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ZGORNJESAVINJSKIM STARODOBNIKOM OB SEDMI OBLETNICI 

POROČILO PREDSEDNIKA ZGORNJESAVINJSKIH STARODOBNIKOV               
za leto 2012 

 
Minilo je sedmo leto delovanja društva ZGORNJESAVINJSKIH STARODOBNIKOV. 
Zastavljene cilje za leto 2012 smo v celoti uresničili. Delovanje društva je bilo dokaj  
dobro. Za to so zaslužni posamezniki, ki so s  svojo pozitivno energijo prispevali, da 
je delo potekalo v pravi smeri, in naši donatorji, brez katerih ne bi zmogli finančno 
izpeljati glavnih prireditev. V celotnem letu smo izvedli nekaj manj aktivnosti kot v 
preteklih letih. 
Občni zbor smo imeli 3. marca 2012. Po 
planu, sprejetem na občnem zboru, smo v letu 
2012  izvršili naslednje zadane dejavnosti:  
11.–12. februar 2012: na pomoč smo 
priskočili SSK-BTC pri izvedbi Svetovnega 
pokala v skokih za dekleta. Pobirali smo 
vstopnino, nekaj članov je pomagalo pri hrani, 
nekateri člani, ki so tudi člani ZŠAM, so 
pomagali pri urejanju prometa in kontroli 
vstopnic.  
6. maj 2012:  6. Memorial Frenka Slapnika z 
vožnjo po občinah Rečica, Mozirje in Nazarje z 
zaključkom v Lovskem domu LD Rečica ob 
Savinji. 
 
Slika 1: Na žegnanju v Novi Štifti 
 
30. junij 2012: 6. Mednarodno srečanje 
starodobnikov ZGORNJA SAVINJSKA  2012, 
ki je potekalo po občinah Ljubno, Luče in 
Solčava. 
5. avgust 2012: sodelovanje na povorki 52. Flosarskega bala na Ljubnem ob Savinji. 
12. avgust 2012: 5. Mednarodno srečanje Nova Štifta z mašo in blagoslovom. 
Popoldan smo prikazali starodobnike na Lučkem dnevu. 
1. september 2012: društveni piknik v kozolcu pri Brezniku na Prihovi. Vožnje zaradi 
dežja ni bilo. 
21. september 2012: trgatev v Tupelčah na Krasu. 
7. oktober 2012:  tradicionalni obisk Lenartovega sejma in gospe Slatinškove. 
20. oktober 2012: strokovni izlet v Belo Krajino. Ogled muzeja in gradu Podturn v 
Soteski. 
1. december 2012: novoletni zaključek v Lovskem domu LD Ljubno ob Savinji. 
Udeležba posameznih članov na srečanjih, ki jih prirejajo sorodna društva po 
Sloveniji in tujini. 
Udeležba posameznih članov na sejmih doma in v tujini. 
 
Imeli smo osem rednih sej UO in dve žalni seji, kjer so vedno sodelovali tudi člani 
NO. Društvenih sestankov, kjer smo obravnavali društveno in starodobniško 
tematiko, je bilo šest. 
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Pri organizaciji in pripravi mednarodne prireditve je bilo potrebno vložiti veliko truda v 
samo delo in v pridobitev finančnih sredstev, ki smo jih pridobili s članarino,  
donacijami občin, prijavo na razpis za dodelitev občinskih sredstev in donacijami 
podjetij in posameznikov.  Zahvala gre vsem občinam Zgornje Savinjske doline: 
Občini Ljubno, Občini Solčava, Občini Luče, Občini Mozirje, Občini Rečica ob Savinji, 
Občini Nazarje in Občini Gornji Grad.   

Za donacije se zahvaljujemo podjetjem in 
samostojnim podjetnikom: Firšt Rototehnika; 
Zavarovalnica Triglav; BTC Ljubljana d. d.; 
Pfeifer d. o. o.; AM Miklavc tehnični pregledi 
d. o. o.; Davidov hram d. o. o.; KLS Ljubno ob 
Savinji; Goodyear Sava Tires; B/S/H Hišni 
aparati Nazarje; BIOMASA d. o. o. Luče;  
Slikopleskarstvo Špeh; Vulkanizerstvo Novak; 
Voda 902; Invarst Mengeš; Avtoplus Koper; 
Projektivni biro Velenje; West Blue 
SPORTSWEAR Ljubija; SMART 
INDUSTRIES d. o. o. Mirna;  Zadruga 
Mozirje;  
 
Slika 2: Leteča reklama 
 
Ključavničarstvo Kotnik Jože s. p. Ljubno ob 
Savinji; Avtokleparstvo in avtoličarstvo Murko 
Alojz s. p. Ljubno ob Savinji; Gostišče 
Kegljišče, Ermenc Slavko s. p. Ljubno ob 
Savinji; Pekarna Kramer Janez s. p. Gornji 

Grad; Avtopralnica Remic Jože Nazarje;  Mizarstvo-avtoprevozništvo Remic Jani s. 
p. Prihova; Prevozi lesa ETOS-PIC d. o. o. Rečica ob Savinji; Avtoprevozništvo Božič 
Boštjan s. p.  Gornji Grad;  Gradbeništvo-posredništvo Ribežl Samo s. p. Nazarje; 
Avtoprevozništvo Ermenc Vinko s. p. Rečica ob Savinji;  Brinečev kmečki mlin d. o. 
o. Rečica ob Savinji;  Kmečka 
hiša Ojstrica, Plesnik Franci 
s. p. Logarska dolina; 
Transport Češnovar  
Rečica ob Savinji; 
 
Slika 3: Pred Zmajevo votlino 
 
Ambient Forma d. o. o. Izola; 
Transport Miklavc, Vlasta 
Miklavc s. p. Nazarje; 
ČAS LES d. o. o. Mozirje; 
Avtomehanične usluge Bider 
Matej s. p. Rečica ob Savinji; 
Avtoprevozništvo in obdelava 
lesa Černivšek Jože s. p. 
Ljubno ob Savinji; Pekarna Naraločnik Uroš s. p. Ljubno ob Savinji; Avtoprevozništvo 
Koren Pavle s. p. Rečica ob Savinji; Rihter d. o. o. Ljubno ob Savinji; 
Avtoprevozništvo Prislan Matjaž s. p. Ljubno ob Savinji; Jano transport d. o. o. 
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Ljubno ob Savinji; Juvan d. o. o. Ljubljana; Avtoprevozništvo Rakun Stanislav s. p. 
Rečica ob Savinji; Mesarstvo Forti, Forti Ermenc s. p. Ljubno ob Savinji; Žaga TIP 
LES d. o. o. Rečica ob Savinji; Veterina Mozirje; Elektromehanika Franc Ugovšek s. 
p. Ljubno ob Savinji; Avto prevozi Žlebnik Jože s. p. Rečica ob Savinji; VIVAPEN d. 
o. o. Celje; Kovinoplastika Štruclj, Štruclj Branka s. p. Nazarje; AVTO RAKUN, 
Željana Rakun Plešnik s. p. Ljubno ob Savinji; Gostilna Murko, Murko Marija s. p. 
Ljubno ob Savinji; Pekarna Rednak, Rednak Miroslav s. p. Luče;  Kran–Trade, 
Krančič Ivan s. p. Rečica ob Savinji; SILO d. o. o. Trzin; Gorenje notranja oprema, 
Pohištvo Nazarje; Odkup in prodaja lesa Moličnik d. o. o. Luče; Žagarstvo, izdelava 
brun, palet in embalaža, Matijovc Jakob s. p. Luče; Transport Jurjevec Matjaž s. p. 
Rečica ob Savinji; Silvo Učakar in Alojz Krajnc. 
Zahvala vsem malim donatorjem, ki so prav tako prispevali svoj del in omogočili 
izvedbo prireditev.  
Hvala vsem aktivnim članom našega društva in njihovim ženam za  pozitivno 
delovanje in sodelovanje pri društvenih prireditvah in sestankih. 
Hvala vsem članom UO in NO za dobro delo 
v organih društva. Posebej zahvala tajniku 
Mateju Coklinu in blagajniku Silvu Atelšku in 
njunima ženama za razumevanje in pomoč v 
društvu. Kakor vsako leto tudi letos 
izpostavljam nekatere člane, ki so izstopali pri 
delu društva, in jim v zahvalo podajam 
plaketo: 
Franjo Atelšek, Jože Breznik, Darko Denžič, 
Franc Firšt, Janez Jevšnik, Albert Kosi, Alojz 
Krajnc, Jože Marovt, Janko Novak, Janez 
Prislan, Zoran Podkrižnik, Silvo Učakar in 
Srečo Urtelj. Letos smo dodali še dve ženi 
Natašo Coklin in Jožico Atelšek.  
 
