


ZGORNJESAVINJSKIM STARODOBNIKOM OB DVANAJSTI 
OBLETNICI 

Poročilo predsednika Zgornjesavinjskih starodobnikov za leto 2017 

 

Lansko leto je vse prehitro minilo. Dogodki so 
se vrstili po ustaljenem ritmu – po našem 
koledarju dogodkov –, kar je že nekaj let 
ustaljena praksa. 
Kot prejšnja leta smo se v zimskem času 
sestajali na rednih društvenih sestankih in 
sezono otvorili z enajstim memorialom Frenka 
Slapnika na zdaj že tradicionalnem kraju 
majskega srečanja – v Poljanah. Na 
panoramski vožnji smo se oglasili pri našem 
članu Oskarju Slatinšku in za njegov sprejem 
se mu ob tej priliki najlepše zahvaljujem. 
 
Slika 1: Na lanskem izletu smo pri Buldog 
Wirtu občudovali domiselne izdelke iz stare 
šare 
 
Julija smo zopet otvorili sklop dogajanja ob 
tradicionalnem Flosarskem balu na Ljubnem 
ob Savinji z našim 11. mednarodnim 
srečanjem ljubiteljev starodobnikov. Kot vsa 
doslej je tudi lanskoletno odlično uspelo. 
Naš avgustovski blagoslov smo, kot veleva tradicija, zaključili s prelepo panoramsko 
vožnjo na tradicionalni Lučki dan.  
Jesenski piknik je bil jesenski zgolj z vidika vremena. Gostoljubje nam je ponudil naš 
član Robi Kladnik na svoji domačiji pri Krumpačniku. Pravijo, da pametnejši prvi 
odneha, v našem primeru je bil to dan, ki se je prehitro poslovil, mi pa smo vztrajali in 
vztrajali. 
Na strokovno ekskurzijo oziroma izlet smo se na predlog Ivana Pavliča podali v 
avstrijsko vulkansko deželo in bili navdušeni nad razvojem turizma v nekdaj najbolj 
nerazviti avstrijski regiji.  

 
Sledila sta še redna sestanka v 
novembru in decembru.  
 
 
 
Slika 2: V Tišlerjevem pruhu je v 
lanskem Abrahamovem letu prišlo 
do pomembnega prestrukturiranja 
podjetja; po novem je v Poljanah 
Tišlerjev kamp 
 
 



 
Slika 3: Utrinek iz prekrasnega 
muzeja kočij v madžarskem 
Keszthely-ju 
 
Vse društvene dejavnosti so kot 
vedno povezane s predanim delom 
članov upravnega odbora ter 
številnih drugih posameznikov, ki 
po svojih močeh pripomorejo, da 
društvo še vedno zelo aktivno živi 
in ne životari samo na papirju. 
Vseeno ugotavljamo, da je na 

seznamu še veliko članov, pri akcijah pa se ponavljajo eni in isti stari obrazi. Po drugi 
strani pa je takšna usoda praktično v vseh društvih in tega dejstva verjetno tudi mi ne 
bomo spremenili. 
 
Na tem mestu je prav, da se zahvalim članom, ki največ pripomorejo k 
prepoznavnosti našega društva. Zahvaljujem se članom Upravnega odbora Zoranu 
Podkrižniku,  Jožetu Brezniku, 
Damjanu Novaku, Florjanu 
Mavriču, Ivanu Cajnerju, Simonu 
Štriglu, Marku Potočniku, Viktorju 
Matijovcu in članom nadzornega 
odbora Ivanu Sovinšku, Janku 
Štruclju in Ivu Rihterju.  
 
Slika 4: Stara Čuprija v Konjicu, 
pod njo teče – tam še kristalno 
čista – Neretva 
 
 
Pri vseh dogodkih ogromno sodelujejo še naslednji člani: Jože Marovt - Pepi, Franjo 
Atelšek, Ivan Prislan, Franjo Marovt, Srečo Nadvežnik, Srečo Urtelj, Silvo Atelšek, 
Jože Završnik, Maks Jurak, Miran Kos, Stane Kolenc, Boštjan Božič, Darko Denžič, 
Franc Češnovar, Franc Pfeifer, Miran Irnar, Rajko Kosmač, Janko Novak, Alojz 
Rigelnik, Uroš Prosenc, Stanko Tiršek, Marjan Valte, Boris Žerovnik – najlepša hvala 
tudi njihovim aktivnim soprogam – in še mnogi drugi.  

Mnoge društvene aktivnosti so v 
veliki meri povezane s finančnimi 
sredstvi, zato se  našim dolgoletnim 
sponzorjem in donatorjem najlepše 
zahvaljujem, brez vas nikakor ne bi 
bili sposobni uspešno speljati  
prireditev in drugih planskih 
obveznosti.  
 
Slika 5: Jaka Matijovc (v sredini) 
lahko s ponosom razkaže čudovito 
restavrirano Juvanovo hišo 



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 6: Panorama Riegersburga, 
kot bi jo narisal pravljičar.   
 
Na nivoju občin sicer že leta 
pogrešamo priznanje kategorije 
društva, ki delujemo na nivoju cele 
doline, jo kompleksno zastopamo in več kot uspešno promoviramo. Ne nazadnje 
vsako leto pripeljemo na krožno vožnjo po dolini okoli 300 obiskovalcev, večinoma iz 
Slovenije in tudi iz Avstrije, Hrvaške Nemčije, ki se potrjeno vračajo ob različnih 
priložnostih s svojimi družinami in prijatelji. Problem nastane pri občinskih razpisih, ki 
ne poznajo omenjene kategorije, in tako z mednarodno prireditvijo dobimo komaj kaj 
več točk kot npr. lokalni pevski zbori, ki prijavijo gostovanje v sosednji občini. Tudi 

finančna sredstva so nekje na tem 
nivoju. Seveda ne mečem vseh v 
isti koš – posebna zahvala gre 
občinama Ljubno in Solčava, ki 
prepoznavata v našem delu 
promocijo in priložnost za nadaljnje 
sodelovanje in nam temu primerno 
pomagata.  
 
Slika 7: Ne, Ivan, ne moremo je 
vzeti s seboj, z avtobusom smo, ne 
pozabi … 
 

Za donacije se najlepše zahvaljujem podjetjem in samostojnim podjetnikom: KLS 
Ljubno ob Savinji, BTC Ljubljana d. d., Pfeifer d. o. o., AM Miklavc tehnični pregledi 
d. o. o., Davidov hram d. o. o., B/S/H Hišni aparati Nazarje, Marki transport d. o. o., 
Slikopleskarstvo Špeh, Vulkanizerstvo Novak Damjan s. p., GTC Voda 902,  
Zavarovalnica Triglav d. d., Firšt d. o. o., Invarst Mengeš,  ČAS LES d. o. o. Mozirje, 
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, Avtopralnica 
Remic Jože Nazarje,  Mizarstvo-
avtoprevozništvo Remic Jani s. p. 
Prihova, Tišlerjev Pruh – Krivec 
Janez d. o. o., Prevozi lesa ETOS-
PIC d. o. o., 
Slika 8: Sončni zahod v Siofoku na 
madžarskem morju oziroma 
Blatnem jezeru 



 
Slika 9: Panorama Sarajeva z 
razgledne točke nad Starim 
Gradom; pretresljiv je pogled na 
preštevilna pokopališča na 
zelenicah in nogometnih igriščih 
 
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, 
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,  
 
Slika 10: Aprilska Zrelakovska 
odprava na Madžarsko in v Avstrijo 
je bila predvsem ledeno mrzla 
 
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 drugi. 

