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ZGORNJESAVINJSKIM STARODOBNIKOM OB PETI OBLETNICI 

POROČILO PREDSEDNIKA ZGORNJESAVINJSKIH STARODOBNIKOV               
za leto 2010 

 
 
Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine 
ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI je 
dopolnilo peto leto obstoja. Dejavnost društva je 
prepoznavna  v Zgornji Savinjski dolini, po 
Sloveniji, Hrvaški in zamejstvu. V letu 2010 smo 
bili zelo aktivni in smo si zadali obsežen in smel 
program dela, ki se je odražal v številnih 
prireditvah in razstavah po dolini, Sloveniji in 
drugje. 
 
Slika 1: Razstava starodobnikov ob 50 
Flosarskem balu in 5 obletnici delovanja društva 
 
Na volilnem občnem zboru, 6. 3. 2010, smo 
izvolili novo – staro vodstvo, ki smo ga razširili 
za dva člana. 
Sprejeli smo program dela za tekoče leto, ki je 
vključeval 
šest društvenih sestankov, namenjenih 
informiranju, predavanja, druženje in pripravo 
naslednjih prireditev: 
- spomladansko srečanje na Rečici ob Savinji (2. 5.) – memorial Frenka Slapnika z 
vožnjo po občinah in ogledom baročne zbirke pri Ivanu Acmanu v Šmihelu, 
- četrto mednarodno srečanje Zgornja Savinjska 2010 v Vrbju na Ljubnem ob Savinji  
s turistično vožnjo po občinah Ljubno, Gornji Grad, Luče in Solčava, 
- tretje srečanje starodobnikov v Novi Štifti z blagoslovom in mašo (avgust), 
- jesenski piknik z vožnjo po dolini (september), 
- razstava starodobnih vozil na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani (september), 
- ekskurzija društva, 
- novoletni zaključek.  

Program dela za leto 2010 je bil 
soglasno sprejet, zato smo 

zavihali rokave in ga začeli takoj 
uresničevati. Pozneje smo 

programu dodali še štiridnevno 
razstavo starodobnikov na 

spomladanskem sejmu Avto in 
vzdrževanje v Celju, 

 
Slika 2: Čedalje bolj 
prepoznaven logotip 
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sedemdnevno razstavo 
starodobnih vozil in radioaparatov 
v počastitev 50. Flosarskega bala 

na Ljubnem, 
 

Slika 3: Presenečenje na četrti 
skupščini 

 
sodelovanje v akciji prometne 

preventive z AMD Zgornja 
Savinjska dolina v Nazarjah in 
sodelovanje na spomladanski 

očiščevalni akciji. 
Vsaka prireditev ali razstava zahteva svojo logistiko in pripravo. Ker je vse povezano 
tudi s stroški, smo morali člani ob pripravah na prireditve in razstave obenem tudi 
pridobiti donatorska sredstva, ker je le tako bila izvedba mogoča. Poleg občine 
Ljubno so nas podprle tudi druge občine v dolini in veliko donatorjev iz vrst podjetij in 
podjetnikov pa  tudi posamezniki. Vsem se najlepše zahvaljujemo! Člani smo vse 
delo opravili prostovoljno v dobrobit društva in turizma v Zgornji Savinjski dolini. 
Vsem članom in njihovim družinam se za opravljeno delo najlepše zahvaljujem. 
Posameznim članom, ki so si na naših prireditvah najbolj prizadevali, podeljujem 
plakete. Dobijo jih: Prislan Janez, Kosi Albert, Nadvežnik Srečo, Jevšnik Janez, 
Ferlež Karol, Rigelnik Alojz, Jurak Maks, Prosenc Uroš, Podkrižnik Zoran in Urtelj 
Srečo.  
Posebno zahvalo podajam glavnim donatorjem, ki so: občine Ljubno, Solčava, Luče, 
Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Nazarje, BTC Ljubljana, FIRŠT 
ROTOTEHNIKA Radegunda, INVARST Mengeš, B/S/H Nazarje, Zavarovalnica 
Triglav, SILVEST Nova Kamnik, DAVIDOV HRAM Ljubno, KLS Ljubno, AVTO PLUS 
Koper, Pfeifer Nazarje, Slikopleskarstvo ŠPEH Gornji Grad, MARKI Transport 
Radmirje, Projektivni biro Velenje, Tisa Ljubljana, A/M Miklavc TEHNIČNI PREGLEDI 
Nizka, Vulkanizerstvo in optika NOVAK Okonina 
in drugi.  Zahvalo so prejeli v pisni obliki s 
plaketo. 
Za dobro sodelovanje se zahvaljujem ZŠAM 
Zgornja Savinjska dolina, AMD  Zgornja 
Savinjska dolina, gasilskim društvom  Ljubno, 
Radmirje, Okonina in Grušovlje. 
Hvala za dobro sodelovanje tudi zvezi SVS. 
 
Slika 4: Zgornja Savinjska 2010 
 
Program dela smo uspešno in v celoti izvršili, 
čeprav je  bilo organizacije in dela že kar malo 
preveč. Vendar, v slogi je moč! Gonilna sila v 
društvu so tajnik, blagajnik in predsednik, kakor 
tudi člani UO in NO. Vsem se zahvaljujem za 
opravljeno delo. 
Sodelovanje z ostalimi društvi po Sloveniji in 
zamejstvu je dobro. Problem je v našem 
društvu, ker sodelovanje in dobre odnose 
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ohranjajo le posamezni člani. Upam, da bomo to v prihodnje dodobra  spremenili in 
se srečanj po Sloveniji udeležili mnogo 
bolj številčno. Samo na ta način je 
zagotovljeno obojestransko dobro 
sodelovanje. 
 
Slika 5: Četrta redna in volilna 
skupščina 
 
Kaj se je dogajalo po posameznih 
prireditvah in razstavah, si lahko 
ogledate in preberete v biltenu št. šest. 
Dotakniti se moram še naših 
notranjedruštvenih medčlanskih odnosov. Prevečkrat izpostavljamo vprašanja, na 
katera so jasni odgovori zapisani v pravilih društva, ki smo jih sprejeli ob ustanovitvi 
društva. Dobro bi bilo, da na naši spletni strani večkrat pogledate, kaj se dogaja v 
društvu, tam boste našli med drugim tudi naša pravila, ali pa v celoti preberete pošto, 
ki jo prejemate med letom. Stalna prisotnost na  sestankih in zanimanje za aktivnosti 

in delo v društvu je osnova za poznavanje, 
medsebojno spoštovanje in kvalitetno delo 
članov in UO. Samo dobro informiran član 
lahko objektivno in pozitivno deluje v prid 
druženja in društva. Zato smo k pravilom 
društva dodali posebno točko, ki opredeljuje  
pravice in dolžnosti vsakega člana do dela v 
društvu. 