Slika 4: Plakat naše osrednje prireditve 
 
Vsem vse čestitke za dobro delo za nazaj in 
za naprej! Prav gotovo si tudi člani NO in UO 
zaslužijo kako pohvalo, vendar imamo tihi 
dogovor, da se sami tozadevno ne 
izpostavljajo. Dozdeva se mi, da je neumestno, da si UO in NO sama delita  
priznanja, upam, da bo članstvo le prepoznalo dobro delo organov društva in 
pripravilo drugo leto ob koncu mandata kakšno zahvalo. 
Da smo glavno prireditev 30. junija 2012 lahko izpeljali, so nam  poleg zgoraj 
navedenih pomagali tudi člani ZŠAM Mozirje in PGD Ljubno ob Savinji. Vsem se 
najlepše zahvaljujem. 
Sodelovanje z zvezo SVS je na zelo dobrem nivoju. Skupno nastopanje društev v 
zvezi SVS do države nam še kar uspeva, še bolj nam uspeva sodelovanje s FIVO 
preko zveze SVS. Skupščina FIVA je bila letos v Münchnu, kje je bila sprejeta 
Torinska listina. Torinska listina poučuje lastnike zgodovinskih vozil naj ohranjajo kar 
največ izvirnosti vozila v delujočem stanju in pri restavriranju, naj dokumentirajo vsa 
opravljena dela na vozilih in le-ta vzdržujejo v uporabnem stanju. Z delom zveze in 
FIVE se lahko seznanjate tudi preko spleta in glasila SVS, v katerega občasno tudi 
mi kaj prispevamo. Po moji oceni je glasilo zelo dobro, da bi bilo še boljše, pa bi 
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morali kaj prispevati tudi vi, člani. V januarju 2012 smo se trije člani našega društva 
udeležili strokovne ekskurzije, ki jo je organizirala zveza SVS, in sicer ogleda zelo 
dobrega muzeja v  Hartbergu v Avstriji, kjer je razstavljenih 
250 različnih vozil. 
 
Za potrebe društvene 
kronike izdaja UO vsako 
leto društveni bilten, kjer 
zapišemo večino 
dogodkov, ki se med letom 
dogajajo v društvu ali 
posameznim članom 
društva, in včasih tudi kako 
zgodovinsko dejstvo. 
 
Slika 5: Tale voda izvira 
samo malo višje 
 
Škoda je, da v bilten piše 
tako malo članov. Večji del bremena je zato na nekaj posameznikih, ki že sedmo leto 
beležimo dogodke v društvu, da ne bi šli v pozabo. Lepo bi bilo, da bi še kdo imel 
korajžo in kaj napisal. NI pomembna oblika, pomembna je vsebina prispevka. Ker 
imamo Mateja, ki vse lepo uredi, to ni problem. Še enkrat se mu zahvaljujem za 
njegovo delo. 

 
Morda sem kaj pozabil, zato 
prosim člane društva, da me 
dopolnijo! 
 
Slika 6: Srečo, a bo vžgal? 
 
Na koncu je moja želja, da bi 
stopili malo bolj skupaj in 
razbremenili posameznike pri delu 
ter s tem bolj enakopravno 
prispevali čas in denar v dobro 
našega društva. Članom, ki nikoli 
ne najdejo prostega časa za vsaj 

malo prisotnosti v društvu, predlagam, da malo preberejo društvena pravila na spletni 
strani www.zs-starodobniki.si, morda bodo potem bolje razumeli pomen druženja v 
društvu. Šteje samo pozitivna energija!  Hvala za pozornost! 
 
 
 
Ljubno, 2. 3. 2013                                                            Predsednik: Ivan Sovinšek 
 
 

http://www.zs-starodobniki.si/
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ŠESTI MEMORIAL FRENKA SLAPNIKA 

Rečica ob Savinji, 6. 5. 2012 

 
Spomladanski izvoz prvo nedeljo v 
maju je vsako leto prav posebno 
doživetje. Pravzaprav je dogodek, 
ki ga obišče največ naših članov. O 
samem programu ni potrebno 
zgubljati besed, saj je že kot 
zvezda stalnica.  
 
Slika 7: Start panoramske vožnje 
 
Najprej nedeljsko kosilo, da malo 
razbremenimo domače 
gospodinjstvo, nato panoramska 
vožnja po bližnji okolici. Postanek nekje v dolini za malo pivo ali kavo, kakor je komu 
drago. Popoldne izmenično nevihte, izmenično žar, delno plohe, delno jabolčnik, pa 
imamo dogajanje popolnoma pod kontrolo in prireditev deloma pod streho. 
 
Prvi izvoz v letu je tudi predstavitev dela ali vsaj kakšnega nakupa v mrtvi sezoni. 
Tudi letos smo na parkirišču opazili par novosti in pridobitev v naši floti. Opazen je že 
tudi velik premik v filozofiji in razmišljanju naših članov. Še kakšno leto nazaj je 

vladalo prepričanje, da je vsaka 
razvalina, da je le primerno stara, 
neprecenljive vrednosti. Tudi ljudje 
so začeli drugače gledati na staro 
šaro pri hiši. 
  
Slika 8: Nedeljsko kosilo 
 
Kar naenkrat je ta šara postala 
vroča roba in, kot je v Zgornji 
Savinjski že pregovorno, smo takoj 
planili v drugo skrajnost – zopet, kot 
že v osemdesetih, smo poskušali z 
malo dela ogromno zaslužiti. 

Kakšno leto je ta sistem zdržal, sedaj pa je že opaziti velik premik na bolje, in sicer: 
ne da kupujemo dražjo robo, temveč da znamo oceniti realno vrednost vozila. Za 
primer vzemimo samo navaden »tribrzinc«, ki ga vsi poznamo in katerega so 
proizvedli na tisoče in tisoče kosov. Pred dobrimi desetimi leti smo jih pobirali iz 
kontejnerjev, pred nekaj leti pa je brihten Zgornjesavinjčan že hotel za kup gnile 
pločevine vsaj petsto ali več evrov. Halo! Tak moped, vrhunsko obnovljen, je bil nato 
na trgu vreden dobrih tisoč evrov (seveda v obdobju debelih krav), obnova pa je tudi 
stala blizu tisoč evrov. Ta ekonomska logika je že sumljivo podobna aktualnemu 
dnevno političnemu razmišljanju. Vendar, kot že rečeno, smo že bolj pri pameti. Malo 
zaradi izkušenj, malo pa tudi zaradi situacije, v kateri se nahajamo. 
 
Matej Coklin         
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ŠESTO MEDNARODNO SREČANJE STARODOBNIKOV – 

ZGORNJA SAVINJSKA 2012 

Ljubno, 30. 6. 2012 

 
UMIVELCA – prosti spis podalpskega motorskega sanjača 
 
Dragi moji oldtajmerski prijatelji, leto je spet prišlo na okoli pa bo treba v roke vzet 
svinčnik al' pa penkalo pa nekaj napisat' o našem 6. Mednarodnem rally-ju. Takšno je 
bilo mnenje na našem prvem sestanku v letošnjem letu pri Petrini na Ljubnem. Tam 
je naša domača gostilna, kjer smo 
vedno dobrodošli. Po vsakem 
sestanku, ko je že debata pod 
točko razno, takrat smo pa vsi kar 
naenkrat z'lo pametni, kako bi naše 
društvo delovalo še bolj fajn.  
 
Slika 9: Šesto mednarodno 
srečanje ZGORNJA SAVINJSKA 
 
Seveda se za to najbolj trudi naš 
Ivo in odbor, je  pa na nas, da bi 
morali tudi mi vsi bolj delovat' v 
dobro društva, saj smo ga za to tudi ustanovili. Seveda so težave povsod, skoraj ni 
društva, da bi kje kaj ne zaškripalo, al' so to gasilci, planinci, jagri, ribiči. No ja, smo 
lahk' še veseli, imamo pa tudi društvo, ki se imenuje Ljubitelji lanskega mošta. Kako 
bi šele mi potem delovali, ko bi bili vedno pod gasom. Odbor je sestavil že tudi plan 
dela, tak' da že vemo, kako bo naš ferajn deloval, samo da bomo letos imeli naš 7. 
rally konec julija, ko bo v Vrbju že stal tudi šotor za Flosarski bal. Ker pa smo na 

sestanku tudi obujali spomine na 
dogodke v lanskem letu, je 
predsednik dal pobudo, da bi se 
nekaj napisalo o umivelci.  
 
