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ZGORNJESAVINJSKIM STARODOBNIKOM OB DEVETI OBLETNICI 

Poročilo predsednika Zgornjesavinjskih starodobnikov za leto 2014  

 

Na osmi redni in volilni skupščini društva, marca lani, smo izvolili novo vodstvo in 
začrtali smer našega delovanja v devetem letu obstoja Zgornjesavinjskih 
starodobnikov. Po osmih letih tajniških poslov sem po kar tehtnem razmisleku privolil 
v izvolitev na nov položaj. Zavedal sem se, da bom ob siceršnjem kroničnem 
pomanjkanju časa, s katerim sem se soočal že v službi tajnika, imel odslej še več 
dela in sitnosti. Predvidevanja so 
se seveda izkazala za točna.  
 
Slika 1: Na Mozirski planini 
 
Že na uvodnih sestankih, bodisi na 
rednih bodisi na sestankih 
upravnega odbora, smo se 
dogovorili, da korenitih sprememb 
ne bomo uvajali, saj imamo po 
vseh letih delovanja pester in 
razgiban program dejavnosti skozi 
vse leto. Kot že prejšnja leta smo 
se v zimskem času sestajali na 
rednih društvenih sestankih, 
sezono pa smo otvorili z osmim memorialom Frenka Slapnika na zdaj že 
tradicionalnem kraju majskega srečanja – v Poljanah. Poleti smo na Ljubnem ob 
Savinji organizirali osrednjo prireditev – osmo Mednarodno srečanje ljubiteljev 
starodobnih vozil. Tu lahko s ponosom pripomnimo, da je tekom let prireditev postala 
prepoznavna na državnem nivoju in da jo vsako leto obišče okoli tristo udeležencev. 
Letos nas je pot vodila po nekaterih najlepših kotičkih Zgornje Savinjske doline in 
odmevi na prireditev so bili tudi letos odlični. Ponovno smo sodelovali v povorki na 
54. Flosarskem balu na Ljubnem ob Savinji in organizirali že sedmo srečanje 
starodobnikov z blagoslovom starodobnih vozil v Novi Štifti pri Gornjem Gradu. Prva 
sobota v septembru je bila rezervirana za naš jesenski piknik v Nazarjah, prvo soboto 

v oktobru pa smo se kot vsako leto 
podali na strokovno ekskurzijo 
oziroma izlet. Pot nas je na 
letošnjem izletu vodila po severni 
Primorski z malim skokom v Italijo 
v Fordov muzej v Gorici. Sledila sta 
še redna sestanka v novembru in 
decembru.  
 
Slika 2: Razstava ob 100-letnici 
smrti Johanna Janeza Pucha v 
Vrbju 
 
Vse društvene dejavnosti so 
povezane s predanim delom 
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članov upravnega odbora ter 
številnih drugih posameznikov, ki po 
svojih močeh pomagajo, da društvo 
aktivno živi in ne životari samo na 
papirju.  
 
Slika 3: Sv. Duh pod Olševo 
 
Za ogromno pomoč pri organizaciji 
vseh prireditev se zahvaljujem 
bivšemu predsedniku Ivu Sovinšku, 
zahvaljujem se članom upravnega 
odbora, in sicer tajniku Marku 
Potočniku, blagajniku Zoranu Podkrižniku, članom Jožetu Brezniku, Damjanu 
Novaku, Florjanu Mavriču, Ivanu Cajnerju, Simonu Štriglu, Viktorju Matijovcu in 
članoma nadzornega odbora Janku Štruclju in Ivu Rihterju. Ogromno sodelujejo pri 
vseh dogodkih še naslednji člani: Jože Marovt-Pepi, Franjo Atelšek, Ivan Prislan, 

Franjo Marovt, Srečo Nadvežnik, 
Srečo Urtelj, Silvo Atelšek, Jože 
Završnik, Miran Kos, Boštjan Božič, 
Darko Denžič, Franc Češnovar, 
Franc Pfeifer, Miran Irnar, Rajko 
Kosmač, Janko Novak, Alojz 
Rigelnik, Jože Naglič, Uroš 
Prosenc, Stanko Tiršek, Marjan 
Valte, Boris Žerovnik in še mnogi 
drugi.  
 
Slika 4: Strokovna komisija za 
ocenjevanje Klemenč'ga želodca  
 
Mnoge društvene aktivnosti so v 

veliki meri povezane s finančnimi sredstvi, zato brez občinskih razpisov in odobritev 
namenskih sredstev s strani občin ter donacij posameznikov in podjetij nikakor ne bi 
bili sposobni uspešno speljati  prireditev in drugih planskih obveznosti. Na tem mestu 
najlepša hvala vsem lokalnim občinam: Občini Ljubno, Občini Gornji Grad, Občini 
Luče, Občini Mozirje, Občini 
Nazarje, Občini Rečica ob Savinji 
in Občini Solčava. 
 
Slika 5:  Puch 200, 1938 
 
Za donacije se najlepše 
zahvaljujem podjetjem in 
samostojnim podjetnikom: Firšt 
Rototehnika d. o. o., Zavarovalnica 
Triglav d. d., BTC Ljubljana d. d., 
Pfeifer d. o. o., AM Miklavc tehnični 
pregledi d. o. o., Davidov hram d. 
o. o., KLS Ljubno ob Savinji, B/S/H 
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Hišni aparati Nazarje, Marki transport d. o. o., Slikopleskarstvo Špeh, Vulkanizerstvo 
Novak Damjan s. p., GTC Voda 902,  Invarst Mengeš,  Avtoplus Koper, 

Ključavničarstvo Kotnik Jože s. p. Ljubno ob 
Savinji, Avtokleparstvo in avtoličarstvo Murko 
Alojz s. p. Ljubno ob Savinji, Šport center 
Prodnik, 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,  
 
Slika 6: Na degustaciji …  
 
Tišlerjev Pruh d. o. o. Krivec Janez, Prevozi 
lesa ETOS-PIC d. o. o., 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  s. p. Rečica ob Savinji, 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, Pekarna 
Naraločnik  Uroš s. p. Ljubno ob Savinji, Avto 
prevozništvo 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. Ljubno ob 
Savinji, Avtoprevozništvo Rakun Stanislav s. p. 
Rečica ob Savinji, Žaga TIP LES d. o. o. 
Rečica ob Savinji, Veterina Mozirje, Avto 
prevozi Žlebnik Jože s. p. Rečica ob Savinji, 
VIVAPEN d. o. o. Celje,  
 
Slika 7: Po degustaciji … 
 
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,  
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, West 
Blue SPORTSWEAR Ljubija, Kavarna in picerija Pr'pek – Miroslav Rednak s. p. 
Mozirje, Silvo Učakar in Stanko Juvan. 
Ljubno, 7. 3. 2015                                                              Predsednik:  Matej Coklin 
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OSMI MEMORIAL FRENKA SLAPNIKA 

Rečica ob Savinji, 4. 5. 2014 

 

 
Letošnji spomladanski izvoz je 
postregel z lepim sončnim 
vremenom in po kar nekaj letih 
popoldanskih ploh smo bili za 
spremembo enkrat suhi.  
 
Slika 8: Na parkirišču pred alpskim 
vrtom 
 
Mogoče je spremembi vremena 
botrovala nova nadstrešnica ob 
Lovskem domu, ki so jo lovci 

postavili od našega lanskega obiska. Celotna 
kuhinja je sedaj lepo v senci in pod streho. 
Prejšnja leta smo morali tiščati žar pod marelo, 
mi pa smo bili skoraj vedno malo mokri.  
 