 
Slika 6: Spomladanski izvoz – pri Acmanovih 

v Šmihelu 
 

Posebej moram  izpostaviti sedemdnevno 
razstavo na Ljubnem. Prepričani smo, da smo 
zelo dostojno počastili 50. Flosarski bal z našo 

sedemdnevno razstavo v osnovni šoli, ki je 
bila zelo odmevna. Poudariti je treba, da 

razstava občine ni stala skoraj nič, za društvo 
pa je bila zelo velik finančni zalogaj. Razstavo 

smo hkrati organizirali tudi v počastitev pete 
obletnice društva in se prvič tako številčno 

 predstavili s svojimi eksponati. Hvala vsem, ki 
ste se razdajali za pripravo razstave. Posebej pa članu Karlu Ferležu za čudovito 
zbirko radioaparatov in prekrasno 230 let staro uro. Prvič smo v takem številu 
razstavili naša vozila, ki so odraz dobrega vzdrževanja in  dobre obnove in so, kar je 
zelo razveseljivo, po tipih in znamkah zelo raznolika. In še želja: 
v prihodnje želim, da bi mi sami kot tudi župani zgornjesavinjskih občin bolje razumeli 
naše poslanstvo, ker lahko le skupaj za Zgornjo Savinjsko dolino naredimo mnogo 
več. 
Hvala! 
Ljubno, 05. 03. 2011                                                            Predsednik: Ivan Sovinšek 
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AVTO IN VZDRŽEVANJE, Celjski sejem 

Celje, 15.–18. 4. 2010 

 
ŠTIRIDNEVNA RAZSTAVA STARODOBNIKOV V CELJU 
 
Na podlagi vabila Celjskega sejma na spomladanski sejem, od 15. do 18. aprila 
2010, smo se v zvezi SVS dogovorili, da izvedemo razstavo starodobnih vozil, tri 
štajerska društva, in sicer: 
VETERAN KLUB Maribor, 
AVTOMOTO KLUB CLASSIC 
Slovenska Bistrica in naše 
društvo ZGORNJESAVINJSKI 
STARODOBNIKI. 
 
Slika 7: Predstavitev 
Zgornjesavinjskih 
starodobnikov na Celjskem 
sejmu 
 
Na odličnem skupnem 
razstavnem prostoru v prvem 
nadstropju razstavne hale smo za javnost postavili na ogled razstavne eksponate. 
Številni razstavljeni stari osebni avtomobili in motorna kolesa izpred štirideset in več 
let so v marsikaterem obiskovalcu prebudili nostalgijo po minulih časih, mladim pa 
predstavili tehniko minulega obdobja kot zametek sedanje vse splošne motorizacije. 
 

 
Smisel takšnih razstav je 

vsestranski. Predstavljajo 
pregled društvene dejavnosti, 
torej, kaj v društvih počnemo, 

odpirajo oči javnosti za 
preteklo obdobje motorizacije, 

spodbujajo meddruštveno 
sodelovanje, omogočajo 
strokovno rast društev in 

posameznikov, pripomorejo k 
izmenjavi izkušenj in na koncu 
najpomembnejše – spodbujajo 

sklepanje novih prijateljstev. 
 

Slika 8: Prijatelji iz Veteran kluba Maribor 
 
 
Ivan Sovinšek 
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ČETRTI MEMORIAL FRENKA SLAPNIKA 

Rečica ob Savinji, 2. 5. 2010 

 
 
Memorial Frenka Slapnika in ogled 
baročne zbirke v Šmihelu 
Prvo lanskoletno srečanje članov našega 
društva je bil tradicionalni pomladni piknik – 
4. memorial Frenka Slapnika –, ki ga vsako 
leto organiziramo v spomin na enega od 
ustanoviteljev in pobudnikov 
Zgornjesavinjskih starodobnikov.  
 
Slika 9: Spomladanska idila v Šmihelu nad 
Mozirjem 
 
Številni člani smo se torej 2. maja zbrali pri 
Domu lovcev LD Rečica ob Savinji. Večina 
udeležencev je ob tej priložnosti popeljala 
svoje oldtimerje prvič po zimskem počitku 
»malo na zrak«. Ob dobri hrani in pijači, za 
katero je ob takšnih priložnostih vedno 
dobro poskrbljeno, smo bili udeleženci za 
nameček »nagrajeni« tudi z ogledom 
baročne zbirke našega člana Ivana Acmana 
iz Šmihela nad Mozirjem. Na svoji domačiji 
nam je pokazal različne starine iz tega  
obdobja, ob katerih je marsikomu dobesedno zmanjkalo besed za kakršen koli 
komentar. Dogodek torej, ki bo slehernemu  prisotnemu ostal v spominu, saj smo 

 videli pravo zakladnico na temo 
zbirateljstva in ohranjanja kulturne 
dediščine, kar je med drugim tudi 

vodilo Zgornjesavinjskih 
starodobnikov.  

 
Slika 10: Ivan Acman nam je 

pokazal svojo bogato baročno 
zbirko 

 
Resda je med našimi člani največ 

ljubiteljev starih jeklenih konjičkov, 
ki so javnosti pač bolj na očeh, na 
Acmanovi domačiji pa smo lahko 

 v živo videli tudi drugačen, manj viden, pa vendarle neprecenljiv in dragocen način,  
kako ohraniti tehnično in kulturno zapuščino naših prednikov. 
 
Franjo Atelšek 
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ČETRTO MEDNARODNO SREČANJE STARODOBNIKOV ZGORNJA 
SAVINJSKA 2010 

Ljubno, 26. 6. 2010 

 
Lansko leto je poleg kopice 
društvenih aktivnosti 
zaznamovalo tudi uspešno 
organizirano  
4. mednarodno srečanje 
starodobnikov ZGORNJA 
SAVINJSKA 2010, ki se je 
odvijalo 26. junija 2010.  
 
Slika 11: Vrvež v Vrbju ob 
mednarodnem srečanju 
starodobnikov je vsako leto večji 
 
Osrednje dogajanje je bilo kot vedno postavljeno na prireditveni prostor v Vrbju na 
Ljubnem, kjer so se zbrali naši stanovski prijatelji s svojimi zloščenimi jeklenimi 
konjički. Več kot dvesto različnih lepotcev vseh starosti in oblik s preko tristo 
spremljevalci, ki so se podali na turistično vožnjo po Zgornji Savinjski dolini, smo 
evidentirali na srečanju. Po startu v Vrbju jih je pot vodila najprej do prve postojanke 

 v  Radmirju, kjer je bil organiziran ogled 
tamkajšnje cerkvene zakladnice. 