 
Ljubno, 3. 3. 2018   

                                                            
Predsednik:  Matej Coklin 
 
 
 
Slika 11: Številni nivoji in portali na 
Riegersburgu 
 
 



BALATON – RIEGERSBURG 

Zrelakovska ekskurzija na Madžarskem in v Avstriji, 20.–21. 4. 2017 

 
Po Avstriji, Italiji in Hrvaški je bila 
lani logičen izbor Madžarska. Ker 
vsi predobro poznamo naše 
luknjaste lokalke, je bil plan vožnje 
nekoliko drugačen kot običajno – 
našim starodobnikom smo privoščili 
tedenske vinjete in prvi del poti do 
Dolge vasi opravili kar po avtocesti.  
 
Slika 12: Impozantna Festetics-eva 
palača v Keszthely-ju, kjer smo šele 
po prihodu ugotovili, da je kraj poln 
muzejev 
  
Ko smo prečkali mejo smo se takoj usmerili na lokalno cesto proti Balatonu. To 
madžarsko morje, kot se tudi imenuje, je bilo cilj prve etape oziroma prvega dne. No, 
ne samo priti do blatnega jezera, temveč ga tudi dobre tri četrtine obvoziti. V 

prtljažniku je bil, kot se spodobi in je 
pravično, Savinjski želodec pa še 
kaka salama in podobni artikli  so 
se našli v njem – brez njih 
Savinjčan pač ne more potovati 
okoli. Oprezali smo za kakšnim 
primernim kotičkom za malico in na 
enem tudi parkirali.  
 
Slika 13: Knjižnica, ki se je tudi rajni 
Kaiser ne bi sramoval 
 
Dlje kot do kratkega za zdravje 

nismo prišli. Zunaj je bila kljub poznemu aprilu prava zima. Termometer je kazal celo 
stopinjo, zraven je bril ledeno mrzel veter. Nadaljevali smo pot do prvega mesta ob 
jezeru in si ogledali čudovito palačo z velikanskim muzejem kočij v bivšem konjskem 
hlevu in šele krepko po 13 uri našli 
prvo Gulaš juho.  
 
Slika 14: Katedrala in samostan na 
polotoku Tihany s staro septo in 
bogato zbirko v kletnih prostorih 
 
Polotok Tihany je bil mistično 
umirjen in spričo ledenega 
popoldneva kot izumrl. Ogledali 
smo si nekaj znamenitosti in že 
odhiteli cca 30 km stran od 
Balatona do mesteca  Herend, ki je 



znano daleč naokoli po svoji 
keramiki, ki jo izdelujejo med 
drugim tudi za angleško kraljico in 
mnogo drugih prestižnih strank.  
 
Slika 15: Razstavno prodajni salon 
v Herendu; Zgolj v vednost: cena 
povprečnega kompleta v sestavi  
čajnik in nekaj skodelic se giblje 
okoli 500 €  
  
Tukaj nas je najprej presenetil sneg, 
še malo manj prijetno presenečenje 

pa je bilo, da smo za 10 min zamudili zadnji ogled proizvodnje keramike. Kakor koli 
že, prodajni salon je bil še odprt in z veseljem smo si ogledali vrsto ročno poslikanih 
servisov in drugih izdelkov visokega cenovnega razreda. Sledil je skok na južno stran 
jezera do turistično najbolj poznanega Siofoka in še malo naprej do Balatonföldvar-a, 
natančneje do hotela Jogar oziroma našega prenočišča.  
 
Zjutraj smo obkrožili še preostalo 
četrtino jezera in se počasi preko 
Szombathely-ja usmerili proti 
madžarsko-avstrijski meji.  
 
Slika 16: Ne, to ni Dalmacija, 
temveč Balatonföldvar, kjer je bil 
konec vožnje prvega dne  
 
Na mejnem prehodu je carinik v 
duhu obče begunske problematike 
najprej zahteval Ausweis in ko sem 
že iskal osebno, je pogledal malo 
nazaj na našo starodobniško kolono. S širokim nasmeškom je nato sledilo vprašanje 
Alle aus Slowenien? In še naprej – Volvo Ausfahrt? Ko sem prikimal, ga niso prav nič 
več skrbeli moji dokumenti. Samo zamahnil je in karavana je potovala dalje. 
Naslednji cilj je bil srednjeveško pravljični Riegersburg in v bližini čokoladnica Zotter. 
Obe destinaciji smo obiskali tudi na jesenskem izletu zato več opisa puščam za 
omenjeni prispevek. Do Radgone smo imeli še dobrih 60 km, malo naprej pa je vsem 

nam požeruhom dobro znano 
gostišče  Šiker, kjer smo se morali 
obvezno ustaviti. Polnih trebuhov in 
polni vtisov smo prevozili še zadnji 
del poti do doma.  
 
Matej Coklin     
 
Slika 17: Še skupinska fotografija 
na gradu nad Riegersburgom 
 



ENAJSTI MEMORIAL FRENKA SLAPNIKA 

Rečica ob Savinji, 7. 5. 2017 

 

Če ne pride Mohamed h gori … ali 
kako že pravi stari izrek …, dejstvo 
je, da naš Oskar še nikoli ni prišel 
na spomladanski izvoz.  
 
Slika 18: Gospodar in gospodarica 
Tonove kmetije v Kolovratu na 
Ljubnem 
 
Zato so pa starodobniki prišli k 
Oskarju in poskrbeli, da se jabolčnik 
slučajno ne bi potegnil. Malo nas je 
skrbelo glede količin po spomladanski pozebi, vendar, kot se je pozneje izkazalo, 
povsem brez potrebe. Naš obisk se v kleti ni preveč poznal pa še za zraven smo 
dobili. Hvala lepa Oskarju in Brigiti – zdaj pa le pridita kdaj na kakšno srečanje.  

 

V Poljanah smo čakali in tudi letos 
dočakali malo dežja, malo sonca in 
vsega drugega, kar človek 
potrebuje za lepo nedeljsko 
popoldne.  
 
Slika 19: Polaški Janez: »Jaz že na 
bom pleso s Pavarottijem.« 
 
 
Dežurna ekipa v kuhinji je spet 
zmagala in zabava se je kot že več 
let tekom popoldneva lepo odvijala.  

