. Pridobil
sem tudi papirje od več vmesnih lastnikov in ga končno
registriral. In zakaj sem iskal prav ta motor? Ker mi je
najbolj pri srcu kot zgodovinski predvojni motor.
Kot član OTC Škofljica sem sodeloval na mnogih srečanjih po Sloveniji in v sosednji Avstriji. Dirkaška iskri-

Triumph BD 250, letnik 1939

ca mi do danes še ni ugasnila. Svojega zvestega konjička,
Triumpha BD 250, sem dvakrat pognal na Ljubeljske dirke in si s 77. leti zaslužil lep pokal kot najstarejši voznik.
Precej let sem že na svetu, pripetilo se mi je mnogo
stvari, dobrih in slabih in ostal sem živ. Hitri refleksi te
rešijo najhujšega.
Na vožnji z DKW 350 proti Zagrebu, mi je na cesto
I. reda z dvorišča prilezel tovornjak. Srečanje je bilo neizogibno. Potegnil sem desno, treščil v prvi desni blatnik
in padel na hrbet med prva kolesa. V delčku sekunde sem
zgrabil odbijač, visel pod motorjem tovornjaka, dokler me
ni odložil po nekaj metrih. Po izgovorih tovornjakarja, da
me ni videl, sem mu odgovoril: »Jaz sem pa dobro videl
tvoj odbijač, da sem ostal živ!« Usnjene hlače so dobile
praske, zadnjica pa je ostala cela.
Čez en teden sem že peljal Dirko na Katarino z Triumphom in DKW-jem. Bilo je deževno, umazan sem bil
od pete do glave. Prijazen Trboveljčan mi je ponudil lavor
z vodo. Odvrnil sem, da je to premalo. Po dogovoru me je
celega opral s cevjo za zalivanje.
Leta 1956 sem na cestno hitrostnih dirkah v Samoboru
s peto »zapel« za pokrov hidranta. Potegnilo me je ob hišo
z odprtimi okni navzven. V trenutku sem se sklonil nad
motor, sicer bi postal »slika v okvirju«.
V Bregani so mi dobri »sosedje konkurenti« v zadnje
kolo podarili nov žebelj, pol ure pred štartom. Ves razgret
in jezen sem po premontaži kolesa odbrzel na štart in dosegel 2. mesto. Zatem sem štartal v »hendikepu« med 350
ccm in vsem pokazal moje »auspuhe« s prvim mestom.
Štartnina je bila 6.000 din, zaslužil sem 12.000 din; dobil

Na startu.
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Tale moja Zastava 750 je bila več kot 10 let »zaposlena« kot reklamni eksponat. Zastavo 750 je proizvajala
bivša jugoslovanska tovarna v Srbiji - Zavodi crvena zastava. Fičko je bil eden od simbolov bivše Jugoslavije in
najpogostejše vozilo na jugoslovanskih cestah.

JANEZ BERNIK
Motor BMW R/35, letnik 1938, (motor je model 1936,
geštel 1938) sem kupil pred skoraj 35. leti na Brezovici pri
Ljubljani, prepisal pa, zaradi že umrlega lastnika, nekaj let
pozneje. Enega sem kupil še v Mokronogu in ga porabil v
glavnem za rezervne dele. Želel sem, da ga na račun originalnosti ne obnovim več, kot se mi je zdelo prav. Staro
naj deluje staro, naj se vidi patina. Ličarsko je dobro obnovljen, problem je bil le z belo črto.
Kdo od nas bo zmagovalec?

Srce Unimoga

V obnavljanju.

Član kluba OTC Škofljica sem od leta 2012. Na srečanja se z Zastavo odpelje vsa družina, vnuk je še posebej
navdušen.

BMW R35, letnik 1938

Skoraj bi poletel!

sem dva pokala in samo 6.000 din, ker je zmanjkalo denarja. Po končanih dirkah smo se poveselili z domačimi kolegi na gradu Mokrice. Naše spremljevalke smo »sezuli«,
nalili hruškov liker, ga vsi skupaj pili in zaplesali.
To so lepi spomini na mlada leta in dirke. Bili smo nepremagljivi: Tonček Urek, 175 ccm; moja malenkost, 250
ccm, oba iz AMD Brežice; pokojni Mirko Bivic iz Trbovelj z Matchless 350 ccm in Džoni Draksler iz Hrastnika
na FN 500 ccm.
Bili smo štirje kolegi, Slovenci in skoraj vedno zmagovalci.
Veliko bi lahko še napisal, o dobrih in slabih dogodivščinah, ki sem jih doživel v mojem gibanju med tehniko
in bencinskimi hlapi v skoraj sedemdesetih letih. Pa kdaj
drugič. Do takrat vsem ljubiteljem starodobnikov želim še
veliko prijetnih uric s svojimi lepotci.

Bili so časi avtomobilov s polnimi gumami.
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Pomembno je, da motor po več mesecih garažiranja
zahrumi. Ko mu vstavim akumulator, dam kontakt, skozi
pipico na uplinjaču spustim bencin, kresne v prvem poizkusu. Z uravnavanjem ročice za kompresijo, ki je še vedno
ne obvladam docela, motor prede in poka z neverjetno prijetnim ropotom, ki ga nisem zasledil še pri nobeni drugi
znamki. To je pač samo BMW, zato mi je tako drag.
Spomladanskih in jesenskih srečanj kluba sem se udeležil sedemkrat, a motor me je dvakrat pustil sredi poti.
Šlo mi je tesnilo glave motorja, na cesti sem ostal sam skoraj štiri ure, pa še sonce je močno pripekalo. Odpovedala
je klubska logistika, znajti sem se moral sam.

MIRAN BRIØKI
Unimoga U-411 sem po dolgem iskanju odkril v Langenbachu v bližini Münchna. Vozilo mi je priraslo k srcu
v času, ko sem delal na oddelku nabave rezervnih delov
pri podjetju Autocommerce v Ljubljani. Nekaj let sem namreč skrbel tudi za dobavo delov priljubljenega Unimoga
za celotni trg Jugoslavije.
17. januarja 1996 sem postal lastnik Unimoga, po tedaj zapletenih in birokratskih uvoznih predpisih. Na srečo
sem delal v podjetju, kjer so bili postopki uvoza znani,
vendar za rabljena vozila skoraj nemogoči. Na urad za
standardizacijo in meroslovje je bilo potrebno oddati prošnjo za dovoljenje uvoza vozila - veterana, starejšega od
30 let. Moje vozilo tem pogojem še ni zadostilo. Podal
sem posebno izjavo, da vozila ne bom registriral in bom
vmesni čas izkoristil za obnovo. Z obnovo sem začel v letu
1996 in jo uspešno zaključil šele v maju 2002. Dve leti
kasneje sem vozilo uradno registriral in pridobil certifikat
starodobnika.

Unimog U411, letnik 1966

Prostornina motorja, tipa OM 636 je 1767 ccm, moč
34 KM pri 2750 vrtljajih, vrtina in hod bata 75x100, št.
valjev 4, lastna teža 2.300 kg (dolga verzija), maksimalno
53 km/h.

TONE BABIŒ
Upokojil sem se, pojavila se je želja po starodobniku.
To željo sem si izpolnil kar sam v letu 2012 z nakupom
Zastave 750 LUXE, letnik 1978.
Po poklicu sem avtomehanik, obnove sem se lotil zelo
podrobno. Fička sem v celoti razstavil, kajti odločil sem
se, da obnovim ali zamenjam vse poškodovane dele. Speskano je bilo kompletno podvozje in vsi sklopi. Vsi deli
so bili na novo prebarvani. Zamenjal sem vse ležaje (kolesne), zavorne cevi, kolesne in glavni zavorni cilinder,
blažilce in obnovil volanske zglobe. Celotno podvozje je
zaščiteno z ustreznim premazom.
Pri ličarju so bila opravljena vsa dela na celotni karoseriji, zableščal se je v novi podobi. S prenovo sem se
ukvarjal osem mesecev, večkrat sem ob fičku prebil tudi
po 12 ur na dan.

Zastava 750 Luxe, letnik 1978

JANEZ BENŒINA

NSU OSB 175, letnik 1963
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SAØO BENEDIK

obnove. Po petih mesecih varjenja, brušenja in barvanja
sem se lahko s ponosom zapeljal naokrog. A bil sem mlad
in drugačnih misli, prepričali so me, lepotca sem prodal,
odpeljal se je v Piran. Cabrioleta športnih potez po vseh
teh letih še vedno ne morem pozabiti, v bistvu me je spremenil in naredil bolj zrelega v odnosu do starodobnikov.

Ljubiteljstvo do starodobnikov nas izpopolnjuje in
vzpodbuja k boljši kvaliteti življenja. Ne mine dan, da ne
bi pomislil na naše lepotce in se spomnil trenutkov, ki jih
preživimo skupaj. Od leta 1998 sem član kluba in v tem
času sem se marsikaj naučil.

Chevrolet LD SDN, letnik 1934

FRANC BEDENŒIŒ
Na srečanja se vozim z nemško limuzino Opel Rekord
1500, letnik 1961. Njegova izkaznica o starodobnem vozilu ima številko 1243 in je bila izdana 19. marca 2004. Opel
se je bleščal v »auslagu« (izložbi) prodajalca Avtotehne
med novimi vozili. Zaposleni v Avtotehni so se med seboj
prepirali, kdo ga bo dobil, direktor pa se je odločil, da ga
proda naključnemu kupcu. Tako sem prišel do njega v letu
1998. Bil je dobro ohranjen, karoserije nisem obnavljal,
temveč le zavore, cilindre, svečke, rotar, platine, jermen
in gume. Vse te dele mi je menjal član kluba, Lado Nebec.
Navodilom v nemščini iz leta 1960, je dodan poseben
vložni list Avtotehne Ljubljana, kjer med drugim piše: Voz
se lahko uvozi brez omejitve hitrosti! (čuden prevod) Od
prvega trenutka voziti živahno z izmeničnimi hitrostmi,
nikakor pa ne trajno z največjo. Menjava motornega olja
pri 1.000 km, nato vsakih 3.000 km.

ÆELJKO BISTROVIŒ
MOJI OLDTIMERJI
Moja motoristična pot se je začela v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Starši so mi kupili moped, pony
express Puch. Z njim sem se prvič srečal z bencinskimi
hlapi, prevzeli so me in obenem navdušili za vse življenje.
Mopedi so se vrstili do 18. leta, opravil sem vozniški izpit
in si kupil prvega fička. Na služenju vojaškega roka sem
spet dobil priložnost, da sem se lahko ukvarjal z avtomobili in motorji. Leta 1981 sem v Splitu z Moto Guzzijem
Falcone 500 na vsevojaškem tekmovanju osvojil prvo mesto v takratni Jugoslaviji.
Po vrnitvi domov sem začel pogledovati za dekleti, se
poročil in ustvaril družino. Z dodatnim šolanjem sem se
usposobil za policista. To je bilo tudi obdobje, ko sem pričel občudovati stare motorje in se navduševal nad njihovo izvirnostjo in funkcionalnostjo. Svojega Tomosovega
tribrzinca sem ponudil v zamenjavo za poškodovanega
BMW 25/1. Nadomestnih delov v bližini Kočevja ni bilo,
v sosednji Hrvaški sem dobil vse potrebne dele za obnovo.
BMW je postal lep motor, a brezhibno ni deloval. Obrnil
sem se na Danila Henigmana starejšega. Nastavil mi je
delovanje motorja, zahrumel je. Obnova me je tako navdušila, da sem kupil tri različne Puche in jih obnovil.
Začeli so me zanimati stari avtomobili atraktivnega videza. Spoznal sem Marjana Mikuža iz Rakeka. Pokazal mi
je nekaj avtomobilov, a so bili zame nedostopni. Po nekaj
mesecih sva se z Marjanom odpeljala v Postojno do gospe
Ade Vadnal, ki je postavila v prodajo motorna vozila po
pokojnem možu Ivanu. V garaži nama je pokazala njegovo zbirko lepih motorjev. V kotu je bil z razno šaro pokrit
avto, katerega sva prišla pogledat. Prvič v življenju sem
videl pravi avtomobilski biser, Karmann Ghia cabrio, letnik 1964. Naslednji dan je bil že pri meni doma. Novico o
nakupu sem razširil med prijatelji, tak avto so videli prvič.
Pričeli so me spraševati, kaj bom z njim, saj je izgledal
precej klavrno. Od njih sem slišal celo nekaj o domačem
avtoodpadu. Zaradi vseh pripomb, sem se zagnano lotil
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Kawasaki 82 CSR 650, letnik 1982
Karmann Ghia Cabrio, letnik 1964

Nadaljeval sem z odkrivanjem in obnavljanjem zapuščenih motorjev in avtomobilov. Počutim se ponosnega,
marsikatero starodobno vozilo sem rešil pred uničenjem
in pozabo. Zaradi prostora nisem vseh obdržal, sedaj nekomu drugemu lepšajo trenutke v vožnji.

GORAZD BRESKVAR

Opel Rekord 1500, letnik 1961

MG Midget 1500, letnik 1978

V pozni jeseni daljnega leta 1977 je moja stara mama
z velikim veseljem kupila težko pričakovanega »Fička«,
Zastavo 750S. Vsa leta ga je skrbno čuvala. Sčasoma ji
zdravje ni več dopuščalo vožnje. Fička mi je podarila pri
komaj 17.000 prevoženih km. Odločil sem se, da bom tudi
jaz zanj dobro poskrbel. Danes mi je v ponos, da je postal
»oldtimer«. Pri starosti 38 let je zelo ohranjen, z vsemi
originalnimi deli in prevoženimi komaj 20.250 km. Z njim
se vozimo samo v lepem, suhem vremenu in na srečanja,
ki jih organizira naš Oldtimer club Škofljica. Fičko je postal član naše družine, naša garaža brez njega ne bi bila
to, kar je. Obiskujejo nas sorodniki in prijatelji, vsak je
prijetno presenečen na njegovim lepim izgledom, mi pa
smo ponosni nanj.
Naša želja je, da ga še naprej lepo ohranimo, saj nas
naš »fičko« spominja na lepe čase otroštva in nepozabne
mladosti.

Audi 60 L, letnik 1971

Zastava 750 S, letnik 1977

BMW R50, letnik 1972

Vedno se udeležim klubskih srečanj, s starodobnikom
se pripeljem tudi na občinske prireditve, vozil sem župana
iz Velikih Lašč, Antona Zakrajška ter župana iz Vidma,
Antona Jakopiča. Poleg tega sem se v svojih mlajših letih
udeleževal tudi prireditev po vsej Sloveniji, doma hranim
preko 50 spominskih tablic.
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Včasih sem vozil tudi motor BMW R50, letnik 1972.
Kupil sem ga od klubskega kolega Henigmana in ga pred
osmimi leti obnovil. Zdaj je zame motor pretežak, ne morem ga postaviti na »štender«. Moji vnuki pa so kot muhe,
kar naprej bi se radi vozili, a vedno bolj me je strah, da se
jim ne bi kaj pripetilo.

Danes, 2. aprila 2015, ko pišem življenjepis, imam
prevoženih resničnih 22.048 km. Omenim naj tudi, da mi
v garaži že dolgo dela družbo prijateljica Vespa iz moje
rojstne države. Tudi ona
je že dve leti starodobnik
in v 30. letih je prevozila
13.391 km.
Moram povedati, da
naju (mene in vespo)
lastnik s ponosom in iskrico v očeh pokaže prijateljem, znancem in ljubiteljem starodobnikov.
Lastnik me ima resnično rad. To je razvidno iz moje registrske tablice LJ BORSS, v kateri
je zajeta vsa družina, BO
je BO-gomolec, R kot R-obert, sin, S kot S-tefi,
Vespa PX200, letnik 1985
žena in S kot S-tefan.

ØTEFAN BOGOMOLEC
FIAT 850 SPORT COUPE
Luč sveta sem zagledal avgusta leta 1970 v italijanski
tovarni Fiat. Naslednje leto sem se preseli v nekdanjo Jugoslavijo. 12. maja 1971 me je po hudih vezah v Kragujevcu kupil gospod Harry Puegge in sicer na ime Marjan
Gostinčar. Harry je bil ugleden gospod. Čuval me je kot
zenico svojega očesa. V Ljubljani sva preživela 22 let skupnega življenja, v tem času nisem videl ne dežja, ne snega.

Pogodba o prenosu lastništva.

od prve registracije in tudi staro prometno dovoljenje iz
»ranjke« Jugoslavije.
Že mnogo let sem član OTC Škofljica. Kljub številnim
potencialnim kupcem se ne bom ločil od mojega lastnika.
Obljubil me je vnuku, ki bo nadaljeval tradicijo kot ljubitelj starodobnikov.

ANDREJ BAJÆELJ
Že nekaj desetletij sem navdušen občudovalec »starega pleha«. Dvajset let nazaj sem si za vsakdanjo uporabo
omislil avto Saab 99, letnik 1974. Vozilo je name pustilo
močan vtis. Avto je izredno zanesljiv, hvaležen, potrebna
je le minimalna skrb. Če je šlo kaj h koncu, je avto to znal
že vnaprej povedati; skratka, dandanes ne znajo in nočejo
več izdelati kaj podobnega.

Račun o nakupu vozila.

Gospod Harry, rojen oktobra 1910, me je po mnogih
letih nagovarjanja kupca prodal. Novega lastnika sem se
oklenil leta 1993 in moram reči, da ravno tako lepo ravna z
menoj. Vedno sem na toplem v garaži, pokrit sem s ponjavo (alergičen sem na prah). A ko je sonce visoko na nebu,
se rad udeležim majskega srečanja ljubiteljev starodobnih
vozil na Škofljici in redko kdaj še kakšnega.
Leta 1995 so me temeljito pobarvali, druge obnove nisem bil potreben. Letos, ob 20. obletnici kluba Škofljica
bom izpolnil 45 let. Sem v dobri kondiciji in eden najlepših, če ne celo najlepši in seveda tudi najbolj ohranjen.
Prav posebej sem ponosen, da me spremljajo vsi originalni dokumenti: račun iz leta 1971, katalog rezervnih
delov, potrdilo Autocommerca o moji izdelavi, kupoprodajna pogodba iz leta 1993, registrske tablice z zvezdo
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Nato se nama z ženo zgodi razpadajoča hišica na deželi. Ženo sem razmeram primerno prepričal, da nujno
potrebujemo terenca. Ampak ne kateregakoli. V poštev je
prišel samo legendarni Land Rover. Denarja ni bilo. Nekaj
časa sem iskal primerno voznega terenca, da ga ne bi bilo
treba v celoti restavrirati. Našel sem ga v hribih nad Litijo.
Tam so takšne strmine, da imajo menda elektriko speljano
po bodečih žicah, da obstanejo v bregu.
Bila je ljubezen na prvi pogled, imamo ga še danes.
Angleška tehnika je nekaj posebnega. Tako enostavnega
avta danes ni več mogoče narediti. Če se kaj polomi, potrebuješ le vaškega kovača in se že pelješ dalje. Pri pripravi za tehnični pregled in tudi še pozneje sem se obračal na
Marcela iz Iga. Možakar ta vozila pozna do najmanjših
podrobnosti in res je škoda, da nima ekskluzivnega servisa
za LR Seria.
Land Roverji se ločijo po oznakah. Seria 1 ima luči
na sredini (letniki 1948-1958), pred hladilnikom in na
blatnikih samo žmigavce. Seria 2 (letniki 1958-1961) je
še vedno imela luči na sredini. Model Seria 2a (letniki
1961-1971) - takšen je moj - ima sinhron za tretjo in četrto
prestavo ter v zadnjih letih luči na blatnikih (letnik 19691971). Sledi še moderna različica Seria 3 (letniki 19711985). Skupno so naredili več kot milijon vozil, 75 % jih
je že vedno voznih in v uporabi.

Land Rover, letnik 1971

Saab 96, letnik 1971

Fiat 850 Sport Coupe, letnik 1970

Čez nekaj časa mi je v roke prišel Saab 96, letnik 1971.
Vozilo je bilo dolga leta shranjeno v neki garaži – »odkar
so ata umrli«, so djali. Komaj smo ga izvlekli ven, ploščice so se namreč sprijele z diski; no, leta so naredila svoje.
Potrebna je bila celovita prenova. Z zanosom sem se lotil
razdiranja. A prišel je prvi otrok, kmalu še drugi in tretji. Vsa zadeva se je ustavila. Verjetno mnogi zanesenjaki
poznajo to težavo; človek bi rad obnavljal avto, vendar
družina zahteva svoje...

Povem lahko anekdoto o neuničljivosti teh vozil. Po
nekaj letih mi je avto začel med vožnjo »cukati«. Je vžgal,
se peljal, »cuknil«, malo »potrokiral«, a še vedno peljal.
Zapeljal sem se do starejšega mojstra. Razložil sem mu:
»Zamenjal sem svečke in črpalko za gorivo. Gotovo je kaj
narobe z vžigom!« Odprl je razdelilno kapo, vsa vsebina
se je stresla naokrog. Kljub temu, da je vse razpadlo in
bilo odvito, se avto ni dal in je peljal. Zamenjal sem ta del,
vključno z osovino in sedaj prede kot mucek.
Sčasoma me je začelo motiti, da avto nima originalnih platišč. Na njem so bila platišča Range Roverja, ki so
nekoliko drugačna. Če je avto starodobnik, naj bo vse kot
se »šika«. Odpravil sem se na lov za ustrezna platišča in
jih tudi našel, a ne samo platišč. Prodajalec me je postavil
pred dejstvo: »Kaj naj počnem z avtom brez platišč? Odpeljal ga bom na odpad, bom vsaj za aluminij nekaj dobil.
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Pravzaprav vzemi cel avto ali nič!« Malo sem razmišljal:
»Konec koncev , če bom potreboval diferencial ali kakšno
večjo stvar, mi bo prav prišel. Pa še naročanje delov iz
Anglije ne bo potrebno (sicer so deli sorazmerno poceni in
še vedno se dobijo).« Ogledoval semi si avto. Motor naj bi
bil »zapikan«, nekaj so čarali z zavornim sistemom - spredaj so hoteli namestili diske namesto bobnov, manjkalo
mu je več stvari. Skratka podrtija. Odločitev je padla: »Naj
bo, ga vzamem!«
Avto sem pripeljal domov, premontiral platišča in ga
pustil v skednju. Čez nekaj let sem imel v rokah pravi
ključ. Poskusil sem, če se motor slučajno vrti. Glej ga
šmenta, glavna os se je premaknila. Ni mi dalo miru, dokler ga nisem spravil v pogon. In nato prva vožnja. Pravo
doživetje! Avto v zrelih letih (letnik 1967) je kar presenečal z odzivnostjo, živahnostjo. Skratka, še en rešen primerek, ki si zasluži novo življenje.

Land Rover, letnik 1967

Na izlet se peljemo z enim ali drugim. Oba sta prava
družinska člana. Naša fanta sta si ju že razdelila. Starejši
bo imel zelenega, vojaškega; mlajši modrega, policijskega, kot mu pravi. Ata pa, kaj že?
Letos, ob 20. obletnici ustanovitve OTC Škofljica, pridemo na Vseslovensko srečanje z obema. Se vidimo!

MARJAN BAMBIŒ

Triumph 650, letnik 1967

ANDREJ ŒRNJAŒ
LJUBITELJ STARIH KLASIČNIH MOTOCIKLOV
Nad starimi motocikli sem se navdušil konec osemdesetih let. V začetku so bili to predvsem motorji znamke
NSU. Tako sem v svoji majhni, vendar lepi zbirki zadržal
tri najboljše predstavnike NSU-jev iz povojnega obdobja,
dva Maxa 250 in Konsula 350.
Prav slednji, s svojo britansko zasnovo in tehniko, me
je tako prevzel, da sem se povsem posvetil starim britanskim znamkam motornih koles kot so BSA, Royal Enfield,
Matchless...
Gre namreč za izpeljanko predvojnega modela NSU
OSL 601, ki ga je v začetku tridesetih let zasnoval Walter
Moor, slavni britanski konstruktor motornih koles Norton.
Tako sem dopolnil zbirko motociklov še z znamko
BSA in Matchless, ki sem jih pripeljal iz Velike Britanije.
To so predvsem bolj zmogljivi eno in dvovaljniki v originalnem in dobrem stanju.

Ob tem pa bi omenil še eno britansko znamko motornih koles, dva primerka imam tudi sam. Gre namreč za
ime Royal Enfield, ki velja za najstarejše delujoče podjetje
za proizvodnjo motornih koles na svetu, od davnega leta
1898, pa čeprav danes samo še v Indiji.
Imam dva modela Bullet 500, ki sta praktično iz samega konca proizvodnje tega modela leta 2008. Izdelovali so
ga od leta 1948 v mestu Redditch v Angliji, nato pa tudi od
leta 1955 v hčerinskem podjetju v indijskem mestu Chennai. Motocikel je zelo trpežen in se ponaša z odličnimi voznimi lastnostmi zaradi svoje zelo napredne konstrukcije
okvirja in vzmetenja z nihajno roko.
Sam se namreč tudi poklicno ukvarjam z motornimi
kolesi, z italijansko znamko Ducati, vendar je Bullet tako
poseben, da mi vožnja z njim predstavlja čisti užitek. Tako
se nas je našla skupinica pravih ljubiteljev motornih koles
Royal Enfield. Druži nas predvsem veselje do vožnje in
dobre družbe, s tem pa ohranjamo tem motornim dinozavrom nesmrtnost v tem delu sveta, obenem pa odkrivamo
lepe skrite kotičke naše domovine.

BSA Gold Star A3R MK V, letnik 1963

CVETKO BENŒIŒ

BSA tip A7, 500 ccm. Popolnoma originalen dvovaljnik iz leta 1951.

BSA model A10, 650 ccm, letnik 1957. Zadnji letnik s »plunger«
zadnjim vzmetenjem.

Popolnoma obnovljen BSA A10 Golden flash, paralelni dvovaljnik iz
leta 1952.

BSA M21, 600 ccm, letnik 1946. Dolgohodni enovalljnik s stranskim
krmiljenjem ventilov »SV«, v praktično nespemenjeni obliki iz leta
1938. V popolnoma originalnem delujočem stanju, tudi barva.

FRANC BOJC

Mercedes Benz 170 SD, letnik 1950

Mercedes Benz 300 SD TD, letnik 1984
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ZVONKO ŒESNIK
Ponosen sem na zelo atraktivnega in pri nas v Sloveniji
malo znanega modela MZ; MZ Trophy 175, letnik 1972.
Od znanca sem ga kupil leta 2001. Zanj je zahteval takratnih 100 tisoč tolarjev. Po daljšem barantanju je le popustil
in za 80 tisoč se je MZ preselil v mojo garažo. V vseh
letih, odkar sem njegov lastnik, praktično ni bil potreben
nobene obnove ali predelave. Ob nakupu je imel prevoženih le dobrih tisoč km. Pred nakupom MZ-ja sem užival
v cestni vožnji z motorji Puch 175 in 250, Panonio 250 in
NSU Max-om 175.

Leta 2005 popolnoma restavriran Horex Regina 350 iz leta 1952.

Nsu Konsul OS-T 351, letnik 1953. Je pravzaprav izpeljanka iz
predvojnega modela OSL 601, ki je delo slavnega britanskega
konstruktorja Walterja Moora iz začetka tridesetih let.

Royal Enfield Bullet 500. Motocikel je bil neprekinjeno v proizvodnji
od leta 1948 do 2008, kar velja za absolutni rekord kateregakoli
prevoznega sredstva v svetovnem merilu.

MZ Trophy 175, letnik 1972

Matchless, tip G9, 500 ccm, letnik 1954. Lep primer britanske
dvovaljne klasike. Iz dokumentacije je razvidno, da je bil motocikel
obnovljen v Londonu, leta 1993.

NSU Super Max 250, letnik 1953

Pri obnovi enega svojih zimskih projektov.

Z MZ-jem se redno udeležujem raznih prireditev. Član
OTC Škofljica sem od leta 2008, vsa leta se udeležujem
promocijskih voženj na vseslovenskih srečanjih ljubiteljev starodobnih vozil v maju. Udeležujem se tudi srečanj
oldtajmeristov v Črnomlju in v hrvaškem Zaboku. S kolegi iz Kočevja, Ribnice in Kamnika smo se v preteklem
letu podali na izlet po Sloveniji, pot pa nas je med drugim
zanesla tudi v sosednjo Avstrijo. Poleg motorja, ki mi je
v veliko veselje, mi mnogo pomeni predvsem druženje s
prijatelji, ljubitelji starodobnikov.

ALEØ ŒARMAN

Moji Angleži.

Zadnji model Maxa, s polnim imenom Supermax 250, letnik 1959.
Obnovil sem ga leta 2001.

Zadnja pridobitev.

Willys MB, letnik 1944
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JANEZ DROBNIŒ

MIRAN DEMEC

IZPOLNJENA ŽELJA - FIAT 850 SPECIAL
Pride čas, ko si tudi starejši zaželimo igračko, pa ne
katere koli. Pot me je vodila po Primorski, pa ga zagledam
pod manjšim kozolcem - Fiat 850 Special. Žilica mi ni
dala miru, da ga ne bi vzel. Kot čisti začetnik sem ga na
prikolici pripeljal domov konec leta 2013. Vžgal je in z
njim sem se en mesec vozil. Potem smo se doma začeli
dogovarjati, kako, pa kaj bi naredili. Ni bilo drugega izhoda, kakor vse razdreti, vse kose razmontirati. Z Viktorjem
sva staknila še eno starino za dele in iz dveh avtomobilov
sva sestavila enega dobrega. V veliko pomoč so mi bili
prijatelji iz Muljave. Edi ga je razkopal, pošvasal gnile in
kritične zadeve, zamenjal vrata in obrobe. Emil mi je fiata
poštrihal zastonj, le barvo sem kupil. Vse je gladko teklo,
zamenjani so bili nekateri deli: ventili, amortizerje sem
dobil iz Srbije, nekaj delov na sejmu v Reggio Emilii, vse
smo končali v treh mesecih.
Prijatelj Viktor Kokalj me je seznanil z OTC Škofljica,
včlanil sem se januarja 2014 in prejel za Fiat 850 Special
certifikat A1 in ga registriral. Vesel sem, prvič sem bom
predstavil na majski prireditvi na Škofljici, do takrat bom
odpravil še manjše napake. (Napisano 20.4.2014)
Sem tretji lastnik starodobnika Fiat 850 Special, letnik
1971. Avto je bil prvič registriran v Krškem, na Primorskem je domoval šest let, ni bil prepisan, morali so ga dodatno vključiti v zapuščino, same »prijetne« težave. Bal
sem se, da bo doma kaj narobe, češ, da se mi je malo utrgalo. A žena Zvonka je zadovoljna. Peljal sem jo na Lučarjev
Kal, peljal jo bom na Škofljico. Najina velika želja je, da
bi se z njim odpeljala na morje, saj ji že 10 let obljubljam,
da bova pod senčnikom in ob pogledu na morje, brezskrbno popila kavo. Pa se ob tem pojavi problem z vinjeto!

Starodobnika Fiat 850 Special sem kupil v polletju
1998 od prijatelja Primoža. V maju sem bil na srečanju
starodobnikov na Škofljici in sem se takoj navdušil zanje.
Leta 1999 sem dopolnil 42 let in vstopil v klub, imam
že četrto člansko izkaznico. Začela se je obnova fiata in
občasno »šraufanje«, ki traja in traja vsa ta leta, več ali
manj. Fiat ima še originalno barvo, sem in tja popravljeno
s čopičem in spreji. Tu in tam se pokaže rja, ampak saj je
vendar letnik 1971. Pridobljen imam certifikat o starodobnem vozilu. Udeležujem se mnogih srečanj in spretnostnih
voženj, na vse imam prijetne spomine. Najlepše je, kadar
se v koloni zbere več fiatov. Nikoli nisem ostal na cesti.
Menjaval sem jermena, iz kantice dotočil bencin, pa je šlo
do prve črpalke. Če je sonce močno pripekalo in je kazal
termometer 30 stopinj v senci, sem v hladilnik dolil vodo.
V preteklih »dobrih časih« sem se udeležil tudi do deset
srečanj na leto, pokali in priznanja krasijo naš dom. Glede
na spremenjeno situacijo, se moja udeležba na srečanjih
zmanjšuje

Želja po starodobniku je v meni tlela več let, a žal ni
bila uresničljiva. Prišel pa je trenutek, ko človek postori
vse nujne stvari v življenju. In takrat sem ga zagledal pod
kozolcem in odštel 250 EUR. Z njim imamo veselje, želje
so izpolnjene, v družini je lepo sprejet. Vsem prijateljem,
ki so me vzpodbujali in pomagali, se še enkrat zahvaljujem. Imam pa še eno željo, željo po starem mopedu.
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Tomos Avtomatic 1, letnik 1973

V garaži imam motor »choper« Yamaha XV 250 Virago, 23 KW, letnik 1993. Kupil sem ga z mislijo na starodobnika, a se je kriterij podaljšal iz 25 na 30 let starosti.
Vprašanje je, ali čakati, ali ga zamenjati?

Kupčija je bila sklenjena, napisali smo pogodbo. Drugi
dan mi je vnukinja pripeljala še zimske gume, prtljažnik
za smuči in kup drugih reči. Leto dni pred prodajo je bil
hrošč generalno obnovljen v Avstriji in do danes se ga kleparsko in ličarsko nisem dotaknil.
Zamenjal pa sem komplet zavore, zavorna cilindra, rezervoar, zamašil se je filter, pa je cukal. Pri popravilih mi
je pomagal naš član, klepar Lado Dolinšek. Rezervoar sva
vzela dol, naredil je novega. Bil je gnil kot sito. Avto je
registriran vsako leto, odkar je v moji lasti, od leta 1996
naprej.
Z Antonom Zalarjem sva se dogovorila za vožnjo neveste in ženina, pri hrošču pa sklopka na vrhu batov. Grem
k našemu članu Ladu Nebcu, ki ima hrošča v malem prstu.
Avto je dal na dvigalo, v 15 minutah je bil motor zunaj,
sedeva v njegov avto in se odpeljeva v Ljubljano k gospodu Mesojedcu. »Dober dan!« »Dober dan!« In nato v neskončnost debata o hroščih. Naposled gospod Mesojedec
le vpraša: »Po kaj sta pravzaprav vidva prišla?« »Rabiva
potisni ležaj in zajlo za ročno.« Čakava 15 minut, vse prinese, vse novo, vse v masti namazano. »Poslušte gospod,«
sem rekel: »Midva sva iz OTC Škofljica. Če bo kakšen
vprašal za tako lamelo, pa tega potisnega, a imate še na zalogi?« Odgovor: » Nimate vi toliko hroščev, kolikor imam
jaz sklopk in ležajev!« Z Ladom sva se vrnila v delavnico,
ob osmih zvečer sva se peljala na probo in na špricar k
Strahu. Zjutraj pa ohcet.

FRANC DROBNIŒ

Fiat 850 Special, letnik 1971, Lov na lisico, Krmelj, 2000

Fiat 850 Special, letnik 1971

Tomos Automatic 1, letnik 1973, s prostornino 48 ccm,
sem kupil že leta 1974 pri Trgovskem podjetju Volan. Do
leta 1995 je služil vsem družinskim članom, od tedaj do
letos je počival. V poletnem času sem ga očistil in obnovil.
Vožnja z njim je prijetno brneča, počasna, z njim uživam,
on pa tudi.

Glede našega lepotca, moja žena vedno pravi: »Če bi
ti mene tako rihtal in glancal kot tega hrošča, bi bila jaz
manekenka!«
Pobudo za nakup avta je dal sin Mare. Nedeljskega jutra sva se odpravila na semenj, z namenom nakupa oldtimerja - pa hrošč mora biti. In je bil. Prodajala ga je starejša
gospa, profesorica matematike in fizike, doma iz okoliške
vasi blizu Tržiča. Hrošč je bil namenjen njeni vnukinji, ki
je študirala v Ljubljani. Obe sta ugotovili, da ta avto za
vsakodnevno vožnjo proti Ljubljani ni primeren. Odločili
sta se za prodajo. Pri avtu je že stal kupec, uglajen gospod,
ga gledal, šlatal, tipal. Nakar z vnukinjo sedeta v avto in
gresta na probo. Rekel sem Maretu: »Tukaj sva pa mčken
prepozna!« Dolgo ju ni bilo nazaj, pa stopim do gospe, jo
pozdravim in rečem: »Zgleda, da boste avto prodali?« »Ja,
prav tale gospod naju nekaj nadleguje, nekako ne moremo
skupaj priti. A ste tudi vi kupec za ta avto?« V tem času se
onadva vrneta, s sinom stojiva par metrov stran. »Kaj sta
se zmenila?« vpraša gospa vnukinjo. »Nič!« Gospa stopi
do mene in vpraša: »Koliko bi pa vi dali za hrošča?« Nisem vedel za cene, marke so bile takrat, pa gospo pobaram: »Povejte vi gospa!« »Dva tisoč.« »No,« sem rekel in
stegnil roko: »Jaz vam dam 1.800!« Ona stegne roko in je
bilo dogovorjeno. Prejšnji kupec je še vedno stal pri avtu,
rahlo je povzdignil glas. Bil je nekoliko nesramen, pa sem
stopil zraven avtomobila, ga pozdravil in rekel: » Prosim,
če se odmaknete od mojega avtomobila. Ta trenutek sem
jaz kupil tega hrošča!«

»Nevesta« Antona Zalarja in »ženin« Franca Drobniča.

Volkswagen 1300, letnik 1964, srečanje VW klub Dolenjske in Bele
Krajine Črnomelj.
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Dve leti nazaj je hrošča spoliral Jože Jeršin. Vedno je
garažiran, na tepihu je stal, pokrit z rjuhco, drva pa zunaj,
pokrita s polivinilom. Lani pa je moja žena, prva žena in
tudi tazadnja žena, podedovala nekaj zemlje in tam sem
uredil lepo garažo.
Imam moped. Jaz mu rečem Lojzek. To pa zato, ker
ga je imel sodelavec Lojze Slejko. V letih 1978-1996 sem
bil zaposlen v Jugobanki, današnji Abanki. Najprej sem
bil vzdrževalec, kasneje sem prevažal denar iz SDK po
poslovalnicah. Lojze se je z mopedom vozil v službo. Že
takrat sem si ga ogledoval, ni bilo variante, da bi ga prodal. Lojze je šel v penzion. Po več letih smo se dobili na
sodelavčevem pogrebu. Po pogrebu smo krenili še na en
liter k Majolki. »Lojze, poslušaj, ali imaš ti še moped?«
sem previdno začel. »Ja, še.« »Ali bi ga ti prodal?« »Ne,
Francl, dam ti ga!« »Uh!« »Francl, dam ti ga!« »Al ga
kupim!« »Ne. Šenkam ti ga! Kadar hočeš, ga lahko prideš
iskat.«
S sinom sva sedla v kombi, pobrala Lojzeta pri tržnici v
Mostah, skupaj smo se v lepem pomladnem jutru zapeljali
do njegove garaže za Bežigradom. Garaža je bila nabito
polna. Imel je polno stvari iz vojaškega odpada: menažke,
čutarice, odeje, čelade. Moped se je skrival pod odejo v
zadnjem desnem kotu. Bil je namazan z zelenim vazelinom. Moped smo naložili, šli smo na kavico v bife in se
dogovorili za prepis. »Daj, prinesi mi še liter šnopsa,« je
rekel Lojze. Dal sem mu dva, prepisala sva in motor je bil
uradno moj. Doma sem ga opral s štrajfiksom. V rezervoarju je bilo še nekaj bencina, »preknklam«, ga še nekaj
dolijem in vse zlijem ven. Odvijem svečko, probam iskro,
tisto ta plavo, kot smo včasih rekli, za vola ubit. Nalil sem
nove mešanice, pritisnem na kurbl, zalaufam motor, sedem in Lojzek me je popeljal do Čota. Dober je bil, ga tud
pipnil nisem nič. Je pa Lojze naredil eno napako. Namazal

motocikel prejme Franc Drobnič, OTC Škofljica«, sem zaslišal. To je bilo tako nepričakovano. Tega priznanja sem
se zelo razveselil.
Bilo je zanimivo. Nad Štanjelom je pihalo, dež je padal, mislil sem, da me bo vrglo. Ustavili smo se v Škofih,
pri Gojmirju Lešniku - Gojcu in bili postreženi s pristno
kraško hrano. Bine Šturm je bil v svojem rjavem plašču,
bil je moker in težak. Slekel ga je in podal enemu fantičku, a ta je padel pod njegovo težo. Mokri, mokri smo bili,
kar šli smo. Zimskega rallyja sem se udeležil desetkrat in
prejel posebno priznanje. Tekmujejo lahko le vozila do letnika 1968.

Tomos Colibri 03, letnik 1959. Z Lojzkom pogumno po dežju na jesenskem srečanju 2014.

ga je z vazelinom, kar ga je malo razžrlo. Moped je bil
kupljen v Slovenija avto, na Prešernovi, v Ljubljani, 29.
decembra 1959. Ko je za prenos lastništva tega mopeda izvedel sodelavec iz banke, se je najprej skregal z Lojzetom,
nato še z menoj. Na račun tega motorja je Lojzetu precej
pomagal pri gradnji vikenda, saj mu ga je obljubil.
Šest let sem se v aprilu vozil do Kopra na Tomosiado. Račun mojega mopeda Lojzka sem obesil na balanco.
Opazil ga je novinar Iztok Preselj. Ponosno sem stopil do
njega, imel sem oldtimer značko, pa brezrokavnik z našitkom kluba Škofljica in so me posneli. Še isti večer sem
bil po televiziji, kolegi so me klicali: »Si pa res en filmski
glumac!«
Z motorjem NSU Maxi 175, letnik 1963, sem vozil
na zimskih rallyjih za klasične motocikle na Krasu. Začel
sem s tretjim, v letu 1999. Podeljevali so priznanja vsem
udeležencem. »Priznanje za najbolj ohranjen - originalen

NSU Maxi 175, letnik 1963, pred njim Andrej Hribar, Škofljica, 1998.

Yamaha XJ550, letnik 1981

(Napisala Ana Debeljak po izvirnih besedah Franca
Drobniča.)

FRANC IN ANA DEBELJAK

Račun za Tomos Colibri 03, 29.12.1959.
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Pokal VW klub Dolenjske in Bele Krajine, srečanje Kamp Podzemelj, 28.6.2009 in pokal za najbolje ohranjen originalen motocikel,
30.1.1999.

NAŠI TRIJE FIČKI
Nikoli si France ni niti malo predstavljal, da bo svoje
kleparske in avtoličarske veščine uporabil tudi pri restavriranju oldtimerjev. Začelo se je z mojo hudo žalostjo po
izgubi fička Fiat 600 D, ki mi ga je podarila teta Meta iz
Ljubljane. Z njim je bilo toliko prigod, da sem se pošteno
navezala nanj. Fička sem zelo rada vozila, saj na cesti, še

manj pa na poljskih poteh, ni bilo nobene gneče. Pri nas je
opravljal večinoma kmečka dela.
Neko soboto sva se s Franetom odpravila na Dolenjsko
po mlade pujske. Vozila sva od kmetije do kmetije in končno našla, kar sva iskala. Ker takrat sorodniki niso imeli
avtomobilov, sva dobila veliko naročilo. Doma sva vzela
iz fička zadnji sedež in pogrnila karton. V avto sva vkrcala
devet rožnatih živalic. Po nekaj kilometrih je bil vonj v
avtu nekoliko čuden, stekla so se močno orosila, prašički
so globoko dihali, midva pa tudi. Ustavila sva, se malo oddahnila, odprla okna in nato z mnogimi vmesnimi postanki
popoldne le pripeljala do doma in jih razpeljala okoli žlahte, tri pa v domači svinjak. Avto je še nekaj dni zaudarjal,
fičkova zmogljivost pa je bila 11 potnikov. Vsake tri dni
sem vozila do mlekarne v Laščah in pripeljala domov po
100 litrov sirotke, mimogrede pa sem zavila še na klepet.
Tudi za prevoz poljskih pridelkov je bil fičko brez prednjega sedeža idealen. Z njim sem iz oddaljene njive speljala
vso peso in korenje, kar je fičku krajšalo življenje.
Moram priznati, da sem bila strašen šofer. Znam samo
sesti za volan, obrniti ključ in gremo. Če mi je zmanjkalo
bencina, sem ga zapeljala na rob ceste in pot nadaljevala
peš. France se je večkrat križal zaradi mojih neumnosti.
Bilo je proti večeru, iz Lašč sem se vračala proti domu.
Mrak se je že spuščal, prižgane so bile luči javne razsvetljave. Zmerno se peljem, za mano je vozil policijski avto.
Dam žmigovec, zavijem levo, policija za menoj, peljem
naprej, žmigovec desno, zavijem na našo pot, policija za
menoj. Peljem in se ustavim na dvorišču ob kozolcu, policija se ustavi za menoj. France je stopil iz delavnice in
čudno ogledoval moj prihod s spremstvom. Izstopila sem
iz fička, postalo mi je vroče, policaj pa vpraša: »Gospa,
kaj pa luč?« Odgovorila sem: »Saj vidim, saj vidim!« Vse
se je srečno končalo, od tedaj naprej sem v mraku vedno
prižgala luči.
Pa se je v tega mojega fička že pred desetletjem zagrizla rja. Franceta sem večkrat prosila, da ga pokrpa. Obljubil je, da se ga bo lotil, kadar bo imel čas. Časa za mojega
fička pa ni bilo, raje je kleparsko fušal za denar. Končno
se je le odločil, da ga popravi. Kupil je nekaj delov za zamenjavo, ti so še vedno spravljeni. Fičko je bil medtem v
peskokopu, kjer je bilo pokopališče avtomobilov sosedovega avtomehanika. Ob priliki odvoza njegovih odsluženih krač, so Romi odpeljali tudi našega fička. Kaj je moglo
biti hujšega! France je na ta račun slišal marsikatero, ne
prav lepo besedo. A tudi njemu ni bilo vseeno, saj je motor
deloval brezhibno. Ko sem bila ob fička, je bilo z mojimi
vožnjami skorajda konec. Pogrešala sem veliki volan.
Franceta je pot zanesla v Italijo na avtoodpad. Zagledal
je lepo ohranjenega fička Fiat 600, letnik 1959. V mislih
je prešteval lire, začel omahovati in se brez njega vrnil
domov. Po mesecu dni se je ponovno podal v Italijo, fičko
je bil prodan. Tako ga je že drugič pokronal. Po nekaj tednih pa je France na dvorišče pripeljal prav tistega fička,
ki si ga je ogledoval v Italiji. Bil je sicer malo dražji, ponj
pa je šel samo do Škofljice, k Dušanu Žbogarju, ljubitelju
oldtimerjev in »uvozniku« iz Italije.
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Fičko je bil resda zanemarjen, originalna karoserija pa
je bila v odličnem stanju in je tudi še danes brez menjave kakršnekoli pločevine. Motor je pokašljeval, zato je bil
generalno obnovljen. Fičku so dodani senčniki na žarometih in senčnik na vetrobranskem steklu, ki ga je dobil v
drvarnici med staro šaro pri prijatelju. Po dobrih treh mesecih je zasijal v prenovljeni podobi. Z njim sem se podala
po starih poteh. Nekega dne sva se proti večeru z mamo
vrnili iz gozda, kjer sva pripravljali butare za krušno peč.
Iz fička sem zlagala vejnike, sekiro, žago. Pri nas se je ta
dan oglasil velik ljubitelj starodobnikov, Jože Vrtačnik iz
Dola pri Litiji. Ko je izvedel, da s tem lepim avtom prihajam iz gozda, se je prijel za glavo in zastokal: »Pa menda
ne greste z njim v gozd?!«

Fiat 600, letnik 1959

Nam se takrat ni še nič sanjalo o starodobnikih, ne o
kakšnem klubu. Gospod Vrtačnik nama je naredil malo
šolo o ljubiteljstvu starih avtomobilov in od takrat naprej
je fičko lepo pod streho. Z njim se zapeljemo le ob sončnem vremenu. In leta 1997 sva s Francetom postala člana
OTC Škofljica.
Pozneje se je k naši hiši pripeljal tudi fičko Fiat 750 S,
letnik 1976, ki ga kličemo Mici. Kupili smo ga od mamine
sestrične Marije iz Kočevja, od fička se je težko ločila.
Zadovoljna je, da je pri nas, ob vsakem obisku ga pogleda
in pogladi. Mici nas je stal tisoč mark, z njim smo bili na
jesenskem srečanju v Kočevski reki in Borovcu.

Fiat 750 S, letnik 1976
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Zadnji model Fiata 600 je bil v Italiji izdelan leta
1960. V obdobju od 1955 do 1985 je bilo skupaj izdelanih 2.695.197 vozil Fiat 600 v vseh verzijah. Istočasno je
začela tovarna Zastava v Kragujevcu s proizvodnjo tega
modela po licenci Fiat 600. 18. novembra 1985 je bil izdelan zadnji kragujevški fičo (rumene barve), skupaj so jih
izdelali 923.487. Fičo je zaslužen za široko motorizacijo
Jugoslavije.
IZPOLNJENA ŽELJA
V zimskem času leta 2009 se je naš France začel zanimati za internet. Večer za večerom je bil reden gost pri
hčeri Kristini in njenemu možu Tomažu. Kaj si je ogledoval, me ni niti malo zanimalo, rad pa se je pogovarjal o
Mercedesih. O dobrem starodobnem vozilu znamke Mercedes je sanjal že nekaj časa, a da bi ga kupil, si nisem
predstavljala. Pri hiši imamo namreč že lepo število starodobnikov znamke Opel in Fiat. Spomladi 2010 je postajal
nervozen. Želela sem, da bi šla v maju s prijatelji na tedenski izlet v Lurd, pa se nikakor ni mogel odločiti. Ostala sva
doma, bilo mi je žal.
5. maja 2010 sem po dobrem kosilu rekla, da bi mi prijal kozarec radlerja. Kristina se nasmehne in pravi: »Saj
imaš razlog, da piješ, dedo bo danes dobil Mercedesa.«
Pojma nisem imela, kaj mi pripoveduje. Potem je France
le povedal, da je iz Amerike naročil avto in da ga dobi
danes. Rekla nisem prav nobene, pograbila sem motiko
in šla okopavat maline. France je po nekaj minutah prejel
telefonski klic, šel do ceste, kjer so avto razložili. Pripeljal
se je domov, nisem ga šla takoj pogleda, nekaj sem godrnjala, France pa je šel kosit travo okoli grede in tako se je
ta dan končal.
Bila sem trmasta, o Mercedesu ga nisem hotela spraševati. Ker pa Franceta vedno spremljam, kamor gre, sem
sčasoma iz pogovorov zvedela skoraj vse. Nobenemu ni
odgovoril na vprašanje, koliko je plačal za avto. Odgovor je bil vedno o ugodnem razmerju dolar - evro, cene
ni nikoli omenil. Mercedesa 450 SL je zasledil na borzi.
Cena je bila 13.500 dolarjev, kar se mu je zdelo preveč.
Potem je ta avto izginil iz borze, kakor da je prodan. Njegov znanec iz Ribnice je telefoniral v Ameriko in izvedel,
da je še na voljo. France je ponudil svojo ceno, na katero
je lastnik Mercedesa pristal. Avto je bilo potrebno vplačati, potem pa je začela Franceta boleti glava, ali bo avto
prišel, ali bo v Ameriki ostal samo denar. Toda pri poslu
so bili zelo korektni, odvijalo se je vse točno po dogovoru
in avto je bil pripeljan takorekoč na hišni prag. Iz Amerike
je ladja s Mercedesom priplula v pristanišče Rotterdam na
Nizozemskem. Tam je bila plačana carina, naložili so ga
na tovornjak, pripeljal se je do Malih Lašč. Pri sv. Trojici
je bil razložen ob navzočnosti nekaj občudovalcev, kar je
bilo Francetu v ponos.
Mercedes je bil registriran v Arizoni, ki je ena od jugozahodnih zveznih držav, znani po Velikem kanjonu reke
Kolorado. To je pretežno puščavska dežela z milimi zimami in vročimi poletji, saj temperature dosežejo tudi do
53 stopinj Celzija. Pod blatniki je bilo precej puščavskega

prahu. Mercedes je bil v odličnem stanju, večjih kleparskih opravil ni bilo. Že v Ameriki so bili zamenjani vsi
štirje diski, volanski končniki in prvi amortizerji, France
je zamenjal še zadnje. Pri restavriranju je zamenjal vsa
gumi tesnila vrat in prtljažnika, Mercedes je dobil tudi
nove pnevmatike 205/70x14. Zamenjal je kompletno vsa
olja, v menjalniku, motorju in diferencialu. V motor gre 8
litrov olja, ravno toliko tudi v avtomatski menjalnik. Vsa
olja so visoko kvalitetna, po predpisih Mercedesa. Zaradi
zastaranja materiala je zamenjal vse gibljive gumaste dele
pri motorju, saj morajo biti elastični. Opravil je vsa avtoličarska dela. Razmišljal je, ali naj ga v celoti restavrira
ali odpravi samo manjše napake. Končna odločitev je bila
za celotno obnovo, saj ga morda čez nekaj let ne bi mogel
več.
Veliko težav je povzročal vžig, kadar je bil motor vroč.
Mercedesa je vozil okrog mehanikov, napake niso mogli
odpraviti, vsi so krivili motor. Tudi po spletu je ugotovil,
da imata dva lastnika enake težave z vročim vžigom. Prvo
nedeljo v aprilu leta 2011 sva se v sončnem popoldnevu zapeljala v Osredek k Francetovemu bratu Antonu na
kavo. In kaj drugega naj bi se pogovarjali kot o Mercedesu
in o tem, da vroč ne vžge. Ob računalniku je sedel njegov
sin Dušan, v pogovor se ni vključeval. Čez dobrih 15 minut je Francetu podal list papirja: »France, a tole ti rabiš?«
Bilo je tisto pravo - »štakdeker«. Od tu do pravega vžiga
je bilo samo še naročilo v Nemčijo, plačilo 185 evrov in
zdaj kresne kot je treba.

K Francetu, ki je delal v trgovini, je občasno prihajal
Američan iz Arizone, poletja preživlja na Junčjem. Če bi
France prej pomislil nanj, bi ga lahko zaprosil za pomoč
pri nakupu. Odločil bi se za veliko boljši avto, za Mercedes 560. Nakup preko znanca bi bil verjetno bolj zanesljiv.
Francetov odgovor na vprašanje o Mercedesu je: »V
zadnjih letih sem pogosto sanjal o njem. S takim starodobnikom se lahko vključiš v sodobni promet, ne da bi oviral
ostale. Mercedes je za umirjenega človeka, sicer mu lahko
hitro pobegne. Po drugi strani je to avto za mlade, saj je
nizek, starejši pa težje vstopajo in izstopajo iz njega. Avto
je za užitkarje, na cesti se obnaša kot vsak sodoben avto,
vozne lastnosti so odlične, poraba goriva je glede na njegove lastnosti skromna.«
Za konec še tole. Leta 2010 je minilo 35 let, odkar s
Francetom živiva pod skupno streho. Razmišljala sem, da
se za obletnico dobimo pri Čotu na Pijavi Gorici, kar naj bi
bilo presenečenje za Franceta. Pripravljala sem vabila, pa
je domov pripeljal Mercedesa in je on «presenetil« mene.
Od srečanja ni bilo nič. Na dan obletnice, 17. maja sva se
napotila do predsednika kluba Franca Grudna z evidenčnim listom in prijavo za pridobitev izkaznice za starodobno vozilo. Lepo darilo si je privoščil naš France.
Minila so leta in skupaj se voziva v Mercedesu 450 SL
brez strehe z vetrom v laseh ...
Razred SL je Mercedesov roadster, ki ga proizvajajo
od leta 1954. Poimenovanje SL izhaja iz nemščine kot
»Sport Leicht« oz. lahkotna športnost. Mercedes 450 SL
se je proizvajal v letih 1973 do 1980. Glavni razlog za
njegovo proizvodnjo je bil, da se omogoči Mercedesovim
inženirjem spopad s strožjimi ameriškimi predpisi glede
onesnaževanja okolja. Vrednost takih vozil se lahko giblje v širokem razponu. Dobra novica je, da ta model hitro
postaja cenjena zbirateljska klasika, primeren za vožnjo v
današnjem prometu.
ZGODBA MOJEGA ŽIVLJENJA

Mercedes-Benz 450 SL, letnik 1978

Mercedes je bil registriran kot dvosed. Iz Nemčije smo
dobili dodatna zadnja sedeža in varnostne pasove. Delno
je bilo treba popraviti tudi prve sedeže, to je opravil tapetnik Krmavner. Ko sva šla po sedeže, sva se spotoma
ustavila pri Obiju. Po opravljenem nakupu sva ugotovila,
da je pri Merivi poškodovana ključavnica zaradi poskusa
vloma. France se ni bal za Merivo, temveč za obnovljene
sedeže.
Homologacija je bila opravljena pri RTI - znanstveno
raziskovalne tehnične poslovne storitve Maribor. Davka ni
bilo potrebno plačati, saj je Mercedes, glede na Zakon o
DMV, starodobnik. Naš Mercedes 450 SL ima dve strehi odstranljivo pločevinasto in platneno. Za mene je najlepši,
kadar je brez nje. Njegovo lepoto poudarjajo originalne
kromirane okrasne letve in odbijači.