 
Slika 9: Veselje mopedistov po doseženem 
gorskem cilju 
 
 
Na panoramsko vožnjo smo se letos odpravili 
na Mozirsko planino in za prvo letošnjo vožnjo 
je bila to kar huda preizkušnja. Na startu so 
najbolj cagali vozniki mopedov, a so vsi 
uspešno prispeli na vrh. Pri sestopu so se sicer 

malo napravljali, vendar je to že 
druga zgodba. Pri avtomobilih pa ni 
šlo vse tako zlahka, kar dva sta se 
malo hladila ob cesti, medtem ko 
sta šoferja nadaljevala pot navzgor 
z drugimi posadkami. 
 
 
Slika 10: Prijetno vzdušje na 
Mozirski koči 
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Slika 11: Tradicionalno 
prizorišče majskega srečanja  
lovski dom LD Rečica ob 
Savinji 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na Mozirski koči smo v celoti zavzeli teraso in 
se po napornem vzponu malo okrepčali. Na 
tem mestu se najlepše zahvaljujem Francu 
Firštu, ki je prevzel nase vse stroške našega 
okrepčila.  
 
Slika 12: Drugo leto bomo pa verjetno že polže 
in kače pekli… 
 
Na parkirišču smo pred odhodom naredili še 
nekaj lepih posnetkov, ki krasijo naše letošnje 
koledarje. Sledil je povratek v Poljane, kjer smo 
po stari navadi, kot da ne bi že nekaj dni nič 
jedli, oblegali žar in žarmojstra Joškota 
Breznika. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Slika 13: Pred Mozirsko kočo 
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OLDTIMER TOUR GROSSGLOCKNER 2014 

Zrelaki na Velikem Kleku, Avstrija, 25.–26. 6. 2014 

 
Po lanskoletni jako uspešni 
Tomosijadi na Krk našega 
predsedniškega Zrelaka št. 1 
nikakor nismo mogli pripraviti do 
še ene moped ture. Zato je padla 
nova ideja – dvodnevni izlet po 
avstrijskih prelazih na prazničen 
datum – 25. 6. Iz čiste hinavščine, 
da ob prihodnji solo turi ne bi imeli 
težav z njimi, so bile tokrat 
vabljene tudi najdražje polovice.  
 
Slika 14: Na startu pri Igli 
 
Ekipo je na začetku sestavljalo šest posadk s šestimi avtomobili in sveže plačanimi 
šestimi asistencami za tujino. Čeprav smo glede na dokaj zahtevno gorsko 

preizkušnjo izbrali mlajše 
oldtimerje, smo se vseeno oglasili 
na zavarovalnici in se zavarovali 
proti nepredvidenim okvaram. 
Ekipo so tako sestavljali trije 
Youngtimerski Volvoti in en BMW 
(vsi letnik 1986) ter Oldtimerska 
Audi 80, 1972, in Mercedes Benz 
200 D, 1967.  
 
Slika 15: Spočita in naspana ekipa 
drugo jutro 
 
Na žalost nas je v prelepem 

deževnem jutru na pot krenilo le pet. Mercedes je zaradi bolezni v ansamblu ostal 
doma. Pretežno megleno in neprekinjeno deževno smo v enem kosu prevozili pot do 
kraja na J med Lučami in Solčavo. Prav ste ugotovili iskani znani kraj je Jgla. Bife je 
bil uspešno zaprt in sanj o jutranji 
kavici je bilo do avstrijske Koroške 
konec. Nas je pa zato malo pred 
Pavličevim sedlom čakalo prijetno 
presenečenje v pojavi našega 
znanca Ložečkega Aleša, ki je 
postavil cestno barikado in nas 
pod marelo pričakal z želodcem in 
šilčkom domačih borovničk.  
 
Slika 16: Panorama visokogorske 
alpske panoramske ceste  
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Seveda sem mu pred dnevi omenil 
naše načrte in zelo lepo nas je 
presenetil. Precej bolj jasnih 
obrazov smo nadaljevali spust do 
Železne kaple, kjer smo na črpalki 
pokupili vse tedenske vinjete, ki so 
jih premogli (cele štiri).  
 
Slika 17: Edelweiss Spitze višje se 
z avtom ne da, 2596 m n. m. 
panorama kot v pravljici 
 

Pot smo nadaljevali proti Celovcu in pri Grafensteinu kupili še zadnjo vinjeto ter jo 
mahnili na avtocesto. Malo za Celovcem smo zapustili avtocesto in preko 
Feldkirchna nadaljevali do male mesnice na križišču pri odcepu za Badkleichkirchen. 
Seveda smo Zrelaki to malo luknjo poznali že od enega prejšnjih izletov, zato smo 
vedeli, da se bomo tu lahko založili z dobrimi domačimi klobasami in težkim rženim 
kruhom. Nadaljevali smo na 
panoramsko cesto čez Nockberge, 
imenovano Nockalmstrasse. Med 
vožnjo po tej čudoviti cesti se je 
vreme čedalje bolj jasnilo in ob 
prvem postanku na prelazu, višjem 
od 2000 m smo že ugledali tudi  kak 
sončni žarek.  
 
Slika 18: Predor med deželama 
Koroško in Salzburško na višini več 
kot 2500 m; tudi vreme je navadno 
na drugi strani drugačno 
 
Malo naprej smo si na počivališču ob cesti privoščili okusno malico in nadaljevali do 
Karlovih toplic. To so najstarejše delujoče toplice v Evropi, ki na dobrih 1750 m n. m. 
delujejo že od sedemnajstega stoletja. Posebna zanimivost je tudi, da je šefica iz 
Kranjske Gore oziroma Podkorna. V Avstrijo jo je pripeljalo delo, ljubezen pa jo je 
tam zadržala. Vsaj dela ima zdaj še več. Prijazno nas je sprejela in nam predstavila 
posestvo. Povprašali smo tudi o cenah in razpoložljivosti sob in dobili odgovor, da 

cena ni pretirana, na vrsto pa bi 
prišli čez dobro leto. Vsa čast in 
uspešno delo naprej. Ko smo 
počasi zapuščali panoramsko 
cesto smo se pri Inerkrebsu spet 
podali na Tauern Autobahn. Naš 
naslednji cilj je bil rudnik soli v 
Halleinu.  
 
Slika 19: Predsedniško vozilo na 
ogled, precej popotnikov si ga je z 
občudovanjem ogledalo 
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Starodavni rudnik, ki je botroval 
nastanku bogatega Salzburga, je 
imenitno urejen za turistične 
oglede. Oblečejo te v stare cape, 
da se ne umažeš, ko se voziš z 
vlakcem, dričaš se po lesenem 
toboganu in na koncu celo pluješ s 
splavom po podzemnem jezeru.  
 
Slika 20: Takole so nas oblekli in 
nato slikali v rudniku soli 
 
Plovba je podkrepljena z 
ambientalno glasbo in krasnimi 
svetlobnimi efekti, da je doživetje še lepše. V Bishofshofn smo se vrnili po avtocesti, 
nato nadaljevali čez manjši prelaz do vasice Maria Alm, kjer je bil konec pustolovščin 
za prvi dan. Prenočili smo v popolnoma praznem smučarskem hotelu in se zbudili v 
prekrasno sončno jutro. Po gladkih cestah ob vznožju visokih planin smo se podali 
do Mittersila. Tu smo si ogledali največji regijski center o zgodovini in sedanjosti Alp v 

Evropi.  
 
