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ZGORNJESAVINJSKIM STARODOBNIKOM OB TRETJI OBLETNICI 

 
POROČILO PREDSEDNIKA ZGORNJESAVINJSKIH STARODOBNIKOV               

za leto 2008 
 
Zaključili smo tretje leto delovanja Društva ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine 
ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI  in pred nami je pregled uspešnosti 
opravljanja aktivnosti v letu 2008. 
 
Redno skupščino o opravljenem 
delu smo izvedli 01. 03. 2008 ob 
18. uri v prostorih gostišča Murko 
na Ljubnem ob Savinji. Na tej 
skupščini smo obravnavali delo 
društva v letu 2007 in sprejeli 
program dela za leto 2008. 
 
 
 
Slika 1: Naš razstavni prostor na 
drugem festivalu starodobnih vozil 
Codelli v Ljubljani 
 
 
Program dela za leto 2008 je bil v celoti izvršen, in sicer: 
- Preko celega leta smo izvedli pet rednih mesečnih sestankov društva, na katerih 
smo člane seznanjali s tekočimi aktivnostmi in organizacijo prireditev. 

- Upravni odbor je imel osem 
sej, na katerih je vedno 
sodeloval tudi nadzorni odbor. 
Aktivnosti so potekale v skladu 
s planiranimi aktivnostmi in 
finančnimi zmožnostmi. 
 
 
Slika 2: Vsi sodelujoči na 
drugem mednarodnem srečanju 
prejmejo tudi spominske  majice 
 
 
- Članom smo omogočili 
nabavo usnjenih telovnikov in 
kap. 

- 02. 02. 2008 smo poleg sestanka organizirali tudi predavanje, na katerem nam je 
Stanko Kokol predaval o varilnih tehnikah. 
- 04. 05. 2008 smo na športnem igrišču v Varpoljah organizirali drugi Memorial 
Frenka Slapnika s srečanjem članov z družinami. Panoramska vožnja je potekala po 
občinah Nazarje, Mozirje in Rečica, ogledali smo si tudi privatni kmetijski muzej v 
Lepi njivi. 
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- 28. 06. 2008 smo organizirali kar dve prireditvi. Drugo mednarodno srečanje 
starodobnikov ZGORNJASAVINJSKA 2008 s turistično vožnjo po občinah Luče, 
Solčava in Ljubno in prvo razstavo stare kmetijske tehnike v Vrbju na Ljubnem ob 
Savinji. 
- 05. 07. 2008 smo se s starodobnimi vozili že drugič zbrali v Novi Štifti pri maši in 
blagoslovu vozil. 
- 05. 09. 2008 smo se srečali na pikniku v Vrbju. Vožnja s starodobnimi vozili je 
potekala po občini Ljubno, ogledali smo si lesnopredelovalno proizvodnjo pri 
Černivšku v Juvanju. 
- 21., 22. 09. 2008 smo na Festivalu Codelli na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 
uspešno predstavili naša vozila, društvo in Zgornjo Savinjsko dolino. 
- 25. 10. 2008 je bila uspešno organizirana in izpeljana ekskurzija po Štajerski z 
ogledom treh manjših muzejev, oljarne in drugih zanimivosti. 
- 05. 12. 2008 smo praznovali zaključek leta v Lovskem domu LD Ljubno. 

 
 
Slika 3: Prihod traktorjev v Luče 
(panoramska vožnja na drugem 
mednarodnem srečanju) 
 
 
- Posamezni člani društva so 
bodisi sami bodisi v skupinah 
sodelovali na srečanjih drugih 
društev, in sicer na 2. srečanju 
starodobnikov Zagorska dolina 
Izlake, na srečanju društva Večno 
mladi Šentjur, na 13 srečanju OLD 
TIMERCLUB Škofljica, na 11. 