Pisalo se je leto dva tisoč štir,
naš France v srcu začutil je nemir,
v delavnici prav'ga dela ni, ponk sameva,
slišati ni zvoka star'ga pleha in kladiv odmeva.
Na senčni strani Alp, tam čez mejo,
Opel letnik 37 ga v Kladnem čaka, mu povejo.
Se pripravlja mesec, skoraj dva,
korajžo zbere, junija za zakladom se poda.
Žužkov Lojz mu kaže pravo pot,
do Dunaja in Kladna prišli smo brez nezgod.
Tam avto je v garaži stal, bil je na ogled,
France pri ceni cinca, to krasen je izlet.
Gleda ga minuto, dve, pri kronah ni popusta,
France kot avto je zelen, šel je dan dopusta.
Julija me familija pošlje na hrvatsko more,
Opel doma v garaži čaka, kaj vse France zmore.
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Gospodar mi je umrl, časi so se spremenili, njegovi sinovi so začeli voziti sodobnejše avtomobile. Sameval sem
zaprt v garaži, razstavile so me, bilo mi je hudo.
V juniju 2004 so me prišli pogledat iz Slovenije. Trije
so bili: France, Žužkov Alojz iz Dvorske vasi in Ana. Nekaj so se pogovarjali in odšli. Razumel sem, da sem predrag, a nekaj mi je dopovedovalo, da ne bom dolgo ostal
doma. V juliju se je pripeljal v našo ulico velik tovornjak
po nalogu Gradišarjevega Toneta, naložili so me in skupaj
s kopico rezervnih delov odpeljali novim dogodivščinam
naproti. Bil sem utrujen, razpadal sem, rja se je zažrla v
moje telo, srce je močno opešalo.

Opel Super 6, letnik 1937

Motor Opla Super 6 v rokah Cirila Zalarja.

Neki dan sem imel priložnost prebrati tole pesmico.
Mogoče ste že iz tega razbrali, da sem Opel in rad bi se
vam predstavil. Nekoč sem bil mlad Opel Super 6, tip 2000
ccm. Leta 2007 sem se pridružil Oldtimer clubu Škofljica
kot eden izmed mnogih, ki jim je starost v veliko čast.
Domovina mojega rojstva je Nemčija, kjer sem zagledal prvo tlakovano cesto v mestu Rüsselsheim. Moj oče je
bil Adam Opel, a me je dal seveda proti plačilu v rejništvo
prvemu, ki sem mu bil všeč.
In kakšen sem? Težak sem 1.050 kg, skupna teža je
1.500 kg, moja dolžina ob rojstvu in še sedaj je 4,47 m,
širina 1,70 m, višina 1,66 m, medosna razdalja 2,64 m.
Pohvalim se kot limuzina kabriolet, imam štiri sedeže in
dvoje vrat. Moje močno srce ima 6 cilindrov, premer bata
je 67,5 mm, hod bata je 90 mm, imam 1920 ccm, kar mi
daje posebno moč.
Vžgem na kurbl, pa tudi na ključ. Moje oči, ki se ponoči svetijo v temi, precej štrlijo, so velike in elipsasto
okrogle. Žmigavci, ki jih imam ob vratih, pa mi na vsakem
ovinku kar poskočijo in zažarijo v oranžno rdeči barvi.
Elektriko premorem 6 V, imam hidravlične zavore, štiri
brzine, števec se mi ustavi pri 100 km/h.

Kleparska, mizarska (sem tudi precej lesen) in avtoličarska dela je opravil z veliko truda moj sedanji gospodar.
Tudi njegova žena me je večkrat nežno pobožala, kadar je
bilo treba kakšno stvar poprijeti. Na novo me je oblazinil
tapetnik Krmavner iz Ljubljane. Poskrbel je tudi za platneno streho, ki daje varno zavetje mojim potnikom tudi
v zimskem času. Vsi kovinski deli so kromirani, posebno
sem ponosen na obnovljeno masko, za srečno vožnjo sem
dobil še podkev. Sedaj se ves bleščim v rdeče-črni obleki
in sem prav vesel, da sem prišel v Male Lašče in Oldtimer
club Škofljica.

Nekaj časa sem živel v Nemčiji. Leta 1948 sem kot
vojno vozilo zamenjal gospodarja in mu zvesto služil v
Kladnem na Češkem do leta 1954, ko sem bil nazadnje
registriran in še vedno hranim svoje prometno dovoljenje.
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»Kaj me je doletelo? Pa tak gospod sem bil nekoč!«

Opel Super 6: »Imam velike štrleče, elipsaste oči!«

Nastanili so me v garaži. Ljudje so me hodili radovedno gledat, zmajevali so z glavami, češ, da ta ne bo več
požiral kilometrov, saj ga je sama rja.
Kmalu sem na sebi začutil pravzaprav prijetno žgečkanje varilnega aparata in kleparskega kladiva. Ure, dneve in
mesece - ja, tudi cel koledar je bil trikrat zamenjan - sem
spreminjal svojo podobo pod spretnimi rokami mnogih
mojstrov, ki so delali usklajeno kot eden. Moje srce je obnavljal mojster iz Ljubljane, ki je z menoj delil leta in sva
se zelo lepo ujela, saj je trajalo pri njem več kot pol leta,
da je pravilno preračunal delovanje. A potem sem odkril,
da ima France doma knjigo z vsemi izračunanimi podatki.
Dokončno pa je srce ozdravil Zalarjev Ciril iz Malih Lašč,
za okrasne letvice je poskrbel Brodnikov Janez. Večkrat se
je France zatekel po pomoč tudi k Pirmanovemu Janezu iz
Četeža, k Simonu na Malo Slevico.

Dobro so me »pricvingali«, obnova Opel Super 6.
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Volan že imam, lahko gremo, Opel Super 6.

Opel Olymipa Rekored, letnik 1954

Pred mesecem me je zavrgel, zdaj pa brska
po smetišču!

Opel Rekord, letnik 1955

Prav posebno pa sem vesel zato, ker sem maja 2007
na Vseslovenskem srečanju starodobnikov na Škofljici
praznoval svojo 70-letnico, sem namreč letnik 1937. Imel
sem 52.539 bratov, večina od njih niso bili kabrioleti. Prav
zanima me število bratov, s katerimi bi se lahko še danes
srečal. Na svet smo prihajali od januarja 1934 do konca
junija 1937.
Počutim se mlad, srečen sem med svojimi sovrstniki in
tudi med nekoliko mlajšimi kolegi. Hvaležen sem Francetu in vsej njegovi družini, da so me sprejeli za svojega, in
rad bi, da bi tu za vedno ostal moj dom.
Topolino, letnik 1952
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1100 gsx, letnik 1981. Z njim sem prevozil marsikatero
cesto, z njim sem odhajal proti morju na dopust skupaj
z ženo. Prišle so druge obveznosti, motor je čakal boljše
priložnosti. Leta 2013 sem se včlanil v OTC Škofljica z
odločitvijo, da se bom udeležil čim več prireditev. Upam,
da si bova s Suzukijem še dolgo skupaj nabirala leta in
kilometre.

kal, izgleda kot »nov«, kot da bi ga ravnokar pripeljali na
tovarniško dvorišče. V obnavljanju sem užival, saj sem
obnavljal avto naše mladosti. Tudi sin rad sede za volan
fička, pridruži se mu vnuk, z veseljem jih opazujem.

Citroën 2 CV, letnik 1975, primeren za kampiranje.

Tomos Colibri 04, letnik 1959; Tomos Colibri T12, letnik 1959

Honda 500F, letnik 1975
Zastava 750 Luxe, letnik 1975

Fičo je bil prvi avto, ki so si ga lahko privoščile tudi
delavske družine in sedaj so fički - veterani ponos lastnikov. Upam, da bomo skupaj še mnogo let ohranjali te naše
»oldtajmerje« in se srečevali na starodobniških prireditvah, tudi s fički, ki so bili ne dolgo nazaj najbolj pogost
avto na slovenskih cestah.

Tomos Colibri T12, letnik 1969; Tomos Colibri 03, letnik 1959

VLADIMIR DOLINØEK
Od leta 1998 sem lastnik motornega kolesa TomosPuch 175 SV, letnik 1960. V celoti sem ga prenovil. Z njim
sem prevozil kar precej kilometrov, lepo sva se ujela. Že
nekaj let se z njim ne vozim, ga pa sem in tja vžgem, rad
poslušam njegovo hrumenje.

Tomos Puch 175 SV, letnik 1960

Motorju se je pridružil »fičo«, Zastava 750 Luxe, letnik
1975. V letu 2003 sem ga popolnoma prenovil in pošmin-
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ALEØ DROBNIŒ
V svoj prvi avtomobilistični klub sem se včlanil leta
1986 in sicer v YU AS klub sekcija Ljubljana. To je bil
Jugoslovanski Ami Spaček klub. Takrat so bili spački in
diane še nekaj običajnega na cesti, le da so vsi povečini
vozili zastave Yugo in podobne, ki so v tistih časih veljali
za avto. Glede na to, da je bil že moj prvi avto star in rabljen, sem na tem ostal vse do danes.
V OTC Škofljica sem se včlanil leta 1999. Ves čas se
trudim biti čim bolj aktiven, skušam se udeležiti čim več
prireditev in povsod dostojno zastopati naše barve. Vsekakor je bil moj največji prispevek pri promociji kluba
predstavitev mojega spačka na Gospodarskem razstavišču
v Ljubljani, na prostoru OTC Škofljica.
Od leta 1986 se udeležujem srečanj, ki jih organizirajo
ljubitelji Citroënov, kot vseh ostalih srečanj starodobnikov, kolikor mi čas dopušča. Zadnjih 8 let vozim spačka,
ki sem ga dobil že rahlo predelanega od prvega lastnika.
Redno ga vzdržujem in popravljam, skušam ga ohraniti
čim dlje. Citroënarji smo malce posebna druščina v avtomobilizmu. Svoje avtomobile uporabljamo za čim več
voženj in v njih ali ob njih povečini tudi kampiramo. Moj
sedanji Citroën 2CV letos praznuje 40. letnico in za to seveda dobi poleti na Poljskem torto.

Tudi na Dunaju se z njim dobro počutimo.

Že v prvih mesecih po nakupu sem se z njim odpravil v Rim na ICCCR srečanje (srečanje citroënovih vozil).
Z njim je potovala celotna družina z vso kamp opremo v
Francijo, predlani v Španijo, aja, pa na Češko in še kam.
Tudi če se s svojim starodobnikom vsakodnevno voziš, z
avtomobilom ne sme biti nič narobe. Seveda pa to zahteva
malce več vzdrževanja in ljubezni, propada in kvari se pa
isto, kot če bi stal v nekem salonu ali garaži, oziroma še
manj.
Vsekakor bom tudi v bodoče vozil in imel v lasti citroënove oldtimerje. Če želite izvedeti več, obiščite mojo
stran www.citroenbilten.com, ki jo ljubiteljsko urejam že
od leta 2002.

MZ 250, letnik 1980

STANE DEBELEC
Opazoval in občudoval sem voznike motornih koles.
Želja po motorizmu se mi je uresničila dokaj zgodaj. Pri
trinajstih letih sem sedel na Rogov Pony express in to veselje delil tudi s prijatelji. Iz Ponya sem presedlal na MZ
250, sledila je Honda 500 F.
Leta 1987 sem se domov pripeljal z motorjem Suzuki

Suzuki 1100 GSX, letnik 1981
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PETER PAVEL DEÆMAN

BMW R69S, letnik 1969
Zastava 750, letnik 1976

Moto Guzzi P250

JOÆE FLAJS
URBAN A. DEMØAR

Jaguar MK2 3.4

Alfa Romeo Giulia TI Super modif, letnik 1971

FRANC FURLAN

TAKO SE JE ZAČELO
Že od mladih let sem bil navdušen motorist. S petnajstimi leti se že naredil izpit za moped, bilo je leta 1964. Po
naključju in s pridnim delom sem pridobil moped, s katerim sem se z veseljem vozil do služenja vojaškega roka.
Ko sem odslužil domovini, me je pot zanesla v zahodni
Berlin, kjer sem prebival 39 let. V predelu Berlina sva s
prijateljem Ivanom Rajhom našla majhno mehanično delavnico, kjer je počivalo motorno kolo BMW R25/2, letnik
1952. Bil je lepotec, a pozabljen.
Ponovno me je obdala želja po motorju, odločil sem se,
da ga kupim. Vedel sem, da se moj prijatelj Ivan ljubiteljsko ukvarja z obnavljanjem starodobnikov znamke BMW.
Z veseljem mi je priskočil na pomoč in tako se je začelo.
Motorno kolo sem pripeljal iz Nemčije domov, v Ivanovo garažo. Razstaviti je bilo potrebno vse: od električne
napeljave, motorja, menjalnika in opreme. Vsi deli so bili
postopno rešeni rje in obrabe. Zamenjani so bili z originalnimi. Ivanu je bilo dobro poznano, kje dobiti rezervne
dele in opraviti kromiranje. Na primer, merilec hitrosti z

MATJAÆ DEU

oznako W=1,05-0-120 km za prenos i=27:6, veličina koles spredaj in zadaj 3,25"-19 in premer bata 68 mm, ki
razvija moč 9 KS pri 5.700 obratih. Tip motornega kolesa
se je proizvajal v Münchnu od leta 1951-1954, narejenih
je bilo cca 4.000 motorjev.
Po opravljenih ličarskih delih, je bilo na vrsti liniranje
blatnikov in rezervoarja goriva. Kristina Božič je z mirno
roko in čopičem potegnila zahtevne in predpisane prepoznavne bele črte.
Vsi deli so bili pripravljeni, na vrsti je bila fina montaža in priključitev elektrike. Zatem je sledila priprava
dokumentacije za homologacijo in tehnični pregled. Kot
starodobnik, je bil motor BMW R25/2, letnik 1952, z registrsko številko NM-6-66 dne 10.8.2006 registriran na
moje ime, na ime Jože Flajs.
Vsem, ki ste mi pri obnovi in pridobivanju dokumentacije pomagali, se iskreno zahvaljujem. Veselim se starodobniških voženj in druženj.

FILIP FILIPIDIS
Lahko bi rekel, da sem kar zasvojen z motorji, starodobniki me privlačijo. Član kluba OTC Škofljica sem postal
še preden sem imel lasten vozen motor. Prvega sem kupil
v letu 1995 in končal šele čez pet let. To je bil Zündapp
KS 601, letnik 1953. Našel sem ga v Kopru. Revež je bil
v zelo slabem stanju. Iskat sva ga šla z Danilom Henigmanom. Nazaj grede sva se ustavila v gostilni. K nama je pristopil starejši gospod: »Ali zbirata staro železo? Imam en
star »šporhat«. Ali ga lahko vržem na prikolico?« »Ne!«
sem se zgrozil: »Zanj sem dal pet tisoč mark!« Potem pa
je obnemel gospod.
Obnavljal sem ga pet let, težko sem našel potrebne originalne dele. Iskal sem jih po celi Nemčiji, pa sem ga le
spravil skupaj.
Z Zündappom sem vozil na Krasu. Bilo je mrzlo, povsod ivje, malo preveč vina, lepe punce. Malo preveč sem
jih ogledoval in direkt v škarpo. Odlomil sem cilinder, šla
je balanca, jaz sem bil mehak kot štrudel, nič se mi ni zgodilo. Ampak kar drag je bil ta pogled, štirje jurji so šli k
vragu.

Rumi Turismo
BMW R25/2, letnik 1952
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Zündapp KS 601, letnik 1953
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Motor BMW R25/2, letnik 1952, je bil moj drugi motor, ponj sem se odpeljal v Grosuplje. Njega sem najhitreje
in najlažje porihtal. Rezervni deli so bili povsod dostopni,
dobil sem jih na sejemu v Ulmu in Münchnu.

Gornjem Milanovcu, drugega v Kraljevu. Obnovljena sta
tudi Adler MB 201 ter Adler MB 250, oba letnika 1954. Pa
naj bo tu konec naštevanja, čeprav jih je še nekaj.

Po širnih cestah Jugoslavije in Albanije,2013.

NSU 351 OSL, letnik 1932

BMW R25/2, letnik 1952
Moto Guzzi Nuovo Falcone 500, letnik 1973

Triumph 3HV, letnik 1938, sem kupil v Imoli, (domov
se je pripeljal s Petričevim avtobusom) v Imolo je prišel iz
Münchna, do tam pa iz Indije, kjer ga je pustila angleška
vojska.

S kolegi smo se podali na Bjelašnico.

Honda Goldwing 1000 GL, letnik 1977, ZDA

Triumph 3HV, letnik 1938

NSU OSL 351, letnik 1932, katerega posebnost je gus
glava, sem kupil v letu 2003. Sedel sem v bifeju, pa zaslišim: »Streha mi pušča, kdo bi mi zamenjal cegu?« »Stric
grem jaz!« sem poskočil: »Saj sem od foha!« Pa sva šla.
Na podstrešju sem zagledal NSU-ja. Po enem letu prigovarjanja mi ga je gospod le prodal. Težko ga je bilo dobiti
po podstrešnih lestvah, a ni ovir, če gre za motor. Dobil
sem ga v Ribnici, nekoč ga je vozil župnik. Cena pa kar!
Honda Goldwing 1000GL, letnik 1977, je poseben motocikel. Narejenih je bilo nekaj čez dva tisoč v ZDA. To je
jubilejna honda z zlatimi feltnami. Kupil sem jo v Tržiču,
želel sem jo imeti, ker jo je imel tudi sosed.
Po motor Matchless CS500, letnik nekje med 1929 in
1931, sva šla iskat s prijateljem Leonom Lušinom v Mannheim, blizu Nizozemske meje. Odštel sem šest tisoč evrov.
Nazaj sva jih poskušala dobiti z igranjem lota, a brez uspeha. Pozneje se mu je pridružil Matchless D90 sport. Po
tem motorju je veliko povpraševanje s strani Angležev, a
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jih je težko dobiti. Matchless je namreč ena najstarejših
znamk britanskih motornih koles.
V delu imam BMW 51/3, letnik 1951. Ko sem ga kupil,
že pred letom 2000, sem računal, da bom imel z njim najmanj dela. Razdrl sem ga in ugotovil, da je vse zanič, vse
sem zmetal v škatlo. Stane me že 15 jurjev, pa ga še danes
ne vozim. Sem pač spet imel »srečo«. V delu sta še BMW
R60, letnik 1958 ter DKW 350S.
V svoji zbirki obnovljenih in neobnovljenih motorjev
imam tudi dva Moto Guzzija Nuove Falcone 500, letnika
1970 in 1973, ki sta bila v lastni JNA, enega sem dobil v

Triumph GB 350, letnik 1938

Motor je povrnil nasmeh na lica vojne sirote v Sarajevu.

Adler MB 201, letnik 1954

Adler MB 250, letnik 1953

S starodobnikom veliko potujem s prijatelji. Podamo
se tudi v kraje nekdanjih republik Jugoslavije, pa tudi v
Albanijo. Reden gost sem na srečanjih v Sarajevu. Odpotovali smo tudi v Črno goro. Imel sem očala, prišli smo
do tunela, nič nisem videl, mislil sem, da luči ne gorijo.
Malo je manjkalo, da se nisem zaletel. Drugače pa nisem
imel posebnih tehničnih problemov. Veliko potujem tudi s
klubom iz Zaboka. Pri njih smo vedno dobrodošli vsi člani
OTC Škofljica.

Z Mirom Vrbincem v Vukovaru.
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O ljubezni do starodobnikov bi lahko povedal veliko
besed, a najlepše mi je, kadar sedem na katerega izmed
mojih motorjev in se družim s prijatelji.

Srečanje v Beli Krajini

Mateju pa se je speedway za vedno vtisnil v srce!
Nekega dne je očetu zaupal, da bi tudi on rad dirkal,
Vili je temu odločno nasprotoval. Iz lastnih izkušenj je namreč vedel, kako nevaren je ta šport, saj se je njegova tekmovalna kariera končala prav zaradi hude poškodbe roke.
Matej ni odnehal in se je leta 1994 brez očetove vednosti
vpisal v ljubljanski klub.
»Ko sem dopolnil 16 let, mi oče ni mogel več preprečevati, da bi odšel na dirkališče. Sedel sem na svoj motor, s
katerim sem se podil po cestah in se odpeljal v Ljubljano«,
se je svojih začetkov takrat spominjal Matej.
Po letu dni treninga je, kot nadarjen mlad tekmovalec,
dobil priložnost za nastop na dirki za državno prvenstvo,
vendar je potreboval očetovo dovoljenje. Ob spoznanju,
koliko Mateju pomeni speedway, se je Vili vdal in postal
njegov najbolj goreč navijač in podpornik! Podpisal je dovoljenje za dirko. Matej je svoj ognjeni krst doživel leta
1995 na težkem dirkališču v Petišovcih pri Lendavi ter
osvojil prvo točko. Na naslednji dirki v Ljubljani je pokazal svoj izredni talent. Kar po vrsti je premagoval favorite,
na koncu je z enajstimi točkami osvojil peto mesto. Na zadnji dirki za državno prvenstvo 1995 v Krškem, ki je bila
Matejeva peta po vrsti, je že stopil na zmagovalni oder in
za tretje mesto dobil prvi pokal!

Po petih zaporednih naslovih državnega prvaka (1997,
1998, 1999, 2000, 2001), dveh nastopanjih v GRAND
PRIX seriji (2001, 2002), številnih zmagah na mednarodnih dirkah in tujih profesionalnih ligah, se je oglasil
njegov matični klub AMTK Ljubljana. Matej je s svojim
voznim parkom (več kot 10 vrhunsko pripravljenih motorjev), številnimi mehaniki (v Sloveniji, v Angliji, na Poljskem, na Švedskem), za AMTK Ljubljana postal predrag
tekmovalec.

Veselje ob zmagi.

dinskega svetovnega prvenstva v Pili na Poljskem. Pred
njim sta bila le dva Poljaka (domačina), vsi ostali svetovni
speedwayski upi so ostali za njim!
Z nastopi med profesionalci, se je število Matejevih
dirk skokovito povečalo. Naenkrat je postal prvi slovenski
speedwayist, ki je prerasel okvire male Slovenije in vodilnih ljudi, ki so mu začeli postavljati vedno večje zahteve.
Nastopati je moral na vseh, zanj tudi nepomembnih dirkah
v Sloveniji, čeprav je imel istočasno obveznosti do klubov
v tujini. V sezoni 2000 je nastopil na 95-tih dirkah! To se
je odrazilo tudi v tekmovanju za svetovno prvenstvo. Po
zmagah v Krškem in nemškem Olchingu, je kvalifikacije
zaključil z zmago v italijanskem Lonigu, 9. julija 2000.
Postal je kontinentalni prvak in se kot prvi Slovenec uvrstil v najvišje tekmovanje GRAND PRIX, leta 2001!

Zbrali smo se na Škofljici in osvojili Vršič.
Matejev pokrovitelj.

MATEJ FERJAN (1977 - 2011),
ŒASTNI ŒLAN OTC ØKOFLJICA
Matejeve drzne vožnje in številne zmage v speedwayu
so oldtimerje iz Škofljice tako navdušile, da so krajana
povabili v svoje vrste - kot častnega člana! Na dirkah po
Sloveniji so ga bodrili številni člani kluba. Njegov oče
Vili še danes hrani svoj tekmovalni motor češke znamke
Jawa, letnik 1976, na katerem se je osnov drsenja naučil
tudi Matej.
Začelo se je drugače! Komaj je mali Matej shodil, je že
začel vijugati med slalomskimi količki na snegu. Oče Vili
in mama Angelca sta ga skoraj vsak dan vozila na treninge
na slovenska smučišča, enkrat tedensko pa celo v Avstrijo.
Matej je postal odličen smučar.
Oče je svojega sina nehote zastrupil še z nečem - z
vonjem po metanolu. Kot tekmovalec in kasneje športni
funkcionar, ga je jemal s seboj na dirke v speedwayu.
Ni slutil, da je s tem v sinu prižgal iskro, ki je kasneje
vzplamtela v veliko ljubezen do dirkalnih motorjev! Vili
je zaradi službenih obveznosti opustil funkcionarsko delo,
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Matej se je zapisal motociklizmu.

Naslednje leto ni bil najbolj zadovoljen z napredkom,
še pred koncem državnega prvenstva je odpotoval v Avstralijo, na serijo dirk v organizaciji slovitega šestkratnega svetovnega prvaka, Novozelandca Ivana Maugerja.
Skupaj z zamenjavo motorjev (češko Jawo je zamenjal za
italijanski GM), je Mateja dobesedno izstrelilo v sam vrh
slovenskih tekmovalcev. Že na uvodnih dirkah za državno
prvenstvo leta 1997, v Krškem in Ljubljani, je na presenečenje vseh, dosegel svoji prvi zmagi! Na šestih dirkah je
potem štirikrat zmagal in prvič postal državni prvak!
Na dirki mladih tekmovalcev za »Zlato štuho«, v znamenitih čeških Pardubicah, je zasedel tretje mesto, kar so
opazili tudi tuji strokovnjaki in Mateja povabili med profesionalce v Veliko Britanijo.
Leta 1998 je s štirimi zmagami na šestih dirkah ponovno postal državni prvak. Pot med profesionalce v tujini
si je dokončno zagotovil s tretjim mestom v finalu mla-

Zmaga v Loginu. Matej je osvojil naslov kontinentalnega prvaka.

Matej je zato sprejel ponudbo svetovne velesile v tem
športu in novo sezono začel s tekmovalno licenco aktualnih ekipnih svetovnih prvakov - Avstralijo. Matej je svoj
»novi dom« našel na Madžarskem, kjer so ga brez vsakršnih pogojev z veseljem sprejeli. Kasneje je kot prvi tujec
šestkrat postal madžarski prvak (2003, 2004, 2006, 2007,
2008, 2009).
Zadnjo dirko je 15. maja 2011 uspešno odpeljal za angleški drugoligaški klub Newcastle, z motorjem, ki je na
ogled v njegovem muzeju. Le teden dni zatem mu je odpovedalo srce. Umrl je 22. maja 2011, na svojem drugem
domu, na Poljskem. Za njim sta ostala otroka, sin Mark
(Matej mu je dal ime po svetovnem prvaku in prijatelju,
Angležu Marku Loramu) in hčerka Victoria.
Matej je v svoji 17-letni športni karieri odpeljal 948
dirk, osvojil je 84 posamičnih zmag. Nastopal je v britanski, poljski, švedski, danski, češki, ruski, nemški, madžarski in italijanski ligi. V zimskih mesecih je skoraj vsako
leto tekmoval v Avstraliji, Novi Zelandiji ali Južni Afriki.
Najmanj enkrat je premagal prav vse takrat najuspešnejše speedwayiste sveta, vključno z večkratnim svetovnim
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in kolesa za ta pogon. Saxonetti so bili s svojimi 49 ccm
dovolj močni. Problem pri njih je bil v tem, da so bile pogonske zadeve premočne, trgale so se napere - špice. Pri
nas imamo v enem okvirju kolesa wandererja. Wanderer je
bila tovarna, kjer so izdelovali tudi motorje in avtomobile.
Vsa kolesa imamo še vedno pri hiši. Iz našega hriba je
šlo zelo malo dol. Mogoče kakšen avto, ki ga je kupil sin,
drugače vse, kar je starodobnega, ostaja.
Potem se je pa začelo! Kjerkoli smo zagledali »starino«, smo jo rešili propada. S prijatelji smo marsikaj tudi
kupili. Že pred ustanovitvijo kluba smo obiskovali sejme
v Münchnu, večkrat smo se odpravili na Češko. V navezi
smo bili s kolegi iz Slovenske Bistrice, spoznavali smo
pristope starodobniške kulture v tujini in spremljali prire-

Vsak pokal je del Matejeve predanosti dirkanju.

prvakom Dancem Hansom Nielsenom, ki je zaradi svoje
nepremagljivosti dobil nadimek »profesor«. Matej se je
lahko pohvalil, da je bil edini slovenski speedwayist, ki je
premagal slovitega Danca!
Kljub temu, da je bil takrat najbolj zaslužen za velikanski vzpon slovenskega speedwaya, ni niti enkrat dobil
povabila (Wild Card) organizatorja slovenske Grand Prix
dirke v Krškem!
Oče Vili in mama Angelca sta leta 2012 na svojem
domu odprla spominski muzej z Matejevimi pokali, fotografijami in športno opremo. Vsakega zainteresiranega
ljubitelja speedwaya bosta z veseljem sprejela na Lavrici, Srednjevaška ulica 21 in ga popeljala skozi Matejevo
uspešno športno pot. (Napisal: Rajko Gorjanc)

ditve v Sloveniji: TT rallyje in rallyje Tehničnega muzeja.
Tu so bila prav zanimiva vozila, vozila, ki ne obstajajo
več, ali so šla v tujino. Včasih se morda sliši grdo, če pravim: »Največjo škodo v starodobništvu je naredil fičo!«
Ljudje, ki so imeli starodobna vozila, se niso zanimali za
njihove znamke. Zanimalo jih je le, da so dobili dovolj denarja, da so si lahko kupili fička. Denar od starodobnikov,
ki so se za vedno odpeljali v tujino, se je prelil v fička,
postal si mobilen. To se je dogajalo konec 60. let in takrat
se je naredilo ogromno škode.
Na pobudo g. Franca Furlana, ki je imel največ idej
o starodobništvu, smo ustanovili klub, ki letos praznuje
20. obletnico. Franc Furlan je bil velik ljubitelj starodobnih motorjev, v svoji zbirki jih je imel preko 30. V Go-

Jawa, letnik 1976

ROK FERENGJA
Avtomobil Mercedes Benz 250 S, letnik 1966, sem kupil leta 1994 od zasebnika. V letih 1966 - 1977 je bil registriran kot vojaško vozilo. Uporabljali so ga za spremstvo.
Restavriranje je trajalo štiri leta, od 1994 do 1998. Leta
2003 sem se preselil v občino Škofljica in se takoj včlanil
v klub. Rad se udeležim majskega Vseslovenskega srečanja ljubiteljev starodobnih vozil, nekajkrat sem tudi zapel
in z veseljem bom tudi v prihodnje.

VILI FERJAN
Hčerka Bojana in zet Reza sta me v letu 2013 prijetno
presenetila ob praznovanju rojstnega dne. Kot češnjo na
torti, sem za darilo prejel starodobnika znamke Opel Kadett Standard, letnik 1979. Števec kaže, da je za njim 101
tisoč prevoženih kilometrov. Veteran je še vedno prvotne
barve, potreben je le manjših mehaničnih popravil. Razveselil sem se tudi vseh dokumentov, ki spremljajo Kadetta. Posebno zanimiv je zvezek, v katerem je prva lastnica
skrbno vodila evidenco servisov in tudi dogodkov, ki so se
ji pripetili na cestah.

Mercedes Benz 250S, letnik 1966

FRANC GRUDEN

Opel Kadett, letnik 1979
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Za starejša vozila sem se navdušil že kot najstnik. Leta
1967 sem se zagledal v Fiata 512, letnik 1925. Hotel sem
ga kupiti, o nameri sem povedal doma. Starši so kar prebledeli in me podučili: »Kupi si avto, da se boš lahko vozil. Ne vlači starin domov!«
Zadeva je za nekaj časa obmirovala. Prva starodobniška stvar, ki sem jo dobil, je bil saxonette, to je pomožni
motor v zadnjem kolesu. Podaril mi ga je sorodnik z Gorenjskega. V Nemčiji je delalo 10 različnih tovarn okvirje
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stilni Pri Špančku se nas je zbralo 10 somišljenikov, klub
je bil ustanovljen. Nekaj klubov je bilo v Sloveniji takrat
že ustanovljenih, a smo dosegli precej višnji nivo od njih,
predvsem po zaslugi Iztoka Lipovška. K delu je pristopil
profesionalno in na njegovih idejnih zasnovah klub deluje
še danes.
Sina Gregorja zanimajo bicikli. V tem smo kar nekam
zanesenjaško usmerjeni. Gregorja vlečejo tudi vojaške vozila. Ima dva džipa: Willysa in Forda, čeprav sta še v fazi
obnove. Willys ima obnovljen okvir z motorjem, karoserija še čaka. Ford je še v celoti v delih. Andrej se je navdušil
nad Mini Morrisom, eden je vozen, drugi je v obnovi, v
rezervi je Peugeot.
Messerschmitt je bil moja dolgoletna želja. Spominjam se ga iz rosnih otroških dni. Otroci smo hodili v šolo
na Škofljico. Na Špici je bil zdravstveni dom in tam sem
opazoval parkiranega Messerschmitta gospoda župnika iz
Želimelj, ki je hodil k zdravniku. Otroci smo ga božali
in hodili okrog njega. To so bile sanje. Te sanje so se mi
uresničile leta 2000. G. Furlan mi je povedal, da je Messerschmitt naprodaj na Pohorju. Takoj sem se zapeljal tja.
Revež je bil v drvarnici, ves razmontiran, v kosih. Premetavali smo drva, skupaj smo zbrali vse dele. To je model
KR 200, letnik 1955, izdelovati pa so ga začeli leto poprej.
Pripeljal sem ga domov. Oba sinova, Gregor in Andrej,
sta bila zelo aktivna. Zložila sta ga skupaj tako, da na prvih fotografijah kar dobro izgleda. Sestavljen je bil praktično samo za fotografiranje. Obnova je trajala dve leti,
čisto fertik pa še ni. Treba je dokončati samo še električno napeljavo, dela je za nekaj ur, a Andrej si vedno najde
kaj drugega. Messerschmitt je še vedno nevozen in čaka
v garaži. Želje po vožnji so, a ne vem ali je trikolesnik
premajhen ali jaz prevelik. Iz prospektov je razvidno, da
se lahko z njim pelje družina z enim otrokom ali dva odrasla s potovalnim kovčkom. Messerschmittov KR 200 je
bilo narejenih 20 tisoč. Takega ima samo še Boris Klanfer
v Mariboru, baje je v Celju še eden, a nikoli viden. Cene
teh trikolesnikov, takoimenovanih kabinskih skuterjev, so
za naše razmere astronomske. Zanimivo je tudi, da je to
edino vozilo s priročnikom za vstopanje.

Nakup starodobnika v slabem stanju.
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Messerschmitt pred restavriranjem.

S Prago, letnik 1928, je bilo tako. S Klopčičem smo
se v nočnih urah podali na Nizozemsko. V salonu je bilo
naprodaj blizu 100 avtomobilov. Eden izmed prodajalcev
je omenil, da imajo tudi Prago. Pokazal mi je fotografijo,
avto je izgledal dober, dogovorili smo se za sprejemljivo
ceno in sem jo kar kupil. Doma pa ni bila fotografija, bila
je drugačna »slika«. Avto je bil obnovljen tako, da so z
njim lahko snemali filme. Deli iz jesenovega lesa so bili
gnili, naredili so jih s cement kitom, pravzaprav so kar zidali. Precej smo se trudili, da smo kit poštemali in dele dali
narazen. Popolnoma na novo je potrebno narediti vse dele
iz lesa, lesno konstrukcijo nad šasijo - čoln. Isti problem
kot pri elektriki trikolesnika. Domači mizar nima časa,
vzel si ga bo v bližnji prihodnosti. Andrej bo avto odpeljal
na Dolenjsko, preko zime naredil lesen »čoln« nad šasijo,
nato ga bomo oblekli v pločevino.

V letu 1995 sem obnovil 10 Petrolovih bencinskih
pump (črpalk). V zraku je bilo polno idej, kaj bo vse nastalo, a nastalo ni nič. Petrol je odstopil od projekta, bencinske črpalke je prevzel Tehnični Muzej Slovenije Bistra.
Kar je bilo namenjeno za odpad, sem pospravil in odpeljal
domov, nekaj je obnovljenega, nekaj bo še. V naši garaži se najdejo tudi stare kante. Nafta, ko ti nafta zadiši, si
pravi. Po 43 letih ti mora zadišati. V tem poslu sem bil od
vajenca do penzionista. Izučil sem se za strojnega ključavničarja, vzdrževalca črpalk. Leta 1965 je bil drug svet.
Nafta te potegne, postane obsedenost, zasvojen si za vse
življenje.

Praga Alfa XII, letnik 1928
Messerschmitt KR 200, letnik 1955

Messerschmitt AG je bilo nemško letalsko in avtomobilsko podjetje, znano po vojaških letalih iz 2. svetovne
vojne. Leta 1989 ga je odkupilo podjetje DASA, danes
EADS.
Ford Escort, letnik 1971, je avto, s katerim se vozim
na starodobniška srečanja. Kar dobro laufa, a včasih me
pusti tudi na cedilu. Na cesti sem ostal v Vodicah, letos pa
je 200 m pred domom pokazal svojo neposlušnost. Očitno
se z njim ne ukvarjam dovolj.

Ford Escort, letnik 1971

V nemški knjigi sem zasledil, da ima Praga veliko delov, ki jih drugi avtomobili nimajo. Na obisku muzejev v
Pragi sem izvedel, da je bilo pred vojno 120 delavnic, ki
so delale karoserije. Zaradi tega vseh modelov ni nikjer
prikazanih.Včasih se najde strokovnjak, ki trdi, to pa to ni
originalno. To je težko dokazljivo, ker je bilo toliko delavnic in vsaka je delala po svoje.
V garaži je našla prostor tudi Zastava 750, letnik 1969.
Delati so jih nehali konec leta 1968, ima še male lučke,
vrata so že obrnjena.

Moto Guzzi Airone 250, letnik 1948; Franc Gruden je obnovil bencinsko črpako, nahaja se v muzeju na Jesenicah.

Zastava 750, letnik 1969

Moje želje? Želja je še in še! Ena izmed njih je Renault, viden v Tehniškem muzeju v Zagrebu. V mislih se
mi plete avtocisterna International iz leta 1917, videna v
Belgiji. Ima isto obliko kot Renault, ista maska, kiler pred
armaturo. Zadaj ima ročno pumpo, tako da lahko direktno
pumpa v avtomobile. To je spet iziv »nafta«! Ko bi le imel
prostor. Toliko je tehnične dediščine, ne moremo je zavreči. Morda bo nekoč kateremu prav prišla.
Razočaran sem bil ob novici, da so na Lisičjem podrli štale in naredili parkirne prostore. Naša davna klubska
želja je bila, da bi iz njih uredili prostore za srečanja in
hrambo starodobnikov in še zgodovini bi nekaj ostalo. V
tujini imajo klubi velike prostore, ki jih koristijo pozimi
ali v njih razstavljajo vozila. Take prostore imajo tudi v
Slovenski Bistrici, mi imamo le želje.
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Ena izmed želja je vzpodbuditi mlade, klub morajo voditi mladi, kar je najbolj realno. V klubu je povprečna starost višja kot 55 let. Želimo si mlajših, a ti imajo trenutno
druge skrbi. Svet se vrti drugače kot takrat, ko smo bili
dvajsetletniki.
Vodenje kluba mi je zaupano že 20 let. Do izteka mandata sta še dve leti in takrat bom to mesto prepustil mlajšim. Ob organizaciji letošnjega jubilejnega srečanja, ob
pridobitvi 16. dovoljenj, sem premišljeval, da bi morda izbrali drugačno obliko druženja, o tem se bomo dogovorili
na sestankih.
V klub je včlanjena vsa družina. Rabil sem jih, ne
obvladam računalnika, zaprosil sem ženo Ani in hčerko
Tino, fanta priskočita na pomoč fizično, pa še navdušena
sta nad starodobniki. Sam ves svoj prosti čas porabim za
starodobna vozila in drugo tehnično dediščino.
Vozila v muzeju mirujejo, so negibljiva, mi pa jih želimo približati ljudem, zavrteti čas nazaj.

FRANCI GLAVIŒ

FRANC GOLOB

Osebni luksuzni coupe Lincoln Continental Mark V.,
letnik 1979, je bil kupljen v Kanadi, v Torontu, od prvega
lastnika. Prevoženih je imel samo 28.000 km. Kot velik
ljubitelj ameriških avtomobilov sem zelo ponosen nanj,
zato vestno skrbim za njegovo vzdrževanje. Vožnja z njim
je pravi užitek, skupaj sva prevozila dodatnih 13 tisoč km,
tudi po trasah promocijske vožnje OTC Škofljica. Avtomobil je še popolnoma v originalnem stanju. Njegova prostornina je 6556 ccm, moč 123 kW, V8. Glede opreme še
danes prekaša marsikateri sodoben avto (avtomatik, električni sedeži in šipe, katalizator, avtomatska štiri polna
klima....). Ford Motor Company je proizvajal ta model v
letih 1977 do 1979.

Norton 40 Internacional, letnik1938

BMW R12, letnik 1938

MIROSLAV GLOBOŒNIK

Lincoln Continental Mark V, letnik 1979

Fiat 850 Coupe, letnik 1967

MILAN GRUDEN

Fiat 500, letnik 1967
Fiat 508 Balilla, letnik 1934

MG MGB GT V8, letnik 1974
BSA M20, 500 ccm, letnik 1940

Motobecane, letnik 1924

Model, uporaben za šolo vožnje (napis v gotici).
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Iz koliko delov je sestavljen morris? Pravilen odgovor: 6.500.

Bianchi 350 BN, letnik 1934

Moto Guzzi Lodola, letnik 1958

Z Gilero na spretnostni vožnji v Kočevju.
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TONE GRADIØAR
S Tonetom in ženo Yvono sva se Francetom pogovarjala v njihovi družinski hiši, kjer imajo svoje prostore tudi
starodobniki na dveh ali štirih kolesih.
PRETEKLOST V SEDANJOSTI
VOLVO AMAZON
Mladi in avantur željni Tone je v Dalmaciji kot radiovezist in telegrafist na rušilcu Pula spremljal Tita in druge
znane osebnosti od Ben Bele, Naserja, Hruščova. Tri leta
je v mornarici potoval od Afrike do Aleksandrije, Cipra,
Alžira.
Odločil se je zapustiti domače ognjišče na Velikem
Osolniku. S prijateljem se je odpravil v svet iskat boljšo
prihodnost, na večer pred odhodom pa je postal še krstni
boter. Z vlakom se je pripeljal na Švedsko. Ta se mu je
zelo priljubila, Švedi so imeli Slovence radi zaradi njihove
marljivosti pri delu. Na Švedskem je bilo Tonetu všeč, in
zarekel se je, da se nikoli več ne vrne domov. Po dveh letih
se je v duši oglasilo domotožje, dobil je pet tednov dopusta. Ob povratku na Švedsko, se je ustavil na črpalki Teplice na Češkoslovaškem. Parkiral je svoj Volvo Amazon,
letnik 1960. Na Švedskem ga je kupil v januarju 1967, saj
je v silvestrski noči 1966 razbil svojega hrošča. Na črpalki
je delalo ljubko črnolaso dekle, Yvona. Tone pri sebi ni
imel kron, mahnila sta jo v menjalnico bližnjega hotela.
Istočasno sta ob kavi in soku drug drugemu podarila svoji
srci. Po plačilu goriva, je Tone peljal Yvono k njej domov,
staršem je predstavila Jugoslovana – nato so pisma romala
gor in dol iz Švedske in Češkoslovaške.
Volvo Amazon je zgodba zase. Z njo se je Tone vozil na
Švedskem, po levi strani. Bil je tudi avto, s katerim je po
gozdnih poteh Yvono učil voziti. Bil je avto njunih mladih
romantičnih dni. Yvona je zapustila domači kraj, sledila je
zapeljivemu Tonetu in njegovemu Volvu. Ta ju je popeljal
k poroki, stare konzerve so ropotale za njim.
Leta 1968 je Tone podaril Volva ženinemu očetu, z
njim se je vozil do svoje smrti, leta 1988. V dežju se ni
nikdar podal na cesto. Ker je bil Volvo poročni avto, si ga

Volvo Amazon, letnik 1960
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je kot dediščino Yvona zaželela nazaj. Poročila se je njuna
mlajša hči, starša sta ji kot poročno darilo izročila Volva.
Hčerko je neki dan obšla pregrešna misel o njegovi prodaji, zato sta se z očetom dogovorila, da mu ga vrne nazaj,
saj se mu kot ljubitelj starodobnikov ne more odreči. Poleg tega je Volvo avto njunega življenja, življenja njunih
dveh hčera in vnukov.
Srce grafitno sivega Volva Amazon je še vedno v originalnem stanju, čeprav so njegova kolesa prepeljala pol
milijona kilometrov cest in gozdnih poti. Nikoli pa Gradišarjevih Volvo ni pustil na cedilu. Volvo je traktor, neuničljiv, hiter in zanesljiv. S porabo 8 do 9 litrov goriva
doseže hitrost do 160 km na uro.
Volvo Amazon je dobil ime po bojevnicah iz grške mitologije in zdi se, da sta bojevnika tudi Yvona in Tone.
Trudita se ostati skupaj z Volvom in ob gledanju obledelih
črno belih fotografij iz stare pločevinaste škatle obujata
spomine.
14. aprila 1927 je iz tovarne v Goeterborgu na Švedskem zapeljalo prvo vozilo OV4. Suhoparno ime je tedaj
dobilo vzdevek Jakob in s tem vozilom je bil rojen Volvo.
Jakob je imel vodno hlajeni štirivaljni motor s stoječimi
ventili in gibno prostornino 1944 ccm. Vozilo je doseglo
hitrost 60 km na uro. Lesena karoserija v obliki kabrioleta je bila prevlečena s pločevino. Avto je imel trpežno in
stabilno šasijo, karoserija pa ni sodila v švedske klimatske
razmere, zato so pozneje zasnovali limuzino. V tem letu,
letu 1927, je Henry Ford prenehal izdelovati priljubljeni
model T.
Leta 1944 je bil pri Volvu predstavljen model VP 444.
Ljudje so se drenjali in vplačali 10.181 vozil od predvidene serije 12.000. Vozila, ki so bila vplačana ob predstavitvi, so za tovarno predstavljala čisto izgubo, saj je cena od
vplačila do izdobave v treh letih narasla za 66 %.
Volvo Amazon je vozilo srednjega razreda, izdelovali
so jih med julijem 1956 in julijem 1970. V 14. letih je bilo
izdelanih 667.323 primerkov, medtem ko je bilo prej v 21.
letih izdelanih 440.000 vozil PV 444 in PV 544.
Za Volvo Amazon je značilna znamenita maska hladilnika in padajoči pokrov prtljažnika. Vozilo je oblikovano
po vzoru italijanskih, britanskih in ameriških vozil tistega
časa. Njegova teža je 1.089 kg, dolžina 4.394 mm. V nekaj
prvih letih je bil na voljo le 4-vratni, nato je bil predstavljen tudi zelo popularni 2-vratnik. Leta 1959 Volvo Amazon in PV 544 postaneta prvi vozili s standardno opremo
tritočkovnega varnostnega pasu na sprednjih sedežih.
AERO 500
Tone in Yvona sta se leta 2002 odpeljala v Marjanske
Lazne na Češkem, pogledat motor Triumpf, katerega sta
tudi kupila. Motorja še nista plačala, zazvonil je telefon.
Poklical ju je poslovni partner in znanec in jima razložil,
da je v Taboru naprodaj krasen avtomobil Aero. Nista se
obotavljala, takoj sta ga šla pogledat. Sprejel ju je starejši
gospod. Mali rdeči kabriolet je bil Tonetu takoj všeč, še
bolj pa ženi. Tone je skušal barantati za ceno, pa ga je žena

pocukala za rokav: »No, no, nikar tako ne glihaj! Nekaj
lepega pa si lahko privoščiš za svoj jubilej. 60 let praznuješ samo enkrat.« In kaj je hotel, založil je krone in po
mesecu dni prejel vse potrjene dokumente. Na Škofljico
ga je pripeljal skupaj s tovorom šamotne opeke. Tone pravi: »Razložil sem ga, postal sem presrečen lastnik vozila
Aero 500, letnik 1928. Sedel sem vanj in se takoj zapeljal po Dolenjki, zadovoljen sem se bahal pred prijatelji
in znanci!«
Aero je restavriran. S svojo živo rdečo barvo, desnim
volanom, hupo pri lučeh, je atrakcija srečanj na Škofljici.
Vozilo ima kolesa z žičnimi naperami-špicami. Izdelano je
bilo 1.500 vozil v različicah roadster, cabriolet in coupe.

jo številno občinstvo, nekateri so si Tatro 57 ogledovali
tudi z rokami.

Tatra 57, letnik 1932

Aero 500, letnik 1928

Tone je ponosen tudi na to, da je z Aerom odpeljal Saša
Hribarja na podelitev Viktorjev, razstavljal ga je tudi v Železniškem muzeju v Ljubljani.
TATRA 57
Tatra 57, letnik 1932, črne barve, je bila kupljena leta
2001 na Češkem. Tak avtomobil je Tone prvič videl pri
ženinem bratu, enakega je našel tudi zanj, v zapuščeni baraki. Šlo pa je nekako takole; šel, videl, kupil, registriral
in odpeljal v Teplice na popravilo. Vozilo se je restavriralo
dve leti, a na koncu je Tonetovo oko opazilo, da dela niso
narejena po njegovih željah.
Naložil ga je na kamion in po dvodnevnih carinskih
zapletih pripeljal na Škofljico k mojstru Juvancu. Ta si je
s tobakom natlačil »fajfo«, puhnil dišeč dim in se lotil popravila od nule, kot se temu reče. Opravil je vsa kleparska
ter ličarska dela in ga pripravil za lakiranje. Tatra 57 je
dobila nov sijaj v temno zeleni barvi. Mojster Juvanc je
Toneta pregovarjal, da mu Tatro proda. Toda Tone je za
poplačilo popravila Juvancu našel Tatro cabriolet. Njuni
Tatri v majskem soncu razveseljujeta ljubitelje starodobnikov ob srečanjih na Škofljici.
Tatra 57 je sodelovala pri snemanju filma z naslovom
Ljubljana je ljubljena, ki predstavlja vojna dogajanja. Voznik je bil Tone, na glavo je dobil pokrivalo, vozil je okrog
Tromostovja in stolne cerkve, posamezni prizori so se snemali tudi po desetkrat. Snemanje je trajalo tri dni po nekaj
ur. Bil je ponosen, srečen, vesel, saj je snemanje spremlja-

S Tatro se večkrat zapelje do Rudnika, do Ljubljane,
tudi do Velikega Osolnika. Tu si je v domači vasi postavil
majhen vikend, kjer so vedno dobrodošli prijatelji škofljiškega oldtimer cluba.
V letu 1850 je tovarno za izdelavo konjskih kočij ustanovil Ignac Suštala in iz te se je razvila avtomobilska proizvodnja v nekdanji Avsto-Ogrski leta 1897. Družba Nesseldorfer Wagenbaufabrik iz Koprivnice na Moravskem
je leta 1896 pri Benzu kupila enovaljno motorno vozilo
in dvovaljni motor za pogon avtomobila z imenom President, ki je pomenil začetek koprivniške avtomobilske
proizvodnje. Leta 1914 je družba začela opremljati svoje
avtomobile z zavorami na vseh kolesih, kar je bilo pred
prvo svetovno vojno nenavadno. Po prvi vojni so v Visokih Tatrah preizkušali tip U2 z motorjem zmogljivosti
48,1 kW. Zaradi odličnih rezultatov so začeli avtomobile
imenovati Tatre in leta 1927 spremenili tudi ime družbe v
Tatra-Wagenfabrik Koprivnice.
Tatra 57 je bila predstavljena leta 1931 kot naslednik
Tatre 12. Zračno hlajeni motor ima 1155 ccm skupne gibne prostornine, 4 valje, 4-stopenjski menjalnik, teža vozila
je 780 kg, največja hitrost je 80 km/h. Ta skromen in preprost avto je osvojil srca mnogih strank, bil je počaščen z
vzdevkom Hadimrška. V letih 1931-1935 je bilo narejenih
5.997 vozil, imenovanih peglezen - žeblička. To vozilo je
okretno, nezahtevno za vzdrževanje, zanesljivo in priljubljeno. Konstrukcija je bila povzeta iz prejšnjih modelov,
razvil je moč 18 kW pri 3.000 vrtljajih na minuto. Vžig je
na akumulator, elektrika je 6 voltna, menjalnik ni sinhroniziran, ima štiri prestave. Mehanska nožna zavora je na
vsa štiri kolesa, ročna zavora je na zadnja kolesa, poraba 8
do 9 litrov na 100 km.
Tone se spominja: »Bili smo v mladih letih, polni trdoživosti in elana. Šel sem s trebuhom za kruhom, v lepše
življenje, v češko mesto Krumlov. Spoznal sem poslovne
partnerje in življenjsko sopotnico. Vzljubil sem tudi starodobna vozila. V sosedovi garaži sem opazil staro Jawo
175, letnik 1936, pa še v voznem stanju je bila. Par dni
sem se posebno spretno sukal okoli žene in ponosno pri-
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peljal domov mojo staro lepotico. Kar nekaj mesecev sem
čakal, da sem uredil vse papirje za izvoz iz Češke, na naši
carini pa se je po novih paragrafih tudi izšlo. Tedaj sem se
tudi včlanil v naš klub, 10. maja 1996.
V garažnih prostorih stoji v originalnem stanju Jawa
250 perak, letnik 1949, tricikel Jawa, oldtimerski zbirki
se je pridružilo vojaško tovorno vozilo Praga CSA, letnik
1948. Moped Tomos pa je moj zvesti sopotnik do bližnje
domače oštarije, kjer s prijatelji v dobrem vinu utopimo
vse skrbi.«
Yvona in Tone sta zbiratelja tudi drugih starin. Še vedno jima je žal za stvari, ki jih nista kupila, ker so se jima
takrat zdele predrage. Tone je kupil staro uro, dobro komaj
za odpad, bila je pregrešno draga. Prinesel jo je domov,
tašča se je prijela za glavo in ga kar naravnost vprašala,
če je malo čez les, ker je za to uro plačal več, kot je bila
takratna cena novega Trabanta.
Ob kramljanju spoznamo, da ima Tone mnogo talentov. S čopičem na platno preliva svoja čustva, njegova
prva upodobitev je naslikana kar na platneno brisačo. Prihodnost Gradišarjevih je obogatena s preteklostjo, polno
lepih doživetij, kolesa njihovih starodobnikov se vrtijo
naprej.

ALOJZ GARVAS

MARJAN GOLOB

Tomos 14TL, letnik 1978
DKW 175, letnik 1932

Pred 70-imi leti, no, ko bo izšel ta članek, bo teklo že
71-to leto od usodnega 6.6.1944, imenovanega dneva D,
je izkrcanje zavezniških sil v Evropi spremenilo potek
druge svetovne vojne. Za desant in vso podporno opremo
so zavezniki zbrali 7.000 ladij. To je bila največja plavajoča armada na svetu.
Stara klapa ljubiteljev legendarnih jeepov in zelene
barve, si je že pred petimi leti zaželela ponovno snidenje
na okrogli obletnici dneva D. V jeseni leta 2013 smo na
okvirnem sestanku dobili približno številko udeležencev
odprave. V želji po čim večji udeležbi smo se združili s
prijatelji iz drugih klubov starodobnih vozil ter organizirali nadaljnje sestanke. Pohiteli smo z rezervacijami in vsem
potrebnim za potep. Prevoz naših konjičkov in letalske
karte niso bile problem, zataknilo se je pri rezervaciji prenočišč. Seveda, bližala se je okrogla obletnica in pričakovati je bilo tisoče ljudi, ki naj bi prišli iz celega sveta. Po
nekaj tednih iskanja je bila tudi ta ovira premagana.

IVO GORØE

ZVONIMIR GANTAR

Pred odhodom je bilo potrebno poskrbeti še za naša vozila. Prijatelj
Vojko se je počutil kot dežurni zdravnik, saj smo ga klicali in se
dogovarjali za datume pregledov. Kljub dobri pripravi vozil je kakšen
del tudi odpovedal.

Motorno kolo DKW 175S, letnik 1956

Fiat 500, letnik 1967

ANDREJ GRMOVØEK
GREGOR GRUDEN
NORMANDIJA 2014

Ženski del odprave je imel polne roke dela s pripravo
peciva in ostale prehrane za 11-dnevno bivanje v Normandiji. Spomnili smo se lepih trenutkov izpred let, ko nam je
želodčke polnil Stanko iz svoje mobilne poljske kuhinje.
Prosili smo ga, če nam jo je pripravljen posoditi in naš
dobri Stanko je takoj, brez oklevanja privolil.
V četrtek popoldne smo pet jeepov in dodge-ja s prikolico in kuhinjo naložili na tovornjak. V soboto zjutraj
pa še mi na letalo. Po slabi uri in pol letenja, smo že bili
pred svojimi zelenci v Parizu. Brez fotografiranja pariških
znamenitosti ni šlo.

Alfa Romeo Giulia 1300TI, letnik 1966

Fiat Topolino C, letnik 1949
Zastava OTC Škofljica na atlantski obali, na obali Normandije.
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Postanek na Elizejskih poljanah, najznamenitejši ulici na svetu.

247

Naše začasno bivališče je bilo v idilični hišici v vasici Manvieux in je
še dodatno pripomoglo k vzdušju izpred 70-ih let.

Vožnja mimo 324 m visokega kovinskega Eifflovega stolpa, zgrajenega
v letu 1889.