Nadaljevanje poti je potekalo preko 
Gornjega Grada na prelaz Črnivec, kjer je 

bila degustacija  vode 902 od tam pa so se 
vozniki in njihovi sopotniki popeljali še malo 
po »deželi Krajnski« do Štajerskega Raka, 

kjer je pri planinskem domu  Rajka Resnika 
udeležence čakalo okrepčilo v obliki 

pristnega zgornjesavinjskega želodca in 
vsega, kar sodi zraven.  

 
Slika 12: Legende iz domačih logov  

 
Pot so nadaljevali preko slikovite doline 

Podvolovljek preko Luč v Solčavo, kjer je 
popotnike čakalo kosilo in ogled te čudovite 
gorske vasice v osrčju okoliških planinskih 

vršacev. Pri vračanju na prireditveni prostor 
v Vrbje je karavana zavila še na »Lučko 

panoramsko cesto«, ki se vije vse od 
Logarskega mostu nad Lučami, mimo 

slikovitih hribovskih kmetij, do Konjskega 
vrha, kjer se cesta ponovno sreča z glavno 

 cestno prometnico Ljubno – Luče. Med potjo so se udeleženci ustavili tudi na novo 
nastajajočem kmečkem  turizmu pri Miklavčevih na pokušini jabolčnika in drugih  
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dobrot. Na postankih ob poti so 

lahko kupili  savinjski želodec, 
salamo, med, kruh, slaščice, 

izdelke iz klobučevine in volnene 
nogavice. Vsi navedeni izdelki so 

v glavnem delo pridnih rok 
kmečkih žena iz Solčave, Luč in 

Ljubnega. 
 

Slika 13: Najstarejše vozilo na 
prireditvi, last Franca Firšta 

 
 

Na cilju v Vrbju je popotnike čakala večerja, ob kateri so lahko prisostvovali krajšemu 
skeču – po vsebini povsem primernemu dogajanju - ki sta ga pripravili članici 
ljubenskega kulturnega društva, gostitelji pa smo poskrbeli tudi za priznanja 
udeležencem, ki so s svojimi 
vozili še posebno zaznamovali 
tokratno srečanje.  
 
Med njimi je vsekakor 
potrebno omeniti našega člana 
Franca Firšta iz Radegunde, ki 
je na Ljubno pripeljal več 
različnih vozil, med katerimi je 
bil tudi najstarejši na srečanju 
- legendarni Ford, model T, iz 
leta 1922, ki velja za pravo 
ikono med starodobnimi vozili.  
 

Slika 14: Obsežna Firštova zbirka se je od lanskega 
junija povečala še za nekaj vozil 

 
 

Firštovi so bili tudi Mercedes - 
Unimog, terensko vozilo - 

goseničar, dva volkswagnova 
hrošča, športni mercedesov 

kabriolet in Morris M8. Vsa vozila 
so odlično restavrirana in 

vzdrževana, tako da jim glede na 
izgled ne bi prisodili častitljivih let, 

ki jih imajo za seboj.  
 
 

Slika 15: Trije lepo urejeni lokalni 
Youngtimerji (najstarejši je zelen)  
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Dogajanje na prireditvenem prostoru je spremljalo tudi veliko radovednih 
obiskovalcev, ki so si z zanimanjem ogledovali zloščene stare lepotce v obliki 
avtomobilov in motorjev, ter obujali spomine na čase, ko so bila takšna vozila še v 
marsikateri domači garaži in so opravljala svoje »cestno« poslanstvo.  
 
 

Gostitelji smo se gostom in 
predvsem donatorjem, ki so 

pomagali pri realizaciji 
zahtevnega srečanja zahvalili z 

željo, da se na naslednjem 
srečanju zopet snidemo.  

 
Slika 16: Megla na startu 

 
Število udeležencev je preseglo 

vsa naša pričakovanja, saj je bilo 
srečanje eno najbolj obiskanih v 

Sloveniji v lanskem letu. 
 
 
Vsa naša prizadevanja so usmerjena v 
ohranjanje kulturno-tehnične dediščine, s 
takšnimi srečanji pa tudi v predstavitev 
naše lepe Zgornjesavinjske doline 
obiskovalcem v turistične namene. Dobili 
smo namreč že kar nekaj informacij, da tudi 
naša pretekla srečanja in naše pojavljanje 
po Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem že 
dajejo rezultate na področju turizma, čeprav 
je to zaradi specifičnosti panoge zelo težko 
ovrednotiti.  
 
Slika 17: Leteči fotoreporter »Foto Pepč« 
na startu 
 
Prav omenjena dejstva nas še dodatno 
obvezujejo, da bo tudi srečanje ZGORNJA 
SAVINJSKA 2011 v letošnjem juniju 
dostojno pripravljeno.  
 
 
Franjo Atelšek 
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RAZSTAVA OB 50. FLOSARSKEM BALU in 5. OBLETNICI DELOVANJA 
DRUŠTVA 

Ljubno, 26. 7. – 2. 8.  

 

Flosarski bal na Ljubnem je lani 
praznoval prvih 50 let. Ob tem 
častitljivem jubileju so se razne 
prireditve in aktivnosti odvijale v 
večjem obsegu kot druga leta. V 
osnovni šoli Ljubno se je na 
razstavah predstavilo več 
lokalnih društev, med njimi tudi 
Zgornjesavinjski starodobniki.  
 
Slika 18: Naša največja razstava 
doslej 
 
Zaradi številnih razstavnih eksponatov so nam namenili največji prostor v šoli, tj. 
telovadnico. Dodobra smo jo napolnili s preko petdesetimi motornimi kolesi, 
avtomobilom, traktorjem in s prekrasno zbirko starih radijskih aparatov. Na obeh 
svečanih otvoritvah je zbrane takole nagovoril predsednik: 
 

NAGOVOR OB OTVORITVI RAZSTAVE STARODOBNIKOV OB 5. OBLETNICI 
DRUŠTVA ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI, 26. 07. 2010  
 

Spoštovana ga. županja, spoštovani gostje, 
vse skupaj pozdravljam v imenu Društva 
ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine 

ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI, v 
imenu Turističnega društva NAŠ KRAJ 

Ljubno in v svojem imenu. 
 

Slika 19: Takole pa so videti starodobniki 
preden jih vzamemo v roke 

 
Danes smo se zbrali, da odpremo razstavi v 
počastitev 50-letnice Flosarskega bala in 5-

letnice delovanja društva Zgornjesavinjski 
starodobniki.  

V čast mi je, da predsedujem društvu, ki je 
znalo v petih letih, od ustanovitve do danes, 

uveljaviti prepoznavnost v slovenskem 
prostoru, celo širše, in upam, da tudi v 

našem ožjem okolju.  
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125 članov društva je večinoma iz  
celotne Zgornje Savinjske doline,  
10 % članov je od drugod, tudi iz 
zamejstva, in vsi skupaj smo 
izredno aktivni. 
 