vseslovenskem srečanju Avto moto kluba Classic Slovenska Bistrica, na srečanju 
Oldtimer Cluba Pirkdorf-Jauntal v Avstriji, na 12. reliju ADRIA CLASSIC v Portorožu, 
na srečanju Ljudska tehnika Šmartno ob Paki, na srečanju starodobnikov v 
Varaždinu na Hrvaškem, na mednarodnem srečanju starodobnikov v Črni na 
Koroškem, na mednarodnem 
srečanju in prvenstvu SVS 
Štajerska 2008 Veteran kluba 
Maribor in na mednarodnem 
srečanju Moto kluba MAK 
Vodice. 
Predstavili smo se tudi na 
turistični prireditvi Lučki dan. 
 
 
Slika 4: Utrinek z blagoslova 
vozil v Novi Štifti 
 
Posamezno ali skupinsko smo 
obiskali sejme s tematiko 
starodobne tehnike v Nürnbergu, Ulmu in Rosenheimu v Nemčiji, v Brnu na Češkem, 
v Graz in Tulmu v Avstriji in v Ljutomeru. 
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Na vseh srečanjih smo bili zadovoljni z organizacijo in gostoljubnostjo, zato bi rad 
ponovno spodbudil naše člane, da bi se v večjem številu udeleževali organiziranih 
srečanj, ker lahko le tako pričakujemo tudi dobro udeležbo na naših prireditvah. 
Poleg tega bomo zvedeli marsikatero prepotrebno informacijo o starodobnikih ali 
spoznali nove prijatelje, saj vemo, da  je z veliko poznanstvi življenje lažje. 
 
Naše društvo je na Ljubnem ob Savinji priredilo drugo mednarodno srečanje 
starodobnih vozil z vožnjo po Zgornji Savinjski dolini in prvo razstavo stare kmetijske 
tehnike. Srečanje in razstava sta nam uspela, saj  mi prijatelji in znanci po vsej 
Sloveniji izrekajo same pohvale o dobri organizaciji, naših naravnih lepotah in dobri 
kulinariki. Uspevamo torej pri promociji naše doline! Kako nas razumejo drugi 
prebivalci naše doline, je pa že drugo vprašanje. 

 
 
 
Slika 5: Na poti proti Logarski moraš biti 
pripravljen na vse možne razmere 
 
 
 
V obe prireditvi je bilo potrebno vložiti zelo 
veliko naporov. Priprave na srečanje, 
predvsem na razstavo stare kmetijske 
tehnike so zahtevale veliko organizacijskega 
in tudi fizičnega dela. Da smo vse to zmogli, 
gre zasluga večini članov našega društva, 
drugim posameznikom, kmetom, gasilskim 
društvom Ljubno, Radmirje, Okonina in 
Mozirje, številnim večjim in manjšim 
donatorjem in vsem sedmim občinam Ljubno, 
Luče, Solčava, Mozirje, Nazarje, Gornji Grad 
in Rečica ter njihovim županom. Večji 

donatorji so bili: Rototehnika Firšt Radegunda Mozirje, Davidov hram d. o. o. Ljubno, 
BTC d. d. Ljubljana,  Zavarovalnica Triglav, Projektivni biro d. o. o. Velenje, Silvester 
Nova Kamnik, AsPrint Celje in Tisa Ljubljana. Vsem navedenim in drugim donatorjem 
najlepša hvala za pomoč. Zahvalili smo se jim tudi v pisni obliki. 
 
 
Posebno zahvalo sem dolžan UO 
in NO odboru našega društva, 
svojcem članov društva, tajniku 
Mateju Coklinu, njegovi ženi Nataši 
in tašči, blagajniku Damjanu  
Novaku in njegovi Barbari, ki so 
neumorno delali vsak na svojem 
področju. 
 