Pot pod kolesa in že smo se bližali cilju prvega dneva, mestecu Evreux. Po prvi noči smo preizkusili usposobljenost naših članov v pripravi zajtrka v mobilni kuhinji.
Uspelo je, nad hrano smo bili vsi navdušeni.
Na poti proti Normandiji smo bili prijetno presenečeni.
Iz vseh smeri so prihajala razno razna vojaška vozila z
istim ciljem – počastitev junakov izpred 70-ih let. Prijazni pozdravi in nasmehi so nas spremljali preko celotnega
popotovanja.

Cilj se nam je vse bolj bližal, s tem pa tudi naše navdušenje ob
pogledu na okrašene vasice in mesta. Hiše so bile okrašene z
zastavami, cvetjem in slikami.
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Celo območje je bilo posejano z ogromnim številom
vojaških kampov in neštetimi vojaškimi in drugimi starodobnimi vozili.
V naslednjih dneh smo po skrbno pripravljenem načrtu
obiskovali znamenitosti, muzeje in obeležja. Posebno poglavje bi lahko bili tudi obiski sejmov, kjer si lahko kupil
vse, kar je povezano z našim hobijem.
Začeli smo z obiskom Pointe du Hoc, skalne pečine,
kjer so še po 70-ih letih vidni ogromni kraterji, ki jih je
ustvarilo obstreljevanje zavezniškega ladjevja. Na tem
delu se je izkrcala znamenita ameriška enota Rangerjev z
nalogo onesposobitve topov, ki bi lahko uničila velik del
zavezniških ladij. Ob ogromnih izgubah je bil ves trud zaman, saj topovi še niso bili nameščeni.
Obisk angleškega sektorja je obsegal ogled muzeja komandosov v Ouistrehaimu in znamenitega muzeja v Benouville, posvečenega angleškim padalcem.
V slikovitem mestecu Sainte-Mare-du-Mont se nam je
zazdelo, da smo padli v časovni stroj. Okoli cerkve, ki je
na rahli vzpetinici in obkrožena s cesto, rahlo vzdignjena
kot na majhnem otočku, so bili postavljeni šotori ameriške
vojske, vojaki, vozila, orožje in civilisti, oblečeni v oblačila iz 40-ih let. Nepozabno ....

Precejšnja kolona je napovedovala ogromen obisk ameriškega
vojaškega pokopališča v Collevile-sur-Mer, ki je bilo zgrajeno v
spomin vseh ameriških vojakov, ki so v Evropi med drugo svetovno
vojno izgubili življenje. Pogled na 9.387 grobov človeka dodobra
pretrese.

Cerkev v Sainte-Mare-du-Mont.

Nekaj kilometrov od našega štaba v Longues-sur-Mer je ostalo nekaj
dobro ohranjenih bunkerjev z 150 mm topovi za obrambo Atlantskega
zidu, ki ga je med drugo svetovno vojno zgradil Tretji rajh, da bi
preprečil zavezniško izkrcanje v zahodni Evropi.

Tabor okoli cerkve v Sainte-Mare-du-Mont.

V najbolj obleganem mestecu Sainte-Mere-Eglise je bilo gibanje
skoraj nemogoče. Vanj se je zgrinjalo ogromno število reinkarnatorjev
(posnemovalci vojakov II. svetovne vojne), veteranov in njihovih
svojcev ter vojakov sedanjih vojska. Največ fotografiranja je bila
deležna lutka, ki visi v spomin na padalca, kateri je pristal ravno na
cerkvenem zvoniku.

Ob obisku plaže, z izkrcevalno kodo Utah Beach, so nas preletavala
avtentična letala C47 (Dakote) iz katerih so skočili padalci.
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Zaradi ogromnega števila obiskovalcev so na dan
obletnice francoske oblasti izdale posebne nalepke, ki so
omogočale vožnjo. Na našo srečo nas je na to opozorila
prijazna lastnica našega začasnega domovanja in nam jih
je tudi priskrbela.

Večer pred obletnico je bil vzdolž cele obale postavljen sinhroniziran
ognjemet.

Tudi malo zabave ....

Večere smo popestrili z odhodom v bližnje mestece
Arromanches. Prijetne večere so nam pričarali orkestri z
izvajanjem glasbe iz tistih časov. Ob pohajkovanju po mestu smo se srečevali z veterani, ob kozarčku smo z njimi
kramljali.
Naše normandijsko potepanje je kar prehitro minilo.
Zapustili smo ga v upanju na ponovno snidenje čez nekaj
let....
Za pisano besedo sta poskrbela Mira Kolbe in Gregor
Gruden, s fotografskim objektivom sta Normandijo doživljala Igor Volk in Igor Verdev.

Zapeljali smo med množico že zbranih vozil. Pogledi so begali med
tanke, tovornjake, oklepna vozila, amfibije in motorje.
Na dan izkrcanja smo se odpeljali na plažo bližnjega Arromanchesles-Bains-a. To je bilo eno od mest, izbrano za izdelavo začasnega
sidrišča.

Po pontonskih mostovih so speljali prve oskrbovalne poti. Pristanišče
je bilo narejeno iz ogromnih betonskih blokov, ki so jih z ladjami
privlekli iz Anglije, jih tu potopili in so služili kot osnova za
pristanišče.

Za vsakega se nekaj najde.

Z našo mobilno kuhinjo smo bili prava atrakcija. Na čudovitem delu
ob obali smo jo »zasidrali« in že čez nekaj minut so okolico preplavile
omamne dišave z žara.

Dogajanje je popestrila angleška vojska s svojimi novodobnimi
izkrcevalnimi vozili.

Posebni užitki so bili v vožnji po normandijskem pesku v času oseke.

Ali imamo vse s seboj?
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Prva pomoč za kolesarje. V 30-ih letih jo je imela
vsaka dobra gostilna.
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JANKO HOLOBAR

NSU Pretis 1000C, letnik 1971

Leta 2005 sem kupil redek in prestižen avto Mercedes 124 cabrio, model 320, letnik 1993, od g. Dolinška
iz Preddvora. Avto je bil izdelan za italijansko tržišče in
prodan šele dve leti kasneje. V Sloveniji je bil prvič registriran leta 1997. Pri nakupu sem ugotovil, da je bil zadnji
servis narejen nazadnje pri 60.000 km, prevoženih pa jih
je imel že 140.000. Narejen je bil obsežen servis. Poleg rednega servisa je bila opravljena zamenjava zavornih ploščic, kompletne električne napeljave na motorskem delu,
električne avtoradio antene, gum in akumulatorja. Karoserijski del pa je bil v odličnem stanju. Avto je bil izdelan z
maksimalno opremo in avtomatskim menjalnikom. Imel
je tudi predpripravo za vgradnjo plinskega sistema, zato
sem se odločil tudi za to predelavo. Trenutno ima prevoženih 161.000 km, še nikoli me ni pustil na cesti. Leta 2013
je pridobil certifikat oldtimerja-youngtimerja, ker so bili ti
modeli izdelani v majhnih serijah, večinoma po naročilu.
Model 124 se je proizvajal med letoma 1985-1995, Cabrio
verzija pa šele od leta 1992. Član OTC Škofljica sem od
leta 2005.

Aston Martin DB6, letnik 1967

BMW Krauser MKM, 1000 ccm, letnik 1986; izdelanih je bilo 277
kosov med letoma 1980-1986.

ANTON HENIGMAN
Daimler DB 18, letnik 1952

Ford Jeep GPW, letnik 1945

ANDREJ GRUDEN

Mercedes Cabrio, model 320, letnik 1993

Moto Guzzi Nuovo Falcone, letnik 1972
Bentley S1, letnik 1955

SAØO HROVAT

DUØAN HENIGMAN
DANILO HENIGMAN

Mini cooper MK II, letnik 1974

Rolls Royce Wraith Muliner, letnik 1939
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BMW R68, 600 ccm, letnik 1955; izdelanih je bilo 1453 kosov

Zastava 750, letnik 1970, obnovljena v letu 2009
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MARJAN HRIBAR

Mercedes 170 DS, letnik 1953

ANTON IVANETIŒ

Fiat 500 C Belvedere, letnik 1953

BOÆIDAR JEREB
ŠKODA POPULAR
Avto sem kupil po naključju v juniju 1995 od Lada
Margona. V mojem lokalu na Vrhniki je gostom ponosno
pokazal fotografijo rdečega starodobnika. »Ta bo moj!«
sem sklenil. Kot maček, ki se vrti okoli vrele kaše, sem
navezal stik z Ladom. Da ne bi spoznal moje velike zagretosti, sem moral svoje navdušenje nekoliko prikriti. A že
v naslednjem koraku, ki sem ga naredil, je bilo očitno, da
sem zagrabil kot pes za kost. Zaklenil sem igralnico, šla
sva pogledat avto v šupi, kupčija je bila sklenjena, pogajanj pa ne bom razkrival.
Navezal sem stike s Čehi in Slovaki, mesec kasneje me
je pot peljala na Slovaško do gospoda Ivana Pollaka v Malacky. Z blindiranim avtom, ki ga je kupil od romunske
vlade, sva nadaljevala pot na Tatre, kjer sva se udeležila
relija. Na poti je Ivan ugotovil, da ne dela vseh osem valjev, sedež sovoznika je bil neudoben, zato sem bil prav
»vesel«, da sva se vrnila in zamenjala avto za udoben dvosed.
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Poln informacij in spoznanj sem z veliko vnemo začel
z restavriranjem moje škodičke. Oborožen s fotoaparatom,
beležko in orodjem sem jo razstavil v 102 urah. Žalosten
sem ugotovil, da motor ni originalen, menjalnik ne opravlja svojih nalog. Vendar je bilo dovolj lepo ohranjenih
originalnih delov za začetek obnove.
Speskano podvozje in pločevino sem takoj zaščitil s
temeljno dvokomponentno barvo. Poiskal sem kleparja,
sam se se lotil obnove lesenih delov, ki jih ni prav malo.
Izbiro pravega lesa in grobo izdelavo sem prepustil bližnjemu mizarju. Po 69 urah mi je uspelo lesene dele fino
obdelati in prilagoditi vse kose, le les v vratih sem pustil
za kasneje.
Zamenjati sem moral motor. Bivši lastnik mi je originalni motor dal v zaboju, vijake v vrečki. Glavna gred je
bila poškodovana in rjasta, karterja nismo našli, konektorja ni bilo nikjer. Začela se je trnova pot sestavljanja motorja. Glavna gred je bila dvakrat na hard kromanju, delat
sem dal karter in konektor. Kupil sem ležajno zlitino in
dal starejšemu mehaniku uliti ležaje. Ko sem razstavil motor, sem ugotovil, da to delo ni obrodilo rezultatov. Pomoč
sem iskal na Češkem. Po tretjem pismu sem dobil odgovor in shemo zavor, vendar za škodo popular letnik 1939.
Le-ta je imela hidravlične zavore po shemi iz leta 1937.
Prejel sem tudi izpisek iz matične knjige in skico ventilov.
Izvedel sem, da so tovarno, kjer so izdelovali »popularke«
leta 1943 izropali in zažgali. V času od februarja 1935 do
septembra 1938 so naredili 21.307 avtomobilov, avtobusov in tovornjakov, to je, verjeli ali ne, 15 na dan.
Za restavriranje mi je začelo primanjkovati denarja in
časa. Pavzo sem namenil izobraževanju in zbiranju podatkov o moji škodi. V literaturi sem zasledil, da je škodo Popular Monte Carlo tovarna iz Mlade Boleslave poklonila
prestolonasledniku Petru Karađorđeviću. Mladi kraljevič
jo je kmalu razbil na ovinkasti cesti, ki vodi iz Zake na
Bled. Poškodovano vozilo je kupil lastnik tovarne Utok iz
Kamnika, po vojni se je za njim izgubila vsaka sled. Škodo Popular je vozil tudi najboljši češki nogometaš vseh
časov, František Planička. Nemška vlada je med protektoratom na Češkem imela v lasti več škod, v voznem parku
nemške armade je bilo najmanj 20 populark.
Po dveh letih me je spet prijelo, intenzivno sem se lotil
motorja in menjalnika. Vžgal sem motor, zataknilo se je pri
kardanu in menjalniku. Kardan sem uravnal, pri menjalniku nisem dobil pravih sinhronov. Ni mi preostalo drugega kot pot na Češko. Na meji sem kupil nekaj časopisov,
našel naslove odpadov, prav so mi prišle tudi telefonske
številke. Odpad v Zlinu je bil sedma postaja. Zagledal sem
škodo, predelano v kamionet, zdelo se mi je, da bi bili deli
pravi, a nisem bil povsem prepričan. Dogovor z lastnikom
ni bil nič kaj uspešen, zahteval je, da odkupim cel avto.
Sonce je zašlo, prespal sem v bližnjem hotelu. 4. decembra 1998 se prebudim, noč je nasula 30 cm snega, kako
sem ga bil »vesel«. Šraufal sem do poznega popoldneva,
se poslovil od prodajalca in skoraj brez postanka vozil do
doma. Ne morem vam opisati sreče in veselja, ko se po
2.156 km pripelješ domov in so vsi deli ustrezni, dobro

ohranjeni. Že naslednji dan sem vse potrebno za menjalnik
odpeljal k mehaniku, vse ostale dele sem skrbno očistil in
shranil v omaro.
Po dveh mesecih sem z natančnostjo začel sestavljati
motor, kardan, menjalnik in diferencijal. Hardi zglobi so
mi delali preglavice, slabo uravnotežen kardan sem moral
zavrniti.
V maju 1999 sem poskusno zagnal motor, kardan in
menjalnik. Veselje je bilo nepopisno, vse skupaj je lepo
steklo. Opazoval sem delovanje motorja in menjalnika
z diferencialom. A ne dolgo. V menjalniku ni bilo olja,
diferencial je zablokiral, motor se je ustavil. Ali si lahko
predstavljate moj pogled in občutke, ko sem strmel v suhe,
zlomljene zobnike? Za ureditev podvozja z motorjem z
vsemi dodatki, zavor, volanske gredi, sem potreboval še
sedem mesecev oziroma 216 ur. Pojavil se je nov problem
z motorjem. V glavo nisem dobil zadostnega pritiska olja,
pri višnjih obratih ni deloval kot bi moral.
Probleme okrog motorja sem pustil za kasneje, posvetil
sem se ličarskemu delu. Kleparskega dela na pločevini je
bilo samo za 54 ur. Kar nekaj ličarjev, ki sem jih obiskal,
je »imelo preveč dela«. Končno najdem ličarja, oglasil se
je pri meni, dogovorila sva se. Naložim avto na prikolico,
ga odpeljem do delavnice, premislil si je glede cene in z
avtom sva jo mahnila domov. Nekaj tednov kasneje sem
škodo zapeljal v drugo ličarsko delavnico, tam je bila kar
pet mesecev.

Škoda Popular, letnik 1938

Vso agonijo okoli motorja je končal zdaj že pokojni
gospod Brenčič. V trgovini me je pocukal za rokav in povprašal o škodi. Vse sem mu razložil, probleme je bil v hipu
pripravljen rešiti. Po treh dneh njegovega dela, sem Škodo
Popular odpeljal na žegnanje, ki smo ga kar dobro zalili.
Maja 2005 sem popularko registriral. Porabil sem 2.202
uri, prevozil 12.982 km, o denarju pa ne bi govoril.

Obnovljen tudi motor.

Prva opravila pri ličarju.

Med tem časom sem nadaljeval s sestavljanjem podvozja in motorja, počasi mi je začelo primanjkovati volje.
Vsem strokovnjakom je bilo vse jasno, a ko sem jim avto
pripeljal, je bilo vse nemogoče. Motor sem peljal celo v Italijo, da ponovno vlijejo ležaje, vendar brez pravega uspeha. Mojstri kot so bili, so vse kanale, ki povezujejo olje iz
karterja preko ležajev v glavo, zalili z ležajno zlitino.
Končno je v domači delavnici stala moja polakirana
popularka. Bil sem spet poln energije, vsak dan sem del
za delom pritrjeval na avto. So bili tudi dnevi, ko sem že
vgrajene dele razstavil. Motor sem v petih dnevih vstavil sedemkrat, brez vsakih rezultatov. Škodo sem odpeljal
na večji znani servis v Ljubljani, ta vožnja ni prinesla nič
konkretnega, razen fotografiranja z avtom. Motor je pri
večjih obratih še vedno izgubil moč.

Zahvaljujem se vsem, ki so mi kakor koli pomagali pri
restavriranju moje Škode Popular, letnik 1938. V njej brni
originalen 1000-kubični motor z močjo 27 kilovatov. V
njej je 90 % originalnih delov, le prvi odbijač sem naredil
sam, zadnja zavorna luč je dodana zaradi varnosti. Rad
imam svoj avto, z njim se odpeljem na srečanja starodobnikov, zame je eden izmed najlepših oldtimerjev. S Škodo
Popular sva navezana drug na drugega, čeprav je 25 let
starejša od mene. Vesel sem, da sva se našla.

MIHAEL GUSTI JAMNIK
MERCEDES UNIMOG, ALFA ROMEO IN MORRIS
EIGHT SALOON, SOSEDJE NA MOJEM DVORIŠČU
Navdušenje nad legendarnimi klasičnimi vozili Unimog je prisotno med lastniki, vozniki in ljubitelji že od
samega začetka, od leta 1946. Ime Unimog izvira iz naziva »Universal-Motor Gerät.« Unimogi so vozila vseh
oblik in velikosti, vsako je opremljeno za različne naloge
v kmetijstvu, gozdarstvu, gasilstvu in drugih dejavnostih,
možnosti za njegovo uporabo so neskončne.
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Leta 2003 sem v Kočevju odkril Unimoga 2010 U25,
leto izdelave 1953, pri lastniku, ki je vozilo upravljal na
Kmetijskem posestvu v Kočevju. Unimog je bil pri njem
razstavljen 18 let in je čakal popravila. Tast si ga je vedno želel in tudi meni je bil všeč. Kupil sem ga in domov
pripeljal v gajbicah in »lambarjih«. Takrat se je začela veselica. Kupoval sem material, pri nabavi sem se večkrat
zaletel, prehiter sem bil. Nakupil sem preveč novih delov,
»koštalo« je veliko. Razstavil sem vse take stvari, ki si jih
danes ne bi upal. Bilo je pozimi, zunaj mraz, do minus pet.
Pripravil sem veliko kanto, vanjo vlil 50 litrov bencina in
v njem okopal reduktor. V bencin mi je padel nov mobitel,
rojstnodnevno darilo družine in je bil na mestu fuč, kljub
hitri intervenciji.

Podvozje Unimoga

Večino dela sem opravil sam, elektriko mi je obnovil
sodelavec iz Avtoobnove, odličen mojster. Elektrika je obnovljena z eno besedo: stoj in glej. Tudi ličarsko delo je
bilo v moji domeni, razen kabine, za kar sem odštel skoraj
toliko kot za samo vozilo. Na vprašanje o največji prigodi,
lahko odgovorim le to, da sem veliko preplačeval in si delal stroške po nepotrebnem, ker nisem vedel, kako naj se
stvari pravilno lotim. A človek je zagret in takrat ne gledaš
preveč na denar. Obnova je trajala dve leti. Če bi ga prodal, sem si postavil ceno 10 tisoč mark in mojega zaslužka
bi bilo glede na vse stroške za en sendvič na dan, brez da
računam še vsa pota. Uredil sem vse papirje, jugoslovanske dokumente so zamenjali slovenski.

Unimog U25, letnik 1953
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Z Unimogom se udeležujem v glavnem prireditev, vsako leto tudi na Škofljici. Z njim se podam po raznih krajih
Slovenije s Klubom Unimog Žiri. Resda je moj Unimog
že malo v letih, a vseeno mi je nekajkrat služil tudi za
prevoz drv. Poraba goriva je 4,5 litra na delovno uro. Unimog igraje premaga vsako strmino, obvladuje vse terene,
za vožnjo po cesti pa ravno ni. Kasneje sem kupil skoraj
nov Unimog za pol manj denarja.
Delovne stroje Unimog so po vojni iz Nemčije dobile
vse jugoslovanske in slovenske kmetijske zadruge, večje
po dva. Tehnika traktorjev je bila čedalje večja, bili so modernejši, nadomestili so Unimoge, ki so bili predragi za
nabavo in popravilo.
Motor Alfe Romeo

Alfa je v astronomiji oznaka najsvetlejše zvezde v določenem ozvezdju. V avtomobilizmu nosi ime Alfa serija
modelov tovarne Alfa Romeo. A.L.F.A. pomeni A-nonima
L-ombarda F-abrica A-utomobili. Podjetje je bilo ustanovljeno 24. junija 1910. Alfa Romeo je zgodovina avtomobilizma, proizvaja izjemne avtomobile in se lahko pohvali z mnogimi zmagami. Na začetku zgodbe o dirkanju
in dirkalnikih ter njihovih barvah, je bila stvar razdeljena
glede barv. Angleži so imeli temno zeleno, Francozi modro, Nemci srebrno in Italijani rdečo, zaradi Alfa Romea.
Milansko podjetje se je leta 1987 vključilo v skupino Fiat
-Lancia S.P.A. Torino in je tam še zdaj.
Alfa Romeo vozila predstavljajo skladno sintezo športnosti in elegance. Alfa Romeo, letnik 1973, tip 2000 Spider Veloce je moja zvezda. Alfa je avto moje mladosti.
Imel sem jo že leta 1972, takrat je bila skoraj nedosegljiva.
Imel sem želje po Alfi Spider Junior. V začetku leta 2010
me sin pokliče po telefonu: »Ali si še zainteresiran za
Alfo?« »Sem!« V Trnovem je umrl gospod Scagneti, galerist in velik ljubitelj starodobnikov. Naprodaj je bilo več
avtomobilov prestižnih znamk. Alfa Romeo 2000 Spider
Veloce se je prodajala skupaj v kompletu z vespo za osem
tisoč evrov. Kupčija je bila sklenjena brez premišljevanja.
Alfa je bila takoj pripravljena na vožnjo. Izpolnjena je
moja mladostna želja po lepem dvosedu. Z njim se z ženo
Metko brezskrbno podava na cesto, najsi bo to srečanje na
Škofljici, Vodicah in tudi tja, kamor je le najina želja. No,
včasih pa se od doma odpraviva samo Alfa in jaz.

Alfa Romeo 2000 Spider, letnik 1973

Na dvorišču nista samo Unimog in Alfa Romeo 2000
Spider Veloce, ki je ena izmed 16.320 izdelanih vozil.
Družbo jima dela modro črni Morris Eight saloon, letnik
1935. Pogovor med njim in zelenim Morris Eight tourer
- kabrioletom je zabeležen v letu 2010. Pa vas prosim, da
ga preberete.
Za včlanitev v klub starodobnikov me je nagovarjal
prijatelj Franc Gruden, predsednik OTC, že takoj ob ustanovitvi leta 1995, a sem se včlanil šele dve leti pozneje.
Delo športnega komisarja opravljam z velikim zadovoljstvom in se veselim jubileja v letu 2015, ob 20. obletnici
delovanja kluba, v pričakovanju »ene orenk fešte.«

Brata Frenka, izkušenega mehanika, sem vprašal za nasvet. Takole je rekel: »Samo, da je pleh v redu, vse drugo
se da urediti. Pa sem vprašal še brata Petra, avtokleparja
stare šole. Njegov nasvet je bil: »Da so le motor, menjalnik in zavore v redu, vse drugo se da popraviti.«
Zvedel sem vse, samo na priliko je treba počakati. Ta se
je kmalu pojavila. Sosed mi je v pogovoru omenil, da ima
njegova teta v Ljubljani garažiran star avto, ki ga prav nič
ne uporablja. Sama ni vozila, hranila ga je kot spomin na
moža. Pregovoril jo je, da mi je avto prodala, pod pogojem, da ga lahko še kdaj pride pogledat. Avto pač nekaterim ni le stroj za prevažanje in razkazovanje.
To je Fiat 850, letnik 1970. Ne sport, ampak čisto navaden. Želje po takem avtu sem imel, privoščil sem si lahko
samo iztrošenega fička. Zame je bila to čustvena kupčija,
pristal sem na ceno in tudi drugi pogoj. Pa še avto je bil
lepo ohranjen, samo en blatnik je bil malo poškodovan.
Z bratom sva s seboj vzela poln akumulator. Brez velikih težav je vžgal. Odpeljal sem ga iz garaže in preizkusil
zavore. Zavore so prijele, pa nič več spustile. Bratu se je
zdelo, da bi morda spustile, če bi s kladivom potolkel po
zavornem cilindru. Odpeljal sem se do bližnje tehnične
trgovine in se vrnil s kladivom, a brat je težavo že odpravil. Zavore so spustile, a niso več prijele. Delala je le še
ročna zavora. Vendar tudi tako gre. Brat je neregistriran
avto, brez tablic, previdno peljal proti domu. Ob zavijanju
z ročno zavoro ne delajo zavorne luči, zato sem s svojim
avtom previdno vozil za njim. Vse se je srečno končalo,
tudi nobene policijske kontrole nisva srečala.
Od tu naprej je bilo vse zelo enostavno. Frenk je popravil zavore in napravil temeljit servis na motorju, Peter je
zamenjal poškodovani blatnik. Fiat 850 je uspešno prestal
komisijski pregled v klubu in tehnični pregled za registracijo. V jeseni sem se s svojim starodobnikom že udeležil
klubskega srečanja. Z avtom sem zadovoljen, vendar me
moti le to, da na njem sam nisem naredil skoraj nič.

Velorex 350, letnik 1968

JOÆE JANEÆIŒ
STARODOBNIŠKA ZGODBICA
Zgodba o mojem starodobniku je tako enostavna, da
morda sploh ni zanimiva. Ko so na Mestni občini ugotovili, da nisem več za nobeno rabo, so me kot »trajni presežek« poslali na Zavod za zaposlovanje. Tam so potrdili,
da sem »težko zaposljiv profil«. Zaposlitve mi niso mogli
najti, sem pa kmalu izpolnil pogoje za predčasno upokojitev.
Tako se je začelo. Brat France (Frenk so ga klicali),
član OTC Škofljica, me je prepričal, da imam kot upokojenec dovolj prostega časa in naj se še jaz včlanim, da
bova skupaj hodila na sestanke in še na kakšno dodatno
razpravo za šank.

Fiat 850, letnik 1970

Spet se mi je posrečilo. Od znanca, ki se je odselil v
Nemčijo, sem dobil motocikel ČZ 175, letnik 1968, v precej slabem stanju. Sam se ga razstavil, priskrbel polomljene ali manjkajoče dele. Obnavljam ga že deset let. Zgleda
precej bolje, kdaj bo gotov, pa ne morem reči. Nič hudega,
motor se stara in ne izgublja vrednosti. Tako in tako mora
biti nekaj v načrtu za prihodnja leta.
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ČZ 175, letnik 1968, obnova še ni končana.

JOÆE JURKOVIŒ
ZGODBA O MOJEM PONIJU
Pred nekaj leti je svak praznoval svojih sedemdeset in
dobil nekaj zanimivih daril. Najbolj smo se nasmejali, ko
mu je ena od nečakinj »vrnila« dokaj zdelan Rogov poni.
Brez zavor, zapuščeno rjav, s svečo na prednjem blatniku,
a vendar okinčanega z rožami. Pred 45 leti ji ga je »zrihtal« naravnost iz tovarne, kjer je delal. Poni je zadnja leta
zavržen ležal za barko ob morju.
Svak ga je nekaj let prestavljal po kleti, potem pa naložil skupaj z drugo kramo za odvoz na odpad. Bil sem
poleg, zaprosil sem ga, če mi ga odstopi. Začudeno me je
pogledal, dobil sem ga.
Prejšnjo zimo sem z vsemi sestavnimi deli, predvsem
z vsakim posebej, preživljal prijetne urice pri obnavljanju
v kletni delavnici. Okvir je bil rjav in okrušen, a jasno je
bilo, da je bil nekoč modre barve. Kromirana balanca, sedež, pedala in še nekaj kosov je bilo hudo mozoljavih. Še
huje je bilo s kolesnimi obroči in »špicami«. Brusni papirji, od bolj grobih pa vse do tisočdvestotke, so se menjavali
pod prsti, ki so bili vsak dan bolj otrpli, črni in razpokani.
Aluminijasti blatniki so se iz temne sivine prelevili v polirano svetlino, obenem je začelo primanjkovati starih belih
teniških nogavic, ki smo jih nekoč z veseljem nosili. Vsa
zaloga različnih polirnih past je kmalu pošla.
Vsak sestavni del, razstavljen na »ponku«, se je nazadnje svetil kot nov. Uradni servis, k sreči, še vedno razpolaga z rezervnimi zagozdami za pedala, pnevmatikami in
še čim.
Sestavljanje je bilo pravi užitek. Sveža mast za ležaje, ...
Nastajal je vse lepši, svež »starček«. Nastavim sedež, naravnam krmilo, privijem vse ročke in se odpeljem po ulici. Še enkrat napnem verigo. Pri zaviranju s prvo, gumice
udarjajo na zvarjenem kolesnem obroču.
Poni me spremlja skoraj vsak dan. Greva po kruh in
mleko, na pošto, po knjige v knjižnico, na krajše izlete.
Včasih »se stisne v dve gubi« in se v avtomobilskem prtljažniku odpelje v mesto. Tam uživava, saj se poti z njim
skrajšajo, opravki postanejo prijetnejši, za mestni vrvež je
ohranil mladostno okretnost. Le zakaj ga nisem imel že
prej?!.
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Tomos 03, letnik 1958
Pony

Opel Olympia, letnik 1952

V avtu »se stisnem v dve gubi«.

Želel sem kupiti Fiata 750 oziroma Zastavo, ki je takrat
stala tisoč dinarjev po ccm. Prišel sem do nekaj let starega
fička z prevoženimi 42 tisoč km, z njim sem se vozil brez
vsakih problemov.
Z mislijo na preteklost sem se začel ukvarjati leta 2006.
Od sodelavca sem kupil NSU Maxija, letnik 1963. Sledila
je temeljita, a draga obnova. S klubom sem bil trikrat v
Nemčiji, da sem domov prinesel vse, kar sem potreboval,
da je bil motor obnovljen tako, kot zahtevajo pravila za
pridobitev certifikata A1.

Poni je bil izdelan leta 1965, ima cevni, zložljiv okvir,
120 kg nosilnosti, sprednja zavora je čeljustna, zadnja torpedo, težak je 16 kg.
Letos bo moj poni dočakal Abrahama. Za darilo bo dobil sprednjo in zadnjo luč.

Zastava 750 S, letnik 1978

FRANC JERAJ

FRANC JANKOVIŒ
Moje prvo srečanje z motorizacijo se je začelo, ko je
oče v letu 1959 kupil Tomos Colibri 02. V Ljubljano je
peljal drva, domov pa moped zelene barve. Izpit za moped
sem imel v žepu že pri 16. letih, delal sem ga v zadrugi v
Podpeči. Leta 1964 sem opravil še izpit za A in B kategorijo.
Z očetovo pomočjo sem kupil Opel Olympio, letnik
1952, s platneno streho. Imel je hibo, akumulator je bil
stalno prazen. Presedlal sem na motor NSU Pretis Maxi,
letnik 1963.
Nekaj let kasneje sem domov pripeljal karamboliranega Fiat Topolina C, letnik 1952. Popravljal sem ga v
»podu« - skednju. S furmansko vinto sem poravnal šasijo,
krak in vilice. Material za obnovo motorja sem dobil v
Trstu in kmalu je Topolino potegnil 110 km na uro.

NSU Pretis Maxi 175, letnik 1963

Zagledal sem se v Fiat 850 sport coupe, sicer voznega
in registriranega, a kaj ko je bil samo našminkan, lep na
pogled. Med vožnjo je vse škripalo in zvijalo, temeljitega
restavriranja pa se nisem upal lotiti.
V celoti sem restavriral tudi Tomos Colibri 03, pedalar,
z dvema prestavama. Nostalgija pa se prebudi ob Zastavi
750 S, letnik 1978. Večji del je še vedno v originalnem
stanju. S 132 tisoč km na grbi pa vseeno lepo in brez problemov prede.

Mercedes Benz 321, letnik 1951
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IVAN JORDAN

ALOJZ JUVANC

Izgledam privlačno.

Zündapp 200, letnik 1938

VOZIM OPEL KADETT B
Po končani osnovni šoli sem se vpisal v poklicno šolo
za avtoličarja. Vajeniško delo sem opravljal v Opel servisu, v Avtotehni na Celovški. Tam se se prvič srečal z Opel
Kadettom B. Bil mi je takoj všeč. Kot vajenec ga nisem
smel niti od blizu pogledati, kaj šele voziti. Vedno sem si
želel, da bi ga nekoč imel, sam, svojega.
Po končanem šolanju in vajeniški dobi, me je pot vodila v čisto druge vode. Tudi avtomobile sem imel, a nikoli
ne kadetta. Prosti čas sem rad preživljal v domači garaži,
kjer sem se izpopolnjeval in ohranjal spomin na avtoličar-

stvo. Leta so tekla, upokojil sem se. V meni pa je še vedno
tlela želja po kadettu, še vedno sem ga imel v spominu iz
Avtotehne.
Naključje je hotelo, našel sem ga leta 2008 in ga tudi
kupil. Bil je v zelo revnem stanju in potreben temeljite
prenove. Veliko znam narediti sam, zato mi je bilo restavriranje Opel Kadetta B, letnik 1967, pravi izziv. Kar nekaj časa je minilo, da se je vrnil nazaj na vsa štiri kolesa.
Teh kadettov je v Sloveniji zelo malo, zato sem še bolj
ponosen na izid prenove. Z njim se rad udeležujem starodobniških srečanj na Škofljici in tudi po drugih krajih
Slovenije.
Prvi Opel Kadett je nastal leta 1936. Njegov »življenjepis« je prekinila vojna. Po vojni so tovarniško opremo
prevzeli Sovjeti, za izdelovanja moskvičev 400. Nova tovarna v Bochumu je dala na trg vozila po vrstnem redu:
leta 1962 Kadett A, 1965 Kadett B in leta 1973 Kadett C.
Kadett B je v primerjavi z Kadettom A zrasel za 18 cm v
višino in 10 cm v širino. Izdelano je bilo 2,6 milijona kadettov B vseh različic. Oglasni slogan iz leta 1962 »Opel
Kadett. Das Auto.«, se še danes uporablja za nekatere
Oplove avtomobile.
Kadar ne dežuje, rad sedem na MZ-ja. Z njim se zapeljem bo bližnji okolici.

Opel Kadett B, letnik 1967

MZ ES 175/2, letnik 1968

Tatra 57, letnik 1928

JOÆE JERØIN

Moto Guzzi Nuovo Falcone, letnik 1972

JANI JAZBEC

Cadillac DeVille, letnik 1960

260

JANEZ KRAØKOVIC
Član OTC Škofljica sem od leta 1999. Kako in zakaj
sem se včlanil je posebna zgodba. Dolga leta sem bil sovoznik pri prijatelju Stanetu Šaverju, članu OTC Codelli.
Udeleževala sva se srečanj in tekmovanj po celi Sloveniji
in ob tem sem doživljal nostalgijo ob pogledu na starodobnike. Take avtomobile sem kot vajenec avtomehanske
stroke popravljal v letu 1956.
Nad starodobniki sem bil že dolgo navdušen, prave
odločitve pa ni bilo. Nepričakovano mi je moj znanec in
stranka pri Autocommerce, kjer sem prodajal avto dele,
ponudil Mercedesa 200 D, letnik 1974. Avto se mi je zdel
primeren, saj je pri meni nabavil ves material za generalno
popravilo motorja in vse vitalne dele podvozja in zavor,
karoserija je bila tudi obnovljena. Sklenila sva kupčijo.
Doma pa »halo«: »Kaj si pa privlekel to veliko škatlo?«
Stvari so se počasi umirile. Sledila je včlanitev v klub
in ker sem Škofljičan, sem tudi član škofljiškega kluba. V
kolikor mi zdravje in čas dopuščata, se udeležujem srečanj
po celi Sloveniji - Ljutomer, Stara gora, Juršinci, Zgornje
Savinjska dolina, Ljubno ob Savinji. Žena Milena, ki se je
od začetka držala od strani, je bila nad srečanjem v Ljutomeru tako navdušena, da me samega ne pusti nikamor več.

Mercedes 200D, letnik 1974, Nagrada Podutika 2007, ne ravno v
sredini!

Sodeloval sem na prireditvi S Puhom v Guinnessovo knjigo rekordov,
Ljutomer, 1. maj 2007.
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Mercedes Benz 540 K, replika, Tajska

Zagledal sem se v športni avtomobil Volvo P1800E, ki
so jih izdelovali predvsem za USA. Veliko promocijo je
Volvo 1800 dosegel v televizijski seriji Svetnik, v katerem
je glavno vlogo igral Roger Moore. Tudi samo Volvo 1800
je v seriji odigral pomembno vlogo.

Hrastov memorial, navijali smo za Bineta Šturma.
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Na srečanjih se dogaja veliko lepih stvari, zgodi pa se
lahko tudi kaj manj prijetnega. Bilo je v Ljutomeru. Med
drugim so nas peljali preko meje na Madžarsko. Kot ponavadi smo vozili v koloni. Nekateri s težko nogo so pohodili plin, kolona se je pretrgala. Voznik pred menoj je zavil
v napačno smer, jaz za njim, za menoj še najmanj ducat
vozil. Pripeljali smo se v nenaseljene kraje, med nami panika! Kaj pa zdaj? Končalo se je srečno. Za nami je pripeljala madžarska policija in nas pospremila na pravo mesto.

DUØAN KLOPŒIŒ

Podelitev pokalov, Slovenska Bistrica: Miran Demec, Janez
Kraškovic, Julij Mikec, Slavko Pislak, 2011.

Nekoč sem pripeljal domov avto Opel, letnik 1938.
Bil sem navdušen, ženi sem se pohvalil: »Ali nima krasne
lampe?« Njen pogled ni bil preveč prijazen: »Bi pa samo
lampe kupil!«
Med oldtimerje sem zašel že leta 1997, dve leti po ustanovitvi kluba. Vedno me mika avto, ki ga še nisem imel.
V moji garaži je kot na železniški postaji; vozilo pride in
gre. Sam za popravila nisem, nisem tehnični tip, ne znam
uporabljati »šraufencigarjev«, svečke še nisem zamenjal.
Ker ne znam popraviti niti najmanjše stvari, se obrnem na
prijatelja Miho, ki ni član kluba. Če v avtu posveti lučka,
zepeljem na rob ceste in ga ugasnem. Zanj poskrbijo drugi. In ko je avto »fertik«, fuč, ga lahko takoj prodam.
Ob nakupu starodobnika nikoli ne pomislim na finančno vrednost, starodobniki so muzejska vrednost. Zame je
najlepše, da avto vžge, da se z njim vozim. Večino starodobnikov kupim v Nemčiji, Angliji in na Nizozemskem.
Zvečer grem tja, naslednji večer sem doma. Žena na moj
hobi gleda od strani: »Pa res rabiš pet avtomobilov?« »Pa
ti rabiš pet parov čevljev?«

Rad se udeležujem sredinih sestankov kluba v občinski
stavbi, saj me spominja na dni, ko sem kot osnovnošolec
gulil šolske klopi.
Vsem ljubiteljem starodobnikov želim veliko zdravja,
da se bomo še dolgo srečevali.

Porsche 911 SC, letnik 1972, Adria Classic Koper, 2003

Volvo P 1800E

Zelo navdušen sem bil za avtomobilsko dirkanje. Kupil sem deset avtomobilov: panterje, audije, BMW-je, vso
opremo in obleke. V Lučinah sem se povzpel na najvišjo
stopničko na zmagovalnem odru, nekajkrat sem osvojil
tudi drugo in tretje mesto.
Bil sem lastnik precejšnjega števila dragocenih starodobnikov, a edini stvari, ki se me držita, sta maček in žena.
Austin Seven, letnik 1933

Kupil sem repliko avtomobila Mercedes Benz 540 K,
kabriolet, izdelanega na Tajskem. Vozi se kot vsakdanji
avto. Zanj sem dal Ferarrija Mondial, Triumph TR6PI in
še zajeten kupček evrov. Raje barantam, kot prodam. Zaslužka pa ni!
S tem mercedesom so se vozili samo ljudje, ki so bili
pri vrhu tretjega rajha. Izdelano je bilo le 27 vozil. Imenovali so ga »killer car« - morilski avto. Ima šest cilindrov
- šestak, je bencinar, nima vbrizgavanja, njegova moč je
96 kW, gume so trde. Posebnost je sedež za taščo, »šviger
muter zic«, in stopnica za vstopanje. Originalni Mercedes
Benz 540 K je dirkalni mogotec Berni Ecclestone prodal
za 14 milijonov evrov.

Razglasitev prvenstva Zveze SVS; Brane Šnajdar, Dimitrij Michlar,
Franc Gruden, Urban A. Demšar, Branko Lukman, Dušan Klopčič,
2010.
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GORAZD KURENT
MOJA OLDTIMERSKA ZGODBA
Za moj prvi stik z enoslednim motornim vozilom je zaslužen brat Igor. Okoli leta 1973 si je kupil zaleten moped
Tomos T12 colibri, v zelo slabem stanju. Motor mopeda je
imel zdrobljen nosilec, kolo in prve vilice so bile močno
zvite. Samega popravila se le delno spominjam. Po obnovi je bil moped pobarvan v nevarni barvni kombinaciji
rumene in črne in seveda brez ščitnikov za noge. Dobro
se spomnim svoje prve vožnje z njim, ki se je končala s
padcem pri obračanju.
Takrat sem se okužil z motociklizmom, začelo se je
moje veselje do mopedov in kasneje motorjev. Večkrat
smo se s sošolci iz osnovne šole po pouku vozili z njim po
neobljudenem Ljubljanskem barju. Najprej sem enega za
drugim zvozil na barje (nekje med območjem današnjega
Rutarja in južne obvoznice), kjer smo se kakšno uro vozili.
Nato sem spet vsakega posebej peljal domov. Navdušenje
je bilo veliko, sanj in želja še več. Problem tega, sicer lepo
voznega in hitrega mopeda, je bila zahtevana registracija
in vozniški izpit. To se je dogajalo v času precejšnjega nereda, ko so si bili mopedi in avtomatiki, ki si jih lahko vozil brez vozniškega izpita, po obliki in tehničnih lastnostih
zelo podobni mopedom, z zahtevanim vozniškim izpitom.
Zato je ta bratov prvi projekt končal pri bežnem prijatelju
v Mostah. Njegova nadaljnja usoda mi ni znana.

nicom sem doživel lepe in slabe trenutke. V principu je bil
motor na tem mopedu preveč zmogljiv za lahek okvir, kar
je pomenilo relativno veliko hitrost in precejšnjo nestabilnost. Po dveh letih sem ga prodal, spet sem kupil APN
4. Takrat zanj ni bila potrebna registracija, kar je bil tudi
eden izmed razlogov za nakup. Takoj ga je bilo potrebno
predelati in nafrizirati. Z njim sem se veliko prevozil in ga
tudi neprenehoma, kot takrat veliko meni enakih, predeloval, dograjeval in zamenjaval posamezne dele, da je bil
vseskozi hiter. Ta moped hranim še danes.
V trgovine so prišli MZ-ji, zaželel sem si MZ 250 ETZ.
Mama mi ga je branila, zato je sledila doba avtomobilov.
Zaradi velikega občudovanja vrednih avtov, sem se z motorji vozil le še občasno. Želja po večjem lastnem motorju
pa je še vedno tlela in vztrajala do danes.
Po dolgih letih in zboljšani finančni situaciji sem začel
pogledovati po starih, vendar atraktivnih motorjih. Rad
sem opazoval vse stare tehnične predmete in porodila se je
misel o nakupu oldtimerja.
Ker sem se kot najstnik nekajkrat srečal z Moto Guzzijem, je bila to prva logična izbira. Z bratom Igorjem sva
se včlanila v OTC Škofljica ter začela poizvedovati o motorjih, ki so na prodaj. Od predsednika Grudna sem dobil
informacijo, da v Štepanjskem naselju eden izmed članov
prodaja Moto Guzzi 750 S3, letnik 1976. Nemudoma sem
ga šel pogledat in se zaljubil vanj. Res je, da je bila cena
kar visoka, vendar sem se okorajžil in ga kupil. Saj veste,
kako je, če je človeku nekaj všeč in si tega res želi. Moraš
to kupiti, ali ti je potem celo življenje žal za zamujeno
priložnost.

Obnova prvega oldimerja je bila uspešna. To mi je dalo
dovolj volje za nakup naslednjega, Victorije 200EN, letnik
1937, izdelanega v Nürnbergu v severni Nemčiji. Motor je
bil v zelo slabem stanju, kupil sem ga v okolici Ljubljane.
Za ta motor ni mogoče dobiti delov, potrebno jih je bilo izdelati ali na novo dodelati. Nekaj manjkajočih kosov sem
dobil na sejmih v Nemčiji, katere smo obiskovali s klubom. Z Victorijo sva se zapeljala na cesto in se pokazala v
obnovljeni podobi.

Srce Moto Guzzija 850 le Mans na zdravljenju.

Victorija KR200EN v delu.

Moto Guzzi 850 le Mans pred prvo vožnjo.
Victoria KR 200, letnik 1937

Zabava na obronkih Ljubljanskega barja.

Navdušenje nad mopedi in motorji se je še stopnjevalo.
Brat Igor je kupil Aer-macchi 150 ccm. Po usposodobitvi
za vožnjo, sem preizkusil tudi tega. To je bil takrat že resen motor, tako s svojo težo, kot hitrostjo. Vse te vožnje so
se dogajale brez vozniškega izpita.
Proti koncu osnovne šole sem si kupil svojo prvo 4-ko,
APN 4, seveda. Takoj, ko je bilo mogoče sem opravil izpit CPP. Začele so se prve predelave in friziranja. To mi
je dalo zagon in motivacijo, da sem se vpisal na srednjo
mehanično šolo. V času vajeništva sem tudi nekaj zaslužil
ter kmalu zamenjal 4-ko za Tomos Electronic 90. Pri 16-ih
sem z njim opravil izpit za motorje do 125 ccm. Z Electro-
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Moto Guzzi 750 S3 po končani obnovi.

Z Moto Guzzijem 750 S3 sem se nekajkrat zapeljal.
Spoznal sem, da moram celega razstaviti, vsak kos dobro
preveriti ter ga po potrebi zamenjati, sicer se bo vsaka
vožnja končala s porivanjem ali šlep službo. Začelo se je
redno obiskovanje sejmov v tujini, da sem nabavil in zamenjal obrabljene dele. Po letu dni je bil motor kompleten
(v originalnem stanju), do danes me še ni pustil na cedilu.
Kamorkoli pridem z njim, požanjem kup občudovanja poznavalcev Moto Guzzijev, prav tako tudi vseh motorističnih navdušencev.

V zagonu oldtimerstva in obnavljanju starih motorjev,
sem si omislil še en legendaren in obnove potreben motor. V Celju sem kupil Moto Guzzi 850 Le-Mans 1, ki je
bil nekoč v lasti priznanega podjetnika Igorja Akrapoviča.
Le-Mans je bil dirkaško nastrojen, osnovna predelava motorja je ostala še iz časov Akrapovičevega dirkanja z njim.
Tudi ta motor je bil dodobra zdelan in potreben korenite
obnove. Na srečo je večina predelav, kot so elektronski Boschev vžig z dvojnimi vžigalnimi svečkami in menjalnik z
ravno ozobljenimi zobniki, še v dovolj dobrem stanju, da
normalno in zanesljivo delujejo. Tudi lahka lita platišča iz
magnezijeve litine so še v enem kosu, čeprav stara okoli
35 let. Na novo pobarvan, z originalnimi Akrapovičevimi
izpušnimi cevmi in dušilci, je motor glasna atrakcija in
dinamična zverina v rokah dobrega voznika. Tudi obnova
Le-Mans je bila uspešna, motor pritegne pozornost, ko se
pojavi na cesti ali oldtimerski prireditvi.

Obnova starodobnikov je drag hobi. S slovensko ekonomsko krizo se je moje delo z oldtimerji in njihovo obnovo močno zmanjšalo. Zadnja leta pri tehničnih problemih
in servisiranju klasičnih Moto Guzzijev pomagam prijateljem. Nekaj primerkov, na primer V7, je res lepih in občudovanja vrednih. Tudi kak Triumph ali celo star, klasičen
BMW se najde med njimi. Opažam, da ti motorji niso bili
deležni prave strokovne obdelave. Očitno prejšnji lastniki,
predvsem ljubitelji, nimajo pravega tehničnega znanja. Tu
sem v prednosti, ker imam kot izšolan avtomehanik osnove obnove klasičnih motornih koles.
S prijatelji se udeležujem srečanj starodobnikov po
Evropi in Sloveniji. Sedaj časi niso najbolj naklonjeni
nam, ljubiteljem starodobnih motornih koles. Doma je
tudi resna prostorska stiska, a še vedno upam, da bom našel čas in denar za realizacijo zahtevne obnove kakšnega
priljubljenega starodobniškega motocikla. Morda je potreben samo ugoden trenutek, dobra priložnost in nadaljeval
se bo čas študiranja in obnavljanja »stare ropotije«.
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VIKTOR KOKALJ
Izučen sem za mehanika, a opravljal sem službo šoferja. Na cesti sem vedno najprej opazil starejše avtomobile
s kromiranimi odbijači. Videti krom, to je užitek! V mojih
mislih se je pojavljal topolinček. Ob neki priložnosti sem
v Idriji z nekim gospodom debatiral o topolinu. Omenil mi
je, da ima Fiat 850 Sport Coupe, letnik 1969, a razmišlja
o prodaji. Šla sva ga pogledat. Avto je bil v treh barvah,
original je bil zelen, potem bela perla in rumen. Blatniki,
vrata, luči spredaj, vse v slabem stanju. Študiral sem, kakšna bo cena, koliko bo dela, ali se to izide? Po treh mesecih sem se zapeljal do možaka, plačal in fiata naložil, za
prepis sva se dogovorila čez teden dni. Prodajalec je umrl,
čakal sem, da je bila urejena zapuščina, med tem časom na
avtu nisem nič delal.
Problemi so se pojavili z notranjimi letvicami pri vratih
in s stropom. Originalni strop ima luknjice. Iskal sem ga
preko interneta. Oglasil se mi je gospod iz Slovenj Gradca
in pri njemu sem ugotovil, kako so ljudje eden drugemu
pripravljeni pomagati, ne samo za denar. Ponudil mi je
strop, ki ga ni več rabil, tesnila, kromirane letvice, dobil
sem precej materiala. Prirobnice, gumi zglobe in nekaj
malenkosti sem dobil iz Gorice. Precej dela je bilo tudi s
karoserijo, odstranili smo rjo, z varilnim aparatom je rokoval svak, prebarval ga je kolega in barva je po 12 letih
enaka, dobro smo ga izolirali.
Avto je bil na pogled lepo zrihtan, a motor ni imel nobene moči. Ugotovil sem, da se bati ustavijo 5 mm pred vrhom roba bloka. Razdrl sem motor in opazil kratke ojnice
iz običajnega 850. Vzel sem prave ojnice in jih preprešal.
Kolega mi tega ni hotel narediti, češ, da bo bat razneslo. S
potrpljenjem se je vse uredilo. Po dveh letih dela sem se že
vključil v karavano škofljiških vozil.

BMW je bil v žalostnem stanju, motor se je vrtel na
roke, prevoženih je bilo 50 tisoč km. Lastnik ga je imel 5
let v garaži, potem ga je porinil v grmovje zaradi problemov z glavnim cilindrom. Ko sem ga popravljal, je bilo
liter olja v glavnem zavornem vakum aparatu. Iskat sva
ga šla s kolegom Stanetom Kavškom. Od vsega srca se je
nasmejal: »Kaj boš ti s temle?« Kolesa se niso premaknila,
vse je bilo zablokirano. Komaj sva ga naložila na avtovleko, z enako težavo doma razložila.
Je bilo pa tako. Rekel sem: »Kupil sem si ga za 59. rojstni dan, popravljal ga bom, ko se upokojim!« Preden sem
prejel prvo pokojnino, je bil že v celoti restavriran. Nisem
zdržal. Najprej sem rešil kolesa, da smo ga lahko prepeljali, sledilo je pranje, gume okrog oken so bile zelene, vsak
dan sem brkljal po njem.
Pri obratih je glasen, ne vem, ali zaradi ležaja na diferencialu ali kardana, ali samo zaradi izpušnega lonca. Avto
smo hitro obnovili, na njem ni bilo toliko dela, čeprav smo
vzeli ven mašino in menjalnik. Z Janezom Kocjančičem
sva šla do nekega možakarja in nabrala precej uporabnih
stvari, kar je ostalo, je šlo na odpad. Plačala sva za gajbo piva. Če me kdo vpraša, koliko je stala obnova, vedno
pravim: »To ti ne bom povedal, ne bi rad, da me žena izseli!« Stroški so, enkrat nekaj, enkrat nekaj. Še vedno se
spominjam gospoda iz Idrije. »O!«, je rekel: »Kle se boš
pa še fino namatral!« Zadovoljen sem s svojim BMW 316,
letnik 1980. Star je 34 let, z njim se spustim tudi po avtocesti, zanj sem kupil tudi vinjeto.

FRANCI KRAMAR
FORD T ROADSTER COLONIAL
Starodobnika sem pridobil v Ljubljani. Bil je nevozen, precej prerjavel, vendar skoraj kompleten. Motor je
bil blokiran, zato sva morala z bratom uporabiti kar precej znanja in izkušenj, da sva ga spravila k življenju. Rezervne dele sem dobil največ iz Amerike, iskal sem jih po
internetu. Mimogrede sem zasledil precej podrobnosti iz
zgodovine avtomobila, med drugim tudi o tem, da je na
njem 14 nanosov različnih barv, za kar pričakujem potrditev z dopisom.
Ford je danes vozen, motor lepo teče, ni pa še pripravljen za nabiranje kilometrov po cesti. Z motorja, na kovicah, mu namreč ob segretju teče olje, dela je še za kakšen
teden v zimskem času. Trenutno ga vozi samo mlajši brat,
sam pa uživam ob pogledu na prevožene metre. Dobil je
originalno platneno streho, v prihodnosti bo zahupal z
novo trobljo, saj zdajšnja ni originalna. Tudi zadnji pokrov
čaka na zamenjavo.

Ford Roadster Colonial, letnik 1926

Tako smo obnavljali.

Fiat 850 Sport Coupe, letnik 1969
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Peljem se čez vas in ga zagledam, reveža, rdečega
BMW-ja. Ležal je pod drevjem. Čez tri mesece je bil še
ravno tam. Ustavim se in povprašam starejšega gospoda:
»Čigav pa je tale?« »Moj!« »Kaj boste tole na odpad peljali?« sem bil radoveden. Je rekel: »So bili že eni mladi
fantje. So ga kupovali!« »Zakaj ga niso kupili?« »Nimajo
denarja!« »Bom pa jaz prišel z denarjem, se bova zmenila
za pametno ceno«, je bila moja zadnja beseda.

BMW 316, letnik 1980

Leta 2004 sem se včlanil v klub, udeležujem se srečanj
in sestankov, rad se družim z enako mislečimi.

Motor modela T ima 4 valje in 2,9 litrsko delovno prostornino, s stranskimi ventili, največjo moč 20 »konj« doseže pri razmeroma nizkih vrtljajih. Ford je kot prvi začel
uporabljati konstrukcijo glave, pritrjene na blok, kar omogoča lažje vzdrževanje. Za menjalnik služi planetno gonilo z dvema prestavama. Največja hitrost je okoli 70 km/h,
poraba goriva med 6 in 9 litri na 100 km. Do leta 1919
je bilo pomembno ročno upravljanje časa vžiga svečk (na
volanu), pozneje je bil zagon motorja na elektriko.
FORD MOTOR COMPANY
Henry Ford, rojen leta 1863, je znan kot ustanovitelj
podjetja Ford Motor Company. Uvedel je tehnologijo tekočega traku, namesto ročnega sestavljanja na enem mestu. Tekoči trak pomeni poceni množično proizvodnjo avtomobilov, hkrati pa so plače delavcev visoke. Postal je
eden najbogatejših in najbolj znanih ljudi na svetu.
Odraščal je na premožni kmetiji, v družini irskega
porekla. Pri šestnajstih letih je odšel od doma v Detroit,
tri leta je delal kot strojniški vajenec. Kot serviser parnih
strojev si je nabiral izkušnje pri Westinghouse.