Slika 10: Prijava na srečanje 
 
Za tiste, ki še ne veste, kaj bi to 
bilo, bom povedal, da je to zelo 
stara slovenska navada, ki se vrši 
po raznih dogodkih, ki se dogajajo 
pri nas v dolini ali drugod po 
Sloveniji, samo da ji drugje rečejo 
malo dr'gač'. Lani je nam za 6. 
Mednarodno srečanje Zgornja 

Savinjska vreme zelo postreglo, tak' da je b'la kar velika vročina, če se pa spomnite, 
je nas na našem srečanju dež tudi večkrat napral. Sicer pa tak' veste, da smo 
motoristi vsega hudega navajeni, če nismo mokri od zunaj, smo pa od znotraj, pa naj 
bo vreme kakršno koli (se pač držimo flosarskih navad). 
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Na lanskem srečanju, že šestem povrsti, ko smo se spet podali proti Lučam do 
Juvanove žage in njihove hiše, ki je v fazi obnove, so nas lepo sprejeli domači in 
perice, ki so nam na strugi v perišču prikazale, kako se je nekoč pralo perilo. Po 

postanku smo odpeljali proti 
Solčavi do Rinke, kjer smo imeli 
ogled muzeja o Solčavskem in 
degustacijo kmečkih dobrot.  
 
Slika 11: V Juvanovi hiši 
 
Od tam pa smo se vrnili v Luče in 
proti Podvolovljeku, malo više Luč 
pasmo zavili levo na lučko alpsko 
cesto z lepim razgledom na Luče, 
Raduho, Olševo, Komen, Travnik 
in planoto Vežo. Mimo kmeta 

Metulja smo se spustili v dolino Krničkega potoka in naprej do gostilne na Logu v 
Krnici. Tam smo imeli daljši postanek z degustacijo savinjskega želodca, kruha in 
tokca. Imeli smo tudi muziko, kjer smo se ob zvokih domačega ansambla Ojstrica 
tudi zavrteli vsi, ki jih rade pete srbe. Pogled na travnik, kjer smo parkirali, je bil kar 
veličasten. Le lastnik ponosno dejal, da ima danes več plehovja kot trave. Pa še res 
je bilo. Po fešti na Logu pa smo se počasi odpeljali nazaj na Ljubno v Vrbje, kjer smo 
po kosilu imeli še podelitev diplom in pokalov tistim, ki jih je komisija izbrala za 
najlepše na našem srečanju. Po žrebanju srečk in dobitkov pa smo pokale podelili 
tudi vsem udeležencem našega srečanja. Po fešti z ansamblom Zmaji pa so se 
udeleženci srečanja počasi odpeljali vsak proti svojemu domu. Na srečanju so nas 
tudi obiskali starodavni piciklisti iz 
Rovt, da so nam predstavili, na 
kakšnih kolesih so se vozili 
Slovenci nekoč. Eno kolo je bilo 
čudno veliko, tak' da si moral bit' 
akrobat, če si se hotel z njim sploh 
peljat (našemu Damjanu to ni 
uspelo).  
 
Slika 12: Perice na Lučki strugi 
 
Po končanem srečanju in zabavi pa 
se začne tisto ta pravo, po domače 
je to pospravljanje al' pa čiščenje, 
da smo sprav'li veselični prostor v 
tako stanje, kot smo ga dobili. Se ve, da se je to dogajalo naslednji dan, ko je bila 
nedelja. Najprej smo morali mize in klopi pospravit in zložit in odpeljat tja, kjer smo si 
jih sposodili. Nekaj imamo tudi svojih, te pa sta mi pripeljala Srečo pa Zoran pa smo 
se kar lepo namatrali, da smo jih zložili nazaj v mojo drvarnico, kjer imamo lepo na 
suhem deponirane. S'm jih vprašal, al' gremo nazal na Ljubno našim članom 
pomagat pri pospravljanju, pa sta kar naenkrat imela oba z'lo čudne žene. No ja, ena 
od žena je mati županja, bo pa ž' mož vedel, kdo hlače nosi. No, če je pa tako, da so 
že skoraj vse uredili, bom šel sam nazaj v Vrbje. Pa šank smo tudi morali nazaj 
razdreti in vse deske odpeljat' nazaj na Krilezov kozolec. Zraven smo pa še vse smeti 
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pobrali in odpeljali na deponijo. Da pa ne bi bili lačni pa žejni, je nam Ivo pripjelo za 
jest in za pit, zraven pa še sirneka za moč – po vseh teh naporih, ki smo jih bili v teh 
treh dneh od priprave do izvedbein pospravljanja deležni. Vroče je bilo tak', da nismo 
vedli, al' bomo zakuhali al' ne. No ja, potem se je pa začelo. Utrujenost in pijača in 
pomanjkanje spanja so svoje naredili in je našim članom začelo zelo vroče gratvati. 

Zde se naj pa naredi, da še kdo 
od vročine mrkne. Pejmo se 
hladit, saj je voda blizu, je rekel 
Ivo, seveda je Polaški bil za to, 
zraven je pa Frznak rekel, da bi 
ohladitev tudi njemu pasala al' 
prav paršla.  
 
Slika 13: Zadeva sploh ni 
enostavna 
 
No ja, pa so šli v vodo, Ivo bos, pa 
kar v hlačah, da se ja ne bi 
prehladil, una dva bizgeca pa v 

samih gateh. Voda je bla' prenizka pa je Frznaku njegov trebuh po produ rajso. Ivo 
pa bos v hlačah telebne, potem ga je pa koleno bolelo, tako da putika ni imela pri tem 
čisto nič. Seveda s plavanjem ni b'lo nič, bo treba iti do ribiškega doma, do Evice, da 
ji ne bo dolgčas. Vročina je pritiskala, našim kerlcom pa je bilo še kar vroče. Po' pa 
Polaški reče, da pod Kolenčevim jezom je pa zadosti globoka voda. Pemo no plavat, 
da se n' mal' ohladimo. Potem jih je pa peljal s svojim džipom tak' kot bi vozil slalom 
na kol in je seveda smuknu v graben pr' jezu. Potem je pa moral sina poklicat, da ga 
je pršu z bagerjem ven dat'. Šele potem je pa kopanje paršlo na vrsto. Seveda je bilo 
tam polno kopalcev pa mladih deklet, kaj so si ke mislile, da so na najlon plaži. So 
kar zbežale, ko so vid'le naše 
plavalne ase, ko so kar nagi 
poskakali v vodo pod jez. So bili 
tak' razgreti, da je voda okol' njih 
kar zavrela.  
 
Slika 14: Vesela družba na Logu 
 
Seveda smo te dogodke tudi 
poslikali in posneli, zdaj pa še 
mor'mo film narediti, da ga 
pokažemo na lečnem festivalu. 
Tak', da boste vedeli, kaj je to 
umivelca, vam moram povedat', da 
po vsaki dobri fešti, pa naj bo to ohcet, veselica, jajčnca, gavda, fantovščina al' 
praznovanje rojstnega dneva in goda, se naslednji dan mora vse pospravit'. Pijača se 
mora popit', jesti pojest' pa glaže in talerje umit in jih z lepimi umitimi rokami tudi 
vrnit', kjer si si jih sposodil. 
AAAAMEN 
 
Jože Marolt - Pepi 
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52. FLOSARSKI BAL 

Ljubno ob Savinji, 7. 8. 2011 

 
Zgornjesavinjski starodobniki na tradicionalnem Flosarskem balu 2012 
 
Med lanskoletnimi aktivnostmi članov društva Zgornjesavinjski starodobniki je bila 
tudi udeležba na osrednji prireditvi tradicionalnega Flosarskega bala na Ljubnem ob 
Savinji.  
 
 

 
Slika 15: V povorki 
 
Povorko, v kateri prikazujejo 
različne etnografske in druge 
zanimivosti kraja in okolice, so 
zaznamovala tudi naša 
starodobna vozila, ki so na 
podobnih prireditvah vedno 
predmet občudovanja in 
različnih komentarjev, spominov 
in vsega, povezanega s 
starostjo prikazanih starodobnih 
vozil.  

 
 
Kot lahko vidite iz priloženih slik, se je tudi sam ljubenski župan Franjo Naraločnik na 
povorki vozil s čudovitim Firštovim kabrioletom, ki je bil prvi med občudovanja 
vrednimi starodobnimi vozili, s 
katerimi so se v povorki 
predstavili naši člani.  
 
Slika 16: Tudi župan se vsaj 
enkrat letno pelje s spodobnim 
vozilom  
 
Še več poželjivih pogledov in 
občudovanja pa so bila 
prikazana starodobna vozila 
deležna na prireditvenem 
prostoru v Vrbju, kjer so si jih 
lahko obiskovalci tudi od blizu 
ogledali. 
 