 
Slika 6: Prva razstava stare 
kmetijske tehnike v Vrbju 
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Veliko jih je, ki so še izstopali pri delu na prireditvah in v klubu, a ker je vedno 
potrebno izbrati najzaslužnejše je UO društva Zgornjesavinjski starodobniki s 
pomočjo NO izbral štiri člane, ki prejmejo plakete. To so: Oskar Slatinšek, Janko 
Novak, Peter Govek in Marko Potočnik. 
Čestitam! 
 
 
 
Slika 7: Detajl na prizorišču našega 
drugega mednarodnega srečanja 
 
 
 
Ne morem mimo tega, da  se ne bi posebej 
zahvalil kmetom, lastnikom stare kmetijske 
tehnike, ki so prispevali eksponate za 
razstavo. Upam, da smo z razstavo stare 
kmetijske tehnike motivirali lastnike k 
ohranjanju eksponatov za zanamce in tudi 
druge. 
Društvo je zaživelo in članstvo se počasi 
stabilizira. V letu 2008 je bilo članov 105, 
nekaj jih je odšlo in nekaj se jih je včlanilo 
na novo. 
Certifikate za svoja starodobna vozila je 
pridobilo 12 članov. 
Na področju stare kmetijske tehnike, predvsem pri pridobivanju starih traktorjev, smo 
bolj počasni, a upam, da bo tudi tu prišlo do napredka. 

 
Sodelovanje na razstavi Codelli na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je bilo 
dobro in odmevno. Sama razstava je bila velik korak naprej, boljša kot v letu 2007. 
Počasi tudi Slovenci odkrivamo čar starodobnih vozil, torej to, kar so severni in 
zahodni sosedje vedeli že pred veliko leti. Razstave se je udeležila približno četrtina 
naših članov, čeprav je bila vstopnina refundirana s strani društva. Morda bo 
zanimanje v letošnjem letu večje. 
  
Sodelovanje z zvezo SVS je zgledno in takega si želimo tudi v bodoče. Morda ga 
bomo v prihodnje celo nadgradili. Pustimo času čas! Hvala za dobro sodelovanje! 
 
Hvala za dobro sodelovanje z AM Miklavc Nizka za popuste pri pranju in drugo. 
Upam, da bomo v letu 2009 sodelovanje še nadgradili! 
 
Spoštovani gospodje, člani društva ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI,  kakor 
smo zapisali v ustanovnem biltenu in vseh ostalih biltenih, bo tudi vnaprej naš cilj 
dobro medsebojno sodelovanje s komer koli, ki ima pozitivna hotenja in si prizadeva 
za ohranjanje pretekle kulturne in tehnične dediščine, in druženja ter akcije za bolj 
prepoznavno Zgornjo Savinjsko dolino v slovenskem prostoru in širše. 
 
                                                                           Predsednik društva: Ivan Sovinšek                                                        
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DRUGI MEMORIAL FRENKA SLAPNIKA 

 
Varpolje, 1. 5. 2008 

  
Že v tretje smo se za prvomajske  
praznike srečali v Varpoljah, tokrat 
na drugem memorialu Frenka 
Slapnika. Prisotnih je bilo kar lepo 
število naših članov s svojimi 
družinami.  
 
 
 
 
Slika 8: Zbiranje članov na 
športnem igrišču v Varpoljah 
 
 
 

 
Po uvodnih debatah in čakanju, da 
se je vreme vsaj malo uredilo, smo 
se odpeljali na krožno vožnjo po 
občinah Nazarje, Mozirje  in 
Rečica. Spotoma smo si ogledali 
privatni kmetijski muzej Ivana 
Rženičnika v Ržišah v Lepi njivi. 
 
 
 
Slika 9: G. Ivan Rženičnik nam je z 
veseljem razkazal svojo obsežno 
zbirko. 
 

 
 
Gospod Ivan nas je pričakal z 
veliko mero dobre volje in 
aperitivom, nato pa nam je z 
navdušenjem razkazal svoje 
eksponate. Njegova zbirka obsega 
veliko raznolikih kmetijskih strojev, 
drugih naprav in raznih eksponatov 
iz vsakdanjega življenja v 
preteklosti. 
 