Slika 20: V enem tednu si je 
razstavo ogledalo več sto 
navdušencev  
 
Smisel našega druženja smo našli 
v tem, da ohranjamo kulturno  in 
tehnično dediščino za poznejše 
rodove, osveščamo krajane k  
ohranjanju starodobnosti in turistično promoviramo Zgornjo Savinjsko dolino. Da 
zadeve že kar obvladamo, dokazujejo številne prireditve, ki smo jih v preteklih letih 
izvedli. To so mednarodna in domača srečanja s turističnimi vožnjami in raznimi 
razstavami. 

 
Slika 21: Naš član Karol Ferlež je 

na ogled postavil svojo 
impozantno zbirko starih radijskih 
aparatov in čudovito stensko uro 

iz konca osemnajstega stoletja 
 

Eno od njih, ki je do sedaj 
največja in je obenem pregled 

petletnega skupnega in 
individualnega dela članov, 

odpiramo danes. Vsem članom, ki 
danes razstavljajo, se v imenu 

društva najlepše zahvaljujem, enako najlepša hvala vsem članom, ki so s svojim 
prostovoljnim  nesebičnim  delom ustvarjali  današnjo razstavo.  Enako hvala vsem 
donatorjem, ki omogočajo produktivno delovanje društva. 
 
Predlagam, da si skupaj ogledamo 
razstavo in uživamo ob prečastiti 
starosti eksponatov, od katerih je 
najmlajši star trideset let, 
najstarejši  pa celo preko dvesto 
let. 
 
 
 
Slika 22: Mnogo zanimanja med 
obiskovalci je vzbujala dragocena 
stenska ura  
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Slika 23: Nagovor predsednika ob otvoritvi 
razstave  
 
Vabim vas še na ogled razstave osebnih 
avtomobilov in traktorjev, ki bo v nedeljo, 01. 
08. 2010, na dvorišču občine in šole na 
Ljubnem.  
Prav tako vas vabim, da  
nas obiščete na  vseslovenski  razstavi 
starodobnikov na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani,  18. in 19. septembra 2010. 
 
 
 
 

 
 
Slika 24: Domiseln smerokaz za 
starodobniško razstavo 
 
 
 

 
 
Slika 25: Zagon motorja po enem tednu; Silvo 
Atelšek 
 
Dovolite, da se s plaketo današnje razstave 
posebej zahvalim županji in osnovni šoli 
Ljubno za dobro sodelovanje, osnovni šoli 
podarjamo še naše biltene in glasila SVS, 
kamor smo včlanjeni. Hvala! 
 
Ljubno, 26. 07. 2010                                                                   
                                                                    
Zgornjesavinjski starodobniki                                
Predsednik: Ivan Sovinšek 
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SREČANJE IN BLAGOSLOV VOZIL 

Nova Štifta, 8. 8. 2010 

 
 
Srečanje lastnikov 
starodobnikov v Novi Štifti  
V preteklem letu smo v društvu 
med drugim organizirali tudi 3. 
mednarodno srečanje lastnikov 
starodobnih vozil v Novi Štifti.  
 
Slika 26: Zbiranje udeležencev 
pred župniščem v Novi Štifti  
 
Udeležilo se ga je preko sto 
lastnikov starodobnikov. Le-ti so 
prisostvovali maši (pri kateri so 
aktivno sodelovali tudi naši člani) in 
blagoslovu vozil, ki ga je opravil tamkajšnji župnik Alojz Ternar. »Društveni župnik«, 
kot se je o novoštiftnskem dušnem pastirju slikovito izrazil predsednik našega 
društva Ivo Sovinšek, je ob tej priložnosti še posebej poudaril, da takšna srečanja 
niso srečanja starodobnikov, ampak v prvi vrsti njihovih lastnikov. Po Ternarjevem 
prepričanju je namreč pri podobnih dogodkih pomembno predvsem prijateljsko  

 druženje  in pristni osebni stiki, ki 
se kažejo ob izmenjavi različnih 

praktičnih izkušenj pri ohranjanju in 
restavriranju več desetletij starih 

jeklenih konjičkov. Z ljubeznijo do 
ohranjanja teh starih lepotcev se 

torej na družaben način krepijo tudi 
prijateljski odnosi in ustvarjajo nova 
poznanstva med njihovimi lastniki.  

 
Slika 27: Vreme nam je tudi tokrat 

ni zagodlo  
 

Prav to pa je tudi osnovni namen 
našega društva, saj smo tudi tokrat 

poskrbeli za prijetno nedeljsko popoldne. Druga avgustovska nedelja bo tudi v 
prihodnje rezervirana za Novo Štifto pri Gornjem Gradu – za poletno srečanje 
prijateljev z različnimi starimi prevoznimi sredstvi. Tudi na tokratnem srečanju namreč 
ni manjkalo domačih dobrot v obliki zgornjesavinjskega želodca, slastnega 
domačega kruha in pristnega jabolčnika. Za izvedbo pogostitve so poskrbeli 
predvsem člani PGD Nova Štifta pod okriljem našega društva, v katerem se 
zavedamo, da se gostoljubnost med prijatelji ne pozabi.  
 
Franjo Atelšek 
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DAN VARNOSTI V CESTNEM PROMETU 

NAZARJE, 4. 9. 2010 

 
AMD Zgornje Savinjske doline je  s 
Svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu organiziralo že 
drugi poučni dan varnosti v 
cestnem prometu, in sicer v 
soboto, 4. 9. 2010, na parkirnem 
prostoru B/S/H Nazarje. Na 
prireditvi so sodelovali tudi policija 
Mozirje in Celje, AMZS, Osnovna 
šola Ljubno, B/S/H Nazarje, 
Občina Nazarje in naše društvo 
ZGORNJESAVINJSKI 
STARODOBNIKI. 
 
 

Slika 28: Letošnji dan varnosti v cestnem 
prometu je potekal v Nazarjah 
 

Problematika v cestnem prometu je v naši dolini zelo pereča, zato je nujno, da bi pri 
preventivi in vzgoji sodelovali vsi Zgornjesavinjčani, kar bi pripomoglo k bistveno večji 
varnosti v cestnem prometu. Žal pa ljudje te problematike še ne dojemajo dovolj, zato 
bo potrebno aktivno delovati naprej in ljudi še bolj osveščati.   
 

 
 
Slika 29: Starodobničarji smo se 

uspešno preizkusili tudi v 
specialnih preizkušnjah  

 
 

AMD-ju Zgornje Savinjske doline 
in Svetu za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu čestitamo za  
organizacijo in pripravo dneva 
varnosti v cestnem prometu in 
upamo, da se srečamo vsako 

leto. 
 

Ivan Sovinšek 
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JESENSKI PIKNIK 

Nazarje, 4. 9. 2010 

 

Ko smo si ogledali nekaj novosti ter 
osvežili spomin na določene 
pomembne stvari z naslova 
preventive in vzgoje v cestnem 
prometu (in se tudi malce 
okrepčali), smo se odpravili na 
krajšo panoramsko vožnjo.  
 
