Bilten št. 1
Ob ustanovitvi društva 04. 03. 2006

ZGORNJESAVINJSKIM STARODOBNIKOM NA POT
Konec 19. stoletja in celotno 20. stoletje sta bila zaznamovana z izrednimi tehničnimi dosežki.
Z razvojem motorjev z notranjim izgorevanjem se je raba tovrstne tehnologije tako
razmaknila, da je prodrla na vsa področja človeškega življenja. To se je zgodilo tako hitro, da
smo komaj uspeli dojeti, da je za človeštvom že več kot sto let tehnološkega razvoja. Očitno
je, da je tehnični razvoj v človeškem umu neskončen proces, ki se vedno znova nadgrajuje in
s tem potiska prejšnje, zastarelo, v pozabo. In tu se začenja naše poslanstvo, ohraniti staro za
poznejše rodove.
Morda smo res malce pozni s pobudo za ohranjanje starodobne kulturne dediščine, vendar
verjemite, da nikoli ni prepozno. Res je, da je bilo marsikaj uničeno ali odpeljano na tuje,
vendar živijo in bodo živeli posamezniki, ki jih starodobna tehnika tako privlači, da se ne
morejo upreti zbirateljski skušnjavi. Zato združeni v društvo zmoremo še več – ohraniti
starodobno tehniko v Zgornji Savinjski dolini. Do sedaj smo se ljubitelji starodobnosti
vključevali v druga društva po Sloveniji in ob tem spoznali, da imamo tudi v naši dolini enake
možnosti in pogoje kot drugje po Sloveniji in Evropi.
Letos mineva sto let od prve registracije motornega vozila v Sloveniji. Leta 1906 je baron
Leopold Lihtenberger v Ljubljani kot prvi v Sloveniji registriral svoje vozilo BENZ. V
Sloveniji je ohranjen tudi edini stoletnik, osebni avtomobil PICCOLO letnik 1906, ki je bil
last avtomehanika Julija Pepela iz Mozirja. Avto je na ogled v Tehničnem muzeju Slovenije v
Bistri pri Vrhniki, v pričujočem biltenu pa je slika, kako je izgledal, ko se je še vozil po
zgornjesavinjskih cestah.
Starodobna dediščina, ki je še ostala v naši dolini, po oceni obsega preko sto motornih vozil v
različno dobrem stanju, od originalno ohranjenih do restavriranih vozil in vozil, ki čakajo na
restavriranje. Veliko je še stare kmetijske mehanizacije ter drugih etnoloških primerkov, slik
in drugega gradiva, ki priča o preteklem obdobju. V dolini smo imeli svoj AMD Ljubno ob
Savinji, ki je živel petnajst let in je deloval v treh smereh: izobraževanje kandidatov za
voznike, servis in športna smer – dirkanje z motocikli.
Letos praznuje 50-letnico Združenje šoferjev in avtomehanikov Mozirje. Če pogledamo
statistiko vozil in voznikov, ugotovimo, da so imeli pred šestdesetimi leti zelo redki
Zgornjesavinjčani motorno vozilo in vozniško dovoljenje, danes pa je v Zgornji Savinjski
dolini skoraj deset tisoč motornih vozil in voznikov.
Smiselno je torej, da kar je starejše od petindvajset let v nas zbudi željo po ohranitvi za
zanamce.
Spoštovani gospodje, člani društva v ustanavljanju, dovolite, da v imenu iniciativnega odbora
za ustanovitev društva ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI strnem svoje misli.
Kar nekaj obletnic se je nabralo, ki še bolj opravičujejo ustanovitev našega društva. Želja po
društvu je klila že kar nekaj časa. Člani iniciativnega odbora menimo, da bo z ustanovitvijo
društva prišlo do novih pozitivnih spoznaj, pobud, izmenjave mnenj, prenosa znanja in
tehnike med člani, izobraževanj, medsebojnega spoznavanja in spoznavanja širine starodobne
tematike. Za vse to in zlasti za nudenje takšne in drugačne pomoči članom ter izkazovanje
medsebojnega spoštovanja je prijateljsko druženje v društvu prava pot. Torej, društvo bo
odprto za vsakega, ki pozitivno razmišlja, ne oziraje se na to, ali je samo ljubitelj opazovalec
ali lastnik katere koli kulturno-tehnične starine – dediščine.
Za iniciativni odbor
Ivan Sovinšek

SLIKA 1: JULIJ PEPEL, rojen 28. 01. 1910 v Taboru v Savinjski dolini, živel v Mozirju.

SLIKA 2: PICCOLO letnik 1906, lastnik Julij Pepel iz Mozirja. Podarjen je bil tehničnemu muzeju Slovenije, kjer so ga
restavrirali in nato kot najstarejši eksponat avtomobila v Sloveniji dali v muzej na ogled javnosti.