Franjo Atelšek 
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SREČANJE IN BLAGOSLOV VOZIL 

Nova Štifta, 12. 8. 2012 

 

 

Tudi lansko leto, drugo avgustovsko 
nedeljo, smo se člani našega društva dobili 
v Novi Štifti pri Gornjem Gradu na že 
tradicionalnem srečanju pri tej božjepotni 
Marijini cerkvi. Tudi tokratnega, že petega 
srečanja se je udeležilo veliko naših članov, 
ki jim je v prvi vrsti postreglo vreme, kar je 
ob tovrstnih priložnostih najpomembnejše, 
saj za naše »starine« kaj drugega kot lepo 
vreme nikakor ni dobrodošla vremenska 
kombinacija.  
 
 
Slika 17: Gospod Ternar so se nas spet 
usmilili, pa še lahko pridemo 
 
Ne glede na okoliščine, ki nam jih je 
podarila mati narava, je bilo tudi to srečanje 
bogato kot vsako doslej. Ni bilo sicer 
kakšnega bogastva v materialni obliki, bilo 
pa je ponovno vsebinsko polno doživetje za 
vse udeležence.  
 
Najprej nas je pri sveti maši nagovoril novoštiftnski župnik Alojz Ternar, ki ga imamo 
že kar za svojega, saj nam vedno pove kakšno vzpodbudno misel na temo 
potrpežljivosti, vztrajnosti, spoštljivosti, zaupanja, ki jo kot napotek za vsakdanje 
življenje prav lahko povežemo tudi z dejavnostjo ohranjanja in vzdrževanja naših 

starih prevoznih sredstev. Tudi 
pri restavriranju, popravilu in 
ostalih delih na starodobnih 
vozilih je namreč potrebno imeti 
zvrhano mero potrpežljivosti in 
vsega zgoraj naštetega, pa še 
kaj za povrh.  
 
 
Slika 18: Vrvež v Novi Štifti je 
vsako leto večji 
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Kot vedno je g. Ternar po maši tudi 
blagoslovil naše jeklene konjičke. Vsako 
novoštiftnsko srečanje – in tudi to ni bilo 
izjema – pa je poznano tudi  po pravi kmečki 
malici v obliki zgornjesavinjskega želodca, 
domačega kruha in tolkca, kar je preverjeno 
najboljša kombinacija na temo kulinarike v 
okolju, iz katerega izhaja večina naših 
članov. Počasi to spoznavajo tudi številni 
naši prijatelji od drugod, ki se udeležujejo 
naših srečanj.  
 
 
Slika 19: Prava paša za oči;  
Chevrolet Sedan, 1931  
 
 
Vendar z malico še ni bilo konec druženja, 
saj so se številni podali še na panoramsko 
vožnjo čez Črnivec, kjer jih je v znanem 
gostišču čakalo okusno kosilo, in Kranjski 
Rak v dolino Podvolovljeka in v Luče, kjer so 
ravno tega dne potekala zaključna dogajanja 
tradicionalne prireditve Lučki dan.  
 

 
Naši »oldtimerji« so bili s svojimi zloščenimi 
starodobnimi vozili deležni kopice 
radovednih pogledov številnih udeležencev 
tamkajšnjega dogajanja.  
 
Slika 20: Takle je bil moj, samo zelen … 
 
To je bila tudi zadnja postaja na lanskem 
avgustovskem srečanju društva 
Zgornjesavinjski starodobniki, na katerem 
smo bili glede na tradicionalno prijetno 
vzdušje med udeleženci najbrž vsi enotni, 
da se letos ponovno vidimo v Novi Štifti.   
 
Franjo Atelšek 
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JESENSKI PIKNIK  

Prihova, 1. 9. 2012 

 
Vreme bo stoodstotno slabo, so 
napovedovali meteorologi, kaj pa 
vsakoletni jesenski piknik? Bogate 
prognoze na področju organizacije 
raznoraznih piknikov, obletnic ali 
kakršnega koli že slavja pravijo, da 
bolj zadevo prestavljaš, slabše je. 
Prvi datum je najboljši datum, kot 
je prvi kupec najboljši kupec, ali če 
aktualiziramo – prvi kupec je 
dandanes edini kupec.  
 
Slika 21: Na Trsatu smo tudi ribarili 
 
Torej, datuma piknika nismo hoteli, 
vremena pa mogli prilagoditi, torej smo prilagodili tisto, kar smo lahko. Prireditveni 

prostor. Odločitev, ki se je ponujala, 
je bila pravzaprav logična. Če bo 
dež bomo rabili streho.  
 
Slika 22: Da ne bo boben masten 
 
Pravzaprav veliko streho; in smo jo 
tudi našli. Gostoljubje nam je 
ponudil naš član, dežurni pek na 
piknikih in sploh zelo uporaben in 
ustrežljiv mož, Jože Breznik. V 
velikem, z lepimi stavami drv 
obloženem kozolcu, smo postavili 
nekaj gasilskih garnitur in kakšen 

sod. In kraj zločina je bil pripravljen. Malo višje, pod napuščem strojne lope, smo 
zložili improvizirano »ćevabđinico« 
in – naj se igre začnejo.  
 
Slika 23: Vesela družba pod 
kozolcem 
 
Končni rezultat: znotraj zmočeni 
večinoma vsi, zunaj namočen 
skoraj nobeden. Ocena prireditve: 
zelo uspešno.    
 
Matej Coklin 
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TRGATEV TERANA NA KRASU 

 
Tupelče, 21. 09. 2012 
 
Navdušenje trgačev terana iz 
društva ZGORNJESAVINJSKIH 
STARODOBNIKOV  ne upada. 
Zato smo se konec septembra z 
avtobusom Karla Čoparja 
ponovno odpravili na Kras, 
natančneje v Tupelče, na tretji 
tradicionalni dan trgatve k Tonetu 
Abramu.   
 
 
Slika 24: Ena gasilska iz 
vinograda 
 
 
 
Na pristni kraški  domačiji sta nas že v tretje pričakala Tone in sestra Erna z obilnim 
zajtrkom z dodatkom, tako da smo polni energije lahko pričeli s trganjem grozdja  z 
žlahtnih trt teranovke. 
 

Trgatev je bila kar zahtevna, ker je suša 
naredila svoje in zato grozdi niso bili zelo 
obilni. Pridno smo trgali in se krepčali s 
teranom, tako da nam moč ni pošla. 
Pripovedovanje šal in raznih dogodivščin 
nam je dajalo toliko spodbud, da smo 
preživeli čas trgatve skoraj prehitro. Po 
dobrih štirih urah trganja smo se  usedli za 
mizo h kosilu.  
 
 
Slika 25: Takle bo pa drugo leto 
 
 
Po odličnem kosilu in pristnem teranu smo 
se zopet odpravili v vinograd in trgali do 
večera. Trgatev  smo končali rahlo utrujeni, 
a vedri. Po pristni primorski večerji  smo s 
kozarcem rujnega, pesmijo in harmoniko 
zaključili dan, se poslovili od prijazne 
kraške kmetije z željo, da še pridemo, in se 
nato  odpeljali domov. 
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Še nekaj strokovnih o teranu, kot jih najdemo v Wikipediji:  
»Kraški teran je kakovostno rdeče vino. Pridelujejo ga na Krasu iz trte refošk 
(imenuje se tudi teranovka). Zaradi kraške prsti dobi značilen okus, v primerjavi z 
drugimi vini pa vsebuje velik odstotek mlečne kisline.  
Po nekaterih raziskavah deluje kraški teran zdravilno na človeški organizem: kot 
antioksidant, kot sredstvo za zaviranje slabokrvnosti (vsebuje veliko železa), kot 
sredstvo za zaviranje arterioskleroze 
in sredstvo za zniževanje LDL 
holesterola v krvi (v barvilu).  
 
Slika 26: Predaja naše promocijske 
literature 
 
Domovina kraškega terana, vina 
kraškega vinorodnega okoliša, leži 
med Tržaškim zalivom in Vipavsko 
dolino z nadmorsko višino okoli 300 
m, ostrejšo klimo, ter terro rosso, 
bogato s silikati in železom. Vse to 
se odraža v polnosti, kislini in 
visokem ekstraktu kraškega terana. 
Je visoko kvalitetno suho vino, karminasto rdeče barve z veliko vsebnostjo mlečne 
kisline, ki je proizvod jabolčno mlečnega vrenja, ter z nizko stopnjo alkohola. Njegove 
odlike se kažejo tudi v izrazitem sadnem okusu, ki spominja na maline ali ribez, ter v 
visokem ekstraktu, polnosti in harmoniji. Zdravniki ga priporočajo bolnikom s premalo 
kisline, slabokrvnim in rekonvalescentom. Kislina blagodejno vpliva na prebavila in 

pospešuje tek. Postreže se ga h 
gurmanskim jedem, mesu na 
žaru, pršutu, divjačini in pikantnim 
sirom. Teran je vino, ki se 
praviloma ne stara in ga je 
najbolje uporabljati v tekočem letu 
od proizvodnje dalje. Iz njega 
ponekod izdelujejo tudi teranov 
liker.« 
 
Slika 27: Kje smo pa zdaj v eni 
luknji? 
 