Slika 30: Najprej tole spij, potem 
boš pa povedal, čigav si 
 
 
 

 
 
 
 
 
Slika 31: Tukaj smo se še smejali, 
čez pet minut pa nas je namočilo 
 
 
 
 

 
 
Zaključili smo jo na piknik prostoru »Pekel« v 
Žlabru. Ker se je vreme kujalo, smo imeli 
kuhinjo in oba kuharja varno spravljena pod 
senčniki, ostale goste pa pod trdno streho. 
Dobre volje vseeno ni manjkalo in druženje se 
je kaj hitro zavleklo pozno v noč. 
 
 
Slika 32: Samopostrežba je pa zakon – če si 
žejen, se lahko jeziš samo nase 
 
Matej Coklin  
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lV. MEDNARODNI FESTIVAL STARODOBNIH VOZIL 

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, 18.–19. 9. 2010 

 
Že v tretje smo se uspešno 
predstavili na festivalu 
starodobnikov Slovenije v Ljubljani, 
tokrat četrtem, v organizaciji SVS 
in Gospodarskega razstavišča 
Ljubljana. 
 
Slika 33: Lansko leto smo v 
Ljubljani »stanovali« pod kozolcem 
 
Tokratna prireditev se je 
preimenovala v mednarodni 
festival in tako pridobila na širši 
prepoznavnosti. Kljub dežju in 
 velikim poplavam, si je festival ogledalo veliko število obiskovalcev. Na festivalu je 

        bilo kaj videti, saj se eksponati 
 vsako leto menjajo in društva si 
vedno bolj prizadevajo za dobro 

predstavitev. Tako smo se tudi mi 
predstavili malo drugače kot na 

prejšnjih festivalih. Ker smo 
gostoljubni, si upam trditi, da je bil 
naš razstavni prostor eden izmed 

najbolj obiskanih. 
 

Slika 34: Malo poskusiva preden 
mestna lakota vse požre 

 
Vsak obiskovalec, ki so mu 

starodobna vozila izziv, je lahko 
prišel na svoj račun. V hali A so se z mnogimi zelo izvirnimi eksponati  predstavili 
OLDTIMER CLUB ŠKOFLJICA, 
Vlado Čeh s svojimi FORDI, Jeep 
Club Ljubljana z vso posadko, ki je 
bila predlani na srečanju v 
Normandiji, in relisti, ki so obiskali 
Moskvo.  
 
 
Slika 35: O tem smo govorili pri 
prejšnji sliki. Boh jim požegnaj, 
gospodi 
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V hali B so razstavljali ADRIA 
Classic Koper, Johann-Janez 
Puch Ljutomer, AVTO MOTO 

KLUB Classic Slovenska 
Bistrica, Codelli Ljubljana, 

OLDTIMER KLUB SOTESKA 
Ljubljana-Črnuče, Porsche 

klub Slovenija, C.M.O.K  
Ljubljana, 

ZGORNJESAVINJSKI 
STARODOBNIKI in drugi. 

 
Slika 36: Letos smo razstavili 

tudi lepega Chevroleta last 
Franca Firšta 

 
 
Kljub že prej omenjenim vremenskim neprilikam je bilo vzdušje prijateljsko prijetno, 
saj so se ob mnogih lepotcih spletla nova poznanstva, zelo pomembne so bile 
izmenjave izkušenj in informacij s področja starodobne tehnike. 
 
 
Slika 37: Tudi lansko leto smo 
razstavili samo podvozje kot 
letos sedaj pa zadaj že stoji 
prekrasen MB 170 D last 
Janeza Jevšnika 
 
Kot vsako leto smo tudi letos 
izkoristili priliko in predstavili 
Zgornjo Savinjsko dolino v njeni 
lepoti, besedi in kulinariki, saj ni 
manjkalo prospektov, naše 
govorice in savinjskega 
želodca. Torej,  promocija 
turizma. 
V Ljubljani smo videli kar nekaj 
Zgornjesavinjčanov, a bolj malo 
članov našega društva, čeprav je to priložnost za spoznavanje tematike 
starodobnikov, za ogled vedno novih  eksponatov in za sklepanje poznanstev. Zato 
članom priporočam, da v bodoče take prilike ne izpustijo. 
 
Ivan Sovinšek 
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STROKOVNA EKSKURZIJA 

Posavje–Bizeljsko, 23. 10. 2010 

 
EKSKURZIJA V POSAVJE IN BREŽIŠKO-BIZELJSKI OKOLIŠ 
 
V namen spoznavanja kulture, 
kulturne dediščine in tehnične 
dediščine vsako leto organiziramo 
ekskurzijo v izbrano slovensko 
pokrajino. Tako smo se odločili, 
da 23. oktobra obiščemo Posavje. 
 
Slika 38: Vesela druščina pred 
Krško kletjo  
 
V prijetnem vzdušju smo zjutraj 
na pot krenili z avtobusom in 
kombijem. Po dolini smo pobrali 
vse udeležence in krenili preko 
Celja, Laškega, Zidanega mosta, 
Radeč in Sevnice na prvo postajo v Krško, kjer smo si ogledali Vinsko klet Kmetijske 
zadruge Krško.  
Prijazna  gospa nam je povedala vse o zgodovini kleti, pridelavi in kletarjenju vina in 
nas nato povabila na degustacijo vin iz Krške kleti. Po prijetni degustaciji smo na 
račun Davidovega hrama Ljubno, ki je običajno naš donator, popili še nekaj 

kozarčkov vina in se nato odpravili 
proti Čatežu na  kosilo. 

 
Slika 39: Kar točimo, saj ga ne bo 

zmanjkalo 
 

V gostišču Henrif  smo kosili in 
spili še malo žlahtne kapljice, nato 

pa smo se odpeljali v Brežice na 
ogled Posavskega muzeja, ki  je 

nastanjen v gradu Brežice in se v 
večjem delu obnavlja, tako da 

nismo uspeli videti prečudovite 
viteške dvorane. Ogledali smo si 
etnološke zbirke in del Posavja v 

prazgodovini. 
Nekaj kamnitega orodja in številne kosti jamskega medveda so najstarejši sledovi 
človekovega bivanja v Posavju od 120.000 do 33.000 let pred našim štetjem. 
Zatem lahko naselitveni zgodovini v Posavju sledimo šele proti koncu mlajše kamene 
dobe (4300–1800 let p. n. š.). V tem času so se ljudje poleg kamnitega orodja naučili 
izdelovati tudi predmete iz gline. Posode, žlice in celo svetilke. Najpomembnejše 
najdišče iz tega časa je Ajdovska jama pri Nemški vasi. 
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Obdobje, ko so ljudje spoznali, da iz brona lahko izdelujejo predmete, imenujemo 
bronasta doba (1800–800 let p. n. š.). Najstarejši kovinski predmet, najden v 
Posavju, 
je bronasta sekirica iz Levakove 
jame – sodi v sam začetek 
bronaste dobe. 
 