Slika 21: V prijetnem smučarskem 
penzionu smo prenočevali 
popolnoma sami 
 
Nato še nekaj kilometrov in že smo 
stali v preddverju panoramske 
visokogorske ceste čez 
Grossglockner ali po naše Veliki 
Klek. Tu se je začel zaresen vzpon 
in starčku Audiju je postajalo kar 
precej vroče. Vseeno se ni dal in je 

uspešno prisopihal do vrha. Na razgledni točki Edelweiss Spitze se pripelješ z 
avtomobilom kar na 2596 m n. m. Večina avtomobilov v vsej življenjski dobi ne opravi 
takega vzpona, mi pa še zdaleč nismo bili med starejšimi. Celo pot so nam nasproti 
vozili stari traktorji z nemškimi registracijami in z ne preveč nasmejanimi sopotnicami 
na blatnikih. Najbrž jih je malo ožulilo.  Postali smo še pri tunelu Hochtor, kjer je 
uradna meja med Koroško in 
Salzburško deželo in se zapeljali 
še do razgledne ploščadi Franc 
Josef Hohe.  
 
Slika 22: Svizci imajo pavzo, 
potem bodo naprej zavijali 
čokolado 
 
Čas je že bil za konkretno malico 
saj je ura neusmiljeno tekla. 
Počasi smo se zavedeli, da 
imamo do doma še skoraj 300 km 
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in odločno smo krenili na pot. 
Počasi vendar vztrajno smo 
napredovali mimo Beljaka in, malo 
zaradi del na cesti, malo bolj pa 
zaradi nepozornosti vodilnega, 
skozi strogi center Celovca.  
 
 
Slika 23: Vasica Maria Alm 
obsega približno pet kmetij in vsaj 
deset penzionov, ki pa so poleti 
več ali manj zaprti. 
 
 

Na srečo so vozniki za mano mislili, da je to 
v programu in so mi sproščeno sledili. Brez 
večjih ovinkov smo predelali sam center, na 
drugi strani pa je bilo že bolj poznano. Prvi 
postanek je bila nato črpalka v Prevaljah, 
hiter izračun porabe goriva pri opravljenih 
slabih 800 km v dveh dneh, in še pot 
domov.  
 
Slika 24: Nizki start, motorji so ogreti, pravo 
segrevanje motorjev in še bolj zavor pa se 
šele prične  
 
Domov smo prispeli malo trdi od sedenja 
okoli 21.00. Skupna ocena ture – več kot 
odlično, vsi avtomobili so zdržali brez 
najmanjšega problema, vsi šoferji tudi 
zadovoljni. Med ženskim delom ekipe pa je 
že tlela ideja o ponovitvi drugo leto: smer 
Italija (tiha želja – cvetlični sejem). Verjetno 
nas bodo uspele prepričati. 
 
 

 
 
 
 
Slika 25: Po deževnem prvem 
dnevu potovanja smo imeli drugi 
dan dih jemajočo panoramo in 
umito nebo 
 
 
 
 
Matej Coklin 
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SEDMO MEDNARODNO SREČANJE STARODOBNIKOV 

ZGORNJA SAVINJSKA 2014, Ljubno, 19. 7. 2014 

 

Lepote Solčavskega s spominom na velikega Slovenca 
 

Lansko 8. Mednarodno srečanje ljubiteljev 
starodobnih vozil »Zgornja Savinjska 2014« 
je bilo prva od številnih prireditev v okviru 
tradicionalnega Flosarskega bala na 
Ljubnem ob Savinji, ki smo jo v društvu 
Zgornjesavinjski starodobniki »spravili pod 
streho«. Našemu vabilu so se odzvali 
številni »oldtimerski« prijatelji od blizu in 
daleč, iz Slovenije in tujine, ki so s svojimi 
starimi pločevinastimi lepotci v sončnem 
sobotnem dopoldnevu dobesedno napolnili 
prireditveni prostor v Vrbju. Kar 149 vozil in 
blizu dvesto udeležencev se je nabralo ob 
vpisu v evidenco prisotnih voznikov in 
njihovih sopotnikov. 

 
Slika 26: Muzej ledenodobnega prebivalca 
Potočke zijalke je urejen v spodnjih 
prostorih gostišča Firšt  

 

 
Skupaj s člani domačega društva pa je bilo 
evidentiranih kar 187 starodobnih vozil. 
Kot vedno smo organizatorji tudi tokrat 
poskrbeli za pestro celodnevno dogajanje, 
saj je karavana starodobnikov na 
letošnjem promocijskem potepanju po 
Zgornji Savinjski dolini krenila v njeno 
nedrje, torej na Solčavsko. Na poti smo se 
najprej ustavili v Gostišču Firšt v Solčavi, 
kjer smo obiskali tamkajšnji muzej. V 
bližnjem dnevnem baru Valentina smo 
okusili sladke dobrote, da je bila strma pot 
do naslednje postaje na kmetiji Klemenšek 
manj naporna.  
 
Slika 27: Na Klemenčem; izletniška 
kmetija ob Solčavski panoramski cesti, 
kjer smo opravili degustacijo 
suhomesnatih izdelkov in na stojnicah 
kupovali tudi domače izdelke sosednjih 
kmetij 
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Marsikatero vozilo, ki se je odločilo 
za predvideni vzpon iz Logarske 
doline, se je kar pošteno namučilo, 
preden je doseglo položnejši del 
panoramske ceste, zato so 
nekatera vozila raje upravičeno 
ostala v dolini. 

 
Slika 28: Pri Strevcu na Sv. Duhu, 
pogled na Olševo s Potočko 
zijalko, spredaj pa krasen zaprašen 
Triumpf. Upam, da nas predsednik 
Uratnik še kdaj obišče, čeprav je bil 
dežnik bolj slaba zaščita za prah na makadamu. 
 
Na idilični kmetiji Klemenšek nas je v gospodarskem poslopju ob etnološki zbirki 
starega kmečkega orodja čakala tudi prava kmečka malica v obliki nepogrešljivega 
domačega zgornjesavinskega želodca in tolkca. Da so lahko naši gostje s seboj 

odnesli kaj pristno domačega za 
pod zob, seveda ni treba posebej 
omenjati, saj je bilo poskrbljeno, da 
so bile domače kulinarične dobrote 
tudi naprodaj.  
 
Slika 29: Utrujeni po dolgi poti; 
podelitev pokalov udeležencem 
 
Do naslednjega okrepčila ob poti ni  
bilo treba dolgo čakati. Udeleženci, 
ki so se podali po Solčavski 
panoramski cesti, so bili že kmalu 
postreženi z domačim prigrizkom, 
in sicer na naslednji postaji, na 

kmetiji Strevc pri Sv. Duhu pod Olševo. Seveda ne smemo pozabiti pravljičnega 
razgleda na vršace Kamniško-Savinjskih Alp, ki so ga bili udeleženci zaradi 
čudovitega sončnega vremena deležni vso pot po Solčavski panoramski cesti. Ob 
vračanju na prireditveni prostor na 
Ljubnem se je karavana 
starodobnih vozil ustavila še v 
penzionu Raduha v Lučah, kjer 
prav tako ni šlo brez slastnih 
dobrot, ki so nam jih pripravili 
Majdetovi.  
 