Leta 1891 se je kot inženir zaposlil pri Edison Illuminating Company in v prostem času eksperimentiral z
motorji z notranjim izgorevanjem. Zgradil je svoj prvi avtomobil Ford Quadricycle. Zapustil je Edisona, ustanovil
svoje podjetje, ki je kmalu propadlo. Skonstruiral je nov
avto, z njim uspešno nastopil na nekaj dirkah ter skupaj
s soinvestitorji ustanovil podjetje Henry Ford Company,
naslednje leto ga je že zapustil zaradi sporov. Ime podjetja
se je preoblikovalo v Cadillac Automobile Company.
Znova je izdelal še en uspešen dirkalnik in ustanovil
podjetje Ford Motor Company. Z dirkalnikom Ford Arrow
je postavil kopenski hitrostni rekord 147,5 km/h na razdalji ene milje.
Oktobra 1908 je na trg prišel znameniti model T. Cena
je bila izjemno nizka, prodaja se je strmo vzpenjala, več
let zapored je presegla 100 %-no rast. Leta 1918 je bilo
polovico vseh avtomobilov v ZDA modelov T. Leta 1914
je delavcem ponudil »razkošnih« 5 dolarjev plače na dan
in s tem pritegnil najbolj izučene delavce drugih podjetij.
Delavci so si lahko privoščili njegov avto in s tem povečevali prodajo.
Med prvo svetovno vojno so izdelovali letalske motorje Liberty L-12 in protipodmorniške čolne.
Postopoma sta s sinom Edselom postala izključna lastnika. Izvedla sta vertikalno integracijo proizvodnje, podjetje je postalo praktično samozadostno, vključno z lastno
proizvodnjo surovin.
Zaradi konkurence in zastarelosti je v letu 1920 začela
upadati prodaja modela T. S sinom sta ustvarila model A in
v manj kot štirih letih so jih izdelali štiri milijone. Kasneje je Ford Motor Company po zgledu konkurence prevzel
sistem letnega predstavljanja svojih modelov.
Ford model T, poznan tudi pod imenom Tin Lizzie
(pločevinasta Lizzie), je prvi široko dostopen model, ki se
je proizvajal med septembrom 1908 in oktobrom 1927, ko
je Henry Ford lahko opazoval, kako tekoči trak zapušča
15-milijonti primerek priljubljenega avtomobila.
Henry Ford je o svojem vozilu povedal: »Sestavil bom
vozilo za množice. Dovolj bo velik za družino, toda dovolj majhen, da ga bo upravljal in vzdrževal posameznik.
Izdelan bo iz najboljših materialov, s pomočjo najboljših
delavcev, po najenostavnejšem načrtu. Na voljo bo po tako
nizki ceni, da ne bo nikogar, ki zasluži dobro plačo, ki ne
bi mogel imeti svojega - in z njim v krogu družine uživati
zadovoljnih uric v čudovitih božjih koščkih v naravi.«
Številni zgodovinarji mu pripisujejo zasluge za nastanek srednjega razreda v Ameriki.

IGOR KURENT
STARODOBNIŠTVO OD 2002 DO 2015
Rojen sem na koncu petdesetih prejšnjega stoletja v
družini staršev, ki so bili navajeni resno in dobro delati
ter vse pripravljeni sami napraviti ali popraviti. To me je
za vedno zaznamovalo z enakim pristopom v življenju.
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Nobene reči se ne zavrže, dokler se lahko uporablja ali
popravi.
Cela družina je imela za krajša popotovanja na voljo
stara, vendar vzdrževana kolesa. Očeta sem pozorno opazoval pri vseh popravilih.
Za osmi rojstni dan sem dobil dekliško kolo italijanske
izdelave. Kaj boljšega bi si lahko želel? Cele popoldneve
sem se z njim vozil po lokalni cesti in ga nato vestno čistil.
Inovativna žilica mi ni dala miru, vgradil sem 3-stopenjski
menjalnik. Projekt se je izkazal kot uspešen, to predelano
kolo je nasledil mlajši bratranec.
Na koncu osnovne šole sem dobil v dar stričevo Rogovo Pony kolo. Predelal sem ga v stilu »choperskih« ameriških motorjev z nizkim sedežem nad zadnjim kolesom
in oblazinjenim naslonjalom. Ni manjkala niti »antena«
z lisičjim repom. To dvokolo je že malo dišalo po pravi
motorizaciji.
Sledila je predelava Tomosovega T12 v resen motor.
Takrat sem tako mislil. Preštudiral sem vso dostopno literaturo o friziranju mopedov. Vse, kar se je dalo narediti,
sem naredil doma. Uspešno sem dimenzioniral in izdelal
tudi resonančni izpuh. Tak unikatno prebarvan in obdelan
moped, seveda neregistriran, je bil lepo vozen po Golovcu
in barjanski ravnici vse dokler nisem prislužil resne kazni
strogih botrov miličnikov.

Tomos T12

Na koncu srednje šole sem dobil v roke redek model
Aermacchi Zeffiro 150 ccm. Pripeljal mi ga je študent iz
Gorice, ki je stanoval pri nas. Opazil je moje zanimanje za
vse, kar ropota na dveh kolesih in moje vztrajno predelovanje in obnavljanje Tomosov. Zeffiro je ležal že nekaj let
pozabljen v garaži na Primorskem. Od nakupa osebnega
avtomobila ga niso več uporabljali. Bil je svetlo modre
barve, zapuščen, zamaščen, kot se za dvotaktni motor
spodobi in nevozen. O dokumentaciji ali rezervnih delih
ni bilo govora. Korak za korakom sem odkrival okvare
oziroma izrabljene dele. Okvare sem odpravljal z nekaj iznajdljivosti in ob pomoči obrtniških mojstrov v soseščini.
Motor, moje prvo resno vozilo, smo usposobili za vožnjo.
Preden sem ga zapeljal na cesto, je bil kompletno prebarvan v živo rdečo barvo, sicer je ostal kompletno originalen.
Vsak del tega motorja je bil zame, gimnazijca, novost. To
je pomenilo učenje, razumevanje in vedno znova poskušanje izvajanja izboljšav. V praksi sem se učil in spoznaval
delovanje električnih komponent, od generatorja do vžigalnih tuljav in platin, od uplinjača, do izpušnih cevi.
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Aermacchi Zeffiro 150, letnik 1956

Pri osemnjastih sem opravil izpit za vožnjo z avtom in
motorjem. Končno sem postal enakopraven udeleženec v
prometu. Ponosen in z novo integralno Nolan čelado sem
nagradil nekajmesečno obnovitveno delo z uživanjem v
vožnji po cestah okoli Ljubljane.
Aermacchi me je razveseljeval vse do redne zaposlitve
in začetka družinskih obveznosti. Zelo prav je prišel v času
par-nepar in v času bencinskih bonov. Z njim sem užival v
poletnih izletih do morja. Povsod je bil opazen zaradi svoje nenavadnosti in redkosti. Poletna vožnja v dvoje skozi
Ljubljano je bila prava nostalgija petdesetih. Takrat smo
mi mlajši motorna kolesa svojih očetov in stricev ponovno
oživeli in jih spravili iz garaž in drvarnic na cesto. V tistih
časih, razen v Tehničnem muzeju Bistra, med ljudmi ni
bilo zanimanja za starodobništvo in ohranjanje tehnične
dediščine. Med raznimi predelavami, na katere smo bili
takrat pravzaprav ponosni, se je naredila velika škoda. Pač
še ni bil čas zavedanja prave vrednosti teh dvokoles.
Aermacchi je prešel v pozabo. Več časa sem namenjal
avtomobilom, ki so bili pri hiši. Potrebovali so pridne
roke, da so služili namenu. Veljajo je namreč pravilo, da
se avto uporablja do konca njegove življenjske poti. To je
pomenilo mehanična, kleparska in ličarska dela. Znanje in
izkušnje iz tistega obdobja so ostale, prav tako orodje in
prostor. Tudi spomini so še sveži. Nikdar ni povsem ugasnila iskrica v srcu, ki je ohranjala zanimanje za motorna
kolesa in upanje po časih umazanih rok in vetra v laseh.
Vsako leto sem Aermacchija lepo očistil in pripravil za
krajšo vožnjo po okolici.
Po desetletnem »pavziranju«, se je konec stoletja po
Sloveniji začelo oživljati gibanje za obnovo zapuščenih
starodobnikov. Med vožnjo na trgatev smo opazili zbor
starodobnikov pri občini na Škofljici. V tistem času se je
tudi pri nas v Ljubljani že precej govorilo o delu škofljiških zagnancev, ki so začeli z resnim delom na področju
starodobnikov. Znanec me je nagovoril, naj se lotim obnove svojega Aermacchija in se pridružim OTC Škofljica.
Beseda je dala besedo. Začela se je druga obnova mojega veterana; tokrat mnogo bolj kvalitetna in v originalni,
svetlo modri barvi. Novo poliranje in kromiranje je dalo
Aermacchiju bleščečo podobo. Aermacchija v novi obleki sem pripeljal na srečanje starodobnikov na Škofljico. Z

bratom sva se ponosno vozila vsak na svojem obnovljenem oldtimerju v koloni na promocijski krožni vožnji. Od
takrat nisva zamudila nobenega srečanja.
Volja za starodobniško delo je bila prisotna vsak dan.
Sledil je resen projekt - obnova Moto Guzzi 1000 SP, letnik 1978. Znamka se mi je vtisnila v spomin predvsem
zaradi legendarnega modela 850 Le Mans. Ob nakupu starodobnika navdušenje prekaša racionalen pogled na objekt
nakupa. Vedno pride streznitev in za nekaj časa zaduši
navdušenje. Vendar je delo potrebno nadaljevati in tako je
bilo tudi v mojem primeru. Motor je bil komajda vozen,
z veliko površnosti in manjkajočih detajlov. Sledilo je podrobno spoznavanje Guzzija in iskanje delov.
Tu so prišli zelo prav obiski sejmov v organizaciji OTC
Škofljica v Italijo. Veliko ročnega dela pri pripravi delov
za ličanje in barvanje je bilo kmalu pozabljeno. Moto Guzzi je bil ponovno sestavljen, še posebej je navduševal, ko
je stroj brez dušilcev na izpušnih ceveh prvič zagrmel pred
hišo. Mislim, da je bil oglušujoč hrup na ravni grmenja
tankov stare JNA.

dela. Precej napora je bilo pri izračunu pravih špic za kolesa, uspelo mi je v prvem poskusu. Dušilec izpušne cevi, ki
sem ga skrojil sam, mi je zvaril brat. Veliko mi je pomagal
pri vseh bolj zahtevnih posegih. Po dobrem letu in pol je
motor prvič zahrumel. Vožnja z njim je posebna umetnost.
Tačka za prestave je na desni strani in celo vrstni red ni
običajen. Z njim sem se udeležil dveh srečanj na Škofljici
in manjših privatnih rallyjev. Postal je več ali manj stoječ
eksponat, čeprav je kompleten in vozen.

Magnat Debon M4TC 125, letnik 1950

Moto Guzzi 1000 SP, letnik 1978

Občasne vožnje s pravim, 1000 kubičnim motociklom
so zahtevale privajanje. Čutil sem spoštovanje do 250 kg
težkega motorja. Počasi sem ga le osvojil in se udomačil
v njegovem sedlu. Z boljšo polovico sva se varno vozila
tudi po Dolomitih in Toscani. Pravzaprav je kar udoben in
uporaben potovalnik.
Naslednji projekt je bil najbolj negotov. Od kolega iz
društva sem leta 2005 kupil popolnoma razstavljen francoski motor Magnat Debon 125. Domov sem pripeljal
nekaj kartonskih škatel »drobiža«, močno rjav okvir ter
ostalo pločevino. Od koles so bila samo pesta, luč je bila
brez stekla, gumasti in usnjeni deli v razpadajočem stanju.
Poleg kovinskih delov sem dobil tudi brošuro o motorjih
Magnat Debon in lahko sem si predstavljal, kako bo motor
na koncu izgledal.
Nisem se zavedal, kako iztrošen je motor. Očitno je svoje dneve preživljal nekje pod kapom. Rezervoar za bencin
je imel namreč več kot deset lukenj samo po desni strani.
Da je to štiritaktna mašina s suhim karterjem sem spoznal
šele ob končnem sestavljanju. Manjkajoče dele sem našel
na sejmih v Ulmu in v Italiji. Na Madžarskem so mi naredili nov cilinder in bat. Doma v garaži sem naredil ličarska

Ta motor je vzpodbudil mojo partnerko k razmišljanju
o vožnji manjšega motorja. A potrebno je narediti vozniški izpit, še vedno je to nedokončan projekt. Da ne bi bila
v starodobniškem življenju le pasiven sopotnik, je v lanskem letu dobila v dar štirikolesnika, katerega lahko pelje
sama. V hišo se je pripeljal Triumph Spitfire MK IV, letnik
1973. Bila je prava izbira. V svoji živo rdeči barvi lepo
žari na poletnem soncu. Na njem je nekaj nedokončanih
detajlov, a je povsem uporaben. Z njim sva bila na srečanju v Avstriji in na enem izmed domačih rallyjev. Vožnja
brez strehe v lepem vremenu, brez vroče čelade, je lepa
sprememba v najinem oldtimerskem uživanju. Tak avto
nama je postal všeč na enem izmed popotovanj z Guzzijem po Toskani. Tam sva namreč opazila veliko skupino
kabrioletov iz Nizozemske, zavidala sva jim večjo komoditeto in manjšo vročino, kot je na motorju.

Triumph Spitfire MK IV, letnik 1973
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OBISKI PRIREDITEV V TUJINI
V času intenzivnega ukvarjanja s starodobništvom,
smo z isto mislečimi kolegi obiskali nekaj starodobniških
prireditev v tujini. Začeli smo leta 2006, z izletom na vsakoletni tridnevni dogodek v Goodwood Revival v Veliki
Britaniji. Vsakomur, ki se ukvarja s starodobništvom, privoščim en tak izlet v domovino avtomobilizma. Na parkirnem prostoru pred prizoriščem je parkiranih na stotine
zanimivih starodobnih vozil, ki se vsakodnevno vozijo po
angleških cestah. Na prizorišču dogajanja je desetine res
krasnih dirkalnih in običajnih vozil vseh starosti, s katerimi med prireditvijo tudi resno dirkajo in nesreče niso
redke.

Leta 2008 smo odpotovali v slavni Le Mans. Bili smo
priča dirkanju na stezi in razstavi vozil znotraj dirkališča.
Le Mans Classic obišče veliko Britancev. Dogodek je lepo
organiziran in francosko šarmanten. Svoj čar daje prireditvi celonočno dirkanje. Prvič smo v živo videli kompletno
paleto Lamborghinijev in Chevrolet Corvette. Popotovanje
smo si popestrili z ogledom Pariza, Lyona in Chamonixa.

povsem originalnega, neobnovljenega avta, do res krasnih
lepotcev, od Fiata 600 do Buggatija ali Alfe Romeo 6C.
En dan smo porabili za hiter skok v London. Center smo si
ogledali v nekaj urah, sicer je London samo še pol angleški, toliko je priseljencev, predvsem iz Indije.

Ročno delo v delavnici firme Morgan.

Morganova vozila po naročilu.

V letu 2007 smo se skupaj z nežnejšim spolom udeležili prireditve Mille-Miglia v Italiji. To je povsem drugačna
prireditev, vse se dogaja v živo po mestih in po cestah.
Dogodek smo spremljali v mestu Brescia in Ferrari. Občudovali smo celo paleto noro dobrih vozil iz starih časov.
Srečanja se udeležujejo avtentična vozila kot tudi drugi
starodobniki.

Izlet v Angliji smo zaključili z ogledom proizvodnje
vozil Morgan v mestecu Malvern. Firma Morgan je družinsko podjetje iz leta 1902 in še danes proizvaja svoje
avtomobile. Ogledali smo si manjši muzej in kompletno
proizvodnjo. Na avto kupec čaka 6 mesecev. Znani modeli
so Morgan Aero 2-seater, Morgan +4 in novejši Morgan
Aero 8. Večji del proizvodnje je pravzaprav mizarska delavnica, kjer iz jesenovega lesa delajo sestavne dele karoserij in podvozja.
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Leta 2009 smo z lastnimi vozili krenili na pot. Spremljali smo dogajanje na Salzburgringu. Pot je vodila preko Jezerskega na Koroško in avstrijsko Štajersko, skozi
Judenburg do kraja Badlschl, kjer smo si ogledali rudnik
soli. Nepozaben je bil del ceste skozi predor, ko se je zvok
dveh moto Guzzijev grozeče slišal po okolici. Samo dirkanje v Salzburgringu je motilo rosenje, vendar je celotno
doživetje temeljilo na lepi vožnji s starodobniki po podeželski Avstriji.
Leta 2010 smo obiskali Silverstone Classic v Angliji.
Anglija je država, kjer največ dajo na starodobništvo. Pivo
v pubu je bilo odlično, vreme običajno angleško -vetrovno
s sončnimi obdobji med rahlim rosenjem. Vsakodnevna
vožnja po levi je srečno minila, vse milje smo zvozili brez
nezgode. Dirkanje starodobnikov se je še zadnjič odvijalo
na klasični progi. Zaključevali so z gradnjo novega glavnega objekta in predelavo steze. Znotraj prostora dirkališča Silverstone je bil po angleškem redu urejen razstavni
prostor za klube in razstavljavce. Toliko Jaguarjev, Lotusov, Cober, Fordov GT40, Triumphov, Alard, Aston Martinov, Austin Healeyev, Bentleyev, Morganov, Maseratijev,
McLarnov, MGjev in ostalih tipov avtomobilov ne srečaš
pogosto. Všečen je angleški pristop do starodobništva, ki
se močno razlikuje od nemškega. V Angliji vidiš vse: od

Leta 2011 je bil naš cilj s časom bolj varčno zasnovan.
Bili smo v Grobmingu, na avstrijskem Koroškem. Prireditev Ennstal-classic je bila izvedena v sončnem vremenu
z izvrstno udeležbo. Tako prijetnega in domačega vzdušja
še nismo doživeli. Dirke sta se udeležila tudi nekdanja dirkača F1, Stirling Moss in Nigel Mansell, ki je bil voljan
seči v roko in se fotografirati z nami. Nekaj krogov so prepeljali celo s snežno belim najstarejšim Mercedes-Benzovim vozilom iz njihovega muzeja.
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IMV kombi se je pripeljal v našo hišo leta 2010. Sin je
s prijatelji organiziral tour po bivši Jugoslaviji. Najboljša
izbira je bil bivši gasilski kombi z malo prevoženimi kilometri, spremenili smo mu namembnost za civilno rabo.
Nekaj tisoč kilometrov dolgo pot do Albanije, Makedonije
in nazaj je kombi zmogel le z okvaro zavore v Makedoniji, ki jo je odpravil lokalni mehanik. S tem kombijem se
redno udeležujemo srečanj na Škofljici. Služi za prevoz in
razdelitev prigrizka na enem od postankov. Zaradi njega
sta se s starodobništvom srečala še sin in hči, ki brez težav
zajaha kakšnega izmed motorjev ali se s kombijem odpelje v mesto.

Še ena legendarna lokacija je bila na našem »jedilniku«. Leta 2012 smo obiskali dirkališče v Monzi, kjer organizirajo dirke od leta 1922. Na sporedu so bile dirke klasičnih dirkalnikov. Sredozemsko okolje parka, v katerem je
zgrajena dirkalna steza, daje malo manj urejen, a tehnično
odličen vtis. Objekti so nekako italijansko »razpadajoči«,
še posebej slavni, močno nagnjeni oval, ki delno še stoji.
Sedeti je bilo moč povsem ob stezi, po kateri so se podili pravi stari dirkalniki iz F1 in ostalih dirkaških klas kar
istočasno. Tu se je videla prava razlika med navadnimi,
sicer športno predelanimi avtomobili in formulami. Formule se skozi »paraboliko« peljejo kot po tirnicah, športni
dirkalniki pa se močno lovijo, ko skoraj bočno drsijo skozi
ovinke. Betonski del ovala, ki še stoji, je zaradi naklona
steze res impozanten. Dirkati po tako močno nagnjeni stezi je moralo biti svojstveno doživetje.

DOMAČE, LOKALNE PRIREDITVE
Da nam med letom ni dolgčas, prijatelja organizirata
od leta 2008 privatni Barbara Rally po južni Sloveniji.
Vsako leto naredimo konec tedna lep izlet na Bizeljsko, v
Belo Krajino ali na Notranjsko. Udeleži se ga šest avtomobilov in kakšen motor. Peljemo se z zanimivimi primerki:
od Maserati Indy, do Mercedesa, Worsleya, Citroëna in ne
nazadnje servisnega avta IMV kombi 1600. V njem se pelje prtljaga, orodje in »pošlepa« motor v primeru okvare
ali dežja.
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Lahko se pohvalim tudi z mojo prisotnostjo na vseh
srečanjih OTC Škofljica od vpisa v klub, kjer sem posnel
mnogo fotografij. Poseben dogodek mi je pomenil izlet v
Mandelo ob praznovanju 90-letnice tovarne Moto Guzzi.
Obiskali smo tovarniški muzej in si ogledali bleščeče modele domačinov tudi na ulici.
Letošnji plani so skromni. Načrtujemo dvodnevno srečanja na Koroškem v organizaciji Celovškega oldtimer
kluba, ki se redno udeležuje starodobniških srečanj v Sloveniji. Tokrat bo na vrsti najnovejša pridobitev, Triumph
Spitfire. Letošnje starodobniško leto bo predvsem v znamenju štirikolesnikov, za razliko od prejšnjih let. Z leti,
bolj kot sedenje na motorju, prija vožnja v žarečem kabrioletu. Kaj nam bo prinesla prihodnost? Tega še ne vem.
Upam, da še kakšen primer lepega starodobnika, čeprav
sedaj prostor postaja največji problem.

UDELEŽBA NA 17. SREČANJU STARODOBNIKOV V
POREČAH NA VRBSKEM JEZERU (17. Die Rose vom
Wörthersee) 11.06. - 14.06.2015
Na avstrijskem Koroškem že 40 let aktivno deluje največji oldtimer klub v Avstriji - Koroški moto starodobniški klub (Kärntner Motor Veteranen Club). Ima 450 članov, kar je po velikosti primerljivo z našim OTC Škofljica.
Že sedemnajst let v juniju organizirajo srečanje starodobnikov, Roža z Vrbskega jezera. Na letošnje srečanje
smo se prijavili že v začetku leta; dva para, z dvema voziloma, ker je število omejeno na okoli 80 udeležencev.
Najverjetnejši razlog za to omejitev je obvladovanje dogodka po organizacijski plati, saj poteka v okolici Vrbskega jezera in po podeželju Koroške, od četrtka do nedelje,
med običajnim prometom. Ker je vse ob Vrbskem jezeru
namenjeno visokemu turizmu, je bilo to srečanje dobra
dopolnitev siceršnjega bogatega dogajanja. Predvsem v
Vrbi na Koroškem (Verlach) smo bili udeleženci s svojimi
vozili sprejeti z navdušenjem in občudovanjem.
Samo srečanje je organizirano tako, da se vse, razen
vožnje, dogaja v Parkhotelu Poreče (Pörtschach), ki stoji
na čudoviti legi ob samem jezeru. V četrtek, 11.6., popoldne je bilo zbiranje udeležencev na hotelskem parkirišču
in preddverju hotela. Sledil je pozdravni govor predsednika kluba s pojasnili glede poteka srečanja, same organizacije in poti v naslednjih dveh dneh. Povabljeni smo bili
na manjšo zakusko. Večer pa se je zaključil z razkošno
večerjo.
Drugi dan srečanja je bil namenjen 140 km dolgi vožnji, razdeljeni na tri etape. Start udeležencev je bil na eno
minuto po vrstnem redu. Vožnja je bila določena v »roadbook-u« (cestni knjigi v obliki tabel) z bolj ali manj razumljivimi znaki in opisi. Med vožnjo so bile postavljene
nenajavljene kontrolne točke, kjer smo dobili ustrezen žig.
Poleg pravilno odpeljane proge, so bile najpomembnejši
del preizkušnje udeležencev v spretnosti in v znanju. Na
prvi je bilo potrebno določiti višino ovire, pod katero si
svoje vozilo kar se da tesno zapeljal. Štela je čim manjša razdalja do roba strehe. Drugi preizkus je bil zahteven
kviz z desetimi vprašanji s področja starodobništva. Tu je
bilo potrebno dobro razumeti nemško napisana vprašanja.
Na koncu druge etape, v Borovljah, je bila tretja ocenjevana preizkušnja. Naloga je bila, na krožni stezi odpeljati
dva kroga, s kar najbolj enakim časom obeh krogov. Glede
na precejšnjo neizkušenost s takimi preizkušnjami, je bila
naloga kar adrenalinska. Po ogledu tehničnega muzeja v
Borovljah (Historama; društvo ima v lasti poleg eksponatov v muzeju še parni vlak, dve parni ladjici na jezeru in
nekaj avtobusov, kar vse vključujejo v turistično ponudbo Koroške), smo se odpeljali nazaj v Poreče. Po večerji
so vse udeležence srečanja z dvema oldtimer avtobusoma
prepeljali v Casino Verlach, kjer nas je na terasi s prelepim
razgledom na Vrbsko jezero in severno stran Karavank
pozdravil direktor Casinoja. Nočna vožnja nazaj v Poreče
je bila hitra in vratolomna.
V soboto je bil organiziran turistični del srečanja v dolžini okoli 120 km. Najprej smo se prepeljali skozi center

Skupina udeležencev se pripravlja na vožnjo.

Vrbe na Koroškem, nato smo se povzpeli na bližnji vrh z
drugim najvišjim lesenim stolpom na svetu (Pyramidenkogel), od koder je bil lep razgled na pod stolpom parkirane starodobnike in na celo Koroško. Od tu nas je pot
peljala na vzhod do slikovitega gradu Ostrovica (Hochosterwitz), kjer so nam v grajski restavraciji postregli kosilo. Sledila je vožnja nazaj do izhodišča, tudi drugi dan po
»roadbook-u«.
Na večerni prireditvi, na gala večerji na terasi Parkhotela, je bila osrednja točka razglasitev rezultatov 17. Srečanja Rose vom Wörthersee in podelitev pokalov za najboljše v petih skupinah. Spominsko značko in stisk roke
predsednika Gerharda smo prejeli vsi udeleženci. Lepo in
precej nepričakovano presenečenje je bila razglasitev najboljših v tretji in četrti skupini. Jurij Curk, z Maserati Indy
(1970), iz kluba Codelli, je zasedel tretje mesto v skupni
razvrstitvi in tretje v svoji skupini. Sam sem zasedel četrto
meso v skupni razvrstitvi (trije udeleženci z istim številom
točk - 82, končna razvrstitev po letniku vozila) in prvo
v svoji skupini. Od skupaj 85 udeležencev srečanja, kjer
je bilo poleg Avstrijcev okoli 30 vozil iz Nemčije, dva iz
Švice, en udeleženec iz Liechtensteina ter dva iz Slovenije, sva domov ponosno odnesla dva pokala in za skupnim
zmagovalcem zaostala le za eno točko.

Ob zmagi je bilo presenečenje popolno.
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PETER KAUŒIŒ

MILOØ KOTAR

POLDE KUHTA

Audi 50 LS, mali mestni avtomobil, je leta 1977 kupil moj oče za marke, pripeljali so ga iz Nemčije. Devet
let kasneje je prešel v mojo last oziroma v last družine.
Od takrat ga redno vzdržujemo, z njim se vozimo, najraje
na starodobniške prireditve. Na pobudo prijatelja iz Tehniškega muzeja Bistra, sem se v februarju 2003 včlanil v
klub. Biti član OTC Škofljica mi je v veselje, spoznal sem
same dobre in prijazne člane, rad se družim z njimi. Rad se
vozim z avtomobilom z znakom štirih krogov, ki simbolizirajo združitev štirih saških avtomobilskih tovarn: Audi,
DKW, Horch in Wonderer v Auto Union AG.
V Slovenijo kar dva pokala! Osvojili smo prvo in drugo mesto.

Glede na svojo prvo udeležbo na srečanju starodobnikov v tujini, je bil dosežen rezultat resnično veliko presenečenje in vzpodbuda za prihodnje udeležbe na podobnih
srečanjih. Na najinem Triumph Spitfire MK IV se je ves
čas srečanja ponosno svetil velik rumen znak našega kluba, OTC Škofljica. Organizator in člani dobro poznajo naš
klub, kot tudi poznajo Slovenijo, po kateri se popeljejo
vsako leto in tradicionalno preživijo teden dni v Portorožu. Predsednik Gerhard je ponovno obljubil, da se bodo
udeležili tudi našega spomladanskega srečanja, čeprav
imajo zelo natrpan urnik svojih aktivnosti. Morda jih razen v Soteski, vidimo naslednje leto tudi na Škofljici.

Ilo Wanderer SP 2, letnik 1936
NSU 251 OSB, letnik 1954

Audi 50 LS, letnik 1977

STOJAN KNAFELC
JANEZ KOPRIVEC

Tomos Colibri Mosco, letnik 1960

BOJAN KOBLAR

MIRA KOLBE

Renault Fuego, letnik 1983

Mercedes 190, letnik 1957

Fiat Balilla 508, letnik 1934

Willys MB, letnik 1942

Mercedes 280 SE, letnik 1977
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MARIJA KNAVS

Ford GPW, letnik 1942

MATJAÆ KOROØEC
PIAGGIO CIAO 1981
Moje prvo starodobno vozilo je moped Piaggio Ciao,
letnik 1981. Izdelan je bil za nemško tržišče. Ti mopedi so
bili nižjega cenovnega razreda, izdelovali so jih med leti
1967-2006.

Avto BMW sem kupil z namenom, da se preuredi v
starodobno tekmovalno vozilo. Priskrbel sem si razširitve
blatnikov, sprednji spojler, varnostno kletko, dirkaške sedeže in varnostne H pasove. Vendar pa BMW še potrpežljivo čaka, da se obnova prične.

BMW 1602, letnik 1973

Vozilo BMW 320i, letnik 1986, sem kot starodobnika
kupil od klubskega kolega Dušana Klopčiča, z namenom,
da se bom z njim udeleževal dirk v Državnem gorskem hitrostnem prvenstvu starodobnikov. Kmalu po nakupu se je
pokazalo, da je poškodovana glava motorja. Poiskal sem
drugo, jo generalno obnovil in zamenjal poškodovano. Zamenjal sem tudi hladilnik vode, vodne črpalke, vžigalne
kable, kompletno je zamenjan tudi izpušni sistem.
Za potrebe varnosti na dirkah sem vgradil homologirano varnostno kletko »roll bar«, dirkaške sedeže sem opremil z varnostnimi H pasovi, vgrajen je varnostni bencinski
rezervoar, kompletno športno vzmetenje z nastavitvijo trdote in višine vozila ter gasilni aparat.
Tudi sama karoserija je bila potrebna sanacije rjavih in
prerjavelih delov ter menjava pokrova motorja in prtljažnika ter lakiranje le-teh. Obnovljene so tudi polosovine,
menjalnik in diferencial s 25 % zaporo. Vozilo je tako skoraj v celoti obnovljeno.
BMW mi nudi obilo užitkov v vožnji in tekmovanju
na Državnem prvenstvu starodobnikov Slovenije. V letu
2013 sem dosegel 2. mesto, v letu 2014 pa 4. mesto v skupni razvrstitvi starodobnih vozil.

Piaggio Ciao, letnik 1981

Moped mi je leta 2007 podarila teta in je še vedno v
originalnem stanju, zamenjane so samo pnevmatike, drugih popravil ni bil potreben.
Ob prebiranju oglasov sem v letu 2008 zasledil avto
BMW 1602, letnik 1973. Uvozil sem ga iz Beograda. Bil
je še registriran in v uporabi, brez težav je zmogel pot iz
Beograda do Ljubljane. Potreben je temeljite obnove. Nabavil sem že veliko rezervnih delov; od pragov, prvih blatnikov, vezne pločevine, levega in desnega podna vozila,
desnih vrat, prednjih žarometov in zadnjih luči.
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BMW 320i, letnik 1986

SILVA IN IVAN JANEZ KOREVEC

ZGODBA MOTORISTIČNEGA NAVDUŠENCA
Le malokdo je tako srečen, da ga navdušenje iz mladosti spremlja vse življenje. Še več, se krepi in nadgrajuje
z novimi znanji in spoznanji ter preide v hobi, kateremu
so posvečene vse misli in trenutki, ki jih ob ustvarjanju
doma, skrbi za družino, strokovnemu izpopolnjevanju in
službenih obveznosti natrpan vsakdan, še dopušča. Janez
je eden teh vztrajnih, potrpežljivih, entuziastičnih, delovnih in ne nazadnje, srečnih ljudi.
Začelo se je v mladosti, ob koncu osnovne šole, tam
nekje okrog šestdesetega leta, ko so se nekateri starejši
fantje premožnejših staršev že vozili z motorji. Pa jih je
Janez opazoval, občudoval in včasih le zbral korajžo in
katerega poprosil, če mu prelepo brneče vozilo posodi
vsaj za eno vožnjo po
peščenem dvorišču. Pa
ni šlo. Nič ni bilo z izposojo motorja. Takrat
se je odločil. Od prve
plače naprej bom varčeval za svoj moped.
Težka je bila. Plače je
bilo 18.000 dinarjev,
za pol leta star moped
pa je sorodnik zahteval
150.000 dinarjev.Toda
s pridnim delom in služenjem denarja, kjer je
bilo le mogoče, si je 16.
letni Janez kupil svoj
16-letni Janez s Tomosom T12.
prvi Tomos T12.
Koliko veselja, sreče in tudi občudovanja vrstnikov ter njegovih osmerih bratov in sester je bil deležen! Lep in za tiste čase tudi hiter je
bil, njegov moped. Samo dobro urco vožnje, iz takrat cca
50 km oddaljenega Velikega Gabra čez višnjegorski klanec do Ljubljane, do delovnega mesta, je potreboval. Ja,
takrat je bila še dovoljena vožnja z mopedi po avtocesti.
Mladina vseh časov si je podobna. Želi si več in več.
Nekateri se boste še spomnili izložbe v Ljubljani, med Figovcem in Delavskim domom, v kateri sta se šopirila nova
NSU Max in NSU Prima. Prava paša za oči in vznemirjanje srca. Saj ni trajalo dolgo. Janezovega Tomosa je kmalu
nadomestil močnejši NSU Max 175. Ni bil nov, toda bil je
pravi lepotec.

NSU Max 175, ob »razkošni« delavnici.

Nudil je mnogo ur mehaničnega treninga. Bilo je enostavno. S preprostim orodjem je bilo mogoče vse postoriti
in tudi lesena šupa je bila čisto dovolj razkošna delavnica.
Pa kako lep glas je imel. Takega, ki te zastrupi za vse življenje. Prava narodno zabavna glasba iz gramofona, vonj
po domači mamini juhi in še zadnje »štelanje« vžiga pred
vožnjo, so bili popolna sreča nedeljskega dopoldneva.
Toda leta 1966 je bilo treba na služenje vojaškega roka.
Janez je svojega maxa spravil po lestvi na podstreho, varno je bil spravljen pred mlajšimi brati. Tam ga je počakal
vseh 18 mesecev do vrnitve domov.
Proti letu 1970 pa je častitljivo mesto na naših cestah že
pripadalo Fičku. No ja, priznajmo, da je bil veliko bolj prijazen za prevažanje deklet in tudi Janez je sledil napredku.
Priljubljenega Maxa je zamenjal Fičko. V vseh nadaljnjih
letih ustvarjanja družine in gradnje novega doma, so motorje zamenjali avtomobili.
20 let se je Janez posvečal samo družini in mehaničnemu ter kovinarskemu poklicu v službi. Toda z vsakimi
privitim vijakom, je rasla tudi želja po motorju. Leta 1985
se je z mlado družino iz Ljubljane preselil v nov dom. Mopedu in Maxu se je za 12 letnega sina pridružil še BMW
in prvi Puch. S Panonio, ki jo je leta 1985 rešil gotovega
rjastega propada, izpod napušča neke železniške postaje,
pa se je začelo zares.

Panonia De Luxe, letnik 1952
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Takole sta jo s sinom Damjanom po dolgih urah drgnjenja osvobodila
kupa rje ...

Puch Tomos SG 250, letnik 1959

BMW R80RT, letnik 1978

Puch Tomos SV 175, letnik 1959

DKW NZ350, letnik 1939

Triumph 250 BGD, letnik 1956

DKW RT175, letnik 1954

BMW R50/5, letnik 1972

DKW RT175, letnik 1953

... in danes se jo da peljati tudi takole.

Motorji na spodnjih fotografijah so posneti »studijsko«,
ker smo take potrebovali za izdelavo koledarja 2010.

... ji dodala prikolico

Ob podpori, pomoči in vzpodbudi družine je v 25 letih
z veliko mero znanja, vztrajnosti in ne nazadnje vloženega
denarja, nastala družinska zbirka večjih in manjših motociklov starodobnikov, ki so vsak trenutek pripravljeni,
da jih »zakurblamo« in popeljemo na klubska srečanja in
spominske vožnje.

Puch SG 250, letnik 1952

Levo pod nadstreškom džip Mahindra, letnik 1972. V ozadju je Zastava 616, letnik 1977.
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Jawa Sparx 50, letnik 1982

Tomos Mo-sco, letnik 1961

Tomos Express

MZ 150, letnik 1980

NSU Pretis 175 Maxi, letnik 1964

NSU Prima III 150, letnik 1960

Tomos Laura, letnik 1970

MZ ETZ250, letnik 1983

NSU Maxi 175, letnik 1959

Tomos Colibri 04, letnik 1959

Puch Automatik

Jawa 350, letnik 1990

Honda C50E, letnik 1980

Tomos Colibri, letnik 1960

Tomos Pony Express
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MZ ES150-1, letnik 1976
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Tomos Automatik A3

...in še nekaj za vnuke:

1215 Honda NSR (mini mto)

Tori

... in še za taresne vožnje

Yamaha XV 250S, letnik 2000

in si skupčkal dovolj denarja zanj, si se moral ubadati še
z mislijo, kako boš kupljeno prinesel čez mejo, posebno
večje dele. Na BMW-jevih auspuhih smo v avtobusu držali stisnjene noge, za vsak slučaj! Naslednjič pa sva sedež
odložila prav korajžno kar v prtljažnik avtobusa. In glej ga
šmenta, prav v tisti zavitek se je carinik zagledal. Carina
je bila dražja od cene sedeža. Za BMW-jem je počasi nastajal Triumph. Ta lepotec nam je šele delal težave. Vsega
razmnontiranega, z drobovino v lesenem zaboju, brez sedeža, z namontiranimi traktorskimi deli, vsega strganega
in rjastega, smo izvlekli iz razpadajoče drvarnice. Pa se
nameniva eno leto na sejmu v Nemčiji kupiti špice za oba
kolesa. Drago, toda takole na klocih motor ne more stati.
Štiri zavitke sva jih kupila. Še enkrat vprašava, če je vse
»rihtig«. Vsa vesela, da sva kljub visoki ceni le dobila prave, jih dava v nahrbtnik poleg ostalih drobnarij, pa domov.
Kot se majhen otrok veseli bonbonov, tako sva midva še
isti večer z veseljem razložila kupljeno po mizi. Glej ga
šmenta! Špice v dveh zavitkih so bile prekratke. In kaj je
preostalo v tistih socialističnih časih? Čakati na izlet do
naslednjega leta. To je samo majhen delček zgodb o nastajanju zbirke. Prav vsak motor ima svojo. Danes, ko gledam trideset in več let nazaj, je ena zanimivejša od druge.
Takrat pa ni bilo vedno tako.
Pred tridesetimi leti so bili motocikli zapostavljeni, nič
vredni. Toda, ko si se pojavil kot kupec, so nenadoma vsakemu gospodarju pomenili veliko vrednost, ne glede na to,
ali ga je bilo potrebno skopati iz starega sena v skednju,
izpod starih drv ali iz zasutega vodnjaka, vsega polomljenega in oropanega. Če si ga hotel imeti, si ga pač moral
dobro plačati. Potem pa v akcijo za rezervnimi deli. Kolesa so bila navadno nameščena na starih šajtrgah, sedeži
pribiti na lesenih drogovih otroških gugalnic, luči razbite
.... In tudi rezervni deli so imeli za lastnika visoko vrednost.
Ko si že kupil ter v prikolici in zabojih pripeljal v svojo
delavnico glavnino motocikla, je bila prva skrb pridobitev
dokumentacije. Večina lastnikov prometnega dovoljenja
ni imela, motocikli so pogosto šli »iz rok v roke«, ali pa ga
niso našli. V takih primerih se je restavratorstvo zaključilo
s pridobitvijo odločbe o dodelitvi statusa starodobnika na
Ministrstvu za promet, ki je služila kot podlaga za registracijo in pridobitev prometnega dovoljenja.
Tako je v dobrem četrt stoletja nastala družinska zbirka
večjih in manjših starih motociklov.

Z namenom, da zbirko nekako zaokrožimo v celoto,
smo v letu 2010 v samozaložbi izdelali družinski koledar.
V njem je predstavljena večina zbirke.

Honda Goldwing GL 1800, letnik 2002

Na zgornjih fotografijah je del družinske zbirke, ki je
do danes že presegla število 60.
Na stotine delovnih, neprespanih ur je vtkanih v vsak
motocikel. Tisti, ki ste se že sami preizkusili v restavriranju, veste, kako hitro mine čas, ko razmišljaš, na kakšen
način bi sam naredil neki manjkajoči del, ki ga v naših
trgovinah ni mogoče dobiti in je potrebno ponj na različne sejme. Ni dolgo tega, ko so bili tudi pri nas drugačni
časi. Ne taki, kot so danes, ko je s pomočjo spleta cel svet
ena sama trgovina. Če si že vedel, kakšen kos potrebuješ
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V koledarju je predstavljena večina zbirke.
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Lepo je! Vesel sem, da obstaja to naše druženje, da je
tudi toliko mlajših entuziastov, ki pripravljajo lepe dogodke, katerih se redno udeležujem. Upam, da se bomo družili
še mnogo let in občudovali vse več starodobnih lepotcev.
Sem tudi član Vespa kluba.

Moto Guzzi Nuovo Falcone, letnik 1971

Nekaj takšnih pa še čaka na svojo priložnost.

Vem, da je po naši ljubi deželici Sloveniji še veliko posameznikov, ki imajo ne le take, tudi večje in mnogo dragocenejše zbirke. Verjamem tudi, da je precej manj takih,
katerih zbirka je nastala z njihovimi rokami, vztrajnostjo
in njihovim znanjem, ne le z denarnico.
Ne glede na način nastajanja zbirke, vsem, ki so našo
kulturno tehnično dediščino rešili gotovega rjastega propada, vse spoštovanje in pohvala.
Včasih se v dolgih zimskih dneh z možem sprašujeva:
»Ali je bilo vredno?« Nimamo vikenda, naš vikend je v
motorjih. Zagotovo sta bila tudi sin Damjan in hči Janja v
svoji mladosti na račun motorjev vsaj kdaj prikrajšana za
kakšno sladkost.
V naši ljubi Sloveniji imamo srečo. Noben letni čas ne
traja prav dolgo. Za zimo pride pomlad. S pomladjo naši
motocikli oživijo. Vse je potrebno speljati na plano. Ko
očiščeni zimskega prahu in usedline v forgazarjih in s ta
pravo iskro zaropotajo vsak s sebi značilnim glasom, ko
se zasveti pločevina in zadišijo bencinski hlapi čisto gor v
prvo nadstropje in se njihov vonj pomeša z vonjem dobrega kosila, dobimo odgovor: »Da, vredno je!«
Včasih se pošalim: »Če bi bila jaz tolikokrat pobožana,
kot je bil vsak od restavriranih motociklov, bi se tudi jaz
svetila do visokega sijaja!« Pa se hitro potolažim. Dandanes je vendar matirano bolj v modi.
Še ena resnica oz. spoznanje je pomembno. Resnica,
da v restavratorstvu en sam človek le težko doseže uspehe brez podpore družine, predvsem partnerja. Ali je v hiši
prepir, ali nekaj časa celo živijo v navideznem miru, vsak
s svojim veseljem. Toda življenje drug mimo drugega ne
prinaša trajne sreče. Ko sem spoznala, da bodo ob moji
podpori, vzpodbudi in pomoči, moževe lastnosti: pridnost,
vztrajnost, potrpežljivost, znanje in ročne spretnosti, prinesle rezultate, vsem nam v veselje, sem se hitro odločila.
Sicer pa mislim, da okuženemu ni težko zboleti. Sama sem
bila z motocikli prav gotovo okužena že iz otroških let,
saj je bil Tomosov tribrzinec, poleg starega kolesa, moji
mami edino prevozno sredstvo. To pa je bilo za ženske v
šestdesetih letih prejšnjega stoletja skoraj greh.
So pa starodobni motocikli ravno prav hitri, da si z vetrom v laseh kdaj pa kdaj očistimo slabo razpoloženje in
nezdrave misli.
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Danes, tri leta kasneje, je ljubiteljev starodobnikov
Moto Guzzi Nuovo Falcone v Ribniško-Kočevske dolini
kar nekaj. Zelo smo ponosni na naše jeklene konjičke. Prinašajo nam veliko veselja, kakor tudi medsebojnega druženja.
To je pa že druga zgodba. Včasih vsak s svojim, najraje pa skupaj.
Toda ... pri teh hitrosti ne sme biti prav dosti vetra v laseh, se pa
zgodi, da so mušice v očeh.

Če sem ob prebiranju tega članka komu polepšala dragoceni čas, je bil moj namen dosežen. Hvala, da delite veselje z nami!
- Zbirka je v celoti last družine Korevec
- Restavrator: Ivan Janez Korevec
- Zapisala: Silva Korevec

SAØO KRAPEÆ
Že od nekdaj imam veselje do vsega, kar je povezano s
časi iz preteklosti. Imel sem že avtomobile starejših letnikov. Redno sem spremljal oglase za motorje starodobnike.
V letu 2012 mi je Filip Filipidis ob jutranji kavi omenil,
da se v Srbiji prodajajo motorji Jugoslovanske narodne armije, starodobniki Moto Guzzi Nuovo Falcone 500 ccm.
Rečeno - dogovorjeno. Po tednu dni smo se odpravili v
Srbijo. Po ogledu, in na podlagi Filipovega predznanja o
starodobnikih, odločitev za nakup ni bila težka. Pot nas
je vodila preko dveh državnih meja; Srbije in Hrvaške,
ki tedaj še ni bila članica EU. Potrebno je bilo kar nekaj
špedicijskega dela, potrpljenja in čakanja na mejah. Po
postopkih v Sloveniji in urejanju dokumentacije v okviru
našega OTC Škofljica, smo se končno lotili celovite obnove motorja.
Obnovo je v celoti vodil Filip Filipidis, kajti moje znanje o motorju je bilo zelo šibko. Po nekaj mesečnem delu
z občasnimi premori zaradi čakanja (kromiranje, barvanje, obnova sedežev.....), je postopek obnove potekal zelo
gladko. Motor je začel dobivati nazaj svojo prvotno obliko. Ko smo ga prvič zagnali, sem se šele zavedal, kaj vse
smo dosegli in kakšen bo končno moj starodobnik. Presegel je vsa moja pričakovanja.

DKW 125, letnik 1957

SEJDO KRAPEØ
Daljnjega leta 1961 je prišla v moje življenje Lambretta in postala ter ostala ljubezen za vedno. Ni bila iz trgovine. Takrat sem pri 20 letih uspel zbrati le toliko denarja, da
sem jo odkupil od prijatelja. Skupaj sva preživljala mladost, bilo je ogromno lepih trenutkov, vsak pogled nanjo
mi vzbudi spomine na tiste čase, polne energije in veselja.
Skupaj sva postala oldtajmerja, ljubezen in navezanost
nista popustili. Vmes sem kupoval, popravljal in obnavljal, prodajal, zamenjaval vse mogoče. Bolj kot so minevala leta, bolj se je poglabljal odnos do starodobnih vozil.
Dokler bom mogel, me bodo starodobniki spremljali v takšni ali drugačni obliki. Če nič drugega, mi je že druženje
z enako mislečimi užitek. Kadarkoli sedem na vespo, se
mi pridruži občutek »vetra v laseh...« Rad se vozim z vespo, tudi od Ljubljane pa do modrega morja. Vozim počasi, opazujem lepo pokrajino, ustavim se, spočijem, z vespo
nadaljujeva pot naprej.

Tomos Colibri, letnik 1972

BOGDAN KRALJ

Vespa 200, letnik 1985

Fiat Topolino, letnik 1952
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strojnega ključavničarja in sam sem opravil vsa mehanična, kleparska, električarska in ličarska dela. Avto sem čistil z masko na obrazu, rja ga je najedala na vseh koncih, v
njem so svoje domovanje našli polži. Menjal sem notranje
in zunanje prage, obrobe, levo in desno stranico, prve blatnike, masko in branike. Podna ni bilo, je segnil, gnila je
bila tudi armatura. Bil je res v slabem stanju. Brusil sem
do pleha, peskali ga nismo. Sledil je nanos temeljne barve,
špric kita, ravno tako na podvozju. Razstavil sem ga do
zadnjega »šraufa« in nato počasi zlagal nazaj. Obnovljen
je bil v letu 2007, z njim sem se ukvarjal 560 ur.

Mercedes Benz 220A, motor M180

LADO KASTELIC

Zaznamovan z boleznijo – rjo.

Traktor Fordson, letnik 1924

FRANC LUÆAR
FIAT IN MINI MORRIS
V starodobništvo me je potegnil nakup Fiat 500 La
Nuova, letnik 1958, ki sem ga kupil leta 1982 na sejmu
Pod Lipco, v Ljubljani. Avto smo potrebovali, bil je čas
voženj z registrskimi tablicami par - nepar in čas bencinskih bonov. Na sejmu je bil takrat najcenejši, porihtal in
polakiral sem ga, žena se je z njim vozila v službo.
Zapuščeni Fiat 500 F, letnik 1966, sem po naključju zagledal v Dolenji vasi pri Ribnici, pri avtoelektričarju Miši
Konradu. Zadaj za gospodarskim poslopjem je gnil, preraščen z grmovjem in koprivami. Leta 2006 sem ga kupil za
50 tisoč tolarjev, sosedje so bili veseli, ko sem ga odpeljal.
Dele za obnovo sem našel na sejmih v Padovi, Regio Emili in Ulmu in zanje plačal 2.158,00 EUR. Veliko je bilo
treba zamenjati: motor sem predelal po abarthu, druga je
odmična gred, glava in karter, je pa sedaj fičo bolj močan.
Glede na predelave imam certifikat C-3. Izučen sem za
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Fiat 500 F, letnik 1966

Fiat 500 F uporablja naša družina večinoma samo za
prireditve, če pa sije sonce, se z njim zapeljemo tudi do
naše trgovine. Do sedaj nismo zamudili še nobene prireditve na Škofljici. Zapeljemo se tudi do Postojne, Pivke,
Tolmina in Bele Krajine, kjer so še posebej gostoljubni s
prikazom starih običajev in plesov ob spremljavi tamburašev. Na prvi vožnji se mi je odlomil delček kondenzatorja
na razdelilcu – frtajlerju. Klical sem pomoč domačih, a
preden so prišli, je bila napaka odpravljena.
Proizvodnja Fiat 500 F se je pričela marca 1965, s
spremembami na karoseriji in v mehaniki. Vgrajeno je
bilo višje vetrobransko steklo, vrata vtečajena na prednji
strani, odstranjene so okrasne letvice, nove so zadnje luči.
Dvoročno odpiranje strehe je nadomeščeno z enoročnim v
sredini. Sprememba je tudi pri rezervoarju za gorivo. Pri

mehaniki je spremenjena sklopka, diferencial in polosovine. Moč motorja je povečana na 18 KS. Do novembra
1972, ko se proizvodnja konča, je bilo izdelanih 3.700.000
vozil.
V OTC Škofljica sem se včlanil leta 1996 za šankom v
gostilni Pri Špančku. Za vstop me je nagovoril Jože Peček
iz Kompolj in od tedaj sem s tem zastrupljen, zanima me
tudi vse, kar je staro; omare, ure, radijski aparati, popravil
sem staro singerco.
Sanje o miniju so se pričele po vrnitvi od vojakov, leta
1971. Z avtobusom sem se večkrat zapeljal do Ljubljane
na avtosejem Pod Lipco, a za malo denarja nisem našel
nič. Kupil sem slabo ohranjenega Fiat 600/D, letnik 1965.
Kleparsko in ličarsko sem ga popravil in se dve leti z njim
vozi ter ga prodal. Spet se je začel lov za »mini morrisom«. Našel sem prodajalca, toda cena je bila v devizah,
spet sem se peljal domov z avtobusom. Nisem odnehal.
Privarčeval sem nekaj denarja. V Novotehni Novo mesto
sem na kredit kupil »novega fička, letnik 1974. Po desetih
mesecih sem ga prodal in spet varčeval dinarje.
Julija 1975 so se mi Pod Lipco sanje uresničile. Domov sem pripeljal Austin Mini 1000 Salon De Luxe, letnik
1971. Porodila se je želja po lepšem in hitrejšem miniju.
V Novi Gorici sem kupil široka platišča z gumami, glavo
motorja Cooper, dvojni uplinjač Dellorto, špic bate, Cooper odmično gred, električno pumpo goriva, izpušni sistem, disk zavore s servo ojačevalcem. S tem materialom
sem naredil generalno na motorju. Avto sem polakiral v
rdečo barvo s črno mat streho in »mini morris« je bil takšen, kakršnega sem si želel. Po štirih letih sem ga prodal.
Sledil je dolg premor. Po dvanajstih letih, leta 1992,
sem domov spet pripeljal »minija 1000«. Na domačem
dvorišču so se pojavili tudi Austin Mini 1000, letnik 1971,
za njim še Austin Mini 850 DL, letnik 1977, sledila sta
IMV-Mini Morris 850 in Mini 1000, letnik 1977. (Kjer
ima hudič mlade, jih ima zmeraj.)
Leta 2003 sem v Salomonovem oglasniku zasledil
oglas o prodaji Mini 850 MK1 letnik 1967. S prodajalcem sem se dogovoril za ogled in že naslednji dan domov
pripeljal Innocenti Mini Minor MK1, kateri je bil uvožen
od prvega lastnika iz Trsta. Vozilo je bilo originalno, do-

bro ohranjeno, vendar potrebno obnove. V Miljah sem
pri »Giovanni Percossi« nabavil ves material, začela se je
obnova. Razstavil sem ga do zadnjega vijaka, razen menjalnika. Zamenjal sem prednja podna, generalno obnovil
motor, sedeži so bili na novo tapecirani. Avto sem polakiral v original barvo »beige sabia«. Z njim sem se ukvarjal
približno 400 ur. V maju 2004 sem ga registriral kot starodobnika, pridobil sem certifikat in homologacijo na LPP.
Innocenti je garažiran, vedno pripravljen na oldtimersko
srečanje.

Innocenti Mini Minor 50 MK1, letnik 1967

Fendt Dieselross, letnik 1953

V začetku leta 2014 sem doma na vrtu začel ogledovati
Minija 1000, letnik 1977, katerega sem kupil za rezervne
dele pred 12 leti. Bil je v precej klavrnem stanju. Privlekel
sem ga v garažo, v enem letu sem ga temeljito obnovil.
Zamenjal sem podne, prage in zadnji most (premo). Dan
za dnem se je nekaj dogajalo: varjenje, peskanje, brušenje,
kitanje, barvanje. Nekaj delov sem dobil od prijateljev, nekaj iz Anglije. Za obnovo minija sem porabil tisoč ur in
kar precej evrov. Polakiral sem ga v zeleno barvo z belo
streho, družbo dela Innocentiju.

Austin Mini 1000, letnik 1972

Ponosen sem tudi na traktor Fendt Dieselross 850 ccm,
F 12 GH Kleinschleper, letnik 1953. Leta 2003 sem ga
kupil pri Romih v Kočevju. Bil je še kar v dobrem stanju
vendar brez gum. Počasi sem ga varil, klepal, peskal in
polakiral ter registriral leta 2005.
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BRANKO LUKMAN Ljubljana
Že kot mulc sem imel veliko željo po Juliji ali BMW
2002. Na pobudo kolegov sem začel iskati Alfo z zdravim
plehom. V Italiji sem se zagledal v BMW-ja, vsega rjavega; v havbi, pod vrati, vsepovsod. Vse skupaj sem pustil,
doma sedel pred internet, našel sem avto BMW 2002 Ti.
Spomladi leta 2008 sem ga pripeljal iz Maribora. Odločil
sem se za restavriranje, avto sem popolnoma razdrl in ga
ponovno sestavil. Ni bil pretirano gnil, samo na nekaterih
značilnih mestih. Sama obnova je trajala pol leta; en mesec pri kleparju, en mesec pri ličarju, tri mesece pri Cirilu,
vse se je lepo izšlo. Ko je bil »fertik«, sem pa plačal. S
tem avtom nimam nobenih problemov, delamo pa drugo,
močnejšo mašino. Olja požre do 1 liter na 1.000 km. Ugotavljam, da je avto ceneje kupiti, kot obnavljati.

V času obnove.

eni izmed dirk mi je šla dihtnga in z njo prvenstvo. Urban
A. Demšar je organiziral dirke za starodobnike. Prvo leto
je bilo že devet članov dirkalne sekcije, dirkamo tudi skupaj s člani Codellija. Dirkam sam, brez sovoznika, imam
pa kompletno opremo, čelado in gasilni aparat. Prvo dirko
sem odpeljal na Gorjancih na svoj rojstni dan in zasedel
drugo mesto. Dobro sem začel, v boksu pa je glavni vijak
forgazarja skupaj z dizo in podložko odpadel v kotanjo.
Ven je tekel bencin, a težavo smo odpravili in opravil sem
drugo vožnjo. Dirkanje je za »gušt«, mimogrede si ob 200
EUR; štartnina, prenočišče. Delam, ustvarjam in želim
dirkati. Resda »košta«, vendar si mora človek privoščiti
nekaj tudi za dušo. Avto imam v najeti garaži, pripeljem se
tja, japanke dol, dirkalne čevlje gor, zapeljem en giro in v
garažo z njim.