Slika 40: Vzdušje je čedalje boljše 
… 
 
V 13 st. p. n. š., proti koncu 
bronaste dobe, v Posavje pridejo 
novi prebivalci, ki svoje mrtve 
sežigajo. Zaradi načina 
pokopavanja obdobje imenujemo 
kultura žarnih grobišč. V Dobovi 
so arheologi odkrili več kot 400 
žganih grobov in ugotovili, da je 
 bilo grobišče načrtno razdeljeno na  družinske grobne parcele z najstarejšim grobom  
v sredini. Seveda je v bližini morala obstajati tudi naselbina, vendar o njej zaenkrat 
ne vemo še ničesar. 
Za pozno bronasto dobo so značilne depojske najdbe – največkrat gre za večje 
število bronastih predmetov, ki jih je lastnik v času nevarnosti skril pod zemljo. 
Največjo depojsko najdbo na posavskem območju so našli v Silovcu pri Sromljah. 
 
V 8. st. p. n. š. so se spet zgodile večje spremembe v načinu življenja. Novost je 
pričetek uporabe železa in zato imenujemo ta čas železna doba. Sedaj ljudje živijo v 
višinskih in z obzidjem utrjenih naselbinah, svoje mrtve pa pokopavajo skeletno v 
družinskih gomilah. Pomembnejša najdišča iz časa starejše železne dobe v Posavju 
so Libna, Velike Malence, Sajevce, Boštanj in Brezje pri Raki. 
Prebivalci iz časa starejše železne dobe so nemoteno živeli v svojih naseljih vse do 
prihoda bojevitih Keltov v 3. st. p. n. š. Za Kelte so značilni izredno kvalitetno izkovani 

 železni meči in izdelovanje 
lončenih posod na lončarskem 

vretenu. Razstavna vitrina 
prikazuje keltsko orožje iz 

najpomembnejših keltskih grobišč 
v Posavju: Dobove, Brežic in 

Mraševega. 
V začetku 1. st. p. n. š. so tudi na 

posavsko območje prišli vojaki 
rimskega cesarstva in si pokorili 

keltska plemena. S temi dogodki 
se je končalo obdobje 

prazgodovine. 
 
 

 
Slika 41: Nobenega avtobusa ni od nikoder 
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Po končanem ogledu muzeja smo se že kar precej žejni odpeljali proti  Bizeljskemu, 
kjer smo ob poti našli zanimivo leseno gostišče z etnografskimi predmeti. Tu smo se 
odžejali z odličnim vinom.  
 
Pot smo nadaljevali v Brezovico 
pri Bizeljskem na ogled repnice 
Najger, kjer so nam v prijetnem, 
šaljivem nagovoru razkazali 
repnico, ki je znana po slojih, ki 
ponazarjajo razne slike. Nato so 
nam  ponudili  pokušino domačih 
vin.  
 
Slika 42: A ti tud' vidiš 
 
Rahlo utrujeni smo nato še 
posedeli in postali pred repnico, 
obdani z griči z že obranimi 
vinogradi, kjer nam je naš član, slavljenec Frenk Tkavc, pregnal utrujenost s kar 
nekaj litri vina.  
 
Od tu smo se odpeljali na večerjo v gostilno Kocjan v Staro vas pri Bizeljskem. Ob 
zelo kvalitetni večerji in odličnem vinu smo se poveseli in tudi zaplesali. S seboj smo 

 imeli kar tri muzikante.  Mladega 
nadarjenega harmonikarja Robija  

Trbovška, ki je neutrudno in 
izredno ubrano vseskozi igral na 
frajtonarico, izkušenega Tomaža 

Podlesnika, našega voznika 
kombija, ki je tudi igral na 

frajtonarico, in virtuoza na klavirski 
harmoniki, člana našega društva, 

Karlija Ferleža. 
 
 

Slika 43: Po večerji … 
 

 
 
Malo po 22. uri smo se iz gostilne varno odpeljali domov, polni prijetnih občutkov in 
vtisov minevajočega dne. 
 
Ivan Sovinšek
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PREDNOVOLETNA ZABAVA 

Lovski dom LD Ljubno, 4. 12. 2010 

 

Kaj novega povedati o lanskoletnem zaključku? 
Tistim, ki jih ni bilo, bi bilo lahko žal, vendar, ker jih 
ni bilo, jim ni žal, saj ne vedo, kaj so zamudili. 
Tisti, ki smo bili, se tako ali tako spomnimo in 
nasmehnemo ob spominu, kar pomeni, da ni bilo 
tako hudo, da se ne bi spomnili. 
 
Slika 44: Dajmo tisto, ki jo znamo 
 
Na kratko v telegrafskem stilu: 

1. Glasba – preverjena varianta, Ojstrica. 
Medtem ko so taborili za šankom, so našli 
čas tudi za par rund.  
Skupna ocena – odlično. 
 

2. Hrana – preverjena varianta, osebje 
Lovskega doma. Medtem ko so taborili in 
delali za šankom, so našli nekaj časa, da 
so nam skuhali in postregli. 
Skupna ocena – odlično. 
 

3. Udeleženci – preverjena varianta, člani ki 
tako ali tako hodijo na zaključke. Medtem 
ko so taborili za šankom, so našli nekaj 
časa za zaključek. 
Skupna ocena – odlično. 

 
4. Kulturno umetniški program – preverjena 

varianta, ga sploh ni bilo. Ko so snovalci 
zaključka taborili za šankom, so nanj 
pozabili. Ob dani priložnosti niti ni bil 
potreben, saj imamo za to 8. februar.  
Skupna ocena – odlično. 

 
Slika 45: Kaj nam je lepo … 

 

 

 

Slika 46: Ti si se zaletela vame 
 
 
Matej Coklin
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MOJ STARODOBNIK 

Mercedes Benz 170 DA, 1952 

 
Že v mladosti sem imel veliko željo imeti starodobno vozilo, vendar za izpolnitev te 
želje nisem imel nikoli niti možnosti niti časa. 
 
Končno mi je uspelo, ko sem v 
novembru 1999 v domačo garažo 
s podeželja pripeljal Mercedes 
170 DA, letnik 1952. Vozilo je bilo 
sicer na kolesih, a v izredno 
slabem stanju in brez motorja. 
Veliko delov je bilo uničenih, 
ogromno pa jih je tudi manjkalo, 
ker so bili že pred tem 
demontirani. 
 
Slika 47: Prihod (prvega) 
starodobnika k hiši 
 
Kako naprej? 
Pričel sem z natančnim pregledom vozila in vse bolj ugotavljal, da določenih kosov 
ne bo mogoče obnoviti, marsikaj je pa sploh manjkalo. Najprej sem nabavil katalog 
rezervnih delov ter delavniško knjigo za ta model mercedesa. 