»Kraški Teran ni težak niti gost, ni 
trpek niti tolst, ni mehak niti 

mlahav, ni top niti mrtev, ni zagaten niti plehek, a tudi ne nežen ne sladek. Kraški 
Teran je poln in močan, je vonjav, cvetek in rezek, je krepak in jeklenast, je čil in poln 
življenja, svež pršiv in ščegetljiv, temnobojen in rubinasto leskeč« (Maximilian 
Ripper). 
Tonetu Abramu se člani ZGORNJESAVINJSKIH STARODOBNIKOV najlepše 
zahvaljujemo za pomoč – donacijo vina za našo tradicionalno srečanje starodobnih 
vozil ZGORNJA SAVINJSKA 2012! 
 
Ivan Sovinšek 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rde%C4%8De_vino&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vino
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kras_(podro%C4%8Dje)
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vinska_trta
http://sl.wikipedia.org/wiki/Refo%C5%A1k
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prst_(pedologija)
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mle%C4%8Dna_kislina
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sl.wikipedia.org/wiki/Antioksidant
http://sl.wikipedia.org/wiki/Anemija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Fe
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arterioskleroza&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Holesterol
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEa%C5%A1ki_zaliv
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vipavska_dolina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vipavska_dolina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jerovica
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ribez
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slabokrvnost
http://sl.wikipedia.org/wiki/Meso
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDar&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%A1ut
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Divja%C4%8Dina&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Liker&action=edit&redlink=1
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STROKOVNA EKSKURZIJA 
   
Bela Krajina 20. oktober 2012 
 
Zarana smo sedli na avtobus, ki nas je pobiral po Zgornjisavinjski dolini, na 
Vranskem in na Viru pri Domžalah. V odličnem vzdušju smo se odpeljali po avtocesti  
mimo Ljubljane  na Dolenjsko. V Novem mestu smo naredili krajši postanek in se 
okrepčali s sendviči, vodo in kavo. 

Pot smo nadaljevali proti Dolenjskim 
Toplicam in v Sotesko na ogled ostanka 
gradu Podturn, kjer je v grajski konjušnici 
tudi del muzeja. Muzejska zbirka je v 
pretežni lasti Tehničnega muzeja iz Bistre 
pri Vrhniki, posamezni eksponati so tudi last 
Berlinskega muzeja. Ostanke gradu, 
njegovo zgodovino in muzej nam je slikovito 
prikazal vodnik iz TIC Dolenjske Toplice. Po 
končanem ogledu smo pot nadaljevali po 
cesti »partizanki« v Belo Krajino v Lokve pri 
Semiču. 
 
Slika 28: Ostanki gradu Podturn 
 
V Lokvah nas je pričakal Janez Lozar 
predsednik  Oldtimer cluba Bela Krajina, ki 
nas je po pozdravu odpeljal do spomenika 
legendarnemu komandantu Francu 
Rozmanu Stanetu. Janez nam je na kratko 
opisal pomen spomenika, kjer je bil smrtno 

ranjen legendarni komandant. Nato nas je predsednik povabil k sebi na dom, kjer so 
nas za pogrnjeno mizo z enkratno pogostitvijo čakali še nekateri člani njihovega 
društva z ženami. Nato se nam je na avtobusu  pridružil predsednik Janez Lozar, ki 
nas je spremljal na preostali poti po Beli Krajini in nam marsikaj pokazal in razložil. 
Od Lozarjevih v Lokvah smo  
nadaljevali vožnjo v  Črnomelj, 
kjer smo si ogledali trški del in 
arheološke izkopanine, ki so 
pod učilnico pri župnišču. Farni 
župnik nam je slikovito 
predstavil pomembna odkritja 
izkopanin iz preteklih obdobij. 
Sledilo je dobro in poceni kosilo 
v prijetnem gostišču Müller. 
 
Slika 29: Zavezniški DC-3 
  
Po kosilu smo se odpeljali na 
ogled zasebne zbirke 
starodobnih vozil člana Oldtimer 
cluba, Staneta Pezdirca, v Griblje, kjer smo bili po ogledu zanimive zbirke zopet 
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pogoščeni. Nato smo se Stanetu Pezdircu in prisotnim članom belokranjskih 
starodobnikov najlepše zahvalili za gostoljubnost in nadaljevali pot do letala Douglas  
DC-3, ki je razstavljeno na hribčku nad partizanskim letališčem. Delovalo je na 
osvobojenem ozemlju med drugo svetovno vojno, kjer so Angleži in Američani 
dovažali pomoč partizanom, odvažali so pa težko ranjene partizane in posadke 

angleških letal, ki so 
strmoglavila na ozemlju 
Slovenije. Po ogledu letala 
smo nadaljevali pot skozi 
Metliko v Krmačino k  
Vinarstvu Prus Jože. 
 
Slika 30: Linija … 
 
V kleti Vinarstva Prus smo po 
mojem mnenju in po mnenju 
mnogih doživeli do sedaj 
najboljšo degustacijo vin v 
Sloveniji in tudi tujini.  Gospod 
Jože Prus nam je najprej 
predstavil njihovo klet na filmu, 

nato pa še pri osebnem ogledu. Vse skozi smo uživali, s kakim navdušenjem Jože 
pripoveduje o svojih zmagah: kako je gradil klet, kako je povečeval vinograd, kako 
zori svoja prečudovita vina in kdo vse ga kulturno pije. Največje presenečenje pa je 
bila sama degustacija vin. Že kar malo žejni in željni vina smo po ogledu kleti prispeli 
za velikansko mizo, ki sprejme za cel avtobus degustatorjev. Na mizi je imel vsak 
udeleženec pred sabo tri različne kozarce za degustacijo vin, iz katerih smo nato na 
komando Jožeta Prusa ocenjevali čistost, aromo in okus vina. Neumorni govorec 
Jože je do kraja prijetno poučeval, kako se degustacija pravilno izvede. Z dodajanjem 
šaljivih vložkov in vinom je vse prisotne skoraj začaral.  
Degustirali smo petero različnih vin, 
v presledkih pojedli  Belokranjsko 
pogačo, tako da nam je popoldan 
minil ne da bi se zavedli, da je že 
večer.  
 
Slika 31: Ogled prekrasne zasebne 
zbirke 
 
Nato smo za domov kupili nekaj 
vina in medu. Vzdušje je bilo 
popolno, zato smo morali dati še 
vsak za steklenico in jo med 
prijatelji tudi popiti.  Poslovili smo 
se od Prusovih z željo, da še kdaj 
doživimo tako popolno degustacijo vina. Vinar Jože Prus je eden najžlahtnejših 
vinarjev v Sloveniji in tudi v svetu. Vinski heroj za vse čase, trikrat vinar leta v 
Sloveniji in že se kaže, da bo tudi v četrto, trikrat svetovni šampion z ogromno zlatimi 
in srebrnimi medaljami in drugimi priznanji. Niso štirinajst dni za našim obiskom veliki 
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možje šaljivosti: Tof, Šraufenciger, Sašo, Toni in drugi zastonj izbrali lokacije 
Vinarstva Prus za ustanovitev Slovenskega društva šaljivcev.  
Skoraj malo pozno smo se veselo razpoloženi odpeljali zadnji dogodivščini – večerji 
in druženju na Turistični kmetiji Simonič v Drašiču pri Metliki – naproti, kjer nas  je   
gospodar sprejel pri zunanjih  
sodih, v katerih nikoli ne zmanjka 
vina. Postreženi smo bili s kupico 
vina in Belokranjsko pogačo.  
 