Nastal je manjši problem z glasbo, a smo ga kmalu rešili, in več parov je urno brusilo 
pete na asfaltu pred lovskim domom lovske družine Rečica ob Savinji, ki nam je tudi 
lani nudil zavetje.  
 
Nadaljevanje sledi drugo leto 
(oziroma letos, glede na čas 
nastanka tega besedila). Upravni 
odbor že sprejema predloge za 
panoramsko vožnjo in za obisk 
kakega člana, ki bi nas bil pri volji 
sprejeti.  
 
Matej Coklin 
 
Slika 20: Vinko Pavarotti: »Če ne 
boš ti Janez, bo pa Milena …« 



ENAJSTO MEDNARODNO SREČANJE STARODOBNIKOV 

ZGORNJA SAVINJSKA 2017, Ljubno, 22. 7. 2017 

 

Otvoritev ljubenskega baliranja pripadla Zgornjesavinjskim 
starodobnikom 

 
Najbolj poznano vsakoletno 
ljubensko turistično dogajanje, 
kopico dogodkov lanskega 
tradicionalnega 57. Flosarskega 
bala, smo otvorili s tradicionalnim  
11. mednarodnim srečanjem 
ljubiteljev starodobnih vozil in  
našimi  številnimi prijatelji iz 
različnih klubov iz Slovenije in 
tujine.  

 
Slika 21: Priprave na start  

 
Po uradnih podatkih se je srečanja poleg številnih naših članov  udeležilo 135 

različnih vozil od drugod. 
Največ je bilo avtomobilov, kar 
104, med katerimi je bil 
najstarejši Ford Phaeton iz 
daljnega leta 1928.  
 
Slika 22: Naša Gordana 
Jevšnik in njena prijateljica sta 
nas prijetno presenetili v 
izvirnih opravah 
 
Tudi motorji so bili številno 
zastopani, saj jih je bilo na 
srečanju 75, najstarejši pa je 
bil Terrot SHT iz leta 1930. Da 

so bila zastopana vsa vozila, so 
poskrbeli še legendarni kamion 
TAM 5000 iz leta 1969 in deset 
traktorjev, med katerimi je bil 
najstarejši Eicher D13 iz leta 1956.  
 
Slika 23: Na naši prireditvi 
srečelov na sme manjkati; tokrat 
se za našega Pepija ni najboljše 
iztekel – zaradi bolečin v nogi je 
dan končal v bolnici 
 



Rally oldtimerjev po treh Zgornjesavinjskih občinah 
 
Po končanem zbiranju udeležencev 
in dopoldanski malici na 
prireditvenem prostoru v Vrbju na 
Ljubnem ob Savinji so se 
udeleženci po skupinah odpeljali na 
panoramsko vožnjo proti biseru 
Zgornje Savinjske, Logarski dolini.  
 
Slika 24: Ekipa severnih sosedov v 
pripravljenosti na start 
 
Vmesni postanek je bil v Solčavi, 
kjer smo v tamkajšnji Rinki lahko 

izvedeli marsikatero zanimivost o 
Solčavskem, seveda pa tudi brez skromne 
pogostitve ni šlo. Končni cilj vožnje karavane 
zloščenih jeklenih konjičkov iz prejšnjega 
tisočletja pa je bil v samem nedrju s soncem 
obsijane Logarske doline, pri Kmečki hiši 
Ojstrica. Tam so bili udeleženci prav tako 
deležni okrepčila za dušo in telo.  
 
Slika 25: Solčava je bila nabito polna lepo 
urejenih vozil in dobrovoljnih ljudi 
 
Za telo so bile na voljo slastne dobrote, ki so 
jih pripravili v omenjenem gostišču, o 
ambientu za dušo v Logarski dolini pa ne gre 
izgubljati besed, saj je kaj lepšega kot raj pod 
Ojstrico, obiskovalcem že težko pokazati. Ob 
povratku na prireditveni prostor na Ljubnem 
je bila še ena postojanka, pri Okrepčevalnici 
Robnik v Logu v lučkem zaselku Krnica. Tam 
seveda ni šlo brez zgornjesavinjskega 
želodca in domačega »tolkca«, kot se za 
kmečko malico na področju, kjer sta ti 

specialiteti doma, pač spodobi. 
Skupaj z vozniki se je 
starodobniškega potepanja po 
zgornjem delu Zgornje Savinjske 
doline oz. relija, kot se bolj  
»kunštno« pravi takim vožnjam, po 
informaciji predsednika našega 
društva Mateja Coklina udeležilo 
260 udeležencev. 
 
Slika 26: Po logarskih tratah so bili 
parkirani starodobniki 



 
Na srečanju vedno novi obrazi in številni klubi 
 

Ob povratku je bilo na Ljubnem 
poskrbljeno še za kosilo in 
seveda za podelitev priznanj za 
različne »naj« kategorije prisotnih 
udeležencev.  
 
 
Slika 27: Okrepčevalnica Robnik 
na Krničkem Logu – vedno 
veselo, pristno domače in 
okusno. Takih postankov so 
oddaljenejši udeleženci najbolj 
veseli 
 

 
Najstarejše, najlepše vozilo, najštevilčnejši klub pa še kaj s tega naslova bi se našlo. 
Za lansko prireditev je zelo zanimiv podatek iz statistike prijav, da so se srečanja  
udeležili  številni novi obrazi in iz 
velikega števila klubov. Kar iz 37 
klubov so bili namreč udeleženci in 
kar 33 privržencev starodobništva 
je prišlo v lastni režiji, ne da bi bili 
člani kakega tovrstnega kluba.  
 
 
 
Slika 28: Dajmo Roman brcaj, ta 
stari traktor boš pa že dohajal 
 
 
Vsi udeleženci srečanja so ob prijavi prejeli tudi lično brošuro z vsemi potrebnimi 
podatki o dnevnem dogajanju pa tudi zanimive podrobnosti in podatke o turistični 
ponudbi tega dela Zgornje Savinjske doline. Če so pisnemu gradivu dodali tudi dobre 
vtise, ki so jih doživeli na poti iz Ljubnega do Logarske doline, smo zadani cilj, da z 
našimi tradicionalnimi srečanji skrbimo tudi za turistično promocijo naših krajev, 

dosegli.   
 
 
 
 Franjo Atelšek 
 
 
 
Slika 29: Naš Vinko z ekipo 
  
 
 



DESETO SREČANJE IN BLAGOSLOV VOZIL NOVA ŠTIFTA 

Nova Štifta, 13. 8. 2017 

 

Desetič na srečanju starodobnikov v Novi 
Štifti pri Gornjem Gradu 
Dobre tri tedne po uspešnem 11. 
Mednarodnem srečanju na Ljubnem, ko so 
bili spomini na potepanje po Logarski dolini, 
Lučah in Solčavi še čisto sveži, je prišel dan 
ponovnega snidenja na letos  »okroglem« 10. 
srečanju v Novi Štifti pri Gornjem Gradu.  
 