 
Slika 10: Izsek iz zares obširne 
zbirke kmečkega orodja   
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Domači so nas nato lepo postregli 
in nam ponudili  odličen jabolčnik. 
Ves čas obiska v Ržišah je 
deževalo. Po zahvali gospodu 
Ivanu in njegovim smo pot 
nadaljevali preko Mozirja, 
Radegunde in Rečice nazaj v 
Varpolje, kjer smo nadaljevali naše 
srečanje pod streho športnega 
društva Varpolje. 
 
Slika 11: Kjer koli se najde malo 
prostora, so razstavljeni zanimivi 
eksponati. 

 
Hvala športnemu društvu Varpolje za prostor in gospe Verici za pomoč. 
                                                                                                                Ivan Sovinšek  
 

2. MEDNARODNO SREČANJE STARODOBNIKOV 
ZGORNJA SAVINJSKA 2008, 

Ljubno, 28. 6. 2008 
 

 
Zadnjo junijsko soboto smo 
»Zgornjesavinjski starodobniki« 
po odmevni lanski prireditvi 
uspešno organizirali še drugo 
mednarodno srečanje 
starodobnikov na prireditvenem 
prostoru v Vrbju na Ljubnem. 
 
 
Slika 12: Spominska tablica z 
drugega mednarodnega srečanja 
Zgornja Savinjska 2008 
 
 

 
 
 
 
Slika 13: Veliko pozornosti na 
razstavi stare kmetijske tehnike sta 
vzbujala ogromna mlatilnica in lepo 
obnovljen stabilni motor pred njo 
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Srečanje je bilo prava poslastica 
za ljubitelje tovrstnih vozil, saj je 
bilo  prijavljenih kar 151 različnih 
oldtimerjev, tako da so številni 
radovedni obiskovalci imeli kaj 
videti.  
 
 
Slika 14: Postanek v Solčavi pred 
novo osnovno šolo 
 
 
 
 
 

 
 
 
Slika 15: Megla od izpušnih cevi 
na startu v Vrbju 
 
 
 
Poleg motornih koles, avtomobilov 
in traktorjev, ki so jih ponosni 
lastniki pripeljali iz Avstrije, 
Hrvaške in Slovenije, je bila na 
prireditvenem prostoru tudi 
razstava različne stare kmetijske 
mehanizacije in orodja, ki je prav 

tako pritegnila pozornost obiskovalcev. Razstavljena orodja in drugi pripomočki, s 
katerimi so si naši predniki nekoč pomagali pri 
vsakdanjih opravilih, so bili prav tako zanimivi za 
udeležence in druge obiskovalce dogajanja na 
prireditvenem prostoru, saj ob sodobni tehniki 
vse bolj tonejo v pozabo.  
 
V sklopu te razstave je bilo tudi kanček 
pravljičnega, saj je bilo moč videti tudi orodje 
orjaka Krištofa, ki naj bi po ljudskem izročilu 
nekoč živel v Primožu pri Ljubnem na 
Kumprejevi domačiji.  
 
 
 
Slika 16: Orodje Kumprejevega velikana Krištofa 
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Kljub vsemu pa osrednje 
dogajanje lanskega srečanja 
Zgornja Savinjska 2008 ni ostalo 
le na prireditvenem prostoru na 
Ljubnem, ampak smo poskrbeli 
tudi za promocijo zgornjega dela 
Zgornje Savinjske doline.  
 
 
Slika 17: V Podvolovljeku nam je 
tamkajšnje turistično društvo 
pripravilo čudovit sprejem z 
glasbo in okusnim prigrizkom 
 
 

 
 
 
S svojimi starodobnimi vozili so se namreč 
udeleženci odpravili na panoramsko vožnjo, 
ki je potekala z Ljubnega skozi Luče v 
Podvolovljek, končni cilj pa je bil v Logarski 
dolini.  
 