Starodobni in novodobni pokali v lasti Branka Lukmana:
Pokal Moto kluba Ilirija iz leta 1936, rojstnodnevno darilo prijateljev.
Avtomobilske trke Preluka - Opatija , 14. IX.1947 g.; I. avtomobili do
500 ccm.
Pokal za 1. mesto Pokalnega prvensta AŠ2005 2010, starodobniki
CDS Točnost G.
2. mesto, Državno prvenstvo Slovenije krožne dirke - Cerklje ob Krki 1. dirka leta 2008, na moj rojstni dan.

Udeležujem se dirk po Sloveniji, Hrvaški in Italiji. Organizirane so gorske dirke in PRK - paralelni rally kros.
Deset ljubiteljev starodobnikov nas vozi tudi na točnost,
na nekaterih tekmah sodelujejo tudi vozniki z novodobnimi avtomobili.
BMW 2002 je posebna oblika, prav tako kot Julija.
Imel sem šest Alf, vse sem prodal. Ta dirkalnik pa sem
namenil svoji vnukinji.
Član OTC Škofljica sem od leta 2008, srečanj sem se
udeleževal že prej s kolegom Cirilom Omahnom.
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BMW 2002 TI, letnik 1975

RAJKO LOBE

In smo začeli. Ustanovili smo dirkalno sekcijo pri OTC
Škofljica, trije smo bili: Urban A. Demšar, Ciril Omahen
in jaz. Dirkanje mi pomeni veselje in užitek, naj bo osvojeno prvo ali zadnje mesto. Dvakrat sem bil državni prvak,
dvakrat podprvak, pristal sem tudi na ostalih mestih. Na

LE KDO NE POZNA LEGENDARNEGA HROŠČA
Sam začetek in razvoj legendarnega hrošča je imel nešteto neuspešnih poizkusov. Pravi čudež je, da se je njegova proizvodnja razširila do neslutenega števila izdelanih in
prodanih avtomobilov.

Ferdinand Porsche je v letu 1912 skonstruiral prvi štirivaljni motor z nasproti stoječimi cilindri, znan kot bokser,
to so bile hroščeve korenine. Resnično rojstvo hrošča se
začenja v letu 1931. Takratna tovarna Zündapp se je začela spogledovati tudi s proizvodnjo avtomobilov. K sodelovanju so povabili priznanega inženirja in konstruktorja
Ferdinanda Porscheja in v letu 1932 je bil izdelan prvi prototip bodočega hrošča. To sodelovanje žal ni trajalo dolgo.
V tovarni Zündapp je bila proizvodnja motornih koles v
polnem razcvetu, za proizvodnjo že zasnovanega hrošča
se niso odločili. Porsche se je obrnil na priznano nemško
tovarno NSU, ki je izdelovala motorna kolesa. Uspešno so
izdelali nekaj prototipov, vendar hrošč tudi tu ni doživel
prave serijske proizvodnje.
Po drugem neuspešnem poizkusu, se je Porshe obrnil
na nemško nacistično vlado, kjer mu je Adolf Hitler prisluhnil. Hitlerjeva želja je bila, da se izdela avto, ki na avtocesti razvije hitrost 100 km/h, avto mora biti petsedežni,
imeti mora skromno porabo goriva in stati manj kot 1.000
takratnih mark. Porsche je dobil naročilnico za prototip v
letu 1934, najpopularnejši ljudski avto je bil rojen.
Adolf Hitler je leta 1935 položil temeljni kamen tovarne v kraju Wolfsburg. Zrasla je velika Volkswagnova baza,
nastajati je začelo delavsko naselje, ki je preraslo v mesto.
Razvoj tovarne je financirala država, zaposlili so 3.000 delavcev. V letu 1959 je bilo zaposlenih 50 tisoč delavcev,
leta 1977 se je to število povzpelo na 200 tisoč.
Leta 1938 je bila tovarna zgrajena. Nove prototipe vozila so predstavili novinarjem in svetovni javnosti, tudi
čez meje takratne stare celine. New York Times ga je poimenoval hrošč. Hitlerju to ime ni bilo všeč, zato ga je
poimenoval KdF-Wagen, Kraft durch Freude - »moč skozi
veselje«.
Želja po avtomobilih je bila v Nemčiji velika, a imel ga
je le vsak trideseti državljan. Z začetkom druge svetovne
vojne, leta 1939, je bila tovarna spremenjena v vojni obrat.
Izdelovali so vozila Kübelwagen, podobna jeepu.
Po letu 1947 je proizvodnja spet zaživela. Prve hrošče so izvozili na Nizozemsko, nato so osvojili ves svet.
Hrošč je postal največji uspeh v zgodovini avtomobilske
industrije, tovarna Volkswagen pa ena največjih multinacionalk. Volkswagen - ljudski avto - je izdelek dveh avstrijskih Nemcev; priznanega konstruktorja in inženirja
Ferdinanda Porsheja in Adolfa Hitlerja.
Legendarnega hrošča so sestavljali tudi v bivši Jugoslaviji, v tovarni TAS v Sarajevu. Zadnji avto je iz matične
tovarne v Wolfsburgu zapeljal v letu 1974. Hrošču v slovo
so izdelali posebno serijo avtomobilov v svetlo modri in
umazano beli barvi, kot spomin na petdeseta leta.
Proizvodnjo so preselili v Mehiko. Leta 1998 je na trg
prišla sodobna različica hrošča, Beetle sedan. V 70 letih je
bilo izdelano 21,5 milijona vozil z motorji različnih moči,
od 1131 ccm, 1200 ccm, 1300 ccm, nazadnje tudi 1600
ccm. Med vozili je bilo tudi več kabriolet modelov.
Moja prva ljubezen do hrošča sega v leto 1968. Z njim
me je do vasi, kjer sem doma, peljal župnik iz Krke. Od
takrat naprej sem tudi sam želel imeti tak avto. Sanje in

dolgoletne želje so se mi uresničile leta 1999. Z hroščem
sem bolj srečen, z njim doživljam lepe trenutke na skupnih srečanjih starodobnikov, pa tudi na svojih vožnjah se
z njim prav prijetno počutim. Nikdar me ni pustil na cesti.
Izdelan je bil v Nemčiji leta 1971, je eden izmed zadnjih
modelov 1200 ccm, s 25 KW in prvi v seriji z 12 voltno
električno napeljavo. V času, odkar sem njegov ponosen
lastnik, je bil deležen kleparskih in ličarskih lepotnih popravkov. Motor deluje brezhibno, brez večjih mehaničnih
posegov. Svoj prostor ima v garaži, pogled nanj me razveseljuje.

Volkswagen 1200, letnik 1971

FRANC LESKOVEC
Moje zanimanje za jeklene konjičke se je začelo že v
zgodnjih otroških letih. Rad sem posedal pred domačo
hišo in opazoval težke tovornjake. Nekateri so bili znamke »Lancia«, rdeče barve. Vozili so premog iz Logatca v
Idrijo.
Pravo veselje do avtomobilov sem dobil, ko je oče kupil svoj prvi avto, Fiat 600, letnik 1960. Posedel me je za
volan, popeljala sva se po domačem dvorišču.
Po končani osnovni šoli sem se izučil za avtomehanika
in opravil še šolo za voznika motornih vozil.
Leta 1996 sem spoznal nekdanjega sodelavca in dobrega prijatelja Toneta Ivanetiča. Neke poletne noči sva se
peljala na pregled avtoceste proti Gorenjski. Omenil mi
je, da je restavriral Fiata 850 Special in se včlanil v OTC
Škofljica.
Po nekaj mesecih sem tudi sam našel Fiata 850, letnik
1968. Po obnovi, ki je trajala leto dni, sem svojega starodobnika registriral in se včlanil v OTC Škofljica.
Po krajšem premoru sem domov pripeljal še fička 750
(»na rekelc«), letnik 1968 in Topolina 500 C, letnik 1952
(Giardinetta) ter ju s pomočjo prijatelja Toneta in soseda Franca – avtoličarja, obnovil. Ljubše kot posedanje pri
šanku, mi je obnavljanje starodobnikov v domači garaži.
V roke vzamem škatlo z vijaki, maticami in jih prekladam
kot otroci lego kocke.
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VASILIJ LOMBAR

LEON LOVØIN

Moto Guzzi Nuovo Falcone, letnik 1976

Moto Guzzi Nuovo Falcone, letnik 1973

Fiat 750, letnik 1968

Z družino se popeljemo na marsikatero srečanje starodobnikov ali tudi daljši izlet po prelepi Sloveniji.

Srečanje vrhniških oldtimerjev, Franc Leskovec, Fiat 850 Z in njegov
lastnik Tone Ivanetič.

SLAVKO LEBEN

Fiat X1/9, letnik 1982

JOÆE LONGAR

Ducati, letnik 1975
BMW K100, letnik 1984

Fiat 850, letnik 1968

LJUBO LESKOVEC

BRANKO LOBE

Jawa CŽ 175, letnik 1967

Topolino 500C, letnik 1952
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Mercedes Unimog 25, letnik 1952

Zündapp Falconete 433, letnik 1960
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KLEMEN MAKOR

JANEZ MLAKAR

Leta 1966 je moj oče
Tone kupil Vespo 125,
letnik 1957. Služila mu
je kot prvo prevozno
sredstvo za vožnjo v
službo, zapeljal se je vse
do Trsta. Z njo je prevažal tudi manjši gradbeni
material. Kot mlad fant
je z mamo potoval po
celi Sloveniji. V tistem
času je bilo namreč težko kupiti avto.
Leta 1975 je oče le
zbral denar za prvega
fička, vespa se je čedalje
Oče Tone z ženo Milko, 1973
manj uporabljala, do leta
2009 je samevala na podstrešju. Po več kot štiridesetih letih sem se odločil, da Vespo restavriram in obudim spomine. Obnova se je zavlekla na skoraj dve leti, leta 2010 pa
sem se z njo udeležil srečanja starodobnikov na Škofljici.
Na veliko presenečenje sem tam spoznal njenega prvega
lastnika iz Šmarja Sap, ki je z velikim začudenjem občudoval obnovljeno lepotico.
Udeležujem se srečanj, z velikim veseljem pa naokrog
zapeljem ženo in hčerki. Na Vespo sem zelo ponosen, saj
je del družinske tradicije in upam, da bo meni in prihodnji
generaciji dobro služila še vrsto let.

LAMBRETTA DL 200 IN MZ 250/1
Prvi motor NSU Maxi 175 ccm sem si kupil po služenju vojaškega roka. Ustvaril sem si dom in skrbel za
družino. Časa za motorje je bilo malo. Občasno sem imel
kakšnega, a mu nisem posvečal posebne pozornosti.
Otroci so odrasli in po upokojitvi je prišel čas za izpolnitev skrite želje, želje po lepem motorju, ki bi ga iz
stare ropotije napravil sam. Neko sončno soboto v letu
2006 sem prijatelju v hribih pomagal prekrivati streho.
V lopi sem zagledal nekaj podobnega motorju. Prijatelja
sem povprašal o najdbi. Razložil mi je, da je to Lambretta 200 ccm, letnik 1969. Takoj sem vedel, da je to tisto,
kar si želim. Prijatelj mi je Lambretto podaril. Bila je brez
pločevine. Imela je samo okvir, kolesa, sedež in motor.
Poškodovano pločevino so odpeljali na odpad. Po dveh
dneh sem vozilo dobil dostavljeno na dom in rekel sem si:
»Zdaj jo imam. Kaj pa zdaj?«
Nekaj časa sem jo pustil pri miru. Nisem vedel, kako
in kje naj začnem. Po dolgem času sem se le opogumil in
pričel iskati pločevino. Izvedel sem za možakarja, ki naj
bi imel veliko motorjev. Obiskal sem ga in povprašal po
pločevini, a ni hotel slišati o tem. Vztrajal je, da on od
mene odkupi vozilo. Po krajšem pregovarjanju je le popustil in dobil sem želeni material. Ostale dele - bat, krmilo,
luč, uplinjač, okrasne letvice - sem naročil preko spleta
iz Nemčije. Pesto za zadnje kolo, sklopko in verigo sem
kupil na sejmu v Italiji, obisk je organiziral Oldtimer club
Škofljica. Okvir in pločevino sem dal v peskanje, ličarsko

Vespa 125, letnik 1957, levo bivši lastnik, in Dežmanov Tone

Lambretta DL200, letnik 1969
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delo sem opravil sam. Barvo sem kupil v mešalnici barv
na Viču, prodajalec je iz Italije pridobil podatek o originalnem tonu. Motor je bil generalno obnovljen, to delo je
opravil odlični mehanik Franc Janežič, žal pokojni.
Največjo pustolovščino sem doživel ob registraciji.
Tehnični pregled je bil gladko opravljen, zataknilo se je
pri okencu. Dekle je obmolknilo in poklicalo šefinjo. Šefinja mi pravi, naj sedem in počakam policijo. »Le zakaj,
saj imam vendar vse dokumente?« sem se začudil. Po petnajstih minutah prispe policija, povedo mi, da je motor s
to številko ukraden in sicer moped Tomos. Policistu sem
razložil, da je razlika med Lambretto in Tomosom več kot
očitna. Policist je zgolj ponovil, da so takšna pravila in dokler ne najdejo Tomosa, mi ne morejo pomagati. Policist
je le stal pred motorjem in ga občudoval. Svetoval mi je,
da je najbolje, da ga skrijem pod streho in pokrijem z odejo. In zdaj ga naj pokrijem z odejo! Po vsem tem, ko sem
imel toliko dela z njim in me je tudi kar nekaj stal! Domov
sem še praznih rok, brez prometne izkaznice.
Po dolgem moledovanju in prošnjah so le popustili in
izbrisali nesrečni moped iz registra, ker je minilo že veliko let od njegovega izginotja. Končno sem Lambretto DL
200 registriral v letu 2011.
Po srečnem razpletu, se z mojo Lambretto, verjetno
edino v Sloveniji, udeležujeva srečanj lastnikov starodobnikov in zastopava Oldtimer club Škofljica. Tako se bova
še naprej vozila in uživala do konca svojih dni.
Moja Lambretta »De Luxe« je ena izmed 9.350 primerkov, ki so bili v Italiji izdelani od začetka leta 1969
do sredine leta 1971, ko se je Innocente odločil ustaviti
proizvodnjo skuterjev, le-ta se je preselila v Indijo.
Motor MZ 250/1, letnik 1979, sem šel pogledat na Orle,
k našemu članu Francu Mlakarju. Za prodajo se je odločil,
ker ga je težko postavil na »štender« (stojalo). Meni pa je
bil ta motor izziv, takoj sem se odločil za nakup.
Motor je bil v precej slabem stanju, tako mašina, kot
vsi ostali deli. Okvir motorja je bil zvit, rebra cilindra so
bila odlomljena, privarjene je imel neke druge amortizerje. Vse oznake na motorju so bile odtrgane, ni se videlo,
katere znamke je. Izvedel sem, da so s tem motorjem mladi fanje na Kozjanskem vozili kros.
Motor sem popolnoma razstavil in dal speskati. S poravnavo okvirja sem se precej namučil. Tudi pri iskanju
delov sem imel nemalo težav. Na Štajerskem sem od nekega fanta nakupil potrebne stare dele, nekaj sem jih s
hčerkino pomočjo naročil preko interneta iz Nemčije in
Anglije. Dolgo časa sem iskal mehanika, na mašini je bilo
potrebno narediti generalni servis. Našel sem ga v bližini
Murske Sobote, z mašino v avtu sem se odpeljal tja, čez
teden dni sem šel ponjo. Vse dele sem prebarval in motor
sestavil skupaj.
Z MZ-jem se vozim že dve leti. Vožnja z njim je namreč pravi užitek in vsekakor bolj udobna kot na Lambretti. Z njim sem se udeležil že več srečanj starodobnikov,
tudi srečanja v Črnomlju. Motor ni tako neroden, kot mi je
rekel gospod Mlakar iz Orel. Čeprav sem tudi jaz Mlakar,
si nisva nič v sorodu, sva pa oldtimerska prijatelja.

MZ 250/1, letnik 1979

FRANC MLAKAR
Pot me je slučajno vodila na Škofljico. Srečal sem Furlana, ta me je povabil v klub, vpisal sem se že v letu 1995.
Že pred včlanitvijo sem imel precej motorjev. Bil sem
mizar, delal sem okrog, motorje so mi ponujali zastonj:
»Samo odpeljite!« Žena je včasih zagodrnjala: »Nehaj že
vlačit to kramo!«
Že v otroških letih me je navduševal motor Indiana.
Sosed se je z njim po vasi vozil po mleko in je rabil enega,
da mu je držal kanglico. Prvi dan, ko sem šel z njim, je ob
speljevanju cuknil, kanglica mi je padla na tla.
Gospodinja je mleko nalila še enkrat, potem sem
že vedel, kako se tej reči
streže. Ta motor sem vedno hodil gledat v »štalo«, pogosto sem zlezel
nanj. Nekega dne so ga
odpeljali partizani, imel
sem solzne oči. Kasneje
sem zvedel, da je Indiana zakopana v zemljo v
sosednji vasi. Hotel sem
jo odkopati, a so me prepričali, da nimam kaj is- Indiana z lastnikom, vzpodbuda za
mladega fantiča.
kati na tuji zemlji.
Leta 1960 sem v časopisu bral oglas o prodaji Lambrette 150 LD, letnik 1957. Razstavljena je bila pri Slaviji.
Bila mi je všeč, odštel sem 360 tisoč, sosed si je pa fička
kupil za 660 tisoč. Žena Mihaela je naredila izpit in se z
njim vozila.
Delal sem v Nemčiji. V tem času sem kupil avto DKW
junior. Leta 1962 mi ga je rihtal župnik iz Želimelj. Dobil
sem telegram, da umira mama. V nedeljo vize nisem dobil,
en dan sem bil v Avstriji, avto naj bi prišel v Ljubljano. Tri
ure sem zamudil, ukinili so uvoz, nisem ga mogel dvigniti.
Napisal sem prošnjo v Beograd, objasnil sem, da sem avto
vplačal, dobil pa ne. Po enem letu sem dobil vrnjen denar,
poslali so ga v Nemčijo, jaz sem ga dobil od tam.
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ANDREJ MLAKAR

Lambreta 150 LD, letnik 1957, prva motorizacija v družini.

Leta 1965 sem spet zasledil oglas, da je v Ljubljani pri
Amerikancu naprodaj avto Opel Olympia, letnik 1959. Bil
mi je všeč, lastniku sem dal kupnino, registracijo je imel
švedsko. En teden sem se vozil, pride policija, da moram
avto odpeljati na carino. Na Mačkovi je nato lastnik plačal
vse dajatve, ostalo mu je le 20 tisoč. Po urejenem prepisu, sem avto registriral. Opel je še vedno pri hiši. Opla
sem nekomu prodal, pa pride policija: »Umakniti morate
avto!« »Saj sem ga prodal.« »Vi ste še vedno lastnik.« Šel
sem ga iskat, nakupil dele in ga popravil. V Oplu so moji
spomini.
Najljubši so mi Lambretta, Puch 175, letnik 1960;
BMW 125, letnik 1962. Zbirka je ogromna, a žal so še
mnoga motorna kolesa potrebna obnove. Mašine mi je popravljal pokojni Janežič, nekaj sem delal sam, kleparska in
ličarska dela v glavnem drugi. Z Lambretto sem se spustil
tudi do morja, kjer sem delal. Pa še orodje sem s seboj
peljal. V štirih urah sem bil tam. V vasi sem bil drugi, ki je
imel motor. Potem so jih začeli kupovati še ostali vaščani.
Z veseljem se pripeljem na srečanja, redno hodim tudi
na sestanke, razen takrat ne, če prepozno pogledam na koledar.
Cela naša družina je ljubiteljica starodobnikov. Poleg
mene so v klubu še sinovi: Andrej, France
in Marjan. Ko so bili
fantje stari 10, 12 let,
so že vsi vozili traktor.
Naročen sem na
Glasilo SVS, glasilo
Avto motor classic.
Vse preberem. Ko je
bilo po vozilih največje veselje, nismo
imeli denarja, nismo
mogli kupiti, avta
sploh ne. Leta 1954
sem pri vojakih naredil izpit za avto in motor. Ljubezen do vozil
ostaja, prav tako želja
Malemu Niku že diši po bencinu.
po džipu.
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Kdaj bomo zahrumeli?

Lambreta

V originalnem stanju.

Ponosen sem nanje!

Družba skuterjev.

Mercedes Unimog, letnik 1968

MOJI STARODOBNIKI
Kot se spodobi, naj se najprej predstavim. Sem Andrej
Mlakar, rojen sem v obdobju velikih sprememb v svetu.
Pogledi na življenje so se korenito spremenili, mladi so
se začeli upirati takratnemu načinu življenja, želeli so se
otresti okov, postali so otroci cvetja. Seveda pa tega niso
znali brez raznih substanc, katere so jih popeljale v nek
navidezni svet, poln blodenj in popačenih slik takratnega
časa. Torej ste gotovo uganili, to so zlata šestdeseta. Da
sem bolj natančen, rojen sem leta 1966, stanujem pa na
Orlah.
Kot vsi moji vrstniki in tudi moji predhodniki, sem si
kot prvo vozilo kupil fičkota. Da, na legendarnem fičku
sem napravil izpit, z njim sem naredil prve samostojne kilometre in se začel spoznavati z motoriko avtomobilov. Na
njem sem skoraj diplomiral iz vseh možnih posegov, če
sem se želel voziti. Seveda sem strmel v prihodnost in si
želel čim prej kupiti kakšen »boljši avto« in tako sem tudi
storil. Teh boljših avtomobilov sem imel res veliko. Prišli
so otroci, avto mi ni več toliko pomenil. Potreboval sem
ga le zato, da me je prepeljal na željeni cilj. Ko si zaposlen
s svojo službo in družino, in moja družina je kar številčna,
saj imam štiri otroke, pozabljaš na svoje hobije.
Nekega dne me oče vpraša: »Andrej, ali bi se vpisal
v klub starodobnikov?« Bil sem malo začuden, saj me je
presenetil že s tem, da tudi njega zanimajo stara vozila.
No, pa smo se vpisali. Oče in njegovi trije sinovi. Bili smo
med prvimi petdesetimi člani, vpisanimi v Oldtimer club
Škofljica. Kaj pa sedaj? Ja nič! Začeli smo zbirati staro
železje, kakor so novi hobi poimenovale naše žene.
Oče se je najprej navdušil nad motorji, prav tako tudi
brat Franc. Z bratom Marjanom pa sva se navdušila nad
avtomobili. Svoj prvi oldtimer sem kupil po naključju. Z
očetom sva bila na sejmu v Padovi. Ogledovala sva si razstavljene starodobnike. V prostoru s Fiatovimi modeli je
oče pokazal na enega izmed njih. » Poglej tega, takega je
imela moja sodelavka! Če hočeš jo lahko povprašava o
avtu.« Komaj sem čakal naslednjega dne, odšla sva k njej.
»Ali imate še avto, o katerem mi je govoril oče?« »Seveda
ga imam, kar za menoj stopita v garažo!« In glej, tu je stal
prav takšen avto, kot sva ga videla dan prej v Padovi. Na
prvi pogled je bil zelo lepo ohranjen. »Ali ga prodate?« je
kar bruhnilo iz mene. Dobil sem pritrdilen odgovor. Bil
sem kot majhen otrok v trgovini z najljubšo igračko. Začel
sem razmišljati o ceni. Z gospo sva se dogovorila, da ji
povrnem samo stroške registracije, saj ga je dan prej na
novo registrirala. Tega sem se zelo razveselil, avto sva z
očetom takoj odpeljala domov. Postal sem lastnik Fiata
124, letnik 1969, bež barve. Takoj sem se lotil podrobnega
ogleda vozila. Navzven je bilo videti ohranjeno, podroben
ogled je razkril, da ga je zob časa kar lepo načel, kljub
skrbni lastnici. Po očetovem nasvetu sem se odločil, da ga
renoviram v celoti. Razstavil sem ga in odpeljal do kleparja. Nekaj časa se je držal za glavo: »Človek, pa kaj boš
s to starino?« Ko sem mu povedal, da sem član v klubu
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starodobnih vozil na Škofljici, se je omehčal. Avto je bil
najbolj načet spodaj. Klepar je vse luknje pokrpal in avto
pripravil za ličarja. Tudi ličar je svoje delo dobro opravil,
saj je Fiat 124 še po sedemnajstih letih od obnove povsem
brez rje. Res pa je, da sem ga zaščitil na način, kot so to
delali včasih. Vozilo sem začel sestavljati. Dejal sem si, da
ga bom sestavljal počasi, da bo vse tako kot je treba. Avto
je začel dobivati prvotno obliko, bil sem tako navdušen, da
sem kar pohitel. Vendar je moja hitrost terjala svoj davek.
Ko hitiš, si površen. Kakšen del sem moral večkrat priviti
in odviti, da je bil pravilno nameščen. Ob sestavljanju sem
se večkrat spomnil očetovih besed, ki se jih je naučil od
svojega mizarskega mojstra v Nemčiji. Delati moraš »langsam und ziher«. Tako sem z malo zmanjšanim tempom
in večjo natančnostjo avto sestavil. Ponosno sem se prvič
zapeljal skozi vas. Vse je delovalo brezhibno, avto ni imel
niti petdeset tisoč kilometrov in sedaj še novo preobleko.
Tako z mojim Fiatom 124 še vedno hodiva z očetom, seveda kadar ne gre s kakšnim svojim motorjem, na naša
srečanja.

Fiat 124, letnik 1969

Ni pa to moje edino vozilo. V obnovi imam AUDI 72L,
letnik 1967. Da, prav sem napisal. Vsi mislijo, da so obstajali le Audiji 50, 60, 80 in 100. Bil je tudi model 72L, res
pa je, da jih pri nas ni bilo veliko.
In tudi zgodba o Audiju je posebna. Dogajala se je dobrih dvanajst let nazaj. Vsi moji sodelavci so vedeli, da

Audi 72 L, letnik 1967
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smo pri nas doma ljubitelji starodobnikov. Sodelavec Jure
je nekega dne na črpalki opazil starejšo gospo, ki se je
mučila odpreti pokrovček rezervoarja za gorivo na starem
Audiju. Ponudil ji je pomoč, hvaležno jo je sprejela. Razvil se je pogovor in Jure je gospo mimogrede povprašal,
ali bi ta avto prodala. Gospa mu je razložila, da ima doma
novega Audija A3, da stoji na ulici. S starim Audijem se
raje vozi, ima ga v garaži, saj ji je bolj pri srcu kot novi.
Povedala je tudi, da jo doma že nekaj časa nagovarjajo naj
starega odpelje na odpad in naj se vozi z novim. Le kako
naj bi ga odpeljala na odpad, saj jih avto veliko pomeni,
spominja jo na pokojnega moža. Avto sta naročila v Nemčiji, nanj sta čakala 10 mesecev in ko sta ga dobila, je mož
kmalu zatem umrl.
Sodelavec Jure je bil ob pravem času na pravem mestu.
Poklical me je in mi povedal , da je gospa starega Audija
pripravljena prodati. Opozoril me je, naj bom previden,
ker je nanj zelo čustveno navezana. Z gospo sem takoj navezal stike. Bil sem zelo presenečen. Gospa visoke starosti
je bila zelo vitalna in humorna. Bila pa je res čustvena, ko
sem ji omenil Audija. Odkrito mi je dejala, da se ji zdim
premlad za kakšnega ljubitelja starodobnikov in da mi ne
zaupa, da bom avto res obdržal. Ko sem jih po daljšem
pogovoru omenil, da imam že enega starodobnika, je gospa popustila. Dogovorila sva se za ceno, sedel sem v njen
stari Audi. Vžgal sem ga, zaslišal sem, kako lepo prede in
spoznal, da sem sklenil dobro kupčijo. Ko sem avto želel
odpeljati, me je gospa še enkrat ustavila in mi dejala, da
me bo obiskala na domu in preverila, ali držim dano besedo. Kar hudo mi je bilo, gospa me je s solznimi očmi,
z rahlim tekom pospremila iz garaže. Z Audijem sem se
zapeljal proti domu, spoznal sem, da ima avto res dobre
vozne lastnosti, da nič ne škriplje, nič ne poka, z njim se
je res prijetno peljati. Naslednjo pomlad je gospa prišla na
Orle, Audija sem ravno zapeljal iz garaže in ga po dolgi
zimi vžgal. Poklepetala sva in gospa je zadovoljna odšla.
Z Audijem sem se kar nekaj let vozil, potem sem se lotil
tudi njegove prenove. Trenutno je že več kot leto dni pri
ličarju.
Moj tretji starodobnik je Fiat 127, letnik 1982. To je
mlajše vozilo, vendar oldtimer. V lasti ga imam osem let,
obnove ni bil potreben. Tudi on ima svojo zgodbo.
Nekega dne sva se s sinom Rokom peljala na rekreacijo
z njegovim Fiatom Uno. Po nesrečnem naključju sva se
zaradi prehitre vožnje na vaški cesti prevrnila na bok avtomobila. Sin se je močno prestrašil, hitro sva se splazila
ven. S pomočjo nekaj očividcev smo postavili avto nazaj
na kolesa in nadaljevala sva pot. Roku sem rekel: »Nikar
preveč ne skrbi za avto. Šel bom v Italijo po novo školjko,
malo bomo »šraufali«, pa bo!« Kmalu po nesrečnem dogodku sem se odpravil v Italijo na avtoodpad. Ogledoval
sem razne avtomobile, k meni je pristopil prodajalec in me
v nam zelo znanem jeziku vprašal: »Kakav avto tražiš?«
Glede na mojo zelo revno italijanščino, sem bil zelo vesel
tako imenovanega brata iz juga. Takoj sva našla skupni jezik. Dejal mi je, da mi bo nekaj pokazal. Peljal me je preko
celega odpada, do dela, kjer so avtomobile razgrajevali.

Na traku, ki je vodil do delavnice, je stal Fiat 127, lepe
bele barve, kot nov. Pogledal sem ga še od blizu, odprl
sem vrata, nisem mogel verjeti očem. V notranjosti vozila
je bilo še vse v zaščitni foliji, odstranjena je bila samo s
šoferskega sedeža. Vozilo je bilo last starejšega gospoda.
Po njegovi smrti so ga sorodniki pripeljali na odpad. Avto
je imel 27 tisoč prevoženih kilometrov, samo po Trstu in v
lepem vremenu. Srce mi je kar zaigralo ob pogledu na starodobnika, s prodajalcem sva se takoj dogovorila za ceno,
ki je bila res nizka in avto je bil moj. Ob prvem vžigu
sem videl, da avto tako lepo prede kot muca ob peči. To
je bil moj najbolj ekonomsko upravičen nakup. Na avtu
ni bilo potrebnega nobenega posega, razen malo vode in
šampona.

Fiat 127, letnik 1982

Tako se vsak po svoje ukvarjamo s starodobniki. Škoda je, da naš hobi zahteva veliko prostega časa in pa še
več denarja. Vsem je znano, da nam kronično primanjkuje
obojega. V nasprotnem primeru, bi lahko našim zanamcem pustili še večjo dediščino na kolesih. Kljub težavam
na vse takoj pozabimo, le da nekje v okolici zadiši po bencinu.

MARJAN MLAKAR
Tako kot oče Franc ter brata Andrej in Franc, sem tudi
sam ljubitelj vozil iz preteklosti. Do starodobnika, do NSU
Prinza 1000, letnik 1970, sem prišel na dokaj eleganten
način. Kolega je v Ajdovščini kupil hišo. Prosil me je za
pomoč pri čiščenju, z veseljem sem mu ustregel. Odprla
sva garažna vrata, pred nama veliko presenečenje. V garaži se je nahajal star avto, katerega so dediči prodali skupaj
s hišo. Po preverjanju z bivšimi lastniki, je bilo ugotovljeno, da je avto sameval polnih 27 let. Bil je prašen, a že na
prvi pogled zelo dobro ohranjen. Z vlečno službo sem ga
pripeljal domov, na Orle. Skupaj z bratoma sem ga opral.
Starodobnik je bil mnogo bolje ohranjen, kot smo pričakovali. Očitno mu je bila debela plast prahu koristila in ga
zaščitila. Hodili smo okrog avta, ga občudovali in se spraševali: »Kako je mogoče, da je ostal v tako dobri kondiciji
po 27 letih garažiranja?«

NSU Prinz 1000, letnik 1970. Franc Mlakar st., sinova Marjan in
Andrej ter vnuki Matic, Rok in Jaka.

Naše zanimanje se je osredotočilo na vžig. Po predpisani proceduri dolgo stoječih vozil, smo najprej pogledali
svečke in preverili, ali se motor sploh vrti. Bili smo v strahu, da bi bila slučajno notranjost motorja tako korozivna, da se motor ne bi obrnil. Po prvih preverjanih je bilo
na oko vse v najlepšem redu. Priklopili smo akumulator,
previdno sem obrnil ključ za vžig. Moram priznati, da se
nam je vsem kar smejalo, ko je stari Prinz samo zakašljal
in takoj vžgal. Iz njega se je močno pokadilo. To pomeni,
da je zadnji lastnik vedel, da bo vozilo dolgo stalo, in ga
je konzerviral z nekaj olja, dodanega v cilindre motorja.
Ob neenakomernem predenju motorja, smo novo pridobitev občudovali. Po nekaj minutah se je motor avtomobila
popolnoma umiril, radi bi ga poslušali v nedogled. Vendar
smo ga ugasnili, da ne bi kaj poškodovali, saj ni hrumel
mnogo let.
Prinza 1000 sem kompletno obnovil, četudi je bil že
kot original zelo lepo ohranjen.

FRANC MLAKAR
Bolj kot avtomobili, so mi všeč stari motorji. Pred leti
sem si kupil rdečega Pucha 250. Motor je bil lepo ohranjen
in vozen. A zame ta motor ni imel prave »duše«, saj je
bil že obnovljen. Vozilo moraš obnavljati sam, to je tisto
pravo!
Ob pospravljanju garaže pri neki gospe v Ljubljani,
se je ponudila prava priložnost. Oko se mi je ustavilo na
starem Tomosu Colibriju. Z gospo sem se dogovoril za
simbolično ceno in ga takoj odpeljal domov. Colibri je
bil vozen, a potreben obnove. Dela sem se lotil takoj. Ker
imam svojo mizarsko delavnico, sem ga zaradi pomanjkanja časa obnavljal več kot leto dni. A sem v obnovo vložil
precej truda. Tomos Colibri, letnik 1957, je lep kot iz trgovine in popolnoma originalen.
To so bili zelo trpežni motorji na dve prestavi. V nekem
članku o tem modelu, sem zasledil tole zanimivost. Delavec, ki je pričel delati v Tomosu kot vajenec, si je kupil
Colibrija in se z njim vozil v službo do upokojitve. Kot
upokojenec se še vedno vozi z njim, zapelje se do bližnje
gostilne na »dva deci«. Da, tako trpežni so bili Tomosovi
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FRANC MUREN
Opel Kadetta, letnik 1979 mi je brat pripeljal iz Nemčije, prav tako tudi vse rezervne dele za obnovo. Pred 15.
leti je bil restavriran v nulo, kot se temu reče. Rad sem se
pripeljal na škofljiško srečanje, rad sem se družil s prijatelji. A nabrala so se leta, 40 let sem starejši od svojega
starodobnika in prav dobro se razumeva. Kadar se nama
zalušta, se odpeljeva v vinograde, opazujeva trte, grozdne
jagode, se veseliva trgatve in mladega vina ob godu sv.
Martina.
Stričevo darilo.
BMW R27, letnik 1961
Tomos Colibri, letnik 1957

motorji. Prav žalostno je gledati, kako danes tovarna životari. V državah bivše juge lahko vidimo, da še vedno prisegajo na Tomosove proizvode. V vseh državah bivše Jugoslavije je bilo okoli 22 milijonov prebivalcev in skoraj
ni družine, ki ne bi imela enega od Tomosovih izdelkov, pa
naj bo to moped ali motor za čolne....
Na naša vsakoletna vseslovenska in jesenska srečanja
se s ponosom zapeljem s svojim Colibrijem. In ni edini.
Takih Tomosovih motorjev je kar veliko in tudi to je znak
kakovosti, da se jih je toliko ohranilo.
V obnavljanju imam DKW 125, letnik 1956. In kateri
bo naslednji ?

Opel Kadett, letnik 1979

BMW R51/3 z bočno prikolico Steib LS 200, letnik 1954

STANISLAV MALOVRH
Moje zanimanje za starine sega že v čase obiskovanja
Osnovne šole Vlada Miklavca na Vrhniki. Najbolj so me
pritegnile stare stenske ure. Prvo mi je podaril stari oče,
hranim jo še danes. Njihovo število se je povečevalo. Po
končanem študiju sem se zaposlil, imel sem svoj denar,
nekaj sem ga namenil nakupu ur.
Po vstopu v zakonski stan, so me začeli zanimati stari
likalniki. V svoji zbirki, ki šteje približno 100 primerkov,
imam likalnike z vložki, na oglje, na plin, na špirit, na elektriko. Med najbolj zanimivimi je likalnik z dimnikom.
Kljub ljubezni do likalnikov, sem likanje prepustil ženi.
V letu 1998 sem se včlanil v OTC Škofljica, sprejeli
so me, čeprav še nisem imel nobenega starodobnika. Prvo
motorno kolo mi je podaril stric Dominik. To je bil BMW
R25/3, letnik 1955. Manjkalo mu je mnogo delov, a dobil
sem motor. Po uspešni prenovi sem se na prvo vožnjo zapeljal leta 2001.
Od takrat se je število vozil BMW v moji garaži povečevalo. Najstarejše motorno kolo je BMW R2 iz leta 1932,
najmlajše je BMW R27, letnik 1961. Več vozil še čaka na
prenovo. Starodobniških prireditev se z ženo Karmen udeležujeva z motorjem BMW R51/3 z bočno prikolico Steib
LS 200, letnik 1954.
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BMW 25/3, letnik 1955, uspešno obnovljen

Leta 2011 sem od našega člana kupil BMW 1602, letnik 1974. Imel je poškodbe na laku, barva ni bila originalna. Popolnoma sem ga razstavil, karoserija je že pri
kleparju. Pripravil sem si že vse dele in če bo čas dopuščal, se bom z njim zapeljal na Vseslovenskem srečanju v
prihodnjem letu.
Od leta 2002 v društvu opravljam funkcijo tehničnega
komisarja Zveze SVS za pregled motornih koles. Pregled
je osnova za pridobitev izkaznice o starodobnem vozilu.
Ugotavljam, da se nivo vozil iz leta v leto dviguje.
Od leta 2000 sem tudi FIVA scrutinner (pregledovalec). Zadolžen sem za izdajo izkaznice FIVA za starodobna motorna kolesa.

FRANCI IN ROLANDA MEDEN
Po poklicu sem avtoklepar. Kot vajenec sem se učil na
avtomobilih, ki so danes že pravi starodobniki. Na delo
sem se vozil s Pony expressom, takega imam tudi v svoji
zbirki. Kadar dobimo v delavnico v popravilo oldtimerja,
se najraje dela lotim sam.

BMW R2 Serija II, letnik 1932

Franci Gruden, predsednik društva, mi je v letu 2006
zaupal, da se v Žireh prodaja avto BMW 321, letnik 1940.
Po ogledu in krajšem premisleku sem se odločil za nakup.
Zadnjega septembra je bi že pri nas doma. Ta avto je bil v
lasti družine v Žireh več kot 50 let. Odigral je tudi manjšo
vlogo na snemanju filma Dražgoška bitka, kateri na žalost
ni prišel na filmska platna. Avto so uporabljali za redne
prevoze, doživel je različne spremembe. Odločil sem se za
temeljito obnovo, ki pa še kar trajaaaa.

Pony express, letnik 1972

BMW 321, letnik 1940

Leta 1996 je bil na Škofljici ustanovljen Old timer club.
Včlanil sem se na pobuda Metoda Kavška. Veselila me je
vožnja z motorji, še vedno je tako. Moji starodobniki so
sami motorji.
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Prvega srečanja na Škofljici sem se udeležil z motorjem BMW R25/3. Z njim sem se odpeljal tudi na mnoga
srečanja širom po Sloveniji.

tovalnim motorjem so se odprle nove razsežnosti »moto
popotništva«. Tudi meni se je lahko na Hondi Gold Wing
pridružila žena in užitek v vožnji je bil še večji.
Žena Rolanda se mi je pridružila v OTC Škofljica, vedno me je podpirala pri klubskih dejavnostih in mojem
hobiju. Je lastnica starodobnika Tomos Puch Galeb 150,
letnik 1960. Galeba jih je podarila njena mama, oče se je
potrudil z obnovo.

JANEZ MEZE

BORIS MRAVLJE

Druženje s kolegi, Janez Meze, direktor Petrola, s terenskim vozilom.

BMW R5/3, letnik 1955

JURIJ MIKLAVC

Moj drugi motor je bil spet priljubljena znamka BMW,
tokrat malo močnejši, ampak tudi mlajši, z oznako R65.
Tudi z njim rad uživam v vožnji in druženju s prijatelji.

Austin Morris Mini 850, letnik 1975

Tomos Colibri T12; Tomos Puch Galeb, letnik 1960

DUØAN IN MILOØ MILER

Ob pregledu starejših fotografij, sem se ustavil ob črnobeli iz leta 1964. Kot osemletnik sedim na mopedu Tomos
Colibri T12, letnik 1959. Prav takega sem obnovil in mi
je v veliko veselje in ponos, spominja me na otroška leta.

Willys MB, letnik 1944
Start Rally Podutik z BMW R65, letnik 1979.

Z dvema klubskima kolegoma smo se zapeljali do
Nemčije in vsi trije smo našo zbirko motorjev obogatili s
Hondo Gold Wing 1000 Gl, letnik 1978. Motor je Honda
predstavila javnosti v letu 1975 in s tem legendarnim po-

Honda GL 1000, letnik 1978
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BOØTJAN MOHORIŒ
Peugeot 202 BH, letnik 1948

Tomos Colibri T12, letnik 1959

Zastava 750 LE, letnik 1984

BMW R75/7, letnik 1977
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TOMAÆ MOSTAR

BMW R65LS, letnik 1982

SREČANJE V TOLMINSKIH RAVNAH
V soboto, 27. septembra 2014, smo se zbrali v prijetni
vasici Tolminske Ravne pod mogočnim Migavcem na levi
in planino Razor na desni strani, z namenom, da počastimo obletnico otvoritve ceste in prihod prvega vozila v vas,
ki je s tem naznanil napredek za ta kraj daljnega leta 1974.
Porajajo se vprašanja: »Ali je res, da je od tega že
40 let? Kako pa so prej prišli do vasi?« Prišli so že. Z
oslom, konjem, ali pa do kanjona Zadlaščice s prevoznim
sredstvom, zadnjih šest kilometrov pa peš.
Spomnili smo se tudi drugega pomembnega datuma,
70. obletnice prve partizanske šole. Srečanja se je udeležilo nekaj še živečih slušateljev. Ta srečanja se redno prirejajo vsakih deset let. Zbrali smo se vsi, ki imamo korenine
v tej vasi, naši prijatelji, gostje in ljubitelji planin, ki so
slučajno prišli mimo.
Letos smo hoteli bolj poudariti 40. obletnico otvoritve
ceste. Za popestritev dogajanja smo se vključiti tudi ljubitelji starodobnikov in pripravili krajši skeč. S kolegom
Stanetom Jermolom iz Tolmina, članom tamkajšnjega
Moto kluba Soča, sva se pripeljala v vas z vozili iz tistega
obdobja. Stane se je predstavil s svojo prelepo Škodo 1000
MB. Je njen prvi lastnik in jo vestno čuva vseh 45 let. Stane je ponosen tudi na dva motocikla, znamke Rumi, letnik
1953 in 1955.

Moto Morini 350 Strada, letnik 1972

Škoda 1000MB, letnik 1969

Tomos Puch MS 50, letnik 1958
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Sam sem se preko vasi popeljal z mopedom Tomos
T12, letnik 1968. Teh je bilo v času izgradnje ceste v vasi
kar nekaj in so zvesto služili uporabnikom. Iz tistih časov
je bil v vasi ohranjen moped pokojnega lastnika Romana.
Zadnji trenutek sem ga rešil pogube, motor deluje. Kljub
obupnemu stanju je občutiti njegovo moč, katero so znali
iztisniti iz teh neverjetnih agregatov. »Lamo« je naredil
svoje. To sem občutil tudi sam, ko sem s svojim Tomosom »drgnil« s prvo prestavo v strme klance in ovinke. Za
drugo prestavo je enostavno zmanjkalo moči, k temu je
pripomoglo tudi mojih 100 kg. Na nekaterih ovinkih sem
imel občutek, da se bom prevrnil. Kasneje nisem upal več
tako »polagati«, ovinke sem »pobiral« kar čez celo cesto.
K sreči nasproti ni bilo nikogar. Moj originalni moped s

kubaturo 48 ccm in prevoženimi 6.000 km, je praktično
nov v primerjai z Romanovim, ki je naredil skoraj 25 tisoč
km. Večina njegovih kilometrov je bila narejena v tistih
klancih. Neverjetno, koliko so te mašine zdržale.

Tomos T12, letnik 1968

Ob prihodu v vas, so naju prisotni prisrčno pozdravili
in si z veseljem ter kančkom nostalgije ogledovali najina
lepotca. Celo župan se je nasmihal. Ne vem, ali najinima
starodobnikoma in opravi, ali besedam kritike, ki sva jih
izrekla na račun ceste in vlaganja sredstev v to vas. Pripravila sva krajši skeč. Ker nisva neka govorca, sva tekst
itak pozabila, bistvo sva vseeno povedala. Hotela sva poudariti, da bi lahko nekaj sredstev prišlo nazaj v vas, saj se
od tu odpelje veliko težkih kamionov z lesom. Iz te vasi
se s pitno vodo oskrbuje cel Tolmin ter prebivalci vse do
Mosta na Soči. Voda Zadlaščica poganja še dve turbini hidoelektrarne.
Cesta je v zelo slabem stanju in upam, da bom ob 50.
obletnici lahko zapisal, da sem se pripeljal po lepi cesti,
kljub vsem ovinkom. Moč mojega T12 pa bo vsekakor
treba povečati.
MOJI STARODOBNIKI
Začelo se je takole. Posedejo te na streho avtomobila in
»zaznamovan« si za vse življenje. To, da so mi starodobniki pri srcu, mi je ostalo že od malih nog. Mama me je
držala, da ne bi padel s strehe našega takratnega avtomobila Opel Olympia. Po pregledu katalogov sem ugotovil,
da Opel tudi takrat ni bil več mlad. Po zadnjem blatniku
sodeč so jih izdelovali v letih 1937 - 1940 in 1947 - 1949.
Kaj bi dal, da bi sedaj lahko sedel v njem, v prometni in
certifikatu pa bi bilo vpisano moje ime.
Tudi naslednjega avtomobila, DKW F12, bi bil zelo
vesel. Z njim je povezan dogodek, ko so mi hoteli prvič
vzeti izpit. Pa ga niso. Takrat ga še nisem imel.
Terensko vozilo, takratne domače proizvodnje, Zastavo AR 55, poznano pod imenom Kampanjola, sem kupil
na odpadu, ga obnovil in sestavil. Vojaška barva mi ni bila
všeč, v celoti sem ga prebarval. Nastal je krasen avto, popolnoma brez napak. Dolgo je služil v planinah nad Bohinjem.

Opel Olympia, Tomaž je voznik že od malih nog.

DKW F 12, Tomaževe sanje ...

Zastava AR 55, znana pod imenom Kampanjola.
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Terenski avto, to je zakon. Za izpolnitev želja si pri
kolegu sposodim Willysa in uživam v vožnji z njim.

Na srečanja OTC Škofljica pa se rad pripeljem s svojim fičkom, letnik 1970. Velikokrat se udeležujem tudi
srečanj, ki jih prirejajo klubi starodobnikov širom po Sloveniji, zelo rad pa se zapeljem tudi čez mejo v Samobor,
kjer so izredno gostoljubni.

»No,« sem si dejal: »Če je pa tako, bom pač od sedaj naprej zadeve bolj preveril, preden bom prišel na pregled.«
Med mojimi dvokolesniki je tudi službeni moped iz
časov, ko sem prišel v podjetje, kjer sem še sedaj. Če to
povem sedanji generaciji, me takoj odpišejo misleč, da
imam sto let. To je Tomos Automatic, naslednik popularne
Laure, letnik 1975, originalne oranžne barve. Je pa malo
oguljen od kurirskih torb, katere smo imeli obešene na balanci. Z njim smo se vsakodnevno vozili, napravil je ogromno kilometrov, še vedno dobro deluje.

JULIJ MIKEC

Adler Junior, letnik 1958
V izposojenem Willysu - terenec je zakon.

Nikoli ne bom pozabil povabila sodelavke na ogled
starega motorja v njeni kleti. Zapustil ji ga je sorodnik.
Bil je povsem zatrpan z razno kramo, ni ga bilo opaziti.
Samo prvo kolo je gledalo ven s prazno gumo na čudovito
ohranjeni kromirani feltni. V glavi mi je preblisnilo: »To
je to! Če je feltna tako lepa, tudi ostalo ne more biti slabo!« In res je bilo tako. Ko smo ga osvobodili vse krame,
je stal pred menoj krasno ohranjen primerek Tomosovega
Colibrija T12, letnik 1968. Ohranil sem ga v originalnem
stanju.

ANTON MENEGALIJA

Tomos Avtomatic, letnik 1975

Rad imam mopede. Hudo stare sem kupoval po okoliških vaseh, nekaj sem jih dobil celo zastonj. Ljudje so
mi rekli: »Kaj boš plačeval? Ti samo odpelji to kramo, da
nam ne bo v napoto!« Obnavljal sem jih in jih ohranjal pri
življenju, naj mladi vidijo, iz česa so se razvili današnji
motorji.

Redka sta primerka iz leta 1958, skuterja Dürkopp MR
Diana, 200 ccm in Adler Junior, 100 ccm. Lepo sta ohranjena, oba imata vžig samo preko električnega (dinamo)
zaganjača, iz česar spoznamo, da so bili takrat »sigurni« v
svoje proizvode.
Po vseh kotičkih kleti in garaže in ne vem še kje se najde nekaj dvokolesnikov. Včasih godrnjajo, da zaradi moje
krame nimajo kam stopiti. Priznam, nekaj resnice je v tem.
Veliko stvari še čaka na obnovo, med drugim tudi stare
omare in kredence. Tudi to ima svoj čar in tudi s tem imam
veliko veselja. Seveda pa mi je v največje veselje popeljati
se s svojimi starodobniki, sam ali s prijatelji.

MOJ STARODOBNIK - DIANA 6
Vse moje poklicno življenje je bilo povezano z avtomobili in cesto. Dolga leta sem opravljal delo kot voznik,
nadaljeval sem kot inštruktor vožnje za vse kategorije vozil, zadnjih 25 let sem opravljal dela in naloge vodje šole
za voznike pri ZŠAM Ljubljana.
Po upokojitvi bi bil popolni umik iz sveta avtomobilov preveč dolgočasen, ne moreš kar izpreči. Hitro in brez
težav sem se odločil za nakup Diane 6. S tem avtom so
povezani lepi spomini na mojo mladost. Diano sem kupil
v maju 2004, v mesecu mladosti, od znanega lastnika, v
zelo dobrem stanju. Brez popravil in olepšav pa le ni šlo.
V OTC Škofljica sem se včlanil leta 2007 in lahko
rečem, da se počutim zelo dobro. Vodstvu izrekam vse
priznanje za vzorno vodenje in izreden čut ter posluh do
svojega članstva. Z mojim starodobnikom se zelo rad
udeležim srečanj po Sloveniji, ki jih prirejajo društva.
Nekajkrat sem se udeležil tudi srečanj izven naših meja,
pri naših sosedih. Na prireditvah spoznavam nove ljudi,
zanimivosti, kraje in njihove navade.

Tomos Puch M50, letnik 1956
Julij Mikec in Bojan Ham, dolgoletni predsednik izpitnega centra.

Tomos Colibri T12, letnik 1968

To je bilo v letu 2008. Včlanil sem se v OTC Škofljica, postal sem njihov član. Prvič sem se soočil s komisijo
za pregled vozila za pridobitev izkaznice o starodobnem
vozilu. Priznam, bil sem razočaran. Moj moped, tako lep,
originalen, spucan, pa ocena B-2. Ne, to ne pa ne more
biti! Pa so mi kasneje pojasnili, da »špaga«, kljub temu,
da je stara, ni primerna kot nadomestilo objemke; da so
bili bodni za zajle v originialu sivi, ne črni in tako naprej.
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Durkopp Diana MR, letnik 1958

Zastava 750 Luxe, letnik 1970

13. avgusta 2011 je Motoklub Veterani Murska Sobota
organiziral Mednarodni potujoči muzej po štirih deželah:
SLO-A-HR-H-SLO. Prireditev je edinstvena v celotnem
evropskem prostoru. Na tem srečanju se mi je vtisnil v
spomin nepozaben dogodek. Po eni strani grozljiv, po drugi smešen in zabaven. Po vseh urejenih formalnostih je
napočil čas starta. Enemu izmed udeležencev iz okolice
Krškega, članu kluba Hrast Tržišče, je odpovedal starodobnik, motor BMW. Njegovo slabo voljo in razočaranje
sem ublažil s povabilom, da se mi pridruži v Diani kot sopotnik. Jože se mi je zadovoljen zahvalil za dobrosrčnost
in z veseljem prisedel. Med potjo v Avstrijo je bil zgo-
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voren in duhovit. A Jožeta je med potjo spremljal maček.
(Dolenjci z mačkom nazivamo stanje, če nekdo preveč
pogleda v kozarec in ni dovolj prespan). Avstrijci so nam
pripravilo zelo bogato malico, dobro okrepčani in odžejani smo zapustili Bad Radkersburg. Preko Ljutomera smo
v koloni krenili na Hrvaško. Pri zaustavljanju pred križiščem, mi je v centru Ljutomera odpovedala delovna zavora. Zahvaljujoč mojim dolgoletnim vozniškim izkušnjam,
prisebnosti in verjetno tudi še dokaj dobrim refleksom,
sem odreagiral hitro in pravilno, da ni prišlo do prometne nezgode. Moj sopotnik v globokem snu dogodka ni
registriral. Ob prvi priložnosti sem se umaknil iz glavne
prometnice, začel sem zavirati in glej ga zlomka, delovna zavora je normalno služila svojemu namenu. Ustavljanje je bilo bolj arogantno. Jože je odprl oči: »Kaj pa je?«
Znerviran nisem vedel, naj se smejem ali bentim.
Tu je še anekdota humorista Toneta Fornezija-Tofa.
Oče je na njivi okopaval, z njim je bil sinček. Ob robu
gozda se ustavi avto Diana. Avto se guga, guga in guga.
Sine reče očetu: »Grem gledat kakšne fedre ima ta avto,
ker se tako ziblje!« Rečeno, storjeno. Steče pogledat in
bilo je kaj videti. Oddirja nazaj k očetu, ves zadihan jeclja:
»Veš, veš, veš ati, naša mamica res vse ve. Rekla je, da
ljudje, ki imajo avto, nimajo za obleke. V avtu sta bila dva,
popolnoma naga!«
Diane so izdelovali od leta 1967 do 1983, v tem času
jih je na širne ceste pripeljalo 14 milijonov. Sprva naj bi
ta avtomobil zamenjal spačka, a ga je prerasel in pomenil
boljšo in bolj cenjeno ponudbo. Nekaj Dian je bilo narejenih tudi v Sloveniji pri Tomosu oz. Cimosu.
V rimski zgodovini se je boginja Diana ukvarjala z lovom. Diane so naredili zato, da bi lovila kupce in med
drugimi je ujela tudi mene.

BORUT MOÆINA
FORD TAUNUS 17M (P3), letnik 1963
Imel sem željo po Mercedesu in še vedno jo imam. V
oglasih pa sem zasledil Ford Taunusa. V okolici Vinice je
ves zaprašen stal pod kozolcem približno 20 let, prerivali
so ga iz enega konca na drugega. Lastnik ga je kupil z namenom obnove, a se je ni lotil. Fordova oblika mi je bila
takoj všeč, kupil sem ga leta 2003. Bil je relativno dobro
ohranjen, manjkalo pa mu je precej delov. Te so mi prijatelji poiskali preko interneta. Dobival sem jih v glavnem iz
Nemčije, bili so dragi. Obnavljal sem ga več let, mehanično sam, luknje v podnu je pošvasal klepar, ličarsko pa sem
popravljal samo manjše pike s čopičem. Največ dela je
bilo z volanom. Pri prejšnjem lastniku so namreč zgubili
ključ in so ga potem nasilno premikali.
Ford Taunus 17M (P3) je srednje velik družinski avto,
moderno in drzno oblikovan. Proizvajali so ga v nemški
tovarni v Kölnu od septembra 1960 do avgusta 1964. Izdelanih je bilo 669.731 primerkov, bil je pravi komercialni
uspeh, oglaševan s sloganom: »Zum Fahren geboren. Zum
sparen gebaut.« (Rojen za vožnjo, izdelan za varčevanje.)
Ford Taunus P3 še vedno navdušuje ljubitelje. Leta
2006 je bilo v Nemčiji registriranih 484 vozil, z velikimi
finančnimi privilegiji za lastnike oldtimerjev. Na slovenskih cestah lahko srečamo približno 10 do 15 teh priljubljenih vozil.