Slika 30: Letos smo prvič izobesili 
tudi Nemško zastavo 
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Celotna pot, ki so jo tokrat opravili 
udeleženci našega tradicionalnega 
srečanja Zgornja Savinjska 2014, 
pa ni bila samo spoznavanje 
kulinaričnih dobrot, kot bi morda 
kdo mislil, ampak razkazovanje 
lepot Zgornje Savinjske doline in 
promocija le-teh udeležencem, ki 
so prišli kar iz 37 klubov iz 
Slovenije, Avstrije in Hrvaške, 
posamezniki pa celo iz Nemčije.  
 
Slika 31: Vrbje; sonce ogreva 
svetlečo pločevino 
 

 
Kot se za takšne priložnosti spodobi, organizatorji nismo pozabili na  številna 
priznanja za različne »naj« kategorije (po starostnih ali drugih kriterijih), ki so jih bili 
deležni lastniki starodobnih vozil. Pečat lanskemu srečanju je poleg solčavske 
panoramske vožnje vsekakor 
dala spominska razstava 
Puhove tehnike, ki smo jo ob 
natanko 100 letnici smrti 
legendarnega  slovenskega 
rojaka in izumitelja Janeza Puha 
pripravili organizatorji v 
prireditvenem šotoru na 
Ljubnem.  
 
 
Slika 32: Foto Pepč v akciji 
 
 
 
Naši člani, ki razpolagajo s 
starodobniki, pri katerih je imel »prste vmes« Janez Puh, so namreč z lično razstavo 
teh vozil osvežili spomin na dela velikega slovenskega izumitelja. Razstava je bila 
postavljena pravi čas na pravem mestu, sploh pa v pravi družbi naših stanovskih 
prijateljev, ki brez dvoma znajo ceniti Puhovo dediščino. Nedvomno je bil marsikdo 
na lanskem srečanju na Ljubnem ob Savinji deležen številnih novih spoznanj.  

 
Franjo Atelšek 
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100. OBLETNICA SMRTI JANEZA PUHA 
 
Razstava na 8. Mednarodnem srečanju na Ljubnem ob Savinji 
 
V lanskem letu so se zvrstile 
številne prireditve v čast 100-
letnici smrti Janeza Puha. Pričelo 
se je z odkritjem spominske plošče 
na stavbi nekdanjega hotela na 
ulici Ilici v Zagrebu, kjer je Janez 
Puh 19. 7. 1914 umrl.  
 
Slika 33: Od takih brez motorja … 
 
Puch je rad obiskoval konjske 
dirke in se je zelo razdajal tudi v 
konjeništvu. Tako ga je, ravno ko 
je bil v Zagrebu na konjskih dirkah, 
doletela smrt v hotelu, kjer je 
prebival.  

 
 
Med zvezo SVS in Hrvaško zvezo 
starodobnikov je bil dogovor, da 
skupaj obeležimo stoletni spomin 
z odkritjem spominske table 
našemu velikemu izumitelju, ki je 
pusti ogromen pečat v razvoju 
tehnike konec 19. in v začetku 20. 
stoletja.  
 
 
Slika 34: … do najlažjih z 
motorjem 
 

 
 
Je eden izmed največjih svetovnih 
izumiteljev na področju tehnike, ki 
se je razvijala v času prodora 
motornih vozil. 
 
Slika 35: Od srednjih in mlajših … 
 
V počastitev spomina na Janeza 
Pucha sta na obletnico njegove 
smrti oba slovenska Puhova kluba, 
Prleško društvo Johhan Janez 
Puch iz Ljutomera in Društvo 
rojaka Janeza Puha iz Juršincev,  
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pripravila dvodnevno slavje. Zveza 
SVS je poleg odkritja  plošče  
izdala tudi Glasilo SVS, v celoti 
posvečeno njegovemu življenju in 
delu.  
 
Slika 36: … do težjih in starejših 
 
Tudi  Društvo ZGORNJESAVINJSKI 

STARODOBNIKI je v počastitev 100-
letnice Puhove smrti pripravilo 
enodnevno razstavo. Ravno 19. 7. 
2014, torej na stoletnico smrti 
Janeza Puha, smo poleg razstave 

organizirali tudi osmo mednarodno srečanje lastnikov starodobnih vozil na Ljubnem. 
Razstavo smo postavili v šotoru in na odru v Vrbju na Ljubnem. Eksponati, od koles, 
mopedov, motornih koles do posameznih agregatov, so bili pretežno v lasti naših 
članov. S sliko na panoju in 
opisom smo obiskovalcem 
prikazali Puchovo delo in njegov 
portret.  
 
Slika 37: Od bolj hitrih in najmlajših 
… 
 
Zanimanje obiskovalcev je bilo 
zelo dobro glede na to, da smo se 
za razstavo dogovorili naknadno, v 
časovni stiski in brez večje 
obveščenosti javnosti. S polnim 
avtobusom nas je  obiskala tudi 
delegacija iz koroške Občine 
Marija Saal, ki je pobratena z občino Gornji Grad. Na ogled jih je pripeljal župan 
Gornjega Grada Stanko Ogradi. Bili so presenečeni in so nam za lepo razstavo 
čestitali v mešani nemško-slovenski govorici. Torej, tudi Društvo 
ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI je dostojno in lepo počastilo Puhov spomin. 

 
 
Slika 38: … do najlepših in 
najstarejših. 
 
 
Slovenci, ne  samo ljubitelji, tudi 
ostali, ne pozabljajmo naših velikih 
mož, ki so nam dali identiteto, 
spoštujmo svojo zgodovino in 
dobro sodelujmo med seboj! 
 
Ivan Sovinšek - Ivko 
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54. FLOSARSKI BAL 

Ljubno ob Savinji, 3. 8. 2014 

Zgornjesavinjski starodobniki na začetku in koncu tradicionalne flosarije na 
Ljubnem 
 

Lanskoletnim dogodkom v okviru 
prireditev  tradicionalnega 
Flosarskega bala na Ljubnem smo 
tudi v našem društvu dali svojstven 
pečat in doprinos.  
 
Slika 39: Dvajset starodobnikov se 
je udeležilo povorke  
 
Na začetku prireditev na Ljubnem 
je bilo tradicionalno mednarodno 
srečanje ljubiteljev starodobnih 
vozil, zadnji dan prireditev pa tudi 
nismo stali križem rok, saj je bil 

Mercedesov  lepotec, last našega 
člana Janeza Jevšnika, celo 
»protokolarno« vozilo za »ta glavne« 
pri organizaciji ljubenske flosarije z 
županom Franjom Naraločnikom 
načelu. Razumljivo, v pisani druščini 
udeležencev tradicionalne povorke  
niso manjkali naši člani z različnimi  
 
Slika 40: Vozila so že urejena za 
povorko 
 

vozili, ki so bila na samem prireditvenem 
prostoru v Vrbju deležna marsikaterega pogleda  
radovednih obiskovalcev. Motorji, avtomobili in 
predvsem traktorji so vedno prava paša za oči 
na podobnih množičnih prireditvah.  
 
Slika 41: A bš stau, a se bš ubarnu 
 
Dejavnost ohranjanja starih in dobesedno 
odsluženih motornih vozil »pri življenju« je v 
osmih letih delovanja našega društva pustila 
sledove in pridobila spoštovanje ljudi, ki prav ob 
takšnih priložnostih radi pogledajo stare lepotce, 
ki bi bili  brez marljivih članov našega društva že 
davno pozabljeni. 
 