 
 
 
Slika 18: Danes vse bolj redka slika, servis na 
cesti  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Slika 19: Na panoramski vožnji 
skozi Solčavo 
 
 
 
Postanki v večjih krajih ob progi so 
bili prava paša za oči za radovedne 
krajane, ko so opazovali čudovito 
ohranjena ali restavrirana prevozna 
sredstva, ki so pričela služiti 
svojemu namenu že v prvi polovici 
prejšnjega stoletja.  
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Najstarejše motorno kolo je bilo namreč »prikoličar« Harley Davidson iz daljnega leta 
1928, katerega lastnik je bil iz Črne na Koroškem, celih 80 let pa je štel tudi 
avtomobil Ford Phaeton od lastnika iz Celja. Najstarejši traktor je bil iz našega kluba, 
in sicer znamke Stihl, letnik 1954. 
 

 
 
Slika 20: Že drugo leto zapored so 
za dobro voljo na cilju skrbeli Zmaji 
 
 
 
Udeleženci srečanja so za 
udeležbo prijeli priznanja in 
skromne spominke, na reliju pa je 
bilo povsod poskrbljeno za 
okrepčilo, na prireditvenem 
prostoru pa z živo glasbo glasbene 

skupine Zmaji tudi za dobro voljo, ki je med lastniki starodobnih vozil tako ali tako 
vedno prisotna. Za iskalce sreče je bil organiziran srečelov, za ljubitelje domačih 
kulinaričnih dobrot pa so poskrbele članice domačega Društva Komen s svojimi 
izdelki.  
 
                                                                                                        Franjo Atelšek 
 
 

 
SREČANJE IN BLAGOSLOV VOZIL 

 
Nova Štifta, 5. 7. 2008 

 
 
Lansko prvo julijsko soboto so se 
naši člani podobno kot leto poprej 
s svojimi vozili popeljali na krajše 
romanje k Novi Štifti pri Gornjem 
Gradu.  
 
 
 
Slika 21: Blagoslov vozil 
 
 
 
V smislu svetopisemske misli, da 
človek ne živi samo od kruha, 
ampak  tudi od duhovne hrane, 
so se udeleženci najprej udeležili svete maše, ki jo je daroval tamkajšnji župnik, 
Lojze Ternar. Po maši je naše stare lepotce na kolesih, kot se za takšno priložnost 
spodobi, tudi blagoslovil. 
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Slika 22: Po okrepčilu za dušo še 
okrepčilo za telo 
 
 
  
Po končanem obredu je prišla na 
vrsto še druga vrsta hrane, v obliki 
slastnega domačega kruha, 
nepogrešljivega savinjskega 
želodca, za »povrh« pa se tako ali 

tako ne prileže ničesar drugega kot domači jabolčnik, bolj znan kot tolkec. Za 
okrepčilo so tudi tokrat poskrbeli 
naši člani iz Nove Štifte, 
predvsem se zahvaljujemo Ivanu 
Rihterju in Klemnu Sovinšku z 
družinama.  
 
 
                           Franjo Atelšek 
 
 
Slika 23: Okoninski traktoristi se 
ne ustrašijo še tako dolge relacije 
 
 
 
 
 

lll. JESENSKI PIKNIK 
 

Ljubno, 6. 9. 2008 
 

 
 
 
Slika 24: Na dvorišču pri 
Černivšku 
 
 
Prizorišče letošnjega jesenskega 
piknika je bilo v Vrbju na Ljubnem. 
Ko smo se po večini zbrali, smo 
krenili na panoramsko vožnjo po 
občini Ljubno.  
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Peljali smo se skozi Radmirje in 
Okonino do Juvanja. V Juvanju 
smo se ustavili pri 
lesnopredelovalnem obratu in 
transportu Černivšek. Sem smo 
si prišli ogledat eno najnovejših 
linij za dolžinsko spajanje lesa 
ter izdelavo lepljencev za 
ostrešja in podobno.  
 