Slika 32: Ovekovečenje 
meddruštvenih stikov  
 
Po izrečeni dobrodošlici  smo 
odšli na večerjo in po večerji smo 
se še malo zabavali. Igrali so 
nam domači muzikantje. Med 
muziko je bilo kar nekaj šaljivih 
prigod in pripovedi o dogodkih iz 
okolja Drašičev. Ena najbolj 
zanimivih je, kako polnijo vaško klet, kjer so vsi vaščani člani, in pravila, kako jo lahko 
izpraznijo. Skupno klet imajo za družabnosti in srečevanje. Vsak član ima svojo 
registracijo, kjer se zaznamuje vse: koliko vina je v klet prispeval in koliko je iz nje 

porabil. Torej čisti računi dobri 
prijatelji! Po nekaj plesih in dobri 
kapljici smo bili že kar utrujeni, 
tako da smo morali na pot proti 
domu. Poslovili smo se od 
gospodarja in ostalih domačih, 
navdušeni, da nam je bilo lepo. 
 
Slika 33: Od vsega dobrega 
zmatrani 
 
Od predsednika belokranjskih 
starodobnikov Janeza Luzarja 
smo se poslovili takoj po večerji. 
Najlepše smo se mu zahvalili za 
čas in dobrote, ki jih je delil z 

nami. Povabili smo ga, naj pripelje člane svojega društva na ogled naše doline, da 
poskušamo povrniti gostoljubje. Ko smo bili na poti domov potrebni postanka v 
Ivančni Gorici na črpalki, nam je še kako prav prišla Janezova popotnica z odličnim 
vinom – tudi kapljice ga ni ostalo. 
Srečno smo prebili dan, vsi zadovoljni in zdravi smo se vrnili domov. Verjamem, da si 
vsi, ki smo bili prisotni na tem strokovnem izletu, želimo, da bi bilo vedno tako lepo. 
 
Ivan Sovinšek 
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KRAJNC IVO (Elčijev) – 80 let 

 
Ivan Krajnc, Ivo, je bil rojen 26. decembra 
1932 na Ljubnem ob Savinji. Mlada leta je 
preživljal v času nastajanja in trajanja 
svetovne krize in druge svetovne vojne. Kot 
deček je v hudih časih okusil strah in trepet 
pred okupatorjem, prizadela ga je izguba 
očeta, po vojni pa mu tudi ni bilo lahko. Kot 
petnajstletni deček se je učil v domači 
delavnici za ključavničarja.  
 
Slika 34: Krajnc Ivo  
 
Delavnica je bila takrat krajevno podjetje. Po 
opravljenem zaključnem izpitu, ki ga je 
opravil na Fali pri Mariboru, se je zaposlil v 
Elektrarni Velenje, nato pa v domači 
delavnici, kjer so takrat opravljali veliko 
različnih ključavničarskih del za potrebe 
krajanov Ljubnega in širše. Poznani so bili 
Elčijevi štedilniki. Leta 1958 je prevzel 
domačo ključavničarsko delavnico in ostal zelo uspešen samostojni obrtnik vse do 
upokojitve. Sedaj uživa zasluženo pokojnino. 
 
Po vojni je s prijatelji večkrat razmišljal, kako priti do motornega kolesa. Ker pa ni bilo 
denarja je vse ostalo le pri željah.  Leta 1956 je opravil vozniški izpit za motorno kolo 
in leta 1959 še za osebni avto. V petdesetih letih je najprej velikokrat popravljal razne 

defekte in poškodbe na motornih kolesih 
prijateljev in sokrajanov. Prijatelju Alojzu 
Papežu je v tistih časih pomagal obnoviti in 
predelati motorno kolo Victoria KR 20 LN, 
letnik 1939. Predelave starejših motornih 
koles v novejše so bile takrat kar pogoste. 
Victoriji so predelali  prednje in zadnje toge 
vilice v vzmetne, v predhodnice teleskopskih 
vilic. Narejena je bila tudi nova zaščita 
pogonske verige in nova prednja luč po 
vzorcu Jave. Slika predelanega motornega 
kolesa Victoria KR 20 LN iz leta 2006 je v 1. 
biltenu (slika št. 9).  
 
Slika 35: Krajnc Ivo pred dirko;  
vozi Puch 250 SGS 
 
V tem času si je tudi sam kupil motorno kolo 
Victoria KR 20 LN, letnik 1938, na štiri 
prestave, kar je bila redkost, ker so imele 
Victorie tega tipa v večini primerov tri 
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prestave.  Po prodaji Victorie si je kupil Motorno kolo HOREX Regina 350, letnik 
1951, katerega je vozil do leta 1962, ko si je kupil svoj prvi rabljeni osebni avto Fiat 
600, katerega je vozil do leta 1967. Takrat je kupil novega Fička Zastava 650.  
Medtem je bil lastnik še dveh Puchov 250 SGS, od katerih je enega predelal  za dirke 
v športnega Puha 250 SGSS.   
Ivo je soustanovitelj AMD Gozdar Ljubno ob Savinji (1957–1971), kjer je krajši čas pri 
društvu opravljal funkcijo predsednika in inštruktorja avtošole. Društvo Gozdar je 
imelo tudi sekcijo dirkačev z motornimi kolesi, ki so se udeleževali dirk po Sloveniji.  
 
Slika 36: Dirka na Črnivec 24. 
7.1960. Člani AMD Ljubno ob 
Savinji: IVAN KRAJNC (85) 
Horex Regina 350 (4. mesto), 
FRANC PAPEŽ (20) Puch 250 
SGS (2. mesto), STANE BOLKO 
(61) Puch 175 in ALOJZ 
ERMENC (87) Horex Rezident 
350 (3. mesto). 
 
Tako je tudi Ivo dirkal s HOREX-
om, Puch-oma 250 SGS in 
SGSS na dirkah v Kamniku, 
Škofji Loki, Murski Soboti, Novi 
Gorici, Velenju in drugje vse do leta 1962, ko je zaradi družine opustil nevarni šport. 
Fotografiji iz tistega časa sta objavljeni v 1. društvenem biltenu (slika št. 15 z 
motornim kolesom Puch 250 SGS in slika št. 18, kjer je slikan z društvenimi prijatelji, 
dirkači, po dirki na Črnivec, 24. 07. 1960, na motornem kolesu HOREX Regina 350 
(štartna št. 85)). Zadnje dirke v slovo od dirkališč se je udeležil v Novi Gorici, kjer je 

zasedel četrto mesto. V društvu 
AMD Gozdar je prejel za svoje 
delo tudi priznanja. 
 
Slika 37: Ivo pomagaj nekaj je 
narobe; pred takšnim mojstrom 
tale vplinjač nima skrivnosti. 
 
Ko je padla ideja za ustanovitev 
Društva ZGORNJESAVINJSKI 
STARODOBNIKI je bil  takoj za 
akcijo. Torej je soustanovitelj 
društva, v katerem je bil kot 

starosta izvoljen za predsednika disciplinskega razsodišča. Kot enemu od 
najstarejših članov mu je pripadla čast, da je prvi razvil društveni prapor.  
 
Od  ustanovitve društva leta 2006 je aktivno obnavljal svoja motorna kolesa. Najprej 
je delno obnovil BMW R 26,  letnik  1956, nato pa popolnoma obnovil BMW R 25, 
letnik 1950, in HOREX Regina 250, letnik 1952. Vedno je pripravljen pomagati 
sočlanom z nasveti iz svojih bogatih preteklih in sedanjih izkušenj. Do sedaj se je 
udeleževal več starodobniških srečanj po Sloveniji in prepričan sem, da bo tako tudi 
naprej. Najraje se pelje na srečanje starodobnikov v Šmartno ob Paki in v Črno na 
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Koroškem. Z veseljem se udeležuje 
domačih društvenih srečanj članov, ki 
potekajo v raznih oblikah skoraj vsak 
mesec v letu. 
 
 
Slika 38: Na letošnjem blagoslovu v Novi 
Štifti         
 
 
Ivo je ljubitelj narave in divjadi. Dolga leta 
je tudi član Planinskega društva in 
Lovske družine Ljubno ob Savinji. Kot 
lovec je s pravilnim odnosom do lova in 
spoštovanjem lovskega etičnega kodeksa 
vzor mladim lovcem. Za svoje neumorno 
delovanje v lovski družini je prejel veliko 
priznanj in odlikovanj, med katerimi je 
najžlahtnejši red za lovske zasluge 1. 
stopnje LZ Slovenije, katerega premore 
le peščica lovcev v Zgornji Savinjski 
dolini. 
    

 
 
Slika 39: V povorki na 52. 
Flosarskem balu; na motorju še 
vedno sedi vzravnano kot 
mladenič     
                                                                  
Našemu prijatelju in članu ZS 
Ivanu Krajncu, Ivu, želimo člani, 
da bi bil še mnogo let veder in 
čil med nami in da bi skupaj 
prevozili še veliko kilometrov, 
obujali spomine, spoznavali 
nove prijatelje in zelo dobro vsi 
skupaj negovali naše 
starodobne motorne konjičke in, 
seveda, pozitiven pogled na svet! 
 