Franjo Atelšek 
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SREČANJE IN BLAGOSLOV VOZIL 

Nova Štifta, 10. 8. 2014 

 

 
Po lanskoletnem planskem 
dogovoru smo v društvu 
organizirali tudi 7. mednarodno 
srečanje v Novi Štifti z mašo in 
blagoslovom.   
 
 
 
Slika 42: Na blagoslovu vozil nas je 
pričakalo čudovito vreme 
 
 
 
 
 

 
 
V prijetnem vzdušju in lepem 
vremenu se nas je zbralo  okrog 
sto ljubiteljev starodobnikov s 
svojimi lepotci in soprogami.  
 
 
 
Slika 43: Pisana druščina na 
parkirišču pred župniščem v Novi 
Štifti 
 
 
 

 
Pokramljali smo pred mašo in po 
blagoslovu vozil. Sproščenost na 
romarskem zboru je bila enkratna, 
saj smo sodelovali vsi med seboj in 
z župnikom Alojzom Ternarjem, ki 
velikokrat pove kaj zanimivega in 
se usede na kakšen motor z večno 
željo, da bi tudi on postal član 
starodobnikov.  
 
Slika 44: V ozadju prostori tiskarne 
Invarst, kjer je bil natisnjen tudi ta 
bilten 
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Sproščene debate in ogledi 
starodobnikov nam  dajo nova 
spoznanja in tudi nova 
prijateljstva.  
 
 
Slika 45: Panoramska vožnja iz 
Nove Štifte preko Kranjskega 
Raka in Podvolovljeka do Luč 
 
 
 
 
 

Po nekajurnem druženju in mali zakuski smo se podali vsak na svojo stran, nekateri 
nazaj na kranjsko stran, drugi proti Gornjemu Gradu in naprej po dolini na kakšno 
kosilo in oglede znamenitosti.  
Večina članov, ki so se udeležili 
srečanja, je obiskala gostišče na  
Črnivcu GTC 902, ker je lastnik 
naš dolgoletni  donator.  
 
 
Slika 46: Na obisku pri veselih 
Lučkih upokojencih 
 
 
Po tem postanku smo se nato 
zbrali pri Obcirjevem Rajku na 
Štajerskem Raku in, kot vsako 
leto, pot nadaljevali po 
Podvolovljeku na Lučki dan, kjer smo obiskovalcem razkazali naše lepotce in se lepo 
zabavali. Sproščeni in dobre volje smo se nato odpeljali domov.  

 
 
Slika 47: Povratek v Luče, 
veseli upokojenci pa so ostali 
pred svojo brunarico 
 
 
Pokrovitelju za naše 7. 
mednarodno srečanje,  Občini 
Gornji Grad, se najlepše 
zahvaljujemo! 
 
Ivan Sovinšek - Ivko 
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JESENSKI PIKNIK  

Prihova, 7. 9. 2013 

 
 
Česar ne znaš oziroma vsaj ljudje 
mislijo, da ne znaš, ti ni treba. 
Samo ena od tradicionalnih 
ljudskih modrosti, vendar zelo 
resnična.  
 
 
Slika 48: Ajde Joško, narod je 
prelakan 
 
 
 
 
 

 
To na lastni koži še preveč dobro 
okuša naš hišni pek Breznik Jože. 
Žar seveda obvlada, vendar tega 
ne zna skriti. Posledica je, da mora 
svoje znanje za člane našega 
društva razkazovati kar naprej več.  
 
 
Slika 49: Vesela druščina v 
Rabrnakovem kozolcu 
 
 
 
 

 
Celo tako daleč je prišlo, da je bil 
na zadnji skupščini, marca lani, 
izvoljen v upravni odbor društva, 
kjer je seveda takoj dobil tudi 
uradno zadolžitev za odgovorno 
osebo za vse požrtije skozi celo 
leto.  
 
 
Slika 50: Malo je pa letos vseeno 
priskočil na pomoč naš nazarski 
prijatelj, tudi ljubiteljski pek, Pejo, ki 
nam je spekel in lepo razkosal še 
eno jagnje 
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Sanj o starodobniških vožnjah s kakšnimi 
eksotičnimi lepotci je bilo tako konec. 
Preostalo mu je samo generalno obnoviti 
enega Guldnerja, potrebuje pa še voz, da bo 
lahko svojo pekovsko kramo vlačil okoli in 
pekel za večno lačne člane našega društva.  
 
 
 
Slika 51: Tule je še ena rangla robe … 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ker pa omenjenega priklopnega vozila še 
nima, mu za letošnji jesenski piknik ni 
preostalo drugega, kot vse nas lačne povabiti 
kar k sebi domov na Trsat.  
 
 
Slika 52: No, zdaj smo pa samo še žejni, 
Joško … 
 
 
 
 

 
Malo je pa k tej odločitvi 
pripomogel tudi dež, ki je 
neusmiljeno padal štirinajst dni prej 
in tudi na prvo soboto v septembru, 
na dan piknika. 
 
 
Slika 53: Kar dejmo, sej ne bo 
zmenkalo 
 
 
Matej Coklin 
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STARODOBNIKI ZGORNJESAVINJSKI NA IZLETU NA PRIMORSKO 

Severna Primorska, 4. 10. 2014 

 

V hladnem jutru sobotnem smo se 
člani našega društva, in tudi 
nekatere boljše polovice zraven, v 
zgodnjih urah odpeljali iz Savinjske 
proti Primorski. Blo nas je za cel 
avtobus pa še kombi je moral 
peljati, ker v busu ni bilo placa za 
vse.  
 
Slika 54: Na trgu v Idriji 
 
To se pravi, da je zanimanja za 
izlet blo kar zlo velko. K smo na 
Vranskim še ta zadnja dva naložli, 
pol smo jo pa kar direktno do barja 
mahnili. Tam pa smo imeli prvi postanek ž kar za fruštek. N ja, pa vada nas je 

nagnala tud nmalo. K je Ivo udparu 
pa prtlažnik, so pa planli vsi na 
senviče pa vado, k da smo bli celo 
noč na šihtu, pa prelakani k ni 
mrhovinarji.  
 
Slika 55: V vojaškem muzeju v 
Idriji 
 
Seveda je Češnovarski potegnu 
ven flaškon pa je nmalo nalil svojih 
dobrot z njegovga keudra. Po 
prvem klepetu in kavici pa smo se 
počasi odpeljali proti Idriji. Tam 
smo na AP parkirali, po smo šli pa 

peš d trga, kjer so imeli prodajo in degustacijo kmečkih dobrot, zravn so bli še 
zeliščarji in čebelarji pa kostanj so 
pekli, ta prave marone, je cel trg 
dišau po njih. Na odru so pa peli in 
špilali pa tud predstavljali vse, kar 
se dogaja okol Idrije. Na trgu nas je 
pa počako lokalni vodič, k je nas 
dede odpeljal v muzej, ženske so 
šle pa v muzej čipk.  
 
Slika 56: Še dobro da je šajba 
ucprede, če nje bi blo vseh sort … 
 
Vodič je nam u muzeju predstavil 
skoraj vso zgodovino ud prve 
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svetovne do stare Jugoslavije pa 
tud druge svetovne vojne, kar se je 
dogajalo tam na idrijskem koncu. 
Vse kar smo u muzeju vidli, ud 
orožja čelad, oblek, medalj, koles, 
slik, dokumentov, je nabrau ta naš 
vodič.  
 