 
 
Slika 25: Dobre volje v Juvanju 
ni manjkalo 
 

 
 

 
Po predstavitvi proizvodnje smo 
si v brunarici nad delavnico 
ogledali še zgodovino podjetja. S 
fotografijami je lepo predstavljen 
razvoj od samega začetka, 
skromne žage v kozolcu, do 
današnjega modernega obrata 
uspešnega družinskega podjetja.  
 
 
Slika 26: Lepo urejena brunarica 
je pravi muzej podjetja 
 
 
 
Domači so nam, kot je pri hiši v navadi, ponudili tudi okrepčilo in dobre volje smo se 
počasi poslovili ter nadaljevali pot skozi Farovško Ameriko proti Ljubnemu. V Vrbju 

sta nas že pričakala glasba in 
kosilo, zato je popoldan 
bliskovito minil.   
 
                          Matej Coklin 
 
 
 
 
 
Slika 27: Dober fotograf zna 
pogledati v objektiv tudi od 
spredaj 
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ll. FESTIVAL CODELLI 

 
Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, 20.–21. 9. 2008 

 
Uspešna predstavitev društva in Zgornje Savinjske doline na Gospodarskem 

razstavišču 
 

Zgornjesavinjski starodobniki smo se lanskega septembra na ljubljanskem 
Gospodarskem razstavišču udeležili druge razstave starodobnih avtomobilov, 

motociklov, koles, ter drugih 
prevoznih sredstev, ki so služili 
svojemu namenu v zadnjih sto 
letih.  
 
 
 
Slika 28: Naš razstavni prostor je 
vzbujal veliko pozornosti 
 
 
 
Dvodnevno dogajanje je bilo 
posvečeno 110. obletnici prvega 
avtomobila na sončni strani Alp, ki 

je v našo deželo zapeljal daljnega leta 1898. Pohvalno je, da so bili na razstavišču 
prisotni vsi, ki se v Sloveniji ukvarjajo s starodobniško dejavnostjo.  
 
 
 
Slika 29: Na Festivalu se je dalo 
videti najlepša vozila v Sloveniji  
 
 
 
Razstava je bila resnično prava 
poslastica za ljubitelje 
raznovrstnih starih jeklenih 
konjičkov, saj je bilo tamkaj 
možno videti praktično vse, kar je 
v zvezi s to tematiko, od enkratno 
ohranjenih do perfektno 
restavriranih oldtimerjev različnih 
letnikov in znamk. Na svoj račun so seveda prišli tudi tisti, ki so za restavriranje 
svojega vozila kaj potrebovali, saj je bilo možno kupiti tudi raznovrstne rezervne dele  
in drugo opremo. 
 
Kamenček k mozaiku uspešnega vseslovenskega srečanja ljubiteljev oldtimerjev so 
kot rečeno dodali tudi naši člani.  Med okoli 400 razstavljenimi starodobnimi vozili na 
sejmišču jih je bilo namreč kar nekaj iz našega društva. Zgornjesavinjčani so 
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pozornost pritegnili predvsem z razstavnim prostorom, ki mu, po pravici rečeno, na 
razstavišču ni bilo para. Le-ta je 
namreč povsem spominjal na čase, 
iz katerih so bila tudi razstavljena 
vozila, ki kljub častitljivim letom 
niso izgubila svoje žlahtnosti. Miza, 
stoli, »šank«, vse je bilo »od 
nekdaj«, na sedanjost so 
spominjali samo prospekti, ki so na 
stari kmečki mizi ob razstavnem 
prostoru obiskovalce vabili v 
Zgornjo Savinjsko dolino, na ogled 
njenih naravnih lepot in turističnih 
znamenitosti.  
 