 Ivan Sovinšek 
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MERCEDES "PONTON" 219 

Obnova (še enega) mercedesa, Janez Jevšnik 
 

Znamka: MERCEDES BENZ 
Leto izdelave: 1957 
Model: 219-W 105 
Št. valjev: 6 
Prostornina: 2195 ccm 

Slika 40: Izgled ob nakupu 

Uresničila se mi je dolgoletna 
želja, da sem s pomočjo prijateljev 
leta 2010 dokončal dolgoletno 
restavriranje Mercedesa 170. In 
kaj sedaj? Iskati sem začel nov 
izziv. 

Ob obisku naših oldtimerskih kolegov na avstrijskem Koroškem pozno jeseni sem 
izvedel, da se v Rudenu prodaja nek star mercedes. Niso natančno vedeli, kateri 
model naj bi to bil. Takoj smo si ga šli pogledat. Vozilo je bilo shranjeno v nekem 
gospodarskem poslopju na kmetiji. Avto je bil na debelo pokrit s prahom in senom, 
vendar mi je bilo takoj jasno, da je model zanimiv. Po natančnem pregledu 
strokovnjaka Silva, ki je bil hvala Bogu z nami, smo ugotovili, da vozilo ni v slabem 

stanju, čeprav smo v njem naleteli 
na kurje gnezdo in jajca. Poiskal 
sem lastnike, s katerimi smo se 
začeli pogajati za ceno. Našli so 
se tudi stari ključi. Lastnik mi je 
zagotavljal, da je bil avto ves čas 
vozen, ker so z njim vozili 
mladoporočence. Nato je počival 
10 let.  

Slika 41: Prihod v delavnico 

 

Ko smo se po nekaj tednih le dogovorili za razumno ceno, sem se odločil za nakup. 
Predloženi so bili tudi vsi dokumenti o vozilu od prvega lastnika z Dunaja do 
zadnjega iz Rudena (Typenschein). Vozilo je bilo pred davnimi leti enkrat že 
obnovljeno. Lastnik mi je zagotovil, da mi bo do prevzema avta omogočil tudi 
preizkusno vožnjo. Tako je tudi bilo. Ko sem prišel po avto, me je čakal parkiran in 
opran. Motor je deloval, zavore so bile brezhibne. Takoj sem se popeljal po okolici in 
ugotovil, da je vožnja z njim zelo udobna, saj naj bi nekoč veljal za  luksuzen avto. 
Naložili smo ga vlečno vozilo in ga odpeljali. Razložili smo ga na parkirišču ob glavni 
cesti. Zadnji kilometer in pol sem avto sam odpeljal domov v garažo. 
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Naslednje dni sem začel z 
natančnim pregledom vozila in 
ugotovil, da ga bomo morali, kljub 
njegovemu dobremu izgledu, 
kompletno razstaviti in obnoviti.  

Slika 42: Mojster Silvo se je že 
lotil dela  

Po končani zimi sem spomladi 
leta 2011 počasi začel s pripravo. 
Prva faza je bila demontaža vseh 
okrasnih letvic, odbijačev 
kompletno, maske, žarometov in 

ostalih luči. Sledila je demontaža kljuk in notranje opreme, tapeciranih oblog in 
armaturne plošče. Avto je bil pripravljen za v delavnico za nadaljnjo demontažo. Tam 
smo demontirali vrata, blatnike in vsa stekla.  

Slika 43: Še malo pa bomo začeli 
kitati in barvati 

Takoj zatem smo se lotili 
demontaže motorja in menjalnika, 
kar sem kasneje odpeljal 
k mehaniku Sašu, strokovnjaku za 
mercedesove motorje. Pričeli smo 
s sanacijo karoserije, ki je bila na 
določenih točkah še kako 
potrebna. Kljub starosti vozila so 
bili podi zdravi, potrebni le 
temeljitega čiščenja in zaščite. Večji problem so bili le sprednji stebrički in prednji 
notranji blatniki, ki jih je Silvo uspešno obnovil. Izdelal je nove stebričke in zamenjal 
del pločevine na notranjih blatnikih. Zelo zanimiva ugotovitev je bila, ko smo 

pregledali karoserijo in določene 
dele (speskane blatnike), da avto 
kljub svoji starosti ni bil nikoli 
karamboliran, kvečjemu je doživel 
nekaj prask in manjših udarcev po 
pragih in blatnikih. Po grobi 
sanaciji karoserije smo začeli s 
pripravami za kitanje in barvanje. 

Slika 44: Motor je po temeljitem 
posegu že kot nov 

Na vrsto je prišel motor. Prvi šok 
je bil, ko smo sneli glavo motorja, 

poškodovano tesnilo. To je bil znak za nova presenečenja, in sicer za poškodovane 
ležaje na ojnicah. Izvlekli smo bate. Ugotovili smo, da so bili že zamenjani, saj so bili 
kot novi, kar je pomenilo, da je bil po njihovi zamenjavi avto zelo malo v uporabi. 
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Problem pa so bili seveda cilindri, ki jih je poškodovala hladilna tekočina. "Nagrizeni" 
so bili do takšne mere, da je bilo potrebno tretje brušenje. Iskati sem začel nove bate, 
kar pa je pomenilo ogromen strošek. Iskal sem pri različnih proizvajalcih in 
dobaviteljih in nazadnje le našel v Nemčiji pri nekem manjšem izdelovalcu batnih 
obročkov komplet batov po zelo ugodni ceni. Nabavil sem še nove ležaje, komplet 
tesnil in puše za ojnice. Po vseh brušenjih je bil motor nared za sestavo. Tudi 
menjalnik smo pregledali, vendar ni bilo z njim nič narobe. 

Na vrsto so prišle zavore in diferencial. Tega se je seveda lotil kolega Jože Završnik. 
Bila je potrebna kompletna obnova zavornega sistema, zamenjava semeringov na 
osovinah in diferencialu. Še veliko manjka, vendar smo že zelo daleč. Pripravljamo 
ga za lakiranje. V vmesnem času sem pripravil masko in odbijače za kromiranje. 
Žarometi, okrasni obroči in ostala svetila so bila v tako dobrem stanju, da so bila po 
čiščenju in kromiranju spet kot nova. 

Slika 45: In po dolgem čakanju 
izdelek kot se šika 

Napočil je trenutek – avto gre 
v lakirnico. Barvo sem izbral v 
mercedesovi paleti, vendar ne 
barve, ki je bila na novem 
vozilu. Ta je bila siva in po 
mojem okusu ni bila najbolj 
domiselna za ta model. Zaradi 
tega je bil verjetno že ob prvi 
obnovi barvan s svetlejšo 
rjavooranžno barvo. 

Po nekaj dneh se je avto vrnil iz lakirnice in – res je lep. Pričeli smo z montažo. Avto 
dobiva zopet obliko. Tudi motor smo že vgradili. Potreben je bil samo še prvi zagon. 
To je uspešno opravil mehanik Sašo, ki ga je obnovil, in že smo se malo zapeljali. 

Avto je zopet v domači garaži in čaka na dokončanje notranjosti in na pomlad, ko bo 
dobil registrske tablice. 

Janez Jevšnik   
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DRUŠTVENA KRONIKA 
 
Spominjali se bomo 
 
V letu 2012 je naše društvo izgubilo dva dolgoletna prizadevna člana. Spomladi nas 
je zapustil Vojko Slapnik z Ljubnega, jeseni pa Jože Strmčnik iz Luč. Ne bomo ju 
pozabili. 

Vojko Slapnik                                                            Jože Strmčnik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leto 2012 pa ni bilo samo tragično. Dva člana sta dobila novo potomstvo. Janezu 
Goveku se je rodil Nace, Alojzu Zamerniku pa Tine. Držimo pesti, da ne bosta dolgo 
zgolj podporna člana. 
 
       Nace in Janez Govek                                                           Tine Zamernik 
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FOTO & VIDEO MIKLAVC 

 
Miklavc press (utrinki ob dogodkih) 

 

 
 

Slika 46: Ko pogledi spregovorijo 
 

 
 

Slika 47: Ivo, saj si kot Jurij Gagarin, še sreča, da te po motorju spoznam …  
(Miklavc Press) 
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NOCKALMSTRASSE IN BELJAŠKI FAHRZEUGMUSEUM 

(»Zrelaki« ponovno v akciji)  

 
Po več kot uspeli lanskoletni odpravi sedaj že svetovno znanih »Zrelakov« smo se 
njihovi člani letos zopet odpravili na t. i. strokovno ekskurzijo. Za nasvet glede trase 
sem se obrnil na velikega poznavalca enodnevnih izletov v bližnje neznano, 
strokovnjaka in izvedenca s področja sodobne kulinarike v sosednji državi kot tudi 

ljubiteljskega enologa, prav tako 
z avstrijsko diplomo, občasnega 
najboljšega muzikanta med 
smučarji in tudi najboljšega 
smučarja med muzikanti, 
podžupana Solzbacha – 
Ložečkega Aleša.  
 