Pričel sem delati spiske vsega, kar bom pri 
obnovi potreboval. Spisek nikoli ni bil 
popoln, ker je vedno še kaj manjkalo. Tako 
mi je postalo kaj hitro jasno, da obnova ne 
bo enostavna in hitra, kajti nabaviti vse 
manjkajoče dele po katalogu bi pomenilo 
nerazumno visoke zneske. V takem stanju 
pa z delom sploh ne bi bilo smiselno pričeti. 
 
Slika 48: Karoserija je že v »špric kitu« 
 
Začel sem iskati stike z ljudmi, ki so imeli 
izkušnje z obnovo takšnih vozil, in našel kar 
nekaj entuziastov, ki so imeli veselje prav s 
tem tipom mercedesa. Od njih sem izvedel 
marsikaj zanimivega in koristnega. Vse, kar 
sem lahko, sem poslikal in si zabeležil. 
Pričel sem obiskovati specializirane sejme 
in prireditve s tega področja doma in v 
tujini. Tudi glede cen rezervnih delov sem 
bil precej hitro na tekočem. Ugotovil sem, 
da določene rabljene dele lahko nabaviš po 
zelo ugodnih cenah, če jih iščeš počasi. Pri 
trgovcih z rezervnimi deli MB se je splačalo 
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kupiti samo najnujnejše, oziroma dele, ki jih res ni bilo mogoče dobiti nikjer drugje. 
 
Tako je minilo veliko let, v garaži pa sem imel že kar lepo zbirko nabavljenega 
materiala in rabljenih delov, ki sem jih takoj po nakupu obnovil, pobarval ali dal na 
galvaniziranje. 
 
Slika 49: Podvozje se zopet sveti  
 
V tem obdobju sem dobil veliko 
novih prijateljev, ljudi s podobnimi 
interesi in izkušnjami, 
posameznike, ki so poklicno 
specializirani za MB starodobnike 
doma in v tujini. 
 
Približevalo se je leto 2009. Moja 
poklicna kariera se je približevala 
koncu, kar je pomenilo, da bo 
sedaj čas za delo na mojem 
mercedesu.  
 
Začel sem z obnovo. 
Karoserijo sem pričel kompletirati in sanirati s pomočjo klubskega kolega Silva 
Atelška. Dieselski motor, ki sem ga kupil posebej, pa je že dalj časa čakal na 

temeljito popravilo in obnovo. Na pomoč 
mi je priskočil velik strokovnjak za MB 
stare motorje, moj sosed, ki ima hobi 
delavnico poleg naše v Izoli, 80-letni 
gospod Valerijo Kodermac. Pred njim se 
tega motorja ni hotel nihče prav lotiti.  
 
Slika 50: Takle je bil motor, ko je bil nov 
 
Motor je bil razstavljen v enem dnevu in 
takoj mu je bilo jasno, kaj je potrebno 
narediti na njem. Nikoli ne bom pozabil 
besed gospoda Valerija, ki me je zvečer 
poklical po telefonu in dejal: »Motor je 
razmontiran, odličen motor, sto let bo še 
vozil.« Zamenjati je bilo treba samo 
glavo motorja, ventile, batne obročke in 
tesnila. 
Nabaviti glavo motorja vsekakor ni 
enostavno, ker je rabljeno težko najti, pa 
tudi nobene garancije ni, da bo v redu. 
Ko sem se odločil, da nabavim novo, 
sem doživel šok – cena v firmi Niemöller 

v Mannheimu je bila astronomska. Začel sem iskati pri drugih zastopnikih MB 
oldtimer in jo novo, v originalni embalaži iz 50-ih let dobil v bližini Dortmunda v 
Nemčiji za polovično ceno. Tam sem kupil tudi druge rezervne dele. 
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Motor je bil v enem tednu sestavljen in pripravljen za vžig. Takoj smo ga zagnali, v 
naše veliko veselje, brez vseh problemov. 
Zatem smo pregledali še menjalnik, pri katerem je bilo potrebno zamenjati samo eno 
vzmet, ga na novo zatesniti, očistiti in pobarvati. 
Tako je bila ta faza zaključena. 
 
Slika 51: Podvozje na razstavi 
na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani, septembra 2009 
 
Na vrsto je prišla karoserija. 
Ta je bila povarjena in 
poskusno sestavljena. 
Demontirali smo jo in jo sneli s 
podvozja. Podvozje smo 
temeljito očistili, obrusili in 
pobarvali. Pri tem delu sem 
potreboval še pomoč mehanika. 
Na pomoč mi je priskočil še 
kolega iz našega kluba Jože 
Završnik, ki je obnovil vitalne dele, krmilni mehanizem, zamenjal ležaje in odlično 
obnovil zavorni sistem. 
Montirali smo motor z menjalnikom, kardansko os na diferencialu in lakirana platišča 
z novimi gumami. Podvozje vozila je bilo obnovljeno in pripravljeno. Hladilnik, ki ga je 
obnovil mojster iz Trbovelj, smo namestili skupaj z na novo kromirano masko. Dodali 
smo še volanski drog z volanom in prestavno ročico. Tako pripravljeno podvozje je 
bilo nared za razstavo starodobnikov na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 19. 9. 
2009. 

 
Slika 52: Pražnje oblečen za 
ohcet 
 
Potem smo nadaljevali s 
karoserijo, ki je zahtevala še 
veliko dela. Pri teh karoserijah 
je problem v tem, da je 
notranja konstrukcija delno iz 
lesa. Ta pa je bila na tej 
karoseriji popolnoma strohnela 
in propadla, tako da je 
praktično ni bilo več. Zato je 
bilo potrebno vse to  izdelati na 

novo in vgraditi. Za to so bile potrebne šablone, ki pa jih ni bilo moč dobiti. Izdelave 
le-teh sem se lotil sam in to mi je z veliko truda tudi uspelo. Karoserijo smo ponovno 
zmontirali, preizkusili vsa vrata, stekla, pokrov motorja in prtljažnika. Ko je bilo vse to 
preizkušeno, smo jo ponovno razmontirali in po kosih pripravili na lakiranje. 
V aprilu leta 2010 je bila karoserija lakirana.  
Pričela se je finalna montaža, pred zaključkom pa še montaža elektroinstalacije. 
Vozilo je bilo brez vsake elektroinstalacije. K sreči so v delavniški knjigi grobi načrti 
elektroinstalacij. S sošolcem iz osnovne šole, avtoelektričarjem Srečkom, sva si 
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najprej ogledala nekatere druge 
avtomobile tega tipa. Po načrtih 
in fotografijah smo izdelali novo 
in jo tudi vgradili in preizkusili.  
 