Slika 57: Fordov muzej v Gorici 
 
Če na bi cajt prgano, bi nam govoru 
kar ceu den. Seveda je pa poznau 
tud naše konce pa tud ljudi. Ud 
Gumskiga ata Jožeta, sta skup 

služla vojsko. Zato je tak dobro poznau tud našo dolino. Ko smo na trgu še malo 
pokramljali, je pa res biu cajt za jt napre, pa tudi vreme se ni več tak kislo držalo, d 
zde je blo ublačno in megleno, u Idriji je nmalo šo djež, pol se je pa počasi začelo 
trgat in mislim, k pridemo iz te lukne vn bomo pa ž sonce dčakali. Predn smo se 
prpelali do Želina, je nas ž pzdravlo 
sonce in tak je ustalo ceu den. Ud 
Želina pa do mosta na Soči pa 
cesto popravlajo, delajo nove 
škarpe pod cesti, tik nad reki Idrijci, 
k je bla tak čista, da smo lahk ribe u 
ni vidli pa štili, kok jih ke majo.  
 
Slika 58: Sam tole bi pa jaz nuco u 
delavnci 
 
Se jih ni dalo preštet, so z nemem 
kar zlo zaluženi. Ž vidim, da bom 
drugič, k se bom sam pjelo tule 
memo, šo tudi nmalo ribart, pa nje u 
kalnemu, z busa dol sm vido, da majo take komade u vadi, da majo med učem bol k 
po metra. To pa bo za mene, oldtajmerskega ribiča, res ta prava avantura. Č bom 
jimo srečo, da bom potegnu vn res tak kapitalni komad, bojo mogli tri dni vado nazaj 

vozit, taka lukna bo gratala. Do 
Mosta na Soči smo imeli skor celo 
pot same rdeče semaforje, sploh 
šofer ni utrofu zelenga vala, k ga 
rajtn niso meli. U Mostu na Soči pa 
smo imeli prekrasno kosilo pa vino 
tudi, tm smo se res fajn podprli,  
 
Slika 59: Ne to niso šoferi, to je čist 
nova firma Žlabor trans 
 
zato k pridemo u Brda Goriška, tm 
bomo pa sigurno degustirali pa je 
bolš, da se fajn najemo, da nabo 
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tm kake katastrofe. Od mosta smo 
se odpelali čez Mengove ob jezeru 
in potem po cesti Tolmin Gorica ob 
reki Soči mimo Doblarja, Ročinja, 
Anhovega do Plav, kjer smo 
zapelali preko Soče in naprej do 
Goriških Brd in do kleti v 
Dobrovem.  
 
Slika 60: Se bo vžgal, malo ga 
bomo prtisnli 
 
Tam nas je že pričakala prikupna 
mlada vodička, ki nam je razkazala 
vinsko klet in tudi predstavila vina, 

ki jih pridelujejo v Brdih. Od največjega soda, ki drži 12630 litrov, se kar nismo mogli 
poslovit, smo ves cajt gruntali kok cajta bi nucali, da bi ga popili. Potem pa smo v 
prostoru, ki ga majo za degustacijo, vsa ta vina tudi zaužili pa vam povem, da vino k 
sem ga piu pri kosilu, to je 
Malvazija, se kar ni hotelo zmešat 
s temnimi vini iz te kleti, č je te 
mlade skoraj utrucalo kok ne bi 
Ivoja Elčijoga. Je riku, da s tak 
močne te vine, da ga še po grlu ne 
more spustit, nekak mu ni steklo.  
 
Slika 61: A nje, Lojz, tole bi blo pa 
lehk za radio glas Okonina 
 
Se vidi, da sonce res fajn sije na 
trte, zato so pa vina tudi močna 
imajo tud prece več alkohola. Ko 
smo v njihovi trgovini nakupli nove 
buteljke, pa smo se prek Števerjana odpelali v staro Gorico v Fordov muzej. Tam nas 
je pričakal lastnik muzeja, ki nam je predstavil muzej in Fordove avtomobile, kakor 
tudi motorje pa tudi tekoči trak iz Fordove tovarne. So imeli zraven pa še avion pa 
radije, teleprinterje, telegrafe, gramofone, radijske postaje, pa ladijsko tehniko, 

kakršna je bla pred sto leti, vse 
brezhibno in vzdrževano in vse še 
danes deluje. Lastnik muzeja g. 
Paolo Gratton je to vse nam 
predstavil in povedal, zakaj se je 
uporablalo in kje in še vedno vse  
 
Slika 62: Tole Mirko si bo treba 
umislt, ne pa same uglate Volvoje 
 
to dela, kot dobro namazana 
singerca. Imeli smo to čast, da 
nam je to predstavil sam lastnik, ki 
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je že precej v letih, ampak vse to 
odlično obvlada in ohranja našim 
zanamcem. Seveda smo imeli 
zraven tudi kolega iz Gorice da 
nam je vse to tudi prevajal v naš 
jezik. Od starih Fordov T in A se 
kar nismo mogli odtrgati, celo mati 
županja Nazerska se je povzpela  
 
slika 63: A bo tole uredu za vas, 
tokca pa nimamo 
 
v Fordov tovornjak tak ji je biu 
všeč, bi bla kar u redu šofer, jo je 
sigurno Zorko s tem zastrupiu. 
Seveda smo imeli to srečo, da nam je lastnik Paolo dovolil, da smo vse to tudi 
poslikali in dokumentirali, naš Ivo pa mu je podaril naš bilten in tudi predstaviu naše 
oldtajmersko društvo, kje in od kod smo in kako delujemo. Po skupinskem slikanju pa 

smo se odpeljali preko Nove 
Gorice do Ajdovščine, mimogrede 
smo si v Vrtorju ogledali valjčni 
mlin pri našem kolegu in tudi 
njegove motorje, kjer smo lahko 
kupili njegovo vino, ki ga sam 
prideluje.  
 
Slika 64: Tole še spijemo, o da bi 
ga meli u Zalugnci 
 
Večerjali smo v Ajdovščini v stari 
furmanski gostilni Lipa, kjer smo se 
poveselili in nmalo tudi zaklepetali 
in se počasi odpravili domou.  

 
 
 
Zapisano od podalpskega ribiča v 
oldtajmerski druščini 
Jožeta Marovta - Pepija  
 
 
 
 
Slika 65: No zde bi blo pa zlo fajn, 
ko bi se počasi spravli … 
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KOLENC FRANC IN OPEL OLYMPIA REKORD 
 

Brinevčev Franc, znan po mlinu in 
muzejski zbirki kmetijskih in 
mlinskih starih strojev, si že dolgo 
prizadeva, da bi bila njegova zbirka 
odraz njegovega dela in 
neumornega zbiranja mlinskih 
eksponatov, ki so ga spremljali že 
zdavnaj v mladosti, čeprav čas, ko 
bi moral Franc prevzeti mlin, njemu 
ni bil naklonjen.  
 
Slika 66: Najprej je potrebno 
starodobnika generalno razstaviti 
 
 

Brinečev mlin ima za sabo že pestro zgodovino. Danes po denacionalizaciji nadaljuje 
obrt Frančev sin Boštjan z modernejšim 
mlinom, ki zadovoljuje potrebe širše 
Slovenije, zlasti pa potrebe 
Zgornjesavinjčanov. 
 