Slika 30: Vsakoletni žegen starodobnikov v 
Novi Štifti poteka drugo nedeljo v avgustu 
   
Pri tamkajšnji božjepotni cerkvi se je zbrala 
pisana množica ljubiteljev oldtimerjev s 
svojimi vozili, ki so se najprej udeležili 
bogoslužja, ki ga je vodil »naš« tamkajšnji 
župnik Alojz Ternar. Tudi ob tej priložnosti se 
je v svojem razmišljanju dotaknil 
starodobništva in pozitivnega poslanstva, ki 
ga z ohranjanjem in restavriranjem marsikdaj 
že pozabljenih in zavrženih prevoznih 
sredstev ohranjajo naši člani kot bogato 
dediščino našim vnukom in zanamcem. Po sveti maši so bili, razumljivo, vsi parkirani 
starodobniki deležni blagoslova, kot se za takšen dogodek spodobi. Po prejetih 

duhovnih darovih med mašo in po blagoslovu 
naših jeklenih konjičkov smo se prisotni 
okrepčali tudi s konkretno malico, torej z 
želodcem, slastnim domačim kruhom in 
seveda s tekočo hrano, ki je ob toplem 
poletnem dnevu še kako prijala. Seveda tudi 
dobra volja ni manjkala, saj je frajtonarca tudi 
na naših srečanjih nepogrešljiva. Prijetno 
tokratno druženje so nekateri zaključili v Novi 
Štifti, drugi pa so si v lastni režiji privoščili še 
dodatno tradicionalno ponudbo – kosilo pri 
Jožici in Matevžu v gostišču na Črnivcu. 
Večina teh se je podala tudi na panoramsko 
vožnjo s svojimi starodobniki preko 
Kranjskega Raka skozi Podvolovljek v Luče, 
kjer so s starimi lepotci malo poživili 
dogajanje na tradicionalnem Lučkem dnevu. 
 
Franjo Atelšek  
 
Slika 31: Starodobniški podmladek 



JESENSKI PIKNIK 

Planina, 2. 9. 2017 

 

Bil je 3. kimavec leta gospodovega 
16 v tretjem mileniju našega štetja. 
Prav na ta dan smo starodobniki 
gostovali s svojim jesenskim 
piknikom pri našem Pavarottiju v 
Varpoljah.  
 
Slika 32: Priprava prostora za 
piknik na domačiji Krumpačnik … 
 
Prisoten je bil tudi naš član Robi 
Kladnik, Krumpačnik po domače. 
Zadeva se mu je tako dopadla, da 
nas je kar povabil za naslednje leto. In smo ga držali za besedo. V začetku 
septembra, tokrat lanskega, smo vzeli povabilo zares. Ni bilo preveč takih, ki bi jim 
morali podrobno opisati pot. Domačija leži pravzaprav komaj streljaj više od nekoč 

veleznane Rdeče dvorane, ki pa je 
sedaj na žalost zaprta.  
 
Slika 33: Pod nadstreškom je bilo 
prostora za cel avtobus ljudi  
 
Robi nam je na široko odprl vrata 
in srce in piknik se je pričel. Spričo 
malo slabšega vremena oziroma 
dežja smo kmalu opustili misel na 
kakšno panoramsko vožnjo in 
sproščeno smo sedeli pod 
nadstreškom. Imeli smo celo 
srečelov, ki je obsegal sicer zgolj 

27 dobitkov, pa še od teh smo najlepših pet prodali na licitaciji. Robi se je kot vesten 
gostitelj in kavalir vseskozi posvečal predvsem ženski družbi in boljše polovice so se 
za spremembo tako vživele, da so bili pravzaprav moški tisti, ki so spravljali domov. 
Kaj moremo, če nas ženske 
prekmalu gonijo domov ni prav, če 
pa se njim nikamor ne mudi pa 
spet ni najbolj v redu. Pa bomo že 
preživeli.  
Hvala Robi za prostor in 
gostoljubnost.   
 

Matej Coklin 
 

Slika 34: Babji kot … 



 

STROKOVNA EKSKURZIJA 
 

Vulkanland Avstrija, 7. 10. 2017 
 
Ko sem izbral ideje za destinacijo 
naše lanske strokovne ekskurzije, 
sem čisto slučajno naletel na našega 
člana Ivana Pavliča,   
 
Slika 35: Kaj vse se da narediti iz 
odpadne krame, če imaš domišlijo 
 
ki mi je navdušeno pripovedoval o 
izletu v vulkansko deželo v sosednji 
Avstriji. Ker smo bili tudi Zrelaki aprila 
tam, sem z zanimanjem poslušal, kaj 
vse (česar mi nismo videli) regija še nudi na ogled. Posredoval mi je kontakt Bojana 
Mažgona, turističnega vodnika, ki je na omenjeno destinacijo peljal že 190 
avtobusov.  
 
Ker smo se člani naše družine izleta udeležili skupinsko (vseh šest) za opis poti 

prilagam vtise naših malih 
udeležencev.   
 
Slika 36: Šov s pticami ujedami  
 
 

Všeč mi je bilo, ko smo se peljali z 
avtobusom, ko smo bili v 
čokoladnici, ko smo gledali ptičke, 
ko sem dobila sovico. 
MILA  

 
 
 

Ko sem prišel v čokoladnico sem 
hotel probati vse čokolade, ampak 
jih nisem smel prav veliko. Potem 
smo se z avtobusom odpeljali na 
razstavo ptic. Zelo sem užival. Na 
kosilo smo šli v restavracijo, jedli 
smo pohane piške. 
VITAL 
 
Slika 37: Garača (po obilnem kosilu) 



Slika 38: Da ne bo pomote, to ni 
Dubaj, je precej bližje  

 
Šele zdaj vem, zakaj se reče 
starodobnikom starodobniki, saj so 
bili tam samo starši, no, kaj bi 
olepševala, samo starejši. In mi, 
štirje Coklinčki. 
Najprej smo se z avtobusom 
pripeljali do čokoladnice. Tam smo 
poslušali posnetek, kako nastane 

čokolada. Sicer nisem kaj dosti poslušala,ker me je vsa tista sladkoba do dobra zmedla, 
a zasledila sem podatek, da je to deveta najboljša čokoladnica na svetu. Po koncu 
posnetka smo se začeli sprehajati po tovarni in ko smo videli prvi avtomat z rjavo 
tekočino, smo se vsi Coklinčki zagnali proti njemu in si nalili polne žlice. A to ni bila 
čokolada, to je bil grenek nesladkan kakav. Sledili so avtomati s pravo čokolado, nato 
čokoladice, ki smo si jih lahko vmešali 
v mleko in dobili napitek – iz vseh 
čokolad sem si zmeraj vzela najbolj 
močno kakavovo. 
 