Hrošč mi je bil že od nekdaj všeč, ponudila se je izredna
prilika in ugodna cena.
Oznaka J pomeni, da je bil moj hrošč narejen v Jugoslaviji, v TAS-u, Tovarni Avtomobilov Sarajevo, v kraju
Vogošča. V letih 1970 do 1972 je bilo v Sarajevu sestavljenih 4.907 hroščev, do leta 1976 pa skupno 31.667 primerkov. TAS je prenehala s proizvodnjo avtomobilov leta
1992 zaradi vojne v Bosni, od leta 1998 na istem mestu
posluje nova družba Volkswagen Sarajevo.
Hrošč je bil potreben manjšega popravila. Brat, avtoklepar ga je prijel v roke, prelakirali so ga v Grosuplju,
pokazal se je v novem sijaju. Hrošč je avto, ki ga lahko
popraviš tudi na cesti, v prtljažniku je priročna orodjarna.
Pri današnjih avtomobilih pa voziš s seboj lahko le kartico
s telefonsko številko servisa.

Volkswagen 1300 J, letnik 1972

Hrošč je robusten, kompakten, trpežen, s tipičnim zvokom zračno hlajenega bokser motorja. Je poseben avto,
daje nam veliko veselja. Tudi kot starodobnik je večno
mlad, enostavno ga imaš rad. Za ljubitelje stare tehnike je
krasen avto.
Takoj po nakupu, leta 2004, sem se včlanil v OTC Škofljica. Žena se je nekaj časa jezila. Prvega majskega srečanja se ni hotela udeležiti, bilo ji je nerodno, šla sva sama s
sinom. Naslednje leto je zbrala korajžo, med ljubiteljicami
starodobnikov si je našla družbo.
Ford Taunus 17M, letnik 1963

V klub sem se včlanil leta 2008, rad se pripeljem na
srečanja. S Fordom se vedno pripeljeva domov, tudi če mi
na poti »crkne«. Zaviham rokave, pošraufam, pa greva.

ØTEFAN MARINŒEK
Diane 6, Citroën, letnik 1968

Moja starodobna gospa, Diana 6, znamke Citroën, je
bila rojena v Franciji leta 1968. Šteje 47 let, obnaša se kot
mladoletnica, nanjo sem zelo ponosen in upam, da bova še
dolgo skupaj potovala.
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Rad imam starodobnike. Svojega Volkswagna 1300J,
letnik 1972, sem kupil leta 2004 po naključju, v dobri uri.
Na sosednjo parcelo se je tem avtom pripeljal vikendaš in
omenil, da ga pelje h kupcu. »A ga prodajate? Ga bom jaz
kupil!« »Res?« »Res!« Dogovorjeno. Odštel sem 40 tisoč
tolarjev, v pogodbo sva napisala 30. Še isti dan sva šla
s prodajalcem na Škofljico k Žgajnarju in uredila prepis.

DRAGO MIHALIŒ
Bil je čas, ko smo se nadebudni osnovnošolci razposajeno podili po vasi, se ozirali za redkimi avtomobili,
z zanimanjem občudovali šoferja avtobusa, kako obrača
volan in spretno, z dvojnim pritiskanjem sklopke, prestavlja nesinhronizirani menjalnik. Že kot otrok sem sanjal in
navdušeno opazoval Volkswagne, Audije 60 in 100. »Ko
bom velik, bom avtomehanik in imel bom svoj avto!« Želja se je uresničila v jeseni leta 1972. Starši so me dali v
uk v Autocommerce v Ljubljani, generalnemu zastopniku
za Mercedes, Audi NSU in Volkswagen. Takrat sem se teh
vozil prvič dotaknil, od tedaj mene in mojo družino spremlajo skozi celo življenje.

V času vajeništva, sem v prostem času, pomagal prijatelju Jožetu, daleč naokoli najboljšemu mehaniku za Volkswagnova vozila. Jože se je vedno vozil z dobrimi Volkswagnovimi avtomobili. Med temi je bil VW Karmann
Ghia, citronsko rumene barve, ki ga pred tem nisem še
nikoli videl.
VW Karmann Ghia (Typ 14) je ime za športno izvedbo avtomobila, ki se je izdeloval v letih 1955 - 1974 v
Osnabrucku. Izdelanih je bilo 443.446 vozil (362.585 coupejev in 80.881 cabrioletov). Tehnika pri Karmann Ghii
je bila skoraj enaka kot pri legendarnem hrošču. S svojo
obliko je izgledal pravi športnik, njegove zmogljivosti so
bile daleč od športnih rekordov. Skozi večletno izdelavo je
doživel nekaj modernih popravkov, pa tudi zmogljivejše
motorje; proti koncu proizvodnje celo 1600 ccm motor s
50 konjskimi močmi. Večino (61%) vozil je bilo prodano
na ameriško tržišče.
Večkrat se mi je nasmehnila sreča, da me je Jože povabil v svojega Karmanna. Nekega dne mi je dovolil, da se
z njim odpeljem domov na malico. Ko sem se vračal, sem
zaradi prevelike hitrosti in neizkušenosti, imel nisem niti
vozniškega dovoljenja, zletel s ceste in se bočno zaletel
v drevo. Nikomur se ni nič zgodilo, le avto je bil poškodovan. Jože je precej dobro prenesel katastrofalno novico. Karmanna smo popravili, meni se je kljub nesreči za
vedno usedel v srce. Tiha želja po Karmann Ghii se mi
je izpolnila čez dolgih 33 let. Nekega večera sem brskal
po internetu in ga zagledal. Bil je ravno tak, citronsko rumen s črno streho. Prodajalec g. Sven iz mesta Trier blizu
nemško-francoske meje mi je prijazno in dokaj natančno
predstavil zgodovino Karmanna in njegovo stanje. Bil je
res prijeten sogovornik. To je bilo v petek ob 22. uri zvečer
in v trenutku sem se odločil, da grem na pot. Domači so
me čudno gledali in spraševali, če je z menoj vse v redu in
legli k počitku. Za Sharana sem zapel prikolico za prevoz
vozil in odbrzel v tiho noč.
Naslednji dan sem okoli 13. ure poklical g. Svena in
mu pojasnil, da se čez dobro uro oglasim pri njem. Bil je
presenečen, mislil je namreč, da se je prejšnji večer pogovarjal z enim od radovednežev, ki samo malo povprašujejo. Ni si predstavljal, da sem vozil celo noč in celo
dopoldne, da mu že trkam na vrata. Avto je bil garažiran
pri starših v 25 km oddaljeni vasi. Do vasi sem se pripeljal
pred njim, ogledal sem si kraj, po katerem se je prevažal
moj Karmann Ghia. Gospod Sven je odprl garažo, bil sem
presenečen nad dobrim stanjem avta. Kot nov je dobil dodatno spodnjo in zaščito votlih delov karoserije, za kar ima
certifikat. Karoserija z nekaj pikicami rje, je bila po skoraj
štiridesetih letih v relativno dobrem stanju. Motor je brez
težav stekel ob prvem poizkusu in predel znano Volkswagnovo melodijo. Na avtu so bili zamenjani vsi štirje amortizerji, vse zavorne cevi, zadnji zavorni bobni in zavorne
čeljusti, prednji zavorni diski in hidravlična zavorna sedla,
glavni in zadnji zavorni valji, zglobi na zgornjih in spodnjih rokah prednje osi, kompletna sklopka. Na preizkusni
vožnji sem se odločil: »Brez avta ne grem domov!«
Z g. Svenom sva se dogovorila o vseh podrobnostih
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glede prepisa, sporazumno dorekla ceno in si končno segla
v roke. Kupčija je bila sklenjena. Karmanna sem naložil
na prikolico, prejel sem urejeno servisno knjižico s priloženimi računi o popravilih in ostale dokumente o vozilu.
G. Sven me je povabil v hišo, njegova mama naju je prijazno postregla in pripomnila, da imajo lepe spomine na
našo obalo, kjer so pred mnogimi leti preživljali dopust.
Kupoprodajno pogodbo, overjeno pri notarju, sem čez nekaj dni prejel po pošti.
Podal sem se na dolgo pot proti domu. Po avtocesti
sem vozil previdno. Ljudje so zmanjševali hitrost in me
pozdravljali z dvignjenim palcem. Precej utrujen, a dobre
volje, sem v nedeljo proti jutru, ko se je že delal dan, srečno pripeljal do doma mojega Karmanna. Razložil sem ga,
zapeljal v garažo in legel k počitku. Za menoj sta bili dve
neprespani noči in 32 ur praktično neprekinjene vožnje.

priročnega orodja. 7. junija smo se zbrali na počivališču
Voklo, dotočili gorivo, kupili avstrijske vinjete in se odpeljali. Vozili smo 100 do 120 km/h. Ob postankih smo preračunavali porabo goriva posameznega vozila. Ponosno
sem ugotovil, da ima moj Karmenn bolj aerodinamično
obliko, manjši zračni upor, porabil sem manj goriva kot
ostali. V popoldanskih urah smo se ustavili v Stauferbergu, ki je od Hannovra oddaljen slabih 100 km. Prvo etapo
potovanja smo prepeljali brez najmanjših tehničnih zapletov. V kmečkem okolju, v gostilni »Zum weissen Ross«
smo prenočili in dolgo v noč klepetali z domačini, navdušenimi nad našimi starodobniki.

Med lakiranjem na Malem Vrhu.
Obnova šasije na ravnalni mizi.

Nasvidenje Slovenija, vhod v dolg tunel Karavanke.
Nekaj let pred prihodom v Slovenijo.

Karmann je dobil nov dom. Prvi dve leti ga je ob lepem
vremenu doletela kakšna nedeljska vožnja. Zaradi službenih obveznosti sem odlagal z obnovo. Vedel sem: »Ko
se začne obnavljanje, ga je treba dokončati v razumnem
roku, delo mora biti opravljeno temeljito, profesionalno,
vozilo mora imeti lastnosti originala!«
V začetku leta 2011 je napočil primeren čas. V prostem
času sem vozilo razstavljal. Karoserijo sem demontiral s
šasije, jo razstavil in sproti zapisoval, kaj je potrebno naročiti. Razstavil sem šasijo, prednjo in zadnjo premo in vse
obnovil. Na motorju in menjalniku sem zamenjal nekatera
tesnila, bila so v odličnem stanju.
Pri kleparski obnovi mi je s strokovnim delom pomagal
prijatelj Zvone Hlad, ki se profesionalno ukvarja z restavriranjem starodobnikov. Z vztrajnostjo in iznajdljivostjo
izpod njegovih spretnih prstov iz kosa pločevine nastane
izdelek, ki ga ni možno nikjer več kupiti.
S kleparsko obnovo karoserije smo končali v oktobru.
Treba jo je bilo prebarvati v originalno barvo. To delo so
zelo dobro, čeprav je trajalo dva meseca, opravili Klemenčičevi na Malem Vrhu. Čeprav delajo na Malem Vrhu, so
»veliki« mojstri v svoji dejavnosti.
V začetku leta 2012 sem karoserijo pripeljal domov,
kjer je že čakala obnovljena šasija z montiranim podvozjem, motorjem in menjalnikom. Začelo se je najlepše obdobje restavriranja. Ves prosti čas sem ob večerih namenil
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Poskusiva, če sva za skupaj!

Prenočitev v gostilni v Staufenbergu.
Tovarniški certifikat.
Kleparsko je karoserija zaključena.

sestavljanju. Karmann je počasi dobival svojo podobo.
Sredi maja 2012 je bil skoraj gotov. Prevozil sem prve kilometre proti Turjaku, vse je delovalo brezhibno. 19. maja
sem se nameraval udeležiti vseslovenskega srečanja starodobnih vozil na Škofljici. Žal mi ni uspelo zaradi okvare
na bencinski črpalki. Zamenjal sem jo v naslednjih dneh.
Z izdatno pomočjo g. Franca Grudna sem 21. 5. 2012 pridobil še izkaznico (certifikat) o starodobnem vozilu. 4. junija 2012 sem ga registriral, saj se je mojemu Karmannu
nezadržno bližal datum prve daljše cestne avanture.

Moji trije prijatelji: Aco Grčar, Boris Herman in Adrej
Supe, vsi zaposleni pri Porsche Slovenija in veliki poznavalci ter ljubitelji zračno hlajenih Volkswagnov, vsako leto
tradicionalno s svojimi hrošči obiščejo eno izmed tovarn,
v lasti koncerna Volkswagen. Povabili so me, da se jim
pridružim pri obisku tovarne v Hannovru, kjer izdelujejo
gospodarska vozila. Tovarna je nedavno praznovala 60.
obletnico izdelovanja legendarnega kombija T1. Nekaterim sem omenil, da se odpravljam s štiri desetletja starim
vozilom v Hannover. Zdelo se jim je nemogoče. Dan pred
odhodom sem še enkrat preveril olje v motorju in tekočino za pranje stekla, vanj zložil osebno prtljago in nekaj

Naslednji dan so nas v Hannovru pričakali predstavniki
prodaje VWGV. Ogledali in pohvalili so naša vozila. Najprej so nam predstavili oddelek VWN Oldtimer. Tu tovarna nudi restavriranje starodobnih VW gospodarskih vozil.
Po celem svetu so kupili okoli 100 starodobnikov T1 in T2
različnih izvedb. Oddelek se razprostira na površini 7.000
m2. V velikih halah imajo bogato zbirko obnovljenih vozil
in delavniške prostore. Tu je »rokodelska« tovarna v malem, kjer iz zapuščenih vozil nastajajo zavidanja vredni
starodobniki. Po kosilu smo ogledali potek izdelave sedanjega VW transporterja T5. V poznih popoldanskih urah
nam je g. Peter Schmidtmeier razkazal svojo karoserijsko
delavnico. Pri njem smo opazili skoraj nepoznani VW Fri-
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dolin, ki so ga za potrebe nemške pošte izdelovali v letih
1964 - 1974. Izdelanih je bilo 6.132 primerkov, danes jih
je v Nemčiji registriranih 40. Po napornem dnevu smo
prenočili v »naši« gostilni. Naslednji dan proti večeru sva
bila s Karmannom v domačem kraju, hvaležen sem mu bil
za prvih 2.500 kilometrov, prevoženih po Evropi.

v Mulhouse. Ogledali smo si izredno zanimiv železniški
muzej in verjetno najpomembnejši avtomobilski muzej
na svetu. Nastal je iz bogate zbirke nekdanjih tekstilcev,
dveh bratov Schlumpf. Občudovati je možno 400 mojstrovin avtomobilizma. Izstopajo imena Bugatti, Panhard Levassor, Maybach, Hispano Suiza, Horch, Benz, Peugeot,
Renault, Citroën, Ferrari, Lotus, Rolls Royce, Bentley....
Biseri zbirke so v ločenem prostoru, 80 luksuznih limuzin,
predvsem iz 30-ih let prejšnjega stoletja. Med to zbirko
je Rolls Royce Silver Ghost, 1924, katerega lastnik je bil
Charlie Chaplin. Vrhunec zbirke je Bugatti Royale Coupe
Napoleon iz leta 1929, ki ima 6-cilinderski motor z 12763
ccm in je že v tistih časih dosegel 200 km/h. Pripadal je
ustanovitelju tovarne Bugatti, legendarnemu Ettoreju Bugattiju. (Izdelanih je bilo le šest primerkov tega najbolj
luksuznega avtomobila.)
Naslednji dan smo se vozili v nasprotno smer, proti
domu. Moj Karmann je z lahkoto premagal 2.200 km.

Pred tovarno VW v Hannovru.

Prvo priznanje in pokal za najlepšega
starodobnika.

Leto je minilo, prišla je pomlad. Po majskem škofljiškem srečanju smo se Aco, Boris, Andrej in jaz začeli dogovarjati, da bi obiskali tovarno Bugatti v Franciji, ki tudi
spada pod okrilje koncerna Volkswagen. 13. junija smo
se dobili na znani lokaciji. Odpeljali smo se proti Jesenicam, čez Avstrijo, Nemčijo, mimo Münchna in Stutgartta
v Francijo, v mesto Molsheim. Z vmesnimi postanki, po
800 km vožnje, smo na cilj prispeli v popoldanskem času.
Stari 100 let, izgledajo kot novi.

Hotel Bugatti, kjer smo prenočili.

Čeprav v visoki starosti, ta Bugatti krasi mestno jedro.

Namestili smo se v Bugattijevem hotelu. Na vsakem koraku je čutiti utrip Bugattija. Celo mesto, vsa industrija in
vzporedne dejavnosti so v njegovem znamenju. Po ogledu tovarne in obveznem fotografiranju, smo se odpeljali
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Veselje ob prejemu pokala za osvojeno 1. mesto v skupini G. Tudi
Franc Gruden, predsednik OTC Škofljica, se je razveselil uspeha
Draga Mihaliča.

Na povabilo predsednika Društva ljubiteljev starodobnih vozil in plovil Adria Classic iz Kopra sem se 14. junija 2014 z veseljem udeležil 18. rallyja starodobnih vozil
za prvenstvo zveze SVS, 1. memoriala Valterja Surine po
slovenski in hrvaški Istri. Dolžina trase je bila 62 km. Ob
10.01 uri je v Portorožu startalo prvo vozilo, nato na vsako
minuto vsa naslednja vozila. Preko mejnega prehoda Sečovlje smo se zapeljali v notranjost hrvaške Istre, v Buje,
Kaštel in nazaj preko mejnega prehoda Dragonja v Koper,
Izolo in Portorož. Skozi celotno dogajanje je bilo poskrbljeno za tekmovalnost, zabavo in kulinariko. Po večerji
v hotelu Metropol so vsi najboljši prejeli pokale, ostali
udeleženci priznanja v spomin na prireditev. Strokovna
komisija je izbrala mojega Karmanna za najlepšega starodobnika na prireditvi in mu podelila njegov prvi pokal.
Od 14. do 17. avgusta se je na letališču Lesce odvijalo 23. Mednarodno srečanje zračno hlajenih vozil VW
v organizaciji največjega VW Hrošč kluba Slovenija. Ob
dobri zabavi in raznih aktivnostih je dvodnevno srečanje
hitro minilo. Tudi tokrat je strokovna komisija ob koncu
srečanja mojemu Karmannu podelila prvo nagrado, »Best
off Show«.
Prireditev »Izbor Slovenije 2014 - Concours
d`Elegance« je potekala na Bledu, na ekskluzivni lokaciji,
ob obali Blejskega jezera, pred Festivalno dvorano. Orga-

nizirali so jo Oldtimer klub Soteska, Mercedes klasik klub
Slovenije, Codelli klub Ljubljana in OTC Škofljica ob pomoči Občine Bled. Izbor najbolje ohranjenega, originalnega ali obnovljenega vozila je tokrat potekal tretjič in je
vključeval vse znamke osebnih vozil. Ocenjevalno komisijo je sestavljala skupina komisarjev Zveze SVS: Jure Petač, Jože Mejač, Iztok Blaznik, Ivo Kambič in predsednik
našega kluba, Franc Gruden. Za naslov najlepšega slovenskega starodobnika se je potegovalo 17 vozil, po različnih
kategorijah. Kljub majhnemu številu vozil za ocenjevanje,
je pregled trajal dobre tri ure.
Končni rezultati izbora Slovenije za leto 2014:
skupina C: Ford A Tudor-Sedan, letnik 1930, lastnik
Rudi Ferlež
skupina E: Alfa Romeo 1900C Sprint Coupe, letnik
1953, lastnik Janez Uratnik
skupina F: Mercedes Benz 230SL (RI 13), letnik 1966,
lastnik Johann Mrgole
skupina G: VW Karmann Ghia 1600 Coupe, letnik 1971,
lastnik Drago Mihalič

Nepričakovano zmagovalno mesto v skupini G, v katero spadajo vozila mlajša od letnika 1970, je posebno zadovoljstvo in veliko priznanje za opravljeno delo. Obenem
je tudi spodbuda za nadaljevanje ohranjanja naše tehnično
kulturne dediščine.

FLORIJAN MEDMEØ
S svojim avtomobilom Fiat 850 Coupé, letnik 1969, se
vozim predvsem na srečanja starodobnikov, ki jih prireja
OTC Škofljica, včasih tudi drugam. Fiat mi dobro služi,
sem in tja pa se pojavijo težave z rezervnimi deli. Težko
jih je dobiti, a je potem veselje toliko večje.

Fiat 850 Coupe, letnik 1969

NARCIS MRAK

Komisija skrbno pregleda vsak detajl.

Na bencinski črpalki sem točil gorivo. K meni je pristopil Franc Leskovec. »Koliko let pa ima tvoj Prinz?«
»Trideset jih je že dopolnil,« sem odgovoril. »Zakaj se pa
ne vključiš v klub starodobnikov. Jaz sem v OTC Škofljica.« Beseda je dala besedo. Leta 2001 sem svojega starodobnika odpeljal na Škofljico, uspešno opravil pregled
o originalnosti vozila in pridobil certifikat in se včlanil v
klub.
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Moj najbolj priljubljen avto je Prinz. Zanj sem se navdušil že leta 1968, ko sem služil vojsko v BiH, v Gornjem Vakufu. Bil sem portir na kapiji, opazoval sem Prinze, ki so jih vozili mimo iz sarajevske tovarne. Sestra mi
je pisala, da je Radovljici naprodaj tri leta star Prinz za
1.800.000.- din, nov pa stane 2.250.0000.- din. Po vrnitvi
domov, sem ga kupil in se z njim vozil 19 let. Delal sem v
KLI Logatec. Sodelavec, šofer kamiona, je prodajal Prinza, letnik 1968. Šel sem ga pogledat. V plehu je bil bolj
trden kot moj. Cena je bila 1.200 mark, neki Romi so mu
ponujali manj. Dobil sem ga jaz, leta 1989. Karoserijo sem
obnovil po desetih letih, leta 2003 pa sem »predihtal« še
motor.

ke. V Iški sem našel DKW RT 250, letnik 1951. Imel sem
nekaj težav s prepisom, čeprav je imel originalno prometno dovoljenje. Bil je namreč predmet dediščine. Potreben
je bil manjše obnove, pomagal mi je Miran Vrbinc, dele
zanj sem dobil na sejmih v Münchnu in Imoli. Do tja smo
se večkrat zapeljali s klubom, danes je to nekako zamrlo,
cene delov so visoke. Z motorjem se redno udeležujem
vseh srečanj na Škofljici, pred leti sem obiskal tudi številne druge prireditve širom po Sloveniji. DKW je moj edini
starodobnik, imam želje po avtomobilu, a ni prostora za
garažiranje.

se udeležujeva srečanj, ki prinašajo energijo za kvalitetno
delo društva; na izletih je vedno pestro in zanimivo, preprosto, strokovno, včasih neponovljivo.
Dnevi, tedni, meseci so hitro minevali, poleg službe je
ostalo le malo časa za naše starodobnike. Vendar so sledili
še drugi. V delavnici sta se nama večkrat pridružili žena

Albina in hčerka. Najbolj ponosni smo na BMW R-90 S,
letnik 1975. Tega rada vozi Saša in pove, da takrat pozabi
vse, pred njo je samo cesta. Na motor BMW R-100 RS s
prikolico pogosto sedejo naše male vnukinje Neža, Zarja
in Klara ter vnuk Ožbej za kratko vožnjo po dvorišču. Pravo veselje je, ko se vsi v en glas derejo: »Ata še!«

JOÆE IN KLEMEN NOSAN

NSU Pretis 1000 Prinz, letnik 1968

Z njim se vozim na srečanja starodobnikov, ne zamudim nobenega na Škofljici. Vsa pohvala gre predsedniku
Francu Grudnu, klub pod njegovim vodenjem zelo dobro
»funkcionira«. In še en rek o starodobnikih: »Od polha do
kukavice morajo biti spravljeni!«

SLAVKO MEHLE
Za pristop v OTC Škofljica so me že v letu 1996 nagovorili prijatelji. Nisem omahoval, zanima me starodobna
tehnika. V klubu je bilo največ motorjev znamke BMW.
Odločil sem se, da si bom poiskal motor drugačne znam-

DKW RT250, letnik 1951
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VSE ŽIVLJENJE MOTORIZEM, VMES PA ŠE
KAMEN IN PESEK
Izhajam iz Ribnice. Po očetovi strani so vsi lončarji. Le
on je že davnega leta 1938 pri takratni Zbornici za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani pridobil mojstrski izpit za
poklic mesarja. V meni je videl naslednika, saj se ga že kot
otrok velikokrat spremljal po nakupih živine po bližnjih in
daljnih vaseh. V zimskem času sem mu pomagal pri kolinah na kmetijah, kjer je vedno dišalo po doma pečenem
kruhu in pregrešno dobrih kolinah.
Kot otroku so mi bila v veliko veselje kolesa, še posebej stričevo športno, na katerega sem lahko pazil, kadar
je šel on po »opravkih« v bližnjo gostilno. Včasih pa sem
dobil tudi dovoljenje za vožnjo in takrat sem sklenil, da
bom imel svoje kolo. Ja, imel sem ga, ne novega, ampak
starega, očetovega. Po končani osnovni šoli sem se odločil
za poklic avtolektrikarja, kajti v sebi sem začutil, da bo to
moj poklic in življenje.
Danes večina pove,
da se je njihovo delo začelo v garaži. Moje se je
odvijalo kar na dvorišču
za sosedovo leseno lopo.
S prijatelji »s trga« smo s
skupnimi močmi obnovili Tomos Collibri, letnik
1962. Delali smo dneve
in noči, a naše veselje je
trajalo le en dan. Iz bližnjega jarka smo ga namreč pripeljali z mamino
»kulco«, takega kot pred
mesecem dni izpod kozolca dobrega soseda, ki Tomos T12, letnik 1962, veselje v
letu 1972, potem pa kulca.
ga nam je takrat podaril.
Moj obnovljeni fičko me je popeljal daleč na drugi konec Dolenjske, kjer sem si ustvaril družino, zgradil dom
in opazoval odraščanje otrok. Našel sem čas in voljo, v
zaboju pripeljal motor BMW R-25, letnik 1952 in se z odraščajočim sinom Klemnom lotil obnove in po letu dni je
nama uspelo. Postala sva člana OTC Škofljica, kjer imava
ogromno prijateljev starih jeklenih konjičkov. Z veseljem

BMW R90S, letnik 1975, motorist Klemen.

BMW R100RS, letnik 1977, vnuka Neža in Ožbej vpijeta: »Ata, še!«

Prva spominska vožnja na Pristavo, člani OTC Škofljica in člani Fire Group Ivančna Gorica: Franc Kalar v sredini.
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Zdaj, ko nimam več službenih obveznosti, je spet več
časa za moje konjičke. Sem sodi zbirka starega kmečkega orodja, razstavljenega na kozolcu, ki ga je leta 2002
s svojo mehanizacijo, z ene na drugo stran ceste, celega,
prestavil naš član, lastnik podjetja Dvig, gospod Jeraj.
Z moto klubom Firegrupe Ivančna gorica smo že deseto leto organizirali
spominsko vožnjo
na Pristavo, posvečeno nekdanji hitrostni dirki Stična
- Pristava.
Lotil sem se obnove ženskega kolesa Pretis, na prelepo
bleščavo pa čaka še
kar nekaj Tomosovih dvokolesnikov.
V mislih imam tudi
avto starejšega letnika, da bodo naše
osivele glave na suhem tudi v takšnem BMW R51/3, letnik 1952. Da bo Saša
motoristka, se je vedelo že zelo zgodaj.
poletju, kot je bilo
lansko.

MIRKO NOVAK
OD HOLC GASA DO MERCEDESA 170 SD
Po vojni sem 5 let kot privatnik vozil manjši tovornjak
Austro-Fiat, letnik 1949, s pogonom na lesni plin. To je
bil tako imenovani holc gas – avto na paro. Peč je bila zadaj. Naložil sem drva, vse se je kurilo, enkratno polnjenje
peči ni bilo dovolj za 50 km. Avto se je začel ustavljati, pa
sem spet naložil. Plin je bil iz peči preko hladilnika in cevi
speljan v forgazar. Motor je imel 4 cilindre, priključek na
magnet, razdelilne kape ni bilo.

Prišel sem od vojakov in se poročil. S kolesom sem se
zapeljal na avtomobilski sejem v Ljubljani, pri klavnici.
Zagledal sem mercedesa. Rad bi ga kupil, pa nisem imel
denarja. »Koliko ga cenite?« S prodajalcem sva se nekako zmenila, s kolesom sem se odpeljal domov in povedal
ženi. Za mano se je pripeljal prodajalec, zapeljala sva se
malo naokrog in podpisala pogodbo. Ženina sestra je posodila denar, katerega sem kmalu vrnil. Mersedesa 170 SD
sem kupil konec 60-ih let, imam ga že 55 let. Obnavljal
sem samo malenkosti. V oktobru tega leta (2014), so bile
poplave in pod vodo je bil tudi moj mercedes, vendar so ga
hitro rešili, potreben pa je popravila.

Vespa Piaggio 125, letnik 1959

vana je bila kot vozilo, ki predstavlja svobodo in domišljijo. Ostati večno mlad je neizpolnjena želja, to je uspelo le
vespi.
Italijani so jo prvič videli leta 1946 in že v tem letu je
bilo prodanih 2.484 kosov 98-kubične vespe, leto kasneje je bila dana na trg 125-kubična različica. Vespa se je
pojavila v več kot 700 celovečernih filmih, najbolj znan
je »Rimske počitnice« z Audrey Hepburn in Gregoryem
Peckom iz leta 1953.
Mercedes 170 DS, letnik 1952
Fiat, letnik 1949, tovornjak na lesni plin, moč motorja: 70 konj,
poreklo: Železna gora, izdelal Janči Bodan. Lastnik Ivan Žibek, voznik
Mirko Novak v letih 1951-1955. Na sliki Mirko Novak kot sovoznik.
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IVAN NAHTIGAL

SAMO NEŒIMER

BMW R25/2, letnik 1950

BMW R90S, letnik 1975

Zaposlen sem bil pri železnici. Vozil sem šlepar Deutzgater, nanj sem naložil dva kontejnerja po 6 m dolžine,
tovor je bil težak do 30 ton. Tam sem delal skupaj z Rudijem, on mi je povedal za klub na Škofljici. Včlanil sem se
že leta 1996. Na srečanjih in sestankih je bilo lušno, ker
smo bili skupaj. Lepo je tudi tu, na Bokalcah, saj doma ne
morem biti sam. Pozdravite vse člane na sestanku. (Franc
Gruden in Ana Debeljak sva Mirka Novaka obiskala v
Domu na Bokalcah 15. novembra 2014).

Tovornjak Bedford, teža 3 tone, voznik Mirko Novak (levi) v letih
1958-1966.

Vespo Piaggio 125, letnik 1959, sem kupil v Ljubljani,
v maju 2009, od pooblaščenega prodajalca angleške firme.
Vespa je bila obnovljena v letu 2004 v Vietnamu, v tovarni, kjer se ukvarjajo samo z restavriranjem. V Italiji in drugih državah pokupijo stare vespe, jih odpeljejo v Vietnam,
obnovijo in polepšane se vračajo nazaj. Gospod iz Anglije
si je za kraj dopustovanja izbral Vietnam, oglasila se mu je
podjetniška žilica. Kupil je kontejner obnovljenih vesp in
jih odpeljal v Anglijo. Moja je ena izmed dveh, ki sta bili
iz Londona pripeljani v Slovenijo.
Član OTC Škofljica sem od leta 2009, od pridobitve
Vespe Piaggio. Za starodobništvo sem se navduševal že
pred tem, imel sem nekaj motorjev, včasih so mi nagajali
in sem jih prepustil v druge roke. Imam še dve novodobni
vespi, vožnja z vespo je nekaj najlepšega.
Vespa je italijanska blagovna znamka skuterja. Zasno-

Alfa Romeo GT Junior, letnik 1971

POLDE OMAHEN
Sem lastnik mopeda Tomos Colibri, letnik 1962. Kot
otrok sem ga vedno občudoval pri takratnem lastniku Vinku Kozlevčarju, našem sosedu. Vinko je moped kupil v
Tomosovi tovarni v Kopru. Tja se je odpeljal z vlakom,
nazaj je ponosno pripotoval z novim Colibrijem. Ob pogledu nanj so se mi zasvetile oči, v trenutku sem bil odločen, da bo ta moped nekoč moj.
Kot otrok sem soseda večkrat prosil, da mi ga posodi.
Če je bil ravno dobre volje, mi ga je zaupal in naredil sem
par krogov po vasi. Bil sem presrečen.
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Leta so tekla, misel na moped mi ni dala miru. Vedno
sem sanjal o tem, sosed pa ga ni bil pripravljen prodati.
Sosedu se je nabralo že kar nekaj let, meni pa tudi. Odločil
se je, da ga proda, vendar samo za nemške marke. Po dogovorjeni kupčiji sem se ponosno odpeljal iz moje rojstne
vasi Velika Dobrava na Škofljico, kjer sedaj živim.
S tem mopedom sem si popestril marsikatero nedeljsko
popoldne z vožnjo po bližnji ali daljni okolici. Z njim sem
se udeleževal raznih motorističnih prireditev, ki mi bodo
za vedno ostale v lepem spominu. S kolegi smo preživeli
veliko nepozabnih trenutkov in se ponašali vsak s svojim
jeklenim konjičkom.

PAVEL OGRINC

JOÆE PETRIŒ
Pogovor mojega Austina, z Austinom klubskega kolega Gustija Jamnika, je opisan v letu 2010.

Nisem še za nobeno rabo.
Dnepr, letnik 1968

ANTON OKOREN

NSU OSL 251, letnik 1950

Tomos Colibri, letnik 1962
Morris Eight, letnik 1935

Prostor v moji garaži ima tudi motor BMW 650, letnik
1981. Kupil sem ga od Franca Furlana. Z njim so se kilometri hitro nabirali. V bivši Jugoslaviji in takratni republiki Sloveniji, sem v obdobju enega leta prevozil oziroma
prečkal kar 55 prehodov.
Tomos Puch SG 250, letnik 1957

Restavriranje BMW

MITJA PETRIŒ

BOØTJAN OBLAK

BMW 650, letnik 1981
BMW R25/3, letnik 1953

Oba motorja redno vzdržujem in v meni tli močna motoristična žilica, ki ne bo nikoli popolnoma ugasnila.

Triumph TR7, letnik 1978

Lancia Aprilia, letnik 1938
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ROBERT PETRIŒ

je dejal in dal naslov. S sejma sem se odpravil tja, vrata mi
je odprl Franc Dreven, član OTC Škofljica. Zmenila sva se
in drugi dan sem na dvorišče zapeljal italijanski Fiat 600
D, letnik 1960. Avto je bil restavriran leta 1985, a je bil po
nakupu spet potreben popravila, kar sem opravil sam, na
podstrešju sem imel dovolj rezervnih delov. Zamenjal sem
poden, prage, obrobe.

Ural 650, letnik 1967

MARJAN PIPAN

Fiat 600D, letnik 1960

V klub Škofljica sem se včlanil še istega leta, na zadnjem decemberskem sestanku in tako je fičko ostal v klubu. Z veseljem se udeležujem klubskih srečanj in če čas
dopušča tudi sredinih sestankov. Fičko je moj ponos, nikoli ga ne bi prodal. Vsi se navdušujejo, ko v koloni opazijo
fička. To je avto naše generacije. Le enkrat, na srečanju v
Vodicah, je šla prirobnica. Peš sem jo mahnil do vulkanizerja v Komendi, jo zamenjal in pot nadaljeval v spremstvu vespe, ki jo je vozila članica OTC Škofljica Ljudmila
Žgajnar in z njeno pomočjo sem se ponovno vključil v
skupino.
Sorodniki so me za Abrahama presenetili in poskrbeli,
da mi vsaj dve zimi ne bo manjkalo dela. Podarili so mi
Audi 72 L, letnik 1968. Je v voznem stanju, ohranjeni so
vsi deli, a tudi njemu se leta poznajo. Obnovil ga bom in
mu vrnil nekdanji sijaj.

ALOJZ PRIMC
Moskviča 403 sem kupil konec leta 2005, za dva tisoč
mark. Cena je bila malce napeta, a bil mi je všeč, zalaufal
je. Prekrivala ga je umazanija, vsega nisem dobro videl.
Avto je bil brez dokumentov, prodajalec je trdil, da je letnik 1956. Izkazalo se je, da je njegova prava letnica 1965.
To sem odkril na ploščici in na podlagi te sem našel lastnika in ugotovil, da je avto zamenjal že več garaž. Gnil
ni bil, notranjost pa je bila popolnoma razdrta. Dele sem
pripeljal v gajbicah, manjkakoče sem napravil sam. Pri
kromanju se je izgubilo šest delov, rozeta in manjši deli.
Rozeto sem dobil po enem letu, žal preluknjano in zato
neuporabno. Tudi na odbijaču je še vidna napaka slabega
kromanja. Odbijače iz kvalitetne pločevine sem obdeloval
kar tri mesece, manjše kladivo jim ni kos.
Kleparsko, ličarsko in mehanično delo sem opravil
sam, kot hobi dejavnost, po poklicu sem namreč klepar.
Moskviča nisem dal peskat, vse sem zbrusil ročno in pri
tem uničil pet »bor« mašin. Vso površino avtomobila sem
»oblekel« v plastiko. Namesto običajnega kita, sem porabil 50 kg plastičnega kita z vlakni. Sam sem oblikoval tudi
nov lesen volan s prilagojenim novejšim mehanizmom.
Ovil sem ga s tankim ličarskim papirjem, nato s plastiko
in ga zbrusil. Originalnega volana nisem dobil, je pa Moskvič imel tri tipe volanov za isti letnik.
Moskvič 403, z motorjem 1.4, je imel počen blok. Popravili so ga na Inštitutu za varilstvo v Ljubljani. Za odpis
je bil tudi glavni cilinder, po naključju sem ga dobil pri
nekem mehaniku; prve luči sem dobil na sejmu v Avstriji, blizu češke meje. Siguren sem v mojega starodobnika,
kateremu sem posvetil pet let dela. Frtajler kapa je še originalna, ima pa luft, rabil bi novo.
Ko sem mojo pridobitev pripeljal domov, je bil dva tedna mrk. Počasi se je žena Olga z Moskvičem sprijaznila,
včasih se kam zapeljeva.

Dodge, letnik 1943

Ni bil gnil, namazan je bil z grafitno mastjo. Po dveh letih
sem ga delno obnovil, zlasti podvozje; blatnike, havbo in
masko sem polakiral z originalno barvo. Počasi sem delal
sicer dve zimi, vse z ročnimi mašincami.

Renault 8 Major, letnik 1972

Oba starodobnika sta registrirana, oba imata pridobljen
certifikat. Član OTC Škofljica sem od leta 2005, odkar
sem kupil Moskviča. Za včlanitev me je nagovoril Žbogar.
Udeležujem se škofljiških srečanj in srečanj v Vodicah.
Zaslužka v tem hobiju ni. Čas, ki ga porabiš, ni nikoli
poplačan. Za obnovo se porabi več denarja, kot je cena
starodobnika na trgu. A več kot plačilo, je vredno tudi zadovoljstvo v vožnji.

FRANCI PURKAT
KAKO SEM POSTAL »OLDTIMER«
Ko sem bil še kratkohlačnik, sem v naši vasi opazoval
starejšega gospoda, ki se je vozil s »ta težkim« motorjem.
»Auspuha« na obeh straneh sta se neverjetno lepo svetila, pa amortizerji in .... »Nikoli ga ne bom mogel imeti!«
Pa se je zgodilo. Ob obisku pri moji stranki sem opazil
sorazmerno dobro obnovljenega Pucha 175. Po dolgotrajnem »glihanju« sva udarila in drugi dan je bil motor doma.
Uresničila se mi je velika želja iz mladosti.

ROMAN PRHAJ
Že kot otrok sem bil precej navezan na avtomobile in
vse, kar zadiši po bencinu. Vpisal sem se na poklicno šolo
za avtoličarja in kaj kmalu sem domov prišlepal starega
fička v slabem stanju. Ves prosti čas in pridobljeno znanje
sem porabil za njegovo obnovo, ga spravil v vozno stanje
in prodal. Še isti dan sem kupil drugega, ga spet obnovil
in prodal. To se je večkrat ponovilo, zatem sem zamenjal
fičke za katrco, golfa in ostale znamke.
A fičko mi je ostal v krvi. Po več letih, leta 2003, sem
začel iskati Fiat 500 kot starodobnika na ljubljanskem sejmu. Tam sem srečal Antona Ivanetiča. «Vem za enega«, mi
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Moskvič 403, letnik 1965

Audi 72 L, letnik 1968

Moskviča sem delal predolgo, sem se tudi malo naveličal. Vmes sem kupil avto Renault 8 Major, letnik 1972, z
motorjem 1.1. Kupljen je od tete, prve lastnice, leta 2008.
Renault je bil 30 let neprekinjeno registriran, zatem je bil
10 let parkiran v naši garaži in vseskozi sem »ciljal« na
to, kako bi ga dobil. Želja se mi je uresničila in postal sem
lastnik vozila, pri katerem je bila menjana samo sklopka.

Puch 175
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Postal je moj, še toliko bolj, ker sva ista letnika. Polahko ga poskušam spraviti v 100 %-ni original. Udeležujem
se klubskih voženj, kolikor mi le čas dopušča. Najbolj pa
sem užival v letu 2014, ob 100. letnici smrti očeta oziroma
konstruktorja tega mojega motorja, Janeza Puha v Juršincih, njegovem rojstnem kraju.
Želim si le, da bi skupaj brez nezgod prevozila še veliko kilometrov.

JOÆE PEŒEK

kW in menjalnik pa sta bila v dobrem stanju. Saab je imel
prevoženih le 80 tisoč kilometrov. Dve leti po nakupu sem
postal član Oldtimer kluba Škofljica, saj je moj Saab 99
izpolnjeval vse pogoje za starodobnika. Od takrat dalje se
vsako leto z ženo večkrat udeleživa srečanj starodobnih
vozil.

FRANC POPEK

Ami 8 Break, letnik 1969

BMW R25, letnik 1951

Starodobniško ljubiteljstvo me je takoj pritegnilo, član
sem že od leta 1996.

MIHAEL PUIZDAR

BMW Isetta 300, letnik 1957

JOÆE PEVEC

Tatra 57B, letnik 1936
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Korenine znamke Saab segajo v leto 1921, ko je bilo
ustanovljeno švedsko podjetje Svenska Aero AB. V letu
1937 so pričeli s proizvodnjo letal, pretežno vojaških.
Začetki Saabove proizvodnje osebnih avtomobilov segajo v leto 1949, zagnali so proizvodnjo modela 92. Vsi
primerki so bili v zelenem odtenku, porabili so zaloge
kamuflažne barve za avione. Do leta 1969 so izdelali 14
različic osebnih avtomobilov.
Leta 1967 so razvili Saab 99. Prvi dve leti so ga zaupali
le preizkusnim voznikom, šele leta 1969 so ga ponudili
kupcem. Tovarniško ime novega avta je bilo »Gudmund«,
po švedskem imenu dneva odobritve projekta. Kasneje je
dobil oznako Saab 99. Avto ima vgrajen Triumphov 1,7
litrski bencinski motor z uplinjačem Stromberg, sledil mu
je 1,85 litrski motor. Menjalnik ima štiri prestave, od leta
1973 pa je imel tudi avtomatski menjalnik.
Saab 99 je »čudaški«. Navzven ravno ne, bolj čudaški
je njegov motor. Polovico Triumphovega 8V motorja so
nagnili za 45 stopinj in ga dodelali. Motor so nato še obrnili za 180 stopinj, sprednji del motorja z jermeni je bil
zadaj, zadnji del pa spredaj. Menjalnik so namestili pod
motor, prenos med sklopko in menjalnikom je opravljal
tris zobnikov (kasneje s trajno Morse verigo). Saab 99 je
bil nočna mora serviserjev. Do leta 1973 so Saabe izdelovali z nerjavečimi odbijači (rostfrei).
Leta 1969 se je Saab združil s tovarno gospodarskih
vozil Scania, nastala je tovarna Saab-Scania AB. Pri Saabu so se zavedali svoje dediščine, vedno so konstruirali
avtomobile z nadpovprečno trpežnostjo, varnostjo in zanesljivostjo.
Mojega Saaba 99, letnik 1970, sem kupil v Ljubljani
v letu 1996. Postal sem njegov drugi lastnik. Ker je bil
garažiran v neugodnih pogojih, stal je približno 8 let, je
bila karoserija v slabem stanju, potrebna je bila celovita
prenova. Trajalo je skoraj celo leto, da sem jo pripravil za
ponovno barvanje. Motor s prostornino 1854 ccm, s 64

Saab 99, letnik 1970

Saab je eden izmed tistih vozil, ki jih preprosto vzljubiš. A švedski velikan je propadel konec leta 2012, za kar
naj bi bil kriv njegov kupec General motors.

CIRIL PESTOTNIK

PETER IN LEVIN PAL
AMI 8 BREAK
Ko sva s sinom kupila Amija, je bil avto star 27 let.
Uporabljal ga je študent iz Nove Gorice, njemu ga je prepustil njegov dedek. Ami je bil dobro ohranjen, ker je vsa
leta vozil na Primorskem, kjer ni hudih zim in tudi ne soli.
Levin je bil takrat v 16. letu, s prijatelji se je takoj lotil
različnih izboljšav. Sam sem odigral le vlogo prevoznika
do odpadov in k različnim lastnikom starih avtomobilov.
Tako smo nabrali primerne dele.
Pri »šraufanju« je največ sodeloval Goran Žlahtič, ki je
imel dovolj orodja. Pri delu je bil zelo iznajdljiv in hiter.
Družbo nama je delal tudi Gregor Ule. Za renoviranje smo
porabili precej popoldnevov in večerov. Fantje so poskrbeli, da je bil Ami, kljub vsemu, zvečer vedno vozen, da so
se popeljali en krog po Pijavi Gorici. Sčasoma so vsi naredili vozniške izpite, podali so se v sosednje kraje. Vaščani
so jih kar pogrešali in se spraševali: »Kje pa so ti fantje?«
Za oldtimerska srečanja se je vsako leto zbrala različna druščina prijateljic in prijateljev. Zadnja leta sem
se spet aktivno vključil. Vožnje z oldtimerjem sta si
zaželela moja prijatelja Lidija in Franc iz Destrnika.
Franc se je kmalu osamosvojil, vozi se s svojim motorjem
v družbi motorističnih kolegov. Jaz pa povabim Tončko in
Lidijo in z Amijem se pridružimo koloni starodobnikov.
Ami 8 Break nosi letnico izdelave 1969. Proizveden je
v slovenskem Cimosu, torej je država izdelave Jugoslavija. Ami je limuzina s štirimi valji, s prostornino 602 ccm,
težak je le 725 kg.

BMW 500 R51/3, letnik 1951

Tomos Galeb, letnik 1960
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JANEZ PETRIŒ

Motor sva s Filipom v celoti razstavila, zamenjala ali
obnovila dotrajane dele, ga prebarvala in sestavljala nazaj
kos za kosom. Ponosen sem na svoje delo. Z Moto Guzzijem sem se že dvakrat udeležil spomladanske prireditve na Škofljici in ostalih prireditev v ožji in širši okolici
Kočevja. Tudi jaz sem bil prisoten na potepu po Sloveniji
in sosednji Avstriji v letu 2014, kar je omenil že kolega
Zvonko Česnik v svojem članku. V vožnji z motorjem uživam, želim si čim več sončnih dni, da se odpeljemo po
prelepi deželi brez vsakih skrbi.

1988 pa tudi v modri in biserno beli barvi. Prodali so jih
le 4.863, saj zaradi svoje visoke cene ni bil kos japonskim
konkurentom.
Moj Ducati Paso 750, letnik 1986, v srebrni barvi z
rdečimi alu platišči, je edini proizveden v taki barvni kombinaciji. Vas zanima, zakaj je tak in kako je prišel v Slovenijo?
Sem tudi ponosen lastnik divjega športnega avtomobila ameriškega porekla Pontiac Fiero GT, letnik 1987. Tole
sem tako opisal zato, ker beseda »fiero« pomeni ponosen,
v italijanščini tudi divji.

FRANCE RIGLER

Austin Mini 1000, letnik 1971

SLAVKO RESMAN
Vrsto let se z veseljem ukvarjam s starodobniki. Član
OTC Škofljica sem od leta 2002. V svoji bogati zbirki starodobnikov sem imel: terenca Mahindra, Kampanjolo AR
55, motorno kolo BMW R45, BMW R75 in Pucha 175 SV.
Danes posedujem motor BMW RT100 RS, letnik 1982 in
Moto Guzzi Nuovo Falcone, letnik 1972. Guzzija sem kupil leta 2012 in ga postopoma s pomočjo prijateljev v celoti obnovil. Ob tej priliki se zahvaljujem Filipu Filipidisu in
ostalim prijateljem za nesebično pomoč pri restavriranju.
Ob nakupu si nisem predstavljal, da bo treba vložiti
večja finančna sredstva. V času obnove se je izkazalo, da
temu le ni tako. Rezervoar je bil grdo zarjavel, zvite so bile
prednje vilice, pa še uplinjač ni bil originalen. Za dober
denar se omenjene dele na trgu da dobiti. Postopno sem
napake odpravil z obnovo ali zamenjavo delov.

DUCATI PASO 750
Tovarna motornih koles Ducati si je leta 1985 zadala
izziv, narediti motorno kolo z inovativnimi tehnološkimi
lastnostmi in obliko, ki bo kos japonskim konkurentom.
Zadali so si narediti »motor naslednjega tisočletja«.
Za to nalogo so najeli Massima Tamburinija (imenovanega Michelangelo oblikovanja motociklov), soustanovitelja Bimote. Tamburini se je odločil, da postavi okvir
in 750 ccm motor v tesno prilegajoč oklep, ki je skril vse
mehanske dele in naredil motor izredno aerodinamičen.
Bil je prvi motor take oblike, (vendar je Honda še istega
leta naredila motor enake oblike, s serijo CBR Hurricane).
Opremljen je bil z zadnjo generacijo tehničnih posebnosti
kot so: kvadratni cevni okvir, izdelan iz kromovega jekla,
zadaj aluminijasta nihajna roka s progresivnim vzmetenjem, 16 palčna alu platišča z radialnimi pnevmatikami,
zračno in oljno hlajenje, elektronski vžig in celovito nadzorno ploščo. Ime je dobil v čast odličnemu dirkaču Renzu
Pasoliniju, z vzdevkom »Paso«, ki se je smrtno ponesrečil
na dirki v Monzi leta 1973.
Prvič je bil Paso 750 predstavljen kot »motor naslednjega tisočletja« na Motorcycle Show v Milanu, leta
1985, s sloganom »Naša slavna preteklost ima lepo prihodnost«. V redno proizvodnjo je prišel leta 1986, v prodaji
je bil do leta 1989, ko ga je zamenjal naslednik Paso 906.
V letih 1986 in 1987 so jih izdelovali le v rdeči barvi, leta

Tomos Automatic - Lavra, letnik 1970

Pontiac Fiero GT, letnik 1987

DARKO ROZMAN

MARTIN REÆEK

Tomos Colibri T12, letnik 1967

Motto Guzzi Nuovo Falcone, letnik 1972
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Ducati Paso 750, letnik 1986

Fiat 500 L, letnik 1969

Kolo z motorjem Tomos Colibri 04 je v ponos vozniku Darku
Rozmanu, oba sta letnik 1958.
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MILAN RUS

MARKO RJAVEC

Mercedes 230 SL, letnik 1964

NSU 1200C, letnik 1971, prebarvan sredi 90-ih let, 3. lastnik, imam
ga od leta 1981.

NSU TT, letnik 1972, YU poreklo, kupljen leta 2000 v Novem mestu,
restavriran.

Zastava 750 Luxe, letnik 1978

JOÆE SAØEK

DENIS ROZINA

Že kot otroka so me zanimali motorji. Ko sem zaslišal njegov glas, sem stekel k cesti in gledal, od kje se bo
pripeljal motorist. V moji mladosti je bilo motorjev zelo
malo, zato je bila prava atrakcija, če se je kdo pripeljal
mimo.
Moj stric iz Primorske je imel Gilero 500. Kadar sem
zvedel, da prihaja k nam na obisk, so se mi dnevi vlekli v
neskončnost, ponoči sem se zbujal. Na dan prihoda sem
ga od jutra čakal na dvorišču. Stric mi je dovolil, da sedem
na motor, na njem sem presedel tudi celo uro ali več. Prišli
so tudi sosedovi otroci in dokler je bil na dvorišču motor,
nismo potrebovali nobene druge igrače.

ANDREJ REBOLJ

Ford Mustang, letnik 1965, ličarsko obnovljen, uvožen iz Amerike, v
decembru 2010.

Nsu 1200C, letnik 1968, original, 3. lastnik, v zbirko sem ga dobil leta
2004.

Jože na stričevi Gileri 500.

BMW Isetta, letnik 1958

NSU RO80, letnik 1976, kupljen leta 2008, 3. lastnik, uvožen iz Nemčije
leta 2002, obnovljen v letu 2015

NSU 1200C, letnik 1971, original, 3. lastnik, kupljen leta 2000.
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Tomos T12, Jože razveseljuje
sosedove otroke.

Pri mojih 15 letih je oče kupil moped Tomos T12. Občasno mi je dovolil, da sem se peljal krog ali dva, pred
tem pa sem moral veliko obljubiti. Te obljube so trajale le
toliko časa, dokler je trajala vožnja. Taki smo bili otroci
nekoč in taki so še danes.
Po prihodu iz vojske sem si kupil tekmovalno motorno
kolo ČZ 250 in se vpisal v Moto klub Šentvid pri Stični.
Šest let sem tekmoval v motokrosu. Nato sem bil kar nekaj
časa brez motorja.
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V aprilu 1996 sem se včlanil v OTC Škofljica in si kupil motor Gilera Rossa extra 175, letnik
1958. V vseh letih sem se s člani udeleževal različnih srečanj in spretnostnih tekmovanj.

ČZ 250, motokros

DARKO SITAR
Član Oldtimer kluba Škofljica sem že od leta 2000. Za
starodobnike sem se zanimal že prej, a svojega avtomobila še nisem imel. Moj posel je avtomobilska stroka, sem
avtoličar, pa sem si dejal: »Starodobnik! To bi bilo nekaj
zame.« Z znancem, avtokleparjem, ki me je vpeljal v klub,
sva iskala primerno vozilo. On je imel lepotca Opel Olympio, letnik 1952. Njegova oblika mi je bila všeč, nad njo
sem bil navdušen. Iskal sem nekaj primernega, tako cenovno kot po obliki. Najbolj všeč so mi ovalne oblike avtomobilov in ker nisem našel »Opelice«, se je oko ustavilo
na Saab-u, model 96. Preko znanca sem si te avtomobile
ogledal pri prodajalcu. Nekaj jih je bilo še neregistriranih,
odločil sem se za letnik 1974, bil je v precej slabem stanju.
Ves navdušen sem se takoj lotil prenove s sosedom,
kleparjem. Bil mi je v veliko pomoč, Saab je dobival nekdanjo eleganco. K sodelovanju sem povabil tudi mehanika, ki se je učil, čeprav že davno, pri Ford servisu. Saab
ima namreč Fordov motor, 1498 ccm in precej zahteven
menjalnik. Seveda moram omeniti tudi soseda avto električarja, ki je bil nepogrešljiv pri montaži. O avtoličarju
ne bi izgubljal besed, saj sem ga lakiral sam. Izbral sem
dvobarvno kombinacijo, ki mi je bila najbolj všeč. Streha in pokrov prtljažnika sta krem barve, ostala karoserija
je bordo rdeča. V približno enem letu sem ga uspel registrirati in pridobiti certifikat starodobnega vozila. Nisem
sešteval stroškov, ker sem veliko dela opravil s kompenzacijo. Vloženega truda in denarja pa mi ni žal. S Saabom
sem prevozil veliko kilometrov na srečanjih po Sloveniji
in tujini – Madžarska, Hrvaška ter Bosna in Hercegovina.
Razen manjših popravil, ga že 14 let uspešno krmarim. S
prijateljem, ki je tudi lastnik Saaba, sva jih kar nekaj kupila za rezervne dele, tako da s tem nimam nobenih težav.
V Sloveniji je le nekaj primerkov tega modela v voznem
stanju, zato je tudi dosti atraktiven.

sosedom sva se takoj lotila dela. Avtomobil sem skrajšal
za pol metra, odrezal streho in znižal avto za 15 cm. Močno sem utrdil podvozje, nataknil najširše možne gume, ki
še gredo pod blatnike in nekoliko navil motor. Tapetnik
mi je preoblekel notranjost in oba sedeža preoblikoval v
športno obliko. Predelava nikakor ni tako enostavna, saj
ima kopico tehničnih zahtev. Preden ga odpelješ na cesto,
je potrebno opraviti veliko testov - opis ojačitve avtomobila, rentgen zvarjenih delov, merjenje debeline pločevine
ojačanih delov, varnostni lok nad sedeži, vse po predpisih.
Temu se pravi atest. Naredil sem ga v Viatorju pod strogim
očesom preglednika. Seveda prvič ni šlo brez zapletov, kar
sem tudi pričakoval. Potrebne so bile majhne korekcije tu
in tam, namestitev varnostnih pasov, močnejši lok nad sedeži, še močnejša ojačitev pragov (skoraj kot pri Patriji),
ampak uspelo mi je. Čez nekaj dni sem se s »Saabom kabriolet« predstavil na Gospodarskem razstavišču. Ta moj
posebnež mi še vedno dobro služi.