Slika 67: Kleparska dela so že v polnem teku 
 
Franc je že kar nekaj časa v pokoju. Poleg 
kmečke in mlinarske zbirke ga zanimajo tudi 
stara motorna vozila. V šestdesetih letih je že 
vozil osebni vozili znamke Opel Olympia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Karavan letnik 1962 in Opel Rekord letnik 
1964. Od takrat se mu Opel prebuja v 
spominu in v zadnjih letih tudi hotenje, da bi 
pridobil starejši letnik znamke Opel s 
prestavno ročico pri volanu.  
 
Slika 68: V drobovje motorja se je poglobil 
naš tehnični komisar in društveni mehanik 
Jože Završnik 
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Kar nekaj let je porabil za iskanje ustreznega 
vozila po vsej Sloveniji in ga končno našel 
proti koncu leta 2012 na mariborskem 
področju. Znamka OPEL Olympia-Rekord 
letnik 1956 s privolansko prestavno ročico. Na 
trgu najdeš obnovljeno vozilo ali pa vozilo za 
projekt temeljite obnove. To drugo se je 
Francu po dolgem prizadevanju tudi uresničilo  
in si ga je takoj privoščil. 
 
Slika 69: Počasi bomo barvali … 
 
Prvi naval navdušenja po nabavi navadno 
malo popusti, a Francu se to ni zgodilo. Takoj 
je pričel razmišljati in poizvedovati, kdo bi mu 
priskočil na pomoč pri obnovi. Začel je iskati 
rezervne dele in po slabem letu se je obnova 
pričela. Ker imamo v društvu člane, ki imajo 
kar veliko znanja s starodobniki, se je obnova 
pričela kar v domačem okolju.  

 
Kaj vse potrebuješ, se ti pokaže, 
ko vozilo popolnoma razstaviš in 
pričneš pripravljati spiske za nove 
in rabljene rezervne dele. Franc je 
kmalu ugotovil, da tega ne bo tako 
malo, vendar tudi ne tako veliko, 
da bi vrgel puško v koruzo.  
 
Slika 70: Tudi kleparska dela smo 
opravili s svojimi ljudmi, društveni 
klepar Silvo Atelšek je še enkrat 
odlično opravil svoje delo 
 
 

 
Kleparskega dela je bilo zelo 
veliko, ker je bilo potrebno 
marsikateri del po starem 
ustrezniku zaradi rje narediti na 
novo. Po dolgem iskanju so se 
našli novi blatniki. Preko Nemčije 
so prispeli iz Švice in tudi prav 
poceni niso bili. Ves gumi material, 
razne okrasne letve, odbijače, ki jih 
na tem tipu ni ravno malo, je dal 
obnoviti ali pa je kupil nove.  
 
 
Slika 70: In končno sestavljamo  
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Potrebno je bilo popolnoma 
obnoviti motor in zavore in še 
veliko podrobnosti. Vse dele je 
bilo kar težko najti, našel in kupil 
jih je v Nemčiji.  
 
Slika 72: Avto je sestavljen in 
pripravljen, da ga porinemo iz 
delavnice na dnevno svetlobo 
 
Pri kleparski obnovi, pripravi za 
barvanje in kleparski sestavi 
avtomobila mu je pomagal Silvo 
Atelšek, barvanje je opravil 

Andrej Benda, pri mehanskih delih mu je na pomoč priskočil Jože Završnik in še 
nekateri drugi. Obnova je trajala skoraj tri leta, koliko je bilo vloženega lastnega dela 
in dela prijateljev, bo pa ostala skrivnost. Zagotovo gre za blizu tisoč ur. Tudi Franca 
ne bomo spraševali, koliko ga je obnova stala. Ob strani mu je vse skozi zelo močno 
stal sin Boštjan, da se je projekt tako hitro in uspešno  zaključil.  
S tihim navdušenjem in nasmehom je pričakal prvi glas motorja po obnovi. Ko pa se 
je zapeljal z registriranim Oplom na okoli, je bil občutek nepopisen in nasmeh prav 
prisrčen. Z duše in srca se mu po tolikem času obnove odvalil kamen. Srečno in 
prijetno vožnjo s starodobnikom, Franc, in veliko užitkov pri vzdrževanju! 
 
 
TEHNIČNI PODATKI: 
 
Znamka: OPEL 
Tip: Olympia-Rekord 
Letnik:1956 
Oblika karoserije: 
limuzina 
Država proizvodnje: 
Nemčija 
Št. Valjev: 4 
Prostornina: 1488 ccm 
Premer/gib: 80/74 mm 
Moč motorja: 33 kW 
 
 
Slika 73: In po slabih 
treh letih – izdelek 
 
 
 
 
Napisal: Ivan Sovinšek - Ivko 
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PREDSTAVLJAMO – WOLFGANG SCHMIED IN NJEGOVA ZBIRKA 
 
Lani pozno jeseni smo si Zoran, 
Rihard in jaz  ogledali odlično 
zbirko Puhov ob Dravi blizu 
Celovca.  
 
Slika 74: Wolfgang Schmied ob 
svojem Puchu TF na letališču pri 
Borovljah 
 
V zbirki je 35 motornih koles 
znamke Puch naslednjih tipov: 
Puch 250 TF,  17 kosov, veliko je 
športnih Puhov SGSS in SVS S4  
GS 350 in še nekaj drugih 
motornih koles.  

 
 
 
Gostitelj nas je prisrčno sprejel in 
nam vse razkazal ter odlično 
pokomentiral zbirko. Bilo je zelo 
prijetno. 
 
Slika 75: Od leve proti desni 
sedijo Slavko Kočevar iz Kranja, 
Zoran Podkrižnik, Ivan Sovinšek, 
Wolfgang Schmied, Rihard 
Petschnig 
 
 
 

 
 
 
 
Slika 76: Wolfgang v akciji na 
gorski preizkušnji 
 
 
 
 
Na našo prošnjo nam je 
posredoval nekaj slik svoje 
zbirke in malo komentiral svoje 
zbirateljske aktivnosti. Napisal 
nam je: 
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Hallo Ivan, 
neben meiner Familie sind Motorräder 
mein zweites Hobby. 
Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren 
mit Oldtimern. 
Mein erstes Motorrad war eine Puch 250 
SGS welche ich noch heute besitze. 
In meiner Sammlung befinden sich 
neben Puch auch Dnepr, Ural und BMW, 
aber hauptsächlich habe ich Puch in den 
Jahrgängen TF von 1949 bis 1954 (nur 
eine aus 1948 fehlt mir :-). Ich hab eine 
Höhere Technische Schule (HTL) 
besucht für Masschinenbau, das ist auch 
der Grund an der Technik. Neben den 
Motorrädern habe ich noch einen 
restaurierten VW Käfer Typ 11 Bj. 1962 
und eine Massey Ferguson X 35 Bj. 
1962. Gerne besuche ich mit meinen 
Freunden diverse Oldtimer- 
veranstaltungen im In & Ausland und 
das Loiblrennen ist fixer Bestandteil 
jedes Jahres. 
 
Vielleicht kannst Du in der Zeitung auch 
schreiben, Rosentalclassic ist dieses 
Jahr am 11. Juli, Treffpunkt 9:00 Fa. 
Pagitz 
9170 Unterferlach 
 
Falls Du mehr Fotos brauchst bitte um 
Info!! 
 