Slika 39: V pričakovanju pohane kure 

 
Po čokoladnici smo šli na razstavo 
ujed na grad Riegersburg. Tam so bili 
sova uharica, še ena sova, katere ime 
mi je ušlo, dva sokola, dva krokarja, 
beloglavi orel, kragulj in še en orel. Sokole se da odlično trenirati in krokarja sta bila 
zelo pametna, tako da se je bilo treba trdno prijeti za denarnice. Od tam smo šli v 
zasebni živalski vrt, do restavracije, kjer smo se napokali cesarskega praženca. Tam 
smo videli tudi kamele in želvo velikanko. En del ogleda sem sicer zamudila, ker me je 
premagal spanec. Nazadnje smo se odpeljali v nek kozolec, ali pa je bil mogoče mlin?, 

z izdelki domače obrti. Mamico sem 
prepričala naj mi kupi kvačkano 
punčko, ki ima zdaj kartonski 
domek v mojem predalu. 
Po koncu ogleda smo se še hecali v 
avtobusu nato pa šli domov, kjer 
sem utonila v globok spanec brez 
sanj.                            ZORNA 
Slika 40: Kdor ga dvigne, ga lahko 
odnese  



 

ZGORNJESAVINJSKI TRAKTORISTI 

Delovanje sekcije v letu 2017 

 

 

Na povabilo kluba Stayer iz 
Spodnje Savinjske doline se nas je 
5 članov kluba Zgornjesavinjski 
starodobniki zadnjo soboto v aprilu 
odpeljalo v Tabor na srečanje 
lastnikov starodobnih traktorjev.  

 

Slika 41: Joško Breznik kliče 
predsednika Pahorja: »Gospod 
predsednik, bi se fotografirali z 
Zgornjesavinjskimi starodobniki?«  

 

Zjutraj smo se zbrali pri Inotraku v Taboru. Po okrepčilu smo se okrog 11-ih v koloni 
odpeljali na prireditev Šentjurski sejem v Taboru. Pričakalo nas je veliko 
obiskovalcev, saj je bil ta dan na obisku predsednik države Borut Pahor.  

 

 

Po kosilu in ogledu sejma smo se med 
vračanjem nazaj proti domu ustavili v 
Mozirskem gaju. Peljali smo se mimo cerkve 
in pri vhodu v gaj postavili na ogled naše 
starodobnike. Bilo je veliko zanimanja za 
naše traktorje in veliko obiskovalcev se je 
slikalo zraven njih. Dobili smo veliko pohval 
na urejenost naših lepotcev. Pozno popoldne 
smo se odpravili domov veseli, saj smo 
preživeli čudovit sončen dan. 

 

Slika 42: Predsednik Pahor: »Joško, po 
volitvah lahko naredimo eno sliko.« 

 



 

Po ponovnem povabilu kluba 
Stayer se nas je 6 traktoristov dne 
4. 6. 2017 ponovno zbralo pri 
Inotraku in po okrepčilu smo se 
odpravili na piknik prostor v 
Taboru.  

 

Slika 43: Lepo urejeni traktorji 
naših traktoristov na ogledu v 
Mozirskem gaju 

 

 

Dogajanje ob druženju starodobnikov iz cele Slovenije je snemal Radio Veseljak in 
zvezda dneva je bil naš član Janko Štrucel, ki je podal intervju simpatični svetlolasi 
voditeljici. Ob veseli družbi in igrah  je čas hitro minil in tako smo se pozno popoldne 
odpravili nazaj proti domu preko Braslovč, Letuša in Mozirja. Med potjo nas je malo 
osvežil dež, vendar veselega razpoloženja ni mogel izprati. 

 

Traktoristi starodobniki smo se udeležili tudi našega srečanja, ki je potekalo 22. julija 
na Ljubnem ob Savinji, vendar žal v okrnjeni zasedbi brez 2 članov traktoristov 
našega društva.  

 

Upam, da nas bo na naših prihodnjih 
srečanjih več, saj imamo kar nekaj traktorjev 
zelo dobro restavriranih in le tako lahko 
pokažemo, da nam ni vseeno za zgodovino 
zgornjesavinjskega kmeta. Kmetje so  
namreč že v zgodnjih 50 letih prejšnjega 
stoletja nabavili te lepotce, ki so olajšali težko 
delo na kmetijah. 

 
 
 
 
Slika 44: Zvezda dneva – naš Janko z Ljubico 
 
 
 



 

ZRELAKOVSKI ABRAHAM – v. d. predsednika JANEZ KRIVEC 

1. DEL – Bosna, 11. 5. 2017  
 

V lanskem letu je praznoval 
Abrahama vršilec dolžnosti 
predsednika sekcije Zrelakov Janez 
Krivec. Sekcija je organizacijsko 
strukturirana na način, da ima 
doživljenjskega predsednika, dobro 
poznanega po teži njegovega 
značaja, in ne pozna operativnega 
članstva, vsi ostali smo namreč 
namestniki predsednika.  
 
Slika 45: Na ogledu centra 
Sarajeva nismo mogli zgrešiti 
najstarejše Sarajevske pivovarne 

Zadnjih nekaj let je v sekciji za okrogle obletnice 
tradicija, da se organizirajo  dvodnevne odprave  v 
bližnjo in daljno okolico. Bili smo že v Brnu (2x), 
Banja Luki, Beogradu in lansko leto v Sarajevu. 
Sedem se nas je usedlo v kombi in brez pavze do 
Broda. Takoj čez mejo nas je čakal vroč burek in 
počasi smo se po lokalkah podali proti Sarajevu. 
Ker je pot dolga, smo ob reki Bosni izvlekli iz 
popotne malhe en želodec in že smo lažje 
prenašali napore poti. 
 
Slika 46: Podobnih prizorov v Sarajevu ne manjka, 
to je zgolj ena od več kot 100 mošej v mestu; 
ostalo je dobrih deset krščanskih cerkva in ena 
sama pravoslavna; tudi na splošno je opazen velik 
islamski vpliv, poznavalci pravijo, da je bilo 
Sarajevo v preteklosti precej manj ortodoksno 
 

Na obrobju mesta nas je pričakala 
simpatična lokalna vodička Merina 
in nam najprej iz kombija nato pa še 
peš razkazala mesto. Po obveznih 
čevapih v Petici na Baš Čaršiji smo 
se od nje poslovili in večerni ogled 
mesta napravili že v svoji režiji.  
 
Slika 47: Sarajevo by night, bi lahko 
rekli; zanimivost je zelo opazna 
meja med zahodnim in vzhodnim, 
modernim in starim delom mesta. 



 
Po zgodnjem zajtrku smo pot 
nadaljevali do Konjic-a slabih 60 km 
južneje in se javili v turistično 
agencijo Visit Konjic, kjer so nas že 
pričakovali.  
 