SLIKA 3: Motorna kolesa na fotografiji pred mehanično delavnico Julija Pepela v Mozirju so iz obdobja med
obema vojnama.

SLIKA 4: Tovorno vozilo iz obdobja od leta 1910 do 1920. Registrska tablica H811 pove, da je v Sloveniji že bilo okrog
tisoč avtomobilov. Kateri avto je, kje in zakaj je bila posneta fotografija, pa naj bo izziv članom društva.

SLIKA 5: Poštni avtobus FORD po letu 1920.

SLIKA 6: Časlnov tovornjak SAURER s šoferjema Strnadom in Fedranom pred Bavčevo hišo v Gornjem Gradu, kjer je
sedaj pekarna.

SLIKA 7: Poštni avtobus za progo Mozirje–Logarska dolina leta 1940. Avtobus je vozil Alojz Mrgole po domače Prislan iz
Gornjega Grada. Avtobus je bil nemški FORD. Slika je bila posneta v Mozirju za hotelom Majerhold, kjer je bil avtobus tudi
garažiran.

SLIKA 8: Rifel Karel (desno) popravlja partizanski avto v osvobojenem Gornjem Gradu.

SLIKA 9: VICTORIA KR 20 letnik 1939, motorno kolo v fazi restavriranja, prvi lastnik ALOJZ PAPEŽ, sedaj lastnik Ivan
Sovinšek.

SLIKA 10: FRANC PAPEŽ (desno) – služenje vojaškega roka v Kranju. Dirkal na motornem kolesu BMW 750 s prikolico.

SLIKA 11: FRANC PAPEŽ na dirki.

SLIKA 12: UNIMOG s prikolico Kmetijske zadruge Gornji Grad.

SLIKA 13: HOREX REZIDENT 350 letnik 1958, lastnik Ermenc Alojz (Kolenčev Slavc) Ljubno ob Savinji.

SLIKA 14: Titov avtomobil pred Iglo.

SLIKA 15: IVAN KRAJNC (Elčijev Ivo) pred dirko na motorju Puch 250 SGS.

SLIKA 16: FRANC PAPEŽ na motornem kolesu PUCH 250 SGS na dirki na Črnivec, 24. 07. 1960, kjer je zasedel 2. mesto.

SLIKA 17: ALOJZ KRAJNC in STANE BOLKO na treningu z motornima kolesoma Puch 250 SGS in TOMOS colibri 50
ccm.

SLIKA 18: Dirka na Črnivec 24. 07. 1960. Člani AMD Ljubno ob Savinji: IVAN KRAJNC (85) na motornem kolesu
HOREX 250 (4. mesto), FRANC PAPEŽ (20) na PUCH-u 250 SGS (2. mesto), STANE BOLKO (61) na PUCH-u 175
in ALOJZ ERMENC (87) na HOREX-u REZIDENT-u 350 (3. mesto).

SLIKA 19: Dirka na Črnivec 24. 7. 1960, drugo mesto Franc Papež, tretje mesto Alojz Ermenc.

SLIKA20: Stane Bolko na dirkalnem motorju Tomos D5 pred dirko.

SLIKA 21: ANTON TLAKER doma v Varpoljah. Eden vidnejših dirkačev v Sloveniji, živel v Mariboru in dirkal za barve
AMD TAM Maribor.

SLIKA 22: Trgovina AVTOMOTOR v Pepelovi hiši. Prodajni salon in servis za NSU (PRINC TYP 110, 1200, 1000,
PRIMA 150 in 175 MAXI 175). Pozneje je bil tu CITROEN servis.

SLIKA 23: ZŠAM Mozirje na izletu.

SLIKA 24: FIČKA v lasti družine Tkavc (pred petindvajsetini leti).

SLIKA 25: NSU MAXI 175, obnova Kristjan Kramer.

SLIKA 26: BMW R22/2 250, obnova in lastništvo Ivan Sovinšek.

SLIKA 27: BMW R 26 250, obnova in lastništvo pokojni Jože Lesjak.

SLIKA 28: Puch 200 letnik 1938, prejet pokal za najstarejše motorno kolo v Šmartnem ob Paki 2005. Horex Regina 350
letnik 1951, prejet pokal za najlepše restavrirano motorno kolo v Šmartnem ob Paki 2004. Obnova in lastništvo Jože
Završnik.

SLIKA 29: HONDA 250 letnik 1978 in moped TOMOS Colibri letnik 1963, obnova in lastništvo Franc Slapnik.

SLIKA 30: Puhova razstava na Ptuju (od leve Ivan Krajnc, Alojz Papež in Jože Lesjak).

SLIKA 31: VW 1300 letnik 1966, obnova in lastništvo Matej Coklin.

SLIKA 32: VW 1200 letnik 1973, original, drugi lastnik Franc Tkavc.

SLIKA 33: ŠKODA 120L letnik 1980, obnova in lastništvo Miran Kos.
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