Slike 77-80: Impozantna zbirka motorjev 
 
Pa še po domače: 
 
Pozdravljen Ivan, 
poleg družine so motorna kolesa moj 
drugi hobi. S starodobniki se ukvarjam 
že preko 20 let. 
Moje prvo motorno kolo je bil Puch 250 
SG, katerega imam še danes. V moji 
zbirki se najdeta poleg Puchov še Dnepr, 
Ural in BMW, toda najpomembnejši so 
mi Puchi TF letnikov 1949–1954 (samo 
eden iz 1948 mi manjka). Obiskoval sem 
višjo tehnično šolo – smer strojništvo, 
kar je podlaga za tehniko. Poleg 
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motorjev imam še 
restavriranega VW hrošča tip 
11, letnik 1962 in pa Massey 
Fergusona x 35 letnik 1962. 
S prijatelji rad obiskujem 
starodobniške prireditve doma in 
v tujini, Ljubeljska dirka pa je 
vsakoletni stalni dogodek zame. 
 
 
Slika 81: Na panoramski vožnji 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mogoče bi lahko objavili reklamo 
za našo prireditev v vašem biltenu: 
 
  
Rosentalclasic je letos 11. junija. 
Zbirno mesto ob 9:00 Fa. Pagitz 
9170 Unterferlach. 
  
 
 
 
Slika 82: Rihard in Wolfgang 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 83: Starodobniški dirkači 
 
 
 
 
 
 
 



Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine Zgornjesavinjski starodobniki 
_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Bilten št. 10 

30 

 

ARHIVSKE FOTOGRAFIJE – VINKO MATJAŽ 
 
 
 
Na našo prošnjo je Vinko Matjaž iz 
Mozirja malo pobrskal po svojih 
policah in predalih ter nam 
posredoval nekaj fotografij iz 
svojega arhiva.  
 
 
Vinko Matjaž –  Fiat 600 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fotografije  so v večini 
posnete v Mozirju od poznih 
tridesetih do zgodnjih 
šestdesetih let prejšnjega 
stoletja.  
 
Piccolo letnik 1906, last 
Julija Pepela (sopotnik, vozi 
njegov prijatelj) v Ljubljani 
 
 
 
 
 

 
Za vse, ki vam ni znano: 
Vinko je nečak Julija Pepela, 
gospoda, ki je bil lastnik 
najstarejšega ohranjenega 
avtomobila v Sloveniji, 
Piccola, ki je danes 
razstavljen v Tehniškem 
muzeju v Bistri, v našem 
društvu pa krasi naš Logo. 
 
Trgovina z motorji, ki jo je 
imel Julij Pepel v Mozirju že 
pred drugo vojno, vsi motorji 
so bili njegova last   
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Ločki pobi pred drugo svetovno vojno 

 
 
 
Na Motorju Matjaž Franc, pečar, oče 
Mirana Matjaža, po vojni pri domači 
gostilni pri Kočerju pod klancem v 
Mozirju 
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Fiat 110 na povorki ob ustanovitvi 
društva Šoferjev in mehanikov 
Mozirje 1966 

 

 
Vajdova hiša; Pust Mozirski okoli leta 1950, 
Kamion last Vilija Majerholda 

 
 

 
Avto union 1000 S na povorki ob 
ustanovitvi društva Šoferjev in 
mehanikov Mozirje  1966  

 
 
Opel Olympia, lastnik Matijev Matija iz Nazarij, 
 okoli leta 1955 

 

 
Vinko Matjaž v Nemčiji, 1957
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DRUŠTVENA DRUŽABNA KRONIKA 
 
 
 
 
Vsakoletna izdaja 
društvenega biltena poskuša kar v 
največji meri povzeti dogajanje v 
društvu tekom celega leta.  
 
 
 
Slika 84: A sta vidve ke u žlahti 
 
 
 
 
 

Vsako leto pri sestavljanju 
publikacije ostane ogromno 
različnih fotografij, ki niso 
objavljene. Zato sem se letos 
odločil za novost v obliki objave 
raznih zabavnih fotografij, ki 
drugače ne bi našle mesta v 
biltenu.  
 
 
Slika 85: Ne bomo menda samo 
starih avtov gledali. A se kje najde 
tudi kaka stara prelca? 
 
 

 
 
 
To so fotografije z naših srečanj 
pa tudi s prireditev, ki so jih člani 
društva obiskali drugje po 
Sloveniji in tujini.  
Nastopajočim na fotografijah 
želim dobro voljo pri obujanju 
spominov in čim manj zamer. 
Fotografije so nametane skupaj 
naključno; skupna jim je zgolj 
zabavna vsebina. 
 
Slika 86: Takšno hišo imel bom 
tudi jaz. Ja, Janez, seveda boš  
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Slika 87: Kje je pa tist muzej Firštov? Mirko če 
bi kaj na drug kre šanka pogledo, bi ga pa vido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 88: A veš, da Kranci sprašujejo, če so 
brez file ke cenejš, so pa v bistvu zastonj 
 

 
 
 
 
 
 
 
Slika 89: Kdaj smo de mi na vrsti, da na 
bomo povorke zamudili 
 
 
 
 

 
Slika 90: Enkrat na leto se tudi ljubenski 
župan pelajo z mercedesom, zarad tega 
se pa že splača flosarski bal organizirat 
 
 



Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine Zgornjesavinjski starodobniki 
_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Bilten št. 10 

35 

 
 
Sliki 91, 92: Na Trsatu imajo pa Vip ložo za mladoletne kadilke, Srečo, ti pa stran … 

 
Slike 93–95: Pa še dva mladoletna 
kadilca sta u nadzoru, eden se še bolj 
uči – Pepi, ne kašlat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Slika 96: Srečo ma že nove žrtve, tu pa ne 
kadijo, samo … 
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Slike 97–99:  
 
 
Najprej je blo takole,  
 
 
                pol pa takole … 
 
 

 
 
 
 
 
Slika 100: Najboljš da si kar tule; pozira 
pa kot pravi soldat z une strani meje  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Slika 101: A misliš, Uroš, da bi še malo 
premeknla tistle pecikl, a bo že dobro? 
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Certifikati Starodobnih vozil izdani v 2015 
 

 
 
 
 
 
 

DKW NZ 350, 346 ccm, 1942 
Lastnik: Zoran Podkrižnik 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TRIUMPH BDG 250 SL,  
248 ccm, 1954 
Lastnik: Matej Coklin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BMW R 25/3, 254 ccm, 1954 
Lastnik: Jože Marolt 
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TOMOS-PUCH SV 175,  
172 ccm, 1958 

Lastnik: Stanislav Kolenc 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BMW R 75/5, 749 ccm, 1973 
Lastnik: Franc Part 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PUCH 250 SG, 248 ccm, 1957 
Lastnik: Franc Firšt 

 
Razstavljen v sklopu 100-letnice 

smrti Janeza Puha v avli podjetja 
KLS d. o. o. Ljubno
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ZASTAVA 750,  
767 ccm, 18 kW, 1984 
Lastnik: Robert Krebs 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOLF JGL,  
1272 ccm, 44 kW, 1981 
Lastnik: Anton Drobež  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
AUDI 100, 
1760 ccm, 63 kW, 1972 
Lastnik: Simon Štrigl 
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MERCEDES BENZ  200 D, 
1988 ccm, 40 kW, 1967 
Lastnik: Samo Ribežl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
OPEL OLYMPIA-REKORD 
1488 ccm, 33 kW, 1956 
Lastnik: Franc Kolenc 
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