Slika 48: V pričakovanju odhoda v 
Titov bunker v Konjic-u 
 
Moja prijateljica in lastnica turistične 
agencije Le-Ja turizem iz Celja, 
Lepa Mladenović, nas je najavila za 

ogled tretje največje investicije JLA v bivši državi. Gre za nuklearno varno betonsko 
zaklonišče, narejeno za primer jedrske katastrofe, v katerem bi 350 
(najpomembnejših) ljudi iz SFRJ lahko neodvisno od zunanjega sveta bivalo 6 
mesecev. Impozantna gradnja je trajala skoraj 26 let, stala pa je preko 3 milijarde 
ameriških dolarjev. Od vodiča smo izvedeli, da je največ obiskovalcev prav iz 
Slovenije, in res smo izza parkiranega avtobusa takoj zaslišali pristno štajerščino. 
Obisk je bil prava paša za oči, 
sploh za nas tehničare. Zanimivost 
je tudi v tem, da je praktično vsa 
oprema slovenska, kot bi se vrnili 
desetletja nazaj v najboljše čase 
Iskre, Gorenja, slovenskih 
pohištvenih podjetij …   
 
Slika 49: Orao, javi se, zove Skala..  
Vinko prepozno, Orao otiš'o … 
 
Spustili smo se še 60 km južneje do 
Jablanice – za kosilo bo najboljša 
Jagnjetina v Bosni. Med čakanjem smo z razgledne ploščadi opazovali podrt most iz 
bitke na Neretvi in izvedeli, da je to most, ki so ga napravili za snemanje filma in nato 
pustili v vodi. Originalnega so domačini takoj po letu 1945 razdrli in vse dele porabili 
za razno razne domače projekte. Po treh kilogramih jagenjčka in vrčku piva smo 
počasi začeli razmišljati, da imamo do doma še okoli 560 km oziroma skoraj 9 ur 
vožnje. Podali smo se proti serpentinam Prozora, napravili pavzo v Bugojnem, 

prekorakali še Jajce in v temi 
nadaljevali do Banja Luke in čez 
mejo v Novi Gradiški. Ko smo 
zapeljali na avtocesto smo imeli 
občutek, da smo že doma. Čez 
dobre štiri ure smo res že drdrali iz 
Šentruperta po domačih luknjah.  
Ocena ekspedicije: zelo ugodno. 
 
Slika 50: Veliki gazda in osebni 
stražar v restavraciji Zdrava voda v 
Jablanici 



2. DEL Poljane 12.11. 2017 

Ko smo že skoraj pozabili na 
Sarajevo, smo morali začeti 
razmišljati o konkretnem 
praznovanju Abrahama in, še 
pomembneje, o darilu.  

Slika 51: Formacija kolone pred 
Poljanami.  

Kaj kupiti Abrahamu, ki – kot 
običajno vsi Abrahami –, ne 
potrebuje nič? Vsi, ki poznamo Janeza, vemo, da mu več ali manj primanjkuje samo 
ena stvar in to je cajt. Pa že zdaj, kaj bo šele v penziji. In kje drugje človek najbolj 
umiri čas kot na dopustu. Naš Abraham je kot mlada avantgarda med prvimi 

posedoval avtodom, gliser in 
podobne rekvizite, nato pa je zaradi 
svojih obveznosti čisto pozabil na 
kampovsko življenje in zadnje čase 
na dopustu zdržal samo kak dan ali 
dva.  

Slika 52: Golaž v novem kampu 

Odločitev je padla. Če ne gre on na 
dopust, mora pa dopust k njemu: 
dobiti mora dopustniško rekreativno 
opremo. Z iskanjem kakšnega 

gnilega avtodoma smo kmalu obupali, zato pa smo 
v Ajdovščini našli lepo ohranjeno brakico, letnik 
1978. Tako majhne prikolice res ne more vleči 
ogromen avto in glej zlomka na avtonetu se je 
pojavil fičko in to čisto blizu; v Vologu. Čoln smo 
kupili od Baywatch službe z Markove struge. V dveh 
večerih smo v Markovi hali oprali, sestavili in okrasili 
vse eksponate in na dan D je karavana krenila iz 
Varpolj proti Poljanam. Za vsak slučaj smo 
telefonsko obvestili še lokalne organe, da se ne bi 
naša avantura prekmalu končala. V Poljanah je bilo 
že zelo živahno. Mozirski Mlajevci so pravkar 
postavljali dobrih 30 m visok mlaj. Z zanimanjem so 
opazovali naš prihod, še bolj pa jih je navdušila 
organizacija. V 10 minutah smo imeli postavljen 
kamp in na mizi postrežen vroč golaž (tega seveda 
nismo skuhali v desetih minutah, temveč pripeljali s 
seboj in pogreli). Tudi Mlajevcem ni škodilo nekaj 
toplega in malo bolj gostega in ob lesenih štedilnikih 
smo v novem kampu posedeli pozno v noč.  

 

Matej Coklin                       Slika 53: Večer ob ognju 



BMW 2002 

Avtosanje mladcev 

 
 

Leta 1968, ko sem prišel od 
vojakov, so se v Sloveniji začeli 
pojavljati prvi avtomobili BMW 
serije 02, ki so jih začeli izdelovati 
leta 1966. Avto je bil tako opazen, 
da smo mu rekli, da je daleč pred 
časom.  
 
Slika 54: Takle je bil moj … 
 
Bil je avto, ki je imel super športne 
lastnosti, prirejen pa je bil tudi za  
dirkanje. Moje razmišljanje in 

razmišljanje mojih prijateljev, ki smo ponovno začeli služiti kruh, je bilo, kako priti do 
avta. Fičo, čeprav rabljen, je bil še predrag. Začel sem iskati starejše vozilo. V 
neposredni bližini mojega stanovanja je bil naprodaj predvojni Mercedes Benz W 143   
230, letnik 1936.  Zdel se mi je malo predrag – ta avto še obstaja in poznam vnuka 
takratnega lastnika, ki je sedanji lastnik. Nato  sem iskal naprej in našel Opel Olipio, 
letnik 1952,  in jo kupil in se nato z njo vozil dve leti.  
 
Leta 1971 se na ljubljanskih ulicah pojavi novi BMW 2002 tii, za mladce, kot sem bil 
sam, super zmogljiv sanski avto, ki je švigal po ulicah kot noben drug. Nato sem v 
sedemdesetih letih kupil še nekaj avtomobilov: fičko, renaulta 10 in zastavo 101. 
Končno sem leta 1980 v Ljubljani na carini kupil poškodovan osebni avto BMW 2002 
s športnim podvozjem, letnik 1971. Projekt je bil draž kot danes starodobnik. V šestih 
mesecih sem svojega BMW-ja uspel dokončati. Potrebno je bilo kupiti veliko delov, 
novih in starih, ki sem jih moral iskati tudi preko meje. Kleparsko in ličarsko mi je 
avtomobil uredil prijatelj Lojze Murko, vse ostalo razen tapetništva sem opravil sam. 
Ker je bilo podvozje športno, je bil kolotek širši za šest centimetrov. Vožnja je bila 
popolni užitek kljub klasičnemu motorju 2000 ccm. Volan je imel športni in ko si avto 
vozil po cestišču, si v  rokah čutil 
vsak kamenček na cesti, vsak 
trenutek si vedel, kje so kolesa 
avtomobila. Ker nič ne traja večno, 
sem tudi jaz po treh letih, po 
karambolu, prodal poškodovan 
avto, ki je še dolgo v osemdeseta 
leta vozil po Zgornji Savinjski 
dolini. 
 