Slika 48: Praznično okrašen 
Feldkirchen 
  
Kot je po novem v Solčavi v 
navadi, sva se usedla v Rinko in 
čakala, da se rodi ideja. In se 

tudi je! Moja želja je bila videti kak lep prelaz oziroma se peljati z avtom preko 2000 
m visoko, nato pa si ogledati še kakšno lepo starodobniško zbirko. Ruto sva 
zasnovala takole: preko Pavličevega do Kaple, mimo Celovca do Feldkirchna, skok v 
levo do Badkleinkichna, nato na prelaz Tuhrner hohe, povratek nekaj kilometrov v 
dolino in po slikoviti visokogorski cesti, imenovani Nockalm Strasse, prečkanje 
narodnega parka in sestop na Tauern Avtobahn. Sledil naj bi povratek do Beljaka, 
ogled muzeja vozil, nato vožnja ob Vrbskem jezeru skozi Velden do Celovca in 
vrnitev domov. 
Triindvajsetega maja smo opravili z jutranjo kavico na krajevno običajen način, takoj 
nato pa krenili proti Železni kapli. Tam smo se ustavili zgolj za nakup vinjete in pot 
nadaljevali proti Celovcu. Avtocesto smo zapustili malo naprej od Celovca in skozi 
praznično okrašen Feldkirchen 
pot nadaljevali do Bad 
Kleinkirchna. Malo smo si 
ogledali, kako zgleda znano 
smučarsko središče poleti, nato 
smo se po nekaj kilometrih 
ustavili v lokalni mesnici in 
prodajalni domačih mesnih 
izdelkov z blagovno znamko 
Nockfleisch.  
 
Slika 49: Na vhodu v visoke Ture 
  
Tukaj si ne morem kaj, da ne bi takoj komentiral v praksi delujočega sistema 
združevanja interesov posameznih kmetij. V prizadevanju, da bi kmetje lahko 
uspešno promovirali in tržili svoje mesene izdelke, so ustvarili skupno blagovno 
znamko, klavnico, predelovalni obrat za meso in prodajalno teh izdelkov. Kako 
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izgledajo pri nas vsi veleopevani konzorciji, 
kmečke in drugačne zadruge, razna 
gospodarska interesna združenja, pa nam je 
še predobro poznano. Obstaja neskončno 
ovir in preprek s strani vseh mogočih služb in 
agencij, za katere šele, ko poskušaš nekaj 
uradno in legalno urediti, zveš, da obstajajo, 
in za katere zgleda, da je njihov edini smisel 
in namen zgolj to, da podjetnemu 
posamezniku do obisti zagrenijo in otežijo 
življenje.  
 
Slika 50: Prvi prelaz s pripadajočo 
infrastrukturo  
 
Vendar je to znana zgodba in če samo 
minuto na dan spremljamo aktualno dnevno-
politično dogajanje, smo lahko prepričani, da 
še zelo dolgo ne bo nič boljše … Pa pustimo 
to. Kupili smo par klobas, pripadajoč nizek in 
težak ržen kruh in seveda tudi domače 
višnjevo žganje. Zanimivo protislovje z našim dojemanjem turizma je še to, da smo 

pozneje v prodajalni na gorskem 
prelazu videli klobase iste 
blagovne znamke za popolnoma 
isto ceno – cena jim zaradi 
dodanih 1500 m nadmorske 
višine ni čudežno zrasla. 
 
Slika 51: Visokogorske toplice 
 
Od tam naprej pa strmo v breg, 
na prelaz Visoke Ture. Vreme na 
vrhu ni bilo preveč prijazno, zato 
smo kar stoje degustirali naše 
dolinske nakupe in se vrnili nazaj. 

Po nekaj kilometrih smo nato zavili na panoramsko cesto, imenovano Nockalm 
Strasse. Cesta se razteza v 
dolžini dobrih trideset kilometrov 
in se na dveh mestih povzpne 
preko 2000 m nadmorske višine, 
med obema prelazoma pa stoji 
nekaj sto let stara zgradba Karl 
Bad oziroma Karlove toplice.  
 
Slika 52: Pred vhodom v muzej; 
lastnik nas že pričakuje 
 
Tukaj se je cesar na svojih 
potovanjih namakal v vroči vodi, 
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ki so jo v teh hribih segrevali na način, da so segrevali kamne, nato pa te kamne 
polagali v velike lesene kadi. Toplice obratujejo na enak način še danes, imajo tudi 

dobro kulinarično ponudbo, 
zanimivost pa je še to, da je 
šefinja Slovenka, poročena z 
lastnikom. Na dan našega obiska 
je žal ni bilo tam. 
 
Slika 53: »Zrelaki« 
 
Panoramska cesta se zaključi 
pod avtocesto malo više 
Gmunda. Do Beljaka smo 
nadaljevali po avtocesti, nato 
poiskali naš naslednji cilj, beljaški 

muzej starodobnih vozil. Sprejel nas je lastnik, ki je za silo lomil nekaj slovenskih 
besed. Kolikor smo se razumeli, je kot deček med drugo vojno živel malo v Celju in 
malo v Rogaški. Muzej je zelo raznolik, saj je lastnik zbiral vse vrste starin ne samo 
vozila. V njem se nahaja bogata zbirka starih radijskih aparatov, medicinskih 
pripomočkov, fotoaparatov … Založili smo se še s propagandnim materialom in 
krenili dalje. 
 
Pot proti Celovcu smo 
nadaljevali po lokalni cesti skozi 
Velden. Ne pravijo mu zastonj 
avstrijski Monaco, saj so ulice in 
zgradbe ter številne igralnice, 
zares lepo urejene.  
 
Slika 54: Villacher 
Farzeugmuseum 
 
Slikovita cesta se vije ob 
Vrbskem jezeru vse do Celovca. 
Tudi naprej smo nadaljevali po 
lokalnih cestah in se malo za Klopinskim jezerom ustavili v znani restavraciji Mohorič. 
Družinska restavracija se ponaša s tem, da je večina stvari, ki so na krožniku, 
pridelana v neposredni bližini na njihovih poljih. Tudi tukaj ne manjka prodajalna 
lastnih suhomesnatih izdelkov ter ostalih produktov Mohoričeve kmetije. Polni vtisov 
in polnih želodcev smo se, že v mraku, preko Pavličevega sedla spustili na sicer 
sončno, vendar še zdaleč ne pametnejšo stran Alp. 
 
Matej Coklin   
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CERTIFIKATI STARODOBNIH VOZIL NAŠIH ČLANOV, 

IZDANI V LETU 2012 

 
 
 
 
 
 

PUCH 250 SG 
1957, 248 ccm 

Lastnik: Silvo Atelšek  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
BMW R 25/3  
1955, 245 ccm 
Lastnik: Silvo Atelšek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DKW RT 250 VS 

1958, 197 ccm 
Lastnik: Robert Turinek 
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TOMOS Colibri 

1965, 49 ccm  
Lastnik: Jože Završnik 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOMOS Colibri 
1958, 49 ccm  
Lastnik: Stanislav Kolenc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TOMOS Mosco 
1960, 49 ccm  

Lastnik: Franjo Atelšek 
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TOMOS APN-6 
1986, 49 ccm  
Lastnik: Franjo Atelšek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volkswagen golf JX 
1986, 1272 ccm 

Lastnik: Klemen Klemenak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volkswagen 1200 j 
1974, 1192 ccm  
Lastnik: Jože Kaker 
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Volkswagen 1200 
1964, 1192 ccm  
Lastnik: Damjan Novak  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Volkswagen 1200 
1968, 1192 ccm 
Lastnik: Franc Firšt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Volkswagen 1200 j 
1976, 1192 ccm  
Lastnik: Franc Firšt 
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Porsche 944 
1987, 2449 ccm  
Lastnik: Ivan Bider 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
AUSTIN Mini 850 
1971,  850 ccm  
Lastnik: Uroš Prosenc 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIAT 850 Sport coupe 
1970, 903 ccm  
Lastnik: Rado Rebernik 



Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine Zgornjesavinjski starodobniki 
_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Bilten št. 8 

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCEDES 200 D 
1966, 1988 ccm 

Lastnik: Samo Ribežl 
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