Slika 30: Tudi naši člani so se 
najbolje počutili za domačo mizo 
 
 
Ob tej priložnosti smo naše številne prijatelje, s katerimi smo se srečali na sejmu, 
povabili na tretje mednarodno srečanje starodobnikov, ki bo junija letos na Ljubnem.  

 
Franjo Atelšek 

 
 

 
STROKOVNA EKSKURZIJA 

 
Štajerska in Prekmurje, 25. 10. 2008 

 
Na željo naših članov smo poleg 
ostalih aktivnosti na začetku leta 
planirali tudi ekskurzijo, na kateri 
smo v treh muzejih spoznavali 
Puhovo dediščino. Obiskali smo 
tudi oljarno v Središču ob Dravi, 
unikatno delavnico na izletniški 
kmetiji Belec v  Železnih Dverih. 
Nazadnje smo se ustavili pri 
Dreisiebnerjevih v Svečini, kjer sta 
nas čakali  degustacija in večerja. 
 
Slika 31: Pred vhodom v hram pod 
Puhovim muzejem 
 
Ko smo se vsi člani zbrali na avtobusu, smo se polni pričakovanj odpeljali na ogled 
prvega muzeja v Slovenski Bistrici. Privatni muzej je last  gospoda Franca Pušnika, ki 
je v mladih letih zelo uspešno  tekmoval z  dirkalnimi motorji, kar je razvidno iz 
njegovih priznaj in pokalov. Hrani jih v prostoru  poleg svoje zbirke dirkalnih in 
klasičnih starodobnih motornih koles, ki so v izjemno dobrem stanju.  
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Slika 32: Pred Puhovim muzejem 
V Juršincih 
 
Zbirka vsebuje največ motornih 
koles znamke Puch in Tomos, 
sledijo BMW in drugi. Gospod 
Pušnik kljub svojim zrelim letom še 
vedno dobro obvlada svoje jeklene 
konjičke. Navdušenje članov je bilo 
izredno, saj take zbirke ne srečaš 
pogosto. Po zahvali Pušnikovi 
hčerki, ki nam je razkazala očetov 
muzej, smo nadaljevali pot v 
Juršince. 
 

 
 
Slika 33: Skupinska slika pred 
domom društva Johanna Janeza 
Puha v Ljutomeru 
 
 
 
V Juršincih smo si ogledali Puhov 
muzej, ki so ga člani Društva rojaka 
Janeza Puha postavili kar trikrat, 
saj je dvakrat pogorel. Muzej stoji v 
neposredni bližini rojstne hiše 
Janeza  Puha. V muzeju so nam 
zavrteli kratek film o življenju in 

delu inovatorja in izumitelja Janeza Puha, Slovenca, ki je svoje ustvarjalno obdobje 
preživel v Gradcu. Pokazali so nam tudi nekaj starih koles in motornih koles Puhove 
tovarne in druge stare tehnike. 
 
Slika 34: Zadnja postaja ekskurzije  
pri Dreisiebnerju v Svečini  
 
Po okusni malici in čaši odličnega 
vinca smo pot nadaljevali v 
Središče ob Dravi. 
Ogled oljarne Jeruzalem v 
Središču ob Dravi je bil zanimiv 
tudi zaradi degustacij različnih 
izdelkov iz buč in nakupa izdelkov 
oljarne.  
Pot smo nadaljevali v Železne 
Dveri na izletniško kmetijo g. 
Belca. Peljali smo se po vinski cesti Jeruzalema med griči, kjer so še trgali zadnje 
grozdje. 
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Po okusnem kosilu in krstu vina, ki so ga uprizorili »künštni« Prleki, nam je g. Belec 
razkazal svojo delavnico, kjer ustvarja unikatne izdelke predvsem iz gline. Nato smo 
pot nadaljevali po vinski cesti v Ljutomer. 
V Ljutomeru so nam člani Društva za ohranitev tehnične kulture in dediščine Johann-
Janez Puch Ljutomer s predsednikom g. Belcem na čelu razkazali svoj dom in 
razstavo v njem. Po prijetnem 
druženju smo se od ljutomerskih 
starodobnikov poslovili z željo, da 
se zopet srečamo, morda pri nas.  
 