 
Slika 55: Lepotec na ogled, 
obnova in lastništvo Maks Jurak 
 



 
Prišel je čas, ko sem dozorel v 
ljubitelja starodobnih vozil. Zato 
sem med drugimi vozili razmišljal 
tudi o BMW 2002. Ker pa mora biti 
poleg sreče tudi še kaj drugega, mi 
ni bilo dano, da bi kupil na Rečici v 
sadovnjaku stoječi osebni avto 
BMW 2002.  
 
Slika 56: V povorki na Flosarskem 
balu 2016 
 
 

Deset let pozneje je taisti avto, ki sem ga dolgo ogledoval in neuspešno kupoval jaz, 
od istega lastnika kupil Maks Jurak, ki je imel srečo, znanje in je bil pravi čas na 
pravem mestu! 
Maks se je lotil temeljite obnove. Bilo je potrebno poiskati veliko rezervnih delov, da 
je BMW dobil dober stas in ponovno funkcionalnost. Vsa groba kleparska dela je 
opravil Maks sam, fino kleparsko delo in ličenje mu je opravil Silvo, mehanska dela 
pa Jože. Rezervne dele je Maks iskal skoraj po polovici Evrope. En blatnik je prišel z 
Norveške, drugi z Danske, največ rezervnih delov je bilo seveda iz Nemčije 
(München) in tudi iz Slovenije. Obnova je trajala dobra tri leta, preden je osebni avto 
zopet zagledal cesto in po njej zapeljal med druga starodobna vozila. Koliko 
vznesenih občutkov je moralo prevevati Maksa, ker je v dobrih treh letih zaključil 
zahteven projekt! Poznam občutek 
ob tem, ko po dolgem času zastani 
motor spet zarohni … Zmagoslavje 
je nepopisno!!!  
 
Slika 57: Ponosni lastnik na 11. 
Memorialu Frenka Slapnika, 
Poljane, maj 2017 
 
Nepopisno veselje je, ko pridobiš 
certifikat in namestiš registrsko 
tablico ter se nato popelješ na prvo 
vožnjo, med člane in s ponosom 
poveš: ta je pa moj! 
 
Priznam, da sem mu ga malo zavidal, a mu ga vseeno privoščim iz dna srca! 
 
Nekaj tehničnih podatkov: 
Znamka BMW, tip 2002,   
prostornina 1990 ccm, moč 100 PS,  
končna hitrost  170 km/h, pospešek 0 do 100 km v 10,9 sek 
 
 
Ivan Sovinšek - Ivko 

 



BMW R 66 

JOŽETOVO PREDVOJNO ŠPORTNO MOTORNO KOLO 

  

Včasih rečemo, da ima kdo srečo, 
in nedvomno jo je imel Jože 
Završnik, ko je uspel pridobiti malo 
rabljeno motorno kolo, posebni 
predvojni športni model motornega 
kolesa znamke BMW R 66, sicer v 
razstavljenem, a v izredno dobrem 
stanju.  
 
Slika 58: »Domov sem ga pripeljal v 
gajbah,« pove Jože 

 
Malo nas je vedelo za to skrito motorno kolo, ki 
po vsej verjetnosti ni vozilo po naših cestah vse 
od druge svetovne vojne. Sam sem poskušal 
dvakrat pridobiti to razstavljeno motorno kolo, a 
brez uspeha, še pokazali mi ga niso. Pravijo, da 
moraš imeti srečo, znanje in biti pravi čas na 
pravem kraju. To je Jožetu uspelo in pridobil je 
najbrž, po mojem dosedanjem poznavanju, edino 
BMW-jevo motorno kolo te vrste v Sloveniji. Ko 
mi je pokazal razstavljene dele, sem takoj z 
navdušenjem ugotovil, da je motorno kolo novo, 
praktično nerabljeno, skratka enkratno za 
povrnitev v prvotno stanje.  
 
Slika 59: Naš hišni mehanik Jože Završnik v akciji 
v svoji delavnici 
 
Zgodba je s tem začela nastajati. Večina nas ve, 
da Jože in Silvo dobro sodelujeta, in delo je 
steklo. Ko je zadevo videl še Rihard, pa sploh ni 
bilo več nobenega problema. Silvo je 

pločevinaste dele pobarval in tako je 
Jože motorno kolo lahko sestavil. 
Živahnost motorja ga je presenetila – 
pri preizkusni vožnji je motor potegnil 
s tako silo, da je za trenutek pomislil, 
to bo pa hudič, a spretni Jože ga je 
takoj ukrotil in se zavedel, kako 
dober motor je kupil in sestavil. 
 
Slika  60: Pogonski agregat je že 
skoraj pripravljen 



  
Slika 61: In po nekaj mesecih 
trdega dela – izdelek, zaenkrat 
kaže, da edini v Sloveniji 
 
V času od leta 1938 do 1941 je 
BMW poleg modela R 66  
proizvajal tudi model  BMW R 61, 
moč 18 PS (prostornina 596 ccm), 
in od leta 1938 do 1940  model 
BMW R 51, moč 24 PS  
(prostornina 494 ccm). Take 
športne modele, kot je Jožetov 

BMW R 66, 30 PS (prostornina 597 ccm), so proizvajali v letih 1938 in 39.  Ta model 
motornega kolesa je v Nemčiji izredno iskan.  
 
 
Srečno vožnjo Jože! 
 
 
Slika 62: In še z druge strani 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnični podatki za BMW R 66: 
 
 

Čas proizvodnje                           
Število valjev                                
Prostornina                                   
Premer in hod bata                       
Kompresijsko razmerje                 
Moč motorja                                 
Uplinjača                                        
Vžig                                                 
Sklopka                                           
Menjalnik                                     
Gume spredaj in zadaj                  
Teža                                                 
Posoda za gorivo                        
Končna hitrost                                

1938–39 
2 
597 ccm 
69,8 x 78 mm 
6,8  : 1 
30 PS / 5.300 O/min 
2 x 23,8 mm 
Bosch-Baterijski vžig 
1 lamela 
4 prestave 
3.50 x 19 
187 kg 
14 l 
145 km/h                                        

 
 
Ivan Sovinšek - Ivko 
 



DRUŠTVO ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI – KOMENTAR 

 
Minilo je dvanajst let, odkar smo ustanovili naše društvo. Z izredno zagnanostjo smo 
se lotili organizacije in podatek, da je bilo na ustanovni skupščini kar dvainštirideset 
prisotnih, pove, da je bilo zanimanje izredno in društvo kot tako tudi zelo zaželeno.    
 