Saab 96, cabriolet, letnik 1977

EMIL SLADIŒ
Gilera 175 Extra Rossa, letnik 1958

Saab 96, letnik 1974

Redarji - vodniki skupin
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Ker sem velik ljubitelj Saabov, sem pregledal njihov
katalog in utrnila se mi je ideja, da bi sam naredil tak avto,
ki ga Saab nima v svojem »arzenalu«. S sosedom, avtokleparjem, sva staknila glavi in ugotovila, da na cesti še
ni kabrioleta dvoseda. Kupil sem Saab 96, letnik 1977. S

MOJE ŽIVLJENJE V SVETU STARODOBNIKOV
Motor Triumph RLS 170, 4 kW, letnik 1934, sem kupil v socialistični državi, Nemški demokratični republiki
(NDR), v pogovorno znani Vzhodni Nemčiji. Kontakt
sem navezal preko znancev, ki so delali v Berlinu. Leta
1999 sva s kolegom pot začela na Škofljici, vozila preko
Avstrije in se ustavila v Nemčiji v kraju Nato. Vas je zanimiva zaradi imena, v njej so značilne nemške majhne hiše.
Prodajalec naju je ob pogledu na tablico LJ-SLO prijazno
pozdravil. Ogledala sva si večjo zbirko razstavljenih motorjev raznih letnikov. Odločil sem se za najstarejšega.
Motor sem kupil od zbiratelja, ki je želel urediti zbirko motorjev Triumph, od najstarejšega do najmlajšega, a
je pri tem odnehal. Moj Triumph je bi narejen v Vzhodni
Nemčiji v tovarni Triumph Werke Nürenberg AG. Med
drugo svetovno vojno so jo med bombardiranjem porušili,
zato se težko dobijo rezervni deli za naše priljubljene starodobnike.

Tiumph RLS 170, letnik 1934

Iz njihove knjižice je razbrati, da je motor s tremi brzinami v klancih bolj počasen, njegova hitrost po ravnini pa
dosega 50 do 60 km na uro.
Motor sem kupil v zelo dobrem stanju. Potreben je le
rednega vzdrževanja. Z njim sem se enajstkrat udeležil
vsakoletnega Zimskega rallyja za klasične motocikle po
Krasu. Prireditev je organizirana zadnji vikend v januarju
ne glede na vreme - sonce, dež, sneg, kraška burja - vedno
smo se imeli lepo. (Članki o Zimskem rallyju so objavljeni
po posameznih letih.)
Nekaj let sem bil redni gost Festivala starodobnih vozil
v Kamniku. Pri njih je potekalo srečanje vedno naslednji
dan po našem Vseslovenskem srečanju na Škofljici. V Kamnik so bili povabljeni le izbrani lastniki predvojnih vozil.
Pozneje so bila srečanja na isti dan kot v našem klubu,
ostal sem zvest OTC Škofljica.
Skupaj z našimi člani sem se udeležil odkritja spominskega obeležja legendarnemu Ludviku Stariču - Letečemu
Kranjcu. Spominska plošča združuje obe dejavnosti, značilni zanj - motociklizem in letalstvo.
Po dogovoru s kolegom Markom Ilićem iz Beograda,
sta se našega srečanja v letu 2008 udeležila tudi dva njihova člana. Starodobnika sta pripeljala z avtovleko do Grosuplja in tam prenočila. Naslednji dan sta se nam pridružila
na Škofljici, presenečenje in zadovoljstvo je bilo obojestransko. V nedeljo smo ju povabili na ogled Tehničnega
muzeja Slovenije v Bistri. Navdušena sta bila nad celotno
muzejsko zbirko, največ časa pa sta namenila ogledu avtomobilov, ki jih je uporabljal jugoslovanski predsednik Tito.

Beograjski kolegi pred TMS v Bistri.
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Leta 2008 je nekaj naših članov pripravilo razstavo
vozil na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Razstave
so sledile nekaj let, vsako leto je bila izpostavljena druga
znamka ali država. Stroški so postali preveliki, zato so te
predstavitve našega kluba ugasnile.

MIRAN STANOVNIK
Prvič sem nastopil na rallyju Dakar leta 1996 z motorjem KTM 640 rally, letnik 1995. Od tega nastopa dalje
vztrajam v tem športu na svetovnih pokalih in v enduro
dirkanju. Do danes še nisem zaključil dirkaške kariere. Za
mano sta torej dve desetletji dirkanja po najzahtevnejših
dirkaških progah na svetu. Na prvi rally Dakar sva se kot
prva tekmovalca iz Slovenije odpravila skupaj z Janezom
Rajgljem iz Kranja.
Sem tudi lastnik starodobnega motornega kolesa Zündapp KS 750, letnik 1942, ki pa je trenutno v obnovi.
Victoria KR10, letnik 1938
Izgledal sem takole.

Emil Sladič, Bogo Kralj, Urban A. Demšar, Stane Malovrh, Franc
Gruden.

Desetletnico delovanja kluba smo pripravili v Železniškem muzeju v Ljubljani, saj je ta ambient zelo primeren
tudi za starodobna cestna vozila.

JOÆE SRØA
Poštrihano školjko mojega fička Zastava 750 sem kupil v Moravčah leta 2006. Dobil sem tudi vse dele, razen
originalnega motorja, katerega sem že imel. Sledilo je
peskanje vitalnih delov in njihovo barvanje, kar sem sam
opravil. Pri vsaki plači sem si utrgal nekaj cvenka in postopoma kupoval nove dele; zavorne cevi, gibljive in kovinske, vseh pet zavornih cilindrov. V letu 2010 sem zanj
pridobil certifikat, dve leti kasneje sem se včlanil v OTC
Škofljica.

Fiat Zastava 750
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S fičkom se udeležujem majskih srečanj kluba, ob nedeljah se z njim na krajši izlet zapeljemo do sorodnikov.
Fičko je zanimivejši od novodobnih avtomobilov, na cesti
me pozdravljajo, blendajo, kot da se vozi Tito.
Fičko je legenda, fičko je naš avto, saj so ga delali v
Jugoslaviji. V mladosti sem bil najbolj srečen, kadar mi je
oče zaupal volan našega družinskega avta.

FRANC SMERKOL

KTM 640 rally, letnik 1995

NSU Pretis 175

BOJAN STRAØEK
Starodobništvo motornih koles me je »potegnilo« v
svoj večno zanimiv svet že v letih, ko me mladina še ni
spraševala, ali mi lahko odstopi sedež na avtobusu. Kakorkoli že, moj prvi projekt je bilo motorno kolo NSU Pretis 175, katerega sem odrešil propada pod balkonom hiše
v Kamniku. Novega člana sem ponosno predstavil svoji
ženi, ki se je pri ogledu spraševala, ali se mi je zmešalo ali
pa se bo potrebno cepiti proti tetanusu. Rja je bila namreč
glavna stanovalka motornega kolesa nemško-jugoslovanskega porekla, ki takrat še ni zaslužilo svojega imena. Nekaj let kasneje je to vozilo dobilo lepšo podobo, katero
še danes ponosno razkazuje. Na mnogih srečanjih mi je
zvesto služil z izjemo enega, ko sem ostal brez obeh zavor. Takrat so bile neugledne besede večkrat izrečene. Pa
vendar je, do sedaj, še vedno moj edini vozen starodobnik.
Drugi projekt sliši na ime Victoria KR 10 z agregatom
Sachs 98 ccm. Bil je še v bolj revnem stanju kot prvi projekt, saj je bil že na poti v »krematorij« oziroma na zadnje
počivališče Dinos. Po večletnem restavriranju in nabiranju

Tretji projekt je motorno kolo znamke Horex Regina
400. V garaži je vrsto let počival v »gajbicah«, kar je bolj
spominjalo na ozimnico kot na motorno kolo. Nekaj let
kasneje pa je že začel kazati podobo motocikla. Čeprav
je še vedno v fazi sestavljanja upam, da bo ob naslednjih
obletnici že paradni konj mojih projektov.
Vsi moji projekti so nastajali bolj ali manj po sistemu
»grem v trgovino, odnesem smeti, pridem kmalu«. Zato
je čas nastajanja tudi zaradi družinskih obveznosti precej
dolgotrajen.
Pa naj še kdo reče, da delo nas starodobnih »zdravnikov« ni zanimivo.

novih delov, mi ga je le uspelo rešiti pred propadom. Ker
je bil model zelo redek, mi ga še do danes ni uspelo oživeti, čeprav ne manjka veliko. Po večkratnem oživljanju se
že prikazuje iskra, tako kot tudi v mojih očeh.

Pred restavriranjem.

Avtomobil Fiat 127, last mojega pokojnega očeta, je
več kot 20 let stal v garaži ob hiši mojih staršev, v Polšini
pri Trojanah. Ob priliki ga je opazil prijatelj Frenk Drobnič in bil nad videnim navdušen. Oče je bil na avto zelo
navezan. Nisem ga prodal, čeprav sem imel veliko kupcev,
ki so očeta poznali. Sam sebi sem rekel: »Ko bom imel več
časa in denarja ga bom obnovil zase!«
Toda zahvaljujoč prijatelju Drobniču, je akcija stekla
takoj. Pridružil se je še Jože Jeršin. Z izposojeno prikolico

Za lepoto je treba potrpeti!
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smo avto pripeljali na Škofljico. Čudili smo se, kako je
avto lepo ohranjen. Toda razočaranje je bilo bridko. Pričeli
smo z demontažo, izkazalo se je, da je karoserija v katastrofalnem stanju.
Jože je bil zgrožen, a ni obupal. Zanj je bil avto nov izziv in sprejel ga je. Z neverjetno potrpežljivostjo in rokami
»čarodeja« je luknjice, luknje in cele zaplate pokrpal. Na
našem dvorišču je stari fiat zasijal v vsem svojem blišču.
Zelo sem vesel, da je Fiat 127 tak, kot je bil ob nakupu leta
1979. Žal tega lepotca moj oče ne bo več videl.

Poklicna pot me je kasneje zapeljala med prometne miličnike. Tu se mi je izpolnila moja velika želja, želja po
pravem motornem kolesu. V poletnem času sem opravljal
svoje naloge z motornim kolesom BMW R75, kasneje z
BMW R80RT. Združeni sta bili motoristična strast in poklicna kariera.

Svoje zbirke ne bom širil zaradi pomanjkanja prostora.
Vsem mojim starodobnikom namenjam prosti čas in veliko truda, saj jih je treba vzdrževati in ohranjati v dobri
vozni kondiciji.

BRANE ØNAJDAR
FRANCOSKI »HLEBEC MASLA«, RENAULT 4 CV
Renault 4 CV je bil najbolj priljubljen francoski avtomobil, katerega proizvodnja je potekala od 1947 do 1961.
Avto je zaradi svoje oblike, majhnosti in prvotno peščenorumene barve dobil vzdevek »hlebec masla« (La Motte de
beurre). To je avto, ki je bil ekonomičen in narejen po vzoru Volkswagnovega hrošča....
Štiri vrata, štirje sedeži, štirivaljni motor, s štirimi
konjskimi močmi za vsak valj, za katerega kratica 4 CV
predstavlja zmagovalno formulo, ki je dala majhnemu
Renaultu svetovni uspeh, saj jih je bilo prodanih več kot
milijon in je pravi francoski mit.

Hofman 175, letnik 1952

Fiat 127, letnik 1979. Jože Jeršin in Franc zadovoljna z obnovo.

Prijatelji: Jože, Gašper, Frenk - hvala vam.

MILAN STOJAKOVIÅ
Že od otroštva so me zanimali motorji, saj sem odraščal
v Podljubelju, kjer so se že od nekdaj odvijale motokros
dirke. Spoznal sem precej ljubiteljev motorjev. Z veseljem
sem gledal, kako v svojih garažah popravljajo, dodelujejo
ter predelujejo motorna kolesa. Nekateri so se tudi preizkusili v motokrosu in ti so bili zame veliki vzorniki.
Strast do motociklov me spremlja že od rane mladosti.
Želel sem si, da bi tudi sam imel motor in se z njim popeljal naokoli. Leta 1976 sem si kupil prvo motorno kolo
znamke Tomos 14 tlc. Za tiste čase je bil, med nami mladostniki, zelo dober in prestižen motor.

Moja zbirka starodobnikov.
BMW R80RT, letnik 1992

V naslednjih letih sem s pridom zbiral in obnavljal starodobnike, nabralo se jih je kar 10. Vsak od njih ima svojo
zgodbo in kaže odnos posameznikov do tehnične dediščine. Če bi me vprašali, katerega imam najraje, bi se odgovor glasil: »Najbolj mi je pri srcu motor znamke Express
175 z Ilo motorjem, letnik 1952.« Kupil sem ga v zelo
slabem stanju. Z obilo dela in ljubezni sem ga spravil k
življenju. Zdaj je vozen starodobni lepotec in marsikateri
pogled se ustavi na njem.

RAFAEL SRABOTIŒ

Mercedes Benz 107, letnik 1980

Tomos 14tlc, letnik 1964
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Express 175 z Ilo motorjem, letnik 1952

Majhna limuzina meri v dolžino 3,60 m, v širino 1,43
m in v višino 1,47 m. Teža avtomobila je 600 kg. 4 CV
poganja zadaj vgrajeni 748 ccm vodno hlajeni motor, ki
proizvaja 17 konjskih moči in ima tristopenjski menjalnik;
hitrost, ki jo doseže pa je 90 km/h. 4 CV je tudi nekoliko
manj rjavel v primerjavi s »katrco«. Še danes se dobijo
vsi karoserijski deli, popravilo za današnje lastnike ni problem. Avto je s tehničnega vidika nezahteven, zelo trpežen
in deluje tudi ob pomanjkljivem vzdrževanju - kar pa seveda za današnje oldtimer navdušence ne velja.
Avto Renault 4 CV je bil prvič predstavljen na 33. avtomobilskem salonu v Parizu, 3. oktobra 1946. Zasnovan
je bil v tajnosti, med nemško okupacijo, ko so bila stroga
naročila za oblikovanje in proizvodnjo le gospodarskih in
vojaških vozil. Zasnovan je bil za potrebe ljudi, moral je
biti varčen in poceni.
Prvi načrti za izdelavo avtomobila Renault 4 CV segajo še v čas po prvi svetovni vojni, podrobnejše zamisli pa
so nastale tik pred drugo svetovno vojno. Načrtovalci, pod
vodstvom Fernanda Picarda, Charlesa Edmonda Serre in
Jeana-Augustea Filfa so, po vzoru Volkswagnovega hrošča, predvideli majhen, preprost in varčen avto. V dolžino
naj bi meril največ 3,70 m, težak naj ne bi bil več kot 450
kg, hitrost vožnje pa naj bi dosegla 80km/h.
Leta 1942 so britanska letala bombandirala poslopja
Renaultove tovarne v pariškem predmestju Boulogne-Billancourt, in sicer v okviru operacije zoper tovarne, ki naj
bi sodelovale s sovražnikom. Uničenih je bilo 40 % tovarniških površin, načrti in prvi kosi novega avtomobila so se
kot po čudežu ohranili.
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Prvi prototip novega avtomobila so predstavili decembra 1942. Pobarvan je bil zeleno barvo, ki so jo imeli na
zalogi še iz časa pred vojno. Narejen je bil iz aluminija ter,
po besedah poznavalcev, strašno grd.
Drugi prototip so končali marca 1944. Bil je temnordeče barve, imel je dvoje vrat. Bil je nekoliko spremenjen
glede na izkušnje pri prvem prototipu. Oblika je bila precej podobna končni, predvsem pa je bil izdelan iz jekla in
ne več iz aluminija.
Avgusta 1944 so zavezniške enote osvobodile prostore
tovarne Renault, do takrat je prvi prototip nabral 21.250
kilometrov, drugi pa 1.230 kilometrov. Vodstvo tovarne,
ki so jo po smrti lastnika Louisa Renaulta, oktobra 1944
nacionalizirali, je prevzel Pierre Lefaucheux.
Po vojni so se začele mrzlične priprave na množično
proizvodnjo Renaulta 4 CV, pri katerih sta nekaj časa sodelovala tudi Porsche in njegov sin. Novembra 1946 je bil
izdelan tretji prototip, ki je imel štiri vrata. V poskusni seriji, junija 1946, so ročno izdelali 43 primerkov avtomobila, nekaj med njimi so jih preizkušali tudi na jugu Alžirije.

Renault 4CV 750 Sport, letnik 1957

Ko je 4 CV prišel na trg, je bil njegov vzdevek »La
motte de burre« (hlebec masla) zaradi oblike in dejstva,
da je bilo veliko zgodnjih modelov pobarvanih z rumeno
barvo, ki je bila presežek nemške vojaške barve, namenjene za Afriški korpus. Pri slovesni predstavitvi Renaulta 4
CV javnosti, septembra 1946, pa ni šlo brez težav. Luči so
bile namreč, glede na zakonsko določilo, pet cm prenizko.
Za spreminjanje načrtov in izdelavo je bilo prepozno, je pa
predstavnikom tovarne uspelo skorajda nemogoče - dosegli so spremembo zakona.
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Serijska proizvodnja je imela nekaj zamude, predvsem
zaradi pomanjkanja materialov. Prvi avtomobili so iz proizvodnega traku prišli avgusta 1947, na voljo so bili samo v
rumeni barvi, z rdečimi platišči. V oglasih zanj so navajali,
da lahko doseže hitrost 90 km na uro, poraba pa znaša šest
litrov bencina na sto kilometrov.
Kljub začetnemu obdobju negotovosti in slabi prodaji,
zaradi slabega stanja povojnega francoskega gospodarstva, so do sredine leta 1949 prodali 37.000 avtomobilov.
Avto je ostal v proizvodnji več kot desetletje, tja do leta
1961.
Do leta 1950 so izdelali 100.000 avtomobilov Renault
4 CV. Leto 1950 je zaznamovalo tudi zmanjšanje motorja
iz 760 ccm na 748 ccm (iz R 1060 na R 1062). Ponujali
so tri različice avtomobila in sicer: »luxe«, »normalo« in
»grand luxe«, ki je že imel 21 konjskih moči. Kasneje je
iz modela »luxe« narejen model »sport«. Izdelali so tudi
model s pomično streho. Do leta 1954 so jih izdelali že
500.000. Avto so najprej prodajali v Franciji, nato pa tudi
v tujini, od Skandinavije, Nemčije, Velike Britanije, Belgije, Švice, Španije in Portugalske do Alžirije in Maroka ter
tudi - sicer ne preveč uspešno - v ZDA in na Japonskem.
V kasnejših letih so izdelali še nekaj različic avtomobila.
Prirejeni so bili za potrebe policije, pošte, taksi službe, pomoči na cesti in oglaševanja.
Leto 1956 so avto zaznamovali tudi prvi vizualni popravki. Namesto prvotnih šest kromiranih letvic na sprednjem delu vozila, je imel le še tri. Pojavilo se je tudi vedno
več delov modernejšega avtomobila Renault Dauphine, ki
so ga ravno začeli izdelovati.
4 CV je sodeloval tudi na avtomobilističnih dirkah, saj
ga je enostavno predelovati. V športni verziji so izdelali
le 77 vozil z 32 KM (R 1063). Zmagoval je na dirkah: Le
Mans 24 ur in Mile Miglia. Prvo sodelovanje med družbo Alpine in Renaultom, je pripeljalo do partnerstva, ki je
izdelalo Alpine A-106, ki je temeljilo na platformi 4 CV.
Kasneje je to pripeljalo do legendarnega Alpine A-110, s
katerim so tekmovali na World rally Champinship.
Avto, katerega prototip so prvič predstavili po osvoboditvi Pariza, je simbol vrnitve miru, svobode in blaginje.
Prodali so 1.089.918 vozil, nasledila sta ga Renault Dauphine in Renault 4, slavna »katrca«.

Vsak ljubitelj starodobnikov ima še prav posebej rad
točno določeno znamko in tudi model. Nekateri zaradi
družinske tradicije, drugi, ker jih je bil to nekoč prvi avto,
spet tretji, iz čisto drugih razlogov. Tako imam tudi jaz
posebno ljubezen, ki jo lahko delim celo s svojo ženo, in
to je Renault 4 CV. To je bil tudi moj prvi avto. Kupil sem
ga takoj, ko sem prišel od vojakov, leta 1970. Bil je modre
barve in mi je odlično služil kot vozilo, s katerim sem se
službeno vozil po celi Sloveniji. Kasneje sem se podal v
»rally vode« in ga zato zamenjal za takrat »dirkalni avto«,
za popularnega »fička«. Seveda pa kot rally vozilo fičko
ni dolgo zdržal.

Norman, letnik 1939

Zahvaljujem se Hedviki Mojci Perat za pomoč pri pripravljanju tega prispevka.

ALBIN ØTURM

Zadnja leta, ko sem v organizaciji Oldtimer cluba hodil po sejmih, sem se ponovno zagledal v Renault 4 CV.
Zbudila se mi je želja, da bi ga spet imel. Tako sem toliko
časa brskal po spletnih straneh, da sem končno odkril moj
»novi« Renault 4 CV. Iskal pa sem tudi pravo barvo avtomobila – modro. Končno sem ga našel v Pragi. S prijatelji in prikolico sem se novembra 2009 odpeljal po mojo
novo ljubezen, moder Renault 4 CV. Počasi ga obnavljam,
uredil sem zavore, potreben je bil manjših kleparskih del,
povijačil po motorju, nastavil vrata, pa malo okrasnih detajlov, .... in tako me lahko srečate v avtomobilu Renault 4
CV 750 sport, letnik 1957, kako veselo drvim na oldtimer
srečanjih.

V svet dirkanja z motorji sva se z Johanom Pintarjem
podala v letu 1962. To niso bile take dirke, kot jih poznamo danes. Na startu sem se pojavil z najslabšim motorjem,
nič ni bil rihtan, bil je od avto šole. V Vikrčah sva učila veščine voženj policaje. Kot strugar sem bil zaposlen v Avtohiši na Povšetovi. Z Johanom sva bila člana Avto moto
Moste, v Mostah je bil vadbeni poligon. Pravo dirkanje se
je začelo z Javnimi skladišči. Prvi motor, s katerim sem
vozil, je bil Moto Guzzi, sledil mu je Puch 250, nato Minelli. Prvo vožnjo sem vozil z Mirkom Hrastom na Tržiču.
Mirko s prikoličarjem, jaz z Minellijem, 500 ccm. Pogrnil
sem jo dol po travniku, zvil sem balanco.
Udeleževal sem se cestnih dirk: Škofja Loka, Kamnik,
Nova Gorica, Murska Sobota, pa tudi gorskih na Jezerskem. Z Johanom sva se udeleževala vseh cestnih dirk za
republiško prvenstvo, bila sva tudi v Novem Beogradu.
Čavlovič mi je posodil Pucha, takrat sem vozil z dvema
motorjema. Prejel sem veliko pokalov, a najljubši mi je iz
Šentvida pri Stični.

Ilo M200, letnik 1954

Albin Šturm, motor štev. 34 (letnica rojstva Albina Šturma), 1. mesto,
Murska Sobota, 1963.

Moj prvi Renault.
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Do dirk smo se motoristi radi zadrževali pri šanku, jaz
do zadnjega, po mikrofonu je odmevalo: »Prijatelj Šturm,
zapustite šank, štart!«
Na Ljubelju sem dirkal samo s Horexom, letnik 1951.
Kupil sem ga od sinovega prijatelja, a tega nisem vedel.
Prišel je k sinu in se začudil: »Saj ta motor je moj! Ko
boste nehali dirkati, ga bom kupil nazaj.« »Ne vem če ga
boš dobil, kandidatov zanj je precej.« Mašino sem dobil
v »lambarju«, vse sem dal pošvasat. Ker sem drejar, sem
sam naredil vse šraufe, vsak je drugačen, originalni niso
več pasali. Motor še sedaj gre, od začetka pa je »zajebaval«. Res je temeljito obnovljen.

Ljubeljske dirke so bile na stari cesti. Z Johanom Pintarjem sva jih hodila gledat, pa tudi iz Avtohiše smo šli.
Leta 1993, ob 100-letnici prve alpske vožnje preko Ljubelja, so očistili progo, preraslo jo je drevje, zaorali so
buldožerji. Obnovila se je dirka, ki izhaja iz leta 1931.
Ljubeljske gorske dirke sem se udeležil osemkrat. Leta
2010 sem bil najstarejši udeleženec in dobil sem poseben
pokal.
Na Ljubelju je trinajst ovinkov, (ponavadi samo dva levi in desni). Strmina ima naklon 33 %, sam sebe lahko v
tazadno vidiš. Všeč mi je, ker je makadam, a ga s prikolicami »ferderbajo«, razrijejo, nastajajo razine. Nikoli mi ni
bilo do tega, da bi dosegel kakšno mesto, bil sem vesel, da
sem gor pripeljal. Slab nisem bil. Ob moji zadnji udeležbi
nas je bilo 80. Dirke se udeležijo Avstrijci, Nemci in Čehi,
pravi veseljaki, pivo imajo vedno s seboj. Ljubeljsko dirko
- Hrastov memorial - organizira vsako leto družina Hrast
v sodelovanju z AMD Tržič. Tudi tržiški župan Rupar se
je pridružil ogledu.

Od nekdaj sem bil nagnjen k dirkanju, ekstremno, rinil sem samo tam, kjer je bilo nevarno; pa nič oblečen, s
kravato in jopičem sem treniral čez Vršič pa v Novo Gorico. Policaji so naju z Johanom večkrat lovili, ker je tako
ropotalo.
Moja strast je tudi gorsko kolesarstvo. To je vožnja
izven urejenih poti, ponavadi po gozdnih poteh. Za ta način vožnje je potrebna vztrajnost, samostojnost in tehnično obvladovanje kolesa. Imam dirkalno in ameriško gorsko kolo, znamke Veller, katerega sem kupil za osvajanje
ljubeljskih klancev. Za kolo imam še pomožna motorja,
dongo in pegaso. Z njim sem se z užitkom podal tudi na
strmine Vršiča in premagovanje njegovih triindvajsetih
ovinkov na 13,5 km dolgi progi in višinski razliki 800 metrov.
Sodeloval sem tudi na Maratonu Franja. Leta 1995 sem
zasedel 35. mesto v skupini moških nad 56 let, leta 1996
sem bil že sedemnajsti.
Sem član kolesarske ekipe Zurogoni. To je razvpita amaterska ekipa, ki obstaja že od leta 1978. Slovi po
ubijalskih kombinacijah mataronskega kolesarjenja in pivskih maratonov.
V OTC Škofljica sem se včlanil v letu 1996. Vanj me je
zvabil moj sosed, Miro Globočnik, ustanovni član kluba.

Udeležujem se vseh srečanj in sestankov. Na sestanke se
večkrat pripeljem s skuterjem Aprillia, letnik 1998. Resda
ni starodobnik, z njo sem prevozil že 64.000 km, noben
mlad mulc jih ne toliko, prej vse razbijejo.

Pok. Tone Hočevar, Albin Šturm, Franc Drobnič

Kolegi iz OTC Škofljica so bodrili Bineta, 2004.

Prvi pokali.

Izlet motoristov v Vrsar: Majda Vrbinc, Albin Šturm, Miran Vrbinc,
Lado Dolinšek, Franc Drobnič, Ana Golob, Marjan Golob, Silva
Mehle, Slavko Mehle

Voščilo ob novem letu 1964 - za srečne cestne dirke.

Albin s Horexom, 2001

Najtežja je priprava na tekmovanje. Zamenjati je treba
kolesa, centrirati zobnike, verigo, dela je polno. Pri tem mi
je ponavadi pomagal Johan. Horex me sredi dirke ni nikoli
pustil na cedilu, edino bencina mi je zmanjkalo, pri sebi
sem vedno imel kantico. Še vedno laufa kot urca.

Prvi osvojeni pokali na cestnih dirkah.
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Dragoceni spomini.

Brez usnjenega plašča (druge kože) nisi motorist.
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LUDVIK ØPAN

Mercedes-Benz 170 SA
Mercedes-Benz 230 SL

Mercedes-Benz 190 SL

Mercedes-Benz 190 SL, 1897 ccm, letnik 1958

Mercedes-Benz 190 SL

Mercedes-Benz 170 SA, 1700 ccm, največja hitrost 120 km/h, razsvetljava 6 V, letnik 1951. Prva omejena serija, izdelano le 830 vozil.
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Mercedes-Benz 230 SL, Pagoda, 2306 ccm, največja hitrost 204 km/h,
letnik 1965
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BRANKO ØTEKOVIŒ
Rdečo italijansko vespo Piaggio P200E, letnik 1980,
najmočnejšo različico nove generacije, sem kupil od prijatelja. Bila je v slabem stanju, a z veliko volje in nekaj
cvenka, se je spremenila v črno lepotico z dodanimi originalnimi kromiranimi deli. Gume z belim robom so proizvod naše tovarne Sava. Lastnik vespe sem od leta 1985,
kot član OTC Škofljica se z veseljem pridružim ostalim
starodobnikom na vsakoletni majski promocijski vožnji.

hrvaško slovenski meji smo naredili isto, a hrvaški policist
ni pokazal milosti, vrnil nas je na konec kolone za tovorna
vozila. Med vračanjem smo vskočili v presledek te kolone
in z vsemi žigi na papirjih zapeljali v Slovenijo. Naslednji
dan sem motor carinil v Ljubljani, zapeljal sem ga še na
LPP na homologacijo. Prevozi in papirologija ni za takega
neučakanca kot sem sam. To sem opisal kot informacijo in
poduk uvoznikom vozil iz države izven EU.
Veselje do dela in obnove se je vrnilo takoj, ko je motor
stal v domači garaži. Vse sem razdrl, dele sem opral pod
paro, kar je trajalo nekaj dni. Razvrstil sem jih za peskanje
in prašno barvanje, za kromiranje in za cinkanje. Istočasno sem naredil spisek delov, potrebnih zamenjave. Ker
nisem vešč obnove, sem naredil večjo napako. Poškodovane pločevinaste dele sem premalo natančno poravnal in
tudi premalo zaščitil dele, ki naj ne bi bili barvani in speskani. Peskanje in prašno barvanje so opravili v firmi Mojca Grašič, s.p., v Kranju; kromiranje v Martinjak d.o.o.,
v Radomljah: cinkanje je opravil Anton Jež v Kamniku.
Za montažo sem naročil mizo, kot jo imajo serviserji, da
nam ni bilo treba čepeti, ampak smo motor sestavljali stoje. Mojega Guzzija sam ne bi nikoli sestavil. V veliko pomoč so mi bili: Filip Filipidis - mojster falconov, Slavko
Resman - ljubiteljski mehanik in voznik falcona ter Jože
Cerar – vrhunski mehanik za starodobnike in dirkač.

Prijatelja Filip in Slavko sta se iz Kočevja v Kamnik
vozila več kot teden dni, sestavljanje je potekalo počasi in
natančno. Ugotovili smo, da je elektro instalacija dotrajana. Filip je izdelal novo, vrhunsko, vodotesno in s shemo
za montažo! Preglavice so povzročali prednji amortizerji,
pesek je pri peskanju prodrl v notranjost. Dolgo sem drgnil
z vsemi vrstami brusnega papirja, končno je mojster pokimal, da je dobro. Veliko opravka sem si dal z obnovo bencinskega rezervoarja. Vanj sem dal grobi pesek in vodo,
zaprl odprtine in ga z vrvjo obesil na balkonsko ograjo.
Tresel sem ga sem ter tja, gor in dol, več ur. Pa se mi je
pesek maščeval, nisem ga mogel spraviti ven. V odprtini
za tankanje je namreč uvarjena cev, ki gleda nekaj cm v
notranjost, da ob tankanju bencin ne šprica ven. Z rezervoarjem sem potresaval gor in dol in po nekaj dneh mi je le
uspelo. Pranje s pasto, izpiranje, izpihovanje z zrakom in
sušenje je bilo lažje. V notranjost sem vlil posebno barvo
za obnovo, rezervoar obračal in iztočil višek barve.

MIRAN ØTINE
KAMION FIAT 619 N1, LETNIK 1974
Mislim, da lahko rečem, da se je obnova mojega kamiona začela že leta 1997, ko sem kot objokan otrok sklenil,
da se bo to vozilo vrnilo k hiši. Bil sem star 12 let. Kamion
mi je pomenil vse. V njem sem preživljal počitnice, sobote
in popoldneve. Vse se je vrtelo okoli njega.
Leta 2003 sem opravil vozniški izpit, poiskal sem naš
nekdanji kamion. Takratnega lastnika sem dolgo prepričeval in ga od njega kupil šele po treh letih. Z velikimi težavami sem ga spravil iz Bertokov domov v Novo mesto.
Z obnovo začnem naslednjo pomlad. Bolj kamion
razstavljam, bolj dojemam in opažam, da na videz dobro
ohranjeno vozilo ni primerno za obnovo, saj ga skupaj držita samo še kit in barva. Odločim se, da bo potrebno poiskati še en kamion istega tipa. Po čistem naključju, med
vožnjo proti morju, zagledam v Serminu kamion, ravno
nasprotno ohranjenega od mojega. Že vidim lepotca, ki bo
sestavljen iz dveh. Tega pripeljem v letu 2010 z veliko truda domov. Bil je popolnoma nevozen, sameval je na vrhu
strmega hriba. Ponj sem šel kar z bagrom, dostop do njega
ni bil mogoč.

Vespa Piaggio P200E, letnik 1980

Moto Guzzi Nuovo Falcone 500, letnik 1971

MIRAN ØTUPAR
MOTO GUZZI NUOVO FALCONE 500, LETNIK 1971
Sem mlajši upokojenec, dolgoletni motorist, lastnik
več novejših motorjev. Vstopil sem še v svet starodobnih
vozil. Takole je šlo. V letu 2013 me je poklical prijatelj iz
Kočevja. Zaupal mi je, da so trije kolegi iz Bosne uvozili
stare motorje, jih obnovili, registrirali in se z njimi že vozijo. To so motorji Moto Guzzi Nuovo Falcone 500, ki so
bili v lasti bivše jugo vojske. Na služenju vojske sem jih
velikokrat videl v živo. Za stvar sem se takoj ogrel, peli so
telefoni, dosegla me je vest, da je en motor v Bosni še na
razpolago. Odpeljali smo se do posrednika, ogledal sem
si slike motorja, cena je bila ugodna, nakup sem potrdil
s plačilom are. Po tednu dni spet telefon: »Vozilo lahko
prevzamete!«
Sposodil sem si kombi, pobral Slavka in Filipa in gas
do Bosne. Ob pogledu na motor je moje veselje splahnelo. Bil je zanemarjen, prašen, zarjavel, povsod obtolčen,
vendar vsaj kompleten. Prejel sem izvozne dokumente,
odpeljali smo se proti meji s Hrvaško. Tu pa kilometrska
kolona na pasu za tovorna vozila. Naredili smo se »Francoze«, zapeljali kombi na pas za osebne avtomobile, izsilili žig na dokumente in že smo bili na Hrvaškem. Na
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Moto Guzzi še na »ponku«.

»Mojster« Filip Filipidis, Slavko Resman - ljubiteljski mehanik.

Približal se je dan vžiga motorja - seveda prvega! Motor je takoj vžgal in glavni mojster Filip je z njim na ulici
opravil preizkusno vožnjo. Potrebno je bilo še nekaj nastavitev, na vrsto za šolanje je prišel novi voznik. Prestave na
desni, nožna zavora na levi, vžig z dekompresorjem - to
je bilo zame vse novo. Filip in Slavko sta se poslovila,
opravil sem tehnični pregled in registracijo. Težavico sem
imel z uplinjačem zaradi vleke »fovš« zraka, komplet novih tesnil jo je rešil.
Prevozil sem približno 3.000 km, motor vžge v prvem
poizkusu! Ni pa za dirke, vleče kot traktor. Najlepša je
vožnja pri hitrosti 60 do 80 km/h, čeprav mu števec kaže
130. Odločitev za rdečo barvo? Rdečega Guzzija je imel
moj oče, pa tudi opremo, ki sodi k njemu, sem že imel.
Obnovljeno ali zamenjano je bilo vse: električna instalacija, ležaji, semeringi, potezne žice, akumulator, sprednji in zadnji amortizerji. Agregat ni bil razstavljen, le
očiščen in nastavljen.
V Kočevju je največja skupina ljubiteljev Guzzijev, rad
se jim pridružim, z njimi spoznavam Slovenijo in sosednje
države.
Obnova je bila zame lepa izkušnja, porodila se je želja po drugem Guzziju, ki bi ga restavriral brez opisanih
napak.

Porabljen za dele

Demontaže drugega kamiona se lotim takoj. Razstavim
ga do zadnjega vijaka. In začne se obnova. Prvo šasija.
Peskanje, brušenje, lakiranje. Sledijo vzmeti, montaža
novih puš, zamenjava plat vzmeti. Naslednji pride na vrsto diferencial. Nova tesnila in mast v ležajih. Čez zimo
se lotim obnove vseh ventilov, ki so na kamionu. Zatem
sledita motor in menjalnik. Na motorju zamenjam vsa tesnila, ležaje, šobe ter obnovim Bosch črpalko. Nastavim
ventile, zamenjam olje ter filtre. Obnova menjalnika mi
predstavlja velike težave z nastavitvami, saj kombinacija
elektro-pnevmatskega pretikanja ni enostavna za nastavitev. Zaradi navdušenja začnemo z montažo motorja v
šasijo 18. novembra 2011 pri - 4°C. Pozno zvečer iz izpuha zahrumi prvi glas. Zaradi odhoda na delo v Italijo,
moj projekt stoji slabo leto. Med tem časom so obnovljeni
samo notranji deli kabine, gumi tepihi, sedeži in armaturna plošča. Po vrnitvi domov se lotim močno dotrajane kabine. Odločim se za pomoč pri varjenju. Čez zimo stečejo
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vsa kleparska dela in zaključijo v marcu 2013. Spomladi
začnem s peskanjem kabine, nato epoksi, kitanje in lakiranje. Sestavljanje mi vzame ogromno časa. Največje težave
mi predstavlja elektro napeljava, saj nisem vešč tega dela.
Ponovno je pomlad in z njo zadnji večji del opreme - keson, od njega praktično ni nič. Kupim profilirano pločevino za izdelavo stranic, kot iz obdobja mladih let kamiona.
Skrivim vse nove strebričke ter zvarim v prvotnem stilu.
Izdelam nov pod in nadstranice iz lesa.
Po montaži kesona je sledila še zadnja operacija, kot so
montaža blatnikov, zavesic, zabojev za orodje, nosilcev za
rezervne kante goriva, ...
V septembru 2014 sem pridobil za kamion status starodobnika in ga registriral. Tekom obnove sem pridobil vso
dokumentacijo za uporabo in vzdrževanje vozila, knjigo
rezervnih delov, servisne priročnike za menjalnik in ventile. Pridobil sem tudi ogromno novega znanja iz različnih
področij, saj sem kamion v glavnem obnovil sam.

Ker vem, da je sodelavka na avto zelo navezana, jo
večkrat povabim na svoj dom. Navdušena je, da je avto
še vedno tak, kot ga mi je prodala. Za Prinza lepo skrbim,
ga redno vzdržujem, na varnem je v garaži. Avto je še vedno v originalnem stanju, od barve, sedežev, skratka vse.
Na njem ni nobene predelave, prevoženih ima 5 tisoč km
več kot ob nakupu. Ne uporabljam ga vsak dan, z njim se
zapeljem samo na srečanja z njim podobnimi, na srečanja
starodobnikov.

BRANKO ØTRUKELJ
BMW ISETTA 300
BMW Isetto 300, letnik 1957 sem kupil v Ljubljani,
postal sem njen četrti lastnik. Avtomobilček je bil glede
na častitljivo starost v dokaj slabem stanju. S sinom sva
se odločila, da Isetti povrneva nekdanji sijaj, poiskala sva
nove originalne dele, ponje sva odšla prav do holandske
meje. Nabavil sem si tudi katalog, avto sem razstavil,
»pocahnal« sem vse dele. Počasi, dan za dnem, sem strgal
staro barvo, brusil, kital in spet brusil. Motor pa je v roke
prijel mojster Danilo Henigman iz Ribnice. Obnavljanje
je trajalo skoraj dve leti, leta 2011 pa sem ga registriral
in pridobil certifikat starodobnika. Z Isetto se udeležujem
oldtimerskih srečanj, predvsem škofljiških.

In še nekaj besed o Isetti. Razvili so jo v italijanski
družbi Iso SpA, ki je leta 1939 nastala kot tovarna hladilnikov. Proizvajali so tudi skuterje in majhne trikolesne
tovornjake. Leta 1952 so razvili majcen avto z 236 kubičnim dvotaktnim motorjem. Posebnost dvosedežnika
je oblika. V okrogel avtomobilček dva potnika vstopata
skozi vrata, ki so nameščena na nosu vozila. Isetti v Italiji
ni uspelo prodreti na avtomobilski trg, izdelanih je bilo le
1.000 vozil.
BMW je bil uspešen z motocikli, z avtomobili pa ne.
BMW-jevi ljudje so leta 1954 zagledali malčka na dirki
Mille Miglia. Naslednje leto so od italijanskega Isa odkupili pravice za licenčno proizvodnjo in nadaljnji razvoj.
Isetto je BMW tako predelal, da se je v vsakem najmanjšem delu razlikovala od italijanske. Vgradili so 247 kubični štiritaktni motor iz motocikla BMW R25. Predelana
Isetta z vzdevkom Das Rollende Ei (kotaleče se jajce) je
doživela navdušenje. V letih 1955 - 1962 je bilo v Nemčiji
izdelanih 136.367 primerkov.

TOMAÆ ØNAJDAR
NSU Prinz 1000L, letnik 1966

Fiat, model 619 N1, letnik 1974

Pri obnovi so mi pomagali prijatelji, vsem se iz srca
zahvaljujem, ker so me podpirali in bodrili na dolgi poti
obnove Fiata, model 619 N1, letnik 1974 z močjo motorja
191 kW in prostornino 13798 ccm. Danes lahko vrtim isti
volan, kot sta ga vrtela moj stari oče in oče.

FRANC ØEME
Več let sem si ogledoval lepo ohranjenega Prinza svoje
sodelavke. Bila je njegova prva lastnica, živela je skupaj z
mamo in obe sta bili na avto ponosni in navezani nanj. Tla
pod njim sta pogrinjali s časopisnim papirjem. Odločila se
je za nakup novega avtomobila, za Prinza je bilo veliko zanimanje. K njej so hodili razni kupci, ki so ga hoteli kupiti
za preprodajo in z njim čim več zaslužiti.
Sodelavka se je odločila, da Prinza proda meni, saj me
je poznala po tem, da imam spoštljiv odnos do starodobnikov. Postal sem novi lastnik res lepo ohranjenega NSU
Prinza 1000 L, letnik 1966, z 996 ccm zračno hlajenim
OHV 14 motorjem. Imel je malo prevoženih kilometrov,
števec jih je naštel 80 tisoč, nikoli ni bil karamboliran, vse
je bilo originalno.
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Prinz 1000 je bil svoj čas - in posebej za razred avtomobilov - ultra moderen: motor ima odmično gred in
cross-flow glavo, kar omogoča veliko možnosti za izboljšave, omenim naj tudi zadnjo premo, ki je narejena za
športno vožnjo. Prinz 1000 so izdelovali v tovarni Pretis
v Sarajevu.
NSU je bil predvsem proizvajalec motornih koles.
Podjetje sta leta 1873 ustanovila Christian Schmidt in Heinrich Stoll, že leta 1886 so začeli proizvajati kolesa. Leta
1897 se je podjetje imenovalo Neckarsulmer Fahrradwerke AG, štiri leta pozneje so pričeli s proizvodnjo motornih
koles. Leta 1905 so se motocikli prodajali pod blagovno
znamko N.S.U., leta 1913 se je podjetje preimenovalo v
NSU. Leta 1938 so izdelali kar 136.000 koles in 63.000
motociklov, zaradi česar je bil NSU največji proizvajalec
na svetu. Po drugi svetovni vojni je podjetje NSU rešil
Walter Egon Niegtsch, ki je uvidel pomembnost prisotnosti motociklov na dirkah. V začetku 50-tih let so začeli z
razvojem avtomobila in leta 1957 v Frankfurtu predstavili
prvega Prinza s 600 kubičnim dvovaljnikom z močjo 17
kW. Avtomobil je tehtal le skromnih 590 kg. Leta 1963
so predstavili različico 1000. Ta je označevala prostornino
motorja, ki je zmogel bolj prepričljivih 32 kW (43 KM),
dovolj, da je Prinz 1000 pospešil vse do hitrosti 135 km/h.
Ugotovili so, da imata samonosna karoserija in skromna
teža velik športni potencial, leta 1965 so predstavili različico Prinz 1000 TT z večjim, 1,1-litrskim štirivaljnikom
z močjo 40 kW (55 KM) in največjo hitrostjo 145 km/h.

Obnova Isettinega motorja.

Prvi stik z OTC Škofljica sem doživel, ko je moj oče
Brane kupil motor Ilo. Pri njegovem restavriranju sem precej aktivno sodeloval. Oče me je prepričal, da se pridružim
njegovim klubskim kolegom. Pristopno izjavo sem podpisal v letu 1996. Naslednje leto sem se udeležil starodobniške prireditve v Kočevju z motorjem Tomos. Spremljalo
me je tudi moje dekle, sedanja žena. Prejel sem priznanje
v spretnostni vožnji na čas.

BMW Isetta 300, letnik 1957

Član OTC Škofljica sem že od leta 1997. Na srečanja
sem se do nakupa Isette vozil s fičkom buggyem, ki ga je
Kompas uporabljal v turistične namene na dalmatinskih
otokih, potem se je preselil v Izolo in od tam v Cerknico.
Imel sem še dve Isetti, a sem ju prodal, danes pa mi je žal
za njima, od BMW Isette 300 se pa ne bom ločil. Na restavriranje čaka še vozen motor Sachs, letnik 1934.

Tomos T2, letnik 1957
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IVAN TAKS

Honda 500 four, letnik 1975; Hodna 350 Four, letnik 1973
Zmagovalec spretnostne vožnje v Kočevju.

V začetku leta 2011 se je ponudila priložnost za nakup
nemškega dvotaktnega vinogradniškega traktorja Holder,
letnik 1956. Revež je ležal zapuščen in zametan v šupi ob
»štali« pri nekem kmetu. S sinom sva ga rihtala tri zime,
vsak dan približno štiri ure. Pucala sva z rokami, nič z
mašino, ja vse je na roke »ošmirglano«. Kadar sva bila pri
volji, sva manjše dele čistila kar v hiši, pred televizijo, pa
še novice sva tako zvedela. Veliko delov je bilo potrebno
narediti - havbo, blatnike, hladilnik. Kadar je bilo treba kaj
podrejati, sem se zatekel k sosedu. Načrt za elektriko mi je
naredil prijatelj. Dokupil sem še originalen plug in brane,
prav tako znamke Holder. Traktorja ne bom uporabljal za
delo na polju, je bilo preveč dela z njim. Sin Marko je nad
traktorjem navdušen, je moj naslednik v starodobništvu.
Želiva, da se Holderju pridruži vsaj še en traktor.

Moto Guzzi Falcone S, letnik 1955

EUR. Vozilo je bilo zapuščeno, a originalno, čakalo ga je
v mestu Stuttgart, prodajalec ni popustil niti za cent. Franc
je prespal pri bratrancu in se vrnil domov. Pri Furlanu si
je spododil prikolico, se zapeljal spet do Nemčije, naložil
GT-ja in stvar je bila opravljena. »Nima smisla, da bi ga
iskal gor in dol po Nemčiji, saj se stvar podraži. Če bi kupil boljši avto, bi bil mnogo dražji. S tem sem zadovoljen,
pravzaprav vesel,« je dodal Franc.
»Na oplu sem delal celo zimo. Bil je mraz, ni me motil. Demontiral sem vse dele. Pragi so bili popolnoma v
redu, »poden sem pošvasal«, medenino sem natančno z
mesingom lotal. Hudo je bilo s tankom za bencin. Bal sem
se varit, da ga ne bi razneslo. Štarter sem z muko dobil.
Težave sem imel z motorčkom za brisalce. Nikakor ga nisem mogel dobiti ven, še težje noter. Za popravilo sem
uporabljal specialne ključe. Opla sem pripeljal domov za
božič, dokončal sem ga do maja. Želel sem ga pokazati na
majskem vseslovenskem srečanju na Škofljici. Ličarsko
sem avto sam pripravil, delal sem vsak dan po »šihtu«, vse
sobote in nedelje. Barvali so ga v Revozu v Novem mestu,
kjer dela zet. Plačal sem najem sušilne komore. Pri montaži sem se najbolj bal, kako bo s šipo, a vse se je srečno
izteklo. Bile so muke in še večji užitki ob zaključku del.
Delo s starodobnikom je zame to, kar je za nekatere lep
dopust ali vaška veselica,« je ves potek dela opisal Franc.

Tomaž in Brane Šnajdar na srečanju v Ribnici.

Udeležujem se prireditev, ki jih organizira naš klub,
»kadar le utegnem«. Dan ob prijetnem druženju vse prehitro mine.

Moto Guzzi Airone 250, letnik 1953

VIDRIH FRANC

V OTC Škofljica sem se včlanil tretje leto po njegovi ustanovitvi. Na prvo srečanje sem se pripeljal s Hondo
500 four, letnik 1975. Obnavljal sem jo sam, tudi »preštrihal«. Najbolj pa si bom za vedno zapomnil nakup auspuha. Dobil sem ga na sejmu v Regio Emilie. Pridem domov
in ugotovim, da ni pravi. Počakal sem eno leto, s klubom
sem šel spet na semenj in ga zamenjal. Tudi tokrat sem se
uštel, v tretje gre rado. Po enem letu sem dobil pravega,
prodajalec ga je zamenjal brez vsakih težav. Hondo 500
four so izdelovali v letih 1971-1978. V letu 1975 je bilo
treba za to Hondo v Nemčiji odšteti 6.000 DEM, kar je
danes približno 9.100 EUR. Kljub visoki ceni je bila Honda 500 four najbolj prodajan motocikel v svojem razredu.
Ta uspešni, praktični in vzdržljivi motor je na dolgi rok
vplival na podobo podjetja Honda.
Ker so mi motocikli všeč, sem iz Italije leta 2008 pripeljal Hondo 350 four, letnik 1973. Izdelovali so jih v letih
1972 -1974. Bila je dobro ohranjena, obnavljanja je bilo
malo, veselje jo je voziti. Za oba motocikla sem pridobil
certifikat starodobnika.

LJUBITELJ STARODOBNIKOV IN UMETNOSTI
Na sredinem oldtimerskem sestanku sva se z Francem
Vidrihom dogovorila za pripravo sestavka o njegovem
starodobniku. V sobotnem popoldnevu zavrtim telefonsko
številko in ga povprašam, ali se lahko oglasim. »Ja, danes
pa ne, »rihtam« peč,« je bil kratek. Besede so se mi zdele
čudne. Kakšno peč popravlja, saj je vendar pomlad.
V nedeljo sva s Francetom odgrnila ponjavo z mercedesa, motor je zapredel v svoji prvi pomladanski vožnji,
in se spustila do Škofljice. Vidriha ni težko najti, desno,
še na desno in levo, pa sva bila tam. Videla sva, kaj se
pravi »rihtati« peč. Na avtomobilski prikolici je montirana
kmečka krušna peč, ki odlično deluje. Ravno je dobivala
tisto pravo obliko in polepšavo. Franc je nanjo lepil živopisane keramične ploščice, a je moral z delom za nekaj
časa prekiniti.
Ob kofetku, ki ga je skuhala žena Sonja in ob cvičku,
ki ga je postregel Franc, nam besed ni zmanjkalo. Leta
2003 je pri sosedu na internetu (sam ga nima) zagledal
poceni Opel GT 1900, letnik 1973, cena je bila 3.000,00
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FRANC TROBEVØEK

Pa poskusimo na kurbl!

Traktor Holder, letnik 1956

Opel GT z restavratorjem

Opel GT 1900 je bilo kot dvo-sedežno športno vozilo prvič predstavljeno kot oblikovna študija v letu 1965
na pariškem in frankfurtskem salonu. Kot produkcijski
model opla (nemška podružnica General Motors) je bil
predstavljen leta 1968. Življenje GT je omejeno na šest
modelnih let. Model Opel GT so izdelovali med leti 1968 1973. Opel GT uporablja jekleno šasijo in konvencionalno
postavitev motorja spredaj s pogonom na zadnji kolesni
par. Za boljšo porazdelitev teže je motor nameščen precej
nazaj. Nenavadna lastnost Opel GT je delovanje pop-up
(pojavnih) žarometov. Upravljali so se ročno, s pomočjo
velike ročice vzdolž sredinske konzole poleg menjalnika.
Za razliko od večine pojavnih žarometov, sta se oba vrtela
v isti smeri (levo od znotraj avtomobila) okoli vzdolžne
osi. (GT lastnike je preprosto prepoznati zaradi težkih mišic na njihovi desni roki, ki so jih ustvarile ročice za upravljanje pop up žarometov - seveda je to klasična šala.)
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Opel GT nima zunanje dostopnega prtljažnika. Za sedeži je polica, ki je dostopna le skozi glavna vrata. Za polico je zgibna plošča, ki zakriva rezervno pnevmatiko. Zlati
Opel GT (1969) je bil vozilo agenta 86 Maxwell Smarta
v zadnji sezoni TV serije, komedije Get Smart. Zlati Opel
GT ima v več epizodah pomembno vlogo.
Franc in žena Sonja se z Oplom GT - lepotcem z žabjimi očmi - udeležujeta starodobniških prireditev, z njim
obiščeta sorodnike v cvičkovi deželi, včasih pa se Franc
zapelje tudi do Furlana. »Nov GT je potegnil 180 kilometrov na uro, ljubiteljsko mu je dovoljenih le 120. Čemu naj
ga uničujem?« se sprašuje Franc.

Opel GT, letnik 1974

Franc je bil lastnik motornega kolesa Puch 175, letnik
1960. Kupljen je bil v Dolenjskih Toplicah. Bil je dober,
nič ga ni popravljal, a ga je prodal. Danes mu je žal, za
vožnjo je bil krasen, z njim je z lahkoto lovil ravnotežje.

RT 125, po vojni RT 175, RT 250 in RT 350. Dizajn DKW
motociklov so kopirali v Ameriki pri Harley Davidson, izdelovali so motocikle Hummer. V Britaniji je BSA dala na trg
motocikle Bantam. Kopiranja so se posluževali tudi drugi.
Zadnja pridobitev je moped Tomos 14 TL, kupljen od
domačina. Je letnik 1979, prostornina motorja je 49 ccm,
moč 3kW. Je poseben model. Ima dve cevi, namesto običajnega Tomosovega geštela (ogrodja). Je redek tip Tomosa s štirimi nožnimi prestavami, doseže 72 kilometrov na
uro, težak je 61 kg.
Dobro uro smo pregledovali skrbno urejene fotografije
v albumu. Na večini so Francovi starodobniki, veliko je
fotografij iz vseslovenskih srečanj na Škofljici. Franc in
Sonja imata sorodnike v Avstraliji. Tam je Sonja posnela
fotografije starodobnikov, ki se razlikujejo od naših. To so
res stara vozila, restavrirana do najmanjše podrobnosti,
tako zloščenih pri nas skoraj ne najdeš.
Franc je s ponosom pokazal fotografijo potniškega vozila Ford T 20, letnik 1921. Kupil ga je od lastnika Jureta
Mrzela. Zanimiva je njegova oblika, vključno z lesenimi
kolesi. Poganja ga lesni plin. Pri restavriranju tega vozila
je sodelovalo nekaj članov kluba. Za mehanični del je bil
najbolj zaslužen, žal že pokojni, Franc Janežič iz Lavrice.
Ford T je prava legenda med avtomobili. Vzbuja začudenje, odobravanje in spoštovanje. Vožnja s tem vozilom pa
je stvar znanja, spretnosti in občutka.