Slika 35: Zabava po večerji  
 
Pot smo nadaljevali v smeri 
Radencev po novi avtocesti do 
krožišča za Maribor, kjer smo 
zavili proti  Zg. Kungoti v Svečino 
k Dreisiebnerjevim. Tam sta nas 
čakala ogled kleti z degustacijo 
vin  in  večerja. Po večerji smo se 
še nekaj ur sproščeno  zabavali 
ob dobri kapljici in  zvokih 
ansambla Ojstrica, nato pa veselo odpotovali domov. 
Domov smo srečno prispeli veseli, utrujeni in navdušeni nekaj po polnoči. 
                                                                                                               Ivan Sovinšek 
                                                    
                               

PREDNOVOLETNA ZABAVA 
 

Lovski dom LD Ljubno, 6. 12. 2008 
 

 
Ob našem tretjem novem letu naj 
kupico besed Vam podarim; sedaj 
Spodobi  se  in  pravično  tudi  je, 
da  predsednik najprej kaj pove, 
potem priznanja, ki jih tam drži, 

med nas navzoče razdeli. 
Za mizo stojimo, 
kozarce držimo, 
 pojemo glasno, 
smo žejni zelo 

dobrot si želimo 
 in  se  veselimo. 

Na svetu tem je pač tako, 
da žejen biti ni prav nič lepo. 

 
 
Slika 36: Nagovor zbranim in podelitev 
priznanj 
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Znova je leto naokoli, znova je čas za naše zadnje srečanje brez starodobnih vozil, a 
s starimi prijatelji.  
 
 
 
 
 
Slika 37: Kol'kor kapljic … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izbrali smo isto lokacijo kot lansko leto, saj pri tako velikem številu članov skoraj 
nimamo druge izbire. V lovskem domu LD Ljubno se nas je zbralo preko 
sedemdeset. Za glasbo so letos poskrbeli člani ansambla Ojstrica in ob njihovih 
domislicah, okusni hrani in pijači je večer med pogovorom in plesom še prehitro minil. 
Še več takšnih zaključkov. Srečno! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Slika 38: Lakota je huda reč … (pa 
tako lepo je biti muzikant) 
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CERTIFIKATI STARODOBNIH VOZIL NAŠIH ČLANOV 

IZDANI V LETU 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NSU Prima 26, 1962, 146ccm 
Lastnik: Štruclj Janko 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ADLER M 200, 1952, 195ccm 
Lastnik: Završnik Jože 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
BMW R 25/2, 1953, 245ccm 
Lastnik: Cajner Ivan 
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PUCH  350 HV, 1982, 349ccm 
Lastnik: Sovinšek Ivan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCEDES BENZ  
Unimog 30, 1963, 1755ccm 

Lastnik: Učakar Silvester 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCEDES BENZ  
Unimog U1000, 1978, 5675ccm 
Lastnik: Firšt Elizabeta 
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Unis 1300j, 1973, 1285ccm 
Lastnik: Žerovnik Boris 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLKSWAGEN 1200, 1959, 1192 
Lastnik: Kladnik Rado 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIS 1200j, 1975, 1192ccm 
Obnova: Breznik Jože 
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Škoda 120l, 1980, 1174ccm 
Lastnik: Kos Miran 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPEL Kadett, 1977, 1196ccm 
Lastnik: Polanšek Stanislav 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZASTAVA 750, 1978,  
Lastnik: Benda Gregor 
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MORIS M8,  
1935, 919ccm 
Lastnik: Firšt Franc 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FORD Escort 1100, 
1969, 1092ccm 
Lastnik: Krivec Janez 
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