Slika 53: Tudi notranjost je 
urejena do potankosti 
 
Rezervoar za gorivo smo morali 
za vgradnjo nekoliko predelati, 
ker ni bil namenjen za vozilo z 
dieselskim, ampak z bencinskim 
motorjem in je bil zato nekoliko 
prevelik. Vgradili smo še 
akumulator. Tako smo prvič avto zagnali in poskusil sem ga peljati. To je bil trenutek, 
na katerega sem čakal 10 let. 
Imenitno, avto pelje! 

 
Za konec sem si pustil še 

obnovo, oziroma tapeciranje 
notranjosti. Sedeže sem 

pripravil za tapeciranje, ki sem 
ga prepustil tapetniku, vsa 

ostala dela (tapeciranje strehe, 
vrat, police zadaj, izolacijo tal, 
stebrov) pa sem opravil sam. 

 
 

Slika 54: Prvič v javnosti; 
Zgornja Savinjska 2010 

 
 
 
 
 
Slika 55: Na »žegnanju« v  
Novi Štifti 
 
Vozilo je bilo končano. Prva 
prava vožnja je bila 26. 6. 
2010 na Mednarodnem 
srečanju starodobnikov 
Zgornje Savinjske 2010 na 
Ljubnem. 
 
Janez Jevšnik 
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STARE KAŠČE V LUČAH 

Kašče na hribovski kmetiji v Podveži 

  

V Društvu ljubiteljev kulturne in 
tehnične dediščine 
Zgornjesavinjski starodobniki ne 
skrbimo samo za ohranjanje starih 
motornih vozil, kot bi si nekdo 
glede na večkratno javno 
razkazovanje dobro ohranjenih in 
restavriranih jeklenih konjičkov 
lahko mislil.  

 
 

Slika 56: Kašče v Podveži  
 

 
 

V svojih vrstah imamo tudi 
zanesenjake, ki jim je bolj pri 

srcu ohranjanje arhitekturne in 
druge dediščine naših prednikov 

kot pa vonj po bencinu.  
 

Slika 57: Mala kašča iz leta 
1754, prenovljena leta 1991 

 
Dokaz za to je razviden iz 

priloženih slik, na katerih so 
stare kašče, ki jih je naš član 

Jože Kaker iz Luč v letih od 
1983 dalje rešil pred zanesljivim 

propadom in jih postavil na 
domačijo v zaselku Podveža v Lučah.  

 
 

Marsikatera od njih je bila že skoraj 
okusila ostre zobe žage in bi 
zagotovo končala v najbližji 
skladovnici drv, če ne bi 
zbirateljska žilica našega 
restavratorja iz Luč to preprečila.  

 
Slika 58: Kašča iz leta 1855 
prenovljena 1987 

 
Pogled na bližnjo kapelico in 
kašče, ki se na hribovski 
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 kmetiji v Podveži kot hiške iz 
pravljice ozirajo proti mogočni 
Raduhi na drugem bregu reke 

Savinje, je kot pogled v 
preteklost, kar še posebej velja 

za izgled in notranjost 
preužitkarske bajte. Obiskovalec 

ima v njej dobesedno občutek, 
da se je čas tu ustavil, tako je do 

zadnje podrobnosti urejena 
njena notranjost.  

 
Slika 59: Notranjost 
preužitkarske bajte 

 
V neposredni bližini je Jože, kot rečeno, postavil tudi kapelico Fatimske Matere 
božje, ki je nekakšna prispodoba 
za prepričanje naših prednikov, ki 
ga nekateri tudi v današnjem 
času še znajo pokazati.  

 
Slika 60: Ob krušni peči je še  
danes najlepše 

 
Naš član pa ni otel pred 
propadom samo omenjenih kašč, 
njegovo delo je tudi obnovljen 
Žagerski mlin v Podvolovljeku in 
pastirski stan na planini Jezerce, 
ki ga je na nadmorsko višino 
1760 m iz planine Podvežak 
preselil kar s pomočjo 
helikopterja in na novi lokaciji poskrbel za njegovo obnovo. 
Občudovanja vredna zbirka našega člana iz Luč torej, ki je očem skrita, a vendar 

 predstavlja neprecenljivo 
vrednost v smislu ohranitve 

arhitekturne dediščine 
našega podeželja in spomina 

na skromnost naših 
prednikov, ki jo nekateri med 

nami še znajo ohraniti in 
negovati tudi v današnjem 

času. 

 
Slika 61: Kapelica Fatimske 

Matere božje iz leta 1750, 
obnovljena leta 2000 

 
 

Franjo Atelšek 
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CERTIFIKATI STARODOBNIH VOZIL NAŠIH ČLANOV 

IZDANI V LETU 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMT 533 De luxe,  
1965, 2500 ccm  
Lastnik: Franc Plesnik 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
MB UNIMOG 421 

1972, 2456 ccm 
Lastnik: Ivan Acman 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MB UNIMOG 40G 
1978, 5675 ccm 
Lastnik: Franc Firšt 
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FIAT 280 
1985, 2428 ccm 
Lastnik: Milan Ferlič  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URAL K 750,  
1968, 750 ccm  
Lastnik: Anton Časl  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BMW R 75/5 
1970, 595 ccm 

Lastnik: Jože Naglič  
 



Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine Zgornjesavinjski starodobniki 
_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Bilten št. 6 

29 

 
 
 
 

 
HONDA CB 400 N 

1980, 381 ccm 
Lastnik: Zoran Podkrižnik  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TOMOS APS 3 
1974, 49 ccm 
Lastnik: Franc Fužir 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NSU LUX 
1954, 198 ccm 

Lastnik: Franc Kolenc 
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Volkswagen 1200 j 
1975, 1192ccm 

Lastnik: Jani Remic 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPEL KADETT 
1976, 993 ccm  
Lastnik: Franc Cajner 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAZDA 1200 
1970, 1169 ccm 

Lastnik: Franc Bakšič 
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SAAB 99 GL,  
1983, 1985 ccm  
Lastnik: Miran Irnar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLKSWAGEN GOLF 
1985, 1588 ccm 

Lastnik: Stanislav Pfeifer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
AUDI 100 LS 
1977, 1984 ccm 
Lastnik: Janko Štruclj 
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MERCEDES 190 D 
1984, 1997 ccm  
Lastnik: Stanislav Tiršek 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCEDES 123  
1978, 1988 ccm 

Lastnik: Darko Denžič 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCEDES 219  
1957, 2195 ccm 
Lastnik: Janez Jevšnik 
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MERCEDES 170 DA 
1952, 1767 ccm 
Lastnik: Janez Jevšnik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CHEVROLET 
SEDAN 
1931, 3182 ccm 
Lastnik: Franc Firšt 
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FORD T 
1922, 2800 ccm 

Lastnik: Franc Firšt 
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