Slika 63: Lansko leto smo se 
zopet uspešno predstavili na 
sejmu v Gornji Radgoni   
 
Očitno je bilo, da 
Zgornjesavinjčani nismo bili 
zadovoljni z dotedanjim 
sodelovanjem v drugih društvih 
izven Zgornje Savinjske doline. 
Zaorali smo v ledino in takoj 
pričeli z vso resnostjo delovati na 
področju ljubiteljstva kulturne in tehnične dediščine.  Ugotovili smo, da imajo 
posamezniki v dolini veliko starodobnih eksponatov, ki so osnova za druženje.  

 
S tem spoznanjem smo v društvu 
takoj navezali stike z zvezo SVS in 
se po krajši debati o ugotavljanju 
preferenc odločili za članstvo v 
SVS, ki je pooblaščeni ANF 
predstavnik FIVE.  
 
Slika 64: Vrvež pred startom na 
11. Mednarodnem srečanju v Vrbju 
 
Pot ni bila vedno lahka, vendar 
smo sproti premagovali vse ovire 
in se zelo hitro vključili v 

starodobno srenjo Slovenije. Danes lahko rečemo, da smo dobro prepoznavno 
društvo, ki je po številu članstva in delovanju popolnoma primerljivo drugim  društvom 
z daljšo tradicijo. V tem obdobju smo organizirali enajst mednarodnih srečanj 
lastnikov starodobnih vozil LJUBNO in deset srečanj v Novi Štifti z blagoslovom in 
mašo, kar je postalo že 
tradicionalno.  
 
Slika 65: Do sedaj smo mislili, da je 
v Brinečevem kozolcu največja 
zbirka starodobnih eksponatov – 
no, so še večje … 
 
Na naša srečanja prihajajo vedno 
novi in novi ljubitelji starodobnih 
vozil s svojimi originalnimi ali 
obnovljenimi starodobnimi  vozili.  
V društvu smo do sedaj organizirali 



dve veliki razstavi starodobnih vozil in mnogo manjših na GS v Ljubljani, na 
razstavišču Golovec v Celju, v Gornji Radgoni na sejmu Lov in ribolov, na Flosarskih 
balih na Ljubnem in sodelovali še drugje, kot na primer ob 100-letnici AMZS. 
Dobra desetina našega članstva sama obnavlja svoja vozila in pri tem pomaga še 
sočlanom. Nekateri člani imajo tudi cele etnološke zbirke in kulturne eksponate iz 
preteklih obdobij. Do tu vse lepo in prav. 

Slika 66: Počasi pa sigurno mimo 
Bukovja 
 
Mislim, da je čas in tudi prav, da 
se ozremo nazaj in pogledamo, 
kdo in kako se je žrtvoval za to 
uspešno organizacijo. Za tem 
stojijo posamezniki, ki jih je po 
številu približno petnajst. Do 
približno petinšestdeset je še 
tistih, ki prihajajo na občne zbore, 
sestanke, srečanja, ekskurzije ter 
na spomladanska in jesenska 

društvena srečanja. Med temi petinšestdesetimi so posamezniki, ki  mnogokrat, sicer 
ne javno, podajo kritike, ki so neumestne in morda tudi slabonamerne. Da ne bo 
pomote, zdrave javne kritike na zborih in sestankih so dobrodošle. Je pa tudi prav, da 
tisti, ki za njimi stoji, stopi v prve vrste in pokaže, kaj se da bolje narediti, ali tudi 
samo predlaga oziroma prepriča občni zbor v svoj prav, da se lahko s sprejetimi 
sklepi društvo pelje v predlagano smer! Da polovica članov društva skoraj nikoli ne 
sodeluje na nobeni  aktivnosti društva in ne podaja konstruktivnih predlogov, ampak 
zgolj plača članarino, dobi društveni bilten, glasila SVS,  letni koledar, društveni 
zbornik, zbornik SVS ob dvajsetletnici, izkaznico društva in občasno pridobi certifikat 
za svoje vozilo, pa tudi ni preveč spodbudno.   
 
Slika 67: V Logarski dolini 
 
Od tu naprej je prepuščeno  
peščici, da spravi skupaj finančna 
sredstva za realizacijo prireditev 
in ohranja renome društva. Koliko 
skrbi in odgovornosti pristane na 
plečih tistih, ki delajo, da je 
društvo na nivoju, je pa večini 
malo mar. Še dobro, da imamo 
med našimi  člani tudi nekaj 
zanesenjakov, ki vsako leto dajo 
donacijo društvu, vendar je treba 
večino finančnih sredstev zbrati izven društva in tu je problem. 
Torej, v društvu bi morali pri pridobivanju finančnih sredstev sodelovati vsi. Tako bi z 
lahkoto pokrivali stroške in manj obremenjevali par posameznikov, ki mnogo preveč 
delajo in zapravljajo svoj čas in denar. Toliko v razmislek – morda kdaj celo 
spregledamo in k društvenemu delu pristopimo drugače?! 
 
Ivan Sovinšek - Ivko 



Certifikati Starodobnih vozil, izdani v letu 2017 

 
 

 

 

 

 

 

BMW R 66, 597 ccm, 1938 
Lastnik: Jože Završnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKW NZ 350-1, 346 ccm, 1939 
Lastnik: Silvo Atelšek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomos Puch 175 SV,  
172 ccm, 1958 
Lastnik: Dominik Stenšak 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zastava 750, 767 ccm, 1968 
Lastnik: Anton Sitar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volkswagen Golf,  
1588 ccm, 1984 
Lastnik: Uroš Goričanec 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Volkswagen Derbi, 895 ccm, 1978 
Lastnik: Stanko Napotnik 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Citroen CX 25 TRD Turbo 2,  
2500 ccm, 1987 
Lastnik: Ivan Bider - Jobi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ford Thunderbird, 6400 ccm, 1965 
Lastnik: Jože Žlebnik 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opel Olympia, 1477 ccm, 1952 
Lastnik: Dušan Jezernik 
 
 
 

 

 



DDK (Društvena družabna kronika) 

BK (Brez komentarja) 

 



 

 
KDO JE VODIL DRUŠTVO V TRETJEM ŠTIRILETJU 

 
Upravni odbor 

 
 
 

 
 
             
                                                  
 
 
 
 
          Predsednik: Matej Coklin 

 
 

 
Tajnik: Marko Potočnik                                                       Blagajnik: Zoran Podkrižnik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Jože Breznik,                               Florjan Mavrič,                                Simon Štrigl,                                 
       član UO                                          član UO                                        član UO   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Damjan Novak,                              Janez Cajner,                             Viktor Matijovc, 
       član UO                                         član UO                                        član UO
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Nadzorni odbor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Ivo Rihter,                                 Janko Štruclj,                                 Ivan Sovinšek, 
       član NO                                   predsednik NO                                   član NO  
        
                                                                                 

Častno razsodišče 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ivo Kranjc,                             Silvester Učakar,                         Aleksander Čopar, 
          član                                        predsednik                                         član 
 

Tehnična komisija 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Jože Završnik,                                               Miran Kos, 
        tehnični komisar – motorna kolesa     tehnični komisar – avtomobili, traktorji 
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