Ford T, letnik 1927; pogon na lesni plin, »holcgas«.
Puch 175, letnik 1960

Precej dalj časa je bil pri hiši motor DKW 250, letnik
1952. Držal se ga je dvanajst let. Kupil ga je v Iški vasi
za solidno ceno. Bil je kar dobro ohranjen, svoje mesto je
imel v »tišlarski« delavnici. O prodaji motorja so se zmenili in udarili v roke v gostilni Petkovšek. Pokojni Franc
Janežič ga je porihtal, naštelal vžig, ležaje. Franc je kupil
nove feltne, pedale, ročke, žice in še marsikaj. Na svojega dekavčka je bil zelo ponosen. Dal ga je ovekovečiti
profesionalnemu fotografu. Kupec za DKW je bil resen.
Pogledal ga je in najprej zavrtel prvo kolo in dejal: »Dober
je, dobro je zrihtan!« In je šel od hiše.
DKW je bil največji svetovni proizvajalec motociklov
med leti 1920 in 1930. Firma je izdelovala zname modele
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Franc Vidrih ni le ljubitelj starodobnikov. V sebi ima
nekakšno umetniško žilico in spretnosti. Svoje zamisli
uresničuje z odpadno pločevino in varilnim aparatom.
Škoda se mu zdi zavreči vsakega koščka »pleha«. V podjetju so ga poslali na terensko delo v Nemčijo za nekaj
mesecev, a je tam ostal osem let. V letu 1970 je za Opel
trgovino naredil nekaj skulptur iz avtodelov. Nemci so to
opazili in dobival je naročila. Tudi zdaj se v vsakem prostem času posveča svojim skulpturam, ki jim daje globji
pomen razumevanja našega sveta. Med izdelki je veliko
motivov iz živalskega sveta; sove, čaplje, petelini. Tudi
oldtimer je med njimi in roža planika, ki sem jo dobila v
dar. (Napisala Ana Pia Debeljak)
NAŠ OLDTIMER CLUB ŠKOFLJICA
Ob ustanovitvi kluba je bilo zelo malo članov. Nihče
ni pričakoval, da se bo vse tako hitro razvijalo in zdržalo
20 let. Zato zahvala g. Francu Grudnu in začetnim resnim
članom, ki so vedno znova pridobivali nove.
Prva leta smo obnavljali vozila skoraj iz nemogočega
v originalno stanje. Zavzemali smo se predvsem za zanimiva vozila in redke modele. V zadnjem času pa nekateri
uvažajo vozila milijonskih serij, ki so zanimiva le za nepoznavalce. Začetni člani smo tudi bolje sodelovali, drug
drugemu pomagali in tako lažje prišli do ciljev in končnih
uspehov. Dva izmed teh vozil, sta bila Forda T 20. Prvi je
bil kesonar - tovorni, drugi bus. Vse je bilo znešeno skupaj
po delih, delo je bilo zahtevno in zamudno. Za ta izziv
se je odločil g. Jure Mrzel iz Ljubljane. V delu je največ
prispeval naš, že pokojni, član g. Franc Janežič iz Lavrice.
Kotel za lesni plin je izdelal g. Jože Fabjan iz Škofljice,
kleparsko in ličarsko delo je opravil moj zet g. Rok Kastelic iz Gorenje Sušice pri Dolenjskih Toplicah. Pnevmatike
so bile kupljene v Münchnu, lesena kolesa je izdelal kolar
na Štajerskem.
Tako tovorno vozilo je po vojni vozil tudi naš član g.
Mirko Novak v rednem prometu. Na tovornjaka je bil zelo
ponosen, čeprav je moral zgodaj vstati, zakuriti drva in
šele nato odpeljati na »furo«. Tako je bilo nekoč. Če pa
danes vozilo ne vžge, že kličemo avtovleko.
Naše delo je zdaj pri koncu. Lažje se udeležujemo srečanj, povsod se dogaja kaj lepega in zanimivega. Nekajkrat sem se zapeljal tudi na Hrvaško, kjer so naši kolegi
tudi zelo aktivni in uspešni. Res je veliko dela in stroškov,
a to je naš ponos in ljubezen do starin. Obenem je to tudi
naložba in spomin za naše potomce. Upam, da bodo znali
ceniti naš trud in ga ohranjali za prihodnje rodove.

časi, sva ga z očetom, ki je bil mehanik, malo predelala. S
prijatelji smo radi dirkali po Ljubljani in bil sem navdušen,
saj sem bil zahvaljujoč predelavi, vedno med najhitrejšimi.
Leta 1977 sem si kupil nov Tomos Electronic 90 ccm.
V Italiji sem kupil športno krmilo, ga obul v gume Michelin M 38, zamenjal še pogonske zobnike in že je bil
pripravljen za na pot. Z njim sem veliko prevozil, odpravil
sem se celo na morje, motor je dosegel hitrost 115 km/h.
Na tiste čase me vežejo izredno prijetni spomini. Veliko smo se zbirali na Ljubljanskem gradu (na ovinku),
prišli so motoristi od vsepovsod. Najbolj mi je v spominu
ostal Akrapovič, ki se je s Kawasakijem 500 MACH 3 pripeljal na Ljubljanski grad kar po zadnjem kolesu.
Leta 1979 sem kupil čisto nov motor MZ TS 250. Bil
je relativno poceni in zanesljiv, zato je bil izredno priljubljen. Ker sem vedno stremel k močnejšemu in hitrejšemu
motorju, sem kmalu kupil Triumph 650 Bonneville, letnik
1971. Leta 1979 sem kupil tudi Zündapp 350, letnik 1937,
ki je bil moj prvi oldtimer. Prvič sem ga videl pri prijatelju,
nad njim sem bil navdušen, takoj sem ga odkupil. Pri nas
je to izredno redek motor, na ogled je samo še v muzeju
Vransko. Od leta 1977 do 1980 sem imel in obnovil še kar
nekaj motorjev, in sicer: NSU OSL 250, letnik 1939, NSU
175, DKW 175 in DKW 250. Leta 1980 sem vse motorje
prodal in odšel na služenje vojaškega roka, sledilo je 15
mesecev prekinitve.
Po prihodu domov sem kupil Ducati 860 GTS, imel
sem nekaj NSU-jev, z enim od njih sem dirkal na Grobniku. Sledili so še BMW 250, Puch 175, restavriral sem
tudi Gilero 150, letnik 1952 in Gilero 175 Rossa extra,
letnik 1958. Temu je sledil še Moto Guzzi 250 airone, letnik 1952. V moji zbirki sem imel tudi Moto Morini 175,
letnik 1954 in zanimivo Gilero 500, letnik 1939, na ročne
prestave. Kupil sem jo v Novi Gorici in se z njo pripeljal
vse do Ljubljane, bila je original in izjemno lepo ohranjena. Ves čas sem se navduševal tudi nad mopedi ter jih kar
nekaj restavriral, med njimi tudi Tomos Collibri na dve
in tri prestave, najbolj zanimiv pa je bil Pegaso 60 Sport,
letnik 1959.

ZDRAVKO VREŒAR

Ford T, zakurimo in gremo.

ZLATA SEDEMDESETA LETA
Moje navdušenje nad motociklizmom se je začelo leta
1970, ko je oče kupil Pony Expres. Uporabljal ga je predvsem za vožnjo v službo, občasno pa sem se lahko vozil tudi
jaz, vse do leta 1974, ko sem dobil svoj prvi moped, Tomos
Avtomatic. Ker gre moped za mladega fanta vedno prepo-

Pegaso 60 Sport, letnik 1959

To so bili izredno lepi časi, starih motorjev je bilo toliko, da so ležali pod kozolci in na skednjih. Dobil si jih
lahko po zelo ugodnih cenah. Lastniki so bili celo veseli,
samo, da si jih odpeljal. Zahvaljujoč temu, sem imel lepo
in bogato restavratorsko kariero.
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Najbolj pri srcu mi je bil Bianchi 175 Freccia d'Oro,
letnik 1931. Osemnajst let sem ga hodil gledat v Kamnik,
šele po toliko letih, leta 1998, sva se z lastnikom dogovorila za sprejemljivo ceno in restavriranje se je začelo. Bil
je najbolj zahteven motor za obnovo, ki je potekala kar tri
leta. Motor namreč ni bil originalen. Izredno težko je bilo
dobiti rezervne dele, hodil sem po vseh sejmih v Italiji.
Vseh rezervnih delov sploh ni bilo mogoče dobiti. Nisem
dobil obeh blatnikov, nosilca za blatnik in hupe. Odšel
sem v muzej Remini, kjer je bil tak motor razstavljen. Tam
sem motor poslikal in vzel mere blatnikov. S temi podatki
sem odšel v Mursko Soboto k mojstru, da mi je te dele
izdelal ročno. Hkrati mi je naredil tudi nosilec za blatnik
in hupo. Vsi deli žal niso bili originalni, so pa bili narejeni
po originalu. Z restavriranim motorjem sem se odpeljal do
prejšnjega lastnika, da bi mu ga pokazal, vendar sem izvedel, da je žal že pokojni. Ta motor je bil edini model v Sloveniji, 175 ccm, 3 ročne prestave in odprti ventili. To je bil
vrhunec oz. življenjsko delo moje restavratorske kariere,
po tem nisem nikoli več tako natančno obnovil nobenega
motorja. Sočasno sem imel tudi Moto Guzzi 750 S3, letnik
1976, ki je bil takrat izredno redek in drag.

Bianchi 175 Freccia d`Oro, letnik 1931

MATIJA VOLK
V Oldtimer club Škofljica sem se včlanil razmeroma
pozno, in to glede na obstoj kluba in tudi glede na svojo
starost. Imam namreč 73 let, član kluba sem od leta 2006.
Sem velik občudovalec ter ljubitelj starih avtomobilov
in motorjev. V svoji zbirki sem imel 7 vesp in 9 mopedov.
Vespe sem vse prodal, ker jih ne znam sam restavrirati. Pri
obnovah mopedov mi pomagajo predvsem prijatelji.
Italijanski Motom, 50 ccm, je star približno 60 let. Kupil sem ga na Bledu. Motom ima 4 taktno mašino, narejeno
za bencin, ima karter z oljem in ni treba kuriti mešanice.

Puch SV50
Tomos Automatic, letnik 1973

Pred štirimi leti sem kupil NSU Supermax 250, letnik
1959. Prvi lastnik je bila vojaška policija, leta 1976 ga je
odkupil vojaški oficir in takrat je bil motor tudi prvič registriran. Leta 2000 ga je od njega kupil moj prijatelj. Ta
ga je iz vojaških barv prebarval v črno. Po desetih letih
sem ga odkupil od prijatelja v dokaj dobrem stanju. Kljub
temu sem se dvakrat odpravil v Nemčijo po nove in drage rezervne dele in sicer v Ulm in Augsburg. Kupil sem
novo pogonsko verigo, zamenjal pipico za bencin in vse
preperele dele iz gume. Kupil sem tudi nov zadnji sedež
z nosilcem, vzvratno ogledalo in akumulator. Zamenjal
sem krivino izpušne cevi z matico. Pokrov za bencinski
rezervoar sem zamenjal s takim, ki je imel NSU-jem emblem svetovnega prvaka iz petdesetih let. Zamenjal sem
vse neoriginalne vijake in manjše stvari, ki lahko zmotijo
navdušenca nad starodobniki. A na tehničnem pregledu je
odpovedala električna tuljava, motor ni želel vžgati. Spet
sem se odpravil v Nemčijo, kupil novo in jo zamenjal. Celoten motor sem spoliral, še posebno mašino, da se sveti
kot nova. Motor je sedaj brezhiben, vsi deli so originalni.
Leta 2012 sem pridobil certifikat starodobnika in ga v letu
2013 prvič uporabil pri registraciji. S ponosom se z njim
vozim na oldtimerska srečanja, to mi je v veliko zadovoljstvo in veselje.

Imam tudi Piaggio ciao, enega izmed prvih serij, ki jih
je podjetje Piaggio izdelovalo med leti 1967 - 2006.

Motom

Viktoria, 50 ccm Viberti, letnik 1960, je zelo redek primerek, samo enkrat sem ga videl na sejmih. Značilno za te
mopede je, da imajo italijansko mašino in nemški geštel.

Piaggio Ciao

Lambreta 48, stara tudi že preko 50 let, je v obnavljanju. Lambretta 48 je bil prvi in edini model italijanskega
podjetja Innocenti, ki je imel velika kolesa. Izdelovali so
jo v letih 1955-1957 in 1959-1961, skupna proizvodnja je
bila 59.549 primerkov. Cena je bila nespremenjena ves čas
proizvodnje, odšteti je bilo treba 76.000 lir. Proizvodnja je
bila ukinjena zaradi premajhne prodaje.

Moto Guzzi 750 S3, letnik 1976

Sedaj imam v lasti tudi Tomos Automatic, letnik 1973,
ki sem ga podedoval po očetu. To je bil prvi Tomos Automatic z avtomatsko prestavo. Pred 25 leti sem ga obnovil
in prebarval in takšen je še danes. S tem mopedom sem
se veliko prevozil, še zlasti med restavriranjem motorjev.
Posamezne dele sem vozil do ključavničarja, na poliranje
in kromanje. Še vedno ga uporabljam, gre kot namazan.
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Victoria Viberti, letnik 1960

NSU 250 Supermax, letnik 1953

V Avstriji sem na sejmu zagledal moped Puch SV 50,
starost okoli 50 let. Ta avstrijski original, tudi še vedno v
originalni modri barvi, me je takoj osvojil.

Lambretta 48
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Vsi moji mopedi pa so žal brez ustreznih dokumentov in tudi brez certifikatov, a sem nanje navezan in mi
predstavljajo tudi neko zgodovinsko vrednost in tehnično
dediščino.
V OTC Škofljica se zelo dobro počutim. Rad se udeležujem sejmov doma in v tujini, ki jih vzorno organizira
naš klub. Na sredinih sestankih tudi izvem vedno kaj zanimivega. Obenem sem tudi član Vespa kluba Ljubljana. Vozim se z vespama GTS 300 in PX 150, sicer novo, vendar
z istim dizajnom, kot je bil v letu 1983, to je pravzaprav
moja retro vespa.
Pa še anekdota. V Mariboru imam brata, veterinarja.
Svoj čas sem bil zagledan v štirisedežne džipe Puch Haflinger. Omenil sem bratu, naj v Avstriji pogleda za kakšnega Haflingerja. »Bom, bom pogledal. Pa kaj bi rad,
kobilo ali konja?« To malo terensko vozilo je namreč ime
dobilo po pasmi avstrijskih gorskih konjičev. Dobil pa nisem ne avta, ne konja.

MIRAN VRBINC

PETER VERLIŒ

Triumph Spitfire MK II., letnik 1966

Mercedes Benz 200 D, letnik 1972

ANTON IN BOØTJAN ZALAR
ANDREJ VOJIR

Puch TF 250, letnik 1950

Lancia Fulvia 1.3 S Monte Carlo, letnik 1974. Kupljena v Milanu leta
2000.

Lancia Thema 832 »By Ferrari«, letnik 1987. Po slovenskih cestah
vozi od leta 1994.

Zgodovina mojega hrošča je taka. Avto je bil kupljen
v Ljubljani. Pridobil sem ga od lastničinega zeta. Hrošč je
stal nekaj časa pod drevesom, nekaj časa v garaži. Nobeno
kolo se ni obrnilo, ni bil pa uničen, na njem je bilo še vse
prvotno. Bil je potreben kleparske in ličarske obnove, pri
motorju smo imeli probleme samo okrog vžiga. Izpostaviti moram kleparja Lada Dolinška, mehanika Lada Nebca
ter ličarja Jožeta Sivca. Vsi so se v veliki meri angažirali
in z njihovo pomočjo je hrošč izpadel tak, kot je danes.
Tega je že več kot 15 let.
Sin Boštjan mi je takrat veliko pomagal, sam sem bil
zadolžen le za premike med ličarjem, mehanikom in kleparjem. Avta nisem plačal z denarjem. S prijateljem sva se
dogovorila, da ga bova poračunala z delom. Sem ga pač
tako odslužil. Rekel pa je: »Tone, tebi ga dam, ker vem, da
ne boš bagija naredil!«
Hrošča uporabljam za srečanja starodobnikov. Tudi
ohcet sva vozila z Drobničem, ki ima podoben avto. Z mojim, rdečim, se pelje nevesta, z belim ženin. Večjih popravil ni bilo, razen v letu 2013. Obnovljene so zavore, novi so
vsi cilindri, vseh pet, vse obloge, zadaj vse lajtnge. Ves material sem dobil v trgovini v Stegnah in pri Sinterju. Cenovno presenetljivo, material in delo, plačal sem 500 evrov.

Moto Guzzi Nuovo Falcone, letnik 1970

Volkswagen, letnik 1967
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BMW R26 je najmanj toliko časa pri hiši, kakor dolgo
obstaja klub. V oglasu sem zasledil, da se motor prodaja v
vasi nad Vipavo. Cena je bila visoka, noben se ni odločil
zanj. Kupil sem ga na veliko soboto. Zjutraj smo pospravljali dvorišče, mislil sem na motor, ni mi dalo miru. Sedel
sem v katrco, s sabo sem vzel toliko denarja, kolikor sem
si zamislil, koliko se sme dati. Če bo dražji, ga pa ne bom
vzel! Lastnik je bil starejši fant, z motorjem se je vozil v
15 km oddaljeno službo. Po trije so se peljali z njim.
Are nisem smel dati. Tam so ta motor vsi »jagali«, kdaj
bo ceno spustil. Rekel sem: »Dam ti toliko denarja, (ne
vem koliko je že bilo) in tomos automatic.« On je šel ravno birmo vezat, automatic mu je prišel prav in sva udarila v roke. Dam denar: »Automatica dobiš v sredo, ko
bova naredila prepis v Ajdovščini. Motor bom pa zdajle
odpeljal!« Motor sva porinila v katrco, desni »zic« sem že
doma ven vzel. Naložen je bil tako, da sem ga z ramo privzdignil vsakič, ko sem prestavil v tretjo. Še tisto nedeljo
so se pri njem oglasili kupci, a motorja ni bilo več.
Doma smo cel motor BMW R26, letnik 1960, podrli.
V pomoč mi je bil Danilo Henigman. 35 kosov je bilo prelakiranih, porihtali smo ojnico in bat, ima nove špice, nov
gas, vse ostalo je še originalno in dela kot urca.

BMW R26, letnik 1960

Ko se je ustanovil OTC Škofljica, je bil DKW vroča
linija. Če nisi imel vsaj treh motorjev pri hiši, nisi bil nič
vreden. Kupil sem motor DKW RT 250-2, letnik 1954, od
prvega lastnika in se z njim udeleževal starodobniških prireditev.
V posesti smo imeli tudi angleški kamionček Ford Thames Trader. Neko soboto v letu 1984 sva šla s Francem
Galufom na carinsko licitacijo, kjer so bila različna osebna
vozila. Študirala sva, kaj naj vplačava. Nič ni bilo pametnega, pa sva tako za hec vplačala kamionček, ki je tam stal
že na prejšnjih licitacijah, a ga ni noben pogledal. Dobila
sva ga za izklicno ceno. Iskat sem ga šel v ponedeljek, bil
sem ves v »luft«, dobil sem ključ, avto so mi pripeljali na
vhod. Ford brezhiben, orodje, totalno opremljen, nadgrajen s »kemperjem« (počitniško hišico), lahko samo pelješ.
V Šentilju je bil zaplenjen švicarskemu državljanu.
Ford je imel topelt (dvojni) poden, razdeljen na tri dele,
primeren za švercanje.
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Ford ima dva rezervoarja in pipico za preklope. Od
tesnila se je odluščila majhna gumica in zapirala dovod
bencina, ustavljal se je vsakih 10 km. Vžigal se je tudi na
ročni zaganjač - »kurbl«. Dal sem kontakt, kurbl samo na
vago, zavrtel in že je laufal, brbrbrbr.
Po oglasu sem prodal kemper neki gospe iz Ljubljane,
ki ga je namestila na parcelo v Gradišču. Zelo je uživala na
podeželju. Zabojnik sem ugodno prodal. Gospe smo naredili izkop v bregu in pripravili vse ostalo, pomagal mi je
Drobnič. Po hribu je šel kamion kot traktor v prvi brzini,
naredil sem zavoj. Doma sem že odvil nekaj vijakov in
brez problemov sem kemper namestil na pripravljeno mesto. To je bilo leta 1986. Z mano sta bila tudi sinova Aleš
in Boštjan. Kaj sta uživala! Ko smo se peljali nazaj proti
Pijavi Gorici sta kar naprej pogledovala preko rame nazaj.
Saj je bilo kaj videti, šasijo in vrteči kardan!
Na kamiončku mi je mojster Oblak iz Bevk naredil štiri
metrski keson. Z njim sem vozil po 9 m3 drv. Obut je bil v
gume 16x650. Vedno sem ga imel pod kozolcem, cajtenge
sem dajal na kiler. Enkrat sem pa pozabil, šel sem po umetni gnoj, se je pregrel in je šla vodna pumpa. Popravili smo
ga za silo. Z njim sem prevozil 10 tisoč km.
V BTC-ju so imeli policaji spretnostno vožnjo. Franci Furlan nas je nagovoril, da smo se te prireditve za popestritev udeležili tudi vsi lastniki BMW-jev. Člani smo
imeli čas in na tem srečanju smo se dogovorili, da bi klub
kupil traderja in bi z njim vozili motorje. Dobil sem pet
jurjev in otrokom kupil motor Yamaho. Klub je Forda obnovil kleparsko in ličarsko, dobil je nove gume. V klubu
zanj ni bilo primernega prostora, prodan je bil Jožetu Zalarju, ki sedaj lepo skrbi zanj.
Sem ustanovni član OTC Škofljica, kar je »zakrivil«
pokojni Metod Kavšek. Skupaj sva nekaj delala, takrat
sem imel Pucha 250, kupljenega v Škrilju. Kavšek pravi: » Anton, ti imaš Pucha. Danes zvečer je sestanek pri
Špančku. Furlan bo klub ustanovil!« Pa sem prišel zraven. V začetku nas je bilo deset: trije Furlani, Kavšek, dva
Grudna, Čučkin, Globočnik, Zavodnik in jaz. Bilo je 29.
septembra 1995.
V letu 1996 je bila udeležba na prvem majskem srečanju zelo velika. Povabljeni so bili člani vseh klubov iz Slovenije. Vsak član našega kluba je imel svojo zadolžitev. V
lastni režiji smo si sposodili šotor, ga šli iskat, postavili.
Kavšek je rad plesal, muzika je bila nujna. Prireditev je
bila pri stari šoli.
Na vsem prireditvah sem zadolžen za spremstvo kolone. Z Drobničem sva zadolžena za stojnice, ki jih pripeljeva iz Ljubljane z Žgajnarjevim vozilom za avtovleko.
Izvolili so me za predsednika nadzornega odbora. Poročila
so kratka in jedrnata. Mineva že 20 let delovanja kluba,
druženje mi je še vedno lepo, najsi bodo to vožnje ali sestanki, po katerih se družimo še naprej.
O sebi povem tole resnico: »Rad se izpostavljam, rad
se potegnem nazaj, če je nujno, grem pa z veseljem!«

FRANŒIØEK ZALAZNIK
SPOMINI FIAT BALILLE
Ime mi je Balilla, priimek Fiat. Rodila sem se v Italiji,
v kraju Torino, leta 1934. Najprej me je kupil gospod iz
okolice Torina in me po desetih letih prodal v Trst. Leta
1957 me je na Vrhniko pripeljal g. Vlado Brenčič in tukaj
sem ostala do danes, ko jih štejem že čez 80 let. K mojemu zdajšnjemu gospodarju, g. Frančišku Zalazniku sem
se pripeljala 5. oktobra 1966, za kar obstaja tudi dokument
o kupoprodaji. Cena ni bila majhna. Moj novi lastnik je
kot vajenec zaslužil samo 3.500 dinarjev na mesec, mene
pa so cenili 50 tisoč dinarjev. Imel pa je srečo. Leta 1966
se je v Ljubljani odvijalo svetovno prvenstvo v hokeju. Z
izdelovanjem in prodajo prtičkov z napisom »Hokej '66«
je zaslužil dovolj, da me je lahko plačal.

»Žlahta«: Fiat 1100 Camioncino, letnik 1949; Balilla, letnik 1935;
Balilla, letnik 1934

Dandanes mi dneve osrečujejo lastnikovi vnuki, zelo
radi se vozijo z menoj. Brez njih ne mine skoraj nobena
vožnja. Pri teh vožnjah pa me malo skrbi samo to, da nimam vgrajenih varnostnih pasov, a zaupam Frančišku, saj
vozi počasi in varno. Moja želja je, da bi se še velikokrat
udeležila različnih prireditev, tako doma kot v tujini. Svoje
domače želim s svojimi vožnjami osrečevati še mnogo let,
saj so do mene zelo prijazni. Zavedam se, da sem bila prvi
in bom po vsej verjetnosti tudi zadnji avto svojega lastnika, g. Frančiška Zalaznika.

IVAN ZAJC

Kupoprodajna pogodba, 1966

Frančišek me je najprej temeljito očistil, zamenjal ležaje v motorju, usposobil zavore in po nekaj dneh smo se
odpeljali na prvi slovenski rally starodobnikov, ki ga je
priredila Tedenska tribuna. Rally je potekal na trasi Velenje-Maribor. Na njem sem srečala veliko vozil. Nekatera
so bila še starejša od mene, nekatera mlajša, vmes pa je
bilo tudi nekaj mojih sestric.

Obnovljena Balilla je prejela tablico Fiat 34.

Ker pa moj Frančišek ne zna mirovati, je domov pripeljal leto dni mlajšo sestrico, kasneje pa še mlajšega bratca,
ki sliši na ime Fiat 1100 camioncino. Tako kot mene, ju je
temeljito obnovil in sestrici privil tablici z napisom FIAT
35, bratcu pa tablici z napisom FIAT 49. Z veliko mero
znanja je celotno obnovo vseh treh vozil opravil sam, le
barvanje je prepustil svojemu prijatelju.

Prvi slovenski rally, organizator - časopis Tedenska Tribuna.
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Eno leto sem vozila gospodarja in njegove kolege le po
krajih blizu Vrhnike, saj kam dlje zaradi utrujenosti nisem
bila sposobna. Septembra 1967 je Frančišek odšel na služenje vojaškega roka. Pred odhodom mi je odvil svečke in
nalil olje na bate. Tako me je pripravil na njegovo daljšo
odsotnost. Po vrnitvi sem mu služila še nekaj let, kupil si
je novejši avto, mene je parkiral v garažo. Občasno me
je pripeljal na plano, naredila sva nekaj kratkih voženj in
spet v garažo. Te občasne vožnje so bile največkrat ob pustnem času. Na eno pustno soboto sem dobila celo prikolico; tako, kot so jo uporabljali cestni delavci za prevoz peska za zasipavanje lukenj. Na njej se je peljal sam Arafat,
tisto leto je bila velika naftna kriza.
Po več letih se je Frančišek le odločil, da me temeljito
obnovi in vdahne novo dušo. Razdrl me je v prafaktorje in
me, del za delom, začel obnavljati. Najprej je bil na vrsti
motor, menjalnik, diferencial in podvozje. Sledila je obnova karoserije in barvanje. Sestavil me je z veliko mero
natačnosti. Vse skupaj je trajalo manj kot eno leto. Z novim videzom sem bila zelo zadovoljna, pridobila sem tudi
moč za doseganje višje hitrosti. Ob novi registraciji mi je
lastnik privil tablici z napisom FIAT 34, na kar sem še
posebej ponosna.

Leta 2012 sva bili s sestrico povabljeni na prireditev ob
80-letnici izdelave prve Balille, ki jo je pripravilo Društvo
starodobnih vozil Adria Classic iz Kopra. Srečali sva se s
približno dvajsetimi Balillami, vse so bile »šik«, vse zelo
lepo obnovljene. Lastniki so med seboj poklepetali, izmenjali izkušnje in si obljubili, da se ob 90-letnici ponovno
snidemo.

FORD TAUNUS 17 M, LETNIK 1963
Zamislil sem si forda in prav takšnega, kakršnega sem
iskal, sem našel v bližini Krškega za dva tisoč mark. Leta
2003 sem ga pripeljal domov v voznem stanju in ga v istem letu razstavil. Obnova je trajala do leta 2007, takrat
sem ga tudi registriral. Kompleten avto, mašina in vsi deli
so bili razstavljeni v prafaktorje, karoserija je peskana.
Dvakrat sem bil v Nemčiji blizu Münchna, po katalogu
sem kupoval nove in stare dele. Zamenjal sem kompletni
izpušni sistem, prednji vezni sistem, maska je dobila svoj
izgled. Ko sem izračunal, koliko sem potrošil za material,
sem prišel do seštevka osem tisoč mark. Spravljene imam
vse račune Motomobila iz Nemčije, prav tako domače.
Moje delo, delo avtomehanika je bilo pa zastonj. Ko sem
ga pripeljal domov, je lepo zgledal, potem pa sem kar naprej naročal dele po faksu.
Vse je bilo temeljito obnovljeno; vsa mehanika, podvozje, diferencial, zavore, vse gumijaste, metalne in poljeklene cevi. Opravljena so bila vsa kleparska, ličarska,
električna in tapetniška dela. Motor je bil popolnoma
razstavljen, ne požre niti pike olja, glavna gred ima prvo
brušenje, bati so novi, motor je predihtan, kupljen je nov
soleksov forgazar. Ford je odličen avto, ima 4 brzine, diskaste zavore in Mark Personovo vzmetenje. V Fordu je
vgrajen 6 voltni radio, tudi vsa elektrika je originalno 6
voltna. Varnostnih pasov ni, luči ne prižigam.
Iz Nemčije so poslali napačna tesnila za šipe, nanje
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sem čakal tri mesece, delali pa so jih v Turčiji. Guma je
bila v dolžinskih metrih. Pri montaži je bilo kar nekaj neprijetnosti zaradi kleparskih del.
Žena Jasna se mi z veseljem pridruži na srečanjih, rada
ga vozi tudi sama. Hčerka Aleksandra uživa za volanom
tega vrhunskega avta.

ALOJZ ZRNEC
Deset let nazaj me je sin Blaž povabil, naj grem z njim
v Italijo po neki stari motor, ki ga je našel preko oglasa.
Ker sem se pred mnogimi leti tudi sam ukvarjal z motorji,
kakor večina mladih, sem se mu z veseljem pridružil. Bila
sva presenečena, prodajalec naju je peljal v razpadajočo
»štalo« s preluknjano streho. V njej je imel kakih 30 starih
motorjev najrazličnejših znamk v prav žalostnem stanju.
Že vnaprej nama je povedal, da je to prodaja po pravilu
vzemi ali pusti, torej barantanje ni mogoče. Izbrala sva dve
Lambretti in zanju odštela dobrih tisoč mark. Razen ličarskih del, sem restavriranje opravil sam, že v mladosti sem
namreč pomagal očetu v delavnici. Največ problemov se
je pojavilo pri obnovi elektrike in preluknjanemu tanku za
bencin. Kljub slabemu stanju vozil, ključnih novih delov
nisem rabil, je pa trajalo kar tri leta, da sta motorja dobila
prvotni videz v svetlo sivi barvi in sta danes uporabna in
zanesljiva.

Ford Taunus 17M, letnik 1963

Član OTC Škofljica sem od leta 2003. Za majsko srečanje in jesensko druženje opremim mojega forda s tedensko vinjeto.
V letu 1977 sem na licitaciji, na carini bivše Jugoslavije, kupil zaplenjeni motor PUCH 250 SGS, letnik 1961.
Leta 2004 sem ga popolnoma razstavil in obnovil. Ima
prvo brušenje, nove bate, ležaje, verige; dobil je nove
gume, je prelakiran, vsi deli so na novo kromirani. Do obnove sem se pogosto vozil z njim, sedaj bolj poredko, a
kljub temu ga vsako leto registriram.

Ali bo to še delovalo?

Motorno kolo Puch 250 SGS, letnik 1961
Lambretta C, letnik 1953

Za delo na kmetiji uporabljamo obnovljen traktor Deutz, letnik 1954, z originalno koso. Iz Nemčije je bil pripeljan v letu 1975.
Pri Avto moto društvu Brežice sem športni komisar z
mednarodno licenco za dirke, specialno za motokros.
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V OTC Škofljica sem pristopil v letu 2008, z Lambreto
150 D se priključiva koloni udeležencev spomladanskega
in jesenskega srečanja.

Fiat 750, letnik 1965
Lambretta 150D, letnik 1955

RADO ZAKRAJØEK
LJUBITELJ FIČKOV
V rosno mladih letih se mi je v misli vrinila želja po
tehniki. Kot mlad fantič sem opazoval redke avtomobile,
motorje in kolesa, ki so se vozila po makadamskih cestah.
Ustavljal sem se ob parkiranih vozilih in jih z zanimanjem
opazoval. Njihove lastnike sem spraševal, čemu služi ta
ali ona naprava na vozilu. Živo se spominjam mojih prvih
treh koles, katere sem v otroških letih sam obnovil in jih
usposobil za vožnjo po svojih takratnih finančnih zmožnostih. Bila so mehanično obnovljena in prepleskana. Že takrat sem začutil ljubiteljstvo do restavriranja. Prva daljša
vožnja z obnovljenim kolesom je bila od rojstnega doma v
Robu na Dolenjskem do Idrije in nazaj. Občutki v vožnji s
kolesom so nepozabni. V Idriji sem zaključil srednjo lesno
šolo in se zaposlil v Ljubljani. Po odsluženju vojaškega
roka me je pot zanesla v majhno vasico Ravne nad Bohinjsko Bistrico, od koder imamo lep razgled na najvišji vrh
Slovenije, na Triglav.
Spoznal sem bodočo soprogo in si ustvaril družino.
Pokazala se je potreba po vozilu. Še danes se spominjam
jesenske nedelje v letu 1968. Z ženo sva se odpravila na
sejem v Ljubljano, Pod Lipco, pri takratni klavnici. Na
njem je bilo največ Zastav, nekaj hroščev, zelo redki so
bili Opli in Mercedesi. S fičkom sem opravljal vozniški
izpit, že takrat sem se zaljubil vanj. Pred nakupom sem si
ga dobro ogledal: motor, šasijo in seveda gume. Zanj sem
odštel 450 tisoč din, mojih pet plač.
Od leta 1968 do danes sem zvest svojemu fičku. Imel
sem jih več kot deset in prevozil mnogo kilometrov. Z
njimi je bilo veliko veselih in tudi žalostnih dogodkov.
Najbolj se spominjam vožnje po zamrznjenem jezeru. Na
Voglu sem bil zaposlen kot serviser smuči. S prijatelji smo
se vračali iz službe. V glavo nam je šinila misel, da bi se
peljali kar po zamrznjenem jezeru. Rečeno, storjeno. Na
ledu smo zganjali vse mogoče vragolije. Lahko rečem, da
so mi te izkušnje prišle prav tudi na cesti, vozilo sem znal
obvladati v podobnih pogojih.

Družina Zakrajšek ima v lasti pet restavriranih fičkov.
Najstarejši sega v leto 1965, glede na odpiranje vrat, imenovan »avto za kure lovit«. Naslednji fičko se ponaša z
letnico 1977, peti pa je bil izdelan v zadnji seriji leta 1985.
Poleg fičkov imamo tudi Zastavo 1300, letnik 1968.

Zastava 1300, letnik 1968

Navdušujemo se tudi nad starodobnimi motorji. Najstarejši je moped Puch 50, letnik 1957. S sinom se rada zapeljeva z BMW R45, letnik 1982 in MZ 250, letnik 1983.
Posebnost je Moto Guzzi Falcone 500, letnik 1972, z vso
vojaško opremo. V Beogradu je služil za spremstvo maršala Josipa Broza Tita.

Puch 50, letnik 1957
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Zbirka motorjev

Trenutno se restavrira Zastava AK kombi, kasneje bom
obnovil poljski Fiat 126 in Zastavo 750.

Vsa vozila zahtevajo vzdrževanje, pri tem mi je v veliko pomoč sin. Na vozilih pregledujeva zavorne sisteme,
kmilne mehanizme, motorje, olje in druge podrobnosti. Se
pa zgodi, da med vožnjo včasih tudi kaj odpove. V veliko
veselje mi je tudi restavriranje. S sinom demontirava celotno karoserijo in podvozje, pri tem se pokažejo poškodbe,
ki jih je potrebno temeljito obnoviti. V vozila je vloženo
ogromno ljubiteljskih ur. Ves trud je poplačan v vožnji s
fičkom. Še več zadovoljstva pa občutim, ko se mimoidoči
ustavljajo ob mojem vozilu, ga občudujejo in se spominjajo minulih let.
Po vsakem izletu s starodobnikom začutim dodatni
elan za delo v garaži, za obnavljanje vozil iz preteklosti.
Vnukom želim ohraniti vozila iz naše mladosti, našo tehnično dediščino, ki jo bodo predali naslednji generaciji.

JOÆE ZALAR
JOÆE ZALAR
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Puch 200, letnik 1936
De Soto Royal, letnik 1934

DKW 350, letnik 1934

Ford T, letnik 1926

Moto guzzi Elcole 500, letnik 1954

White Scout Car M3, letnik 1939
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Willys Jeep SAS
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1961 III. mesto
50 ccm
1961 IV. mesto
50 ccm
1962 III. mesto
50 ccm
1962 III. mesto 125 ccm
1962
I. mesto
50 ccm
1963 III. mesto 125 ccm
			
1963 III. mesto 125 ccm
1963
I. mesto 125 ccm
1963
I. mesto 125 ccm
1963 III. mesto 175 ccm
1964
I. mesto 175 ccm
1964
I. mesto 250 ccm

Stična- Pristava
okrog Šentvida
Gradišče nad Stično
Stična-Pristava
okrog Šentvida
Ljubljana Moste-javna
skladišča
Kamnik-DP Slovenije
Mengeš-Cross
okrog Šentvida
okrog Šentvida
okrog Šentvida
okrog Šentvida

Leta 1964 sem moral sezono predčasno zaključiti, v
juniju sem šel na služenje vojaških obveznosti. Po vrnitvi domov, leta 1966, sem z veseljem ponovno sedel na
motor, vendar sedaj na motor za cross. AMD je dirkanje s
cest prenesel na razgibana pobočja v okolici Šentvida, to
so bile dirke čez drn in strm.
Tu pa sem doživel razočaranje. Na strminah nisem bil
več tako siguren vase, nisem bil sproščen. Še v istem letu
sem z dirkanjem končal.
Kljub temu pa sem motorjem ostal zvest. Na povabilo
g. Metoda Kavška sem se leta 1997 z veseljem včlanil v
Oldtimer club Škofljica, katerega član sem še danes. Redno se udeležujem vseslovenskih srečanj na Škofljici, seveda s starodobnikom.

STANISLAV ZAVODNIK

Tomos Puch 175 SV, letnik 1961

Moto Guzzi Falcone, letnik 1972

RAJKO ZUPANŒIŒ

ALOJZ ZADEL
Rodil sem se leta 1944 v Radohovi vasi. Že kot otrok
sem večkrat zašel k sosedu Alojzu Kovačiču, Balentovemu Lojzu, ki je bi v tistem času eden redkih mehanikov
na Dolenjskem. Bil je tudi občasni spremljevalec Ludvika
Stariča, Letečega Kranjca.
V meni je rasla želja po motorjih. Po končani osnovni
šoli leta 1960 sem šel v uk za avtomehanika v mehanično
delavnico Agroservis v Ivančni Gorici.
AMD Šentvid pri Stični, ki je bil ustanovljeno leta
1946 pod imenom Avto moto grupa, je od leta 1956 ob vse
večjem številu imetnikov motorjev pristopilo k organizaciji cestnih dirk z motorji. Moja velika želja je bila, da bi
se jih udeležil. Strica sem prosil, da mi je posodil motor in
tako sem se leta 1961 udeležil gorske dirke Stična-Pristava. Osvojil sem tretje mesto. Uspeh mi je vzbudil željo po
novih dirkah.
V naslednjih letih sem sodeloval na več tekmovanjih z
različnimi motocikli: moped Tomos, ISO 125, NSU max 175

NSU Maxi 175, z njim sem dosegel 1. mesto na dirki okrog Šentvida.

Tomos Colibri, letnik 1990; Vespa 200E, letnik 1983; MZ 125, letnik
1969; Yamaha 250, letnik 2000.

LEOPOLD ZABUKOVEC

Triumph B 200, letnik 1938

JOÆE ZAJC

Start.

Zastava 616d, letnik 1978

MG, letnik 1972

Alojz v beli srajci, fantiča sta stražarja na prireditvi. V primeru
nepazljivosti so tekmeci nasuli sladkor v tank za bencin.
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Priznanja, prejeta na tekmovanjih.
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JANEZ IN LJUDMILA ÆGAJNAR

MATIJA ÆGAJNAR

Dobrodoøli v najsreœnejøi obœini
na svetu, obœini Grosuplje!

Prireditev Grosuplje v Jeseni.
Tomos Galeb 150, letnik 1960
Fiat 500C, letnik 1954

FRANCI ÆUNKO

Opel Manta Coupe

Občina Grosuplje leži na jugovzhodnem robu slovenskega glavnega mesta in je od njega oddaljena le dobrih
deset minut vožnje po avtocesti v smeri proti Novemu mestu. Razvojno naravnana občina Grosuplje je vedno bolj
poznana po svojem družabnem življenju, velja pa jo obiskati tudi zaradi njenih naravnih in kulturnih turističnih
znamenitosti.
Ena izmed odmevnejših športno rekreativnih prireditev je prav gotovo Kolesarski maraton treh občin, ki
je pravim kolesarskim navdušencem gotovo že poznan.
Udeleženci lahko izbirajo med tremi progami, različnih
vzponov in dolžine, vendar vse tri namenjene boljšim rekreativcem, med progo za gorske kolesarje, zadnja leta pa
predstavlja novost tudi Družinski kolesarski maraton.
Ta je namenjen staršem z otroki, tudi tistim najmlajšim,
in pa predvsem vsem tistim, ki radi uživajo v neokrnjeni
naravi.

Med svoje tradicionalne prireditve pa štejemo tudi že
t. i. Srečanje ljubiteljev starodobnih vozil Škofljica s
postankom na Kolodvorski cesti. Prireditev na Kolodvorski cesti v centru Grosuplja popelje vse svoje obiskovalce v preteklost, v čas izpred nekaj desetletij, ko so se
po naših cestah vozili jekleni konjički s precej drugačnim
izgledom, kot jih vidimo danes. Nekateri se jih še dobro
spomnimo, drugi nekoliko manj.
Naj se pohvalimo, da iz Afrike v našo občino vsako pomlad prileti več štorkelj, naravoslovna učna pot Po sledeh vodomca pa je bila s strani Turistične zveze Slovenije
prepoznana za eno izmed naj tematskih poti v Sloveniji.
Ureditev območja predstavlja primer dobro vzpostavljenega odnosa med sodobnim človekom in naravo, ki jo moramo ohranjati in njeno življenje približati ljudem.

JANEZ ÆITNIK
Ford A, letnik 1930

Naravoslovna učna pot Po sledeh vodomca.

Družinski kolesarski maraton.

Tomos T12, letnik 1960
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Vsako leto bolj obiskana in širše poznana je tudi prireditev Grosuplje v jeseni, ki je razlog, da po toplih, sončnih, poletnih dneh tudi jesen pričakamo veseli in dobro
razpoloženi. Center Grosuplja preplavijo zanimive stojnice športnih, kulturnih, turističnih in drugih društev, organizacij, in tudi podjetnikov. Prireditev spremlja bogat kulturni program, seveda pa ne gre brez otroškega živ žava ter
druženja ob glasbi, hrani in pijači. Skratka, prireditev, na
kateri se zabavamo prav vsi.

Sicer pa se občina Grosuplje razprostira sredi skrivnostnega kraškega sveta, polnega naravnih lepot. Največji
sta Krajinski park Radensko polje, kjer lahko čarobnost
območja in pestrost rastlinskega ter živalskega sveta odkrivamo skozi vse letne čase in Županova jama, ki jo povezuje sedem čudovitih dvoran in je ena najlepših kraških
jam v Sloveniji. V neposredni bližini Županove jame se
nahaja Tabor Cerovo, eden redkih protiturških taborov,
ki so se ohranili do današnjih dni. Na sledove starih časov
pa nas še posebej spominja Magdalenska gora, katero pestra zgodovina arheoloških raziskav in bogate arheološke
najdbe uvrščajo med najbolj znana arheološka najdišča v
Sloveniji.
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FOTO UTRINKI S PRIREDITVE »SREŒANJE LJUBITELJEV STARODOBNIH
VOZIL ØKOFLJICA S POSTANKOM NA KOLODVORSKI CESTI«

Lepote Županove jame.

Iz Škofljice so se v Grosuplje pripeljali starodobniki.

V prijetni družbi starodobnika.

Med ljubitelji starodobnih vozil se je gotovo čutilo nekaj nostalgije.

Da je bilo na Kolodvorski cesti res živahno, je poskrbela tudi Combo
zasedba Big banda Grosuplje.

Prireditveni prostor vsako leto popestrijo naši glasbeniki. Na
harmoniko so nam zaigrali Tilen Magaš, Janez Potokar in Jaka Ivan.

Tabor Cerovo.

Kjer se konča Ljubljana in prične mehkoba dolenjskih
gričev in zelenih dolin, kjer se mestni utrip prepleta s podeželjem, kjer vas pričakata topel pozdrav in prijazen stisk
roke, tam je doma naša občina Grosuplje.
Dobrodošli v občini Grosuplje!
dr. Peter Verlič,
župan občine Grosuplje
Krajinski park Radensko polje.
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OBŒINA VELIKE LAØŒE

Župan Anton Zakrajšek

Kolodvorska cesta v centru Grosuplja »pred nekaj desetletji«.

Med dolenjsko in notranjsko, sredi valovite velikolaške pokrajine, 30 kilometrov južno od Ljubljane, ležijo
Velike Lašče, prvič omenjene leta 1145. Kraj je pridobil
trške pravice pred več kot stoletjem, danes pa je sedež samostojne občine Velike Lašče od leta 1994. Velike Lašče

Dobrodošlico v naši Občini Grosuplje je »oldtimerkam« in
»oldtimerjem« izrekel župan dr. Peter Verlič, prav lepo pa je na
prireditvenem prostoru pozdravil tudi vse naše občanke in občane, vse
obiskovalke in obiskovalce.

so središče pokrajine, ki prebivalcem zagotavljajo institucije in infrastrukturo, ki omogoča kvalitetno in sodobno
podeželsko življenje. Občina ima 88 naselij, danes pa šteje
4.300 prebivalcev.
Velike Lašče se s ponosom predstavljajo kot »zibelka
slovenske kulture«, saj so se v teh krajih rodili in delovali
veliki slovenski možje. Na Rašici, kjer se je rodil pisec
prve slovenske knjige Primož Trubar, stoji Trubarjeva
domačija. V Retjah, rojstnem kraju Frana Levstika, stoji
Ilijev kozolec, pod katerim je Levstik spisal svojo znamenito povest o Martinu Krpanu. Na Podsmreki, kjer je bil
rojen pesnik, pripovednik, dramatik in esejist Josip Stritar,
pa je na voljo ogled Stritarjeve kašče. Več o Levstiku in
Stritarju je predstavljeno v spominskih sobah v Levstikovem domu v Velikih Laščah. Iz naših krajev izhajajo tudi
pisatelj Jože Javoršek, pedagog Andrej Skulj, medicinski
pisatelj, publicist in zdravnik dr. Alojzij Zalokar, kamnosek in podobar Franc Jontez; pisatelj in pesnik Ivan Pucelj,
velikolaški vikar in župnik Janez Brodnik, skladatelj Josip
Pavčič ter duhovnik in skladatelj France Gačnik.
Iz teh krajev so črpali moč in energijo za svoje ustvarjanje, ki se jo lahko naužijejo tudi udeleženci vsakoletnega
pohoda po kulturni poti v juniju. Kulturna pot obiskovalce
vodi skozi rodne vasi naših velikih mož, ki so povzdignili
slovensko besedo na mesto velikih narodov.
Največji kulturni spomenik v občini je sloviti grad Turjak. Prvič je bil omenjen že leta 1220 in predstavlja pomemben člen v razvoju grajske arhitekture srednje Evrope. Turjaški grofje Auerspergi so se v zgodovino zapisali
s pomembnimi zmagami nad Turki. Danes je grad prostor
razstav, porok, kulturnih dogodkov in drugih prireditev.

Župan dr. Peter Verlič je ob praznovanju 20. rojstnega dne Oldtimer
cluba Škofljica predsedniku kluba Francu Grudnu izročil zahvalo
za plodno sodelovanje z Občino Grosuplje in prijetno popestritev
družabnega dogajanja v naši občini.
S svojim konjičkom se je pripeljal tudi župan
Občine Grosuplje dr. Peter Verlič s soprogo
Barbaro, z županom Občine Škofljica Ivanom
Jordanom in direktorjem občinske uprave
Občine Grosuplje Dušanom Hočevarjem.

Občina Grosuplje
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Pogled na Velike Lašče (foto Primož Hieng)
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Izdajo zbornika so omogoœili donatorji:
AVTOCENTER ØPAN,
Træaøka 547, Brezovica – Lj.

Trubarjeva domačija (foto Srečo Knafelc)

Grad Turjak (foto Srečo Knafelc)

V sakralni arhitekturi je posebej prepoznavna župnijska cerkev Marijinega rojstva, ki daje s svojima mogočnima zvonikoma silhueti Velikih Lašč njeno nezamenljivo
podobo. Za kulturne spomenike lokalnega pomene so razglašene cerkve Marijinega oznanjenja na Veliki Slevici z
znamenitim baročnim oltarjem, sv. Lenarta v Krvavi Peči
z lesenim poslikanim stropom, sv. Primoža in Felicijana
na Zgončah s srednjeveškimi freskami in cerkev sv. Ahaca
nad Turjakom z ločenim zvonikom in sledovi fresk iz 14.
in 15. stoletja. Tudi po drugih velikolaških gričih ne manjka zanimivih cerkva, ki poleg bogate sakralne dediščine
ponujajo tudi čudovite razglede.
Smrekovi in bukovi gozdovi zagotavljajo surovino za
lesnopredelovalno industrijo in domačo obrt. Neokrnjena
narava daje dobre pogoje za kvalitetno kmetijsko dejavnost znotraj katere se velikolaški kmetje posvečajo predvsem živinoreji.
Stoletna tradicija zadružništva v Velikih Laščah povezuje izkušnje in tradicijo, ki jih nadgrajuje s sodobnimi
znanji kar zagotavlja trdne temelje za nadaljnji razvoj
kmetijske dejavnosti in obrti. Storitvene dejavnosti in obrt
bodo svoj prostor kmalu dobile v nastajajoči obrtni coni
Ločica, le 25 kilometrov južno od Ljubljane, v neposredni
bližini Turjaka.

Občina Velike Lašče je kljub razdrobljenosti naselij
infrastrukturno dobro opremljena. Velike Lašče ležijo na
pol poti ob glavni cesti Ljubljana – Kočevje. Gosto razpredena cestna infrastruktura je v veliki meri asfaltna. Mimo
Velikih Lašč teče obnovljena železniška proga Grosuplje
- Kočevje. Velik del občine je opremljen z optično povezavo, ki zagotavlja sodobno povezavo s svetom.
V občini delujejo številna društva, ki ohranjajo tradicijo. Zelo aktivni so velikolaški čebelarji, ki se lahko pohvalijo z več kot stoletnim delovanjem. Društvo za ohranjanje
dediščine iz Gradeža poleg mnogih prireditev skrbi za sušilnico sadja, kjer v vaški sušilnici sušijo ekološko pridelano sadje na tradicionalen način. Društvo podeželskih žena
skrbi za pristno domačo hrano in s svojimi aktivnostmi širi
izročila naših babic. Dolgo tradicijo imajo tudi kulturna
društva, ki skrbijo za gledališko življenje kraja. Poleg teh
je v občini aktivnih še vrsta drugih, ki z mnogimi prireditvami bogatijo družabno življenje. Društva organizirajo tradicionalne sobotne tržnice na trgu Velikih Lašč, kjer
prikažejo svoje dejavnosti s katerimi ohranjajo izročila
naših prednikov in obiskovalcem ponujajo svoje izdelke.
Neokrnjena narava velikolaške pokrajine obiskovalcem
ponuja mnoge priložnosti za rekreacijo in sprostitev. Tako
so poleg kulturne poti na voljo Evropska pešpot E6 in E7,
učna gozdna pot Turjak – Rašica, Pešpot ob rimskem zidu,
Orgleska pešpot in mnoge druge sprehajalne poti. Neokrnjena narava in še neraziskana naravna dediščina postajajo
čedalje bolj iskana področja individualnega turizma. Nove
možnosti pa niso samo v neokrnjeni naravi, pač pa tudi v
ponudbi domače hrane, za katero poskrbijo na kmetijah
odprtih vrat in v gostilnah z bogato tradicijo.
Lepoto krajev najlepše opisujejo besede Josipa Stritarja: »Dežela slovenska ima mnogo lepših in rodovitnejših
krajev nego je laški; vendar, ko bi jaz prišel še kdaj na svet
in ko bi mi bilo dano na voljo, kje hočem ugledati beli dan,
ne volil bi si drugega rojstnega kraja.«

AKRAPOVIŒ d.d.,
Malo Hudo 8A, Ivanœna Gorica
AVTOCENTER ÆGAJNAR d.o.o.,
Æagarska ulica 21, Økof ljica
CHEMOPLAST,
Glinek 24, Økof ljica
GEOINVEST,
Dimiœeva 16, Ljubljana
GIA – S d.o.o.,
Industrijska cesta 5, Grosuplje

Anton Zakrajšek, župan

PIGO d.o.o.,
Ob dolenjski æeleznici 12, Ljubljana
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AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30, Grosuplje
AVTOHIŠA ZALAR, Male Lašče 105, Velike Lašče
AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana
AMIGOS TRANSPORT d.o.o., Lavrica 318, Škofljica
AVTOSERVIS NEBEC, Selska ulica 49, Lavrica, Škofljica
AVTO FOKUS, Dimičeva 16, Ljubljana
AVTOSTEKLA Bojan Šeme s.p., Repče 7, Šmarje Sap
BAR SBS, Kočevska cesta, Škofljica
CAVALLINO CAFFE, Dolenjska cesta 250a, Lavrica, Škofljica
DELO OSVOBAJA d.o.o., Jože Zalar, Dolenjska cesta 202, Ljubljana
»D TOURS« - Suad Delić s.p., Šišenska 42, Ljubljana
ELINS d.o.o., Želimlje 5, Škofljica
ELVEZ d.o.o., Ulica Antona Tomšiča 35, Višnja Gora
E.LECLERC LJUBLJANA, RUDNIDIS d.o.o., Jurčkova cesta 225, Ljubljana
FURLAN ŠTEDILNIKI d.o.o., Dolenjska cesta 453, Škofljica
GRATAL d.o.o., Dolenjska cesta 466A, Škofljica
GEOKOP d.o.o., Dimičeva 16, Ljubljana
GOSTILNA STRAH, Polonca Šrukelj s.p., Dolenjska cesta 427, Škofljica
GOSTILNA »ČOT«, Franc Bolha s.p., Pijava Gorica 2, Škofljica
GAČNIK & ŠTEBLAJ, Ponikve, Videm Dobrepolje
KTM, MIHAEL JAMNIK s.p., Cesta ob Barju 86, Škofljica
KANAL d.o.o., Podpeč 4a, Videm Dobrepolje
KIVI BAR, Prijateljeva 5, Pijava Gorica, Škofljica
KLOPČIČ GOSTINSTVO, TURIZEM IN TRGOVINA d.o.o., Litostrojska cesta 57, Ljubljana
KMETIJSKA ZADRUGA VELIKE LAŠČE, Na postajo 8, Velike Lašče
MESARSTVO BLATNIK d.o.o., Selska ulica 46, Škofljica
MESARIJA HAM-HAM, Pot v dolino 37B, Dobrunje
MTM, MATEJ MOHAR s.p., Želimeljska cesta 3, Škofljica
NERED d.o.o., Dolenjska cesta 250A, Lavrica, Škofljica
PETRIČ PREVOZI d.o.o., Dolenjska cesta 403, Škofljica
PESKOKOP UNIVERSAL d.o.o., Malo Hudo 4a, Ivančna Gorica
PRIT d.o.o., Cesta dveh cesarjev 176, Ljubljana
METOD PODRŽAJ s.p., Finčeva ulica 3, Škofljica
PIVOVARNA UNION, Pivovarniška ulica 2, Ljubljana
R-UNIGARD d.o.o., Kolodvorska cesta 2, Grosuplje
SBS TRGOVINA d.o.o., Kočevska cesta 20, Škofljica
STAVBNO KLEPARSTVO, OMAHEN JANEZ s.p., Ob Grosupeljščici 14a, Grosuplje
JOŽE SIVEC s.p., Dolenjska cesta 417, Škofljica
TRANSPORT MIKLIČ ROK s.p., Grm 3A, Šentvid pri Stični
TRANSPORT-TTN d.o.o., Gospodinjska ulica 8, Ljubljana
TURISTIČNO DRUŠTVO LJUBLJANICA, Trnovski pristan 8, Ljubljana
TRGOUP d.o.o., Trubarjeva cesta 28, Velike Lašče
VULKANIZERSTVO NOSAN, Zgornja Draga 48, Višnja Gora
ŽELEZNIKAR CONTROL d.o.o., Kotnikova 30, Ljubljana
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OBČINA ŠKOFLJICA
OBČINA GROSUPLJE
OBČINA VELIKE LAŠČE
OBČINA IG
OBČINA BREZOVICA
OBČINA IVANČNA GORICA
OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ŠKOFLJICA
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Na naslovnici: Gostilna “Pri Øpanœku”, v njej je bil 29. septembra 1995 ustanovljen
Klub ljubiteljev starodobnih vozil Økof ljica.

